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OBČASNÍK CHÝNOVSKA
číslo 107                                                                  prosinec 2015

Vážení spoluobčané,

k nadcházejícím vánočním svátkům a k novému roku Vám chci za zastupitele města i 
jménem svým popřát štěstí, zdraví, optimismus a mnoho úspěchů. Doufám, že nadcházející 
rok 2016 nebude horší než ten letošní a že se nám společně podaří zvládnout úkoly, které 
nám přinese. Vzhledem k událostem, které letos dominují, to jistě nebude jednoduché. 
Přejme si tedy společně, abychom vše zvládli. 

Závěrem
 si Vás všechny 
dovoluji pozvat 

ke společnému přání 
všeho „nej“ 

k tradičnímu ohňostroji 
ve čtvrt na jednu 

na Nový rok 
na našem náměstí 

před školou.

Mgr. Pavel Eybert, 
starosta

Všechny děti ze základní školy Vás zvou na 
tradiční zpívání u vánočního stromu před školou, 

tentokrát 17. 12. 2015 od 15:30 hodin
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SLOVO STAROSTY
 V úterý 10. listopadu se opět sešlo městské 
zastupitelstvo k dalšímu jednání. Po zvolení zapisovatele 
a ověřovatelů jsem konstatoval, že jsou přítomni všichni 
zastupitelé, a po odsouhlasení programu jsme mohli začít. 
Jako tradičně nejprve zazněly zprávy z výborů, komisí 
a rady města. Jelikož k nim nebyly žádné připomínky, 
přešli jsme hned k druhému a také hlavnímu bodu 
jednání, k rozpočtu pro rok 2016. Předseda finančního 
výboru, pan Mgr. Josef Musil, seznámil zastupitele 
a několik přítomných občanů s příjmy odhadnutými 
pro rok 2016 ve výši 40.850.600,- Kč, se členěním 
výdajové stránky a financováním, tedy se splátkami 
úvěru. Celkový objem rozpočtu byl zastupiteli schválen 
a byli vyzváni k případným úpravám rozpočtu, a to 
nejpozději do příštího jednání zastupitelstva, kde budou 
odsouhlaseny jednotlivé položky. Dále pak zastupitelé 
odsouhlasili návrh, že rada města má kompetenci  
k přidělování darů do výše 20 tis. Kč bez povinnosti 
obdarovaných spolků podávat vyúčtování.

 V bodu nákupy a prodeje zastupitelé odsouhlasili 
prodej 49m2 v Dobronicích fyzické osobě, žádost 
manželů o odprodej 440m2 v Záhosticích, 121m2 firmě  
v Záhosticích, nákup pozemků 289m2 od fyzické osoby 
pro výstavbu obchvatu Chýnova, které budou prodány 
ŘSD, nákup 6m2 pro výstavbu chodníku od pražské 
společnosti. Dále jsem v tomto bodě podal informace  
o jednání s majitelem pivovaru a předložil zastupitelům 
další dva návrhy na odkoupení částí pivovaru. Pro 
minimální verzi, kdy bychom odkoupili pouze bývalé 
výrobní prostory, zastupitelé na základě znaleckého 
posudku odsouhlasili cenu 900 tis. Kč, pro širší variantu, 
kdy by k výrobním prostorům přibyl pozemek za 
pivovarem, pak cenu 1,1 mil. Kč. Za celý objekt zůstává 
v platnosti cena ve výši 3,5 mil. Kč z jednání minulé 
schůze zastupitelů. Tyto informace byly majiteli zaslány 
a čekáme, zda a jak na ně odpoví.
 Ve čtvrtém bodě jsem pak informoval  
o činnostech prováděných v období od minulého 
jednání zastupitelstva do současnosti. Probíhá 
výměna povrchu na tenisových hřištích (místo antuky 
umělohmotný povrch), byly dokončeny garáže pro 
pečovatelky, v hrubé stavbě je rozestavěna garáž pro 
hasičský sbor v Dobronicích, probíhá podzimní úklid 
listí, zpracování dokumentace pro zasíťování pozemků 

v lokalitě na Panských polích, za hřbitovem a také u 
fotbalového hřiště. Spolupracujeme s ŘSD na výkupu 
pozemků pro obchvat Chýnova. Vydali jsme knihu 
František Bílek a Chýnov a kalendář pro rok 2016. 
Kniha je k zakoupení za 120,- Kč v naší knihovně, 
kalendář pak za 60,- Kč. Byla opravena dětská hřiště, 
rozhlas a veřejné osvětlení. V Záhosticích bylo 
nahrazeno opotřebované čerpadlo pitné vody za nové.  
V Kloužovicích již obyvatelé vytápí své domy  
z teplovodu napájeného z bioplynové stanice ZD a 
pochvalují si.

V různém byli zastupitelé informováni o výsledku 
auditu prováděného pracovníky JČK. Výsledek – nebyly 
shledány závady a nedostatky v hospodaření města. 
Také jsem zastupitele seznámil se stížností soukromé 
osoby na neoprávněné užívání pozemku při závodech do 
strmého vrchu. Pro příště nebude užíván. Zastupitelstvo 
schválilo složení inventarizační komise, pořízení třetí 
změny územního plánu, zastavovací studii v lokalitě Na 
Návozech (za hřbitovem). Na závěr jednání jsem pak 
odpověděl na dotazy zastupitelů ohledně placení, či spíše 
neplacení nájmů některých nájemníků a způsob řešení 
jejich dluhů, porušeného dopravního značení v majetku 
Správy a údržby silnic na náměstí a postup při dalších 
terénních úpravách po výkopech v Kloužovicích. Po 
přečtení návrhu usnesení z jednání zastupitelstva a jeho 
odsouhlasení bylo zasedání ukončeno. Příští zasedání je 
naplánováno na 15. prosince od 19 hodin opět v jídelně 
restaurace Na Radnici a jeho hlavní bod bude rozpočet 
města, tentokrát v detailní podobě. Máte-li připomínky 
či návrhy, pak určitě přijďte.

za zastupitelstvo města Mgr. Pavel Eybert, starosta

křest knihy od Járy Novotného František Bílek a Chýnov 
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Navrhněte název nové ulice
10. listopadu na jednání zastupitelstva o územní studii za hřbitovem došlo také k otázce, jak by se zamýšlená nová 
ulice v této lokalitě měla jmenovat. Zastupitelé a přítomní občané na místě navrhli již čtyři názvy. Připojte se i vy.  
Na adresu knihovna@chynov.eu zašlete váš návrh, nebo jej přijďte osobně sdělit paním knihovnicím. Z došlých 
návrhů pak bude vybíráno na dalším zasedání zastupitelstva 15. prosince. Předem děkujeme za vaše nápady.

Upozornění
Máme v Chýnově v provozu sběrný dvůr, který má 
otevřeno každý pracovní den a také v sobotu dopoledne. 
Přesto se najdou občané, kteří mají pocit, že není třeba 
dodržovat pravidla, a ukládají své odpady na černé skládky 
nebo nám je nasypou před vrata sběrného dvora v době, 
kdy není jeho provozní doba. Patrně nám nezbyde než 
využívat záznamy z kamery a fotopastí, které umístíme 
na místa nejčastěji zakládaných černých skládek. Vím, že 
většina občanů je ukázněných a nakládá se svými odpady 
v souladu s platnými předpisy. Proto si nenecháme kazit 
životní prostředí jedinci, kteří ho poškozují.
                                                  Mgr. Pavel Eybert, starosta

Sběrný dvůr Chýnov - provozní doba: 

pondělí 8:00 – 11:00 11:30 – 15:00
úterý 8:00 – 11:00 11:30 – 15:00
středa 8:00 – 11:00 11:30 – 17:00
čtvrtek 8:00 – 11:00 11:30 – 15:00
pátek 8:00 – 11:00 11:30 – 15:00
sobota 9:00 – 12:00 

  
neděle a svátky - zavřeno 

tel. 734 129 208 
e-mail: sbernydvur@chynov.eu

Výstavba obchvatu Chýnova
Dlouho připravovaná výstavba obchvatu Chýnova stále pokračuje. Ředitelství silnic a dálnic, správa České 
Budějovice, už má vykoupeno přibližně 70% ploch pozemků, které jsou na výstavbu obchvatu potřeba. Letos se 
po dvou letech stagnace opět daří pozemky vykupovat, neboť cena za 1m2 je u zemědělských pozemků potřebných 
na stavbu obchvatu opět na velice slušných 150,- Kč/m2. Minulé dva roky byla 12,- Kč/m2 a to nebylo vykoupeno 
prakticky nic. Když s argumentací, že je třeba šetřit, ministr dopravy a MMR tuto cenu prosazovali, nechtěli slyšet 
námitky, že sice ušetří, ale nic nevykoupí. Dnes ale opět slýchám, že ceny za výkupy zemědělských pozemků jsou 
vysoké, a vím, že se opět připravuje novelizace zákona, který má sjednotit koeficient z dnešních 8 až 16násobku jen 
na 8násobek. Tato úprava by měla začít platit někdy ve 2. čtvrtletí roku 2016 a pak by cena v Chýnově za zemědělský 
pozemek potřebný na obchvat Chýnova klesla z dnešních 150,- Kč/m2 (což je 12,3násobek ceny zemědělského 
pozemku) na 96,- Kč/m2. Další dopad bude mít tato novela, pokud zavede jen 8násobek, na případná vyvlastňovací 
řízení. Dnes, pokud někdo nedostal nabídnut 16násobek zemědělské ceny, soudy nesouhlasily s vyvlastněním  
s odůvodněním, že nebyly využity všechny možnosti. Odpadne-li jiná zákonná možnost než 8násobek, odpadne  
i odpor proti vyvlastnění a soudy budou rozhodnutí vyvlastňovacích úřadů potvrzovat. Proto radím všem nerozhodným, 
kteří byli ŘSD osloveni, aby zvážili důvody svého váhání.                                                Mgr. Pavel Eybert, starosta

Všem čtenářům Občasníku Chýnovska přejeme poklidné 
svátky vánoční a do nadcházejícího roku hodně zdraví, 
štěstí, osobní pohody a úspěchů.

