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Čekání na jaro si Chýnováci zpříjemnili veselým masopustem...
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 1. 3. 2016 se sešlo 14 zastupitelů k dalšímu jednání. 
Na programu bylo hospodaření všech součástí města za r. 2015. 
Samotné město hospodařilo s faktickým objemem 45,625 mil 
Kč, když nepočítám převody mezi vlastními účty a daň za 
obec, což jsou položky na straně výdajů a příjmů. Během roku 
jsme přijali úvěr ve výši 7,5 mil. Kč pro financování výstavby 
Kloužovické tepelné zápůjčkou. Z toho se již 1,605. mil Kč 
vrátilo do rozpočtu města. I tak se nám zásoba finančních 
prostředků meziročně zvýšila o 5,153 mil. Kč. V průběhu roku 
jsme investovali 3,418 mil. Kč do komunikací, 3,719 mil. Kč 
do chodníků. V dopravě pak dalších 152 tis. Kč. V kapitole 
pitná voda jsme investovali 106 tis. Kč, do projektů kanalizací 
pak 260 tis. Kč, včetně dvojí deratizace. Vodní nádrž – bazén – 
stál provozně skoro 100 tis. Kč, další náklady byly 56 tis. Kč,  
z toho 20 tis. Kč byl dar rybářům. Mateřské škole jsme poskytli 
796 tis. Kč, základní škole 2 658 tis. Kč. Provoz knihovny stál 
1 282 tis. Kč, příspěvek na zájmovou činnost v kultuře byl 
109 tis. Kč. Natahování věžních hodin pomocí elektromotoru 
stálo 51 tis. Kč a celkem náklady na zachování památek pak 
91 tis. Kč. Do veřejného rozhlasu jsme investovali 56 tis. 
Kč, sbor pro občanské záležitosti měl celkové náklady 544 
tis. Kč. Do sportovních areálů jsme věnovali 1,140 mil. Kč, 
když umělohmotný povrch dvou tenisových hřišť stál cca 950 
tis. Kč. Kapitola volného času mládeže je spočtena na 351 
tis. Kč, z toho nejvíce stálo zřízení tribuny na hřišti FC, a to 
234 tis. Kč. Příspěvky tělovýchovným organizacím činily 705 
tis. Kč, zdravotně postiženým 18 tis. Kč, náklady na bytové 
hospodářství byly 4,309 mil. Kč, na pečovatelskou službu 
936 tis Kč, příspěvky sociálním zařízením 47 tis. Kč. Provoz 
nebytového hospodářství nás stál 93 tis. Kč, veřejné osvětlení 
1,736 mil. Kč, pohřebnictví 104 tis. Kč, příprava území 205,5 tis. 
Kč. Na výstavbu lokálního zásobování teplem v Kloužovicích 
poskytlo město 7,534 mil. Kč. Nákup pozemků byl za 321 tis. 
Kč, daň 91 tis. Kč, právní, geodetické a další služby pak stály 
194 tis. Kč a navýšení vkladu CHM (nákup traktoru) 600 tis. 
Kč. Sběr, svoz, likvidace odpadu a kofinancování kompostérů 
stálo město 2,339 mil. Kč. Další náklad za likvidaci odpadů 
pak byl 106 tis. Kč. Péče o vzhled města a veřejnou zeleň 
vyšla na 4,976 mil. Kč, ostatní náklady na životní prostředí 
34 tis. Kč. Příspěvky na děti 260 tis. Kč (26 dětí) a dalších 
26 tis. Kč příspěvky organizacím charitativního charakteru. 
Bezpečnost měla náklady 83 tis. Kč, požární ochrana 1,559 
mil. Kč. Náklad na zastupitelstvo činil 1,240 mil. Kč, náklad 
na úřad 3,932 mil. Kč. Poplatky bankám a pojištění stály 180 
tis. Kč. DPH jsme uhradili ve výši 111 tis. Kč. 
 V příjmové části rozpočtu jsme obdrželi 462 tis. Kč 
od Chýnovské majetkové v nájmu za les, 540 tis. Kč v nájmu 
za vodní hospodářství, 101 tis. Kč od knihovny, 47 tis. Kč  
z kulturního domu, 108 tis. Kč z akcí, 24 tis. Kč další nájmy, 
2,095 mil. Kč z nájemného, 1,283 mil. Kč příjmu z pečovatelské 
služby, 373 tis. Kč pronájem restaurace, 2,113 mil. Kč byl 
příjem z komunálních služeb, především z prodejů a pronájmů 
pozemků. Za komunální odpady jsme od občanů vybrali na 
poplatcích 1,416 mil. Kč a 108 tis. Kč jsme obdrželi za zpětný 
odběr tříděných odpadů. Na údržbu veřejných prostranství a 
úklid jsme od úřadu práce obdrželi příspěvek pro pracovníky 
688 tis. Kč. V kapitole bezpečnost byly uloženy pokuty ve výši 
32 tis. Kč. Příjem v kapitole požární ochrany byl 152 tis. Kč 
z dotací od JčK a MV ČR. Hlavními příjmy města jsou daně. 
Ze závislé činnosti jsme obdrželi 5,946 tis. Kč, od OSVČ 63 

tis. Kč, z kapitálových výnosů 685 tis. Kč, daň od právnických 
osob činila 6,358 mil. Kč, DPH pak 12,640 mil. Kč. Daň  
z nemovitosti 3,668 mil. Kč. Poplatky za psy 16,5 tis. Kč,  
z místa 17 tis. Kč. Na správních poplatcích jsme vybrali 307 
tis. Kč. Příspěvek na výkon státní správy (škola, školka, úřad) 
činil 1,619 mil. Kč. Máte-li zájem o podrobnější informace lze 
na MěÚ požádat o jejich předložení paní účetní, místostarostu 
nebo starostu.
 V témže bodě pak byly podány zprávy o hospodaření 
dalších organizací. CHM hospodařila celkem s 16,381 mil. Kč 
na straně příjmů a s 16,568 mil. Kč na straně výdajů. Rozdíl 
byl hrazen částečně z kladného výsledku r. 2014, částečně 
byl vytvořen schodek cca 100 tis. Kč. Místní hospodářství 
a bytové hospodářství mělo výnosy 229 tis. Kč a náklady 
212 tis. Kč při průběžné zprávě 4,262 mil. Kč z odpadů, 
nájmů a spol. nákladů byt. fondu. Kloužovická tepelná měla 
náklad na pořízení 10 995 687,- Kč. Z toho byla dotace od 
SFŽP 4,863 mil. Kč. Zbylou část prostředků zapůjčilo město  
z úvěru a Kloužovická tepelná mu je bude splácet z výnosu  
z prodeje tepla. Základní škola Chýnov hospodařila s objemem 
prostředků 22,864 mil. Kč na straně příjmů a o 12,7 tis. 
méně na straně výdajů. Mateřská škola Chýnov měla příjmy 
celkem 4,813 mil. Kč a výdaje o 180 tis Kč nižší. Ke zprávám  
o hospodaření bylo schvalováno rozdělení výnosů do fondů a 
účetní uzávěrky. Navíc pak rozpočtové plány pro r. 2016.
V bodě nákupy a prodeje jsme začali s otázkou odkupu 
pivovaru. Zastupitelé, ale i další občané Chýnova absolvovali 
v pátek 26. 2. 2016 prohlídku pivovaru, finanční výbor 
projednával případný odkup v pondělí 29. 2. 2016, rada města 
se tím zabývala několikrát a zastupitelstvo na zasedání v září 
2015 odsouhlasilo nákup pivovaru za 3,5 mil. Kč. Současná 
nabídka majitele je 4 mil. Kč. Tento návrh byl hlasován jako 
první a získal 1 hlas. Druhý návrh, odkup za 3,75 mil. Kč 
získal též 1 hlas. Zůstává tedy v platnosti nabídka na odkup 
ve výši 3,5 mil. Kč, u které zastupitelstvo stanovilo jako 
datum, do kterého nabídka platí, termín 30. 3. 2016. Tak 
uvidíme. Dále byl projednán nákup 4 pozemků pro výstavbu 
chýnovského obchvatu, nákup a prodej drobných pozemků 
v Záhosticích ke scelení vlastnictví města i soukromé osoby, 
obdobně pak pozemek v Chýnově a Záhosticích a odprodej 
pozemků v Chýnově k zemědělské činnosti. Zastupitelstvo 
pověřilo starostu jednat s třemi vlastníky o odkupu pozemků na 
komunikaci v lokalitě Na Návozech, revokovalo své usnesení 
o přijetí pozemku p. č. 108/7 do vlastnictví z bezúplatného na 
úplatný od SPÚ. Jinak to nejde.
 Po tomto bodu jsem zastupitelstvo i veřejnost, 
která byla tentokrát docela dost zastoupena, informoval o 
probíhajících pracích. Provádíme odbahnění rybníčka pod 
skládkou, opravu chodníku v Bílkově ulici, prodloužení 
vodovodu v Dobronicích, prodloužení kanalizace  
v Kloužovicích, opravili jsme kanalizaci v Potoční ulici 
a čistili kanalizaci pod Podhradským rybníkem. Proběhlo 
výběrové řízení na opravy chodníků v Kloužovicích a 
Dobronicích, výběrové řízení na opravy komunikací tamtéž, 
podali jsme žádosti na dotace cisternového automobilu pro 
hasiče, na bagrování rybníčka, na chodníky i na komunikace a 
také na dětské hřiště na předměstí v Chýnově. Dále jsem pak 
zastupitele informoval, že v Kloužovicích všech 56 odběrných 
míst pro dodávku tepla funguje a až na jednoho všichni platí 
zálohy.

