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OBČASNÍK CHÝNOVSKA
číslo 106                                                                 září 2015

Jako každý rok i letos se Chýnováci
rozloučili s létem a prázdninami 

už tradiční neckyádou, 
která tentokrát 

díky tropickému počasí 
opravdu neměla chybu.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Jednání zastupitelstva se tentokrát uskutečnilo 
v sále hospody v Kloužovicích. Jednak to bylo 
tak naplánováno a také se to hodilo, neboť 
provozovatelka restaurace Na Radnici ukončila svoji 
činnost ke konci srpna a nového nájemce intenzivně 
hledáme.
Po schválení programu a dalších povinných krocích 
podali předsedové výborů, komisí a já za radu města 
zprávy o konání schůzek v období od minulého 
zasedání zastupitelstva. 
Nejrozsáhlejším bodem pak bylo podání zpráv  
o hospodaření jednotlivých součástí města. Mateřská 
škola Chýnov hospodařila za první pololetí  
s celkovým objemem 2. 308 tis. Kč a vykazuje 
výsledek plus 216 tis. Kč. Základní škola Chýnov 
hospodařila s 11.109 tis. Kč a má přebytek 212 tis. 
Kč. Chýnovská majetková hospodařila s objemem 
9.888 tis. Kč při nákladech o 1.567 tis menších. 
Místní hospodářství mělo ztrátu 16 tis. Kč, když 
jeho účetnictvím prošlo převážně za odpady 1.319 
tis. Kč. Bytové hospodářství mělo ztrátu 4 tis. Kč, 
když na nájemném a zálohách na energie pracovalo 

s objemem 1.045 tis. Kč nájemného a 535 tis. Kč na 
službách.
Kloužovická tepelná měla zatím pouze výdaje za 
výstavbu rozvodů, a to ve výši 7.300 tis. Kč. Tato 
částka byla hrazena ze zápůjčky od města a také  
z prostředků MŽP.
Samotné město pak hospodařilo s objemem příjmů 
ve výši 29.540 tis. Kč při výdajích 30.790 tis. Kč, 
když byl částečně do výdajů započten i zůstatek  
z minulého roku a úvěr pro zápůjčku Kloužovické 
tepelné ve výši 7.500 tis. Kč. Podrobnější informace 
lze najít na stránkách města a jednotlivých organizací 
nebo na MěÚ Chýnov, kde jsou k dispozici. 
Zastupitelstvo vzalo všechny zprávy na vědomí po 
několika vysvětlujících dotazech.
V bodě nákupy a prodeje zastupitelstvo souhlasilo 

s odprodejem pozemků (které jsme na minulém 
zasedání vyměnili se třemi soukromými 
vlastníky) Ředitelství silnic a dálnic pro výstavbu 
chýnovského obchvatu. Odsouhlasilo prodej 
pozemků v Dobronicích stavebníkovi pro přístup  
k předpokládanému rodinnému domu, odsouhlasilo 
prodej pozemků v K. Ú. Dolní Hořice s tím, že část  

s vysílačem bude oddělena a ponechána ve 
vlastnictví města Chýnov a bude vypsáno výběrové 
řízení na cenu za pozemky formou obálkové metody. 
Dále zastupitelstvo souhlasilo s pověřením starosty 
města k jednání s dalšími vlastníky pozemků pod 
plánovaným obchvatem Chýnova o odkupech 
nebo výměnách, abychom pomohli ŘSD s nabytím 
pozemků potřebných pro výstavbu obchvatu. Rada 
města v tomto bodě také navrhla, aby město Chýnov 
odkoupilo od majitele prostřednictvím realitní 
kanceláře chýnovský pivovar. Po zvážení všech 
okolností a odhadu znalce, který činí 2.830 tis. 
Kč za pozemky, připojené sítě i budovy, schválilo 
zastupitelstvo rozpočtovou změnu ve výši 3.500 
tis. Kč, které uvolnilo na případný nákup pivovaru. 
Bude tedy jednáno s realitní kanceláří, zda je 
vlastník ochoten za tuto částku pivovar prodat. 

Zatím byla požadována cena nad 4.000 tis. Kč a 
tuto cenu zastupitelé neakceptovali. Tak uvidíme. 
V případě, že by se odkup zdařil, chtěli bychom 
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na místě pivovaru vybudovat tělocvičnou halu se 
zázemím. Předpokládaný náklad by byl patrně vyšší 
než padesát milionů Kč a museli bychom usilovat  
o získání dotace z některého fondu EU. 
V bodu informace jsem zastupitele i přítomnou 
veřejnost seznámil s děním ve městě. Jsou dokončeny 
plánované výměny povrchů chodníků v ulici Pod 
Křivou, Pod Kuželníkem, Kobylínská a Luční 
včetně položení nových kabelů veřejného osvětlení, 
sloupů i svítidel. Náklady na chodníky byly cca 2 
miliony Kč, náklady na veřejné osvětlení cca 500 
tisíc Kč. Vzhledem k nedostatečné šířce komunikace 
byly povrchy chodníků zhotoveny tak, aby se na 
nich dalo i částečně parkovat osobními auty. Je to 
z důvodu průjezdnosti ulic pro popeláře, hasiče, 
záchranku, ale i pro prohrnování v zimním období. 
Při parkování automobilů pouze na vozovce (které 
ze zákona o provozu na pozemních komunikacích 
ani není při šířce vozovky 6 metrů možné) docházelo  
k nezprůjezdnění ulic. Obdobná akce je dokončována 
v ulici Údolní, Spojovací a Mlýnská na předměstí 
Chýnova za cca 1,2 mil. Kč. Povrchy chodníků, 
kabely VO, sloupy VO jsou nové, svítidla jsme 
sjednotili použitím dobrých, které původně byly  
v ulicích Na Kobylínech. 

Na domě s pečovatelskou službou finišují práce na 
jeho zateplení. Kromě vlastního zateplení jsme dali 
natřít dřevěné části říms, okapy i celou střechu. Dále 
pak zastřešení horních balkónů a uzavření zádveří 
u suterénních bytů. Celkové náklady se budou 
pohybovat lehce nad 3 miliony Kč, když cca 2 
miliony Kč získáme z dotace od MŽP. Naproti DPS 
jsme dali vybudovat dvě garáže pro pečovatelky 
s celkovým nákladem cca 600 tis. Kč. Ty jsou  
v současné době téměř dokončeny.
Největší letošní akce, výstavba teplovodu  
v Kloužovicích, je dokončena a zkolaudována. 
Drobné nedostatky v povrchových úpravách, které 
se ještě budou po výkopech objevovat, budou 
odstraňovány v rámci záruční lhůty. Topná sezóna 

bude zahájena od 1. 10. 2015. Celkový náklad byl 
10.600 tis. Kč stavebně, představební a ostatní 
náklady cca 700 tis. Kč (projekty, dozory, žádosti, 
výběrové řízení, tepelný audit apod.).

V současné době provádíme opravy poruch 
komunikací pomocí nahřívací technologie, která je 
kvalitnější než jiné technologie. 
Zahájili jsme výstavbu garáže pro hasiče 
v Dobronicích. Připravujeme projektovou 
dokumentaci pro zástavbu na 3,5 ha v Chýnově na 
pozemcích, které má město ve vlastnictví, a projekty 
pro technickou infrastrukturu.
Z akcí, které město pořádalo, spolupořádalo, nebo 
teprve budou, jsem hodnotil jako úspěšné koncert 
dechových hudeb i neckyádu. Občany i zastupitele 
jsem pozval na Setkání s armádou a integrovaným 
záchranným systémem 19. 9. 2015 a také na závody 
do strmého vrchu, které se uskuteční 26. 9. 2015. Také 
jsem informoval o výsledcích soutěže Rozkvetlý 
Chýnov, kterou jsme vyhodnotili v pondělí 7. 9. 2015 
a která jistě přispěla ke zkrášlení vzhledu Chýnova.
V různém jsem pak zastupitele i občany vyzval  
k podávání věcných námětů na přípravu rozpočtu 
pro rok 2016. Na říjnovém zasedání zastupitelstva 
bychom rádi odsouhlasili věcný záměr rozpočtu 
a pak v prosincovém zasedání už jeho finanční 
vyjádření. Schválením návrhu usnesení po dotazech 
občanů i zastupitelů bylo zasedání ukončeno.

