
        Občasník Chýnovska     - 1 -      číslo 105 / červenec 2015

OBČASNÍK CHÝNOVSKA
číslo 105                                                        červenec 2015

Fotografie chýnovského kostela od Viléma Flášara, s níž vyhrál 1. místo v kategorii fotografie v celostátní 
literární a výtvarné soutěži „Zahradní architektura v průběhu staletí“, kterou pořádá Klub ekologické výchovy ve 
spolupráci se Zeleným Křížem ČR a sekretariátem České komise pro UNESCO.

Nádražní ulice z věže chýnovského kostela, foto Milan Rada.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
Letošní červnové zasedání zastupitelstva mělo být 
původně v Kloužovicích, ale vzhledem k stavebním 
úpravám v kloužovické hospodě se uskutečnilo 
jako tradičně v jídelně restaurace Na Radnici. 
Předsedové komisí a výborů nejprve zastupitele 
seznámili s činností v uplynulém období. Druhý 
bod dokončoval projednání závěrečného účtu za rok 
2014. Na minulém zasedání bylo hospodaření města 
projednáno, vzhledem k termínům dodání auditu 
však nemohlo být ještě odsouhlaseno a stalo se tak 
až na červnovém jednání zastupitelstva. Tentokrát 
byl nejrozsáhlejším bodem jednání zastupitelstva 
bod nákupy a prodeje. Zastupitelstvo souhlasilo 
s odprodejem dvou pozemků v k. ú. Dolní Hořice 
žadateli k zemědělskému užívání, nesouhlasilo  
s odprodejem pozemku v Kloužovicích, ale 
souhlasilo s jeho rozdělením na část, ze které vznikne 
komunikace, a na část, která je veřejnou zelení. 

Žadatelé s tímto řešením souhlasí, neboť pozemek 
chtěli kupovat pro přístup ke své nemovitosti, což je 
tímto způsobem vyřešeno. V dalších třech případech 
zastupitelstvo souhlasilo se změnami pozemků 
mezi žadateli a městem Chýnov. Tyto směny jsou 
prováděny za účelem možnosti převedení pozemků 
dále na ŘSD pro výstavbu chýnovského obchvatu. 
Vlastníci totiž nechtějí zmenšit výměru svých 
pozemků, výměně se však nebrání. Návrhy na 
směny byly schváleny a po zapsání směňovaných 
pozemků na Město Chýnov budou ŘSD nabídnuty 
ke koupi. 
K propojení dosud získaných pozemků za hřbitovem 
a Na Návozech zastupitelstvo odsouhlasilo nákup 
potřebné výměry 438 m2 ke zřízení komunikace.
Podobně pak byl odsouhlasen nákup pozemku 
podél cesty vedle Kolovratu, který stávající úzkou 
cestu rozšíří na požadovanou šířku 8,5 m tak, aby 
bylo možné uložit sítě TI a získat přístup k plochám 
určeným územním plánem k zástavbě pro bydlení. 
Zastupitelé též souhlasili s bezplatným převodem 
poz. p. č. 108/7 v k. ú. Chýnov vedle starého 

škrobárenského rybníčku z majetku ČR ve správě 
Státního pozemkového úřadu, který je vklíněn mezi 
obecní pozemky a na jehož části by jednou měla 
vést cyklostezka.
V následujícím bodě zastupitelé schválili obecně 
závaznou vyhlášku o místních poplatcích a vyhlášku 
o nočním klidu, regulaci hlučných činností, ochraně 
životního prostředí a čistoty ve městě. Tak jako 
ostatní vyhlášky budou umístěny jednak na pevnou 
informační desku, na elektronickou informační 
desku a též na internetové stránky města. Vyhlášky 
je také možno si prohlédnout na MěÚ i v knihovně.

Dále jsem pak zastupitele informoval o prováděných 
i připravovaných akcích v nejbližším období.
Kovová dvougaráž pro hasiče v Chýnově je před 
kolaudací  (obr. 3), zděná dvougaráž pro pečovatelky 
je v hrubé stavbě.
Pět kousků komunikací (Záhostice, 2x Chýnov, 
Kloužovice, Velmovice) je hotových. Chodníky na 
Kobylínech vysoutěženy,  právě tak jako chodníky 
na předměstí a budou realizovány v červenci 
letošního roku.

Pro přístavbu garáže pro hasiče v Dobronicích jsme 
dali zhotovit projektovou dokumentaci a chceme ji  
postavit ještě letos. V Dobronicích jsme obnovili 
část polní cesty, odbočky z cesty na Vranovsko, a 
zpřístupnili jsme cestu Pasíčkou pod fotbalovým 
hřištěm v Chýnově (obr. 4).
V Bílkově ulici jsme obnovili chodník (obr. 5),  
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na MěÚ Chýnov jsme pořídili pamětní desku občanům 
Chýnova, kteří zahynuli během II. světové války.  
V Kloužovicích na Občinách jsme přistavěli další 
kus pergoly, v MŠ Chýnov jsme zřídili pergolu 
novou. 
Největší letošní investice, výstavba rozvodů tepla 
v Kloužovicích, je někde ve dvou třetinách zhotovení 
a je předpoklad, že v červenci bude dokončena (obr. 
1 a 2). 
Připravujeme vybagrování bývalého škrobárenského 
rybníčku pod Slunečním vrchem. Měli jsme 
představu, že získáme dotaci, ale nevypadá to tak. 
Zřejmě budeme bagrovat za obecní prostředky.

Dotaci jsme naopak získali na zateplení Domu  
s pečovatelskou službou a již máme podepsanou 
smlouvu s vítězem výběrového řízení. Při obnově 
chodníků na Kobylínech bude položen nový kabel 
VO, vyměněny stožáry i svítidla. I zde máme již 
nabídku na tyto práce. Vzhledem k tomu, že nám za 
uplynulých 5 let přibyly části komunikací, nechali 
jsme zpracovat aktualizovaný pasport místních 
komunikací.

Asi jsem nevzpomněl na všechno, ale i tak je toho 
dost.
Jelikož, jak už jsem psal, jsme získali dotaci na 
zateplení DPS, je možné ušetřené prostředky našeho 
rozpočtu přesunout na další akce, zastupitelstvo 
schválilo rozpočtovou změnu, kterou dopokryjeme 
náklady na opravy chodníků a na bagrování 
rybníčku.
V závěru zasedání zastupitelstva padlo několik 

dotazů. Žádost o obnovení vodorovného značení 
cesty pro pěší okolo HZ Chýnov, bylo přislíbeno. 
Stálým problémem je dešťová voda v části Tyršovy 
ulice při přívalových deštích. Zde doporučujeme 
pořízení zpětných klapek na kanalizačních 
přípojkách jednotlivých domů, které tento problém 
mají. Město se nebrání spolupráci, včetně podílení 
se na nákladech. Řešení novou kanalizací by muselo 
začít nad bývalým škrobárenským rybníčkem pod 
skládkou, procházet bývalou skládkou v hloubce 
cca 7 m, pokračovat podél fotbalového hřiště až  
k železniční trati. Nehledě na velmi vysoké náklady 
by vlastní stavba byla značně problematická. Kdo 
neviděl, jak se opravuje kanalizace pod skládkou  
v hloubce 7 m zavážky, neví, o čem hovoří. Cestou 
by bylo nutné připojit řadu vedlejších kanálů a to  
v jejich dnešní hloubce.
Stav chýnovského pivovaru nás samozřejmě 
trápí. Podnikáme jistá jednání, ale nelze je nyní 
specifikovat.
Ovce na Stříbrných Hutích mají majitele p. Laláka, 
který zde nežije, z nemovitosti dostal výpověď a 
řešení přes veterinární službu a odbor životního 
prostředí MěÚ Tábor nikam nevedou. 

Rozšíření parkovacích míst u prodejny Jednoty je 
zatím nereálné. Nedaří se uzavřít dohodu o koupi  
s majiteli pozemků v tomto prostoru. 
Dodané kompostéry jsou už vydány až na 5 kusů, 
požádali jsme o dalších 50 kusů prostřednictvím 
Mikroregionu Táborsko. Nelze však čekat, že to 
bude brzo. 
Po přečtení návrhu usnesení jej zastupitelstvo 
schválilo všemi hlasy.
Příští zasedání 8. 9. 2015 by mělo být v Kloužovicích, 
tedy pokud již budou dokončeny stavební úpravy  
v sále restaurace. S touto informací pak bylo jednání 
zastupitelstva ukončeno.

Za zastupitele Mgr. Pavel Eybert, starosta 

Obr. 6: v letošním roce také probíhá oprava 
železničního viaduktu na Močítkách.
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ŠKOLNÍ INFORMATORIUM
testování InspIS SET. Testování bylo provedeno 
u 9. ročníků v oblasti společenskovědních a 
přírodovědných předmětů. V oblasti přírodovědné 
je průměrná úspěšnost žáků naší školy 67 %,  
v oblasti společenskovědní 65 %. Ve všech částech 
jsou naši žáci nad průměrem všech testovaných dětí.
Naše zájmové útvary předvedly svou činnost na Bambi 
v Chýnově, moderní tance rovněž v Táboře. Na Bambi 
v Chýnově vystupovali žáci moderních i orientálních 
tanců, vyslechli jsme sólový zpěv i duo. Svou činnost 
prezentoval školní časopis SLIM, kroužek mladých 
reportérů, výtvarný kroužek, kroužek paličkování, 
šikovné ruce a další.
24. května se orientální tance zúčastnily mezinárodní 
soutěže MIA – DĚTI FITNESS aneb sportem proti 
drogám. Soutěž se konala v Praze v paláci Lucerna a 
dívky získaly 1. místo.
V okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů 
pro I. stupeň obsadila naše hlídka ve složení Lukáš 

Janů, Julie Drápalová, Kateřina Šindelářová, Jan 
Pospíchal, Dominik Lexa a Anežka Šístková 3. místo. 
Žáci 4. B se zapojili do projektu Fitkonto, odpovídali 
na otázky týkající se zdravé výživy, dostali se mezi 
výherce a obdrželi pěkné ceny.
V okresní Soutěži mladých zdravotníků vybojovala 
hlídka ve složení Jan Hes, Jakub Hes, Andrea Sládková, 
Monika Papežová a Daniel Šimák 3. místo.
Žáci měli hezký program ke Dni dětí, který se nesl ve 
sportovním duchu. 
Zapojili jsme se do projektu „Těžíme hliník z našich 
domácností“, celkem bylo sebráno 66 kg hliníku, 
obdrželi jsme 354 Kč. Za získané peníze jsme nakoupili 
ekologickou literaturu.
Velice se daří práce s talentovanými žáky, žáci se 
umísťují na předních místech v okresních i krajských 
kolech olympiád.
V celostátní literární soutěži a výtvarné soutěži, 
kterou pořádá Klub ekologické výchovy ve 

Motto: „Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma 
očima“ (Leonardo da Vinci)
Co vše se nám podařilo zvládnout od 15. 4. 2015:
V týdnu od 20. do 24. dubna 2014 proběhl na naší škole 
Týden UNESCO na téma „Mezinárodní rok světla“ a 
„Tradice, mýty a kulturní památky“. Během celého 
týdne každý třídní učitel pracoval se svou třídou, žáci 
získávali potřebné informace. V pátek všechny třídy 
prezentovaly výsledky svých projektů ostatním žákům. 
V soutěži Školní časopis roku 2015 v Jihočeském kraji 
získal náš časopis SLIM třetí místo. 