Ze zasedání zastupitelstva 1. 3. 2016
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 Také jsem zastupitele seznámil s korespondencí mezi 
městem a biskupstvím ohledně pozemků na chýnovském 
hřbitově. Bylo požádáno na KÚ Tábor o doložení nabývacího 
titulu k těmto pozemkům. Výsledek pak oznámíme. Zastupitelé 
odložili svým rozhodnutím přijetí daru – hrobky Nekut/Jína na 
chýnovském hřbitově  -  od ÚZSVVM. Letos lhůta na podání 
žádosti o dotaci na opravu těchto věcí končí 14. 3. 2016 a do té 
doby by majetek nepřešel na město, a tak nemůžeme o dotaci 
požádat. Na této památce je uložena povinná stavební údržba a 
v našem rozpočtu nejsou letos na opravu alokovány prostředky 
(cca 1 mil. Kč). ÚZSVVM nám napřed hrobku chtěl odprodat 
cca za 97 tis. Kč, pak ji dvakrát neúspěšně dražil, a nabídka na 
bezplatné převzetí tak přišla pozdě pro letošní rok. S převzetím 

do majetku by na nás přešla i povinná stavební údržba. 
Zastupitelstvo schválilo zprávu o naplňování územního plánu 
a průběžnou přípravu tří změn ÚP ve znění, ve kterém přišlo 
od pořizovatele ÚP, útvaru rozvoje MěÚ Tábor. 
Dále jsme schválili dar pro HZS Jihočeského kraje na technické 
vybavení 40 tis. Kč a také smlouvu na poskytnutí daru od JčK 
městu Chýnov ve výši 400 tis. Kč na sociální služby.
Také jsem oznámil zastupitelům, že všechny rozbory pitné 
vody v Chýnově, Záhosticích i Dobronicích jsou zcela  
v pořádku.
Po drobné diskuzi a úpravách pak bylo schváleno usnesení 
zastupitelstva.

Za Zastupitelstvo Města Chýnov Mgr. Pavel Eybert, starosta   

hasičská zbrojnice v Dobronicích

 opravené chodníky na předměstí

současný stav chýnovského pivovaru

rybníček pod skládkou
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ŠKOLNÍ INFORMATORIUM BŘEZEN 2016
- Ředitelka školy obdržela poděkování od České 
komise pro UNESCO za práci v koordinačním týmu 
Přidružených škol UNESCO. Přidružené školy 
UNESCO se zaměřují na závažné světové problémy, 
na ochranu lidských práv a demokracii, na ekologii 
a ochranu životního prostředí i rozvoj interkulturní a 
mezikulturní spolupráce. 
- Žákyně Kateřina Markvartová, Kamila Doubková a 
Monika Blažková obdržely cenu za výtvarnou práci 
v soutěži „Karel IV. – Otec vlasti“ ve 3. kategorii. 
Ve stejné soutěži získaly ještě čestné uznání Aneta 
Červená a Iveta Petrů, všechny uvedené žákyně jsou z 
osmých ročníků. Jmenovaný výtvarný projekt českých 
a slovenských škol byl pořádaný u příležitosti 700. 
výročí narození Karla IV. hnutím Na vlastních nohou 
a Arcibiskupstvím pražským. 
- Ve výtvarné soutěži, kterou pořádá Oblastní spolek 
ČČK Tábor na téma „Jak pomáhám druhým“, 
obsadili: v I. kategorii (mladší) 1. místo Jan Veselý, 
třetí Vendula Vajsarová, ve II. kategorii (střední) 2. 
místo Tereza Hodinová, 4. Sabina Babůrková. Ve III. 
kategorii (starší) získala 2. místo Inka Horáková. 
- 14 dětí z 9. ročníku se zúčastnilo Kouzelného dne 
v laboratořích ve SOŠ ekologické a potravinářské ve 
Veselí nad Lužnicí.
- Velice kvalitní je práce novinářské skupiny, školní 
časopis SLIM je velmi pěkný. Vynikající je rovněž 
kroužek Mladý reportér. Televizní vysílání z Chýnova 
je velice zajímavé, zachycuje nejen školní dění.  
- V okresním kole matematické olympiády 9. ročníků 
získala Eliška Čmelíková (9. A) 1. - 2. místo a v 
okresním kole matematické olympiády 5. ročníků 
obsadil Vojtěch Zadražil (5. A) 2. – 4. místo a Lucie 
Vejborová (5. B) 5. – 9. místo. 
- V okresním kole zeměpisné olympiády vybojoval  
v kategorii B 2. místo Libor Kuchař (7. A) a v kategorii 
A 7. místo Mathias Voigt (6. B). 
- V konverzační soutěži v německém jazyce získala 2. 
místo v kategorii II. A Eliška Čmelíková (9. A).
- V okresním kole olympiády v anglickém jazyce 
obsadila 4. místo Kateřina Vedralová (9. A) v kategorii 
II. A a v kategorii I. A rovněž čtvrté místo Anežka 
Zadražilová (7. B).
- Proběhlo školní kolo biologické olympiády,  
v kategorii D získal 1. místo Libor Kuchař (7. A), 2. – 
3. místo Daniel Šimák (7. B) a Barbora Hesová (6. B). 
V kategorii C vybojovala 1. místo Eliška Čmelíková 
(9. A), 2. – 3. místo Kateřina Vedralová (9. A) a 
Magdalena Kulíková (8. A). Jmenovaní žáci postupují 
do okresního kola.