Za Zastupitelstvo Města Chýnova 
Mgr. Pavel Eybert, starosta
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ŠKOLNÍ INFORMATORIUM
Školní rok 2015/2016 byl na Základní škole 
Chýnov, okres Tábor zahájen se 375 žáky v 18 
třídách. Dále tři žáci plní povinnou školní docházku 
mimo území ČR. Do školních lavic poprvé usedlo 
50 prvňáčků. S vedením školy je slavnostně přivítal 
starosta Chýnova a senátor ČR pan Mgr. Pavel 
Eybert a místostarosta Jan Pistulka. Za Sbor pro 
občanské záležitosti předala paní Mládková dětem 
sladkosti. Slavnostního zahájení se zúčastnili též 
starostové dalších obcí: pan Jaroslav Kraus, pan 
Pavel Rothbauer, paní Vladimíra Hladíková a 
pan Josef Čamra. Za Klub přátel školy přišla paní 
Hana Šístková. První školní den měl příjemnou 
atmosféru. Děkujeme zúčastněným za trvalou 
podporu školy, velice si jí vážíme. 

Víte, že:
- Naše škola je Přidružená škola UNESCO, 
každoročně realizujeme akce na Týden UNESCO. 
Pravidelně se zúčastňujeme celorepublikového 
setkání škol UNESCO, které se letos uskuteční 
v Ostravě. Naši školu představíme s prezentací 
Mezinárodní rok světla.
- Jsme Kolektivní člen Klubu ekologické 
výchovy.
- Škola je zapojena v humanitárním hnutí „Hnutí 
na vlastních nohou“, které nese logo Stonožka. 
V říjnu připravujeme „Stonožkový týden“.
- Již počtvrté nám byl propůjčen titul ŠKOLA 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 1. stupně (na léta 
2015 až 2017).
- Škola spolupracuje s partnerskou školou ve 
švýcarském Oberthalu, pravidelně realizuje 
výměnné pobyty žáků. 
- Pomáháme při veřejné sbírce Rolničkové 
dny 2015, výtěžek šel na Obchod dobré vůle, kde 

vznikne osm pracovních míst pro lidi s mentálním 
postižením
- Podporujeme občanské sdružení CPK – CHRPA 
(výcvik koní pro hiporehabilitaci), realizujeme  
sbírku Liga proti rakovině atd.
- Jsme zapojeni do sítě škol M.R.K.E.V. (Metodika 
a realizace komplexní ekologické výchovy).
- Pro kvalitní využití volného času dětem  
v rámci školního klubu nabízíme 24 zájmových 
útvarů. Pečujeme rovněž o žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami.
- Hned začátkem školního roku plánujeme 
netradiční formy výuky: projekt „Světový den pro 
srdce“ (25. září) a „Evropský den jazyků“ (5. 
října).

Přejeme všem žákům, aby se jim ve škole moc 
líbilo. Děkujeme občanům, kteří pomáhají škole 
vedením zájmových útvarů či podporou jejich 
činnosti, a těšíme se rovněž na kvalitní spolupráci 
s rodiči.
Za Základní školu Chýnov, okres Tábor Mgr. Marie 
Hánová, ředitelka školy 
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
„Nevim, jestli si s nima vůbec dokážou poradit…“
Jediná věta (doslovně přepsaná), kterou by 
nezasvěcený přešel bez povšimnutí, ale která 
mě, dlouholetou učitelku mateřské školy, velmi 
zaskočila. Vyslechla jsem ji, zcela náhodně a 
vlastně nechtěně, od jedné z maminek, která do 
naší mateřské školy přivedla poprvé svoje děťátko. 
Dobře vím, že se jedná o téměř ojedinělou reakci 
vyřčenou ve vypjaté situaci, přesto ji nechci nechat 
bez povšimnutí. Mohla bych odpovědět okamžitě, 
ale než se k tomu dostanu, neodpustím si několik 
postřehů. 

Srdceryvný pláč provázel, stejně jako každým rokem, 
nástup nejmladších dětí i do naší mateřské školy. 
Slzící děti a často i uplakané maminky jsou téměř 
vždy průvodním jevem prvního poprázdninového 
dne, proto ani ten letošní nebyl výjimkou.  
V naprosté většině se jedná o úplně normální reakci, 
někteří rodiče si ovšem mohou myslet, že je jejich 
dítěti nějakým způsobem ubližováno, když pro něj 
právě nastala nejtěžší životní etapa. Přihláška dítěte 
k předškolnímu vzdělávání je důležitým životním 
krokem, ke kterému se zavázali jeho rodiče. To 
oni jednali jeho jménem a docházku do mateřské 
školy zvolili z rozmanitých důvodů, z nichž tím 
nejhlavnějším je nástup matky či jiné pečující osoby 
do zaměstnání. Ostatní rodiče, kteří z nějakých 

příčin nejsou nebo nemohou být v práci, zvolili 
předškolní vzdělávání proto, že jejich potomek 
touží po setkání s vrstevníky, jiní se domnívají, že 
školka pomůže maličkému v načerpání znalostí, 
„zkrotí“ jeho temperament či rozvine mluvní 
projev. Problematika nástupu předškolního dítěte 
je stále diskutovanějším tématem, protože se čím 
dál častěji setkáváme s dětmi, které mají výrazné 
adaptační problémy. Na počátku všeho stojí 
rodinné společenství a uprostřed něho malí lidé 
různých povah a různých pocitů. Každá rodina by 
měla zvolit motivační strategii, vyloženě pozitivní, 
aby se dítě do mateřské školy těšilo. Od narození 
potomka mají rodiče dostatek času na to, aby 

budoucímu žáčkovi vstup do školky co nejvíce 
usnadnili. Samozřejmostí je nácvik hygienických 
návyků, samostatnosti při jídle a pití, přiměřené 
spolupráce při oblékání, úklidu hraček, základní 
komunikace s dospělými osobami, vytvoření mnou 
již několikrát zmiňovaných rituálů, pravidel a jejich 
důsledného dodržování. Jedním z nejdůležitějších 
faktorů je však pravdivý popis „toho, co přijde“, 
kdy rodič hraje s dítětem „férovou“ hru a bez 
vytáček pojmenovává, jak bude pobyt v mateřské 
škole probíhat. Doma někdy může docházet  
k zastrašování nejmenších větami typu, jak  
s ním školka zatočí nebo, v rámci „ochrany“ malé 
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dušičky, zase k naprostému zkreslování skutečnosti, 
kdy je potomek chráněn před jakoukoli zmínkou 
o stavu, že někde delší dobu zůstane bez rodičů. 
Vůbec nezáleží na tom, jak je dítě staré, pro každou 
věkovou kategorii si lze najít vhodný postup a 
návod, jak dojít k vytčenému cíli. Pokud je človíček 
systematicky rozvíjen, o čemž jsem u většiny 
přijatých přesvědčena, jeho přechod z rodiny do MŠ 
probíhá standardně a ranní potoky slz jsou naprosto 
normálním vyústěním situace. I my dospělí máme 
někdy své slabé chvilky, které mohou vyjít na 
povrch právě při závažných životních zkouškách 
a rozhodnutích, kterou pro dítě příchod do školky 
bezesporu je. Velkou úlohu v adaptačních dnech 
hraje i duševní rozpoložení matky. Její pozitivní či  
negativní  nálada se přenáší i na dítě a usnadňuje, 
případně  znesnadňuje jeho přijímání nového. 
Maminky se ovšem často trápí spolu se svými 
dětmi, mohou se potýkat s negativními emocemi, 
což je naprosto pochopitelné a přirozené. I ony 
by proto měly projít určitou průpravou a snažit se 
svými kladnými postoji ke školce příjemně naladit 
dítě a jeho prožívání. Jedině tak bude popisované 