Žáci 9. ročníků se s paní učitelkou Holotovou zapojili 
do sbírky Liga proti rakovině a podařilo se jim získat 
přes 12.778,- Kč.
Ve veřejné sbírce Rolničkové dny 2015 vybrali naši 
žáci 11.256,- Kč a přispěli tak na Obchod dobré vůle, 
kde vznikne 8 pracovních míst pro lidi s mentálním 
postižením. 
Pan PhDr. Jiří Prášek uspořádal pro žáky 5. - 9. 
ročníků kvalitní besedu k historii Chýnova a Táborska.
Pan učitel Jaroš zajistil pro žáky 8. a 9. tříd filmovou 
produkci.
Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých 
bylo provedeno výběrové zjišťování výsledků žáků 
prostřednictvím inspekčního systému elektronického 
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spolupráci se Zeleným Křížem ČR a sekretariátem 
České komise pro UNESCO na téma „Zahradní 
architektura v průběhu staletí“, získal 1. místo Vilém 
Flášar (6. A) v kategorii fotografie. V literární části 
této soutěže se umístila Kristýna Janů, Anežka 
Zadražilová a Aneta Dvořáková. Všichni jmenovaní 
žáci spolu s paní učitelkou Šmejkalovou a rodiči 
byli přijati na Ministerstvu zahraničních věcí ČR  
v budově Černínského paláce u příležitosti Světového 
dne životního prostředí. 

V okresním kole biologické olympiády kategorie D 
získal 3. místo Libor Kuchař (6. A), který byl rovněž 
úspěšným řešitelem v krajském kole. Čtvrté místo 
obsadila Magdalena Kulíková (7. A). 
V okresním kole Pythagoriády 5. ročníků vybojovala 
1. – 3 místo Zuzana Hanousková (5. B), 4. – 5. Denisa 
Mráčková (5. A). V kategorii 6. ročníků obsadil 2. – 3. 
místo Libor Kuchař (6. A).  
V okresním kole biologické olympiády kategorie C 
získal 1. místo Jakub Hes a čtvrté Michaela Farová. 
V krajském kole biologické olympiády kategorie C 
vybojoval Jakub Hes 8. místo a byl úspěšným řešitelem.  

Ve výtvarné soutěži Červen, měsíc myslivosti, kterou 
pořádá Okresní myslivecký spolek, získala ve IV. 
kategorii 1. místo Kamila Doubková a 2. místo 
Veronika Brychtová.  

Naši žáci se zúčastnili finále mistrovství ČR Školní 
bowlingové ligy a v dětské kategorii ve složení Barbora 
Hesová, Radek Korch, Tadeáš Zywczok a Dominik 
Musil získali 2. místo, v kategorii junioři žáci obsadili 
4. místo (Adam Hes, Andrea Krystynová, Jakub Hes a 
Jan Hes). 
V literární a výtvarné soutěži „PO očima dětí – 2015“ 
získal ve 3. kategorii literární části 1. místo Josef Bednář 
(8. A). Ve výtvarné části ve 3. kategorii vybojovala 1. 
místo Inka Horáková (7. B), 2. místo Libor Stejskal 
(6. B), ve čtvrté kategorii obsadila 3. místo Karolína 
Bednářová (9. A).
Žáci I. stupně František Janů (5. B), Jáchym Kubů (4. A), 
Daniel Filip (3. B), kteří se s paní učitelkou Růžičkovou 
zúčastnili vědomostní soutěže EUROREBUS JUNIOR 
a kteří v krajském kole obsadili 1. místo, vybojovali 
čtvrtou příčku v kole národním.
Kateřina Markvartová a Kamila Doubková se  umístily 
na 1. – 4. místě ve výtvarné soutěži „Po stopách doby 
husitské“ z grantového programu Jihočeského kraje 
Jižní Čechy husitské. Slavnostní předání cen proběhne 
30. 8. 2015 na Zemi živitelce v Českých Budějovicích, 
zde bude také stanoveno přesné pořadí děvčat.

Sportovní výsledky:
Žáci 3. – 5. tříd se zúčastnili Štafetového poháru  
s Ludmilou Formanovou. V kategorii 4. – 5. třídy 
štafeta ve složení Barbora Hesová, Šimon Jůza, 
Markéta Smitková, Mathias Voigt, Marek Fau, Jakub 
Černý, Miroslava Dvořáková, Monika Havlíková 
vybojovala stříbrnou medaili a ve štafetě 8 x 100m 
obsadili 2. místo.
V 18. ročníku fotbalového turnaje McDonalds Cup 
získali mladší žáci David Bronec, Adam Dvořák, Matěj 
Kolací, Josef Pufr, Tadeáš Vaněk, Petr Pospíchal, Jan 
Pospíchal, David Jakeš a Dominik Černý 2. místo a 
přivezli krásný pohár. 
Starší žákyně Michaela Farová, Denisa Šedivá, 
Aneta Dvořáková, Adéla Fučíková, Tereza Broncová, 
Kateřina Musilová, Karolína Bednářová, Eliška 
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Maršíková, Pavlína Macková a Lenka Kořenská 
vybojovaly 3. místo v okresním kole Poháru rozhlasu 
a 2. místo v krajském kole této soutěže.
V okresním atletickém čtyřboji 2. stupně získaly starší 
žákyně ve složení Denisa Šedivá (9. A), Karolína 
Bednářová (9. A), Eliška Maršíková (9. A), Tereza 
Broncová (9. B) a Kateřina Musilová (8. B) 3. místo a 
v jednotlivcích obsadila 2. místo Denisa Šedivá (8. A). 
Starší žáci Matěj Rothbauer (9. A), Aleš Křepelka (9. B), 
Jan Hladík (9. B), Ondřej Hladík (8. A), Adam Zadražil 
(8. A) vybojovali 2. místo, mladší žáci Radek Sumerauer 
(7. B), Lukáš Kaňka (7. B), Michal Macháček (7. B), 
Michal Šimák (7. A) a Dan Shmidmayer (6. A) 3. místo.  
V okresním atletickém čtyřboji I. stupně obsadila 3. 
místo děvčata z 5. ročníku (Barbora Hesová, Monika 
Havlíková, Miroslava Dvořáková) a v jednotlivcích 3. 
místo Tereza Šťastná. 
V Atletickém přeboru Táborska získala 1. místo 
Michaela Pospíchalová (3. B) v hodu kriketovým 
míčkem, 2. místo Barbora Hesová (5. B) v běhu na 
800 m a Tereza Šťastná ve skoku dalekém, 3. místo 
Šimon Hruška (4. A) v běhu na 600 m. Žáci II. stupně 
vybojovali v Atletickém přeboru Táborska celkově 3. 
místo. V jednotlivcích obsadili: Jan Hes (9. B) 1. místo 
ve skoku vysokém, Denisa Šedivá (9. A) 2. místo ve 
skoku dalekém, Jan Hladík (9. B), Matěj Rothbauer (9. 
A), Adam Zadražil (8. A) a Ondřej Hladík (8. A) 2. 
místo ve štafetě 4 x 60 m, Lukáš Kaňka (7. B) 2. místo 
v hodu kriketovým míčkem, Denisa Šedivá (9. A) 3. 
místo v běhu na 60 m. 

Nejúspěšnější žáky školy přijal pan starosta 22. 6. 
2015 v obřadní síni MěÚ v Chýnově.
Na akademii byli vyhlášeni nejlepší žáci jednotlivých 
tříd a oceněni nejlepší sportovci.

Děkuji všem za vstřícnost a kvalitní spolupráci se 
školou a přeji léto plné sluníčka, pohody a odpočinku. 
Za Základní školu Chýnov, okres Tábor Mgr. Marie 
Hánová, ředitelka školy

Obrázek Inky si nesl domů každý 
V sobotu 20. 6. 2015 proběhlo v Měšicích,  
ve spolupráci s ÚO HZS Tábor Měšice, slavnostní 
vyhlášení vítězů literární a výtvarné soutěže Požární 
ochrana očima dětí. Výtvarná část: ve III. kategorii 
(6. a 7. ročníky ZŠ) zvítězila Inka HORÁKOVÁ  
ze 7. B, 2. místo získal Libor STEJSKAL ze 6. B. 
Ve IV. kategorii (8. a 9. ročníky ZŠ) se umístila na 
3. místě Karolína Bednářová z 9. A. V literární části 
soutěže vybojoval 1. místo Josef Bednář z 8. A (III. 
kategorie).
Obrázek Inky HORÁKOVÉ si nesl každý oceněný 
domů - stal se totiž předlohou pro obrazovou část 
diplomu.
Srdečně blahopřeji všem žákům a děkuji za vzornou 
reprezentaci naší školy!                     Iva Eybertová
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1. Dívky z kroužku moderních tanců během uplynulého školního roku několikrát vystoupily na stupně vítězů. 
Jednou z nich byla i Šárka Tenklová. 
2. Během školní akademie bylo oceněno několik desítek nejlepších sportovců školy. Na snímku čtveřice 
úspěšných atletek. Zleva Eliška Maršíková, Karolína Bednářová, Denisa Šedivá a Kateřina Musilová.
3. Plný sál kulturního domu při generální zkoušce školní akademie.
4. Stupně vítězů v tanečních soutěžích letos několikrát obsadil kroužek orientálních tanců pod vedením  
p. uč. Markvartové.

←1        2↑

↓3        4→

Červen - měsíc myslivosti
Již jedenáctý ročník výtvarné soutěže pro děti mateřských a základních škol vyhlásila Českomoravská 
myslivecká jednota v Táboře. 
Naši školu reprezentovaly v okresní soutěži práce dvanácti žáků. Odborná porota, včele s akademickým 
malířem Teodorem Buzu, vyhodnotila jako nejlepší ve 4. kategorii práci Kamily DOUBKOVÉ  ze 7. A 
(malba srnce), druhé místo téže kategorie obsadila Veronika BRYCHTOVÁ ze sousední 7. B (malba sýčka). 
Obě dívky se zúčastnily 13. 5. 2015 slavnostní vernisáže v budově Střední zemědělské školy v Táboře, kde 
převzaly diplom a ceny. 
Oběma úspěšným dívkám srdečně blahopřeji a děkuji za jejich vynikající práci!

Iva Eybertová

ŠKOLNÍ  AKADEMIE
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Výlet do Stavovského divadla
Nastala sobota 2. května 2015 a pár jedinců, včetně 
mě, v čele s panem učitelem Ondřejem Jarošem jsme 
se vydali vlakem do Prahy do Stavovského divadla 
na představení Othello, benátský mouřenín. Již půl 
hodiny před odjezdem jsme byli všichni seskupeni 
ve vestibulu vlakového nádraží v Táboře a čekali 
jsme na příjezd vlaku. Vzhledem k tomu, že se  
v této době koná MS v hokeji a předpokládalo se, že 
vlak bude narvaný až po střechu fanoušky, měli jsme 
rezervována kupíčka. Cestou jsme probrali spoustu 
témat. Jednou to byla róba do divadla, pak písničky 
a nakonec střední školy, na které se chystáme. 
Po hodině a půl jsme se mohli opět nadýchat čerstvého 
pražského vzduchu. Jelikož představení začínalo  
v 17:00, měli jsme sraz v 16:30 před divadlem. 
Každý šel tam, kam uznal za vhodné. Někteří 
„účastníci zájezdu“ šli nakupovat, někteří něco 

dobrého sníst. Naše trojčlenná skupinka se trošku 
ztratila přímo před divadlem, ale díky mapám jsme 
ho našli hned za zády. No jo, ten zeměpis a orientace  
v terénu. 
Před Stavovským divadlem se také začaly 
shlukovat jiné skupinky lidí, které mířily na totéž 
představení. Při druhém zvonění jsme se šli posadit 
na své sedačky. Představení bylo úžasné. Role byly 
obsazeny skvělými herci. V roli Othella zazářil 
Karel Dobrý, v roli Jaga David Prachař, Othellovu 
ženu Desdemonu si zahrála Magdaléna Borová a 
roli Cassia úžasně vyšvihnul Igor Orozovič. Dalšími 
skvělými herci, kteří si ve hře zahráli, jsou Lucie 
Žáčková jako Emílie, Jana Boušková jako Šašek, 
Jana Pidrmanová v roli Biancy, Jiří Štěpnička, Alois 

Švehlík, Vladislav Beneš a mladý Patrik Děrgel, 
který okouzlil nejednu z nás. 
Po nepopsatelném představení nastala tlačenice 
u šatny a z divadla ven. Cestou k nádraží jsme viděli, 
jak se na Václavském náměstí skupili lidé, kteří 
šli hromadně sledovat hokej. Trhalo nám to srdce, 
že zápas dnes neuvidíme. Nakonec jsme ve vlaku 
sledovali alespoň skóre na mobilních telefonech. 
Jednou přišla spolužačka, že je to 1:1. Ani ne  
za dvě minuty už slyšíme kroky mířící k našemu 
kupíčku a pan učitel oznamuje, že 2:1 prohráváme. 
Všichni se začali chytat za hlavu. Nakonec jsme 
si pro odlehčení situace vymysleli hru Kupé hledá 
SuperStar. Trochu to pomohlo, ale nervozita z hokeje 
nás stejně přemáhala. Vlak dorazil do Tábora a my 
jsme zamířili k domovům. Tam jsme všichni začali 
jásat, protože jsme vyhráli 4:2 nad Lotyšskem. 
Byla to opravdu příjemně strávená sobota s těmi 

nejlepšími lidmi ze školy. 