- Okresního kola olympiády v českém jazyce se 
zúčastnily Kateřina Markvartová a Ester Jandová (obě 
z 8. tříd).  
- V okresním kole dějepisné olympiády reprezentoval 
školu Michal Macháček (8. B).
- Uskutečnilo se školní kolo chemické olympiády, do 
okresního kola postoupila Eliška Čmelíková (9. A).
- Děvčata Aneta Kaňková, Julie Drápalová, Lucie 
Vejborová, Tereza Šťastná, Lydie Ondrová, Štěpánka 
Černá, Gabriela Hesová, Kristýna Kostrounová, 
Kristýna Janů, Barbora Mrázková, Michaela 
Pospíchalová a Natálie Šimáková obsadila 4. místo  
v okresním kole vybíjené 5. tříd. 
- Ve výtvarné soutěži „Mladý módní návrhář 2016“ v 
kategorii II. A – děvčata získala 1. místo Inka Horáková 
(8. B), dále ocenění za ilustraci a zvláštní ocenění 
Aneta Červená (8. B). V kategorii II. B – děvčata 
vybojovala zvláštní ocenění Anežka Zadražilová (7. 
B), v kategorii I. A – chlapci obsadil 2. místo Radim 
Zeman (7. B).
- Žáci turistického kroužku se vypravili na Polánku a 
přespávali ve škole. O Velikonocích připravují výlet 
na Mozolov.
- Žáci osmých ročníků se zúčastní dvou celodenních 
exkurzí na VOŠ, Střední škole, COP Sezimovo 
Ústí. Navštíví pracoviště pneumatiky/hydrauliky, 
energetiky. Využijí technické stavebnice a poznají 
3D technologie.  Děvčata budou vyrábět šperky v 
zámečnické dílně, chlapci si vyzkouší technické 
stavebnice nebo řezací plotr. 
- Uskutečnili jsme školní kolo recitační soutěže. Do 
okresu postupují: Samuel Kubů, Bára Drápalová, Matěj 
Vondráček, Markéta Příkopová, Lucie Bartáčková, 
Eliška Černá. 
- Ve spolupráci s Městem Chýnov jsme zrealizovali 16. 
ročník Běhu milenia - 16. 1. 2016, hlavními garanty 
byla paní učitelka Holotová a pan zástupce Mládek. 
- Klub přátel školy uspořádal velice pěkný ples, moc 
děkujeme všem realizátorům a sponzorům.
Připravujeme:
- Program na Týden UNESCO na téma „700. výročí 
narození Karla IV.“ a „70. výročí UNESCO“. Týden 
UNESCO na naší škole proběhne od středy 27. 4. 
2016 do pátku 29. 4. 2016. 
- Výměnný pobyt žáků ze švýcarského Oberthalu – od 
9. 5. 2016 – 14. 5. 2016. Naši žáci navštíví Oberthal od 
2. 5. 2017 do 7. 5. 2017. 
- BAMBI 2016 v pátek 20. května.

Za Základní školu Chýnov, okres Tábor 
Mgr. Marie Hánová, ředitelka školy
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Anežka Zadražilová: Nezapomenutelná cesta
      Nenávidím veřejné dopravní prostředky, hlavně vlaky – ty jsou z nich rozhodně nejhorší. Nedá se ale nic dělat, 
potřebuji se dostat z Brna do Českých Budějovic a vlakem je to nejjednodušší.   
     Mačkám se v plném kupé spolu s dalšími lidmi. Slyším chroupání brambůrků, které jí malý chlapec, a to 
už dobrých třicet minut. Mám vybitý mobil, jediné, co bych mohla dělat, je koukat z okna. Holohlavý pán  
s notebookem, který sedí vedle mě, si ale zatáhl závěsy, aby na něj nesvítilo slunce. Takže místo krásných panoramat 
mám výhled na modrofialové čtverce různých velikostí. Povzdechnu si. Opatrně se nakloním ke své tašce na zemi 
tak, abych nevzbudila paní spící z druhé strany. Nahmatám svačinu. Konečně se zakousnu do čokoládového donutu 
a cítím tu lahodnou chuť, na kterou se těším celý den. Vtom ale ucítím ještě něco jiného. Puch. Podívám se na paní  
s miminkem v ruce a hned je mi jasné, kdo má ten příšerný zápach na svědomí.   
     Najednou malý jedlík upustí své brambůrky, jež nějakým zázrakem ještě nejsou snědené, a ty se rozsypou po 
podlaze. Maminka ho začne utěšovat, zatímco její druhé dítě, to ďábelské mimino, které neopatrně položila na 
sedačku, se natáhne pro brambůrky a spadne přímo na moji nohu. Leknu se a vykřiknu, čímž probudím paní vedle 
sebe a ta mě vzápětí začne hrubě poučovat o mém chování na veřejnosti.
     Maminka se zatím snaží všechno napravit. Natáhne se pro své dítě, druhou rukou ale zavadí o kabel od notebooku 
holohlavého pána. Notebook se zaklapne a spadne na tvrdou zem.  Najednou všichni buď křičí, brečí nebo – jako  
v mém případě – litují, že si nesedli do jiného kupé. 
     Tedy všichni – až na jednoho. Kluk, který celou cestu seděl u dveří a poslouchal muziku ze sluchátek, teď stál, 
usmíval se a fotil si na mobil celou scénu. A na závěr si neodpustil poznámku, že má konečně materiál na vtipný 
článek na svůj blog.     

Běh Milénia

Vilém Flášar: Zázračné mouchy
	 Ahoj,	jmenuji	se	Amálka.	Nejsem	člověk,	jsem	moucha.	Bydlím	se	svou	rodinou	v	Jizerských	horách,	
tam	 máme	 útulno.	 Můj	 tatínek	 se	 jmenuje	 Emanuel	 a	 maminka	 Angelína.	 Bydlíme	 v	 krásném	 velkém	
chráněném	buku.	Tatínek	tam	našel	bývalé	hnízdo	po	vosách.	Trochu	ho	předělal	a	opravil	na	muší	domeček.	
	 Každý	den	 létáme	pro	 jídlo	 a	 zásoby	na	 zimu,	 taky	pro	 listí,	 slámu	a	kůru.	Tatínek	 říká,	 že	 když	
budeme	mít	zateplený	domeček,	v	zimě	neumrzneme.	Snažíme	se	tomu	věřit.	Maminka	nám	šije	oblečení	 
z	mechu	a	listí.	Tatínek	stloukl	postel	a	maminka	se	zase	postarala	o	matraci,	polštář	a	peřinu.	Už	jenom	jeden	
měsíc	a	začne	mrznout,	 takže	si	musíme	pospíšit	 s	prací.	Když	máme	hodně	kůry,	 listí	a	slámy,	začneme	
smůlou	lepit	zeď.
	 Měsíc	utekl	jako	voda	a	začalo	mrznout.	Museli	jsme	si	vzít	oblečení,	co	nám	ušila	maminka,	a	vlézt	
do	postele,	kterou	postavil	 tatínek.	 Já	 jsem	měla	pelíšek	uprostřed,	maminka	a	 tatínek	vedle	mě.	Začínala	
noc,	kdy	je	největší	zima	a	mráz.	Zachumlali	jsme	se	do	peřin	a	maminka	řekla:	„Teď	jsme	jediné	mouchy	
v	přírodě	naživu.“	Tatínek	nás	utěšoval:	 „Nebojte	 se,	neumrzneme.“	 	Ale	najednou	nám	všem	začala	být	
strašná	zima.	Cítili	jsme,	jak	pomalu	tuhneme.	Báli	jsme	se,	že	všechna	naše	snaha	byla	marná	a	zimu	stejně	
nepřečkáme.	Maminka	nám	chtěla	dojít	 pro	další	 peřinu,	 ale	 bylo	 tak	 chladno,	 že	 by	 to	nezvládla.	Vtom	
tatínka	napadlo:	„Angelíno,	když	jsme	dělali	tu	zeď,	zbyl	nám	materiál.	Vyrobím	ti	z	něj	teplou	bundu	a	ty	
nám	přineseš	peřiny.“	Maminka	souhlasila.	Oblékla	se	a	šla.	Najednou	se	zastavila	a	povzdechla	si:	„Mám	
zmrzlou	nohu.“	Drželi	jsme	jí	palce.	Po	pěti	minutách	mrazu	a	utrpení	to	maminka	zvládla.	Trochu	naříkala,	
ale	nic	vážného	to	nebylo.	Tatínek	uvařil	čaj	na	spaní,	podal	nám	ho	a	my	jsme	ho	vypili.	Po	pěti	minutách	
jsme	byli	tak	unavení,	že	jsme	sotva	řekli	pár	slov	a	usnuli.	Po	čtyřech	měsících	jsme	se	probudili	a	tatínek	s	
maminkou	vykřikli:	„	Zvládli	jsme	to,	přežili	jsme	zimu.“	Byli	jsme	rádi,	že	to	vyšlo.	Kdyby	nebyli	tatínek	a	
maminka	tak	šikovní,	umrzli	bychom.	Tatínek	řekl:	„Takhle	to	budeme	dělat	do	konce	života.“	
A	skutečně	jsme	to	dodrželi.	Byly	jsme	nejstarší	a	nejšťastnější	mouchy	u	nás	a	možná	i	na	světě.
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Horská báseň
Julie Farová, Monika Bočanová, 