náročné období zvládnuto ke spokojenosti všech 
zúčastněných a především osoby nejdůležitější, 
tedy malého dítěte.
První týdny jsou již za námi, brzy nastane „všední 
realita“ a každodenní zážitky pro děti i nás dospělé. 
Vzájemná důvěra mezi rodinou a školkou dokáže 
dělat zázraky, proto věřím, že až odezní prvotní 
„trable“, nejmenší občánkové i jejich blízcí budou 
v naší škole spokojeni. Celý pracovní tým je 
připraven věnovat dětem potřebnou péči a připravit 
pro ně program, který prohloubí vzájemné vztahy, 
zkvalitní komunikaci, poskytne nové znalosti, 
zkušenosti i rozvine tělesnou zdatnost. Těším se 
na vzájemnou spolupráci a přidávám dlužnou 
odpověď na konstatování z úvodu článku: „Určitě 
to dokážeme“. 

Helena Málková, ředitelka MŠ Chýnov

Mateřská škola děkuje zřizovateli, Městu Chýnov, za 
výstavbu nové pergoly, která je umístěna v zadním traktu 
zahrady školy, i za vybudování přilehlého chodníku – 
nově vzniklý prostor bude využíván k  rozmanitým 
činnostem s dětmi, především v oblasti environmentální 
výchovy.
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Z DOMOVA PRO SENIORY
 Léto 2015 přineslo nadprůměrně horké 
počasí, které jsme se klientům v Domově pro 
seniory Chýnov snažili zpříjemnit nabídkou 
zajímavých aktivit. V červnu klienti navštívili 
velbloudí farmu a zoologickou zahradu, zúčastnili 
se seniorských her v Pacově a turnaje v kuželkách 
v G-centru Tábor. V červenci Domov pro seniory 
navštívil kouzelník, uskutečnil se turnaj v pétanque 
a výlet do Tábora. V srpnu probíhaly procházky  
s klienty po památkách F. Bílka, hrála se oblíbená 
hra Bingo a navštívili jsme botanickou zahradu.
 Ve středu 26. 8. 2015 se klienti společně  
s pracovníky rozloučili s létem. Na tuto událost si 
klienti zvládli připravit občerstvení sami s dopomocí 
personálu a byla pozvána kapela Duo Escalona, 
která zahrála oblíbené písně. V létě také, jako již 
tradičně, probíhaly oslavy narozenin klientů, kteří 
se narodili v měsíci červenci a srpnu.
 Jaro a léto byly také ve znamení stavebních 
úprav, které se týkaly především jídelny. Došlo  
k její renovaci a modernizaci současně se 
zachováním původní klenby, díky které si jídelna 
uchovala svůj zámecký charakter. Změny se dotkly 
také původní části budovy zámku – pavilony B a 
C byly kompletně vymalovány, nová výmalba je 
ve všech pokojích klientů a na chodbách. V této 
části budovy jsme také vytvořili nové společenské 
koutky pro klienty.
 5. 9. 2015 jsme se zúčastnili Mezinárodního 
koncertu dechových hudeb, který se v Chýnově 
každoročně koná. Klienti si poslechli mimo 
jiné koncert Muzikantů z jižních Čech, jejichž 
kapelníkovi, panu Radkovi Hruškovi, bychom 
chtěli touto cestou poděkovat za poskytnutí volných 
lístků pro Domov pro seniory.
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SPOLEČESKÁ KRONIKA, ZPRÁVY Z MATRIKY:
Životní jubilea
V měsíci červenci, srpnu a září oslavili nebo 
oslaví svá životní jubilea tito naši občané:

70 let
Malý Petr, Kloužovice
Skálová Zdeňka, Kloužovice
Prokešová Jeseňka, Chýnov
Hanousková Helena, Kloužovice
(oprava z minulého čísla)

75 let
Bednářová Anna, Velmovice
Brtna Jaroslav, Chýnov
Zadražilová Marie, Chýnov

80 let
Zamykalová Jindřiška, Chýnov

85 let
Šulc Miroslav, Chýnov
Freitag František, Chýnov
Doležalová Helena, Chýnov

90 let
Trefilová Ludmila, Chýnov
Novák Oldřich, Chýnov
Kubíčková Marie, Chýnov

93 let  
Marešová Zdeňka, Chýnov

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

Narozené děti:
Homolková Sabina, Chýnov
Vácha Tobiáš, Chýnov
Karel Pufr, Chýnov
Viktorie Říhová, Chýnov
Matěj Nejedlý, Dobronice

Úmrtí:
Onofrejová Jaroslava (1937), DS Chýnov
Holotová Jaroslava (1938), DS Chýnov
Tenklová Anna (1922), DS Chýnov
Loguens Jan (1937), Kloužovice
Dvořáková Ludmila (1934), DS Chýnov
Hanousek Josef (1933), Chýnov
Budařová Blažena (1929), Záhostice
Vondruška Karel (1934), Praha

Při této příležitosti mi dovolte, abych poprosila rodinné příslušníky, 
kteří jsou v nejbližším okolí našich starších spoluobčanů, o drobnou 
spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti v Chýnově. Ne 
všechny sňatky našich spoluobčanů před padesáti a více lety byly 
uzavírány v Chýnově, a nejsou proto zapsány v matričních knihách 
v Chýnově. Je tedy možné, že o některém jubileum nemusí SPOZ 
vědět. Pokud bude mít rodina zájem, rádi přivítáme podněty  
a upozornění na vzácná životní jubilea. Děkujeme. 

Za SPOZ Chýnov Marie Fučíková.

27. srpna 2015 oslavili své životní jubileum 60 společných 
let manželé Marie a František Freitagovi z Chýnova. Jejich 

diamantová svatba je krásné výročí, a tak jim místostarosta 
Chýnova pan Jan Pistulka osobně poděkoval za příkladný 
rodinný život a popřál do dalších let hlavně pevné zdraví, 
spokojenost a klidné dny v kruhu jejich nejbližších.
Při oslavě nechyběly květiny, drobné dárky a přání od 
předsedkyně SPOZ paní Marie Fučíkové. Děkujeme za 

laskavé přijetí v rodině.