Praha stověžatá
V pondělí 25. května nás pan učitel 
Jaroš vzal ještě jednou do Prahy. 
Tentokrát za účelem prohlédnout 
si ji „z ptačí perspektivy“. Počasí 
nám celkem přálo, prošli jsme si 
Václavské náměstí, pokračovali 
jsme přes Příkopy k Prašné bráně a 
odtud jsme zamířili na „Staromák“, 
kde nás čekal první náročný výstup, 
konkrétně na věž Staroměstské 
radnice. Davy turistů nám sice 
poněkud komplikovaly život, ale i 
tak se nám ze shora naskytly úžasné 
výhledy na naše krásné hlavní město.
Kostlivec na orloji právě začínal 

odbíjet poledne, když jsme vyrazili směrem  
k Vltavě. Prokličkovali jsme Karlův most, vstoupili 
na Malou Stranu a začali zvolna stoupat k Hradu 
a odtud na Petřín. Prodrat se na vrchol rozhledny 
nebylo zrovna nejjednodušší, ale nádherné scenérie 
nám byly dostatečnou odměnou. Ke zpáteční cestě 
jsme využili lanovku a šupajdili jsme zpátky na 
vlak.
Cesta byla pohodová, a i když jsme byli trochu „ušlí“, 
měli jsme si o čem povídat, a tak nám zpáteční jízda, 
a vlastně celý den, utekly, ani nevíme jak. Moc jsme 
si to užili, pořídili jsme spoustu krásných fotografií 
a jen doufáme, že se takto sejdeme i v době, kdy už 
budeme na střední.

Zdena Stejskalová 9.A, Mgr. Ondřej Jaroš
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Aneta Dvořáková: Hrad Choustník
 Kdysi dávno, v dobách, kdy nežily ještě ani vaše babičky, přebýval na jedné hoře čaroděj 
Všechnobychtil. Jak již jeho jméno napovídá, byl to zlý čaroděj, který chtěl vše, co viděl u svých poddaných. 
Nikdy však nebyl spokojený. Nedokázal si vážit toho, co měl, a neuměl mít něco nebo někoho rád.
 Hora, na níž žil, byla porostlá hustým křovím a stromy. Na vrcholu hory si vyčaroval hrad, který měl 
pevné kamenné hradby. Součástí tohoto hradu byla i vysoká věž a na ní trávil většinu času. Toto místo si 
vybral, jelikož odtud měl výhled do dálky a mohl tak své poddané sledovat a hlídat. 
 Jednou spatřil krásnou dívku. Ta již měla věk na vdávání. Dvořilo se jí mnoho nápadníků, ale ona 
stále čekala na svého prince, do kterého se zamiluje na první pohled. 
 Všechnobychtil celou noc přemýšlel, jak se před dívkou předvést v nejlepším světle a bez pomoci 
kouzel. Tuto noc se ale stalo i něco mnohem důležitějšího. Bylo to poprvé, co v srdci čaroděje zažehla 
alespoň malá jiskřička a on pocítil lásku. Nechtěl dívku získat násilím, ale toužil po tom, aby mezi nimi 
přeskočila jiskra a ona se zamilovala do něho sama od sebe. 
 Druhý den ráno se proto vydal mezi poddané. Na nádvoří zrovna pořádali jarmark. Procházel 
od jedné prodávající osoby ke druhé. Neustále si ale prohlížel usměvavou dívku a zanedlouho k ní také 
zamířil. Vznešeně ji pozdravil. Dívka pozvedla oči. Chtěla pozdrav opětovat, ale zapomněla slova. Dalo by 
se říci, že v tuto chvíli započalo něco hezkého. V srdci obou se rozhořel plamínek. Začali si spolu povídat. 
Všechnobychtil se cítil poprvé za celý svůj život, jako by se vznášel v oblacích. Bylo mu s ní krásně. A ona 
cítila totéž. Povídali si spolu celý den. Vpodvečer ale jarmark skončil a všichni odešli domů. I oni dva se 
museli rozloučit. Každý šel zase svou cestou, kterou mu osud určil. Uběhlo několik dnů. Dívka stále čekala, 
kdy opět svého nápadníka uvidí. Každý den chodila ke studně, která byla nedaleko jejich domu. Dívala se 
do vody, vzpomínala na osudové setkání s osobou, kterou kdysi potkala a do které se zamilovala. Uběhl 
měsíc. Otec dívky se o ni začal strachovat. Bál se, zda ji čaroděj nezačaroval. Posbíral odvahu a vydal se  
k čarodějovi. 
 Dveře do věže byly otevřeny. Vydal se tedy nahoru po tmavém schodišti. Po namáhavém výstupu 
uviděl Všechnobychtila, který na něho již čekal. Otec se s ním dal do hovoru. Vyprávěl mu, jak se jeho dcera 
trápí, jak chodí jak tělo bez duše a jak o něm stále mluví. V tu chvíli čaroděj uronil slzu. Bylo to něco, co 
otec nečekal. Myslel si, že někomu, kdo je tak bezcitný, nemůže přece ukápnout z oka slza. Čaroděj ihned 
řekl otci pravdu. Že se do jeho dcery zamiloval a proč za ní tak dlouho nešel. Otec vše pochopil a dokonce 
mu bylo Všechnobychtila líto. Dal mu malou radu a vydal se domů. Ale dceři nic neřekl. 
 Večer téhož dne někdo zaťukal na dveře. Dívka otevřela. A kdo tam byl? Hádejte. Přece člověk, na 
kterého tak dlouho čekala. Ihned mu skočila do náruče. Věděla, že to není vhodné, ale nemohla si pomoci. 
Byla to láska. Po chvíli vešel vládce dovnitř. Měl strach, ale odhodlal se. Otočil se k dívce. Roztlouklo se 
mu srdce, které od osudového setkání s jeho vyvolenou přestalo být kruté. Požádal ji, zda by se stala jeho 
paní, kterou by miloval do konce života. Chvíli váhala. V celé místnosti bylo ticho. Bylo slyšet jen bušení 
srdce. Ale odpovědi se dočkal. ,,Ano,“ vyslovila dívka. V tu chvíli se začali všichni radovat.
 Zanedlouho se konala velkolepá svatba. Všichni se na ní smáli a vesele zpívali. Byli rádi, že 
z čaroděje, který byl bezcitný, se stal někdo, kdo dokáže takto milovat.  Ale především byli všichni šťastni. 
A tak by to mělo končit nejen ve všech pohádkách, ale i ve skutečném životě.

Chýnovští žáci oceněni v Černínském paláci
Slavnostní vyhlášení výsledků celostátní literární a 
výtvarné soutěže pořádané Klubem ekologické výchovy 
na téma Zahradní architektura v průběhu staletí proběhlo 
letos 5. června na Ministerstvu zahraničních věcí  
v budově Černínského paláce. 
Měli jsme obrovskou radost, neboť mezi vítězi 
zazněla i jména čtyř žáků Základní školy v Chýnově:  
ve fotosoutěži získal 1. místo Vilém Flášar, v literární 
části soutěže obsadily Kristýna Janů, Anežka Zadražilová 
a Aneta Dvořáková všechny tři vítězné příčky. Součástí 
ceremoniálu byla též prohlídka reprezentačních prostor 
Černínského paláce i přilehlých zahrad. 

Mgr. Stanislava Šmejkalová
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Z HISTORIE CHÝNOVSKÉ RADNICE
I malá poddanská města měla svou vrchností 
garantovanou samosprávu, jejímž výrazem bývala 
obvykle i radnice. V Chýnově se jmenují purkmistr 
a konšelé v roce 1581, ti snad již zasedali v radním 
domě. Patrně první zmínka o něm – a zároveň  
o hostinci – se datuje rokem 1611, kdy je jmenován 
Pavel šenkýř z rathauzu. O sedm let později je 
doložena Sibilla šenkýřka rathauzská, přičemž 
stejné přízvisko mělo v témže desetiletí několik 
dalších Chýnováků.
Radnice byla tehdy majetkem nikoliv obce, ale 
vrchnosti. Ta v roce 1656 prodala „rathauz“ za 250 
kop grošů míšeňských Jiříkovi Kolpekovi, patrně 
Němci z Holštýnska. Jiří (Georg) byl ale nadále 
označován jako „hospodář na domě knížecím“. 
On a jeho žena Kedruta (Gertruda) patřili  
k místní honoraci a žádaným křestním kmotrům. 

Kolpek čepoval pivo ze zdejšího pivovaru a 
hopodařil na pozemcích náležejícím k radnici. 
Polností bylo 12 strychů, tedy asi tři a půl hektaru.  
K tomu choval v době revizitace berní ruly pár koní, 
čtyři krávy, pět ovcí a dvě prasata. Po jeho smrti 
roku 1676 se ujal domu syn Jindřich či Hendrich, 
který ale nebyl schopen nadále splácet kupní cenu, 
a tak mu jej vrchnost v roce 1693 odejmula. Do 
vlastnictví chýnovské obce přechází radnice až po 
roce 1709, přičemž si vrchnost vymínila zachování 
šenku. Do něj obec dosazovala nájemce. Jména 
řady z nich uvádí dr. Jiří Prášek ve své Čítance  
z chýnovské historie.
Co se místní samosprávy týče, stál v čele Chýnova 
šestičlenný sbor radních s primasem či purkmistrem 
(někdy bývají obě funkce jmenovány zároveň, 
primas býval obvykle první purkmistr ve volebním 
období), dále dva obecní starší a rychtář. Všichni 

byli schvalováni vrchností. Chýnov se zřejmě řídil 
právem Starého Města pražského, předtím než bylo 
městské právo v Čechách sjednoceno. Během 18. 
století se počet radních snížil a od konce století 
řídili městečko rychtář (Marktrichter) a obecní písař 
(aktuár). Rokem 1848 začíná éra volené samosprávy, 
v podstatě tak, jak ji známe dnes.
V první polovině 19. století byla do patra radnice 
přeložena třetí školní třída a setrvala zde snad až 
do výstavby nové školní budovy (dnešní městský 
úřad) v roce 1861. V letech 1896 až 1898 byla  
v patře radnice měšťanská škola, v letech 1908 až 
1964 místní muzeum. Svému účelu přestal objekt 
sloužit v druhé polovině 20. století, i když ne zcela, 
protože dodnes se v něm konají zasedání městského 
zastupitelstva.
Budova bývalé chýnovské radnice s téměř centrálním 