Za Chýnovskou majetkovou s.r.o. František Vácha
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ŠKOLNÍ INFORMATORIUM - listopad 2015
Školní rok 2015/2016 byl na Základní škole Chýnov, okres 
Tábor zahájen se 376 žáky v 18 třídách. Tři žáci plní povinnou 
školní docházku ve škole mimo území České republiky, jsou 
našimi kmenovými žáky, ale nejsou zahrnuti v celkovém počtu. 
Ve všech třídách bylo dle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2015 
integrováno celkem 13 žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Tito žáci pracují podle individuálních vzdělávacích 
plánů, navíc ještě žák sedmého ročníku se zdravotním 
znevýhodněním pracuje podle IVP. Jeden žák 1. ročníku má 
individuální vzdělávání dle § 41 školského zákona. Základní 
školu navštěvují tři cizinci (1x Slovensko, 2x Ukrajina). Na 
škole vyučuje 24 pedagogů na 23,6 úvazku. Ve školní družině 
je zapsáno 176 žáků, ve školním klubu 78 žáků. Pracují 
zde 3 vychovatelky. 25 zájmových útvarů vedou učitelé a 
dobrovolníci z řad rodičů či občanů města Chýnova.
Co vše se nám v 1. čtvrtletí nového školního roku podařilo:
Naše škola je zapojena v humanitárním hnutí „Hnutí na 
vlastních nohou“, které nese logo „Stonožka“. Ve dnech 20. 
10. – 23. 10. jsme realizovali „Stonožkový týden“. Celá škola 
se proměnila v cukrárny, kavárničky i restaurace s rychlým 
občerstvením. Velké poděkování patří třídním učitelům, ale 
i rodičům žáků, protože maminky připravily plno dobrot. 
Dále děti prodávaly řadu svých výrobků například z korálků, 
fotografie, drátkované a háčkované ozdoby, pokojové květiny, 
malby atd. V letošním roce jsme na konto Stonožky odeslali 
39.600,-Kč. Zapojili jsme se rovněž do sběru propisovacích 
tužek, které budou v rámci projektu Sen o Dakaru předány  
v sirotčincích v Mali a Senegalu. K 25. výročí Stonožky 
navštívil pan zástupce Domov Zvíkovecká kytička, kde byla 
oceněna práce naší školy. Ocenění převzal pan zástupce nejen  
z rukou paní Běly Gran Jensen, ale i z rukou Dominika 
kardinála Duky.

V téže době se paní ředitelka Mgr. Marie Hánová spolu s paní 
učitelkou Mgr. Hruškovou zúčastnila setkání Přidružených 
škol UNESCO v Ostravě. Naši školu přestavila prezentací 
Mezinárodní rok světla. 
Hned začátkem školního roku jsme uskutečnili netradiční 
formy výuky: projekt „Světový den pro srdce“ (25. 9. 2015) 
a „Evropský den jazyků“ (5. 10. 2015). V rámci celoškolního 
projektu Světový den pro srdce jsme zrealizovali evakuaci 
školy ve spolupráci s HZS JčK, pracoviště Tábor.
Zorganizovali jsme Memoriál Tomáše Havla (27. 10. 2015) – 
přespolní štafetový závod na počest našeho bývalého žáka.
Podporujeme občanské sdružení CPK – CHRPA – výcvik koní 
pro hiporehabilitaci, prodej zajišťuje žákovská rada, za prodej 
směsice předmětů jsme na sbírkový účet odeslali částku 1.060,-
Kč. 

Vzhledem k tomu, že jsme plnili projekt Zvyšování motivace  
k technickému vzdělávání, který realizovala VOŠ, Střední škola, 
Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí, naši žáci 9. ročníků 
navštíví pracoviště pneumatika/hydraulika a elektrotechnika. 
Děvčata pak budou vyrábět šperky v zámečnické dílně, chlapci 
si vyzkouší technické stavebnice nebo řezací plotr. 
Pan učitel Jaroš zrealizoval pro žáky 8. a 9. tříd promítání filmů 
k dějinám 20. století. Zúčastnil se rovněž seminářů Židé, dějiny 
a kultura (jednotlivé bloky mají náplň: dějiny Židů, jejich 
tradice a zvyky, holocaust, antisemitismus atd.).
Prostřednictvím společnosti EKO-KOM jsme zajistili pro žáky 
prvních, šestých, sedmých a osmých ročníků program „Tonda 
Obal na cestách“.
Děvčata šestých ročníků se zúčastnila přednášky Mezi námi 
děvčaty z cyklu Čas proměn. 

V rámci Týdne knihoven od 5. 10. do 9. 10. žáci navštívili MěK 
v Chýnově a absolvovali například první čtení, hry s jazykem, 
seznámili se s řazením knih, s katalogem on-line. Besedovali 
na téma Staré řecké báje a pověsti, poznali nejen beletrii, ale 
i naučnou literaturu v knihovně. Deváté třídy nahlédly do 
zákulisí městského úřadu.
Dále se podařilo
• Účastnit se okresní přírodovědné soutěže Poznej a chraň 
a obsadit – kategorie nejstarší žáci (8. a 9. ročník): 2. místo 
(Čmelíková Eliška, Čekalová Adéla, Vedralová Kateřina), 
4. místo (Kulíková Magdalena, Markvartová Kateřina a 
Dvořáková Eliška). V kategorii 6. a 7. tříd 1. místo (Kuchař 
Libor, Zadražilová Anežka a Šimák Daniel) a 4. místo (Voigt 
Mathias, Hesová Barbora, Hanousková Zuzana). V kategorii 
nejmladších 2. místo (Vejborová Lucie, Vondráček Matěj, 
Drápalová Julie). Za 1. místo žáci přivezli putovní pohár.
• Zadražil Vojtěch (5. A) se zúčastnil Logické olympiády 2015 
a v krajském kole získal 2. místo.
• Reprezentovat školu ve sportovních soutěžích. V soutěži 
Večerní běh Táborem získali 1. místo Hesová Barbora (6. 
třída) a Macháček Michal (8. třída), 2. místo Červená Aneta (8. 
třída) a Bronec David (3. třída), 3. místo Petrů Iveta (8. třída) a 
Novák Jindřich (9. třída). V okresním přespolním běhu obsadila  
v jednotlivcích 2. místo Hesová Barbora a 3. Kovandová Eliška. 
V kategorii IV – chlapci - získali 2. místo Macháček Michal, 
Hladík Ondřej, Šimák Michal, Zadražil Adam a Novák Jindřich 
(8. a 9. třídy) a 3. místo dívky – kategorie IV -  Červená Aneta, 
Jandová Ester, Doubková Kamila, Petrů Iveta a Slezáčková 
Sabina (8. třídy). 
• S panem učitelem Jarošem se chlapci zúčastnili čtrnáctého 
ročníku celonárodní fotbalové soutěže Coca-Cola Cup – 
přípravné kolo a získali 2. místo.
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• V rámci volby povolání jsme pro žáky 9. tříd uskutečnili setkání žáků a rodičů 
se zástupci středních škol.
• Žáci 4. tříd se zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Táboře.
• Páté třídy se zapojily do celorepublikového internetového kurzu Hravě žij zdravě, 
který je návodem na zdravý životní styl. 
• Žáci 9. tříd si pod vedením paní učitelky Havlůjové a pana učitele Jaroše 
připravili projekt Dušičky x Halloween.
• Pokračujeme v plnění projektu Recyklohraní, škola vzdělává žáky v oblasti třídění 
a recyklace odpadů, umožňuje žákům též sběr baterií a drobného elektroodpadu.
• Žáci zajistili kvalitní program na vítání občánků, program pro důchodce, 
programy na vernisáže výstav.  
• Vydáváme kvalitní školní časopis SLIM.
• Vynikající je též televizní vysílání zájmového útvaru Mladý reportér, které 
přináší zprávy nejen ze školy, ale z celého Chýnova.
• Zajistili jsme testování SCIO pro žáky 9. ročníků v ČJ, AJ, M a OSP. 
• Podařilo se včas vytvořit výroční zprávu o ZŠ, předložit ji ke schválení školské 
radě a předat zřizovateli. Výroční zpráva je zveřejněna na webu školy, dále je 
přístupná ve sborovně i v ředitelně.
• Nominovat žáky na Talent roku 2015 (Jakub Hes, Anežka Zywczoková, Vilém 
Flášar). Anežka Zywczoková získala 3. místo v kategorii humanitní.