Sňatky:
Vyčítal Ondřej, Vamberk a Tročilová Eva, Praha
Kadlec Josef, Chýnov a Jůzová Karla, Chýnov
Veselý Jiří, Louňovice p. Blaníkem a Sadloňová Iva, Chýnov
Kepka Tomáš, Tábor a Douchová Klára, Chýnov
Burda Zdeněk, Dolní Hořice a Pikešová Jaroslava, D. Hořice
Kvěch Tomáš, Radenín a Misařová Monika, Radenín  
Kadlec Karel, Tábor a Tušlová Jana, Velmovice
Havelka Lukáš, Strakonice a Chrášťanská Klára, Chýnov

K příležitosti oslavy životního jubilea - 90. let (29. 7. 2015) 
paní Marty Jiráskové, chýnovské rodačky (Chýnov 77), bych 
ráda poděkovala všem, kteří si na maminku vzpomněli. 
I ona vzpomíná na vše dobré, co v Chýnově zažila, kolika 
lidem zasklívala okna, skleníky,... Dnes žije v Bedřichově, 
zdravíčko začalo až nyní trošku pokulhávat, jinak se těšila 
doposud dobré vitalitě a životní síle.
Popřejme jí prosím s těmi, kdo si ji i tímto připomněli, ještě 
trošku zdraví, by se dožila v poklidu dalších let.

dcera Marta
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na příští měsíce pro vás připravujeme...
září
• 07. 09. 7:20 zájezd do Znojma, Měk Chýnov
• 19. 09. Den s AČR
• 24. 09. 16:30 zájezd na představení 

„Jedenácté přikázání“, Stavovské divadlo 
• 26. 09. XXXIII. ročník Závodů do strmého 

vrchu
• 28. 09. 18:00 Charitativní varhanní koncert  

v kostele Nejsvětější Trojice v Chýnově
• 01. 09. – 30. 10. „Fotografie“ výstava 

fotografií Adély Štegerové, Měk Chýnov
říjen
• 03. 10. 5:45 zájezd do Českého ráje, Měk 

Chýnov
• 04. 10. od 14:00 Díkůvzdání za úrodu u 

Svobodů ve dvoře, Turovecká 80, Chýnov
• 05. –  09 .10.  XIX. ročník „TÝDNE 

KNIHOVEN“, Měk Chýnov 
• 17. 10. 7:20 zájezd do Jaroměřic nad 

Rokytnou, Měk Chýnov
• 22. 10. 17:00 „Etiopie“ beseda s Lenkou 

Růžičkovou, Měk Chýnov
• 01 .09.  –  30. 10. „Fotografie“ výstava 

fotografií Adély Štegerové, Měk Chýnov
listopad
• 03. 11. balet „Čarodějův učeň“, Národní 

divadlo Praha
• 06. 11. 17:00 Vernisáž výstavy obrazů  Evy Wernerové Malkovské a fotoobrazů Heleny Eiblové, 

Měk Chýnov 
• 11. 11. 17:00  „Mistr Jan Hus a jeho dílo“ přednáška Mgr. Václava Mikuly
• 06. - 20. 11.  výstava obrazů Evy Wernerové Malkovské a fotoobrazů Heleny Eiblové, Měk Chýnov

KNIHOVNA  A  INFOCENTRUM

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro rok 2016
 Vážení spoluobčané, pokud vás zajímá dostupnost a kvalita sociálních služeb v Táboře a okolí, a tím 
samozřejmě i v Chýnově, zveme vás k účasti v dalším kole jejich plánování. Přihlásit se můžete na e-mailové adrese 
socialni.sluzby@mutabor.cz pro Tábor a okolí nebo matrika@chynov.eu pro Chýnov.
Plánování sociálních služeb umožňuje budovat kvalitní, dostupnou a provázanou síť služeb podle potřeb občanů. 
Na tvorbě plánů se podílí poskytovatelé, uživatelé i zadavatelé (= obce) sociálních služeb, přičemž do procesu jsou 
zahrnuty tyto subjekty z celého území ORP Tábor. Díky tomu je možné lépe plánovat zajištění potřebných služeb  
v Táboře i v okolních městech a obcích, provázání všech služeb a spolupráci jednotlivých subjektů. 
 První plán sociálních služeb města Tábor vznikl v roce 2007 a platil pro roky 2007 - 2009. Následovala 
dvouletá aktualizace, jejímž výsledkem byl Komunitní plán sociálních služeb města Tábor na období let 2011 – 
2013. Zároveň byl ve spolupráci s okolními obcemi vypracován obdobný plán i pro území správního obvodu města 
Tábora jako obce s rozšířenou působností (ORP). V roce 2013 byl pak vytvořen už jednotný plán pro celou oblast 
ORP Tábor včetně města Chýnov a to na roky 2013 - 2015. Protože tomuto plánu končí platnost, začíná práce na 
pokračování plánu s platností pro rok 2016. Tento nový plán vzniká s finanční podporou z grantového programu 
Jihočeského kraje a bude dokončen v listopadu letošního roku. 
Komunitní plány jsou ke stažení na webových stránkách města Tábor, v sekci sociální služby – komunitní plánování. 
Zde jsou také podrobnější informace o celém plánování a jeho historii a najdete zde i odkaz na Katalog poskytovatelů 
sociálních služeb s důležitými informacemi o jednotlivých službách.                 Tereza Musilová, Dagmar Mládková
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Výlet s knihovnou
Dne 3. 9. 2015 jeli nejlepší čtenáři s chýnovskou 
knihovnou na výlet „Od rozhledny k rozhledně“. 
Nejdříve jsme vyrazili za blanickými rytíři na 
rozhlednu na Velkém Blaníku a pak na rozhlednu 
Kovářku s kovářským muzeem.  Vyjeli jsme v 7:45 
autobusem od kašny do Louňovic pod Blaníkem 
a odtud pod Velký Blaník, pak jsme vystoupali  
k rozhledně. Po rozhlédnutí po kraji jsme se vydali 
po naučné stezce ke srubu s informačními tabulemi. 
Tam na nás čekal autobus, kterým jsme se dopravili 
ke Kovářce, kde jsme si prohlédli kovářské muzeum 
a rozhlednu. Na závěr výletu jsme si opekli buřty. 
Po buřtech jsme nasedli do autobusu a jeli zpátky.         

Jáchym Kubů, 5.A

Od rozhledny k rozhledně
Ve 4. třídě nám pan učitel řekl, že si máme stručně 
zapisovat poznámky z knih, které jsme přečetli. 
Bylo to něco jako čtenářský deník. Já takových 
poznámek měla na konci roku nejvíce. I proto jsem 
hned první týden v novém školním roce mohla 
vyrazit na výlet s knihovnou. Paní učitelky s pány 
učiteli vybírali děti, které hodně čtou nebo chodí 
hodně do knihovny. Byla jsem tedy vybrána i já a 
byla jsem moc ráda. Jeli jsme na výlet od rozhledny 
k rozhledně. Bylo to hodně náročné na nohy, protože 
jsme šli na horu Blaník, až jsme došli na rozhlednu. 
Potom jsme si dali svačinu a vyrazili na druhou 
rozhlednu. Ta se jmenovala Kovářka. Na Kovářce 
bylo i muzeum a než dorazila první skupina na 
vrchol rozhledny, my si ho zatím prohlédli. Mohli 
jsme si koupit suvenýry, mezi kterými byly i 
podkovy pro štěstí. Poté jsme zjistili, že ty podkovy 
barví, protože byly rezavé. Smáli jsme se tomu, 
došli si umýt ruce a pustili se do opékání buřtíků. Po 
opékání jsme vyrazili na cestu do svých domovů. 
Autobusem jsme dorazili domů a byli rádi, že si 
po tak dlouhém výletě můžeme lehnout, natáhnout 
nohy a usnout.                                      Nikola Štroufová