průjezdem prozrazuje značné stáří. Snad 
její jádro pochází již ze 16. nebo 17. století. 
Průjezd je zaklenut třemi klenebními 
pásy a opatřen plackovými klenbami.  
V někdejší radní síni nad dnešní restaurací, 
jakož i na dalších místech objektu jsou též 
klenby. Budova nejméně třikrát vyhořela. 
17. září 1724 „skrze nešťastnej oheň“ 
shořela městská kniha i gruntovní kniha, 
do níž se zapisovala držba nemovitostí  
v městečku. K dalšímu požáru došlo 
roku 1798. Při největším známém požáru 
Chýnova 11. února 1833 utrpěla radnice 
opět velké škody. Po obnově získala 

budova jednoduchou klasicistní fasádu, jak ji vidíme 
na staré pohlednici z přelomu 19. a 20. století, 
ačkoliv nějaké stavební úpravy probíhaly podle 
svědectví učitele a patriota Karla Svobody i někdy 
na konci 19. století. V roce 1903 získal Chýnov 
městský statut a vlastní znak. O dva roky později 
nechali novopečení měšťané dům renovovat, a tak 
získal poměrně bohatou fasádu s pseudogotickými 
jetelovými kružbami nad okny. Stejné kružby se 
opakovaly na mohutné římse oddělující od sebe 
obě podlaží. Nad průjezd byl umístěn kolorovaný 
městský znak, zhotovený z místní hrnčířské hlíny 
zdejšími sochaři Antonínem Bílkem a Karlem 
Gabrielem. Znak je na budově podnes, ale fasáda 
vzala za své při přestavbě v roce 1966. Nechť 
Chýnovští posoudí sami, jak se jim bývalá radnice 
s moderní fasádou a velkými vícedílnými okny líbí.

Karel Vošta
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

V obřadní síni MěÚ Chýnov se v pátek 26. června 
s Mateřskou školou v Chýnově rozloučilo 38 
předškoláků, kteří půjdou do první třídy ZŠ. 
Od starosty pana Eyberta a zástupkyně SPOZ paní 
Butalové děti dostaly drobné dárky a květiny. Paní 
ředitelce a učitelkám za péči o děti poděkoval  
za všechny rodiče pan Zywczok. 
Děti se pak ještě setkaly s rodiči a učitelkami 
na hřišti FC Chýnov, kde slavnost pokračovala  
za hudebního doprovodu do večerních hodin.

KALENDÁRIUM
ČERVENEC
07.7. 18:00 Koncert Pavlíny Jíšové a Adély Jonášové, Chýnovská jeskyně
18.7. 9:00 IX. ročník Memoriálu Jaroslava Anděla, vol. areál u fotbal. hřiště
18.7. Závod MotoCare Amater Cup v Pacově, pořádá Motosport Chýnov
25.7. 12:00 Fotbalový turnaj „O pohár starosty města“, fotbalové hřiště
Celý červenec a srpen je k vidění v Měk Chýnov výstava fotografií, která představuje nově vzniklou 
turistickou oblast TOULAVU

SRPEN
01.8. 19:00 komponovaný pořad Gongy v jeskyni, Chýnovská jeskyně
22.8. Volejbalový turnaj, vol. areál u fotbalového hřiště
29.8. Fichtl&Pitbike Cup v Chotovinách u Tábora, Motosport Chýnov
29.8. 13:00 Neckyáda, vodní nádrž Chýnov
28.-30. 8. Blatnice – víkend s dětmi na kolech s přespáním ve stanech, Cykloklub Chýnov

ZÁŘÍ
03.9. Výlet nejpilnějších čtenářů s Měk Chýnov
05.9. Mezinárodní koncert dechových hudeb z jižních Čech a Moravy, je pozvána i Moravanka
06.9. MTB závody dětí, Cykloklub Chýnov
19.9. 13:30 Den s Armádou ČR, tradičně pole před Chýnovem 
24.9. 16:30 zájezd do Prahy do Stavovského divadla na „Jedenácté přikázání“, Měk Chýnov
26.9. XXXIII. ročník závodů motocyklů do Strmého vrchu v Chýnově, Motosport Chýnov
V září a v říjnu si mohou zájemci v Měk Chýnov prohlédnout černobílé fotografie Adély Štegerové.

Z KNIHOVNY A INFOCENTRA
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V pondělí 8. a 15. června 
nám v knihovně 

prvňáčci předvedli, 
že už zvládli všechna 

písmenka a že si dovedou 
sami přečíst krátkou 

pohádku, 
takže po složení slibu 

mohli být panem starostou 
slavnostně pasováni na rytíře 
a rytířky Řádu čtenářského.

Jako každoročně i letos proběhla 
Noc s Andersenem. 

Děti na cestě z Chýnova (škola)  
do Kodaně (knihovna) zdolávaly 

různé překážky a úkoly, navštívily ha-
sičárnu, kde jim hasiči předvedli hasič-

skou výzbroj a výstroj  
a veškerou technika 

a pak už je čekalo neobvyklé nocování 
ve školní budově.

Vyhodnocení čtenářské ankety
Během měsíce dubna probíhala v knihovně anketa, ve které čtenáři 
vybírali své nejoblíbenější knihy. S napětím jsme čekaly na výsledky, 
ale žádné překvapení se vlastně nekonalo. Mezi nejoblíbenějšími 
autory se objevily stálice jako Vlastimil Vondruška či Patrick Taylor, 
na výsluní čtenářské oblíbenosti jsou dále detektivky, a to především 
severských autorů, jako Adlera Olsona, Joa Nesboa, Larse Keplera, 
Camilly Läckberg a dalších. Mezi čtenářskými favority se ještě objevili 
například John Green, Nicholas Sparks, Hana Marie Körnerová… 
U dětí a mladých čtenářů vede stále fantasy literatura (Tolkien, 
Rowlingová).
Děkujeme všem, kteří se ankety zúčastnili, a přejeme příjemné léto ve 
společnosti oblíbených autorů.
Z řádně vyplněných anketních lístků jsme vylosovaly naši mladou 
čtenářku Andreu Hynkovou, které jsme za její tipy předaly malý dárek.

Setkání se spisovatelkou
Téměř v předvečer Husova velkého výročí 
seznámila žáky 5. a 6. tříd velice poutavým 
způsobem spisovatelka a ilustrátorka Renáta 
Fučíková s českými osobnostmi Janem Husem a 
Petrem Chelčickým a zajímavým způsobem jim 
přiblížila myšlenky těchto velkých reformátorů.
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Pojeďte s námi do divadla
Městská knihovna Chýnov pořádá na podzim 
zájezdy do divadla:
Ve čtvrtek 24. 9. 2015 od 19:00 hodin na 
představení Jedenácté přikázání do Stavovského 
divadla.
„Nezapřeš ženy své!“ I tak by se mohla jmenovat 
nejhranější Šamberkova komedie o zapřisáhlých 
starých mládencích. Právě zapření vlastní 
manželky jednoho ze čtyř přátel, který se bojí 
ostatním přiznat, že porušil sázku a oženil se, je 
základní zápletkou hry. K odhalení pravdy přispěje 
ženskou lstí a intrikami samozřejmě ona zapřená 
manželka. Staromládenecký spolek je rozpuštěn  
v pravý čas, protože po staromládenectví už nikdo 
z nich netouží. 
Hrají: Saša Rašilov, Martina Preissová, Pavla 
Beretová, David Matásek, David Prachař…
Cena: 550 Kč
V úterý 3. 11. 2015 od 19:00 hodin do Národního 
divadla na balet Čarodějův učeň 
Známý příběh o chlapci, který se na prahu 
dospělosti přiblížil černé magii a je jí fascinován, 
dokud nepozná, že ho může zahubit. Příběh 
zobrazuje nebezpečí střetů se záhadnými silami, 
které dokážou poblouznit i fascinovat. Hlavní 
hrdina dojde k poznání, že jen láska může přemoci 
i ta nejtemnější kouzla.
cena 770 Kč
A nakonec v sobotu 12. prosince od 18:00 hodin 
na muzikál Děvčátko, vánoční příběh 
Magický příběh  H. Ch. Andersena o děvčátku 
Lucii, které se na Štědrý den touží dostat 
za štěstím na druhý břeh zamrzající Temže, 
připravili pro divadlo Studio DVA režisér, autor 
scénáře a scénograf Šimon Caban se skladatelem 
a textařem Kryštofem Markem. Vánoční muzikál  
s živým orchestrem vás přenese škrtnutím zápalky 
do kouzelného světa přání.
Ve výjimečném muzikálovém projektu se 
potkávají vynikající herci, např. Marta Vančurová, 
Ivana Chýlková, Kryštof Hádek nebo Jana 
Stryková se zpěvačkou Monikou Absolonovou 
či Zuzanou Mauréry. Návštěvu muzikálu spojíme  
s procházkou rozzářenou předvánoční Prahou.
Cena 690 Kč
Pro prvních deset přihlášených máme připraveny 
dárky v podobě slevových kupónů a volných 
vstupenek do kabaretu U Fleků a divadla Polárka 
v Brně.

Výstava 2. světová válka  
s chýnovskou kronikou krok za krokem, 

rok za rokem

K 70. výročí konce 2. světové války byla v městské 
knihovně k vidění výstava, která měla především 
ukázat, jak válečné události zasáhly město Chýnov a 
okolí a jak tato léta prožívali naši rodiče a prarodiče. 
Před zahájením této výstavy byla slavnostně 
odhalena na budově městského úřadu pamětní deska 
obětem holocaustu a nacistické zvůle za 2. světové 
války.

Na horní fotografii je pamětnice, paní Věra 
Chudáčková, roz. Joklová, na dolní beseda, která 
ústy historiků pana Práška a pana Václavů přiblížila 
účastníkům  konec války na Táborsku a Chýnovsku. 

Nejlepší způsob jak strávit dovolenou?

Přece u chýnovského bazénu! 
Plavat, opalovat se a číst si… 

A pokud by někdo náhodou neměl co, má možnost 
si knížku vybrat a vypůjčit (zcela zdarma a 
nezávazně) přímo u bazénu (skříň ve vestibulu 
restaurace) z nabídky, kterou dává k dispozici 

chýnovská knihovna.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, ZPRÁVY Z MATRIKY:
Životní jubilea
V měsíci dubnu, květnu a červnu oslavili 
svá životní jubilea  tito naši občané:
70 let
Provazník Zdeněk, Chýnov
Vandělíková Anna, Chýnov
Hanousková Helena, Chýnov
Vorlíčková Růžena, Chýnov
75 let
Novotný Jiří, Chýnov
Tychtlová Marie, Chýnov
Korendová Marcela, Chýnov
Rašková Marie, Chýnov
Fučík Josef, Kloužovice
80 let
Mášová Olga, Chýnov
Hájková Marie, Dobronice
Malenínská Marie, Chýnov
Markvartová Miloslava, Záhostice
Hryzáková Jana, Chýnov
Jandová Marie, Chýnov
85 let
Rezková Marta, Chýnov
Fučíková Marie, Záhostice
Kaprálová Anna, Chýnov
Kožerová Božena, Chýnov
Dvořák Jiří, Dobronice
90 let
Lipšová Vlasta, Chýnov
91 let
Šebková Helena, Chýnov
92 let
Fürbach, František, Chýnov
93 let
Krohová Františka, Chýnov
Všechny uvedené jubilanty navštívily 
členky SPOZ s blahopřáním a drobným 
dárkem. 
Ještě jednou přejeme vše nejlepší, 
spokojenost a hlavně pevné zdraví.