Tereza Dvořáková, Natálie Jelínková

Když jsme Pec pod Sněžkou zahlédli,
hned jsme se i po okolí rozhlédli. 

Když jsme stoupali ke sjezdovce Zahrádky,
prožívali jsme zimní radovánky.

Všichni na sjezdovky vyjeli s radostí,
na nich však čekalo mnoho neřestí.
Sněhuláka postavit jsme si chtěli,
ale málo sněhu jsme na to měli.

Koulovačka byla taky,
z koulí byly sněhové mraky. 

Všichni se těšili do tepla,
aby nám tvář rozmrzla.

Terka brzdila pádem,
zabila se málem.

Nakonec vše dobře dopadlo,
nikomu se nic vážného nestalo.

Týden jsme krásně prožili,
všichni jsme si to pořádně užili.
Už se ale budeme muset loučit,

všechno musí přece jednou skončit.

Výtvarné soutěže v prvním pololetí 2015/2016
 Koncem srpna Kamila Doubková a Kateřina Markvartová (obě 8. A) převzaly v Českých Budějovicích 
diplom a ceny za 3. místo v krajské výtvarné soutěži v rámci projektu „Po stopách doby husitské“.
V polovině prosince se celkem 5 našich žáků zúčastnilo v Městské knihovně v Táboře slavnostního předání cen 
14. ročníku okresní výtvarné soutěže pořádané Oblastním spolkem ČČK na téma „Jak pomáhám druhým“. Do 
soutěže poslalo práce celkem 6 škol. Ze 114 prací se nejvíce v I. kategorii líbily práce Jana Veselého (4. A) –  
1. místo a Venduly Vajsarové (4. B) – 3. místo. Ve II. kategorii se skvěle umístily žákyně 6. B: Tereza Hodinová 
– 2. místo a Sabina Babůrková – 4. místo. Ve III. kategorii získala Inka Horáková (8.B) krásné 2. místo. 
 Žáci vytvářeli návrhy oděvů do soutěže „Mladý módní návrhář 2016“, kterou vyhlásila SOŠ a SOU  
v Třeboni. Soutěž se týkala dětí z 5. - 9. tříd. Podmínkou bylo barevně zpracovat oděv inspirovaný vším, co nabízí 
moře pod svou hladinou, nebo oděv inspirovaný znamením zvěrokruhu. Modely mohly být doplněny vzorkem 
materiálu. Výška zobrazené postavy musela být minimálně 20 cm! S touto soutěží jsme zatím neměli zkušenosti, 
přestože probíhá už po dvaadvacáté, doufali jsme však, že návrhy našich žáků budou mít úspěch. Odborná porota 
ocenila ve II. A kategorii (dívky, znamení zvěrokruhu) 1. místem Inku Horákovou (8.B) a Aneta Červená (8. A) 
získala ocenění za ilustraci a zvláštní ocenění, v II. B kategorii (dívky, podmořský svět) si zvláštní ocenění odnese 
Anežka Zadražilová (7. B). V I. A kategorii (chlapci, podmořský svět) se na 2. místo prosadil svým návrhem 
Radim Zeman (7.B). Slavnostní vyhlášení spojené s módní přehlídkou a prohlídkou školy proběhne 16. 3. na SOŠ 
a SOU Třeboň.
 Všem žákům chci poděkovat za vynikající reprezentaci školy a za čas, který své práci věnují i mimo 
vyučovací hodiny.                                                                                                                          Mgr. Iva Eybertová

školní maškary

ze zápisu do 1. tříd
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
SNĚŽÍ, SNĚŽÍ, TO JE PRIMA, ŽE UŽ JE TU BÍLÁ ZIMA!

A opravdu: sněhové, mrazivé, vločkové, prostě zimní radovánky se začaly 
sypat i do naší školky. To bylo radosti! Hned jsme vyrazili na školní zahradu 
vyšlapat si sněhové cestičky, chytit vločku a pozorovat ji, zkusit si udělat 
kouli, hodit ji do dáli, postavit sněhuláka...  

CHUMELÍ A CHUMELÍ,
VŠICHNI BUDEM VESELÍ,
POSTAVÍME SNĚHULÁKA,

JEN CO SLEZEM Z POSTELÍ...
A když venku začal řádit „VELKÝ MRÁZ, CO PÁLÍ NÁS“ a my museli 
zůstat uvnitř za okny, trianglem a rolničkami jsme přivolali „Zimní vílu“ 
a „Zasněžený den“ v naší druhé třídě mohl začít. Už od rána přicházeli 
místo dětí sněhové vločky, víly, sněhuláčci, sněhový král. Všechny vítala 

„Zimní víla“, ve kterou se 
proměnila paní učitelka. 
Společně jsme si zazpívali písničku „O zvědavé černé kočce 
a sněžné vločce“, zatančili jsme si zimní taneček. Pomohli 
jsme sněhulákovi najít cestu z bludiště, našli jsme si zapadané 
rukavice ve „sněhové závěji“. Všechny nejvíc bavil „vločkový 
rej“, při kterém mohli tančit a hrát na dětské hudební nástroje 
v rytmu zimní písně Zima, zima, zima všude je... Nakonec si 
děti pochutnaly na mrazivé dobrůtce od „Zimní víly“. To bylo 
radosti po celý den!
Velký dík patří všem rodičům dětí, kteří pro ně připravili 

nápadité a rozmanité zimní oblečky, převleky a velkou měrou napomohli k radostným zážitkům dětí!
Štěpánka Laškajová

 O vlivu četby na rozvoj dětské osobnosti bylo napsáno tolik článků a zajímavých pojednání, až by se mohlo 
zdát, že nic dalšího už nelze vymyslet. Přece jenom bych se k tématu chtěla ještě vrátit, byť trochu oklikou. 

 Jeden z mých synovců je žákem střední školy a já s ním často diskutuji o jeho studijních výsledcích nebo 
učení vůbec. V poslední době mě zaujalo jeho povídání o povinné četbě a přístupu dnešních žáků k této klasické 
školní „disciplíně“. Stalo se nepsaným pravidlem, že, až na výjimky, téměř všichni žáci i studenti místo čtení knih 
nebo alespoň zhlédnutí filmu natočeného podle určitého knižního titulu, dávají přednost bezduchému opisování 
obsahu literárního díla z internetu. Úkol takto splněný nejenže postrádá svůj účel, ale ani nepřinese žákům či 
studentům povědomí o tom, co vlastně chtěl autor říci. Ověřila jsem si, že se „blýská na lepší časy“, protože přibývá 
počet pedagogů, mezi něž patří i „češtinářka“ mého příbuzného, kteří „donutí“ své žáky k četbě a formou testu 
zjišťují, jak se jim podařilo spisovatele pochopit. Zatím platí pravidlo, že úkol splní pouze jednotlivci, ostatní si 
raději nechají „nasázet“ špatné známky, než by po večerech otevřeli knihu.

