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V úterý 31. 3. 2015 se sešlo zastupitelstvo města v zasedací místnosti 
městského úřadu, neboť v restauraci Na Radnici měli technické potíže. Po 
schválení programu proběhly krátké zprávy o jednání rady, výborů a komisí 
v období od minulého zastupitelstva, které vzali zastupitelé na vědomí. 
Velmi rozsáhlý byl druhý bod jednání, zprávy o hospodaření města a všech 
jeho součástí v roce 2014. Samotné město hospodařilo se 49 miliony korun, 
což bylo 122 procent odhadovaného objemu rozpočtu pro rok 2014. Navíc 
město Chýnov v roce 2014 doplatilo všechny úvěry a závazky, a tak jde 
do nového volebního období s kladným výsledkem 3,114 mil. Kč. Příjmy  
z pronájmu lesa činily 960 tis. Kč, náklad 0 Kč, na komunikace jsme vynaložili 
2,423 mil. Kč, příjem 3,6 tis. Kč. Na chodníky byl náklad 2,540 mil. Kč, 
příjem 130 tis. Kč z dotace od Jihočeského kraje na chodník do Záhostic. Na 
veřejnou hromadnou dopravu jsme přispěli 73 tis. Kč. Pronájmy vodovodů, 
čistíren a kanalizací přinesly do rozpočtu celkem 720 tis. Kč, přičemž nová 
výstavba tentokrát přišla na 70 tis. Kč. Další náklady ve vodním hospodářství 
činily 1,622 mil. Kč. Šlo především o výstavbu dětského brouzdaliště 
u bazénu, oplocení a provoz. Příspěvek MŠ činil 616 tis. Kč, příspěvek ZŠ 
2, 476 mil. Kč. Náklady na provoz knihovny a informačního centra byly 
1,227 mil. Kč při příjmech 93 tis. Kč. Podpora zájmových kulturních akcí 
byla 54 tis. Kč s příjmy 84 Kč. Na opravu farního úřadu jsme věnovali 50 tis. 
Kč. Na akce Sboru pro občanské záležitosti, věcné a finanční dary a setkání 
s armádou bylo vynaloženo 489 tis. Kč při příjmech 31 tis. Kč. Opravy a 
provoz sportovního areálu stály 131 tis. Kč, když příjmy činily 45 tis. Kč. Na 
využití volného času dětí a mládeže, kroužky a soutěže jsme věnovali 304 
tis. Kč. Příspěvky organizacím pomáhajícím zdravotně postiženým činily 
23 tis. Kč. Na bytové hospodářství a pečovatelskou službu bylo vynaloženo 
3,153 mil. Kč, při příjmech 3,147 mil. Kč. Nebytové hospodářství mělo 
výdaje 1,460 mil. Kč a příjem 529 tis. Kč. Zde jsou ještě pohledávky ve výši 
45 tis. Kč, které vymáháme. Náklad spojený se hřbitovem byl 178 tis. Kč. 
Projekty sítí přišly na 17 tis. Kč, územní plánování na 10 tis. Kč. Komunální 
služby a rozvoj znamenaly náklad 3,513 mil. Kč, když 3,234 mil. Kč bylo za 
nákupy pozemků, především za 3,5 ha na novou výstavbu rodinných domů. 
Výnos z prodeje pozemků pak činil 932 tis. Celkový výnos této kapitoly pak 
byl 1,279 mil. Kč. Svoz a likvidace komunálních odpadů spolu s výstavbou 
nového sběrného dvora měl náklad 7,257 mil. Kč, z toho výstavba sběrného 
dvora stála 4,511 mil. Kč. Výnosy z této činnosti pak byly 4,999 mil. Kč, 
 z toho dotace od SFŽP činila 3,356 mil. Kč. Péče o vzhled a čistotu Chýnova 
nás stála 3,903 mil. Kč, z toho 3,265 mil. Kč pro Chýnovskou majetkovou, 
při příjmech 614 tis. Kč z  dotace od ÚP na veřejně prospěšné práce.  
405 tis. Kč jsme investovali do přípravy na rozvody tepla v Kloužovicích 
prostřednictvím vkladu do Kloužovické tepelné s.r.o. Jelikož se v Chýnově 
narodilo 23 nových dětí za rok 2014, vyplatili jsme jejich rodičům 230 
tis. Kč. Náklady na veřejnou bezpečnost a pořádek činily 68 tis. Kč, když 
pokuty vynesly 7 tis. Kč. Požární ochrana vyšla na 594 tis. Kč, příjmy 
z dotací naopak činily 120 tis. Kč a odprodej materiálu 8 tis. Kč. Náklad 
spojený se zastupitelstvem byl 1,076 mil. Kč. Volby stály dvakrát 77 tis. Kč a 
také jsme dvakrát 77 tis. Kč dostali na ně jako dotaci. Náklad na úřad činil 
3,802 mil. Kč, náklady pojištění a služby bank 207 tis. Kč. Výnos byl 13 tis. 
Kč na úrocích a náhradách škod.
 Na daních získalo město celkem 30,775 mil. Kč, z toho však 1,840 mil. Kč 
jak na straně příjmů, tak na straně vydání (daň za obce a DPH). Příjem 
z poplatků pak byl 2,280 mil. Kč. Celkový objem rozpočtu navyšují 
převody z účtu na účet a to částkou 3,545 mil. Kč, o kterou je též snížen 
reálný objem použitelných prostředků města z celkových příjmů. Pokud 
máte někdo zájem o podrobnější informaci, navštivte městský úřad nebo 
stránky města. Rozbor hospodaření byl schválen všemi přítomnými 
zastupiteli.  Hospodaření ZŠ přednesl zástupce ředitelky Mgr. M. Mládek. 

Ze zasedání zastupitelstva 31. 3. 2015
ZŠ hospodařila celkově s 21,934 mil. Kč při zisku 22 tis. Kč. Hospodaření 
MŠ přednesla paní ředitelka Helena Málková a i zde se omezím na hlavní 
údaj celkových prostředků, které činily celkem 4,765 mil. Kč. Místní 
hospodářství, včetně bytového, mělo náklady 229 tis. Kč a vykázalo zisk 
15 tis. Kč.
Chýnovská majetková s.r.o. měla příjmy ve výši 15,115 mil. Kč, náklad pak 
15,373  mil. Kč při pohledávkách převyšujících o 105 tis. Kč závazky. Rozdíl, 
schodek hospodaření, byl vykryt zůstatky z minulých let. 
Kloužovická tepelná s.r.o. čerpala celkem 484 tis. Kč. Její první příjmy 
mohou nastat po uvedení do provozu, což předpokládáme na začátku topné 
sezóny 2015 – 2016. I tyto všechny zprávy o hospodaření součástí města 
jsou na městském úřadě k dispozici všem, kteří projeví zájem. 
Všechny zprávy o hospodaření, návrhy na rozdělení zisků i účetní uzávěrky 
byly schváleny všemi dvanácti přítomnými zastupiteli. 
V bodě nákupy a prodej nemovitého majetku rozhodlo zastupitelstvo 
o prodeji pozemků p.č. 944 a 937 v k.ú. Dolní Hořice zemědělskému 
družstvu Dolní Hořice, o prodeji pozemku p.č. 115/1 v k.ú. Chýnov 
sousednímu vlastníkovi, a dále pak prodeji pozemků p.č. 766/38 a 766/39 
v k.ú. Dobronice soukromým vlastníkům. Těmto vlastníkům pak dále byl 
schválen nájem dalších částí pozemků v této lokalitě navazujících na jejich 
nemovitosti.
Zastupitelstvo starostu pověřilo jednáním o dokoupení pozemku p.č. 1600 
v k.ú. Chýnov pro rozšíření parkování u prodejny Jednoty.
Dále jsem podal informaci o proběhlém auditu hospodaření města 
pracovníky Jihočeského kraje, odborem přezkumu, který konstatoval, že 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky v hospodaření města.
Návrh studie zastavění první etapy výstavby v lokalitě Panská pole 
zastupitelstvo schválilo a může se pokračovat v projektové přípravě.  
Následovalo seznámení s drobnými pracemi ve městě, například oprava 
tarasu, výstavba podia na hřišti, výstavba garáže pro hasiče Chýnov, úprava 
vstupu na hřbitov a připravovaná výstavba garáží pro pečovatelky, oprava 
komunikací, pokračující výstavba tepelných rozvodů v Kloužovicích apod. 
Byly též vyhodnoceny připomínky zastupitelů k vyhláškám. Úpravy budou 
předány k posouzení zákonnosti a po té pak mohou být v červnu schváleny. 
Zákaz podomního prodeje vyřešila rada města vydáním nařízení, které 
ho zakazuje. Podrobnosti najdete na stránkách města. Budou vyvěšeny 
informační tabulky.
Jelikož nařízení vlády zvedlo uvolněným zastupitelům (pouze místostarosta) 
mzdy o 3,5 procenta, jednalo zastupitelstvo o případném navýšení odměn 
neuvolněných zastupitelů. Jelikož žádný návrh nebyl schválen, odměny 
neuvolněných zastupitelů zůstávají v dosavadní výši. Parlament schválil 
nová rozpočtová pravidla a my jsme na ně museli reagovat. Jednak 
schválením rozsahu podrobností přijímaných rozpočtů, ale také vydáním 
pravidel pro poskytování darů a příspěvků z rozpočtu města. Žadatelé, 
spolky, dříve občanská sdružení, musí podávat žádost na připraveném 
formuláři obsahující požadované údaje a též musí být s nimi uzavřena 
smlouva obsahující zákonné údaje. Navíc bude muset být ještě vydán pokyn 
o způsobu rozhodování o přidělení dotací, darů. 
V různém byl aktualizován program Obnovy venkova, obsahující náměty, 
kterými by se mohlo zlepšovat naše prostředí a který je potřeba aktualizovat 
i nadále pro případné umožnění žádostí o dotace. Také jsem popsal situaci ve 
SPA na předměstí, kde nájemkyně ukončila činnost a budeme hledat nového 
nájemce. Dlužnou částku vymáháme právně. Probrali jsme i hospodaření v 
lesích města, které nám přineslo výtěžek přes 5 tis. Kč z každého ha. Na 
návrh pak bylo konstatováno, že příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 
v Kloužovicích. Návrh usnesení byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Za Zastupitelstvo města Chýnov Mgr. Pavel Eybert, starosta
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ŠKOLNÍ INFORMATORIUM