Úmrtí:
Broukal Jiří (1924), Chýnov DS
Vachta Jiří (1948), Chýnov

Narozené děti: 
Kovářová Johana, Chýnov
Fučíková Julie, Chýnov
Hotový Marek, Chýnov
Pokoš Ivan, Chýnov 
Dorota Svobodová, Chýnov
Samuel Martinka, Chýnov
Dominik Šilhavecký, Chýnov

Sňatky:
Michal Žák, Radenín
Lenka Trpáková, Radenín

Jan Kauer, Dobronice
Zuzana Jonášová, Dobronice

Miroslav Syrný, Tábor
Jana Kuršová, Tábor

Michal Pflanzer, Tábor
Karolína Kubišová, Tábor

Zdeněk Jánský, Dolní Hořice
Jana Bierhanslová, Praha

Jiří Bíba, Pohnánec
Lucie Dvořáková, Mladá Vožice

Josef Šalát, Chýnov
Lenka Podušková, Nová Ves u Ch.

Jubilejní svatby
V uplynulém období měly dvě rodiny příležitost připomenout si své 
výročí 50 let společného života – zlatou svatbu.

V měsíci dubnu před padesáti lety vstupovali do manželství pan 
Josef Pták a slečna Marie Petrů. Zlatí manželé Ptákovi z Chýnova 
si zopakovali manželský slib na městském úřadě před panem 
starostou, nechyběl podpis do pamětní knihy a vzpomínání. 

Děkujeme panu starostovi Pavlu Eybertovi, paní Marii Fučíkové a paní 
Mládkové za milé přivítání na městském úřadě při příležitosti našeho 
jubilea.                                                                  Josef a Marie Ptákovi

9. června 2015 oslavila 
se svými bývalými kolegy  

a kolegyněmi 
významné životní jubileum 

dlouholetá učitelka 
Základní školy v Chýnově 
a dlouholetá členka Sboru 
pro občanské záležitosti  

v Chýnově 
paní Jana Hryzáková. 
Přejeme hodně zdraví 
a štěstí do dalších let.
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Vítání dětí
Uskutečnilo se v dubnu v obřadní síni městského úřadu. Do života a svazku obce přivítal starosta 
města pan Pavel Eybert celkem šest nových občánků. Nechyběl krátký program básniček, písniček 
a zpěvu, které předvedly děti z mateřské a základní školy. Drobné dárky, pamětní knížka a 
kytička je již součástí tohoto slavnostního obřadu.  Děkujeme všem za velmi příjemné odpoledne. 

Zlatí manželé Květa a František Fauovi  
z Chýnova oslavili své životní výročí zlaté 
svatby dne 11. 06. 2015. Manžele navštívil 
starosta města pan Pavel Eybert a předsedkyně 
SPOZ paní Marie Fučíková.
Při krátké návštěvě nechyběl přípitek, květiny, 
drobné dárky, ale i dobrá nálada. Zlatí manželé 
zavzpomínali nad fotoalbem z roku 1965 i 
nad tím, jak se jejich život měnil, co všechno 
dokázali.
Ještě jednou přejeme všem jubilantům hlavně 
pevné zdraví a spokojený život v kruhu 
rodinném.

Dovolené lékařů v Chýnově
Termín dovolené Zástup

MUDr. Jiří Havlíček 
praktický lékař pro děti a dorost 
telefon: 774 268 618

29.6. - 17.7. 2015 Sestra přítomna denně od 8:00 do 12:00
MUDr. Martin Pospíšil, Petra z Ústí 1363, 
Tábor

MUDr. Luděk Barták 
praktický lékař pro dospělé 
telefon: 381 297 968

24.8. – 4.9. 2015 MUDr. Jitka Vovsová

MUDr. Jitka Vovsová 
praktický lékař pro dospělé 
telefon: 381 297 827

3. 7., 10. 7., 24. 7. 2015 
3. – 14. 8. 2015 

MUDr. Luděk Barták

MUDr. Petr Chrášťanský 
stomatologie, dentální hygiena 
telefon: 381 297 837

25.6. – 8.7. 2015
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Školská a kulturní komise města Chýnov vyhlašuje  
pro rok 2015 soutěž „Rozkvetlé Chýnovsko“

Upozorňujeme všechny zahradníky a zahradnice a vůbec milovníky květin, 
že se blíží uzávěrka soutěže o nejkrásnější okno, balkón či předzahrádku. 
Tak neváhejte a přihlaste se do 31. 7. 2015 v knihovně a získejte šanci 
vyhrát pěkné ceny. Pro vyhlášené kategorie (1. okna, balkóny, lodžie a 
2. domy s předzahrádkami) jsou připravené ceny v podobě poukázek  
k volnému výběru zboží v obchodě fy Basík Josef v Chýnově. Smyslem 
akce je soutěživou formou zkrášlit naše domovy, a tedy i naše okolí  
ve městě a přilehlých obcích.

Svatojánská noc
V sobotu 20. června večer jsme „Svatojánskou 
nocí“ oslavili letní slunovrat. 

Kromě ohromného svatojánského ohně a průvodu 
světlušek se děti pobavily vystoupením hudební 
skupiny Mexická vlna a soutěžemi na hřišti  
a držely palce Jiříkovi a Zlatovlásce v loutkové 
pohádce. 

Dospělí si večer užili s kapelou Merenda.
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DOMOV  PRO  SENIORY
 V uplynulém roce jsme v Domově pro seniory Chýnov s ohledem na celkové zlepšování sociální 
péče začali do praxe zavádět prvky biografického modelu péče. Jedná se o práci s klienty na základě jejich 
životních zkušeností a prožitků, klientům jsou nabízeny aktivity, které jsou blízké jejich povaze a zálibám 
v předešlém životě, čímž je dosahováno větších úspěchů při aktivizaci. Konkrétně se jedná například o péči 
o zahrádku, která je klientům zprostředkována formou mobilních záhonků, do kterých si mohou i klienti  
s omezenou hybností zasadit květiny či zeleninu a pečovat o ně. Dále nabízíme možnost zapojit se do pečení 
či přípravy občerstvení na oblíbené videočajovny, kde jsou klientům promítány filmy blízké jejich generaci. 
Klademe větší důraz také na individuální práci s klienty, v rámci které ergoterapeutky a pracovníci přímé 
péče podporují klienty v naplňování jejich specifických zájmů a potřeb. Tímto postupem je pak dosaženo 
adekvátního využití potenciálu klienta po celou dobu jeho pobytu v zařízení.
 Na jaře jsme zorganizovali dvě společenské události pro své klienty a jejich rodiny. První událostí 
bylo setkání s rodinami klientů, které proběhlo dne 23. 5. 2015 ve vnitřních prostorách domova. Setkání je 
realizováno jedenkrát za půl roku a na každém dalším zaznamenáváme vyšší účast rodinných příslušníků. 
Tentokrát se zúčastnilo celkem 120 osob. Hudební 
doprovod zajistila skupina ČB Dědows, občerstvení 
připravili klienti za pomoci zaměstnanců. Součástí 
setkání s rodinami byla také výstava obrazů pana 
Elnera, který věnoval DS Chýnov 60 obrazů. Klienti 
měli možnost vybrat si na svůj pokoj obraz, který se 
jim líbil, což mnozí uvítali.  
 Další jarní společenskou událostí byl dne 
30. května 2015 koncert Muzikantů z Jižních Čech. 
Koncert probíhal v zámecké zahradě Domova pro 
seniory Chýnov a navzdory původním obavám 
z nestálosti počasí vše proběhlo bez deště a ke 
spokojenosti klientů i účastníků z řad veřejnosti. 
Tato akce se konala již druhým rokem za podpory 
projektu Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
který poskytuje prostředky na realizaci hudebních 
vystoupení v zařízeních sociální péče. Díky tomuto 
grantu a vstřícnosti kapelníka Muzikantů z Jižních 
Čech pana Radka Hrušky mohli klienti DS Chýnov 
a široká veřejnost opět vidět zajímavé vystoupení a 
slyšet krásné lidové písně.
 Aktivity pro seniory se však neomezují 
jen na několik dní v roce, kdy pořádáme velké 
kulturní akce. Aktivizace probíhá každý den  
v rámci běžných denních činností a dílčích kulturních 
událostí. Pravidelně jsou slaveny narozeniny klientů, 
spolupracujeme s mateřskou školou, klienti jsou také 
zváni na vystoupení hudebních skupin i jednotlivých 
interpretů, kteří vystupují přímo v zařízení. Pracovnice 
ergoterapie klientům pravidelně zprostředkovávají 
kontakt se společenským prostředím vně zařízení 
formou výletů – v červnu se jednalo například  
o výlet do Tábora, dále na velbloudí farmu či 
Pacovské hry seniorů. Nyní se zabýváme přípravou 
letních aktivizačních činností pro klienty DS Chýnov.

Mgr. Eliška Přibylová
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POLICIE  ČR
Havárie nákladního vozidla
Krátce před půl druhou hodinou odpolední dne  
8. dubna 2015 havarovala na hlavním silničním 
tahu I/19 na průjezdu městem Chýnovem nákladní 
souprava. Řidič vozidla tovární značky MAN, 
projíždějící obcí ve směru od Tábora na Pelhřimov, 
při projíždění levotočivé zatáčky v prostoru u rybníka 
nepřizpůsobil svou rychlost, vyjel mimo komunikaci, 
kde narazil do betonových svodidel, která povalil a 
následně tahač převrátil na bok. Velkým štěstí bylo, 
že v tu dobu nešel po chodníku za svodidly žádný 
chodec. Další obrovským štěstím byla skutečnost, 
že převrácený tahač jen o centimetry minul u silnice 
stojící rodinný dům. Náraz tak poškodil „pouze“ 
svodidla, plynovou přípojku domu a oplocení 
pozemku. Rovněž řidič nákladní soupravy vyvázl  
z nehody bez zranění.
Na místě společně s policisty zasahovala jednotka 
hasičského záchranného sboru. Silniční úsek v místě 
nehody byl uzavřen. Policisté odkláněli osobní 
vozidla po místních objízdných trasách, nákladní 
automobily pak musely počkat na uvolnění alespoň 
jednoho jízdního pruhu, kdy byl provoz následně 
řízen kyvadlově. K dalšímu úplnému uzavření 
komunikace došlo před pátou hodinou odpolední, 
a to z důvodu vyproštění vozidla. Plný provoz byl 
obnoven až před půl šestou hodinou večerní.
Souhrnná hmotná škoda na vozidle, dopravním 
značením, plynové přípojce a oplocení domu 
byla odhadnuta na částku 230.000,- Kč. Odborná 
zkouška na přítomnost alkoholu u řidiče byla 
negativní. Další okolnosti nehody jsou předmětem 
šetření a následného protokolárního zpracování 
táborských dopravních policistů. Na místě 
nehody s policisty a hasiči spolupracoval i 
starosta obce Mgr. Pavel Eybert. Upozornil, že se  
v tomto místě nejedná o první takto závažnou 
dopravní nehodu a připomněl nutnost vybudování, 
bohužel stále odkládaného, obchvatu města 
Chýnova.
V souvislosti s výše popsanou dopravní nehodou a 
vysokým silničním provozem na silnici č. I/19 (až 
šest tisíc vozidel denně) upozorňujeme na zvýšenou 
opatrnost o nadcházejících prázdninách, kdy 
ještě dojde ke zvýšení počtu motorových vozidel 
projíždějících Chýnovem. Rovněž doporučujeme 
rodičům, aby řádně děti poučili, jak se mají 
chovat v silničním provozu (přecházení vozovky, 
cyklisté děti, povinnost přilby do 18 let, za snížené 
viditelnosti osvětlení, reflexní prvky) 