 Pevně doufám, že dětem z naší mateřské školy se nic takového nepřihodí. Od jejich nejmladšího věku je 
vedeme ke vztahu k literatuře,  četbě i  rodné řeči.  Nejprve rozvíjíme dětský zájem o výše popsané formou her, později 
dětskou zvídavost uspokojujeme nabídkou výchovně-vzdělávacích činností, kde kniha hraje vždy důležitou roli. 
Mateřská škola disponuje dostatečným množstvím kvalitní literatury vhodné pro předškolní věk a ta je doplňována 
didaktickými hrami vztahujícími se k zvoleným námětům. Kniha je každodenním průvodcem života v mateřské škole 
a doufám, že tomu tak vždycky bude. Děti vždy vedeme ke správnému zacházení s knihou, doporučujeme správný 
způsob jejího ukládání i následné manipulace. S přibývajícím věkem přibývají znalosti o autorech i ilustrátorech, 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Chýnov, okres Tábor 
se bude konat ve dnech 7. a 8. dubna 2016 – bližší informace poskytne MŠ.
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poznatky z četby dávají nový rozměr dětské hře i dětskému chápání. Mluvené slovo je v naší školce preferováno 
a případnou audionahrávku používáme jenom pro hlasové porovnání. Naši malí čtenáři mají volný přístup ke 
knihám a mohou je využívat kdykoli během celého dne.  Součástí nabídky jsou i velkoformátové pohádkové listy 
a obrazy, kartonové kulisy i loutky sloužící k dramatizaci literárních hříček a příběhů. Vztah ke čtení a mluvenému 
slovu vůbec rozvíjíme také recitací a s ní spojenými aktivitami, správnou výslovnost i skladbu vět si děti upevňují 
při vyprávění nebo hudebních činnostech. Nabídkou literárních textů usilujeme o to, aby se upevnila spolupráce 
 s rodinou a vztah k četbě se stal i prioritou rodinných rituálů. Právě na rodičích záleží, jestli jejich potomek bude  
v budoucnu pouze „opisovatelem“ internetových paskvilů nebo se sám pokusí o vlastní analýzu a rozbor díla. O tom, 
že četba nehraje v mnohých dnešních rodinách prim, svědčí i častá konstatování dětí, že doma nemají žádné knihy 
a nedostávají je ani jako dárek. Mince má ovšem dvě strany, proto na druhé straně existují rodiče, jejichž maličký 
má doma stohy roztodivných knižních dobrodružství, která prožívají americká zvířátka a mluvící automobily či 
mašinky. Převažuje-li tento typ literatury v dětských knihovničkách, naše robátko zákonitě nemá informaci o tom, 
že Karkulku sežral vlk a Budulínka držela v „zajetí“ proradná liška. Právě české pohádky jsou vstupní branou 
do dětského literárního světa a jejich místo by mělo mít ve školách i rodinách čestné místo. Dnešní argumenty 
některých přecitlivělých rodičů, že nemohou svým dětem předkládat pohádky s krutým dějem nebo zakončením, 
nerada slyším, protože je přece známo, že v každé pohádce vítězí dobro nad zlem a všechno dobře dopadne. Sám 
život totiž přináší ještě ukrutnější situace a, bohužel, v reálu a bez fantazie. 

 Jako obvykle si neodpustím „mentorování“, že sebevýkonnější elektronika nemůže nahradit kouzlo 
mluveného nebo čteného slova, ani tajemnou vůni nové knihy. Čtení stmeluje rodinu, upevňuje vztahy, dává dobrý 
start vzájemné spolupráci a sdílení krásy.  Rozvíjí mluvní projev dítěte, a doufajíc, že si to nikdo z „dospěláků“ 
nevyloží ve zlém, i nás, kteří poznatky získané četbou používáme jak ke komunikaci, tak k sebevzdělávání i zúročení 
znalostí .

 Pokud spojíme síly a nabídneme našim dětem nejen svůj příklad a hodnotné náměty k četbě, nikdy se nebude 
moci stát, že na pultech knižních obchodů budou, za nemalé částky, k dostání knihy se slaboduchým obsahem, že naši 
nejmenší budou znát lépe Homera a Barta Simpsonovi než Smolíčka pacholíčka.  Díky osvíceným rodičům a dalším 
zúčastněným určitě skončí doba, kdy se v regálech prodejen s „méně drahými knihami“ bude povalovat skvostné 
dílo Boženy Němcové za méně než sto korun (název knihy, jejíž děj mapuje spisovatelčino dětství, nechávám jako 
závěrečnou hádanku pro pilné čtenáře).                                                          Helena Málková, ředitelka MŠ Chýnov

Z DOMOVA PRO SENIORY
Začátek nového roku znamenal pro Domov pro seniory určité stavební úpravy, které se týkaly uzavření části 
nového pavilonu A – pavilon MUDr. Ivy Holmerové, kde byly nainstalovány bezpečnostní dveře. Cílem těchto 
stavebních úprav je zajištění větší bezpečnosti klientů, kteří ji vzhledem ke svému onemocnění potřebují. 
Domov pro seniory Chýnov má zaregistrovány dvě sociální služby – Domov pro seniory a Domov se zvláštním 
režimem. Nastalé změny jsou určené především klientům, kterým je dle jejich zdravotního stavu určena služba 
Domov se zvláštním režimem.
V měsíci únoru byla pořádána Masopustní zábava, kdy 
k poslechu a tanci hrála oblíbená skupina s názvem 
DUO ESCALONA. Klienti společně s personálem 
připravili malé občerstvení a nesměly chybět ani 
masopustní koblihy, na kterých si všichni pochutnali.
Dále tradičně probíhaly oslavy narozenin klientů, kteří 
se v daném období narodili. Nechyběla klienty oblíbená 
společenská hra Bingo či výlet do Tábora. Další 
aktivitou, která je velmi oblíbená, je Videočajovna. 
K této aktivitě neodmyslitelně patří i terapeutické 
pečení, kde se podařilo napéct spoustu výborných 
dezertů, na kterých si klienti pochutnávají právě při 
„Videočajovně“.
Nyní se klienti a aktivizační pracovníci soustředí na příchod Velikonoc a tím spojenou i velikonoční výzdobu. 
Při příležitosti Velikonoc se ve vnitřních prostorách domova uskuteční posezení, kdy k poslechu bude hrát 
skupina DUO PEJA, která už v Domově pro seniory vystupovala a je klienty velmi oblíbená. 
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Zlatá svatba Miluše a Bernarda Vondryskových
26.	02.	2016	 -	přesně	na	den	před	50	 lety	si	 řekli	své	„ANO“	mladí	
snoubenci	Miluše	a	Bernard.		Život	měli	před	sebou,	naději,	představy	
a	plány	do	budoucna.	Určitě	si	v	tyto	okamžiky	nepředstavili,	že	za	
50	let	si	své	„ANO“	řeknou	znovu,	před	starostou	Města	Chýnova,	
panem	Pavlem	Eybertem.
Obnovení	manželského	slibu	mělo	svoji	zvláštní	atmosféru,	protože	
jako	 svědci	 byli	 přítomni	děti	 i	 vnoučata.	 Jistě	mi	 rodina	promine,	
když	si	dovolím	reprodukovat	milé	přání,	které	je	zaneseno	v	kronice	
Sboru	pro	občanské	záležitosti,	včetně	podpisů	oslavenců,	zástupců	
SPOZ,	celé	rodiny	i	tlapky	pro	štěstí	rodinného	přítele	psa	Bertíka.
„Mami a tati! Tak jsme Vám to odsvědčili, přejeme Vám hodně 