Co vše se nám podařilo zvládnout od podzimních 
sychravých dnů k příchodu jara
• V návaznosti na projekt „Zvyšování motivace k technickému 
vzdělávání“ a v rámci jeho udržitelnosti žáci 8. ročníků 
navštívili 2. 2. 2015 pracoviště energetiky, technických 
dovedností a 3D technologií a 23. 2. 2015 pracoviště robotiky 
a zámečnické pracoviště. 
• Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých 
bude provedeno výběrové zjišťování výsledků žáků 
prostřednictvím inspekčního systému elektronického 
testování InspIS SET. Testování bude provedeno u 9. ročníků 
v termínu od 11. května do 22. května 2015 a bude zaměřeno 
na oblast společenskovědních a přírodovědných předmětů.
• Ředitelka školy se zúčastnila VI. setkání koordinátorů 
environmentální výchovy Jihočeského kraje. Na programu 
byla mimo jiné Evaluace v environmentální výchově a 
rovněž podklady pro „Mezinárodní rok světla a světelných 
technologií“. 
• Dne 23. 1. 2015 proběhl zápis pro školní rok 2015/2016.  
 K zápisu se dostavilo 63 dětí. Zapsali jsme 51 žáků a povolili 
12 odkladů. V den zápisu proběhl rovněž Den otevřených 
dveří Základní školy Chýnov, okres Tábor, kterého se velmi 
pěkně zhostili žáci 9. ročníků. 
• Žáci 1. ročníků se zúčastnili preventivního programu 
„Veselé zoubky“, učili se čistit zuby a odnesli si pěkné dárky 
pro dentální hygienu. 
• V lednu se uskutečnil pěkný ples Klubu přátel školy, 
poděkování patří všem rodičům, kteří se plesu zúčastnili 
nebo podpořili školu zakoupením vstupenky. Výtěžek plesu 
bude opět využíván ve prospěch našich dětí. Poděkování 
rovněž patří KPŠ za přípravu této akce a všem sponzorům. 
Jen je škoda, že se této akce neúčastní více pedagogických 
pracovníků a ostatních zaměstnanců školy.
Našim žákům se velice daří v okresních kolech soutěží
• V okresním kole zeměpisné olympiády v kategorii B 
vybojoval 2. místo Filip Lhoták a páté Eliška Dvořáková 
(oba 7. A). Filip Lhoták postoupil do kraje. V kategorii C 
obsadil 5. místo Jakub Hes (9. B). 
• V okresním kole chemické olympiády získal 1. místo Vojtěch 
Svoboda (9. A), čtvrté Lenka Kořenská (9. A) a šesté Jakub 
Hes (9. B). Vojtěch Svoboda a Lenka Kořenská postoupili do 
kraje. Vojtěch Svoboda obdržel Certifikát v testování SCIO 
za nejlepší výsledek v Jihočeském kraji v testování českého 
jazyka pro deváté třídy mezi žáky základních škol.
• V okresním kole Olympiády v českém jazyce obsadila  
2. místo Anežka Zywczoková (9. B) a postupuje do kraje. 
• Uspořádali jsme školní kolo recitační soutěže. V okresním 
kole vybojoval 1. místo Matěj Vondráček (4. B) a postoupil 
do kraje. 
• V okresním kole dějepisné olympiády obsadil 2. místo 
Jakub Hes a 10. Jakub Tůma. Jakub Hes postoupil do kraje, 
ale krajského kola se nezúčastnil, protože v době konání byl 
na školním poznávacím zájezdu.

Motto: „Štěstí není obyčejná věc“
20. březen – Světový den štěstí. Den radosti a optimismu vyhlásilo valné shromáždění OSN teprve v roce 2012. Jedná se o 
vzkaz vládám světa, aby vytvořily svým občanům takové podmínky, které jim umožní zažívat pocity štěstí a radosti. Štěstí 
není pro mnoho lidí na planetě samozřejmá věc. Není spojeno jen s dostatkem peněz a krásných věcí, jak si mnozí z nás 
myslí. Vážení rodiče, milé děti, zamyslete se a zkuste dokončit větu: „U nás doma jsme všichni šťastní, když…

• V okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce 
obsadila 5. místo Aneta Dvořáková a sedmé Denisa Šedivá 
(obě 9. A). V konverzační soutěži v anglickém jazyce získala 
11. místo Eliška Čmelíková (8. A). 
• Uspořádali jsme školní kolo pěvecké soutěže. Do okresního 
kola soutěže Jihočeský zvonek postoupilo duo Radim Zeman 
a Lucie Zadražilová (lidová píseň), dále Eliška Jiráčková a 
Matěj Kadlec (populární píseň). Všichni jmenovaní žáci v 
okresním kole vyzpívali stříbrné pásmo.
• Uspořádali jsme školní kolo biologické olympiády, 
do okresu postupují v kategorii D: Libor Kuchař (6. A), 
Magdalena Kulíková (7. A) a Daniel Šimák (6. B), v kategorii 
C: Jakub Hes (9. B), Michaela Farová a Karolína Bednářová 
(obě 9. A). 
• V okresním kole matematické olympiády 9. ročníků získal 
1. – 2. místo Jakub Hes (9. B) a postoupil do kraje. V okresním 
kole matematické olympiády 5. ročníků vybojovala 1. místo 
Barbora Hesová (5. B), 4. – 6. místo Denisa Mráčková (5. A) 
a Zuzana Hanousková (5. B).
• V okresním přeboru vybíjené obsadily dívky 5. tříd 3. 
místo (Barbora Hesová, Štěpánka Divišová, Markéta 
Smitková, Lucie Bartáčková, Andrea Dvořáková, Miroslava 
Dvořáková, Monika Havlíková, Tereza Lovíšková, Radka 
Kliková, Denisa Mráčková, Tereza Nováková), chlapci 
získali 7. příčku.
• V soutěži choreografií v Českých Budějovicích v kategorii 
Orientální tanec skupina děti vytančila naše děvčata 1. místo 
se skladbou „Co si přeje princezna“.
• Žáci 9. a 8. ročníku se zúčastnili poznávacího zájezdu 
„Cestujeme za poznáním Londýna a staré dobré Anglie“ pod 
vedením paní učitelky Mgr. Hruškové a Mgr. Šmejkalové.  
• Žáci turistického kroužku navštívili Muzeum rekordů 
a kuriozit v Pelhřimově, dále se vypravili na Polánku a 
přespávali ve škole. O velikonočních prázdninách zrealizují 
výlet do Třeboně, během kterého navštíví například pivovar 
Regent, sádky Třeboň a projdou si naučnou stezku „Cesta 
kolem světa“.
• Školní časopis SLIM nahlásil pan učitel Dvořák do 
krajského kola soutěže „Školní časopis roku 2015“.
• Žákyně 9. ročníků se na OA a VOŠE Tábor zúčastní 
talentové soutěže v psaní na klávesnici PC – INTERINFO.
• Rozjel se nový zájmový útvar Bible a ožehavé otázky.
• Velice zdařilá byla akce Maškarní rej, chválím žáky, neboť 
většina dětí přišla v maskách.
• 6. 3. 2015 jsme umožnili 47 nejlepším sportovcům navštívit 
halové mistrovství Evropy v atletice, vstupenky zaplatil 
Klub přátel školy. 
• Žáci od 2. do 9. třídy se zapojili do matematické soutěže 
Klokan, hlavním garantem byl pan učitel Dvořák.
• V rámci spolupráce MěK a školy žáci 8. a 9. ročníků 
besedovali s pracovnicemi Infocentra Chýnov na téma 
Přátelství Františka Bílka a dílo O. Březiny.  
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Připravujeme
• Program na Týden UNESCO na téma „Rok 2015 - 
Mezinárodní rok světla“ a „Tradice, mýty a kulturní 
památky“. Týden UNESCO na naší škole proběhne od úterý 
20. 4. 2015 do pátku 24. 4. 2015.
• 20. dubna v 15:00 hodin před třídními schůzkami připraví 
zaměstnankyně školní jídelny pro rodiče ukázky zdravé 
stravy. Všichni rodiče jsou srdečně zváni.
• Pod Klubem ekologické výchovy se zapojíme do celostátní 
výtvarné a literární soutěže na téma: „Zahradní architektura 
v průběhu staletí“.

• Žáci 5. – 9. ročníků navštíví vzdělávací pořad „Nicholas 
Winton – Síla lidskosti“ 11. 5. 2015 v kulturním domě  
v Chýnově. 
• Besedu s panem PhDr. Jiřím Práškem k historii Chýnova a 
Táborska pro 5. – 9. ročníky – 6. května 2015.
• BAMBI Chýnov 22. 5. 2015.
• Mezinárodní den dětí 29. května 2015.

Krásné jarní dny plné sluníčka a pohody za celou školu 
všem přeje Marie Hánová, ředitelka školy.

Autem na dovolenou do Jizerských hor přes kopce a doly
Už asi pětkrát jsme jeli spolu s několika přáteli na rodinnou dovolenou do Jizerských hor. 

Týden předem se plánuje trasa a různé zastávky za poznáním. Jednou se jede směr Kladno a ještě se to vezme přes Orlík 
a Zvíkov. Jindy se to bere přes Prahu, zastavíme se u nějakých památek, hradů po cestě, u řeky je většinou zastávka na 
svačinu a nakonec Říp. To je taky štreka. Nejdřív se odrovnáme tam a pak ještě šlapat po horách v Jizerkách.

Den před odjezdem všichni kontrolujeme, zdali nám něco nechybí. Většinou se sleduje množství nafty nebo benzínu  
v autě, autolékárnička, zda fungují brzdy a bezpečnostní pásy, jestli máme dost jídla na cestu a dostatek peněz, zda 
máme všechny naše doklady a nechybí nám čisté oblečení a množství pohodlné obuvi. Když přijde den odjezdu, asi nejen 
u nás, ale i ve všech dalších zúčastněných rodinách je poslední možnost vše překontrolovat. Tradicí maminek většinou 
bývá, že se nejmíň desetkrát zeptají, zda máme všechno, až se tatínkové naštvou a zavelí k odjezdu. Takže se vyráží  
s plně funkčním a až po střechu zavazadly napěchovaným autem na cestu.

Cesta na dálnici a v zácpách bývá povětšinou pěkně hektická. Z každé strany na vás troubí nějací šílenci, abyste přichvátli, 
a vy řvete pro změnu na ně, že nemáte možnost se ani hnout. Kámen vám z duše spadne tehdy, když uvidíte první 
vrcholky Jizerských hor, protože víte, že jste celou cestu zvládli bez zranění a v celku. 

A když jste si na dovolené či na výletě trošku odpočinuli, nastane další namáhavá a nekonečná cesta zpět, po které by 
každý normální člověk potřeboval další dovolenou. Každý ale tuto cestu absolvuje i přes všechny zápory klidně každý rok, 
protože týden na nádherných horách strávený s rodinou a přáteli nám všechny útrapy cesty vynahradí.

Stejskalová Zdena 9. A
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Děti vyrazily za Shakespearem, prožily i námořní bitvu...
Nejen dějiny novověku, ale i žhavá současnost.  To byly cíle, za kterými se vypravili žáci 8. a 9. ročníků společně 
s vyučujícími jazyků – Janou Hruškovou a Stanislavou Šmejkalovou. Část týdne od 17. do 21. března si zpestřili 
pobytem v Londýně a jeho okolí.  
Program byl zaměřen nejen na poznávání památek a zdokonalení jazykových schopností a dovedností, ale i na 
schopnost orientovat se v cizím prostředím a v neposlední řadě na seznámení se se způsobem života v britském 
království. Děti jsou tak motivovány ke studiu anglického jazyka.
Co všechno v Anglii viděly? Hned první den po prohlídce v Greenwichi se všichni vydali lodí po Temži  
do Shakespearova divadla Globe. Žáci se seznámili s divadlem alžbětinské doby, vžili se do rolí tehdejších diváků a 
přenesli se do 16. století. Odtud pokračovali ke katedrále svatého Pavla, Tower Bridge a Toweru. Po zpáteční cestě 
lodí děti čekalo ubytování v rodinách.
Na druhý den byl připraven výlet do vojenského přístavu Portsmouth s muzeem historických lodí. Děti si prohlédly 
loď HMS Victory, která byla němým svědkem slavné námořní bitvy mezi admirálem Horatiem Nelsonem a 
francouzským Napoleonem. Tentokráte si na vlastní kůži osahaly nejen dějiny začátku 19. století, ale seznámily se 
i s těžkým životem námořníků.
Poslední den pobytu pak děti odstartovaly návštěvou Londýnského oka, odkud měly všechny památky jako na 
dlani – parlament, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí… Projely se dokonce i 
poschoďovým autobusem k Natural History Museum a pak je už čekal návrat domů.
Po těch několika dnech se všichni vraceli plni nových zážitků, zkušeností i znalostí. Během pobytu v Londýně 
teprve ocenili vše, co se naučili v hodinách anglického jazyka. Dokonce se Angličané zajímali o Chýnov a Františka 
Bílka i o způsob života v naší zemi. 