Vloupal se do sklepa, zatímco majitelka spala.   
Okolo 01:00 hod. dne 28. 4. 2015 neznámý zloděj 
vnikl na pozemek rodinného domu v Černovické 
ulici v Chýnově, kde vypáčil vrata do sklepa. 
Zde pak odcizil zahradní a dílenské nářadí a další 
věci, které si připravil k vratům. Byl však vyrušen 
majitelkou domu, kterou probudil hluk, a tak  
ze sklepa utekl zadním vchodem, připravené věci 
na místě nechal. Přestože majitelka domu zloděje 
ve sklepě zahlédla, nezavolala na místo ihned 
Policii ČR. Vloupání do sklepa bylo oznámeno 
zprostředkovaně až v dopoledních hodinách. 
Přes pozdní oznámení se policistům z Chýnova  
ve spolupráci s kriminalistickým technikem SKPV 
Tábor podařilo na místě vloupání zajistit stopy, 
podle kterých byl z vloupání usvědčen několikráte 
trestaný recividista z Benešovska. Úsměvné je, že 
zloděj byl hned druhý den po vloupání do sklepa  
v Chýnově zadržen při jiném vloupání a pak umístěn 
do Vazební věznice Praha-Pankrác, kde čeká  
na soud.  
V souvislosti s tímto případem upozorňujeme 
občany Chýnova a okolních obcí, aby podezření na 
vloupání (zejm. když se pachatel pohybuje po domě 
či pozemku domu) ihned oznamovali na bezplatnou 
linku 158 (pachatel mohl být v tomto případě 
zadržen ještě v nočních hodinách), aby nedošlo ke 
zničení důležitých stop k usvědčení pachatele.
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Přebor náčelníka Vojenské policie ve speciální 
kynologii
Ve dnech 25. až 29. Května 2015 organizovalo velitelství 
Vojenské policie Tábor nultý ročník Přeboru náčelníka 
Vojenské policie ve vyhledávání drog a výbušnin. Na přebor 
přijali pozvání psovodi Vojenské policie, Celní správy ČR, 
Policie ČR, služby Cizinecké policie ČR, Vězeňské služby ČR 
a Armády ČR.
Účastníci soutěžili na různých místech Jihočeského kraje. 
Disciplína poslušnost, prohledávání zavazadel a beden se tak 
například konala na fotbalovém hřišti v Chýnově, disciplína 
prohledávání vagónů se uskutečnila na vlakovém nádraží 
v Českých Budějovicích. Zbylé disciplíny pak závodníci 
absolvovali v Táboře, kde se soutěžilo v prohledávání autobusů, 
nákladních vozidel, prohledávání místností a osob.
V pátek 29. května proběhlo ukončení a slavnostní vyhlášení 
výsledků přeboru. Oceněnými se nakonec stali všichni 
závodníci, ale pro pořádek uvádíme alespoň vítěze jednotlivých 
kategorií.
V kategorii družstev ve vyhledávání drog se na prvním místě 
umístilo družstvo Vězeňské služby ve složení prap. Markéta 
Benešová Štochlová se psem Art a prap. Karel Dušek se psem 
Veneur.
V kategorii družstev ve vyhledávání výbušnin se na prvním 
místě umístilo družstvo velitelství Vojenské policie Tábor ve 
složení nrtm. Kamil Chalupský se psem Kris a nrtm. Pavel 
Mottl se psem Tom.
V kategorii jednotlivců ve vyhledávání drog se na prvním místě 
umístila příslušnice Vězeňské služby prap. Markéta Benešová 
Štochlová se psem Art.
V kategorii jednotlivců ve vyhledávání výbušnin se na prvním 
místě umístil příslušník velitelství Vojenské policie Olomouc 
prap. Miroslav Vánský se psem Ector. Ten si také ze soutěže 
odnesl titul nejlepší psovod Vojenské policie.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 165 televizí, 50 monitorů a 1235 kg drobného elektra
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela 
certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru 
drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme 
nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého 
elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo 
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě 
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce 
vytřídili 165 televizí, 50 monitorů a 1235 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 62,99 MWh elektřiny, 2756,89 
litrů ropy, 283,22 m3 vody a 2,69 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 14,38 tun 
CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 55,32 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný 
pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu 
elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do 
Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých 
monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním 
takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. 
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ZE SPORTU: CYKLOKLUB
 Rád bych Vás, čtenáře občasníku, informoval o tom, co se nového událo  
u chýnovských cyklistů. Na začátku května nám začala sezona závodů. Pro letošní 
rok jsme se rozhodli závodit v sérii Jihočeský MTB pohár, která vznikla i díky 
našemu přičinění. Součástí této série byl i tradiční MTB maraton, který se jel 
právě u nás, v Chýnově, a to 6. 6. 2015.
 Několik posledních let máme vždy na tomto závodě tropické teploty, které 
dokážou ze závodu udělat opravdové peklo. Připravili jsme tři různé tratě. Na jedné se spolu utkaly děti, 
další byla turistická 25 kilometrů dlouhá a poslední 47 kilometrů dlouhá trasa pro nejotrlejší borce. Celkem 
do Chýnova zavítalo kolem 350 cyklistů, kteří předvedli v parném dni skvělé výkony. Po absolvování 
závodů se mohli i skvěle pobavit, jelikož večer se na fotbalovém hřišti konala zábava se dvěma výbornými 
kapelami (Fresh band, Rathaus rock). Celou akci hodnotím jako maximálně vydařenou. Příští rok se zde 
jistě znovu sejdeme. 
 Začátkem července už jsme se nesoustředili 
na závody, ale bedlivě jsme se připravovali na 
plánovanou expedici na kolech, kdy chceme zdolat 
činnou sopku Vesuv v Itálii. Vyrážíme z Chýnova 
25. 7. 2015 v 8:00 z parku u školy. Naše příběhy  
z putování budeme průběžně psát přímo z trasy na naše 
webové stránky a na facebook. 
 Dále bych chtěl moc poděkovat Městu 
Chýnov a všem našim sponzorům. Bez Vás bychom 
nemohli pořádat žádné závody, vyjížďky nebo výlety. 
Moc si Vaší podpory vážíme a doufáme, že vidíte  
v našem snažení smysl. S pořádáním závodu nám velice 
pomohly další chýnovské spolky (SDH Chýnov, Motosport Chýnov, FC Chýnov), kterým také velice 
děkujeme. Doufáme, že Vám budeme moci Vaši pomoc co nejdříve oplatit.         Milan Rada

ZE SPORTU: HOKEJBAL
V neděli 21. června se nám po roční pauze podařilo znovu uskutečnit hokejbalový turnaj pro školáky  
z Chýnova a okolí. Již tradičně hojná účast dvaceti osmi lidí nám dovolila utvořit čtyři týmy po sedmi 
lidech, kdy každé mužstvo vedl jeden dospělý. Hrálo se systémem každý s každým s délkou zápasu 3x8 
minut. I počasí nám přálo – nebylo velké horko, ale ani nepršelo. 
Po rozlosování se přešlo k zápasům. Hned v prvních utkáních zvítězila dvě silná mužstva Michaela Strnada 
a Evžena Zadražila. Tyto dva týmy si v dalších dvou utkáních prohodili soupeře, kterými byly týmy Jiřího 
Menšíka a Martina Strnada, a bylo jasné, mezi 
kým se bude rozhodovat o vítězi. Nejprve si 
to však dva outsideři turnaje rozdali o třetí 
místo. Zápas po dvou třetinách, kdy byl stav 
těsný - 4:3, naznačoval, že o umístění možná 
rozhodne až skóre. V poslední třetině se ale 
nakonec probudil útok týmu Jiřího Menšíka a ti 
tak nakonec hladce zvítězili 9:3. V posledním 
mači, který měl rozhodnout o vítězi turnaje, 
se však již od první minuty vrhl do útoku tým 
Michaela Strnada a převálcoval protivníky hladce 7:1. A to především také díky Adamu Ondřejovi, který 
se s dvanácti vstřelenými góly stal nejlepším střelcem turnaje. Jeho spoluhráč z brankoviště, Gustav Pešek, 
zase získal ocenění pro nejlepšího brankáře, když za svá záda pustil pouhých sedm gólů.
Turnaj zaštiťoval jako obvykle MOTOSPORT CHÝNOV. Věřím, že se tato akce uskuteční i na podzim 
roku 2015 a že zájemců o tento sport bude mezi chýnovskou mládeží ještě přibývat.            Filip Zadražil
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ZE SPORTU: Motosport Chýnov v sezóně 2015
Sportovní motoristická sezóna je v plném proudu ve 
všech motocyklových disciplínách a pochopitelně  
u toho nechybí ani jezdci Motosport Chýnov.

V Mezinárodním Mistrovství ČR v motokrosu si 
zatím nejlépe vede Lukas Prammer (na snímku), 
který zaujímá průběžně vynikající druhou příčku 
ve třídě 125ccm. Kvalitní výkon podává také René 
Hofer v juniorské třídě 85ccm, který na jednom 
závodě chyběl, přesto drží průběžnou čtvrtou příčku. 
Dvěma pátými místy se blýskl i mladý Rumun 
Marius Popovici ve třídě 65ccm, který taktéž 
hájí naše barvy v Mezinárodním MMČR Junior.  
V dámské třídě WMX je v MMČR Daniela Krejčová 
průběžně na patnáctém místě. 

Výborný výsledek se začátkem června podařil také 
Romanu Körberovi, který se v barvách našeho 
klubu blýskl krásným 39. místem z 1500 účastníků 
z celého světa na jednom z nejtěžších offroadových 
závodů na světě, kterým je rakouské Erzberg Rodeo.

V závodech Krajského přeboru v motokrosu se 
zatím nejlépe daří Dominikovi Kovaříkovi, který 
průběžně po dvou závodech vede třídu Amatér 
OPEN, ve stejné třídě pak průběžné třetí místo 
zaujímá další náš jezdec Jaroslav Nejedlý. Průběžně 
třetí je i Thomas Gerhardter ve třídě MX2. V seriálu 
Krajského přeboru máme jako klub také organizační 
povinnosti, neboť jsme pověřeni Autoklubem ČR 
k vedení Jihočeského motokrosového střediska 
SMS Jižní Čechy, které pod hlavičkou našeho 
klubu Krajský přebor (KP) koordinuje. Na prvním 
závodě se sice sešel rekordní počet jezdců v rámci 
KP (bylo jich 266), druhý závod v Jiníně se však 
novému provozovateli tratě organizačně bohužel 
moc nevydařil, byl zrušen, a tak jsme museli zavést 
vůči pořadatelům dalších podniků rázná opatření, 
aby se toto již neopakovalo. Reputaci tohoto 

seriálu napravil pořadatel dalšího závodu seriálu  
ve Voticích.

V seriálu Amatér Cup se zatím výsledkově nedaří tak, 
jako tomu bylo loni, kdy jsme byli nejúspěšnějším 
medailovým týmem, zde budou muset naši jezdci do 
konce sezóny ještě hodně zabrat. Budeme se snažit 
zajet co nejlepší výsledek na dalším závodě tohoto 
seriálu, který pořádá přímo náš klub v Pacově  
v sobotu 18. července. Součástí tohoto závodu bude 
i závod družstev, kde bychom chtěli obhájit loňské 
pódiové umístění. 

Pódiová umístění v prestižní kategorii Elite 
pravidelně sbírá další náš týmový jezdec Jan Hladík, 
který se účastní seriálu Stomp Moravia Cup.

Chýnovští motoristé jsou též vidět na nejrůznějších 
srazech majitelů veteránských vozidel. Členové 
místního Veterán Klubu za sebou mají již srazy  
v Benešově, Moravči, Dražicích, Třešti a v Milevsku. 
V Chýnově se představili během pouti, kdy se před 
základní školou konala výstava některých motocyklů 
z řad Veterán Klubu Chýnov.