lásky a zdraví a ještě spoustu společných a pohodových let!!!“

SPOLEČESKÁ KRONIKA,  ZPRÁVY Z MATRIKY
Životní jubilea
Do konce března letošního roku 
oslavili nebo ještě oslaví 
své životní jubileum tito naši 
spoluobčané:
70 let
Janů	Karel,	Chýnov
Hüterová	Marie,	Kloužovice
Hanousková	Jana,	Chýnov
Vokurková	Věra,	Chýnov
Musilová	Marie,	Kloužovice
Petrů	Jan,	Chýnov
Novák	Josef,	Chýnov
Kuchařová	Jana,	Kloužovice
Radler	Josef,	Chýnov	
75 let
Fučíková	Anna,	Kloužovice
Řezanka	Jiří,	Kloužovice
Stará	Jiřina,	Záhostice
Urban	Jiří,	Chýnov
Fau	František,	Chýnov
80 let
Freitagová	Marie,	Chýnov
85 let
Tichý	Karel,	Chýnov
Korenda	Antonín,	Chýnov
Váchová	Marie,	Chýnov
90 let
Veselá	Emilie,	Chýnov
91 let
Staňková	Marta,	Chýnov
Jílková	Anežka,	Chýnov	
92 let
Hladíková	Antonie,	Velmovice

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

Narozené děti:
          listopad, prosinec 2015
Hýbl	Tomáš,	Chýnov
Punčochář	Marek,	Chýnov
Návara	František,	Chýnov
           leden, únor, březen 2016
Šilar	Vítězslav,	Chýnov
Svoboda	Daniel,	Chýnov
Půža	Antonín,	Chýnov
Štěpán	Jan,	Chýnov

Úmrtí:
Veselá	Marie,	1921,	Chýnov	DS
Fürbach	František,	1923,	Chýnov	DS
Smrž	Jaroslav,	1926,	Chýnov	DS
Procházková	Marie,	1926,	Chýnov
Leitnerová	Vlasta,	1928,	Chýnov	DS

Turková	Božena,	1942,	Chýnov	DS
Strnadová	Vlasta,	1925,	Chýnov
Vindyšová	Miluška,	1929,	Chýnov
Dvořák	Václav,	1943,	Chýnov

Poděkování
Jménem celé rodiny Vondryskových, včetně rodičů, velice děkuji panu 
starostovi a paní Fučíkové za milou návštěvu, posezení, za obřad a obnovení 
manželství a spoustu dárečků. Oslava se velice vydařila a rodiče budou ještě 
dlouho mít na co vzpomínat, ještě jednou díky moc.                 Jiří Vondryska
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Letošní první vítání nových občánků do svazku města 
Chýnova se uskutečnilo v pátek 5.2.2016 v obřadní síni 
MěÚ Chýnov. Sedm dětí narozených ještě v loňském 
roce přivítal do života starosta města pan Mgr. Pavel 
Eybert.
Ve fotografiích jsme se tentokráte snažili, abychom 
představili průběh celého obřadu, předávání dárků, 
podpisy do kroniky, účinkující děti z mateřské i 
základní školy a všechna miminka, včetně rodin  
u kolébky. 
Odpoledne bylo příjemné a těšíme se na další 
„Vítáníčko“, které připravujeme na květen.

Marie Fučíková, předsedkyně SPOZ



 Občasník Chýnovska        - 11 -      číslo 108 / březen 2016

KNIHOVNA A INFOCENTRUM

Vánoční atmosféru v knihovně vykouzlila výstava 
valašských betlémů.

Poté, co jsme se v knihovně rozloučili  
s Vánocemi, zkrášlili jsme zdejší prostory 
fotografiemi, pro Chýnov již dobře známého 
fotografa, Petra Mareše. Pan Mareš 
vydal minulý rok svou již druhou knihu 
„Táborsko“ a právě všechny fotografie, 
které zde visely, pocházely z nové knihy. 
A nebyl by to Petr Mareš, kdyby nevyhlásil 
soutěž. Ten, kdo u všech fotografií správně 
určí místo původu, dostane za odměnu 
prezentovanou knihu. Letošní vítězkou 
soutěže se stala paní Zuzana Strnadová. 
Blahopřejeme.

Ve čtvrtek, 4. února odpoledne, jsme se alespoň teoreticky za 
pomoci fotek a barvitého vyprávění pana Lumíra Slabého ocitli 
v Japonsku. Někteří z nás, kteří tuto zajímavou zemi již dříve 
navštívili, si tak připomněli známá místa a my ostatní, kteří 
Japonsko známe jenom z knížek a televize, jsme se dozvěděli 
mnoho nového a zajímavého a měli jsme skvělou příležitost zeptat 
se na spoustu věcí, které nás z japonské kultury nebo třeba z jejich 
životního stylu zajímají.
O den později bylo v knihovně opět rušno. Sešli se zde kamarádi, 
známí, přátelé, jednoduše všichni, kterým se líbí obrázky Ing. 
Heleny Šandové a batika Niny Klestilové, aby společně s nimi 
zahájili výstavu, která byla k vidění do 10. března.

František Bílek na kolejích
Víte, že od prosince 2015 v novém jízdním řádu ČD 
jezdí nový pár rychlíků č. 633 a 632 z Prahy do Českých 
Budějovic pod názvem „František Bílek“? Můj návrh na 
toto jméno vyhrál. Chcete se s ním svést?
Praha, hl. n. - Tábor - České Budějovice
                6:34                    8:00           8:57
Zpět: České Budějovice - Tábor - Praha, hl. n. 
                19:03                   19:57          21:26
Tímto se František Bílek zařadil například mezi:
Bedřich Smetana: Praha – Graz
Petr Bezruč:  Praha – Žilina
Karel Čapek:  Praha – Mnichov
Zdeněk Fibich:  Břeclav – Praha
Josef Václav Myslbek: Brno – Česká Třebová

Zdeněk Černý, nádražní
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18. února, opět ve čtvrtek, jsme zase teoreticky cestovali. 
Milou, vzdělanou a velice fundovanou průvodkyní 
večera byla Ing. Helena Šandová. Nejeli jsme autobusem, 
vlakem, autostopem, nepochodovali jsme ani pěšky, 
nýbrž jsme se plavili lodí po Středozemním moři. 
Takto vhodně zvolená destinace, všeříkající fotografie 
a ohromné množství zajímavých informací příjemně 
rozzářily jinak díky počasí nevlídné čtvrteční odpoledne.

Za divadelními představeními nejezdíme pouze do velkých měst naší vlasti. Občas si pozveme i nějaký ochotnický 
spolek do Chýnova.  Letos nás oslovila nabídka táborské divadelní společnosti KAPOTA a během zimy jsme vám 
nabídli možnost zhlédnout dvě jejich představení. Jmenovala se „Jdi do Prčic!“ a „Ať žijí Husité“.

Dárek k březnu – měsíci čtenářů
Městská knihovna Chýnov pro vás připravila k březnu 
– měsíci čtenářů malý dárek. Obohatili jsme fond o 
další médium, a sice audioknihy. Možná že vás čtení 
tlustých knih také už někdy unavuje, nebo máte pocit, 
že ve dnech nabitých pracovními povinnostmi, starostmi 
o rodinu, dům a zahradu, je možnost přečíst si nějakou 
knížku pouhou nedostižnou chimérou – pak pro vás 
máme řešení. Půjčte si v knihovně cédéčko a při vaření, 
žehlení, práci v dílně, posilování, natírání, háčkování,  
v kuchyni či na dvoře, v lenošce nebo ve vaně si vychutnejte 
profesionální přednes napínavého detektivního příběhu, 
romantické zamilované story, historické epopeje či 
pouhého odlehčeného vyprávění ze života.
Z titulů, které jsme pro vás připravili, vybíráme: Lars 
Kepler: Stalker, Hana Parkánová Whitton: Moje anglická 
babička, Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky, 
Vlastimil Vondruška: Přemyslovská epopej III. Král rytíř. 
A nezapomněli jsme ani na děti – usínat můžou třeba  
s kocourem Modroočko.