Připravujeme
• Zpívání u vánočního stromu před školou 17. 12. 2015 od 15:30 
hodin, na které srdečně zveme všechny občany.
• Zápis pro školní rok 2016/2017 na 22. ledna 2016 od 
13:30 hodin. V tento den bude během celého dopoledne Den 
otevřených dveří na naší škole, mohou ho využít všichni rodiče.

Přeji všem občanům pokojný předvánoční čas 
plný lásky a pohody.

Za Základní školu Chýnov, okres Tábor 
Mgr. Marie Hánová, 

ředitelka školy

Členové Klubu přátel školy při ZŠ Chýnov přišli před 
dvěma lety s nápadem zakoupit pro malé, ale i velké 
florbalisty kvalitní mantinely vhodné pro jejich sport. 
Bohužel, potřebná částka téměř 80.000 Kč nebyla  
v jejich možnostech. Proto se spojili s p. Tomášem Hesem, 
předsedou TJ Sokol Chýnov, který se nabídl, že by pomohl 
získat nějaké finanční prostředky z grantového programu na 
podporu sportu vypsaného JČK. To se podařilo a celková 
výše poskytnutého grantu z JČK činila 32.900,- Kč.
S další finanční pomocí se připojil také již zmíněný Klub 
přátel školy s částkou 15.000 Kč, dále TJ Sokol Chýnov  
s 15.600 Kč a Město Chýnov s 15.000 Kč. 
Při slavnostním předání mantinelů žákům školy bylo pak 
16. září 2015 sehráno několik utkání jak nejmenších hráčů 
z 1. stupně, tak i těch starších.  Desítky fanoušků vydatně 
provětraly své hlasivky, když deváťáci vyzvali své učitele 
ke vzájemnému utkání. Hlasitější podporu fanoušků měli 
kupodivu pedagogové, proto možná také nakonec zvítězili 
v poměru 10:6.
Všem, kteří se podíleli na zlepšení podmínek florbalu  
v Chýnově, děkujeme.

za ZŠ Chýnov Mgr. Milan Rada

Žáci naší základní školy se často objevují i v sedlech koní. 
Mezi ně patří i Tadeáš Vaněk, který se zúčastnil Hubertovy 
jízdy v Ratibořských Horách.                                           →



      Občasník Chýnovska        - 6 -        číslo 107 / prosinec 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY

 

 Srdečně Vás zveme,  
za Klub přátel školy při ZŠ Chýnov (KPŠ),  
v sobotu 23. ledna 2016 na školní ples. 

Bude hrát kapela Náladička 
 

Kdo jsme a co vlastně děláme? 
KPŠ je občanské sdružení rodičů a přátel školy, které podporuje 
činnost školy prostřednictvím rodičů nad rámec, který jí poskytuje 
město a stát. Z výtěžků tohoto sdružení je pořizováno  potřebné 
vybavení pro výuku, podporována činnost  zájmových kroužků a další 
aktivity, na které v rozpočtu školy nezbývají prostředky. Přispíváme i 
na dopravu na olympiády a soutěže, hory, přednášky, dětský den, 
Mikuláše – vše pro žáky naší základní školy.  

Každý další člen, který by se chtěl aktivně spolupodílet na rozhodování o 
činnosti a náplni KPŠ je mezi námi vítán, proto nás neváhejte kontaktovat. 
  Největším příjmem KPŠ je vaše podpora - příspěvek rodičů, který činí 100 Kč na školní 
rok vždy pouze za jedno dítě v ZŠ Chýnov a který vybírají třídní učitelé. Dalším výrazným 
příjmem je výtěžek ze vstupného a tomboly školní plesu, který každý rok pro rodiče a učitele 
připravujeme. Přijďte se bavit, je jen na vás,  jaký ten večer bude a jakou částkou škole 
společnými silami přispějeme. 

Pokud máte možnost a chuť přispět do tomboly, budeme rádi za 
každý příspěvek ať finanční nebo věcný. V případě potřeby od nás 
samozřejmě dostanete potvrzení o přijetí daru. 
  
Předem děkujeme za případný zájem projevený o KPŠ, vítáme nové podněty 
a těšíme se na spolupráci s vámi, ať už při přípravě plesu nebo dalších aktivitách. 
 
  Za klub přátel školy -  Hanka Filipová  
 Tel. 737 942 932  
 kpszschynov@seznam.cz 
 
 Vážení občané, 

rádi bychom Vás prostřednictvím těchto řádků pozvali na  1. chýnovský 
vánoční minitrh spojený s vernisáží výstavy betlémů 4. 12. 2015 a 
tvořivou dílničkou pro děti. 
Svým blízkým můžete zakoupit ručně dělané šperky, přírodní kosmetiku, 
kreativní hračky, keramiku a další. 
Vánoční atmosféru nemusíte letos hledat na přelidněném náměstí, 
možná na Vás čeká u svařeného vína mezi chýnovskými sousedy v naší 
knihovně a okolí. Hezké adventní dny!

Klub maminek – Klára Bílková
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Děti a zaměstnanci Mateřské školy Chýnov přejí všem lidem dobré vůle 
krásné Vánoce a mírem naplněný rok 2016.

„ …a já ti přeju hlavně hodně peněz…“
 Oslavy svátků či narozenin nejsou jen součástí 
rodinných rituálů, setkáváme se s nimi i v naší mateřské 
škole. Bývá dobrým zvykem, že oslavenci popřejeme 
a připravíme mu hezkou chvilku, kdy je středem 
pozornosti. Sladkou odměnu většinou poskytnou ochotní 
rodiče a o přání se postarají nejbližší kamarádi. Společné 
slavnostní chvilky jsou důležité i z výchovného hlediska. 
Dítě se snaží být pozorným ke svému okolí, učí se vyjádřit 
sounáležitost s ostatními, projevit svůj pocit, podělit se o 
společný zážitek. Hřejivý pocit ze sdílené radosti zasahuje 
obě strany stejně, každá si z něj vezme něco pěkného.  
V posledním období mě překvapuje, že tradiční věty 
jsou nahrazovány něčím, co považuji za alarmující. 
Souběžně s podáním ruky zazní z dětských úst  věta: „A 
já ti přeju hlavně hodně peněz.“ Co vlastně vede malé 
dítě k tak neobvyklému „vinšování“? Kde zůstal tradiční 
medvídek, kniha, panenka, nějaká dobrota a podobné 
dárky, které si dříve děti přály. Ve výčtu mi hlavně chybí 
slova o úspěších v „práci“, ve škole i doma v rodině, 
o radosti ze setkání s kamarády. Naprosto chápu, že 
doba jde kupředu, ale přece jen bychom měli malé dítě 
uchránit existenčních starostí nebo honby za ziskem. Ono 
ještě nedokáže poměřit úspěšnost penězi, nezáleží mu 
na majetku, na svět se dívá svým bezelstným pohledem. 
Čím více však jeho okolí bude podléhat tlaku mamonu, 
tím dojde i k ovlivňování dítěte i jeho uvažování. 
Promítne se to do jeho postoje k životu, k práci i vztahu  
k ostatním. Nerada bych se dočkala doby, kdy 
popisovaný fenomén „převálcuje“ dětskou radost ze hry 
i pracovních činností, kdy malý člověk „nehne“ prstem, 
pokud mu není nabídnuta adekvátní odměna. Mám 
vyzkoušeno, že vhodnou motivací lze s dítětem pracovat 
tak, aby vynaložené pracovní úsilí vedlo k  přinášení 
radosti jemu i ostatním, bez vidiny financí. 
 Všechny úkony v mateřské škole, které jsou 
zakotveny do školního vzdělávacího programu, jsou 
nastaveny tak, aby dětem přinášely právě to zmiňované 
uspokojení, a jsou ještě doplňovány dalšími, které 
podporují nejen jejich zvídavost, ale zároveň i manuální 
zručnost nebo tělesný rozvoj. Velice mě těší, že čím 
dál více rodičů našich svěřenců chápe, že s dítětem 
je nutno pracovat nejen v mateřské škole, ale také  
v rodině. Domnívám se, že postupně odeznívají názory 
typu, že předškolní dítě by nemělo být zatěžováno 
žádnými nároky, že si má jen tak bezstarostně 
proplouvat životem. Se slovem bezstarostně souhlasím, 
protože malý člověk má mít hlavičku čistou, to 