Další akcí našeho klubu bude Fichtl+pitbike race, 
které se uskuteční v sobotu 29. srpna v Chotovinách 
u Tábora na tréninkové trati našeho klubu. Start je 
zde možný i pro nově příchozí závodníky s pitbiky  
a pionýry. Pořadatelským vrcholem pak bude již 
XXXIII. ročník závodu motocyklů do Strmého 
vrchu, který se uskuteční v Chýnově v sobotu 26. 
září 2015.  

Přejeme všem slunné léto, motocyklistům pak 
mnoho jízd bez nehod a budeme se těšit na viděnou 
s Vámi při nějaké výše uvedené motoristické akci!

Evžen Zadražil, předseda organizace

foto: brigáda  na opravu tratě Strmého vrchu
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ZE SPORTU: FOTBAL
Tak nám po roce skončila další sezona fotbalových 
soutěží, ročník 2014 – 2015. Vzhledem k tomu, 
že podzimní část jsem hodnotil v prosincovém 
vydání občasníku, zaměřím se nyní zejména na 
jarní účinkování našich mužstev.
Mládež:
Mužstvo kadetů „B“ se umístilo v konečné tabulce 
OP skupiny o 1. - 8. místo páté a „A“ mužstvo 
kadetů se ve skupině o 9. - 16. místo umístilo na prvním místě. Mužstvo přípravky se v konečné tabulce OP 
umístilo na čtvrtém místě. O hodnocení sezony žáků, dorostu a „A“ mužstva mužů jsem požádal trenéry 
těchto mužstev.
Hodnocení jarní části sezony starších žáků
V jarní části jsme odehráli sedm utkání s bilancí 4 výhry, 1 remíza, 2 prohry. Vstřelili jsme 32 branek, 
obdrželi 20 branek. V úplné a optimální sestavě se nám podařilo odehrát jen jedno úplně první utkání. 
Skóre 15:1 tomu odpovídalo. Následující zápasy vinou absencí (omluvených), nemocí či zranění stále 
někdo z optimální sestavy chyběl. Vrcholem byl zápas s vítězem přeboru, kdy do utkání nemohl z různých 
důvodů nastoupit ani jeden brankář. Výsledek 1:12 byl tak příliš krutý. V ostatních zápasech jsme se soupeři 
odehráli vyrovnanou partii, s předvedeným výkonem mohu být vcelku spokojen. Hlavně poslední dvě 
utkání ve velikém vedru a prakticky bez střídání hráči ukázali bojovnost, srdíčko a zápasy odehráli se ctí. 
Musím vyzdvihnout osu mužstva složenou z hráčů ročník 2000, kteří táhli tým za výsledky, a přeji jim 
mnoho úspěchů v dorostu. Hráči mladších ročníků se jim snažili vyrovnat, někdy s větším, jindy s menším 
úspěchem. Hlavně si musejí uvědomit, že zlepšovat se mohou jen poctivou prací při tréninku. Všem hráčům 
přeji krásnou dovolenou, krátký odpočinek od fotbalu a nabrání nových sil do další sezony. S většinou  
z nich se těším na další spolupráci, tentokrát v kategorii dorostu. V konečném účtování celé sezony 2014 - 
2015 jsme obsadili 5. místo.                                                                                         Karel Sedlatý - trenér
Hodnocení soutěžního ročníku 2014 - 2015 mužstva dorostu FC Chýnov
V konečné tabulce okresního přeboru obsadilo mužstvo dorostu FC Chýnov 3. místo s  31 body a s aktivním 
skóre 40:33. Ve 20 odehraných mistrovských utkáních mužstvo 10x zvítězilo, 1x remizovalo a 9x prohrálo. 
Cílem bylo získat minimálně 40 bodů, což se bohužel nepodařilo, přestože to bylo velice reálné. Prohry  
v jarní části soutěže doma s Tučapy a venku s Planou nad Lužnicí a Větrovy byly zbytečné a hodně laciné. 
Hlavně poslední utkání s ne příliš dobře hrajícími Větrovy jsme měli předvést mnohem lepší výkon a měli 
jsme zvítězit. To by ovšem museli všichni naši hráči na hřišti k utkání přistoupit s daleko větším nasazením, 
bojovností, zodpovědností, ochotou a chutí se fotbalově poprat o lepší výsledek. Podle mne to byl asi náš 
nejslabší výkon mužstva v průběhu celé soutěže. S takovýmto lehkovážným a odevzdaným přístupem všech 
hráčů nelze nikdy dosáhnout dobrého výsledku.
Co se týká tréninkové a zápasové účasti jednotlivých hráčů, tak i zde vidím velké nedostatky a velice špatný 
přístup některých hráčů. Čtyři hráči po podzimní části z neznámých důvodů skončili s fotbalem a na jaře se 
již do fotbalové přípravy a hry nezapojili. Bohužel je v mužstvu i hráč, který dal několikrát přednost svým 
soukromým aktivitám a zájmům před účastí na mistrovském utkání. A k tomu se ani nedokázal předem ani 
později slušně omluvit. Nebýt proto výpomoci od mužstva žáků (za dorost si to v mistrovských utkáních 
několikrát vyzkoušeli 4 žáci), nedali bychom v některých mistrovských utkáních dohromady ani 11 hráčů.
Hráči nesplnili úkoly a cíle vedoucí ke zlepšení herních činností jednotlivců i celého mužstva včetně nácviků 
a zvládnutí dalších fotbalových dovedností, které jsem uvedl v hodnocení podzimní části ročníku 2014-15 
a to i přesto, že jsme je pravidelně v tréninkovém procesu nacvičovali. Nepodařilo se mi přesvědčit a získat 
všechny hráče pro to, aby fotbal byl u nich po škole a učení vždy a jednoznačně na prvním místě a ne někde 
až na okraji zájmů. Marně jsem doufal, že získám všechny hráče i pro to, aby zlepšili svoji tréninkovou i 
zápasovou účast a aby na sobě po fotbalové stránce ještě více a poctivě pracovali. Proto jsem se rozhodl  
u mužstva dorostu jako trenér skončit.                                                                  František Kalousek – trenér

Fotbalový klub FC Chýnov má v roce 2015 
tato mužstva:
1x mužstvo mužů „A“ hrající krajskou 1.A třídu Jčk
1x mužstvo mužů „B“
1x mužstvo dorostu 
1x mužstvo starších žáků
2x mužstvo kadetů
1x mužstvo mladší přípravky
1x mužstvo mini přípravka
Tato všechna mužstva hrají okresní přebor Tábor 
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Hodnocení sezóny 2014/2015 Muži A
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 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 podzimní části jsme jich vstřelili 13.
Do jarní části sezóny nezasáhli vinou zranění Zbyněk Kvasnička a Václav Zadražil. I přes prodloužení 
hostování pak Jan Balík. Pět týdnů léčil zlomený prst na noze David Štiller. Kádr byl tedy velmi úzký, ale 
tyto problémy nás stmelily, vytvořila se výborná parta, která dokázala táhnout za jeden provaz a fotbal si i 
užívat.  
Ze dvanácti jarních zápasů jsme 9 vyhráli, 1 remizovali a pouze dva prohráli. Se ziskem 28 bodů a skóre 
29:10 jsme se stali nejúspěšnějším týmem jara. Rovněž na domácím hřišti jsme dokázali všechny zápasy 
vyhrát. Jarní část soutěže se nám tedy vydařila nad očekávání.
V celkovém součtu jsme po sezóně obsadili třetí místo se ziskem 46 bodů a skóre 57:30. Z 26 odehraných 
utkání jsme 14 vyhráli, 4 remizovali a 8 prohráli. Mezi brankově nejvydařenější patřily domácí zápas 
s Větřním (7:1) a venkovní zápasy v Hrdějovicích a Borovanech, které jsme vyhráli shodně 6:0. Mezi 
fotbalově nejzdařilejší patřily domácí zápasy se Čtyřmi Dvory a následným vítězem skupiny Planou nad 
Lužnicí, které jsme dokázali vyhrát 1:0. 
Nejvíce mistrovských minut odehrál Ondřej Mládek, následovaný Pavlem Hlinkou a Vlastimilem Hruškou. 
Nejlepším střelcem týmu se stal se čtrnácti zásahy Jan Doubrava. Z toho plných 12 branek vstřelil právě 
na jaře. 8 branek v sezóně vstřelili Pavel Hlinka a Václav Hruška. Nejlepším nahrávačem se s deseti 
asistencemi stal Vlastimil Hruška. O jednu méně si připsal Pavel Hlinka. Po 7 pak Jan Doubrava a Martin 
Sedlatý. Celkově lze tedy uplynulý soutěžní ročník hodnotit jako úspěšný. 
Do příští sezóny bohužel vstoupíme bez dlouholetého kapitána a nejzkušenějšího hráče Pavla Hlinky, který 
se z rodinných důvodů rozhodl ukončit kariéru. Tímto mu chceme ještě jednou poděkovat za vše, co pro 
tým a chýnovský fotbal udělal, a popřát mu hodně zdraví a radosti v rodině. 
Nejasná situace je i u dalších členů základního kádru ohledně jejich působení v příští sezóně. Doufáme, že 
všichni dlouhodobě zranění hráči budou schopni zahájit letní přípravu a že dokážeme nějaké další posily 
přivést, abychom v následující sezóně dokázali navázat na tu právě skončenou. 
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

Během jarní části sezony byly pro mužstva přípravek, dorostu a mužů zakoupeny nové dresy. Jednu sadu 
koupil oddíl a další koupili sponzoři pánové Setunský, Sokolík a Kolací, kterým za to patří velké poděkování 
od hráčů i výboru oddílu. 
Že sportovní areál nežije pouze fotbalem, dokumentují některé akce, které již proběhly, nebo v letní sezoně 
proběhnou. Z těch nejvýznamnějších je to závod horských kol pořádaný Cykloklubem Chýnov, kterého se 
zúčastnilo přes 300 závodníků, dále  kynologická soutěž pořádaná Vojenskou policií Tábor, Svatojánská 
noc pořádaná městem a Táborská hasičská liga, které se účastní zhruba padesát družstev mužů a žen.
Nesmím také zapomenout na jeden velký úspěch, kterého dosáhl žák FC Chýnov Adam Zadražil, který 
se jako reprezentant výběru Krajského fotbalového svazu zúčastnil mezinárodního žákovského turnaje  
v kanadském hlavním městě Ottawě. Výběr KFS tento turnaj vyhrál. K tomu přikládám rozhovor s Adamem 
Zadražilem a foto výběru KFS. Adam Zadražil má na fotografii dres s číslem 33.         
Závěrem mi dovolte poděkovat všem hráčům a realizačním týmům všech mužstev za úspěšnou sezonu 
2014 - 2015, poděkovat našim příznivcům, sponzorům, starostovi a zastupitelstvu města za jejich přízeň a 
popřát všem hodně radosti z fotbalu v sezoně 2015 - 2016.            