Pojeďte s námi do divadla do Českých Budějovic
Městská knihovna Chýnov pořádá opět jeden ze svých 
divadelních zájezdů. Tentokrát jde o představení 
Jihočeského divadla podle slavného amerického filmového 
muzikálu Zpívání v dešti režiséra a tanečníka G. Kellyho. 
Tvůrci Zpívání zasadili děj tohoto milostného příběhu z 
Hollywoodu, který neodolatelně, ale především láskyplně 
paroduje zmatky kolem vynálezu zvukového filmu, do 
zlatých dvacátých let.  Vraťme se se slavným hereckým 
párem Donem Lockwoodem a Linou Lamontovou zpátky 
do roku 1927 a postavme je před zapeklitý úkol – na plátně 
nejen poprvé promluvit, ale i zazpívat! 
Zájezd se uskuteční ve středu 13. dubna, odjezd z Chýnova  
v 17:30 hod.
Cena 470,- Kč zahrnuje vstupné a dopravu. Informace a 
rezervace v knihovně nebo na tel. 381 297 647.
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KALENDÁRIUM
BŘEZEN
11.	03.	19:00	„Ať	žijí	Husité…!“	Ochotnické	
představení	KAPOTA	Tábor,	KD	Chýnov
18.	03.	Cimbálová	muzika	z	Moravy,	Bistro	Na	
Masně
20.	03.	15:00	Velikonoční	veselice,	koncert,	kostel	
Nejsvětější	Trojice	Chýnov
22.	03.	–	1.	4.	Velikonoční	výstava,	Měk	Chýnov
24.	03.	9:00	Velikonoční	dílna	na	faře
25.	–	28.	03.	Velikonoce
DUBEN 
07.	a	08.	04.	08:00-13:00	Zápis	do	MŠ	Chýnov
08.04.	17:00	Přednáška	„Od	Jordánu	k	Táboru“	–	
Izrael	a	Palestina,	Ing.	Josef	Jahelka,	Měk	Chýnov
10.	04.	Zahajovací	vyjížďka	s	dětmi,	Cykloklub	
Chýnov
13.	04.	17:30	„Zpívání	v	dešti“	divadelní	zájezd	
do	Č.	Budějovic
15.	04.	18:00	Prezentace	knihy	Viléma		Nečase	
„Bílek	Svědectví	o	bratru	Františkovi“,	Bílkova	
vila	Chýnov
06.	–	27.	04.	„Má	vlast	-		cestami	proměn“,	
výstava	fotografií	Měk	Chýnov
21.	04.	Zájezd	-	zámek	Kratochvíle	a	Holašovice,	
Měk	Chýnov

KVĚTEN
05.	05.	13:00-17:00	Den	otevřených	dveří	 -	hasiči	
Chýnov
07.	05.	Výlet	Krušlovský	včelín,	Lipno	–	ZO	ČSV	
Chýnov
08.	05.	14:00	Tradiční	trh	ve	dvoře	u	Svobodů
20.	05.	20:00	Večer	s	písničkami	na	přání	
Mistříňanka,	KD	Chýnov
26.	05.	Zájezd	-		zámek	Vrchotovy	Janovice	a	
Průhonice,	Měk	Chýnov
22.05.	Pouť	Chýnov
06.	05.	-	02.	06.	Výstava	prací	žáků	malířky	Evy	
Wernerové-Malkovské,	Měk	Chýnov

ČERVEN
04.	06.	APEX	BIKE	MTB	Maraton	Města	Chýnov
17.	06.	15:30	Ornitovycházka,	Chýnov
18.	06.	Zájezd	„Západní	Čechy,	NPR	Smraďoch,	
NPR	SOOS,	Motýlí	dům,	Františkovy	lázně,	…	s	
Ing.	J.	Jahelkou“,	Měk	Chýnov
23.	06.	Zájezd	-		Žumperk,	Nové	Hrady,	Terčino	
údolí,	Měk	Chýnov
24.	06.	Svatojánská	noc
Výstava	„Komiksy	z	časopisu	ABC“,	Měk	
Chýnov

Nová kniha o Františku Bílkovi
V krátké době se nyní setkáváme již s druhou knihou 
věnovanou Františku Bílkovi, což svědčí o stálém 
zájmu o tohoto jedinečného umělce, chýnovského 
rodáka.
Knihu dosud neznámých vzpomínek na Františka 
Bílka vydala koncem ledna 2016 Společnost F. Bílka 
ve spolupráci s nakladatelstvím Malvern. Autorem 
tohoto unikátního a rozsáhlého svědectví je jeho švagr 
Vilém Nečas (1881–1948), bratr jeho manželky Berty, 
středoškolský profesor.
Vzpomínku na celý Bílkův život a dílo sepsal krátce po 
Bílkově smrti, v letech 1942-3, po válce ještě rukopis 
opravily a doplnily Bílkova žena a dcera. Od té doby 
se rukopis nachází v soukromém majetku a nyní byl 
publikován poprvé po více než 70 letech od jeho vzniku.
Kniha čtenáři poskytuje cenný vhled do myšlenkového 
a duchovního světa originálního tvůrce a dává možnost 
intenzivněji vnímat jeho dílo a lépe mu porozumět.
Slavnostní prezentace této knihy proběhne také  
v chýnovském Bílkově ateliéru, a to v pátek 15. dubna 
v 18 hodin. Zde bude také možné si publikaci zakoupit.
POZVÁNKA NA JARNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 
V SOBOTU 7. 5. 2016
Vážení přátelé včelaři – vy stávající i vy spoluobčané, kteří 
si včelky jistě oblíbíte. Vás a vaše rodinné příslušníky si 
tímto dovoluji pozvat na jarní pohodový zájezd s prohlídkou 
probouzející se přírody Šumavy. Krátce navštívíme vyřezávaný 
včelín, který pan Josef Mach v Krušlově zdobil celý život. Určitě 
stojí za zhlédnutí tento netradiční unikát, na jehož obnovu jsme 
přispěli i my. Dále bychom chtěli projít Stezku korunami stromů, 
prohlédnout si rekreační středisko v okolí této stavby i okolí 
Lipna.
Máme připravené odpovědi na vaše případné dotazy o životě 
a chovu včel, jejich produktech i o prospěšnosti včelaření. 
Můžeme si vyprávěním zkrátit cestu.
Skupinové vstupné v Krušlově činí 20,- Kč a vstupné na Stezku 
korunami stromů 120,- Kč. Dopravu bude částečně hradit ZO 
ČSV Chýnov a doplatek upřesníme podle počtu přihlášek  
v termínu do 24. 4. 2016. 
Bož. Strnadová – tel.: 381 297 026, 723 989 228, 
e-mail: alur@seznam.cz
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ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ KOMISE
Máte zájem o informace formou SMS?
Na minulém zasedání Zastupitelstva města navrhl pan Mgr. Josef Musil, že by i  
v Chýnově bylo dobré, aby občané kromě informací z obecního rozhlasu a webových 
stránek dostávali informace formou SMS. Rada města se tímto námětem zabývala 
a před případnou realizací rozhodla, že je třeba nejdříve zjistit, zda by o tuto službu 
byl zájem. Proto vyzývá občany, kteří by chtěli na své mobilní telefony informace 
tímto způsobem dostávat, aby vyplnili malý formulář se svým telefonním číslem a 
tématy, o která mají v SMS zprávách zájem. Pro ochranu osobních dat neuvádějte 
na formuláři své jméno. Ten z tohoto čísla Občasníku ze zadní strany vystřihněte 
(můžete i kopírovat pro více členů rodiny), vyplňte jej a odevzdejte paním 
knihovnicím, nebo vhoďte do schránky na MěÚ. Po 31. březnu bude vyhodnocen 
zájem a padne rozhodnutí, zda službu spustit, či nikoli.