proplouvání už ale tak samozřejmé není. Pokud se dítě 
nenaučí plnit základní povinnosti již v předškolním 
věku, nikdy se nestane plnohodnotným člověkem  
ve věku dospělém. Mnohé dnešní děti, ať již pod vlivem 
nejbližších či klimatu ve společnosti, jsou velmi málo 
ochotné akceptovat vyšší nároky. Některé jsou zvyklé na 
umetání cestiček či protektivní přístup ze strany rodičů a 
hlavně prarodičů, jiné jsou ovlivněny špatnými příklady 
nabízenými ve sdělovacích prostředcích či počítačových 
hrách.
 Aby dítě bylo perfektně připraveno ke vstupu do 
základní školy, je nutná součinnost rodiny i vzdělávací 
instituce, kterou je mateřská škola. Zápis do místní 
základní školy čeká naše žáčky zhruba v polovině ledna, 
proto je již nyní čas na provádění „malé inventury“ 
všeho, čeho je třeba před vstupem do „opravdové“ školy 
dosáhnout. Dítě v tomto období by již mělo přehodnotit 
své priority, podřídit se frontálnímu vedení, zařadit 
se do spolupracujího týmu, i když má zrovna chuť  
na jiný typ činnosti. Naše školství je zatím ještě postaveno 
na skupinovém vzdělávání a je tedy čas, aby se malý 
předškolák naučil respektovat zájmy třídy a dokázal 
na předem určitou dobu potlačit spontánní chování 
a jednání. Hlavním prvkem v připravenosti na školu 
je zdokonalování řečového projevu dítěte. Dnešnímu 
mláděti chybí dostatečná slovní zásoba, ve velké míře se 
vyskytují vady výslovnosti. Spolupráce s logopedkou a 
následný trénink s rodiči a učitelkami v mateřské škole 
je jedinou cestou k dosažení úspěchu. 
 Další oblastí, které v předškolní výchově 
věnujeme velkou pozornost, je zdokonalování zrakového 
vnímání, sluchové zralosti, nezastupitelné místo mají 
předmatematické představy a grafomotorické činnosti. 
I tyto se dají pravidelným procvičováním vylepšovat a 
následně zvládnout. Rovnocenným krokem je rovněž 
vypěstování a dodržování návyků a rituálů, které zmiňuji 
sice pokaždé, ale nestydím se za to, protože opakování 
považuji za matku moudrosti. Naší největší prioritou je 
ovšem spolupráce s rodiči, bez jejichž pomoci a aktivity 
zůstane dítě pouze v polovině cesty. Zájem a  motivace  
zákonných zástupců vždy dodávají sebedůvěru všem 
adeptům na jejich cestě k dalším vědomostem. Aby se 
ten úspěch skutečně dostavil, čeká všechny zúčastněné 
mnoho vyčerpávající, ale zároveň velmi radostné práce. 
K ní všem zúčastněným přidávám jedno zcela nehmotné 
přání: „…radujme se z našich dětí a přinášejme jim 
pohodu a klid“.    

Helena Málková, ředitelka MŠ Chýnov
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, ZPRÁVY Z MATRIKY:
Životní jubilea
V měsíci říjnu, listopadu a prosinci 
oslavili nebo ještě oslaví svá životní 
jubilea tito naši občané:

70 let
Nováková Marie, Chýnov
Bílek Josef, Dobronice
Rothbauerová Jaroslava, Chýnov
Petrů Vlasta, Chýnov
Lachman Jiří, Dobronice
Dvořák Jan, Chýnov

75 let
Vilímková Marie, Chýnov
Pokorný Jaroslav, Chýnov
Veřtát František, Chýnov

80 let
Tychtl Jiří, Chýnov
Komárek Josef, Dobronice

85 let
Dobiášová Ludmila, Chýnov
Hejdová Libuše, Chýnov

90 let 
Dvořáková Božena, Dobronice
Strnadová Vlasta, Chýnov
Melichová Eliška, Chýnov

93 let 
Komárková Marie, Chýnov

94 let 
Veselá Marie, Chýnov 

95 let
Gebrová Jiřina, Chýnov

Narozené děti:
(do konce října)
Přívozníková  Nela, Chýnov
Hovorková Kristýna, Chýnov
Chomátová Linda, Chýnov
Strnadová Kateřina, Chýnov
Hlinková Klaudie, Dobronice

Sňatky:
Šlápota Daniel, Chlum u Třeboně 
a Dohnalová Iveta, Chlum u Třeboně

Tržil Tomáš, Chýnov  
a Katonová Františka, Chýnov

Úmrtí:
Pošusta Jiří (1943), Chýnov
Sedlatá Marie (1932), Chýnov
Votavová Vlasta (1930), Chýnov
Jordák Jiří (1970), Chýnov

16. 10. 2015 oslavili 50 let společného života zlatí manželé Marie a Jiří 
Urbanovi z Chýnova. Při oslavě a společném posezení s místostarostou 
Janem Pistulkou a předsedkyní SPOZ Marií Fučíkovou nechyběly 
vzpomínky, hlavně na začátky manželství manželů Urbanových, na 
narození dětí, vzpomínky na spoustu dobré zábavy a na to, jak šel život, 
někdy s radostí, někdy se starostí. Dnes hrdě povídají o úspěších svých dětí, 
o jejich životě i o životě dalšího pokolení. I když trochu zlobí zdraví, mají 
manželé Urbanovi k sobě vzájemnou úctu a pochopení jeden pro druhého. 
Děkujeme za laskavé přijetí v rodině a za souhlas se zveřejněním fotografie 
manželů. Přejeme hodně zdraví a hodně dalších společných chvil.

Marie Fučíková, předsedkyně SPOZ

Poděkování: manželé Marie a Jiří Urbanovi děkují zástupcům Města 
Chýnova za blahopřání, za květiny, dárky i fotografie, které jim byly předány 

při příležitosti jejich zlaté svatby.

Jubilejní diamantovou svatbu, nádherných 60 let společného života, 
oslavili manželé Jiřina a Bohumil Kainráthovi z Chýnova. Kytičku  
s přáním a dárkem jim předal starosta města Mgr. Pavel Eybert za účasti 
předsedkyně SPOZ Marie Fučíkové na jejich rodinné oslavě v hostinci  
v Kloužovicích 21. 11. 2015. Společné foto rodiny Kainráthových. 
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Přátelské setkání starších spoluobčanů s představiteli města
Již tradičně, v podzimním čase, se setkávají spoluobčané starší 70 let s představiteli města. Tentokráte se beseda 
uskutečnila ve znovu otevřených prostorách kulturního domu v Chýnově dne 16. 10. 2015. 
Sešlo se asi 90 občanů včetně klientů z domova pro seniory. Ze zástupců města vystoupil starosta pan Pavel Eybert, 
místostarosta pan Jan Pistulka a členové městské rady pan Milan Rada a Otto Strakatý. Nechyběly ani členky SPOZ. 
Program byl bohatý a zábavný. Nejprve přednášely děti ze základní školy pod vedením paní učitelky Dagmar 
Eybertové. Dále bylo připraveno vystoupení známého kouzelníka Pavla Kožíška. K poslechu i k tanci po celé 
odpoledne hráli Muzikanti z jižních Čech pod vedením pana Radka Hrušky. Touto cestou bych chtěla poděkovat 
novému vedení restaurace Na Radnici i obsluhujícímu personálu za vzorné zajištění všech našich požadavků ke 
spokojenosti našich nejstarších spoluobčanů.                                                       Marie Fučíková, předsedkyně SPOZ

Nejstarší občanka města Chýnov

Ve středu 14. 10. 2015 oslavila 
v Domově pro seniory v Chýnově 

své devadesáté páté narozeniny 
paní Jiřina Gebrová. 

Dárek a kytičku předala paní Gebrové 
za Sbor pro občanské záležitosti v Chýnově 

a za vedení města paní Dagmar Mládková. 
Nejstarší obyvatelce našeho města přejeme 

hodně zdraví a všechno nejlepší.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych vyslovit poděkování vašemu úřadu za blahopřání a 
dárky věnované naší mamince a babičce, paní Jiřině Gebrové,  
k jejím 95. narozeninám, které oslavila 14. 10. 2015.
Je už delší dobu obyvatelkou vašeho domova pro seniory, kde je jí 
věnována příkladná péče jak odborná, tak lidská.
Jelikož bohužel trpí těžkou Alzheimerovou chorobou, neuvědomuje 
si, jak dobře je o ni v domově postaráno, a nemůže tudíž svou 
vděčnost sama projevit.
Proto chci jménem celé naší rodiny poděkovat všem zaměstnancům 
domova pro seniory za opravdu úžasnou péči a obětavost. 

Marcela a Pavel Gebrovi

Sbor pro občanské záležitosti připravuje do konce letošního roku slavnostní setkání všech členek a předvánoční 
návštěvu v domově pro seniory v Chýnově.