Kateřina Markvartová a Kamila Doubková (obě ze 7.A) 
se zúčastnily výtvarné soutěže Katedrála svatého Víta, 
Václava a Vojtěcha. V celorepublikové konkurenci jejich 
společná práce obstála na výtečnou  a byly pozvány na 
Arcibiskupství pražské, aby 5. 12. 2014 převzaly osobně 
od pražského arcibiskupa Dominika kardinála Duky a paní 
Běly Gran Jensen, prezidentky hnutí Na vlastních nohou, 
diplom.                                                           Iva Eybertová
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Vynášení Smrtky 
Jeden z nejpoutavějších tradičních zvyků , „Vynášení Smrtky“, symbolizující odchod zimy a příchod 
jara, jsme si připomněli v pátek 20.3. 2015 s dětmi z naší Mateřské školy v Chýnově. Figuru Smrtky 
či paní Zimy jsme zhotovili ze sena a oblékli ji do bílých šatů. Konečnou parádou byl náhrdelník  
z nabarvených vaječných skořápek. A aby byla zima už nenávratně pryč a přišlo konečně opravdové jaro, 
vyrobili jsme si Smrtky raději dvě - jedna patřila nejmenším dětem, druhou doprovázeli předškoláci. 
Obě Smrtky jsme vynesli k potoku, zapálili je a vhodili do vody. Popěvkem „Smrt plave po vodě, nové 
jaro už tu je...“ jsme se rozloučili s paní Zimou a přivítali nové jaro básničkou „Ťuky, ťuky na vrátka, 
řeklo jaro voňavé, otvíralo poupátka, čmáralo si po trávě...“ Tento rituál, který byl pro děti velkou 
událostí, jsme oslavili dalšími popěvky a tanečky plnými radostí a veselí. 

Ivana Krumpová, Mateřská škola Chýnov

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

„Pec nám spadla, pec nám spadla, kdopak nám ji postaví, 
starý pecař není doma a mladý to neumí“ 
Tak zní slova známé písně, která provází snad všechny děti v 
průběhu prvních let života – ať již z úst maminek či babiček 
nebo si je  zpívají i v naší mateřské škole. Avšak jen nemnoho 
dětí, a dost možná i dospělých, dokáže říct, kdo vlastně 
ten pecař je. A tak je to v současné době s většinou téměř 
zapomenutých řemesel a pracovních dovedností.
Stejnou situaci pociťujeme i v naší mateřské škole. Většina 
dětí nejenže nemá povědomí o tom, jak se dříve žilo, či jaké 
práce vykonávali jejich předci, ale, bohužel, nemají základní 
znalost ani o tom, kde pracují jejich rodiče. Mateřská 
škola byla vždy místem, kde si děti mohly hravou formou 
vyzkoušet alespoň některá povolání, povídat si o tom, kam 
chodí jejich nejbližší do práce. Samozřejmě se některé 
tyto aktivity praktikují i dnes, ale naprosto chybí vazba na 
rodiče – v rámci ochrany osobních údajů mateřská škola 
nemá právo zjišťovat, zda a kde jsou zákonní zástupci dětí 
zaměstnáni, proto se stává, že dítě se po celou dobu docházky 
do MŠ spokojí s konstatováním, že táta s mámou pracují 
„tam“ a „vydělávají korunky“, protože mu nikdo potřebnou 
informaci neposkytl. Smutným faktem zůstává, že dítě nemá 
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Městská knihovna Chýnov
pořádá v pondělí 11.5. zájezd do Prahy do Divadla v Dlouhé na představení

LHÁŘ
Cena, která zahrnuje vstupné a dopravu, činí 500,- respektive 570,- Kč (podle ceny vstupenky)

v dospělé osobě příklad, nemůže být hrdé na své rodiče a jimi 
vykonávanou profesi. 
Mírně potěšující je, že předškolní dítě má, pořád ještě, svá 
přání a touhy, čím by chtělo v životě být, byť jsou většinou 
ovlivněné pouze filmem nebo sledováním televize, lidský 
příklad obvykle chybí. K tradičnímu popeláři, kosmonautovi, 
hasiči, policistovi nebo paní učitelce v dnešní době přibývají 
dětmi vysněná povolání, jako jsou miss, modelka, lékař, 
právník, politik nebo dokonce prezident. Pozorný čtenář si 
jistě všiml, že v tomto výčtu chybí „rukodělné“ práce, které 
jsou pro správný chod společnosti naprosto nezbytné. Naši 
nejmenší jsou rozhodně ovlivněni dobou, která nefandí 
řemeslům, nemají téměř vůbec možnost navázat na rodinné 
tradice a příklady. Jsem přesvědčena, že dnešní dítě je 
vystaveno tlaku okolí, které diktuje, že každý jedinec musí 
studovat, že je přece nedůstojné absolvovat učební obor 
a „živit se pouze rukama“. Tento  názor je vštěpován již 
nejmladší generaci, bohužel někdy i jejich nejbližšími, takže 
se není co divit, že situace je taková, jaká je.
Obecně se dnes všichni považujeme za vyspělejší a zdatnější, 
než předchozí generace, ale umíme používat tolik nástrojů, 
jako naši předci? Umí naše děti vůbec pracovat, byť úměrně 
svému věku? Vyprávíme jim o tom, jaké to bylo dřív, když děti 
ještě pomáhaly svým rodičům a prarodičům? Pamatujeme 
si, jaké povinnosti jsme museli plnit my, dříve narození, 
abychom si zasloužili hraní s kamarády? Vybavujeme si, kolik 
brambor jsme museli vynést ze sklepa, kolik natrhat bylin, 
kolik nasekat třísek, kolik nařezat kopřiv? Připomínáme si, že  
u děvčat byla dříve pravidlem výpomoc v domácnosti, včetně 
praní, žehlení, přípravy stolování a dalších prací? Zkrátka a 
dobře, vše mělo tenkrát svůj řád. Řád, který je pro výchovu a 
vzdělávání nutný, řád, který jedinec může nenávidět nebo jej 
přijmout do svého života. Vždy však musíme mít na paměti, 
že příliš přísný řád povede ke vzpouře, příliš liberální zase 
k nejistotě a k dezorientaci. Nastavme jej proto tak, aby 
vyhovoval všem zainteresovaným. I malé dítě přece může 
být pro rodinu nepostradatelným pomocníkem, bez kterého 
by práce nemohla být vykonána. Učiňme dítě spolupracující 
bytostí, pověřujme je drobnými úkoly a kontrolujme jejich 
plnění. Pro rozvoj dětské osobnosti je právě něco takového 
nesmírně důležité. Děti přece mají povinnost podílet se na 

součinnosti rodiny. Anebo místo nich snad pomáhá rodičům 
někdo jiný? Bylo to tak dříve, mělo by to být i dnes, přestože 
se v mnoha rodinách již určitý druh práce přenáší na 
služky či, chcete-li, hospodyně. I nejbohatší z rodičů dělají 
výchovnou chybu, pokud své děti ochraňují od sebemenšího 
náznaku práce – z jejich potomka vyroste bezcitný člověk 
zcela závislý na druhých, jedinec, který si nedokáže poradit 
nejen s pracovními, ale ani s lidskými problémy. Čím dál 
více je pozorovatelné, že dnešní malí předškoláci si hrají na 
počítači, případně se nudí u televize, zatímco jejich rodiče 
pracují. Smutné, že…?
V naší mateřské škole se snažíme dětem nabídnout taková 
výchovně vzdělávací témata, která nastartují dětský zájem o 
různá povolání a řemesla. Využíváme zájem dětí o nabízené 
aktivity a předkládáme různé činnosti, abychom jim nejlépe 
přiblížily, jak se co vyrábí a čím je která práce prospěšná pro 
jedince i stát. K docílení úspěchu využíváme profesionální 
pomůcky, obrazový materiál, básničky, říkadla a písně, 
vedeme děti k výtvarnému zpracování témat. Nejvíce 
poznatků ovšem děti načerpají, pokud se mohou konkrétně 
podílet na činnostech, pomocí kterých si vyzkoušejí, jak 
určitá práce probíhá nebo co je zapotřebí k jejímu vykonávání. 
Jedině vzbuzením zájmu o uváděné téma vychováme děti  
k pracovitosti a schopnosti prosadit se v životě. Vedeme je 
k tomu, aby věděly, kdo peče chleba, kdo nám opraví boty, 
vyrobí nábytek, ušije šaty, uvaří oběd, vyčistí komín či upeče 
dort. Učíme děti manipulovat s předměty a nástroji, které se 
odlišují od plastových hraček a mají význam pro praktický 
život, zdůrazňujeme potřebnost řemesel a pěstujeme obdiv 
k jejich vykonavatelům. Hledáme inspiraci v přírodě, 
která nabízí velké množství nápadů a objevů, proto máme 
v plánu proměnu části zahrady na užitkovou a zkoušet  
s dětmi základní pěstební práce. Ve třídách uvádíme do chodu 
pracovní kouty, kde si děti mohou vyzkoušet již zmiňované 
rukodělné činnosti a náměty. Příkladem nás, vychovatelů a 
rodinných příslušníků, dojde dítě k poznání, že každá práce, 
kterou člověk dobře dělá, má smysl a dostaví se tím i hrdost 
na všechny, kteří odvádějí poctivé dílo v jakémkoli oboru. 
Na argument, že dnes to takhle přece nefunguje, že zelenou 
mají pouze ti, kteří vědí, jak si vydělat chytračením, podvody 
a bez vlastního přičinění, odpovídám, že, „za pokus to stojí“ .

Helena Málková, Mateřská škola Chýnov

Ohlédnutí za Velikonoční veselicí
V neděli 29. března jsme již po několikáté mohli společně prožít Velikonoční veselici. 
Tentokrát byla zahájena koncertem vokálního mužského souboru Noach, který 
se zaměřuje především na písně chasidských židů. Soubor byl doprovázen dívčím 
duem (klarinet a bajan), které oživilo koncert ukázkami klezmerové hudby – tedy 
lidové hudby východoevropských Židů. Byl to velice vzácný a radostný zážitek. Po 
koncertě proběhl trh, kde bylo možně zakoupit všelijaké velikonoční pochoutky i 
jehněčí pečínku. I přes vytrvalý déšť se lidé zdrželi a dobroty rychle mizely ze stolů. 
Jen koníčci mokli a nemohli vozit děti, protože by byly celé promočené. Děkujeme 
všem, kteří přišli a podpořili tuto dobročinnou akci. Celý výtěžek bude věnován škole 
na volnočasové aktivity. S vděčností můžeme oznámit, že letos to bude 8.700,- Kč.  
        Hana Kubů
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Ohlédněme se ještě na konec roku 2014, kdy zástupci města, 
starosta pan Pavel Eybert, místostarosta pan Jan Pistulka a členky 
SPOZ paní Dagmar Mládková a Marie Fučíková, navštívili dne 
22. 12. 2014 své spoluobčany v Domově pro seniory v Chýnově. 
Vánoční náladu, stejně tak jako doma, provonělo cukroví z místní 

kuchyně, vánoční výzdoba a drobné dárky včetně kytiček. 