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.
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 
představení autorské dvojice SKUTR (Martin 
Kukučka a Lukáš Trpišovský)
cena 770 Kč
A nakonec v sobotu 12. prosince od 18:00 hodin 
na muzikál Děvčátko, vánoční příběh 
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
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Knihovna připravuje pro děti akce  
i o prázdninách...
V pondělí 10. srpna 2015 proběhlo od 8:30 v 
chýnovské knihovně první zábavně poznávací 
dopoledne pro děti. Asi zhruba na hodinku se děti 
proměnily na veterináře, vědce, lékaře a společně 
s knihovnicemi bádaly, diskutovaly a hledaly  
v knihách odpovědi na zvídavé otázky, které si 
pro ně předem knihovnice přichystaly. Po krátkém 
občerstvení si všichni vyrobili vlastní papírovou 
rybičku a vyrazili „na rybníček“ do parčíku za 
kostel. Nevynechali ani oblíbené míčové hry. Čas 
utekl jako voda a už tu bylo půl dvanácté a všichni 
si popřáli hezký zbytek léta a slíbili si, že někdy 
brzy při podobné akci na viděnou.
Abychom dostáli svému slovu, dětské pondělní 
dopoledne jsme ještě jednou o prázdninách 
zopakovali. Vybrali jsme si 24. srpna a tentokrát 
jsme se rozhodli, že budeme putovat časem a to 
hodně daleko – až do PRAVĚKU! Děti si přinesly 
své oblíbené dinosauří postavičky, v knihovně 
spolkly kouzelnou létací hmotu a rázem se dostaly 
do období druhohor. Potkávaly různé druhy 
dinosaurů, něco málo si o nich přečetly, každý 
si namaloval svého oblíbeného, pomohli jsme 
dinosauří mamince dopravit vajíčka do nového 
hnízdečka a nakonec si každý účastník vyrobil 
svoji vlastní sopku.

Z KATOLICKÉ FARNOSTI:
Ve farnosti jsme měli několik mimořádných chvil. 
Koncem června to byl zájezd do Rakouska. Využili 
jsme toho, že náš kněz P. Karel odtud pochází, tak 
nám ukázal zajímavé kostely, kláštery a města okolo 
Dunaje.
V červenci jsme prožili s dětmi týden na faře v 
Borotíně. Bylo hrozné horko, proto jsme podnikali 
výlety za koupáním nebo do lesa, kde jsme si zahráli 
spoustu her. Hry byly inspirovány životem Jana 
Nepomuckého a Jana Husa, které jsme si připomínali.

Sbírky oblečení
V minulých letech jsme dělali v bývalém pivovaru 
sbírky oblečení pro Diakonii Broumov. V poslední 
době již byl o tyto sbírky menší zájem, proto jsme 
se rozhodli s nimi skončit. Lidé mají několik stálých 
možností, kam oblečení dávat – v Chýnově jsou 
kontejnery. Kdo by chtěl darovat věci přímo Diakonii 
Broumov, může je vložit do kontejneru na parkovišti 
u Alberta v Táboře (bývalý Interspar).

Mgr. Václav Mikula
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Shrnutí letního období začínáme soutěží Táborské hasičské ligy v požárním útoku  
,,O pohár starosty města Chýnov“, která měla premiéru v Chýnově na fotbalovém 
hřišti. Za úmorného vedra startovalo v Chýnově 23 mužských a 9 ženských družstev. 
Naše družstvo obsadilo krásné druhé místo za hasiči ze Žďáru, třetí místo obsadili 
hasiči z Českého Rudolce. V kategorii žen bylo pořadí na prvních třech místech:  
1. SDH Chotěmice, 2. Kamenice nad Lipou a 3. Ústrašice. Naše ženy se staraly o občerstvení, a tak se soutěže 
nezúčastnily. Do konce prázdnin má THL za sebou 14. kol a naše družstvo je na průběžném třetím místě 
celkového pořadí z devadesáti týmů, které v letošním roce v THL startovaly. O celkovém vítězi rozhodne 
až poslední kolo ve Zhoři u Tábora 19. září a šanci na vítězství má stále pět týmů včetně našeho.  
V horkých měsících letošního léta zaměstnávalo hasiče převážně zalévání zeleně, dovoz vody pro 
zemědělská zvířata (Vlčeves) a několik požárů (Čekanice, Ratibořské Hory) i jedno nedovolené pálení  
v Chýnově v době, kdy bylo rozdělávání ohně přísně zakázáno v celé ČR. Asistovali jsme také u ohňostroje 
v Kozmicích.
Proběhlo i několik společenských akcí, jako byla účast na oslavě 140. výročí založení Sboru dobrovolných 
hasičů v Mladé Vožici, představení naší historické techniky v Pohnanci a setkání členů sboru s rodinnými 
příslušníky na hasičské zbrojnici u pečeného selátka, které si přivezli hasiči jako cenu z THL v Košicích. 
Pravidelně se staráme o údržbu techniky, věcných prostředků i o pěkné zázemí naší hasičské zbrojnice. Za 
pomoci dotace z JčK a města byly pořízeny čtyři nové soupravy dýchací techniky, která zlepší hasičům 
komfort při zásahu. Vyhověli jsme také žádosti ředitele HZS v Táboře o zapůjčení našeho vozidla CAS 25 
-  Š 706 RTHP hasičům do Tučap, kde po dobu opravy jejich vozidla bude toto sloužit.  

za SDH Chýnov Jan Pistulka

SDH CHÝNOV

ZE SPORTU: KUŽELKY 
Kuželkáři Sokola Chýnov stojí na prahu nového ročníku soutěží družstev...
Ve 2KLŽ budou opět bojovat naše ženy ve složení  Miroslava Cízlerová, Věra Návarová,  Dita Kotorová,  
Alena Kovandová, Hana Peroutková a Jana Takáčová o co nejlepší umístění. Do KPII se po roce vrací 
Sokol Chýnov „A“. Na jeho soupisce budou tito hráči: Pavel Bronec, Libuše Hanzálková, Miroslav Mašek, 

Oldřich Roubek, Dušan Straka a Vladimír Zíka. Sokol Chýnov „B“ odehraje své 
zápasy v okresním přeboru.
Na konci uplynulé sezony jsme se dočkali ještě jednoho úspěchu. Na mistrovství 
republiky dvojic získala Jana Takáčová (Sokol Chýnov) s Ditou Kotorovou 
(Sokol Benešov) stříbrnou medaili v disciplíně sprint.
Do nové sezony přejeme všem hráčkám a hráčům „Hodu zdar!“ a ať vám to 
padá co nejlépe!