Všem chýnovským občanům přejeme za Sbor pro občanské záležitosti 
krásné a klidné prožití vánočních svátků a především pevné zdraví a hodně štěstí v novém roce 2016.
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Sbor pro občanské záležitosti tentokráte předkládá čtenářům Chýnovského občasníku 12 fotografií 
nádherných nejmladších spoluobčánků v náručí jejich maminek. Miminka jsme přivítali do života a  
do našeho města při slavnosti za přítomnosti nejbližší rodiny, ale i přátel a známých. Při takovýchto 
setkání je vždy dobrá nálada, hodně úsměvů a radosti. 
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě slavnosti, učitelkám a dětem ze ZŠ a MŠ za jejich program  
a Městu Chýnov za poskytnuté dárky a květiny.                                                                             

Marie Fučíková, předsedkyně SPOZ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, ZPRÁVY Z MATRIKY:
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KALENDÁŘ
Listopad 2015

• 28.11. 18:00 Přednáška „Letadlem po severním Finsku“ přednáší Ing. Jan Bednář 
• 29.11. 14:00 Adventní trh u Svobodů, od 15:00 divadlo „O proroku Jonášovi“

Prosinec 2015
• 04.12. 16:00 Adventní minitrh, MěÚ Chýnov
• 04.12. 16:30 Vernisáž VÁNOČNÍ VÝSTAVY, Měk Chýnov
• 05.12. 06:30 Roráty, kostel Nejsvětější Trojice
• 10.12. 06:30 Roráty, kostel Nejsvětější Trojice
• 10.12. 07:20 Zájezd do Českého Šternberka, Měk Chýnov
• 12.12. 09:00 Vánoční dílna pro děti, fara
• 12.12. 13:00 Zájezd do Prahy na muzikál Děvčátko, vánoční příběh
• 17.12. 15:30 Zpívání u stromečku, park před ZŠ
• 20.12. 19:00 koncert souboru Lumen, kostel Nejsvětější Trojice
• 24.12. 14:00 Bohoslužba pro děti, kostel Nejsvětější Trojice
• 24.12. 22:00 Půlnoční mše, kostel Nejsvětější Trojice
• 25.12. 08:30 mše, 14:00-16:00 možnost prohlídky kostela a betléma
• 26.12. 08:30 mše, 14:00-16:00 možnost prohlídky kostela a betléma

Leden 2016
• 16.01. Běh Milénia
• 16.01. Myslivecký ples, KD Chýnov
• 23.01. Ples KPŠ Chýnov, KD Chýnov
• 11. 01.- 05.02. Výstava fotografií Petra Mareše, Měk Chýnov

Únor 2016
• ? Maškary
• 02.02. 20:00 Přírodní kosmetika s Ivetou Peclinovskou, Měk Chýnov
• 04.02. 18:00 Přednáška „Japonsko“, Lumír Slabý, Měk Chýnov
• 05.02. 17:00 Vernisáž výstavy obrazů Ing. H. Šandové, Měk Chýnov
• 18.02. 17:00 Přednáška „Malebné kouty Středomoří“ Ing. H. Šandová, Měk Chýnov
• 20.02. Hasiči ples, KD Chýnov
• 26.02. 20:00 Večer s písničkami na přání, KD Chýnov
• 05.02.-10.03. Výstava obrazů Ing. Heleny Šandové, Měk Chýnov

Pozvánka na zájezd do Prahy na muzikál

Magický příběh na motivy pohádky 
Hanse Christiana 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 ve spolupráci 
se skladatelem a textařem Kryštofem 
Markem. Vánoční muzikál s živým 
orchestrem na motivy jedné ze šesti nejkrásnějších pohádek dánského spisovatele 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 slovenskou zpěvačkou a herečkou Zuzanou 
Mauréry.

V sobotu 12. 12. 2015, odjezd od knihovny už ve 13:00 hodin (zastávka i v Táboře) - návštěvu muzikálu spojíme 
s procházkou rozzářenou předvánoční Prahou. Návrat kolem 22:30 hodin.

Cena 690,- Kč zahrnuje vstupné (kvalitní místa 5. – 8. řada přízemí) i dopravu.

Informace a rezervace v knihovně nebo na tel. 381 297 647
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Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY A INFOCENTRA

V sobotu 3. října se vydala skupinka asi padesáti chýnovských a táborských turistů pod vedením Ing. Josefa Jahelky 
do Českého ráje. Navštívili jsme zámek Hrubá Skála, zvonici v Rovensku s obrácenými zvony, vystoupali jsme na 
rozhlednu na vrchu Kozákov a podnikli túru do Sedmihorek. Počasí nám velice přálo, všichni jsme se vrátili domu 
krásně provětraní a příjemně unavení.

V týdnu od 5. do 9. října bylo v knihovně opravdu rušno. Knihovna „slavila“ 
opět po roce svůj velký svátek, tzv. TÝDEN KNIHOVEN, tentokrát pod 
heslem „Zažijte knihovnu jinak“. Dopoledne se knihovna představovala 
žákům zdejší základní školy a odpoledne se proměnila v malou kavárnu. 
Mnoho čtenářů také využilo tento týden k vyřešení restů na svých čtenářských 
účtech.

Ve čtvrtek 15. října se opět cestovalo. Tentokrát cílem naší cesty byl barokní 
zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou a odpoledne klášter v Nové Říši. 
Počasí už nám tolik nepřálo, celý den pršelo, a tak na hřbitov v Jaroměřicích 
asi všichni nedošli. Prohlédli jsme si tam sousoší od Františka Bílka „Tvůrce 
a jeho sestra bolest“, které vytvořil pro svého přítele básníka Otokara Březinu.

O týden později, ve čtvrtek 22. října, jsme zase byli na cestách. Průvodkyní 
podvečera byla sympatická Lenka Růžičková a pomocí fotografií a poutavého 
a barvitého vyprávění jsme poznali kousek Etiopie. Nabízíme malý úryvek  
z Lenčina vyprávění:
Jednou stopou po střeše Afriky
Ostré africké slunce si razí cestu modrošedými dešťovými mraky. Krajina zabarvená nespočtem odstínů zelené 
ohlašuje začátek období dešťů a jen místy ji protíná sytě červená prašná cesta vedoucí k některé z vesnic daleko 

v horách. Náš dvoutakt dýchavičně zdolává zdánlivě 
nekonečný kopec, aby nás vyvezl k jednomu z dalších 
dechberoucích výhledů do krajiny. Kromě vůně čerstvě 
pražené kávy k nám z vesnic, které míjíme, čas od času 
dolehne křik dětí nebo hlasité tóny některého z místních 
songů připomínajících zvukovou smyčku. 
Do nejbližšího města nás čeká ještě kus cesty a nebe 
se prohýbá pod tíhou vody v mracích. Těžké kapky nás 
připraví o další minuty užaslých pohledů na kopcovitý 
horizont. Na každém z míst, které navštívíme, bychom 
chtěli zůstat o mnoho déle, než je možné. V rušných 
ulicích Addis Abeby plných kostelů, bank, pivnic, tržišť…, 
v kopcích tak strmých, že motorka hrozí posledním 
výdechem, nad barevnými jezery v Arba Minch pod stromy 
mangovníků, v přenádherné krajině plné kaskádovitých 
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políček kolem Konso…
Vše kolem nás stále dokola utvrzuje v tom, že jsme v daném 
okamžiku přesně tam, kde máme být. Navzdory všemu a 
navzdory všem. Nesčetněkrát se v myšlenkách vracíme zpět 
k rozhodnutí vydat se sem, do Afriky, do Etiopie a po všem, 
co jsme tu dosud zažili, nedokážeme najít jediný okamžik, 
který by nás přiměl našeho rozhodnutí litovat. Abychom byli 
upřímní, přijeli jsme sem s lehkou nedůvěrou a nevelkými 
očekáváními. Etiopie a Etiopané nás však každý jeden den 
přesvědčovali o tom, nakolik bláhoví jsme byli.  Jen hlupák 
by mohl říci, že Etiopie nemá co nabídnout, jen blázen by se 
sem nechtěl jednoho dne vrátit…

V pátek 30. října v chýnovské vile Františka Bílka 
a v pondělí 2. listopadu v táborském Divadle Oskara 
Nedbala pokřtil Mgr. Pavel Eybert knihu Járy Novotného 
„František Bílek a Chýnov“. Knihu si můžete koupit  
v městské knihovně a stojí 120,- Kč.

V pátek 6. listopadu, již tradičně, proběhla vernisáž 
výstavy obrazů paní Evy Wernerové Malkovské. Paní 
Wernerová má vždy pro Chýnováky připravené nějaké 
překvapení. Tentokrát překvapením byla sestra paní 
Wernerové, Helena Eiblová, a její fotoobrazy.

Pěkně vyzdobená knihovna vytvořila příjemné prostředí 
i v podvečer 11. listopadu pro přednášku pana Mgr. 
Václava Mikuly o Janu Husovi, která byla jistě zajímavá 
nejen pro milovníky dějepisu, ale i pro naše čtenáře 
historických románů a všechny, kteří si chtějí rozšířit své 
obzory. 

V jarním čísle Občasníku Chýnovska jsme oslovili 
čtenáře, aby přispěli svými fotkami do připravovaného 
kalendáře na rok 2016. Téma znělo jednoduše 
„Chýnovsko“. Kalendář je v prodeji v městské knihovně, 
u paní Strakaté, v Kloužovicích v hospodě u Basíků,  
v Dobronicích v prodejně u Tomášků a stojí 60,- Kč.

Adventní čtení
Vážení a milí nejen čtenáři naší knihovny,
moc rádi bychom Vás chtěli pozvat v předvánočním čase 
na každodenní malé pozastavení a posezení s čtením  
z adventního kalendáře. Nebudeme z něho vyzobávat 
čokoládové, ale literární mlsky. Texty pro nás do kalendáře 
nakladatelství Cesta domů bez nároku na odměnu psali 
nebo ze svých knížek vybírali nejrůznější současní čeští 
autoři, případně jejich dědicové – těšit se můžeme 
například na Arnošta Goldflama, Felixe Háje, Věroslava 
Merta, Ninu Rutovou, Jana Amose Komenského…
Všichni, kdo si chtějí adventní čas těšení, čekání a ticha 
zpříjemnit společným počtením, budou srdečně uvítáni  
v naší knihovně každý všední den až do Vánoc, a sice  
v pondělí a ve středu odpoledne ve 14 hodin a v úterý,  
ve čtvrtek a v pátek dopoledne v 10 hodin. (Možná dodje 
i na tu čokoládičku).