SPOLEČESKÁ KRONIKA,  ZPRÁVY Z MATRIKY
Životní jubilea
Do konce března letošního roku 
oslavili nebo ještě oslaví 
své životní jubileum tito naši 
spoluobčané:

70 let
Hrušková Anna, Chýnov
Balík Jaroslav, DS Chýnov
Vališová Blanka, Chýnov
Jelínková Jindřiška, Chýnov
Jůza František, Chýnov
Drdová Marie, Chýnov
Horná Jiřina, Chýnov

75 let
Stachová Marie, Chýnov
Drda Pavel, Chýnov
Langweilová Hana, Chýnov
Novotná Jiřina, Chýnov

80 let
Koubíková Růžena, Chýnov
Novotná Zdeňka, Chýnov

90 let
Staňková Marta, DS Chýnov
Jílková Anežka, Chýnov

91 let
Hladíková Antonie, Velmovice

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

Narozené děti:
          listopad, prosinec 2014
Zadražilová Theodora, Chýnov
Veselá Hana, Chýnov
Škrábková Hana, Chýnov
Dulík Lukáš, Záhostice
           leden, únor, březen 2015
Štroufová Marie, Chýnov
Marečková Kristýna, Chýnov
Novotná Rozálie, Chýnov
Rohová Patricie, Chýnov
Mesárošová Adéla, Chýnov 
Veselý Jiří, Chýnov

Sňatky:
Vitalij Kucyn, Chýnov 
Adriana Mlsová, Chýnov

Úmrtí:
Buriánková Marie, (1921), DS Chýnov
Lichtenberková Vlasta, (1924), DS Chýnov
Bednářová Libuše, (1927), Chýnov
Svoboda Zdeněk, (1933), Chýnov
Bednář Josef, (1934), Velmovice
Kolářová Růžena, (1937), DS Chýnov
Balínek Václav, (1943), Chýnov
Krátoška Josef, (1966), Záhostice

Vokurka Václav, (1966), Chýnov
Venclík Pavel, (1973), Chýnov
Veřtát Martin, (1992), Chýnov
Tichá Zdenka, (1932), Chýnov
Doležalová Marie, (1923), Chýnov
Kulveitová Ludmila, (1928), Chýnov
Pospíchalová Jindřiška, (1948), Chýnov
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V letošním roce bylo první akcí SPOZ  „Vítáníčko“, které se uskutečnilo dne 6. února 2015 a bylo opět  velice 
příjemné. Do života a svazku obce bylo za účasti celých rodin i dalších hostů přivítáno celkem 6 dětí.
Příjemnou atmosféru celé akce zajistily  svým programem děti z mateřské a základní školy za hudebního 
doprovodu paní Marie Novákové.
Další „Vítáníčko“ chystá SPOZ na 17. 4. 2015.

Ve středu 6. května 2015 v 17:00
zveme všechny občany 
do městské knihovny 

na slavnostní zahájení výstavy 
II. světová válka

Od 17:30 proběhne pro zájemce 
v obřadní síni městského úřadu 

beseda 
s historiky 

PhDr. Jiřím Práškem 
a PhDr. Luborem Václavů.
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KALENDÁRIUM
DUBEN 
11.04. 18:00 Vystoupení sborů Lumen Pacov a 
Vocalica  Praha, kostel N. Trojice Chýnov 
16.04. Výlet do Třebíče, Měk Chýnov
24.04. 16:00-18:00 Humanitární sbírka oblečení, 
bývalý pivovar
25.04. 09:00-11:00 Humanitární sbírka oblečení, 
bývalý pivovar
28.04. Značka Fair trade, Klub maminek, Měk 
Chýnov
30.04. Pálení čarodějnic, fotbalové hřiště
30.03. – 27.4. Výstava obrazů V. Brabcové, Měk 
Chýnov

KVĚTEN
03.05. Den otevřených dveří v has. zbrojnici v 
Chýnově 
06.05. 17:00 Vernisáž výstavy k sedmdesátému 
výročí konce II. sv. války, Měk Chýnov
06.05. 17:30 Beseda s historiky  PhDr. J. Práškem 
a PhDr. L. Václavů, obřadní síň MěÚ Chýnov
10.05. Den matek
10.05. 14:00-18:00 ŘEMESLNÝ JARMARK, Dvůr 
u Svobodů, Turovecká 80
16.05. Beseda s nutriční terapeutkou, Klub 
maminek, Měk Chýnov 
22.05. 20:00 Večer s písničkami na přání, KD 
Chýnov
29.05. 19:00 Noc kostelů, kostel Nejsvětější 
Trojice
31.05. Pouť

ČERVEN
18.06. 6:15 Výlet do Lednice a Valtic, Měk 
Chýnov
06.06. Závody MTB maraton
20.06. Svatojánská noc
23.06. „Jak na správné líčení“, Klub maminek, 
Měk Chýnov
05.–28.06. Výstava fotografií Vlasty Štegerové, 
Měk Chýnov

KNIHOVNA A INFOCENTRUM
V pondělí 12. ledna 2015 v 16:00 zahájil Mgr. Pavel 
Eybert výstavu věnovanou paní Olze Havlové a její 
činnosti ve Výboru dobré vůle. Výstava byla k vidění 
v prostorách Měk Chýnov do 6. února 2015.

Během uplynulého čtvrt roku jsme měli možnost 
shlédnout dvě ochotnická představení z dílny 
autorského divadelního studia KAPOTA. Fotografie 
je z představení „Kdo za to může?“

Ve čtvrtek 22. ledna, téměř po roce, jsme v knihovně 
pozdravili známého cestovatele Patrika Kotrbu. Opět 
vládla příjemná atmosféra a dokonce došlo i na křest 
sbírky básní.  
Fotka nabízí výhled do krajiny přes náměstí před 
dómem sv. Františka v Assisi.

V úterý 4. února 2015 odpoledne jsme měli jedinečnou 
příležitost dozvědět se spoustu zajímavostí o našich 
opeřených spolubydlících. Do knihovny zavítali páni 
Ing. Josef Jahelka a Ing. František Vališ. 
Během necelých dvou hodin, které mimochodem 
utekly jako voda, jsme se velice příjemnou a zároveň 
poutavou formou seznámili s našimi nejbližšími 
sousedy z ptačí říše.
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Z KATOLICKÉ FARNOSTI
Tříkrálová sbírka
Začátkem ledna opět chodilo v Chýnově a okolí 
celkem 9 skupinek koledníků a kolednic, kteří celkem 
vybrali neuvěřitelných 55.403,- Kč. Z této částky 
podporujeme dvě děti na Haiti v rámci Adopce na 
dálku (platíme jim školu, lékařské ošetření a jedno 
jídlo denně). Další část peněz je pro táborskou 
Charitu (středisko Auritus) a pomoc Charity u nás i 
v zahraničí. Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří 
přispěli při Tříkrálové sbírce.

Svatý Vojtěch
Kolem svátku sv. Vojtěcha děláme poutní procházku ke 
kapli na Pacové hoře. Letos půjdeme nejbližší neděli,  
tedy 26. dubna. Vyjdeme v 15:00 od posledních domů  
ulice Na Skalici, pobožnost u kaple nad jeskyní bude 
v 16:00. 

Noc kostelů
Po loňském pěkném průběhu bychom se chtěli i letos 
přidat k evropské akci „Noc kostelů“, která se koná  
v pátek 29. května večer. Začátek bude v 19:00, můžete 
se těšit na varhanní hudbu, ochutnávku mešního vína 
a výstup na věž... 

Oprava fasády fary
V letošním roce bychom chtěli pokračovat v opravě 
fasády fary, tentokrát z jižní strany, směrem ke kostelu. 
Chtěl bych poděkovat městu Chýnov za příspěvek 
50.000,- Kč na tuto akci.

Koncert
Srdečně vás zveme na koncert duchovní hudby:  
v sobotu 11. dubna v 18 hodin zazpívá v chýnovském 
kostele sbor Lumen z Pacova a Vocalica z Prahy.

Mgr. Václav Mikula

Další informace z farnosti, pozvánky a fotografie 
naleznete na www.farnost.katolik.cz/chynov.

naše královny

Loňská noc kostelů

Pouť ke sv. Vojtěchu na Pacovu horu

Anketa: vyberte nejoblíbenější knihu naší knihovny!
Do anketního lístku, který najdete v knihovně, vyplňte tři knihy, které se vám 
nejvíce líbily, a hledejte tak s námi favorita naší knihovny.
Řádně vyplněné a podepsané anketní lístky budou zařazeny do slosování. 
Hlasovat můžete až do konce dubna. 

Ve čtvrtek 12. a v pátek 13. března 2015 žáci osmých a devátých ročníků 
zdejší základní školy odhalili s paní Alenou Strašrybkovou tajemství 
přátelství Otokara Březiny a Františka Bílka.

Od pondělí 30. března zdobí naši knihovnu podmanivé obrazy nám již dobře 
známé výtvarnice Viktorie Brabcové. Potěšit se pohledem na její milá díla, 
případně si některý obrázek zakoupit můžete až do 27. dubna.
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SDH CHÝNOV

Statistika SDH Chýnov za rok 2014
Požár: dílna - garáž v Poříně, sláma na poli v Zadní Stříteži, 
kotelna RD Chýnov, kontejner v Potoční ulici. 
Technický zásah: bleskové povodně Chýnov, Nuzbely, Lažany, 
Měšice;  padlé stromy Nuzbely.
Dopravní nehody: vyproštění osob a zajištění dopravní nehody 
za obcí Kladruby.
Technická pomoc: čerpání vody Měšice, mytí komunikací 
a chodníků, dovoz vody, doprava osob, čištění žumpy a 
kanalizace, zalévání parků a fotbalového hřiště.
Planý poplach: požár komínového tělesa RD ve Vášově ulici 
(zmatený majitel).   
Prověřovací cvičení: dýchací technika v polygonu HZS Tábor 
Údržba techniky a výzbroje: práce na dokončení repase Roburu; 
výměna zadních pneumatik, nové uložení přetlakového 
ventilátoru, oprava karoserie LIAZ; přetěsnění kompresoru, 
namontování alternátoru místo dynama, výroba držáků na nový 
žebřík a úprava nového uložení elektrocentrály Š 706 RTHP;   
výměna čerpadla, zavaření a nastříkání nádrže u soutěžní PS 
12; uložení nového vybavení v HZ, výroba překážek pro PS, 
oprava centrálního kompresoru, oprava podběhu u VW.
Údržba hasičské zbrojnice: průběžný úklid posilovny a hasičské 
zbrojnice  během roku; instalace nových světel, ventilátoru, 
vymalování a natření podlahy v garáži (dílně), instalace nových 

světel v klubovně, výroba a instalace plechových dveří mezi 
garáže, úklid skladu na dvoře HZ, úprava klubovny.     
Školení zásahové jednotky: školení velitelů a strojníků na 
HZS v Táboře, řidičů v autoškole Nosek, pravidelné školení 
zásahové jednotky, velitelský den na HZS, školení velitelů  
v Č. Budějovicích. 
Soutěže/příprava: Dvorce, Žďár, Jaronice, Chrbonín, Košice, 
Tučapy, Strmilov, Kozmice, Krátošice, Řepeč, Chotěmice, 
Zhoř, Želeč (THL); Daměnice (BHL); Chýnov okrsek v PS; 
Slapy, Malšice, Zdešov, Chýnov, Český Rudolec – poháry; 
tréninky na nové základně na fotbalovém hřišti.
Prezentace: články v Občasníku, den otevřených dveří na HZ, 
výstava techniky na náměstí.  
Společenská činnost: přivítání Nového roku, hasičský ples, 
setkání s čestnými členy sboru, maškarní rej, společenská 
posezení na HZ, účast na 60. výročí založení HZS Tábor, 
otevření nové HZ v Dolních Hořicích, odvezení velitele sboru 
historickou stříkačkou do svazku manželského, účast na 
pohřbu bratra Rezka, společenské posezení ZJ v restauraci Na 
Holešovně, Silestrovské posezení s rodinnými příslušníky na 
HZ. 
Různé: zabijačka na hasičárně, servis při běhu Milénia, 7 členů 
darovalo krev 2x, pálení čarodějnic, zajištění cyklistického 
závodu MBT, 4x sekání trávy plochy startu pro požární útok 
na fotbalovém hřišti, vyčištění a vysekání svahu pod HZ 
3x, asistence u lampionového průvodu na SPA a ohňostroje 
na hřišti, vaření a vydávání čaje na akci „Živý betlém“ před 
kostelem. 
Doplnění výzbroje a výstroje v roce 2014: přetlakový ventilátor, 
hliníkový nástavný čtyřdílný žebřík, přenosné motorové 
kalové čerpadlo včetně příslušenství, elektrocentrála HERON, 
výstražný maják, 2 plastové džberovky, 3 rozbíječe skla a 
řezače autopásů, 2 hadice ,,B“, 5 kukel NOMEX, 2 trhací háky, 
stolní bruska, 4 ks pneumatik na LIAZ, alternátor na Š706 
Investice sboru: upravení soutěžní stříkačky, zakoupení 
soutěžní savice a dvou hadic ,,B“, 30 triček na soutěže a 30 
společenských triček na reprezentaci.