Blanka Roubková
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 Vážení čtenáři Občasníku města Chýnova, rád bych vás za celý náš cykloklub informoval o tom, co 
se u nás, cyklistů, za poslední čtvrtletí událo. Myslím, že jsme léto strávili opravdu aktivně.
Nejprve bych měl začít s tím, že několik našich členů podniklo dlouho připravovanou expedici na kolech. 
Příprava byla opravdu náročná, museli jsme nakoupit zásoby jídla, náhradní díly na kola, půjčit si různé 
věci jako stany, káru za auto atp. Z velké části jsme si celou akci platili z vlastní kapsy, ale některé náklady 
pokryly peníze od cykloklubu. A tak jsme mohli 25. července vyrazit z náměstí v Chýnově a vydali 
se na dlouhou cestu směrem na jih, do Itálie. Během prvních osmi dnů jsme stačili překročit hranice s 
Rakouskem, pokořit Alpy (nejvyšší vrchol naší výpravy 
byla hora Edelweissspitze s nadmořskou výškou 2571 
m.n.m.), překročit hranice s Itálií, projet 500 kilometrů 
dlouhou Pádskou nížinu, obdivovat Toskánsko, navštívit 
Florencii a dorazit až k Tyrhénskému moři. Tam jsme se 
poprvé na naší cestě na chvíli zastavili a dopřáli si den volna 
na krásné pláži. Neměli jsme to v úmyslu, ale podařilo se 
nám najet oproti původnímu plánu o 400 kilometrů víc. Po 
dni volna jsme pokračovali v našem putování Itálií, prožili 
jsme krásný půlden v Římě a ve Vatikánu. Atmosféra to 
byla nádherná. Po dalších dvou dnech jsme se dostali až 
do samotné Neapole, která už byla jenom malý kousek od 
našeho hlavního cíle, od sopky Vesuv. Tu jsme další den 
zdolali. Byla to asi nejtěžší etapa, jelikož bylo ve stínu 40°C 
a my museli vystoupat 1270 výškových metrů. Všichni jsme 
se pořádně zapotili, ale byli jsme šťastní, že jsme se dopravili 
úspěšně do cíle. Nechtělo se nám tomu věřit, ale opravdu 
jsme to dokázali. Na kolech jsme z Chýnova ujeli za 11 dní 
jízdy 1905 kilometrů, denně průměrně 173 kilometrů. Byla 
to pro nás všechny zúčastněné skvělá dovolená. Potěšilo nás, 
že naše počiny sledovalo z domova mnoho lidí, kteří nám 
fandili. I po příjezdu domů jsme se setkali s pozitivními ohlasy, dokonce jsme byli v živém přenosu v televizi. 
Za dva roky zase určitě někam daleko vyrazíme. Pokud máte zájem dozvědět se o proběhlé expedici více, 
rád bych vás ujistil, že proběhne beseda v táborském divadle, kde se bude pouštět film, který jsme cestou 
natočili, promítat fotky doprovázené komentářem a čeká vás i spousta vtipných historek. Prozatím neznáme 
přesné datum, v příštím vydání občasníku ho jistě již na těchto stránkách zdůrazním.
Poslední víkend v srpnu jsme strávili s dětmi na kolech. Konal se tradiční cyklovýjezd na víkend na Blatnici 
u Mladé Vožice. Za krásného počasí jsme vyráželi vstříc 
novým zážitkům v rekordním počtu a navštívili hrad 
Šelmberk. Opékané špekáčky, písně u táboráku, kolektivní 
hry a stezka odvahy, to jsou ty léty osvědčené aktivity. Počasí 
k nám bylo přátelské, takže akce Blatnice opravdu neměla 
jedinou chybu. Tak zase za rok.
5. 9. 2015 skončila sezóna závodů pro dospělé. Celý rok jsme 
závodili v sérii Jihočeský MTB pohár a vyvrcholení přišlo na 
maratonu v Soběslavi. Naši svěřenci si odsud odvezli plno 
cen odměnou za mnoho píle. V soutěži týmů jsme vybojovali 
vynikající 2. místo, především zásluhou Ondřeje Fišera a 
Jiřího Brabce, kteří ve svých kategoriích vybojovali druhá místa. Nemalé uznání patří i Pavle Krešákové, 
která stála na broznovém stupínku celkového pořadí. Ale i když ostatní neměli medaile na krku, umístili se 
především v top 10 ve svých kategoriích. Je vidět, že celý tým jde výkonnostně nahoru.  
6. 9. 2015 skončila sezona závodů i pro děti. A to na domácí půdě, v Chýnově. Byla poměrně nezvyklá zima 
a foukal silný vítr, i tak se ale děti sešly v hojném počtu. Ale hlavně, drtivá většina nejmladších závodníků 
byla z Chýnova. A protože máme v Chýnově šikovné děti, nejvíce cen dostaly právě ony.
Bylo to náročné léto, ale všichni jsme si ho náramně užili. Těšíme se na další plánované akce. Pokud byste  
s námi rádi trávili čas, jednoduše přijďte za námi. (www.cykloklubchynov.cz)                          Milan Rada ml. 

CYKLOKLUB CHÝNOV - Nadupané léto chýnovských cyklistů
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ZE SPORTU: FOTBAL
Po krátké letní přestávce, která trvala pro hráče prvního mužstva necelý měsíc, začala příprava na podzimní 
sezonu. Jako každý rok začíná fotbalový podzim turnajem O pohár starosty města. Letošního 15. ročníku 
se turnaje zúčastnila mužstva MAS Táborsko B, Sokol Sez. Ústí, Sokol Mladá Vožice a domácí tým. 
Po loňském vítězství se našemu mužstvu nedařilo a skončilo až na posledním místě, když prohrálo jak  
s Mladou Vožicí, tak v zápasu o 3. místo se Sokolem Sez. Ústí. Vítězné mužstvo Mladé Vožice porazilo 
ve finále Táborsko B na penalty. 
A mužstvo I. A třída, trenér: Roman Kačur, vedoucí mužstva: Miroslav Doucha
Už výsledky v červencovém turnaji naznačily, že naše mužstvo to nebude mít v letošním ročníku I. A třídy 
vůbec lehké. Oslabené mužstvo (odešli s různých důvodů Hlinka, K. Zadražil a Chotovinský, dlouhodobě 
je zraněný Průša a Kvasnička a pracovně zaneprázdněný V. Zadražil) se zatím nepodařilo doplnit kvalitními 
hráči. Když k tomu připočítáme několik absencí ve všech třech zatím odehraných zápasech, je jasné, že 
výsledky jsou zatím špatné, a co je horší, ani hra neodpovídá naší pověsti z jarní části soutěže. Ve Vacově 
prohra 4:0, ve Vimperku 1:1 a prohra doma s Týnem 2:0. Jaká bychom našli na úvod soutěže pozitiva?  
Tak za prvé. Snad už budeme hrát konečně v kompletní sestavě. Doufáme, že se nám podaří co nejdříve 
dotáhnout hostování dvou posil z Táborska a určitě i to, že trenér Kačur dává příležitost dorostencům, kteří 
mají zájem zahrát si mezi dospělými.  Když na sobě budou pracovat, tak pod vedením zkušeného trenéra 
Sedlatého by M. Dvořák, F. Zadražil, bratři Havlíkové a další mohli být co nevidět stabilními hráči „A“ 
mužstva.         
Dorost FC Chýnov I. A třída, trenér:  Karel Sedlatý
Přípravu jsme zahájili 20. 7., kdy se sešlo 10 hráčů. Trénovali jsme čtyřikrát týdně až do prvního utkání 
15. 8. s mužstvem Plané. Od tohoto utkání trénujeme třikrát týdně pondělí, středa, pátek. V současné době 
se účastní tréninků 14-18 hráčů, z toho čtyři hráči se účastní i tréninku a zápasů A mužstva. Kluci se snaží 
poctivě makat, zaměřujeme se převážně na práci s míčem, hodně herních tréninků. Doposud jsme odehráli 
tato utkání: Chýnov-Planá n.Luž. 8:0, přípravný zápas Chýnov-Chotoviny/Táborsko B 3:0, mistrovské 
utkání Ml. Vožice-Chýnov 4:0.
Soupiska hráčů: Filip Zadražil, Luboš Havlík, Dan Havlík, Míra Dvořák, Vítek Dvořák, Štěpán Doucha, 
Petr Freitag, Tomáš Menšík, David Šimák, Robin Cvrček, Ondra Hladík, Libor Štrouf, Martin Šimeček, 
Patrik Janů, a na střídavý start hráči Tomáš Slezáček a Tonda Fišer. Ještě jednáme o hostování pro Pavla 
Kuberu.  Trenér: K. Sedlatý.
Starší žáci FC Chýnov/Meteor Čekanice, okresní přebor, vedoucí mužstva: Libor Štrouf
Po odchodu většiny hráčů do dorostu jsme spojili zbytek žáků s Meteorem Čekanice. Hrát se bude na 
našem hřišti, trénovat bude trenér z Čekanic, vedoucí mužstva je Libor Štrouf.
Mladší žáci a kadeti FC Chýnov, okresní přebor, trenér: Josef Kolací
Mladší přípravka FC Chýnov, okresní přebor, trenéři: Jakub Pachta, Vendula Šalátová, Jaroslav 
Lexa a Jan Dvořák  
Všechna tato žákovská mužstva začala teprve hrát, i když tréninky již probíhají. Neustále se potýkáme  
s nedostatkem trenérů nebo vedoucích z řad rodičů, kteří by pomohli při práci s těmito našimi malými 
žáčky.                                                                                                 Mgr. Miroslav Mládek, předseda oddílu
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Muži  A     I. A třída   skupina A     podzim 2015
13.kolo 16.08.  17:00  NE SK Vacov : FC Chýnov
1.kolo 22.08.  15:00  SO TJ Šumavan Vimperk : FC Chýnov
2.kolo 30.08.  17:00  NE FC Chýnov : FK Olympie Týn n. V.
3.kolo 05.09.  17:00  SO FK Vodňany : FC Chýnov
4.kolo 13.09.  17:00  NE FC Chýnov : Sokol Sezimovo Ústí 
5.kolo 19.09.  14:00  SO FK Lažiště : FC Chýnov
6.kolo 27.09.  16:30  NE FC Chýnov : SK KAVAS Větrovy
7.kolo 04.10.  16:00  NE TJ Sokol Bernartice : FC Chýnov
8.kolo 11.10.  16:00  NE FC Chýnov : FC ZVVZ Milevsko B
9.kolo 17.10.  15:30  SO FC Dimmpl Mirovice : FC Chýnov
10.kolo 25.10.  14:30  NE FC Chýnov : TJ Osek B
11.kolo 31.10.  14:00  SO F. k. Protivín : FC Chýnov
12.kolo 08.11.  14:00  NE FC Chýnov : TJ Blatná
14.kolo 15.11.  13:30  NE FC Chýnov : TJ Šumavan Vimperk