      Občasník Chýnovska        - 14 -        číslo 107 / prosinec 2015

Z KATOLICKÉ FARNOSTI

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

• 31. prosince v 15:00 mše na závěr občanského roku s občerstvením před kostelem

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

V pátek 13. listopadu večer jsme si připomněli svátek svatého 
Martina, biskupa ze 4. stol. Napřed jsme si v kostele připomněli 
známou událost ze života Martina, kdy se jako římský voják rozdělil 
s chudákem o plášť. Pak jsme vyrazili průvodem s lampióny ke 
škole, kde na nás čekal vůz s koněm a děti se mohly svézt. Na konci 
čekalo také mlé občerstvení a na památku komix o sv. Martinovi 
Děkujeme za spolupráci rodině Civínové ze Zárybničné Lhoty 
 a Petrovi Svobodovi (a jeho koním) z Chýnova.

Tento podzim pokračujeme s opravou fary, tentokrát fasádou ze severní strany od budovy Městského úřadu. Byla 
otlučena část staré omítky, je prováděno zateplení prvního patra, oprava omítek, vyspravení štukové výzdoby a nátěr 
ve stejných barvách jako průčelí. Děkuji městu Chýnov za příspěvek na tuto opravu.                  Mgr. Václav Mikula

Vážení občané města Chýnova a okolních vesnic, 
dovoluji si Vám touto cestou popřát pokojné a radostné 
prožití vánočních svátků. Kéž rovněž Vaše dny nového 
roku září pokojem a radostí Vánoc. Přijde-li trápení, ať 
vždy naleznete posilu a pomoc v laskavém srdci bližního. 

Ty, kteří mají touhu navštívit náš sbor (kostel), zvu 
srdečně kromě adventních a nedělních bohoslužeb  
na sváteční bohoslužby Božího hodu vánočního  

v pátek 25. prosince od 9:00 hodin. 

K duchovnímu zamyšlení posílám všem tužbu Františka 
Bílka v přepisu i originální úpravě. 

Již cítím svatvečer velkého dnu 
kdy ON – PRAVDA – k Vám zavítá. 

Slyším zvony Vašich chrámů
 kde sama srdce vyzvání.      

A Vy na modlitbách beze slov 
 v postoji rostliny 

jejž prvá příčina v ní tvořila
v gestu důvěry u větví jedlových

které v zimě ke slunci zeleň léta chovají. 

OLDŘICH HOREK, farář CČSH

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ, POZVÁNÍ A ZAMYŠLENÍ
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SDH CHÝNOV
Konec léta a začátek podzimu 
přinesl několik zajímavých akcí i 
rozuzlení umístnění v konečném 
pořadí družstev v Táborské 
hasičské lize (THL). Nejprve 
si hasiči vyzkoušeli soutěž 

extraligy v Jaronicích s umístněním na 20. místě z 90 
startujících družstev, soutěž Jihlavské ligy  ve Staré Říši 
(8. místo) a poté již čekala poslední a rozhodující soutěž 
THL ve Zhoři. Ta také rozhodla o konečném pořadí na 
medailových místech. Po nervy drásajícím průběhu 
soutěže se našemu družstvu podařilo uhájit třetí místo 
před Chotěmicemi. Na druhém místě skončili hasiči  
ze Slap a vítězem THL ročníku 2015 se stali hasiči ze 
Žďáru. Celkem se zúčastnilo v ročníku 2015 THL 95 
družstev z 16 okresů ČR, o to více si ceníme umístnění 
našeho družstva na stupních vítězů. Vyhlášení výsledků 
THL se uskutečnilo v kulturním domě v Košicích, odkud 
si naši hasiči přivezli nejen krásný pohár za třetí místo  
v soutěži, ale i pohár za nejrychlejší vodu.
V září na Setkání s armádou ČR a složkami IZS předvedli 
hasiči ukázku zásahu na hořící objekt se záchranou 
osob ve spolupráci se Záchrannou službou JčK a pro 
děti připravili hasičskou štafetu, kde si děti vyzkoušely 
svoji zručnost při překonávání překážek. V rámci 
výcviku absolvovala JSDHO taktické cvičení složek 
Integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje 

s tématem  „Likvidace rozsáhlého požáru lesa v těžce 
přístupném terénu za nedostatku hasebních látek“, které 
proběhlo v Chrboníně. V Chrboníně zasahovala naše 
jednotka ještě jednou, a to u požáru traktoru. 
V měsíci říjnu jsme se zúčastnili s ROBUREM setkání 
veteránů v Táboře na akci „Čelkovické zatáčky“ a odvezli 
si odtud zvláštní cenu pořadatele za renovaci. Probíhaly 
práce na oplocení stráně pod hasičskou zbrojnicí, odvezli 
jsme motor ze soutěžní stříkačky do Studénky na seřízení  
a zahájili renovaci polní kuchyně. Proběhly také schůze 
Výkonného výboru OSH a okrsku k projednání příprav 
Výročních valných hromad u sborů.
V listopadu jsme si vyzkoušeli, jak bude šlapat seřízený 
motor na soutěžní stříkačce, opravili malbu v hasičské 
zbrojnici a zasahovali u požáru kotelny v Bílkově ulici  
v Chýnově. 21. listopadu jsme byli spolupořadateli 
setkání zasloužilých hasičů z okresů Benešov a Tábor, 
které proběhlo na hasičské zbrojnici v Chýnově. Po tomto 
setkání od 19 hodin zhodnotili hasiči svoji činnost za rok 
2015 na Výroční valné hromadě. 
Vážení spoluobčané, čas adventu a svátků vánočních je 
za dveřmi, dovolím si Vám proto popřát, jménem všech 
chýnovských hasičů, abyste tyto krásné svátky prožili  
v klidu a pohodě v kruhu Vašich nejbližších a v novém 
roce se setkávali všichni ve zdraví spolu na společenských 
akcích pořádaných nejen hasiči v Chýnově.  

za SDH Chýnov Jan Pistulka

Poděkování:
Děkujeme touto cestou členům Sboru dobrovolných hasičů Chýnov za velmi pohotový zásah při likvidaci požáru 
ve sklepních prostorách našeho domu. Perfektně koordinovaná akce a profesionalita chýnovských hasičů zabránila  
větším škodám na majetku a lidský přístup všech zasahujících, mezi něž dále patřili i příslušníci HZS Tábor a Policie 
ČR, služebna Chýnov, pomohl zmírnit šok z prožité události.                                   Hana a Karel Fučíkovi s rodinou

↑ setkání zasloužilých hasičů z okresů Tábor a Benešov na hasičárně  
    v Chýnově
← v rámci letošnho bodavého léta byl pořízen oblek proti bodavému        
     hmyzu „Sršáň“
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ZE SPORTU: FOTBAL
První mužstvo

Už výsledky v červencovém turnaji naznačily, že naše 
mužstvo to nebude mít v letošním ročníku I. A třídy 
vůbec lehké. Mužstvo je oslabené (odešli s různých 
důvodů Hlinka, K. Zadražil a Chotovinský, dlouhodobě 
je zraněný Kvasnička). Pracovně zaneprázdněný  
V. Zadražil  a zraněný J. Průša se teprve během soutěže 
dostávali na hřiště, a když k tomu připočítáme několik 
absencí hlavně v úvodních zápasech, je jasné, že 
výsledky nebyly takové, jak bychom si představovali. 
Hlavně chyběla kvalita z jarních zápasů. Takže po 13 
odehraných zápasech je mužstvo na 12. místě s pouhými 
11 body. Nepodařilo se nám dotáhnout hostování dvou 
hráčů z Táborska, kteří hrají v Milevsku, kde je trenéři 
nechtěli uvolnit. Doufám, že přes zimní přestávku 
budeme úspěšnější. Bylo by dobré, aby se k těm 
největším tahounům mužstva (brankář R. Basík, stoper R. 
Kučera a záložníci V. Hruška a O. Mládek) přidali další.  
Z dorostu se zatím nejlépe ukazuje Filip Zadražil. 
Ostatní mladíci, jak M. Dvořák, tak bratři Havlíkové, 
ale i další, se určitě budou chtít poprat o místo v I. 
A mužstvu. Na závěr bych chtěl poděkovat trenéru  
R. Kačurovi a vedoucímu mužstva M. Douchovi 
hlavně za trpělivost, protože to neměli vždy lehké.   
Samozřejmě, že poděkování patří i všem trenérům 
mládeže, K. Sedlatému, J. Kolacímu, L. Štroufovi,  
J. Pachtovi a V. Šalátové, a všem rodičům, kteří jim  
v této nelehké, ale záslužné práci pomáhají.