Letošní rok nezačal v tak poklidném tempu jako rok loňský. Po tradičním přípitku k Novému roku 
na náměstí vyjela zásahová jednotka v lednu a únoru k požáru dílny do Nové Vsi, pokoje v Domově 
seniorů v Chýnově a kontejneru v Potoční ulici, ostré výjezdy zatím zakončila v březnu technickým 
zásahem v Chýnově odstraněním spadlé části přístřešku na komunikaci I/19. 
Samozřejmě že nechyběly tradiční akce, jako zabijačka na hasičské zbrojnici, asistence při běhu 
Milénia, hasičský ples a účast na maškarním průvodu. V březnu jsme se pustili do zbourání skladu na dvoře hasičské zbrojnice, 
který byl již v havarijním stavu, a připravili pozemek pro výstavbu nového zázemí na uložení záložní techniky a technických 
prostředků potřebných pro činnost jednotky, které by mělo být dokončeno do konce měsíce dubna. 
Čtvrtého května je svátek svatého Floriána, patrona hasičů, a při této příležitosti se otvírají dveře do hasičských zbrojnic 
v celé ČR a nejinak to bude i u nás v Chýnově. Přijďte si prohlédnout techniku a zázemí Sboru dobrovolných hasičů  
v Chýnově již v neděli 3. května od 13 do 17 hodin.  
Čtvrtého července pořádáme v Chýnově soutěž o Pohár starosty v rámci Táborské hasičské ligy v požárním útoku na 
fotbalovém hřišti, na kterou Vás již teď srdečně zveme. Než se rozběhnou hasičské soutěže, bude probíhat periodické školení 
zásahové jednotky, údržba techniky a příprava družstva na soutěže požárního sportu tak, aby dobře reprezentovalo náš sbor a 
město Chýnov.                                                                                                                 Jan Pistulka st., jednatel SDH Chýnov  
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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Tábor – Přestěhování pracoviště Obvodního oddělení 
Policie ČR Sezimovo Ústí.
Jak již byla veřejnost informována, dojde na základě 
organizačních změn v Policii ČR na Táborsku k přestěhování 
pracoviště Obvodního oddělení PČR Sezimovo Ústí, a to ze 
stá-vající adresy na náměstí T. Bati č. 663, Sezimovo Ústí 
II., do budovy Územního odboru PČR Tábor, sídlícího na 
Soběslavské ulici č. 2763 v Táboře.
Pro obyvatele dalších obcí Sezimovoústecka, a to obcí: 
Babčice, Bítov, Blatiny, Dlouhá Lhota, Dobronice  
u Chýnova, Dolní Hořice, Domamyšl, Hadovky, Hájek, 
Hartvíkov, Horní Hořice, Hroby, Chabrovice, Chotčiny, 
Choustník, Chrbonín, Chýnov, Kajetín, Kladruby, 
Kloužovice, Kozmice, Krátošice, Krtov, Lažany, Lejčkov, 
Malešín, Mašovice, Mlýny, Nová Ves u Chýnova, Nové 
Dvory, Nuzbely, Oblajovice, Osikovec, Pořín, Prasetín, 
Psárov, Předboř, Raděnín, Radostovice, Stříbrné hutě, 
Svatá Anna, Terezín, Tříklasovice, Turovec, Skopytce, 
Velmovice, Vodice, Vlčeves, Zahostice a jejich přilehlých 
částí se situace téměř nemění. Přestože rovněž teritoriálně 
patří pod Obvodní oddělení PČR Sezimovo Ústí, jsou 
tyto obce v působnosti Policejní služebny PČR Chýnov, 
která i nadále zůstává na adrese Gabrielovo náměstí č. 47  
v Chýnově.
Termín stěhování je určen na měsíc duben 2015, kdy již 
od prvého dne měsíce bude v budově územního odboru 
na adrese Soběslavská 2763 Tábor dislokována tzv. stálá 
služba sezimovoústeckého obvodního oddělení, tedy 
policisté v nepřetržitém provozu, kteří budou od občanů 
přijímat oznámení. Další pracoviště uvedeného obvodního 
oddělení se přestěhují průběžně do konce měsíce dubna, a 
to tak, aby nebyl omezen výkon služby v daném teritoriu.
Oznámení občanů na tísňovou linku číslo 158 není tímto 
stěhováním nikterak dotčeno.
Rovněž telefonní a datová spojení, jak na vlastní 
sezimovoústecké obvodní oddělení (tel. 974 238 730, 
fax 974 238 739, e-mail oo.sezimovousti@pcr.cz ), tak 
na chýnovskou policejní služebnu (tel. 974 238 770, 
v nepřítomnosti 974 238 730, fax 974 238 739, e-mail 
oo.chynov@pcr.cz ), zůstává zachováno a bude po dobu 
stěhování nepřetržitě k dispozici (vyjma nezbytně krátkého 
okamžiku vlastního technického přepojení jednotlivých 
přístrojů – netýká se linky č. 158).
V případě potřeby jednání s konkrétním policistou 
doporučujeme termín a místo schůzky předem na výše 
uvedených kontaktech domluvit. Děkujeme.

Internetový podvod
Policisty z Chýnova byla vypátrána žena z Opavy, která 
pod vymyšleným jménem a dalšími údaji o své osobě na 
inzertním serveru www.bazoš.cz nabídla k prodeji mobilní 
telefon Samsung Galaxy S4 mini za částku 4.200,- Kč. 
O mobilní telefon projevila zájem žena z Dolních Hořic, 
která po převzetí balíčku a jeho zaplacení zjistila, že  
v balíčku není žádný mobilní telefon, ale pouze krabička  

s toaletní vodou STR8 Discovery 50 ml. 
Na další výzvy poškozené podvodnice 
nereagovala, peníze použila pro svoji 
potřebu a peníze vrátila až poté, co 
byla složitým způsobem vypátrána a 
předvolána k výslechu na Policii ČR.
Věc byla dále policisty předána k dalšímu projednání na 
Přestupkovou komisi při MěÚ Chýnov.

Řídil alkohol
Krátce před sobotní půlnocí dne 14. března vyjížděli 
policisté k dopravní nehodě do katastru obce Chýnov. 
Mladý řidič (24) osobního automobilu tovární značky 
Peugeot 307 zde nezvládl řízení, uvedl vůz do smyku a 
vyjel mimo komunikaci, kde narazil do sloupu veřejného 
osvětlení. Příčina nehody byla zřejmá. V organizmu řidiče 
kolovalo přes 2,5 promile alkoholu. Policisté mu na místě 
zadrželi řidičské oprávnění a další jízdu pochopitelně 
zakázali. Hmotná škoda na vozidle a veřejném osvětlení 
byla odhadnuta na souhrnnou částku 80.000,- korun.
O potrestání mladého řidiče bude rozhodovat soud. Svým 
jednáním naplnil skutkovou podstatu trestného činu 
ohrožení pod vlivem návykové látky. Vedle zákazu činnosti 
či peněžitého trestu je ohrožen až trestem odnětí svobody 
na dobu od šesti měsíců do tří let.

První letošní jihočeská vražda objasněna
V rámci náročného vyšetřování první jihočeské vraždy, 
zaznamenali kriminalisté výrazný posun. Na konci února 
zadrželi a obvinili čtyřicetiletého muže z Pelhřimovska 
ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Jak kriminalisté 
zjistili, ve středu 11. února v odpoledních hodinách měl 
obviněný usmrtit údery do hlavy osmačtyřicetiletého muže 
na odlehlém statku v obci Běleč na Táborsku. Zavražděný 
zde přebýval ve své maringotce. K vraždě došlo po slovní 
rozepři obou mužů. V současné době je obviněný muž ve 
vazbě. Kriminalisté v této souvislosti hledají další možné 
svědky slovního konfliktu mužů. Každý svědek, kdo konflikt 
mužů byť i jen slyšel a s kým ještě nemluvili kriminalisté, 
je pro vyšetřování důležitý. Jakékoliv informace k případu 
přivítají policisté na lince 158. 

Opět řídil alkohol
Krátce před 9. hodinou ranní dne 23. března vyjížděli 
policisté z Chýnova do ul. Nádražní s tím, že na Mašovice 
odjíždí červené osobní auto a řidič je prý strašně ožralej. 
Řidič (58) osobního auta tovární značky Hyundai 
byl hlídkou Policie ČR zastaven na křižovatce ulic  
U Kuželníku-Luční-Kobylinská. Policisté zjistili, že se 
jedná o občana Chýnova a v jeho dechu bylo zjištěno 
přes 2,4 promile alkoholu. Policisté mu na místě zadrželi 
řidičský průkaz a další jízdu mu zakázali. 
Opilý řidič naštěstí nikoho nezranil a ani nezpůsobil žádnou 
škodu.
Věc je policisty řešena ve zkráceném přípravném řízení a  
o potrestání řidiče bude rozhodovat soud. 
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Vážení občané!

Vzhledem k blížícímu se 70. výročí konce druhé 
světové války bude pořádat Město Chýnov, 
Městská knihovna Chýnov a Klub sběratelů Tábor 
v květnových dnech 2015 výstavu k tomuto výročí. 
Obracíme se proto na Vás s prosbou o pomoc při 
hledání archivních materiálů z Chýnova v období 2. 
světové války a osvobození.

Archivní materiály, které hledáme, jsou fotografie  
(s vojáky RA), dokumenty, vyhlášky a plakáty, věcné 
předměty (drobnosti připomínající dobu), vojenské 
odznaky, zbraně (třeba i torza), části uniforem a 
další materiály, které by se na výstavu hodily.    

Archivní materiály a artefakty přijímá Městská 
knihovna Chýnov. Předem děkujeme Všem za 
ochotu a pomoc.

ZE SPORTU: VOLEJBAL

VZPOMÍNKA
Dne 13. 2. 2015 uplynulo 10 let od tragického odchodu sportovce, vodáka a dobrého kamaráda 

Ing. Járy Anděla a jeho syna Kubíka. 
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte na ně s námi. Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Mají memoriály smysl?
Z akcí organizovaných volejbalovým oddílem TJ Sokol 
Chýnov má určitě tradici největší Memoriál Jardy Anděla, 
který se rok co rok pravidelně koná na chýnovských 
volejbalových kurtech u fotbalového hřiště. O letošních 
letních prázdninách to bude již devět let, co se parta 
Jardových kamarádů rozhodla zavzpomínat na chvíle  
s ním strávené tím zcela jistě nejlepším způsobem, a to 
setkáním přátel volejbalu a posezením u dobrého jídla a 
pití se všemi milovníky kamarádských setkání u kytary. 
Takových jsme s Jardou zažili nespočet. 
Tak vznikla tradice Memoriálu. Díky elánu organizátorů, 

kvalitnímu volejbalu a štědrosti sponzorů se z turnaje stala 
akce, která má pevné místo v kalendářích volejbalových 
nadšenců všech věkových kategorií z celého Táborska. 
Vzpomínky budou letos o to živější, že v únoru uplynulo 
již 10 let od oné tragické nehody, která přetrhla Jardovu 
volejbalovou i životní pouť. 
Takže jaká je tedy odpověď na otázku položenou v úvodu 
tohoto krátkého zamyšlení? Jasně, že mají. Tím spíše, 
že všichni věříme, že nám při našich memoriálových 
smečích, akordech a zdviženích půllitrů Jarda tam ze 
shora vede ruku.

spoluhráči z volejbalového klubu

Humanitární sbírka
použitého i nového oblečení, 

lůžkovin, záclon, látek, 
obuvi a hraček,

domácích potřeb (nádobí, skleničky) 
péřových a vatovaných peřin. 