Václav Zadražil - místopředseda oddílu
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Rozhovor s Adamem Zadražilem (FC Chýnov)
Hráč FC Chýnov Adam Zadražil, který hraje na střídavý start žákovskou fotbalovou ligu za FC MAC Táborsko, 
byl Krajským fotbalovým svazem (KFS) Jihočeského kraje nominován do výběru U15 na zahraniční turnaj, 
který se konal poslední dubnový týden v kanadském hlavním městě Ottawa. Výběr nejlepších patnáctiletých 
fotbalistů jihočeského kraje si v Kanadě poradil se všemi soupeři a turnaj vyhrál. Po turnaji ještě výběr 
nastoupil do zápasu s nejlepším ligovým týmem Kanady z Montrealu. Jednalo se dokonce o tým šestnáctiletých 
fotbalistů, a i ten dokázal jihočeský výběr porazit poměrem 3:1.
Začínal jsi jako útočník v Chýnově, nyní jsi gólman, který se dostal do výběru Jihočeského kraje. Kvůli čemu 
si myslíš, že si tě trenéři vybrali do branky, a jak vidíš ty svůj fotbalový vývoj? 
Fotbal jsem začínal v Chýnově jako útočník a podle potřeby jsem občas i chytal. Protože jsem jako útočník 
dával celkem dost gólů, tak možná proto si mě zhruba před třemi roky vyhlédli v FC MAS Táborsko. Pak 
jsem jednou na tréninku řekl, že jsem i gólman, a od té doby jen chytám. 
Kolik hráčů z okresu Tábor reprezentovalo jihočeský výběr KFS na turnaji v Ottawě?
Z našeho týmu FC MAC Táborsko tam byl ještě Martin Šplíchal, který je z Milevska, a František Fáber  
z Jindřichova Hradce. Jsou to útočnici a oba se podíleli na vstřelených brankách. Martin Šplíchal se dokonce 
stal nejlepším střelcem turnaje.
Jaká byla statistika Vašich zápasů, jací byli vaši soupeři a kolik jsi pustil gólů?
Hráli jsme s Ajaxem FC Toronto, Kingston Clippers a Cobras Ottawa. Kanadští soupeři na tom byli výborně 
hlavně silově a rychlostně, a tak jsme museli točit hru a nepůjčit jim balón. V bráně jsem se střídal s brankářem 
Dynama České Budějovice, Martinem Michalem. Střídali jsme se buď v poločase, anebo každý odchytal svůj 
zápas. Dostali jsme během všech utkání pouze 3 góly (z toho já dva) a celkové naše skóre bylo 22:3. 
A nějaké postřehy ze zákulisí? 
Bylo vidět, že Kanada je především hokejová země. Všude samé hokejové stadiony, a ten Ottawy Senators 
byl přímo gigantický. O aktuálním mistrovství světa v hokeji v České republice tam však kupodivu nikdo 
moc nevěděl, mají hlavně svou NHL. Také mě překvapila velká rozloha Ottawy a milé přijetí velvyslancem 
na české ambasádě. Mají tam také hodně muzeí, některá z nich jsme během týdenního pobytu stihli navštívit. 
Byli jsme i v olympijském komplexu v Montrealu, kde se konala olympiáda, myslím, že v roce 1976. Zajímavé 
byly také velké výkyvy počasí. Jeden den zima těsně nad nulou, druhý den zase letní teploty.
Na závěr pohled do budoucnosti…?
To nevím. Sen by byla určitě Synot liga. Školu stíhám v rámci možností a na koníčky už moc času nezbývá. 
Ve volných chvílích se ale snažím, abych si udělal čas na kamarády, rád si zajdu také na ryby, zajímá mě 
myslivost a rád si zahraju hokejbal nebo si zajezdím motokros.
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Po skončení mistrovských okresních soutěží družstev byla na programu kvalifikace o KP II.
Turnaj se odehrál na kuželně KK Loko Tábor. Celkovým vítězem se stal Sokol Chýnov  a postoupil po roce 
opět do KP II. Stejný výkon 2597 dosáhl na 2. místě i Slavoj Český Krumlov, měl ale horší dorážku. Tyto 
dva týmy postupují. Na 3. místě Blatná 2494 kuželek a 4. místo obsadil Sokol Slavonice 2455 kuželek.  
Naši hráči odehráli kvalifikaci s těmito výsledky: Mašek 423, Šalát 422, Straka 423, Návara 380, Bronec 
469, Roubek 480. Gratulujeme! 
V samotném závěru kuželkářských soutěží byly na programu republikové přebory jednotlivců.
V soutěži dvojic žen obsadila Blanka Mašková (Sokol Chýnov) s Janou Račkovou (Slavie Praha) 550 a 509 
kuželek, 7. místo. Přebory se hrály v Teplicích.
Z Vracova, kde se konalo mistrovství republiky seniorek, přivezla Alena Kovandová dvě medaile. Mistrovský 
titul získala v kombinaci na 2 x 120 hodů sdružených (547 a 554) a stříbrnou medaili z finálového boje na 
120 HS (554 kuželek). Velký úspěch!
V Rokycanech bojovaly dorostenky. Michaela Dvořáková (575 kuželek) dosáhla na stříbrnou medaili, když 
ji dokázala porazit pouze domácí kuželkářka Wohlmuthová (595 kuželek).
Na základě velmi dobrých a vyrovnaných výkonů po celou sezonu byla Míša nominovaná do reprezentačního 
družstva dorostenek pro MS. Německý Speichersdorf hostil dorostenecká družstva jednotlivých zemí.
Děvčata České republiky vybojovala zlatou medaili v soutěži družstev a členkou tohoto týmu byla i naše 
Míša Dvořáková. Ke zlaté medaili v družstvech na tomto šampionátu přidala ještě bronz v disciplíně 
tandemy společně s Veronikou Wohlmuthovou z Rokycan. Vynikající prezentace naší mladé hráčky na 
mezinárodní scéně!!! Děkujeme a přejeme další pěkné výkony v kariéře.                        Blanka Roubková

foto: zlatý tým - dorostové mistryně světa - Michaela Dvořáková je druhá zprava 
Tři nejúspěšnější kuželkáři TJ Sokol Chýnov – mistryně světa dorostu Michaela Dvořáková, Jan Novák 
a mistryně republiky v kategorii seniorek paní Alena Kovandová byli také v pondělí 22. 6. 2015 oceněni 
starostou města.

ZE SPORTU: KUŽELKY

foto Milan Rada
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Než se plně rozběhly přípravy na soutěže v požárním sportu, které tradičně patří  
k jarní činnosti u hasičů, pomáhali jsme městu s čištěním kanalizací, zaléváním nově 
vysazených stromků v lese, vyčistili a posekli stráň nad bazénem a upravili si základnu 
pro požární sport (PS) na fotbalovém hřišti. 
Vedle této činnosti jsme předvedli techniku, zázemí a činnost hasičů dětem ze základní školy při Noci  
s Andersenem, při svátku sv. Floriána dětem z mateřské školy a občanům při dnu otevřených dveří. Tradiční 
setkání na svátek sv. Floriána, patrona hasičů, s čestnými členy sboru na hasičské zbrojnici bylo příjemně 
strávené odpoledne plné zajímavého vyprávění a vzpomínek, jak to dříve u sboru chodilo.
V zásahové činnosti jsme byli u třech dopravních nehod, požáru na čerpací stanici v Chýnově, provedli úklid 
vozovky po bleskové povodni v Nuzbelích a čerpali vodu ze zatopených sklepů v Chýnově a Kloužovicích. 
Podíleli jsme se také na zajištění cyklistických závodů MTB a Svatojánské noci na fotbalovém hřišti.
V dubnu začala příprava na soutěže Táborské hasičské ligy (THL) a I. kola požárního sportu. THL se 
konala ve Dvorcích – 16. místo, Žďáru – 9. místo, Bohdalíně (PeHL) – 9. místo, Chrboníně – 2. místo, 
Košicích – 20. místo a zatím největší úspěch v THL přišel ve Slapech, kdy při účasti 38 týmů (i několika 
extraligových) náš tým zvítězil. Na soutěži I. kola PS, které se konalo v Turovci, náš sbor reprezentovala 
v kategorii Muži I dvě družstva. Družstvo A obsadilo páté místo a B tým v soutěži zvítězil. V soutěži  
v běhu na 100 m s překážkami jednotlivců obsadil Otto Strakatý ml. druhé místo a Tomáš Strnad byl třetí. 
Družstvo žen obsadilo místo sedmé.
Vážení spoluobčané, hasiči stále mapují historii sboru, a proto si Vás dovolují oslovit, zda ve svých 
domácích albech, rodinných kronikách či půdách nenajdete staré fotky, dokumenty nebo části výstroje, 
které mají vztah k hasičskému sboru, a tyto byste nám mohli zapůjčit, popřípadě věnovat. Budeme vám 
moc vděčni. Kontaktujte nás na tel.723 244 221 nebo osobně každé pondělí od 17 do 19 hodin v hasičské 
zbrojnici v Chýnově.                                                                                      Za  SDH Chýnov Jan Pistulka

SDH CHÝNOV  -  Jaro, čas soutěží

RYBÁŘI  DĚTEM
Tak jako každoročně, i letošní jaro, uspořádali členové ČRS MO Kloužovice rybářské závody pro děti.
První závody se konaly v sobotu 23. 5. 2015 na rybníku Valchář. Počasí se vydařilo, a tak děti strávily 
příjemné rybářské dopoledne. Celkem ulovily 46 ks ryb, z nichž nejdelší byl kapr o délce 53 cm. Celkovým 
vítězem se stal teprve pětiletý René Prokop.
Druhé závody, již několikátý ročník Chýnovské Vydry, byly určeny pro ostřílenější rybářskou mládež a 
zaměřeny na přívlač. Konaly se v sobotu 13. 6. 2015 na rybníku Podhradský za velmi teplého a slunečného 
počasí. I přes ne úplně ideální počasí na rybaření se celkem 24 závodníkům podařilo ulovit 43 ks ryb. 
Nejlepším závodníkem se stal Jan Nový.
Velké dík patří sponzorům a několika málo nadšencům z řad členů MO Kloužovice, bez jejichž obětavosti 
by se takovéto akce těžko daly organizovat a uspořádat. 

Za ČRS MO Kloužovice Michal Novotný
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Z KATOLICKÉ FARNOSTI

V pátek 29. května jsme se připojili k celostátní akci „Noc kostelů“. Venku bláznily kolotoče, lidé do 
kostela přicházeli a odcházeli, seznámili se s historií kostela, jeho zajímavostmi, vylezli na věž, prohlídli si 
varhany. Pak byla přednáška Karla Vošty, kdo je v našem kostele pohřben a co o nich víme. Nakonec byla 
ochutnávka mešních vín. 
V sobotu 27. června jsme jeli na zájezd do Rakouska. Otec Karel nám ukázal pět zajímavých míst jeho 
vlasti. Viděli jsme, že i ve venkovských kostelících kolem Dunaje mohou být skvosty – např. oltář celý 
vyřezaný ze dřeva. Měli jsme štěstí – v poutním kostele Maria Dreieichen trénoval symfonický orchestr 
na koncert, takže jsme si užíli nádhernou hudbu v úžasném prostředí.                          Mgr. Václav Mikula

foto Milan Rada

Kalendář na rok 2016
Máte počítač plný ojedinělých, originálních, nebo naopak zcela typických, ale pořád krásných fotografií 
Chýnova (Dobronic, Kloužovic, Velmovic, Záhostic)? Pochlubte se s nimi ostatním v novém kalendáři na 
rok 2016!
Město Chýnov vydá pro příští rok kalendář s fotografiemi od občanů. Fotografie budeme sbírat na adrese 
knihovna@chynov.eu. Příspěvky (maximálně 10 fotografií) mohou posílat jen občané Chýnova (Dobronic, 
Kloužovic, Velmovic, Záhostic), proto prosím uveďte svoje jméno i adresu, a to nejpozději do 30. 9. 2015. 
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INZERCE             Upozornění: za obsah a grafickou úpravu inzerátů nezodpovídá redakce Občasníku!

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

PACOVSKÉ STROJÍRNY hledají 
SVÁŘEČE  
s oprávněním  

ZK 135 nebo ZK 141 

- Nástup IHNED 

- Příspěvek na závodní stravování 

- Příspěvek 500 Kč na životní pojištění 

- Příspěvek na dopravu (500 – 1 500 Kč) 

- 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, Česká republika 

www.pacovske.cz 

 

 

Poskytování technických služeb
Libor Dvořák
391 55 Chýnov

Tel.: 607 255 383
► Údržba nemovitostí, spínání zdiva
► Stavební zámečnictví
► Zámečnické práce
► Svářečské práce
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