Protože se blíží konec roku, chtěl bych poděkovat všem 
sponzorům, bez jejichž finanční pomoci by to opravdu 
nešlo, a samozřejmě Městu Chýnov a starostovi Mgr. 
Pavlu Eybertovi za podporu a určitě i všem fanouškům 
fotbalu. Nejenom poděkovat, ale popřát všechno nejlepší 
do nového roku a těšit se na další spolupráci. 

Mgr. Miroslav Mládek předseda fotbalového oddílu

Mladší přípravka

Do nové sezóny jsme nastupovali s velkou výzvou: 
zapracovat do stávajícího týmu hodně nových hráčů, 
kteří se s fotbalem teprve seznamovali během prvních 
tréninků. Začátky jsou vždycky těžké. Není tedy divu, 
že do prvního zápasu v Chotovinách jsme nastupovali 
dost nejistě a s velkými rozpaky. Vždyť, dá se říct, pro 
téměř polovinu dětí to bylo vůbec poprvé, co se oblékly 
do dresů, nazuly kopačky a vyrazily na trávník. Každý 
si hledal místo na hřišti a nechtěl nic zkazit. I přes zbrklé 
a nejisté výkony jsme si nakonec odtud odvezli velmi 
cennou výhru. Pak přišla série proher, kdy děti stále 
na hřišti hledaly samy sebe a i my, trenéři, zkoušeli, 
kdo se na který post nejlépe hodí. Díky velké účasti na 
tréninkách a píli dětí se postupem času začaly přeci jen 
dostavovat kladné výsledky v podobě dvou výher a jedné 

remízy. Nejvíce se dětem povedl poslední domácí zápas 
proti týmu z Dražic, kdy doslova vybojovaly vítězství, 
hlavně i díky fandění přítomných rodičů a příbuzných. 
Po dokopné na bowlingu, která se vyvedla, a děti i rodiče 
si užili zase jiný druh sportu, nás čeká chvíle odpočinku. 
Pak se vrhneme do přípravy, účastníme se několika 
halových turnajů a absolvujeme zimní soustředění. Na 
jaře se budeme snažit o ustálení výkonů, získání dalších 
dovedností a budeme usilovat o získání co nejvyššího 
počtu bodů v zápasech. Věříme, že díky snaze a dřině 
se ze všech dětí, ať už nových nebo těch zkušenějších, 
postupem času stanou malí fotbalisté a fotbalistky. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat rodičům a příbuzným 
dětí za jejich spolupráci a doufáme, že v ní nepoleví ani  
v druhé polovině sezóny.                                                                                             

Vendula Šalátová a Jakub Pachta

Mladší žáci

Mladší žáci zakončili podzimní část soutěže na 
posledním místě tabulky se ziskem jednoho bodu. 
Tým je velmi mladý, pouze dva hráči ročníku 2003, a 
tudíž platí nováčkovskou daň. Dalším problémem byla 
marodka, a proto v posledních zápasech vypomohl tým 
kadetů. Kluci nastupovali v minimálním počtu čtyř až 
pěti hráčů ročníku 05-06 a to je pro ně velká škola.

Kadetům fotbalová asociace zrušila tabulky, takže alespoň 
krátce. Na podzim jsme odehráli osm utkání, z toho šest 
výher, dvě prohry a jedno utkání bude odehráno na jaře. 
Výsledky jsou uspokojivé a mezi soupeři patříme k těm 
lepším.                                                                                                                                                         

Josef Kolací

Dorost

Mužstvo odehrálo 12 zápasů s bilancí 6-1-5, skóre 37-
40, 19 bodů. Povedl se nám vstup do soutěže, kdy ze 
čtyř utkání jsme získali 9 bodů a jako nováčkovi se nám 
patřilo druhé místo. Prostřední část nám bohužel nevyšla 
herně ani výsledkově také vinou zdravotních problémů 
hráčů, kteří nastupovali i v zápasech A týmu. Závěr 
soutěže již byl opět úspěšný. Musím ocenit pracovitost 
a bojovnost hráčů, která byla, kromě jednoho utkání, 
na dobré úrovni. Musíme pracovat na zkvalitnění  
v koncovce, protože spoustu šancí hráči trestuhodně 
zahodili, což nás stálo nějaké body. Pozitivní je, že si 
umí šance vytvořit. K tahounům mužstva patřili Filip 
Zadražil, Luboš a Dan Havlíkové, Míra Dvořák, Tomáš 
Slezáček a Ondra Hladík. Dobré výkony podával i 
brankář Patrik Janů, herně nezklamal např. David 
Šimák, Tomáš Menšík, Štěpán Doucha aj. Hráči vědí, 
v čem mají slabiny a co se dá zlepšovat. Na závěr jsme 
dokázali vybojovat podzimní šesté místo v tabulce, což 
na nováčka hodnotím kladně. Bohužel se nám nevyhnula 
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zranění, celkem tři hráči utrpěli lehký otřes mozku a nejhůře dopadl Pavel Kubera, kterého soupeř ve čtvrtém 
utkání zranil a vyřadil jej na zbytek podzimní sezony.      

Soupiska podzim:

Patrik Janů, Filip Zadražil, 
Martin Šimeček, Petr Freitag, 
Štěpán Doucha, Dan Havlík, 
Ondra Hladík, Míra Dvořák, 
Tomáš Slezáček,  
Tomáš Menšík,  
Robin Cvrček, Vítek Dvořák, 
David Šimák, Pavel Kubera, 
Libor Štrouf, Luboš Havlík, 
Antonín Fišer, Sebastian 
Turčáni a Vojta Skřivan. 

37 branek vstřelili: O. Hladík 
10, M. Dvořák 8, L. Havlík 8, 
F. Zadražil 2, Š. Doucha 2, T. 
Slezáček, R. Cvrček, D. Šimák, 
V. Skřivan 1 

Karel Sedlatý, trenér dorostu.

mladší přípravka kadeti

starší žáci dorost

1. A mužstvo
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ZE SPORTU: KUŽELKY

ZE SPORTU: HOKEJBAL

Všechny soutěže podzimní části jsou rozehrány a z větší části i odehrány.
Ženy Sokola Chýnov naskočily i do soutěže Poháru ČKA a v 1. kole byly úspěšné, když postoupily přes Sokol Kdyni 
do osmifinále, kde na ně čeká Sokol Duchcov. Dobře si vedou i ve 2KLŽA, kde figurují na předních místech tabulky.
V KPII se Sokolu Chýnov „A“ zatím moc nedaří a hráči mají na kontě více proher než vítězství. Výhodou by mělo 
být to, že v jarní části budou hostit těžší soupeře na domácí kuželně.
Sokol Chýnov „B“ v okresním přeboru je na konci tabulky bez bodu.
Družstvo dorostu zahájilo svoji soutěž vítězně na domácí kuželně nad Sokolem Chotoviny.
Rozehrány jsou rovněž individuální soutěže mladých.
V PMN nás reprezentují: Jan Novák, Kristýna Nováková a Thea Petrů.
V Poháru dorostu startuje Michaela Dvořáková, která zároveň doplňuje ve 2KLŽA naše ženské 
družstvo a vypomáhá v lize dorostu Silonu Sezimovo Ústí. 
Naši hráči startují i v zahraničních klubech. Jiří Dvořák za družstvo Polizei Wells – Rakousko a Pavel Petrů v klubu 
KSC Schnergattern – Německo.
Na hostování v SK Žižkov je Blanka Mašková a naopak, z Benešova v Chýnově hostuje Dita Kotorová.
Tímto stručným výčtem jsme přiblížili podzimní dění v našem oddílu. Hned v lednu budou k mistrovským soutěžím 
družstev rozehrány i soutěže jednotlivců.
Všem čtenářům Občasníku a naším příznivcům přejeme v nadcházejících dnech klidné, ve zdraví prožité svátky 
vánoční a pohodový celý rok 2016.                                                                                                     Blanka Roubková