Vše musí být čisté a nepoškozené!
Věci přineste dobře zabalené v pytlích nebo krabicích. 

Příspěvek na dopravu 5,- Kč za krabici. 

Věci je možné odevzdat v Chýnově
v bývalém pivovaru 

v pátek 24. dubna od 16 do 18 hodin 
a v sobotu 25. dubna od 9 do 11 hodin 

Mimo tuto dobu NENÍ MOŽNÉ věci přivážet! 
Děkujeme!
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Jak se v Chýnově soudilo a trestalo
 O tom, že měl Chýnov hrdelní právo již ve středověku, svědčí pasáž z latinské kupní smlouvy 
mezi českým králem a pražským biskupem z roku 1250. Mezi jiným je zde jmenována svoboda, 
která je lidově zvána „kyj, meč, voda, železo“. Podle lidového podání se mělo nejstarší popraviště 
nacházet na návrší Na Lipici u Bílého kříže za Oborou. To však není písemně doloženo, stejně jako 
údajné tvrzení historika a jazykovědce Josefa Dobrovského, že původním znakem Chýnova byla 
šibenice.
 Jednotlivé soudní případy jsou doloženy trestními spisy od roku 1540 v třeboňském archivu 
a městskou knihou v okresním archivu v Táboře. Několik hrdelních zločinů spadá do časů vlády 
knížat Eggenberků. Rozsudky tehdy vynášela městská rada, ale schvalovat je musel pražský apelační 
soud. Popraviště se nacházelo mezi předměstím a cestou do Nové Vsi, v polích na návrší, kde se 
dodnes říká U spravedlnosti. Kolem roku 1630 zde byl popraven lámáním v kole cizoložník a vrah 
Jakub Tkadlec či Kadlec z Lažan. Jeho tělo bylo vpleteno do kola a vyzdviženo do výše šibenice. Jeho 
milenka, která jej navedla k vraždě svého muže, uprchla před popravou mečem z vězení u rychtáře 
Holešovského. Následkem toho bylo Chýnovským hrdelní právo na několik desetiletí odňato a 
šibenice zanikla.
 V prvním desetiletí 18. století bylo toto právo radě zase navráceno. Staří pamětníci tehdy 
vypověděli, že se šibenice nacházela „nad Dolejším mlejncem na kopci“. Podrobný zápis o zřízení 
spravedlnosti podává městská pamětní kniha. Stalo se tak v roce 1708 nebo o rok později za purkmistra 
Jana Jelínka. Zároveň byla zřízena i nová šatlava na pozemku Mikuláše Mračka, kde „sklípky pod 
zemí vyzdviženy jsou“. Obec musela také odškodnit sousedy Macka a Hořínka za části jejich polí, 
které přiléhaly k popravišti, protože se počítalo s tím, že každá exekuce bude velikým divadlem pro 
lid z okolí, který by tak pole ušlapával. Druhá ze tří doložených poprav se zde konala 29. července 
1712, kdy byla mečem sťata zlodějka Mařena Lišková, jinak Havlová, od Týna nad Vltavou. Ta kradla 
v širokém okolí, a to hlavně šatstvo, které prodávala Židům. Exekuci, jíž doprovázel kordon čtrnácti 
mušketýrů, měl provést táborský kat Jan Lípa, ale nakonec ji byl nucen postoupit krumlovskému 
mistru popravčímu Georgu Schrattenbacherovi. Tomu se ale rána mečem nepodařila, a tak mu Lípa 
popravčí nástroj vytrhl a sám exekuci dokončil. Kat obdržel 6 zlatých. V konečném vyúčtování se 
objevila i částka 6 krejcarů za žejdlík vína na posilněnou pro Mařenu.
 Před třemi sty lety - 31. července 1715 - byla popravena chýnovská poddaná Anna Rubešová 
za vraždu vlastního nemanželského dítěte. Byla sťata Schrattenbacherem, srdce probodeno kůlem a 
tělo podle zvyku zahrabáno pod šibenicí. Ta záhy zchátrala, a tak byla v květnu 1722 postavena za 
účasti všech řemeslníků z panství nová šibenice o dvou sloupech. Popravě už zřejmě neposloužila a 
zřítila se ještě předtím, než byl chýnovský hrdelní soud 3. třídy v roce 1765 formálně zrušen. Městská 
rada sice mezi tím vynesla ještě jeden rozsudek smrti, ten ale nebyl apelačním soudem potvrzen.
 Chýnovští nejčastěji soudili drobné krádeže a sousedské spory o urážku na cti. Často 
narazíme i na celkem úsměvné příběhy. Odsouzení museli někdy stát na pranýři. Chýnovský pranýř 
byl kamenný a je doložen v letech 1740 a 1755. Zajímavá je i zmínka z roku 1581, podle které měli 
šenkýři čepující pivo bez řádného oznámení a kauce „tejden ve věži sedět“. Znamená to tedy, že při 
staré chýnovské tvrzi byla zřejmě věž užívaná i jako panská šatlava.                                       Karel Vošta

SDH Hartvíkov – pletení velikonoční pomlázky
Stalo se již tradicí, že členové SDH Hartvíkov 
organizují společné pletení pomlázky. 
V letošním roce se uskutečnilo na velikonoční neděli 
5. 4. 2015.  Akce proběhla v družné atmosféře v naší 
útulné klubovně  -  Hartvíkov č. p. 28. Prostory  se  
v předchozích letech podařilo zrekonstruovat za 
přispění dotace získané prostřednictvím MAS Krajina 
srdce.  
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Z HISTORIE: konec II. světové války
Jak probíhal konec II. světové války v Chýnově v roce 1945
(podrobnosti hledejte v Čítance od pana PhDr. Jiřího Práška)
Jako každá obec a městečko i Chýnov netrpělivě čekal, až 
slavná německá armáda neslavně skončí, aby si mohl celý 
národ oddychnout. 
Musím ale začít již rokem 1944. V Chýnově v té době ještě žil 
německý duch. Byl znatelný na každém kroku. Ve škole byla 
německá posádka, která si z Chýnova začala dělat nedobytnou 
baštu. Byl vydán rozkaz, že z každého čísla musel jeden člověk 
nastoupit na výkop zákopů kolem Chýnova. Tyto zákopy se 
kopaly ručně. Začaly pod hřbitovem, pokračovaly na skalku 
za školou. Dále pokračovaly přes všechny zahrady od mostu 
směrem na Kořenku. Dále kolem pyramidy pod zámeckou 
zahradou směrem k rybníku a kolem celého rybníka. Při výkopu 
hlídali skupinu pracujících Němci se samopaly a puškami. My 
kluci jsme z toho měli zase tolik zajímavých činností. 
Když kopali za školou, tak tam hlídal Němec, se kterým 
jsme navázali kontakt. Německy 
jsme trochu rozuměli, neboť od druhé 
třídy jsme měli povinnou denní 
čtyřhodinovou němčinu. A když došlo 
na věc, tak jsme po něm chtěli prázdné 
patrony. On řekl: „Dám vám patrony, 
ale výměnou za chleba“. To už měli 
hlad. Rozběhl jsem se domů, ukrojil 
krajíc přes celý bochník a mazal jsem 
za školu. Už na nás čekal, výměna 
proběhla, a než jsme s ním ještě 
pohovořili, tak ten velký krajíc snědl. 
Dále byla po celé trase silnice od Pacova neviditelná kulometná 
hnízda. Na skále u Objegráku byla hned dvě. Tam byli dva 
příslušníci Hitlerjugend. Měli tam kulomet se spoustou nábojů, 
pancéřové pěsti a granáty. Moje maninka, když zjistila, že na 
skále jsou dva Němci, tak vzala hrnek s polívkou a kousek 
chleba, dala jim to a oni to slupli. A to se střídali na hlídání 
silnice ve dne v noci. Měli silné odhodlání bránit poslední  
z velké moci velké říše. 
Ještě jsem v roce 1944. To ještě chodili zřejmě v útvaru na 
střelnici na tenis, kde stříleli z kulometů, házeli granáty a 
pan Daležal truhlář jim musel udělat atrapy tanků z prken 
a do nich pak stříleli pancéřovými pěstmi. Nic nekoukali, že 
při výbuchu létaly kameny až za potok z Jakšicům na dvůr. 
Když pochodovali od školy, tak s nimi šel i jejich velitel, zvaný 
„Pacinka“, příslušník SS. A ten, když šel po chodníku, tak 
kdo ho měl potkat, buď musel pozdravit zdviženou pravicí 
„Heil Hitler“ nebo přejít na druhý chodník. Veškeré obchody 
v Chýnově byly německy přejmenovány. Denně projížděly 
přes Chýnov kolony s vojskem. A na nádraží většinou vlaky 
odjížděly na východ. Kdo vlastnil krávy, musel odevzdávat 
mlíko pro školu. Tady v Chýnově se připravovali příslušníci 

Hitlerjungend, a když se po určitou dobu zacvičili, tak přímo 
odcházeli na frontu. To bylo něco pro nás čumily. Seděli jsme 
na kašně a pozorovali ten rachot před školou. To bylo řevu a 
povelů. Byla tam připravena auta a oni nastupovali. 
Blížícím se rokem 1945 ale jejich činnost rapidně poklesla. 
Od února již ani nechodili na střelnici a ani nehlídali zákopy. 
Jednou, to bylo tak v březnu, projížděl obrněný transportér z 
kopce dolů a před Odvárkovými se mu přetrhl pás. To bylo něco 
pro nás. Osádka tanku již měla asi války plné zuby. A když 
tam stál již třetí den, tak nám klukům chtěli ten transportér 
prodat, samozřejmě z legrace. Ale již bylo vidět, že toho mají 
dost. Potom se rychle blížil duben a květen a to již bylo znát, 
že je s německou armádou úplný konec. Když se už blížil 
květen 1945, to již v Chýnově bylo tolik změn. 
Druhého května ve škole začal zmatek. Každý den bylo znát, 
že se přiblížil konec celé druhé světové války. Přes Chýnov již 
jezdili „národní hosti“, to byly povozy tažené koňmi i kravkami, 

a to všichni směřovali na západ. Tyto 
kolony se den ze dne zvětšovaly. 
Třetího a čtvrtého května byla 
silnice tak ucpaná, že proti neprojel 
ani nikdo na kole. Nejvíce německé 
armády odjíždělo čtvrtého a pátého 
května. Nejhorší bylo, že u mostu u 
náměstí byl zabudován zátaras, který 
mohlo projet jen jedno auto, a tam byl 
zmatek. Ten, kdo jel kolonou a byl 
teprve na Objegráku, seskočil z auta 
a utíkal z kopce dolů a za zátarasem 

zas naskočili na auto. Takový měli strach z Rusů. Když už to 
vypadalo, že je skutečně konec války, rozhodlo místní tajně 
rozhodující obyvatelstvo, že by měli Němce zdržet. Takže 
porazí stromy kolem silnice. To by to dopadlo. V té době hořel 
celý Lejčkov, kolem silnice nepojízdná auta byla též zapálena, 
Němci byli jak podráždění sršně. Úkol se nepovedl a Chýnov 
zůstal tak, jak je do dnešní doby.
Uprchlíci se mockrát ptali občanů, jak daleko jsou Rusové a 
jak daleko Američani. 5. května začalo v Praze povstání. To 
již tolika Němců přes Chýnov neprojíždělo. Rozhlas volal o 
pomoc a v Chýnově nebyl do rána ani jeden Němec. V noci 
všichni odtáhli. Akorát zanechali strašný nepořádek před 
školou. To by bylo něco pro dnešní sběratele. Okamžitě se 
ztratily německé nápisy před všemi krámy. Přejmenovalo se 
náměstí a čekalo se na příjezd Rudé armády.
Toto jsou poznatky chlapce ve stáří deseti let, toto vše viděl 
a prožil. A jestli se to tomu pánovi, který již jeho články 
kritizoval, nelíbí, tak ať on napíše taky něco z historie 
Chýnova, když je takový znalec. Já jen vím, že v roce 1945 
tento pán o Chýnově nevěděl zhola nic.