    Starší dorost  I.   A třída   skupina C  podzim  2015  
1.kolo 22.08.  10:00  SO FC Chýnov : Chotoviny/Táborsko B
2.kolo 29.08.  10:00  SO TJ Sokol Ml. Vožice : FC Chýnov
3.kolo 05.09.  10:00  SO FC Chýnov : FK Rašelina Soběslav
4.kolo 13.09.  10:00  NE Sokol Sezimovo Ústí : FC Chýnov
5.kolo 19.09.  10:00  SO FC Chýnov : TJ Nová Včelnice
6.kolo 26.09.  13:30  SO FK Meteor Tábor : FC Chýnov
7.kolo 03.10.  10:00  SO FC Chýnov : TJ Kunžak/Studená
8.kolo : FC Chýnov
9.kolo 17.10.  10:00  SO FC Chýnov : FC Bechyně
10.kolo 25.10.  10:00  NE Jiskra Nová Bystřice : FC Chýnov
13.kolo 28.10.  10:00  ST Sokol Sepekov : FC Chýnov
11.kolo 31.10.  10:00  SO FC Chýnov : Centropen Dačice
12.kolo 07.11.  10:00  SO FC Chýnov : Sokol Planá n.L.
14.kolo 14.11.  10:00  SO Chotoviny/Táborsko B : FC Chýnov

 
 Starší žáci   okresní přebor    podzim 2015

1.kolo 05.09.  11:00  SO FK Ratibořské Hory : FC Chýnov/Meteor
2.kolo 13.09.  00:00  NE Sokol Černovice    : FC Chýnov/Meteor
3.kolo 20.09.  10:00  NE FC Chýnov/Meteor : FC Bechyně              
4.kolo 27.09.  00:00  NE 1.FC Jistebnice : FC Chýnov/Meteor
5.kolo 04.10.  10:00  NE FC Chýnov/Meteor : SK KAVAS Větrovy
6.kolo 11.10.  00:00  NE Dražice : FC Chýnov/Meteor
7.kolo 17.10.  14:00  SO FC Chýnov/Meteor : Sokol Chotoviny
8.kolo 24.10.  10:00  SO Loko Veselí n. L. : FC Chýnov/Meteor
9.kolo 31.10.  14:00  SO FC Chýnov/Meteor : Sokol Sezimovo Ústí
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Srdečně vás zveme
na charitativní svatováclavský varhanní koncert

pondělí 28. září v 18h
kostel Nejsvětější Trojice v Chýnově

hraje táborský varhaník JAN BURIÁNEK
zazní skladby J. S. Bacha, G. F. Händla, L. v. Beethovena, 

M. Pretoriuse a dalších
VSTUP VOLNÝ

přispěním do kasičky veřejné sbírky 
pomůžete dětem s postižením v centru Kaňka Tábor

Mladší žáci     okresní přebor   podzim 2015
1.kolo  FC Chýnov : Sokol Sez. Ústí
2.kolo TJ Lokomotiva Veselí n. L. :  FC Chýnov
3.kolo  FC Chýnov : Sokol Chotoviny
4.kolo TJ Malšice :  FC Chýnov
5.kolo  FC Chýnov : TJ Sokol Ml. Vožice
6.kolo Dražice/Řepeč-Opařany :  FC Chýnov
7.kolo  FC Chýnov : SK KAVAS Větrovy
8.kolo  FC Chýnov : TJ Sokol Želeč
9.kolo  METEOR Tábor :  FC Chýnov

        
Muži IV. třída   Radenín-Kozmice   podzim 2015

1.kolo 23.08.  15:00  NE 1.FC Jistebnice B : Petrastav Radenín 
2.kolo 29.08.  10:15  SO Petrastav Radenín : FC Míč
3.kolo 06.09.  17:00  NE Tučapy B : Petrastav Radenín 
4.kolo 12.09.  10:15  SO Petrastav Radenín : Myslkovice
5.kolo 20.09.  16:00  NE Mažice : Petrastav Radenín 
6.kolo 26.09.  10:15  SO Petrastav Radenín : Sviny
7.kolo 03.10.  16:00  SO Košice B : Petrastav Radenín 
8.kolo 10.10.  10:15  SO Petrastav Radenín : Olymp Tábor
9.kolo 17.10.  15:30  SO Březnice B : Petrastav Radenín 
10.kolo 24.10.  10:15  SO Petrastav Radenín : Radětice
11.kolo 31.10.  14:00  SO Roudná : Petrastav Radenín 
12.kolo Petrastav Radenín : Větrovy C
13.kolo Planá nad Lužnicí B : Radenín-Kozmice 
14.kolo Radenín-Kozmice : Vlastiboř B
15.kolo Stádlec : Radenín-Kozmice 
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Ve čtvrtek 6. srpna 2015 objeli zástupci Školské a kulturní komise všechny 
přihlášené občany do soutěže „Rozkvetlé Chýnovsko“, aby zhlédli  
a nafotili okna, balkóny a předzahrádky a poté určili pořadí vítězů. 

pořadí předzahrádka balkón, okno
1. místo Marie Brokešová Alena Kovandová
2. místo Helena Marečková Rostislav Černý
3. místo Ivana Frančíková Jitka Danešová
4. místo Miloš Krump Marcela Menšíková

Slavnostní předání cen proběhlo v pondělí 7. září 2015 od 17:30 v zasedací 
místnosti MěÚ Chýnov. Vítězům gratulujeme.

ROZKVETLÉ CHÝNOVSKO 2015
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Mezinárodní koncert dechových hudeb 
„Z jižních Čech a Moravy“
Na sobotu 5. září si do Chýnova pozvali „Muzikanti 
z jižních Čech“ a jejich kapelník Radek Hruška své 
kolegy muzikanty – Moravanku s Janem Slabákem, 
Domažličanku a bavorskou kapelu Stadtkapelle 
Freyung, a připravili tak pro všechny příznivce 
dechovky zblízka i zdaleka nádherné odpoledne 
plné hudby, písniček, tance i dobrého jídla a pití. 