Hokejbalový turnaj dorostenců
Na letošní první listopadovou neděli jsme se po skutečně 
vydařeném jarním hokejbalovém turnaji pro školáky  
z Chýnovska rozhodli naplánovat turnaj další. Účast byla 
po delší době o trochu menší, protože se několik hráčů 
omluvilo. Poskládali jsme tedy pouze tři týmy po sedmi 
lidech, kdy každý tým vedl jeden dospělý. Mužstva se 
pak utkala systémem každý s každým s délkou zápasu 3 
x 10 minut. Na to, že jsme letos byli nuceni vybrat tento 
nejzazší možný termín, usmálo se na nás štěstí a počasí 
bylo vynikající. 
Po rozlosování hráčů do týmů přišly na řadu zápasy.  
V prvním utkání na sebe narazily celky Zdeňka Kulíka 
a Milana Rady staršího. Po vlažné první třetině se 
celek pana Kulíka rozstřílel a nakonec uštědřil svému 
soupeři poměrně krutou porážku 7:2. Ve druhém zápase 
nahradilo tým Zdeňka Kulíka mužstvo vedené Evženem 
Zadražilem a i to si s protivníkem poradilo a v ještě větší 
přestřelce zvítězilo 9:4. Třetí klání tedy mělo rozhodnout 
o celkovém vítězi. Byl k vidění velmi napínavý zápas, 
ale vítězství na svou stranu nakonec urvalo družstvo pana 
Kulíka (ve složení Kulík Z., Taušl P., Kulík J., Šedivý 
F., Kořenská L. a Zadražil F.) v poměru 4:1 a mohlo se 
tak radovat z prvenství v turnaji. Za svůj úspěch vděčí 
především studentu táborského gymnázia Pavlu Taušlovi, 
který se s devíti vstřelenými góly stal suverénně nejlepším 
střelcem tohoto turnaje.
Tato akce, kterou pořádal MOTOSPORT CHÝNOV, měla 
mnoho kladných ohlasů, za což jsme moc rádi a uděláme 
vše pro to, aby se turnaj uskutečnil i na jaře a sešlo se nás 
zase o něco víc!                                          Filip Zadražil
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Motokrosová sezóna 2015 je za námi, a tak můžeme 
bilancovat. Největší úspěch zaznamenali naši týmoví 
junioři v MMČR motokrosu, když Rene Hofer byl celkově 
3. v kategorii 85ccm a Lukas Prammer celkově čtvrtý ve 
třídě 125ccm. V seniorském MMČR jsme takovýchto 
výsledků bohužel nedosáhli, ale výborným zakončením 
motokrosové sezóny bylo čtvrté místo v MMČR družstev, 
které se jelo v Horním Újezdu u Litomyšle. K tomu jsme 
přidali ještě páté místo v juniorském MMČR družstev 
v Kaplici, což nás dohromady pasovalo do role nejen 
jednoznačně nejlepšího jihočeského motokrosového 
týmu, ale i jednoho z nejlepších v celé ČR.
V jihočeském Krajském přeboru v motokrosu naši jezdci 
získali nejvíce medailí, Dominik Kovařík se stal dokonce 
přeborníkem Jihočeského kraje 2015 ve třídě Amatér 
OPEN. 
V příští sezóně projevilo zájem startovat za náš tým hned 
několik nových jezdců juniorského MMČR a též MMČR 
třídy WMX (ženy).
Ohledně pořadatelských aktivit v příštím roce Vás 
budeme informovat až v jarním čísle chýnovského 
Občasníku. Pokud však napadne v zimě sníh, plánujeme 
už v lednu 2016 uspořádat ve spolupráci s chotčinským 
týmem Retox Racing závod MMČR v motoskijöringu 
na trati v nedalekých Chotčinách, kde se už v minulosti 
závod MMČR této disciplíny s úspěchem konal. Termín 
bude upřesněn podle možností počasí na webu www.
motosportchynov.cz

Strmý vrch Chýnov 2015: 
V sobotu, 26. září, se v Chýnově konal již XXXIII. ročník 
Závodu motocyklů do strmého vrchu. Zúčastnila se ho 
zhruba stovka závodníků z celé republiky, bylo pěkné 
počasí a návštěvnost vyrovnala divácký rekord v podobě 
tří tisícovek diváků. V hlavní kategorii Motokros+enduro 
se sešlo 75 závodníků, slušně obsazena byla letos i 
kategorie ČZ+Jawa, kde bylo třináct jezdců. Trialisté se 
představili jen exhibičně, svou kategorii měly i děti.
Největší překážkou ve výjezdu byly dvě nově zabudované, 
příčně uložené klády, které byly pro hodně jezdců 
limitující. Závod natáčela i Česká televize pro pořad Svět 
motorů.
V dětské kategorii byl nejlepší Martin Koudelka  

MOTORSPORT CHÝNOV - Zhodnocení sezóny 2015 + Strmý vrch Chýnov
z Milevska před Štěpánem Karkulou z pořádajícího 
Motosportu Chýnov, plavským Jakubem Hlachem 
a desetiletou domácí závodnicí Nikolou Sládkovou.  
V kategorii Trial zvítězil liberecký šlapačkář Bohumil 
Kašpar, který se ve všech pokusech dostal až pod samotný 
vrchol, šachovnicový prapor však ani jednou neviděl. 
Druhý skončil Karel Veyr z Doudleb nad Orlicí.
Hodně se bojovalo ve třídě ČZ. Loňské vítězství jen 
těsně obhájil Bohuslav Svatoš z Litomyšle před Janem 
Liklerem z Rožmberka n.Vlt. Třetí místo vybojoval 
matador této akce strakonický Jiří Hynek, který po 
posledním pokusu skončil s otřesem mozku a o svém 
úspěchu se pak dozvěděl až v táborské nemocnici. Čtvrtý 
byl Luboš Polišenský ze Soběslavi a pátý, se stejným 
počtem vyjetých metrů, domácí Evžen Zadražil.

Největší řevnivost je pravidelně v hlavní kategorii 
motokros+enduro. Již při tréninkových jízdách na sebe 
výrazně upozornil Roman Schmid z Jablonce nad Nisou, 
když se až na vrchol vyhoupl nejen jako první, ale jako 
jediný hned dvakrát. Bez chyby pak svým technickým 
stylem vystoupal až na vrchol kopce čtyřikrát z pěti 
pokusů a stal se tak zcela zaslouženým vítězem letošního 
ročníku před říčanským Martinem Gombošem. Třetí 
byl miláček publika Josef Čermák ze Zbraslavi, který 
především ke konci závodu dával téměř bez ubrání 
plynu takové výjezdy, že klády i samotný cíl sloužily 
spíše jako odrazové můstky. Divákům se při tom doslova 
tajil dech. Dolétl si tak pro celkové třetí místo. Podobný 
motokrosařský styl zvolil i Lukáš Komprda, startující za 
Motosport Chýnov, který se podobným způsobem dostal 
až do cíle dvakrát a získal tak místo čtvrté. Pátým byl 
nakonec Luboš Crha z Moravské Třebové. Mezi muži 
závodila i jediná žena, domácí Jeanetta Fučíková, která 
se nakonec umístila v první polovině výsledkové listiny, 
což je pěkný úspěch. Hodně diváků vydrželo až do konce 
a loučili se se slovy, že už se těší na další ročník. 
V pátek, 27. listopadu se v sále KD Chýnov uskuteční od 
19 hod. výroční schůze Motosportu Chýnov, která bude 
přístupná i všem fanouškům klubu.
Přejeme všem občanům Chýnovska pohodové sváteční 
dny a vše nejlepší do nového roku!

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

Poskytování technických služeb
Libor Dvořák
391 55 Chýnov
tel: 607 255 383

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

Víte jak ušetřit a přitom udělat dobrý skutek?
Přijďte nakoupit do Obchodu dobré vůle, který v červnu 
otevřela Diakonie ČCE – středisko Rolnička na Sídlišti nad 
Lužnicí v Táboře. Jedná se o obchod s věcmi z druhé ruky, 
který dává práci lidem s postižením. Zboží do obchodu 
získává Rolnička darem od široké veřejnosti, zaměstnanci 
obchodu jej očistí a připraví k prodeji za výhodnou cenu.
„Díky otevření Obchodu dobré vůle může Rolnička 
nabídnout práci dalším 12 lidem se zdravotním postižením,  
z toho osmi s mentálním a kombinovaným postižením,“ 
říká Mgr. Kamila Viktorová, ředitelka škol Rolničky, která 
stála za zrodem celého projektu. „Zároveň náš obchod dává 
nový užitek již zdánlivě nepotřebným věcem, popřípadě se 
postará o jejich ekologickou likvidaci. Věříme, že tento projekt je smysluplný a bude mít úspěch.“
Pokud tedy sháníte levné vybavení do domácnosti, originální vánoční dárek či nostalgickou připomínku let minulých, 
určitě náš obchod navštivte. Najdete jej v budově bývalé 8. ZŠ ve Světlogorské ulici č. . 2771 na táborském Sídlišti 
nad Lužnicí. Otevřeno je každý všední den od 8:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.
Rolnička v současné době poskytuje služby více jak 100 dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením  
z celého táborského regionu. Nákupem v našem Obchodu dobré vůle nám v naší snaze můžete pomoci i vy! Děkujeme!
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- nabízíme moderní tepelná čerpadla FUJITSU a PANASONIC vzduch – voda jako 
náhradu za stávající zdroje vytápění, jako jsou kotle na tuhá paliva, plynové kotle, 
elektrokotle a přímotopy
- není třeba žádných vrtů do země
- zajišťujeme montáž a servis
- čerpadla jsou dnes již cenově dostupná a ještě dnes fungují státní dotace, jako je 
zelená úsporám a tzv.kotlíkové dotace
- dotace „zelená úsporám“ je v tuto chvíli vyhlášena do roku 2021 a můžete zde při 
výměně elektrokotle nebo přímotopů získat příspěvek 60 000,- Kč a v kombinaci se 
zateplením až 75 000,- Kč
- „kotlíkové dotace“ lze čerpat začátkem příštího roku a podmínkou je výměna 
stávajícího kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo s dostatečnou efektivitou
- na „kotlíkovou dotaci“ lze čerpat až 127 000,-Kč, což je historicky nejvyšší dotace 
na koupi tepelného čerpadla
- cena kvalitního tepelného čerpadla „vzduch – voda“ pro běžný rodinný dům u nás 
pořídíte již za cca. 150 000,- Kč