Napsal a prožil  Jiří Tychtl
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ZE SPORTU: KUŽELKY
V lednu se rozeběhly naplno soutěže jednotlivců.  
Do okresních přeborů naskočilo celkem 16 našich členů. 
Naši kuželkáři byli úspěšní a z tohoto klání získali 3 první, 
4 druhá, 2 třetí a další 3 postupová místa do krajských 
přeborů.
Na kuželně v Sezimově Ústí v soutěži žen zvítězila 
Blanka Mašková výkonem 471 kuželek (rekord kuželny), 
Miroslava Cízlerová dosáhla výkonu 428 kuželek a 
obsadila 3. místo.
Na stejné kuželně bojovaly i seniorky. Okresní přebornicí 
se stala Jana Takáčová ze Sokola Chýnov – 441 kuželek. 
I další medailová místa patřila našim hráčkám. Alena 
Kovandová - 433 kuželek a Věra Návarová 422 kuželek. 
Do krajského přeboru postoupila ještě Hana Peroutková na 
6. místě – 383 kuželek a Libuše Hanzálková na 7. místě – 
380 kuželek.
Muži bojovali o své tituly na kuželně KK Lokomotiva 
Tábor.Pavel Petrů získal stříbrnou medaili výkonem 614 
kuželek. Postup do kraje si vybojoval ještě Jiří Dvořák na 
5. místě – 582 kuželek. Oldřich Roubek obsadil 12. místo 
– 548 kuželek.
V kategorii seniorů se souboje odehrávaly na kuželně 
Sokola Chotoviny.  Vladimír Zíka skončil na 13. místě – 
395 kuželek.
Dorostenci, dorostenky starší a mladší žactvo odehráli své 
přebory na kuželně KK Lokomotiva Tábor. František Živný 
dostal stříbrnou medaili za výkon 499 kuželek v kategorii 
dorostenců.V dorostenkách Michaela Dvořáková porazila 
527 kuželek a bylo z toho 2. místo.Michaela Černá nahrála 
377 kuželek a obsadila 7. místo.
Ve společné kategorii staršího žactva skončila Eliška 
Černá na 6. místě, když dosáhla výkonu 215 kuželek. Josef 
Bednář skončil na místě 8. - 194 kuželek.
Mladší žáky vyhrál Jan Novák ze Sokola Chýnov – 269 
kuželek. Hned další den po tomto úspěchu bojoval  
v Poháru mladých nadějí v Pelhřimově a bodový zisk 
byl 244 kuželek. Zde ho porazil pouze  Adam Bláha  
z Nové Bystřice. Soutěže se zúčastnilo 21 startujících. 
Velmi dobré výsledky v jednotlivých turnajích vynesly 
Jana Nováka do celostáního finále PMN v Olomouci.  
V Olomouci nahrál 264 kuželek a obsadil krásné 4. místo.
Michaela Dvořáková se při přestupu do vyšší věkové 
kategorie do celostátního finále nekvalifikovala.

Krajské přebory jednotlivců 
pro naše hráče již na 
medailová umístění tak 
úspěšné nebyly.
Pouze Alena Kovandová 
dokázala zvítězit výkonem 
551 kuželek v Blatné. Hana 
Peroutková obsadila 5., Věra 
Návarová 6. a Jana Takáčová 15. místo. Libuše Hanzálková 
se pro nemoc nedostavila.
Dorostenky hrály ve Strakonicích a  Michaela Dvořáková 
skončila na 2. místě – 524 kuželek.
Muži v Českých Velenicích: Pavel Petrů 5. místo – 592 
kuželek, Jiří Dvořák 9. místo – 577 kuželek.
Ženy v Českém Krumlově: 13. Miroslava Cízlerová – 480 
kuželek, 17. Blanka Mašková – 457 kuželek.
Dorostenci ve Strakonicích: 18. František Živný – 413 
kuželek.
Žactvo v Nových Hradech: Starší žáci: 18. Bednář Josef – 
194 kuželek. Starší žákyně: 5. místo – Eliška Černá – 190 
kuželek. Mladší žáci: 2. Jan Novák -244 kuželek.
Semifinále MČR jednotlivců se v soutěži mužů vydařilo 
Jiřímu Dvořákovi, který výkonem 592 na kuželně Praha - 
Žižkov obsadil 3. místo a postoupil na přebory republiky. 
Pavel Petrů skončil na 13. místě. 
V soutěži družstev v okresním přeboru Sokol Chýnov 
„A“ tuto soutěž vyhrál a postoupil do vyřazovacích 
bojů o kvalifikaci KP II.  Ve čtvrtfinále přešel přes Loko 
Tábor „D“, když v obou zápasech přesvědčivě zvítězil. V 
semifinále narazil na Sokol Chotoviny. Na domácí kuželně 
zvítězil 5:3, ale v Chotovinách prohrál 7:1, čímž s největší 
pravděpodobností přišel o možnost bojovat v kvalifikaci 
o KP II.  Sokol Chýnov „B“ ve stejné soutěži obsadil 9. 
místo.
Družstvo dorostu si vede v OP velmi dobře a drží se na 
druhém místě.
Družstvo žen ve 2KLŽ má svoji soutěž ještě stále 
rozehranou. Momentálně je v tabulce na 9. místě se 13 
body.V Poháru ČKA narazily naše hráčky na družstvo 
Rokycan. V Rokycanech domácí zvítězily 6:0 a v odvetě v 
Chýnově zvítězil Chýnov 5:1. Lepším bodovým poměrem 
postoupilo do dalších bojů družstvo Rokycan.        

Blanka Roubková

BOJ PROTI ŠMEJDŮM
Rada města Chýnova se na svém jednání dne 31. 3. 2015 usnesla vydat nařízení o zákazu podomního 
prodeje, které by mělo pomoci chránit občany, a především starší občany, proti nekalým praktikám různých 
pochůzkových a podomních prodejců. Občané tak mají možnost v případě podezření proti nekalým praktikám 
prodeje ihned kontaktovat policii, která má díky tomuto nařízení oprávnění zasáhnout.
Na území města budou také v nejbližší době rozmístěny informační tabule o zmíněném zákazu prodeje.
Pozor je však třeba dávat na nové taktiky, před kterými nařízení neobstojí. Jedná se o předem ohlášený prodej 
na pozvání, který stačí sjednat telefonicky. Město Chýnov se alespoň tímto nařízením snaží chránit hlavně 
seniory, kteří nátlaku podléhají nejsnadněji. Jeho plné znění naleznete na webových stránkách města a na 
vývěsní desce.
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU 
Po skončení podzimní části fotbalových soutěží dostali hráči všech 
mužstev volno. Mezi svátky byl uspořádán již osmnáctý ročník 
Silvestrovského turnaje v malé kopané. Turnaje se zúčastnilo šest 
mužstev z Chýnova a okolí. Vítězem se stalo mužstvo „Zpocené 
veverky“, složené většinou z hráčů FC Chýnov. Jsme velmi rádi, 
že nám tentokrát počasí přálo a tento, po všech stránkách velmi 
dobře připravený turnaj, se uskutečnil.
Přípravu na jarní část sezony začala všechna mužstva v druhé 
polovině ledna. Část tréninků probíhala v halách, ale většina na 
odlehčovacím hřišti v Chýnově. Další část přípravy spočívala 
v účasti na turnajích pořádaných Okresním fotbalovým svazem 
(mládežnická mužstva) a v přátelských utkáních (dospělí).

V Táboře se uskutečnilo pět přátelských utkání mužů, hraných na umělém trávníku s již tradičními soupeři. Vítězstvím 
chýnovského mužstva skončila utkání s Chotovinami, Dražicemi a Mladou Vožicí. Remízou skončily souboje  
s Ratibořskými Horami a Malšicemi.
První mistrovské utkání jarní části soutěže „A“ mužstva se hrálo v sobotu 28. března na hřišti Slavie České Budějovice. 
První mistrovské utkání na domácím hřišti se uskuteční v neděli 4. dubna. Samozřejmě, že v této fázi přípravy probíhají 
také jednání ohledně přestupů a hostování hráčů. O tom zatím nelze podat konkrétní informace.
To je tak vše, co mohu v současné době občanům města ohledně fotbalu sdělit, a doufám, že zejména na domácí utkání 
bude zase chodit co nejvíce našich fanoušků. Především pro ně přikládám rozpis jarní části soutěže „A“ mužstva.

Za fotbalový klub FC Chýnov Václav Zadražil - místopředseda 

Rozkvetlé Chýnovsko - 2. ročník
	 V	loňském	roce	vyhlásila	školská	a	kulturní	komise	města	Chýnov	
první	ročník	soutěže	„Rozkvetlé	Chýnovsko“.	Do	soutěže	o	nejkrásnější	
rozkvetlý	1)	balkon,	okno,	lodžii	a	2)	dům	s	předzahrádkou,	se	přihlásilo	
13	soutěžících,	kteří	byli	později	pozváni	na	malou	slavnost	s	předáním	
cen.	Soutěžilo	se	o	poukázky	pro	1.	až	4.	místo	v	hodnotách	4,	3,	2	a	1	
tisíc	korun	na	nákup	zboží	u	fy.	Basík	Josef	v	Chýnově.	

	 V	 letošním	 roce	 vyhlašujeme	 2.	 ročník	 této	 soutěže,	 a	 to	 za	
stejných	podmínek	jako	 loni.	Proto	vyzýváme	zájemce	o	účast	v	této	
soutěži,	aby	se	do	31.	července	2015	v	patřičných	kategoriích	(viz.	výše)	
přihlásili	buď	osobně	v	knihovně,	nebo	na	e-mail:	knihovna@chynov.eu.	
Věříme,	že	se	do	soutěže	připojí	soutěžící	i	z	obcí	přidružených,	neboť	
členové	školské	a	kulturní	komise,	kteří	budou	vítěze	vybírat,	nemuseli	
v	loňském	roce	opustit	hranice	Chýnova.                                                

Za ŠKK Mgr. Milan Rada

Muži A   I.A třída skupina B   jaro 2015
15. kolo 28.03.  15:00  SO SK Slávia České Budějovice : FC Chýnov
16. kolo 05.04.  16:30  NE FC Chýnov : Lokomotiva České Budějovice
17. kolo 12.04.  16:30  NE  FK Nová Ves - Brloh : FC Chýnov
18. kolo 19.04.  17:00  NE FC Chýnov : Sokol Planá nad Lužnicí
19. kolo 25.04.  17:00  SO Sokol Sezimovo Ústí : FC Chýnov
20. kolo 03.05.  17:00  NE FC Chýnov : SK Čtyři Dvory 
21. kolo 09.05.  10:15  SO Calofrig Borovany : FC Chýnov
22. kolo 16.05.  10:15  SO FC Chýnov : FK  J.Hradec 1910 B
23. kolo 23.05.  10:15  SO FC Chýnov : FC Mariner Bavorovice s.r.o 
24. kolo 30.05.  13:30  SO SK Větřní : FC Chýnov
25. kolo 07.06.  17:00  NE FC Chýnov : TJ Slavoj Hrdějovice
26. kolo 13.06.  17:00  SO SK Dobrá Voda u Č.B. : FC Chýnov