Přátelé děravých koulí a odporně stojících kuželek…
Je to opět tady – 9. ročník CHBL – Chýnovské Bowlingové Ligy, je za dveřmi. Začínáme 
v týdnu od 5.10. 2015. Deset týmů se v loňském ročníku utkávalo v podzimním a jarním 
kole naší ligy, aby nakonec těsným rozdílem vzešel „tradiční“ vítěz, tým Dobráků. Bude to 
letos někdo jiný??? 
Tímto Vás srdečně zveme do našich řad. Dejte dohromady svůj tým, přijďte mezi nás, vyzkoušejte, co 
ve Vás je, určitě si svoje soupeře najdete, pobavíte se a strávíte aktivně váš volný čas. Přihlásit se můžete 
přímo u nás na Bowlingu nebo na e-mailové adrese: hestom@seznam.cz. Těšíme se na Vás!

Za organizátory CHBL - Tomáš Hes - předseda TJ Sokol Chýnov

TJ SOKOL CHÝNOV - BOWLING A VOLEJBAL

Volejbalové týmy TJ Sokol Chýnov se zúčastnily 
tradičního turnaje v šestkovém volejbale 
„Turovecká  smeč“. Do klání se ve dvou skupinách, 
amatérů a profíků, zapojilo celkem 11 mančaftů.
Naše družstva „Močítka“ a „Prostatici“ sehrála  za 
pekelného vedra 5, resp. 4 zápasy systémem každý 
s každým ve zkrácených setech.  
Konečné umístění bylo příznivé pro oba naše týmy, 
kdy „Močítka“ ve své skupině zvítězila a obhájila 
tak loňské prvenství, a tým „Prostatiků“ se při 
první účasti umístil na bedně - na třetím místě. 
GRATULUJEME!

Za TJ Sokol Chýnov Tomáš Hes



Občasník Chýnovska       - 19 -        číslo 106 / září 2015

Motokrosová sezóna 2015 právě zažívá svou 
finálovou podzimní část, některé seriály finišují, 
jiné jsou již uzavřeny. Jedním z těch dokončených 
je jihočeský Krajský přebor v motokrosu (konal 
se pod patronací Motosportu Chýnov), kde 
máme pro letošek přeborníka kraje Dominika 
Kovaříka ve třídě Amatér OPEN. Mezi dalšími 
medailisty v celkovém pořadí seriálu figurují 
Michal Gregor (OPEN), Jaroslav Nejedlý (Amatér 
OPEN), Adolf Straka (Veterán 40+) a Jan Chromý 
(Veterán 50+). Díky těmto výsledkům patří náš 
tým mezi dva medailově nejúspěšnější, společně  
s českobudějovickým týmem Excel racing.

Nejlepším týmem jsme byli též v jednorázovém 
závodě družstev seriálu MotoCare Amater Cup, 
který se jel v polovině července v Pacově a kde 
jsme vyhráli ve složení J. Krejčí, J. Chromý 
sen., J. Chromý jun., A. Straka a J. Klimo před 
strakonickým týmem Academy MX a domácím 
AMK Pacov. Seriál jednotlivců tohoto poháru ještě 
pokračuje posledním závodem ve Voticích. I zde 
bojuje několik našich jezdců o celkové vavříny.
V republikovém klání náš tým stále nejlépe 
reprezentují junioři. Sedmnáctiletý Lukas Prammer 
je průběžně druhý ve třídě 125ccm a třináctiletý 
Rene Hofer třetí ve třídě 85ccm. V první desítce 
se pohybuje též jezdec třídy Veterán Adolf Straka. 
Smůlu letos měly účastnice ve třídě MMČR žen 
(WMX). Obě dvě mladé zástupkyně našeho týmu 
Daniela Krejčová a Elena Kapsamer bohužel 
skončily po zbytek sezóny na marodce.
Poslední srpnovou neděli náš tým uspořádal na své 
tréninkové trati v Chotovinách (pod dálnicí) závod 
malých motocyklů pitbike a fichtl. Za organizaci 
patří dík především rodinám Krejčových a 
Sládkových, které se nejvíce podílely na přípravách 
závodu. Sjela se více jak stovka závodníků téměř  
z poloviny republiky. Nejrychlejším jezdcem 

MOTOSPORT v sezóně 2015 + pozvánka na Strmý vrch 
dne byl náš týmový jezdec Jan Hladík z Kladrub  
v kategorii Pitbike Elite.
Hlavní organizační akce našeho týmu je však 
teprve před námi. V sobotu 26. září se v Chýnově 
uskuteční již XXXIII. ročník závodu motocyklů 
do strmého vrchu. Tato ojedinělá akce bude opět 
dostaveníčkem pro nejlepší offroadové jezdce 
z celé ČR. Vyhrát tento podnik je totiž mezi 
motocyklovými závodníky dnes už hodně prestižní 
záležitostí. Doplňkovou akcí opět bude sjezd 
horských kol „down hill“ a soutěž pro děti během 
jednotlivých přestávek. Bude tedy stále na co koukat 
a dostatečně bude zajištěno i občerstvení. Trať 
doznala oproti loňskému roku jistých změn. Výjezd 
budou jezdcům ztěžovat dvě nově zabudované velké 
klády v horní části dráhy, které se podařilo sehnat 
a instalovat do profilu kopce. Zde patří poděkování 
městu Chýnov za spolupráci. Ty staré už byly příliš 
ztrouchnivělé a hrozilo jejich uvolnění. Tréninky 
začínají v 9:30 hod. hlavní závod pak ve 13:00 hod.
Aktivní jsou i členové našeho stále se rozrůstajícího 
Veterán Klubu. Během letních měsíců absolvovali 
veteránské srazy v Křenovicích, Chyškách, Pacově, 
Chotovinách, na Harrachovce a ve Vodici včetně 
spousty dalších vyjížděk. Ve svých klubových 
tričkách a bundách jsou na každé takovéto akci 

nepřehlédnutelní. Některé své stroje představí 
členové na Strmém vrchu v Chýnově, kde budou 
mít menší tematickou výstavu.
Na závěr roku pak chystáme výroční schůzi klubu 
v sále KD Chýnov (termín bude upřesněn), určenou 
nejen pro členy a jezdce klubu, ale i pro naše 
sponzory a fanoušky. Pevně doufáme, že se do té 
doby najde vhodný nájemce tohoto zařízení, neboť 
se jinam v Chýnově už nevejdeme a v Táboře se 
nám schůzovat nechce… :-)

Evžen Zadražil, předseda organizace
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Poskytování technických služeb

Libor Dvořák
Záhostice 36, 391 55 Chýnov
IČ: 87129833
tel: 607 255 383

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

 

 

PACOVSKÉ STROJÍRNY 
Hledáme KONSTRUKTÉRY 

Nabízíme: 

 Příspěvek na dopravu (500 – 1 500 Kč) 

 Příspěvek na závodní stravování 

 Příspěvek 500 Kč na životní pojištění 

 Příplatky nad rámec ZP 

 Jubilejní odměny až 10 000 Kč 

Dále hledáme: 

 OBRÁBĚČ KOVŮ         MANIPULANT 
 SVÁŘEČ          ZÁMEČNÍK 
 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU  
ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA: 
 personalni@pacovske.cz 

 +420 724 589 699 

 +420 565 410 213  

www.pacovske.cz 
 

 

  SŠ nebo VŠ strojírenského vzdělání  

  Znalost konstruování v systému 3D 
 

Masáže Chýnov 
 Jana Vithová

Bílkova 104, Chýnov
Tel.: 602 562 660

Nabídka: klasické, relaxační, 
sportovní, lymfatické, 

anticelulitidní, reflexní terapie,
 lávové kameny, 

čínské masáže, reiki masáže.