Občasník Chýnovska        - 18 -      číslo 104 / duben 2015

ZE SPORTU: MOTORSPORT
Interview s Václavem Butalem

Zima je časem motokrosového odpočinku a počasí nepřálo 
ani zimním motoristickým disciplínám, jako je například 
motoskijöring, a tak jsme se do tohoto čísla chýnovského 
Občasníku rozhodli udělat jedno zajímavé interview. 
Jak již možná víte z minulého vydání, je od 28.11.2014 
oficiální součástí Motosportu Chýnov i zdejší poměrně 
početný spolek majitelů historických vozidel  Veterán Klub 
Chýnov. Jeho zástupce, Václava Butala, jsme proto trochu 
vyzpovídali:
Kolik má chýnovský Veterán Klub členů, tedy majitelů 
veteránských vozidel, a co vás vedlo k myšlence spojení se 
s Motosportem Chýnov?
Náš Veterán Klub vznikl teprve nedávno, koncem roku 
2014 a čítá 20 členů. Vše je ale zatím ve fázi postupného 
rozvoje, má iniciativa byla především v tom, abychom se 
na různých veteránských srazech, vyjížďkách a závodech 
prezentovali jako klub a ne každý sám sebe. Jako poměrně 
početnou skupinu nás totiž na těchto akcích lidé často 
dotazují, odkud jsme přijeli.  Když pak naši totožnost 
spojíme s městem s více jak tisíciletou historií a s tradičním 
motoristickým podnikem Strmý vrch Chýnov, přijímají 
nás s nefalšovaným údivem. A jakožto 
motoristé jsme logicky naše veteránské 
aktivity spojili s dlouhodobě fungujícím 
místním sportovním motoristickým 
klubem Motosport Chýnov. 
Jaké vlastní členové klubu největší 
historické skvosty? 
Většinou jsou to motocykly Jawa a ČZ. 
Tyto značky zanedlouho oslaví 100 let 
své existence. Věhlasnou a světoznámou strakonickou 
firmu ČZ, která má na svém kontě i několik titulů z 
motocyklových mistrovství světa, nám dnes připomíná už 
jen akciová společnost vyrábějící motocyklové řetězy. Jawa 
od svého vzniku v roce 1929 vyrábí kusové motocykly 
dodnes. Mezi námi příznivci je dělíme na předválečné 
a poválečné a oběma typy se mohou pochlubit i členové 
našeho chýnovského Veterán Klubu. Někteří členové nás 
budou prezentovat i s vozidly dvoustopými. Vzpomenout 
mohu například Spartaky, Felicie, Garde, Tatry, nebo z 
minulosti oblíbené Žiguli. Mám velkou radost i z mladých 
členů, jako například Štěpána Douchy nebo Ondřeje Fučíka. 
Je dobře, že se tímto koníčkem baví i mládež.
Jakých závodů a srazů se například účastníte? 
Mezi prestižní akce patří například závod Čelkovický 
okruh, Spanilá jízda „Zemský sjezd jawařů po stopách 
hraběte Harracha“, nebo akce Selské baroko Soběslav či 
Chotovinské zatáčky. Dále pak veteránské srazy ve Vodici, 
Moravči, Dražicích, atd. Jan Pták senior i junior (oba na 
přiloženém snímku) se pak účastní se svými historickými 
závodními speciály závodů po celé ČR. Jan junior například 
dosáhl se svým strojem Jawa pérák 350ccm na stupně vítězů 
v okruhovém závodě v Branné u Jeseníku. Jan senior pak 

dodnes prohání soupeře se svým velmi vzácným závodním 
čtyřtaktním Essem o obsahu 500 ccm.
Jan Pták senior je potomkem slavného silničního závodníka 
z 50. let minulého století, Jana Ptáka, který brázdil české 
závodní okruhy po boku Františka Šťastného, Gustava 
Havla a dalších legend českého motocyklového sportu. 
Vzpomenou si dnes na závodech na tohoto bývalého 
slavného chýnovského sportovce? 
Ano, například sportovní televizní moderátor Karel 
Březina, znalec české motocyklové historie, nedávno 

vzpomínal tohoto chýnovského rodáka. 
Také ho zmiňuje ve své nové knize  
o české motocyklové historii.
Dcerou tohoto závodníka je též paní 
Marie Vilímková. I když nejezdí závody, 
tak ale se svým starým pionýrem 
rozváží ještě ve svém věku s železnou 
pravidelností noviny po Chýnově v zimě 
v létě. 

Je to skutečnost, která se dnes už skoro nikde nevidí! Určitě 
jí nabídneme čestné členství v našem klubu.
Budeme moci vidět chýnovské motocyklisty s jejich 
historickými skvosty v letošním roce na nějaké z domácích 
akcí?
Ano, prezentaci našich strojů připravujeme na chýnovskou 
pouť, konkrétně na neděli 31. 5. před chýnovskou školou, 
a pak také na Strmý vrch Chýnov, který se bude konat  
v sobotu 26. září 2015.
Děkujeme za rozhovor, přejeme Vám mnoho úspěchů  
ve Vaší činnosti a těšíme se na dobrou spolupráci!
Více informací k činnosti tohoto spolku najdete na nově 
vzniklém webu www.veteranklubchynov.cz

Zároveň bych Vás chtěl informovat, že Motosport Chýnov 
byl za dlouholetou angažovanost v motoristickém sportu 
pověřen Autoklubem České republiky vedením Střediska 
motocyklového sportu Jižní Čechy a má nyní na starosti 
řízení motokrosových závodů v celém Jihočeském kraji. 
Tato skutečnost mimo jiné výrazně zviditelňuje naše město 
v rámci sportovní veřejnosti v celém regionu. O dalším 
dění Vás budeme průběžně informovat.

Evžen Zadražil, předseda organizace
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Florbalový klub Chýnov - hodnocení uplynulé sezóny
Letošní ročník Táborské florbalové ligy musím hodnotit 
velmi pozitivně. Tradičně jsme se sešli zhruba dva měsíce 
před zahájením sezóny, abychom dali dohromady ztráty  
v týmu a zajistili prostředky na naši sportovní činnost.
Několik hráčů tým opustilo. To se zdálo být velkým 
problémem, ale nebylo tomu tak dlouho. K týmu se připojili 
tři dnes už nepostradatelní borci, kteří výborně zapadli do 
kolektivu.
A tak jsme začali první přípravné zápasy. Tvrdá práce nám 
přinesla pěkné výsledky a už jsme se připravovali na letošní 
výzvu - skončit lépe oproti minulému třináctému místu  
v Táborské florbalové lize.
Sezóna nám začala koncem října. Soutěž byla rozdělena do 
tří skupin po šesti týmech. Jelikož se letos účastnilo týmů 
devatenáct, tak jedna skupina byla po sedmi týmech.
Měli jsme velmi těžkou skupinu, ale nedali jsme nikomu nic 
zadarmo a vyhrávali jsme i nad nejtěžšími soupeři. To nám přineslo 2. místo ve skupině a tím postup do šestice nejlepších 
týmů z devatenácti zúčastněných. Moc nadějí jsme si nedávali a úspěch byl pro nás už samotná účast v top šestce. Ale i 
tak jsme chtěli bojovat o co nejlepší umístění.
Hned v prvních zápasech jsme porazili loňského mistra, Delfíny Tábor, a byli jsme plní euforie. Přestože další zápasy 
nebyly už tak povedené, umístili jsme se celkově na krásném čtvrtém místě.
Tímto bych chtěl poděkovat všem spoluhráčům a 
zejména posilám Michalovi, Tomášovi a Petrovi, 
kteří vnesli do týmu zkušenosti a skvělého ducha. 
Dále bych chtěl poděkovat za celý tým všem 
sponzorům: HAT - Servis, Elmont Tábor s.r.o., 
Petrastav Radenín, Město Chýnov a Sokol Chýnov. 
Za sponzorské dary jsme zaplatili startovné a 
pořídili si velmi pěknou novou sadu dresů a míčků.
Sezóna byla pro nás velmi úspěšná a doufáme, že  
v příštím ročníku dosáhneme ještě lepších výsledků.      

Tomáš Kučera

ZE SPORTU: Florbal

Horní řada zleva: Michal Janíček, Tomáš Klouda,  Tomáš 
Kučera, Pavel Opolzer, Petr Brůžek, Otto Strakatý, Ondřej 
Vachta
Dolní řada zleva: David Černý, Josef Papež, Jiří Menšík, 
Petr Dvořák, Tomáš Menšík
Chybí: Jiří Průša, Petr Kořenský 

PACOVSKÉ STROJÍRNY  

Hledají svářeče s oprávněním ZK 135 nebo ZK 141 

- Nástup IHNED 

- Příspěvek na dopravu (500 – 1 500 Kč) 

- Příspěvek na závodní stravování 

- Příspěvek 500 Kč na životní pojištění 

- Příplatky nad rámec ZP 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA: 
radka.vitu@pacovske.cz 
Tel: +420 724 589 699, +420 565 410 213 

PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. 
Nádražní 697, 395 01 Pacov 

www.pacovske.cz 

 

 

 

 

 

 

Město Chýnov hledá  
nájemce k provozování 

Bistra na Sportovním areálu v 
Chýnově. 

Nástup možný od 1. 5. 2015. 
Prohlídka možná po tel. dohodě 

na čísle 381 297 025. 

Nabídky zasílejte 
nejpozději do 20. 4. 2015 na adresu:

Městský úřad Chýnov
Gabrielovo náměstí 7

391 55 Chýnov, 
v obálce označené 

„Bistro  - Sportovní areál Chýnov“.
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Příspěvky můžete zasílat na e-mail knihovna@chynov.eu
Městský úřad Chýnov, Gabrielovo náměstí 7, 39155 Chýnov tel.: 381 297 025, e-mail: podatelna@chynov.eu, 
www.chynov.cz

Poskytování technických služeb
Libor Dvořák

Záhostice 36
391 55 Chýnov
IČ:87129833

Tel.: 607 255 383

• Údržba nemovitostí, spínání zdiva
• Stavební zámečnictví
• Zámečnické práce
• Svářečské práce

Vážení občané Chýnova,
i v letošním roce pořádá Diakonie ČCE – středisko Rolnička veřejnou pouliční sbírku 
Rolničkové dny. Letošní ročník bude již čtrnáctý a jeho výtěžek bude použit na otevření 
Obchodu dobré vůle. 

Rolnička poskytuje své služby dětem i dospělým s mentálním postižením již od roku 1994.  
V současné době máme více jak 100 klientů z celého táborského regionu. Jedním z našich cílů 
je i zaměstnávání lidí s postižením. Proto bude 1. června v budově bývalé 8. ZŠ na Sídlišti 
nad Lužnicí v Táboře otevřen Obchod dobré vůle - obchod s věcmi z druhé ruky, který dává práci lidem s postižením.

V loňském roce jste nám Vy a obyvatelé dalších 10 měst v Jihočeském kraji pomohli získat částku 169.071,- Kč. 
Pomozte nám ji letos překonat. Až ve čtvrtek 16. dubna potkáte v ulicích svého města dobrovolníky ve žlutých tričkách 
se zapečetěnou pokladničkou a oni Vám nabídnou ke koupi barevnou rolničku, neodmítněte je, prosím.Váš příspěvek 
bude použit na dobrou věc. Naše sbírka je pořádána dle zákona 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a podléhá kontrole 
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Více informací naleznete na našich webových stránkách www.rolnicka.cz.

Děkujeme - Vaše Rolnička

Upozornění: za obsah ani grafickou úpravu inzerátů nezodpovídá redakce Občasníku!