Rozkvetlé Chýnovsko 
I v letošním roce proběhne další ročník pěstitelské soutěže Rozkvetlé Chýnovsko. 
Proto by zahrádkáři, kteří se soutěže chtějí účastnit, měli při jarním výsevu a výsadbě 
na tuto soutěž pamatovat a směřovat svou snahu k měsíci srpnu, kdy bude opět naší 
komisí hodnocena.
Kalendář pro rok 2017
I v letošním roce byla naše komise pověřena přípravou kalendáře pro rok 2017 z 
fotografií od našich občanů. Protože každý měsíc roku je trošku jiný a nebylo 
jednoduché v některých měsících vhodný obrázek vybrat, vyzýváme amatérské 
fotografy našich obcí, aby nezapomínali s fotoaparátem vyrážet do okolí po celou 
dobu roku. Jakmile se bude blížit termín příprav kalendáře, opět vás požádáme o vaše 
úlovky z objektivů. Předem za spolupráci děkujeme.

Za ŠKK Mgr. Milan Rada

Oslavy 1035 let od založení našeho města
Jistě není potřeba obšírněji připomínat, že naše krásné městečko Chýnov píše svou historii již 1035 let, že patří 
vedle Doudleb a Netolic mezi tři nejstarší místa na jihu Čech, zmiňované v Kosmově kronice, a že sousední Tábor 
nebo nedaleké České Budějovice byly ještě bílá místa na mapách kotliny české, když Chýnov existoval již několik 
století. Někteří z nás určitě pamatují velkolepé oslavy tisíciletého výroční od vzniku města v roce 1981. Ano, byla 
to tehdy velká sláva, zažil jsem to jako žák základní školy: sama škola se v tu chvíli na pár dní proměnila v jedno 
velké muzeum, připomínající historii našeho města. A protože nechceme čekat bezmála dalších tisíc let, je potřeba 
si historii připomínat i v podobě menších kulatin, v tomto případě však pochopitelně nejde zdaleka ani použít slovo 
půlkulatin, jako je tomu například v životě lidském. Každopádně bychom chtěli to letošní výroční pojmout nejen 
jako oslavu 1035 let od založení, ale i jako takovou vzpomínku na zmiňované oslavy tisíciletí Chýnova. Tato akce 
by měla být situována na nějaký říjnový víkend letošního roku. Toto zatím berte jen jako takovou předběžnou 
pozvánku, abyste věděli, na co se můžete těšit. Podrobná pozvánka pak přijde v letním vydání tohoto Občasníku, 
kde bude kromě přesného data již uveden i podrobný program oslav. Chtěli bychom pozvat známé kapacity  
v oblasti historie a archeologie Jiřího Práška a Rudolfa Krajíce, kteří mají oba k Chýnovu více než blízko a mohli 
by tak nejlépe občanům historii našeho města přiblížit. Od vás, občanů Chýnovska bychom si pak rádi s dovolením 

vypůjčili záznamy, fotografie či předměty, vztahující se 
právě k oněm oslavám tisíciletého výročí, nebo alespoň 
k tomuto období. Pamětníci zavzpomínají, mládež pak 
bude mít možnost nahlédnout do doby mládí svých rodičů 
a prarodičů. 
Akce bude probíhat v kulturním domě v Chýnově a vámi 
zapůjčené předměty budete moci předat pracovnicím 
infocentra na městském úřadě. Také v tomto směru 
přineseme podrobnější informace v příštím vydání 
chýnovského Občasníku. Již nyní však můžete bádat ve 
vašich domácích archivech, budeme vám za to vděčni.

Za Školskou a kulturní komisi Evžen Zadražil
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SDH CHÝNOV v roce 2015
Požár 10
Technický zásah 7
Technická pomoc 23
Dopravní nehody  3
Planý poplach 1
Prověřovací cvičení 2
Školení zásahové jednotky 12
Kondiční jízda  14
Údržba techniky a výzbroje/PnRPK 26/14
Údržba hasičské zbrojnice 23
Soutěže / příprava 19/15
Prezentace 10
Společenská činnost 9
Schůze 16
Různé 23
Činnost celkem v roce 2015 227
Ujeto vozidly SDH celkem za rok 
(bez Š 706)

2.736 km

Š 706 byla od září zapůjčena do Tučap.

Hasiči v roce 2016
Začátek roku nebyl tak hektický jako rok minulý, 
po přípitku na náměstí k novému roku jsme se 
mohlyivěnovat práci na dokončení repase polní 
kuchyně, aby byla připravena k zajištění běhu 
Milénia. Poté proběhly tradiční zimní akce jako 
zabijačka, hasičský ples a maškarní průvod. 
Pracovalo se na projektu ,,Nová technika pro JSDH 
Chýnov“ je to projekt, ve kterém je možnost získat 
nové dopravní vozidlo a cisternu na velkooběmové 
hašení za prostředky hrazené z 90% z evropské 
unie a jihočeského kraje. Konala se Výroční valná 
hromada okrsku Chýnov a ve Slapech proběhlo 
3. společné jednání Výkonného výboru a Okresní 
revizní rady Okresního sdružení hasičů Čech 
Moravy a Slezska. 27. února jsme vyjížděli letos 
k prvnímu požáru, a to do Potoční ulice, kde hořel 
kontejner s komunálním odpadem. Měsíce březen 
a duben patří času na vzdělávání, kdy proběhnou 
různá školení od zdravotního, strojnického, 
velitelského, dýchací techniky, autoškoly, až po 
školení členů zásahové jednotky. Samozřejmostí 
je i starost o techniku a věcné prostředky. Tradičně 
zveme všechny zájemce na den otevřených dveří  
u příležitosti svátku svatého Floriana, patrona 
hasičů, který bude v neděli 8. května od 13 do 17 
hodin. Poté začne příprava družstva na soutěže 
požárního sportu tak, aby dobře reprezentovali náš 
sbor a Město Chýnov.

Jan Pistulka st. jednatel SDH Chýnov  
setkání zasloužilých hasičů →

okresu Tábor a Benešov v Chýnově

Požár: dílna a garáž Nová Ves, Domov seniorů Chýnov, 
kontejner v Potoční ulici, čerpací stanice PAP OIL Chýnov, 
os. automobilu Kozmice, pole Ratibořské Hory, pole-les 
Stoklasná Lhota, nepovolené pálení Chýnov, traktor 
Chrbonín, kotelna RD - Bílkova ul.
Technický zásah: bleskové povodně - čerpání vody, úklid vozovek Chýnov, 
Kloužovice, Nuzbely, Lažany, padlé stromy Nová Ves, Mašovice a MŠ Chýnov.
Technická pomoc: mytí komunikací, chodníků a tarasu, dovoz vody, doprava 
osob, čištění kanalizace, zalévání hřiště, městské zeleně a stromků v lese.
Dopravní nehody: převrácený kamion u Vilímků Bílkova čp. 60, převrácený 
vlek s dobytkem Prasetín, os.auto do můstku v ul. Nekutova.
Planý poplach: požár komínového tělesa RD ve Vášově ulici (zmatený majitel).
Prověřovací cvičení: dýchací technika v polygonu na HZS Tábor, taktické 
cvičení složek IZS - požár lesa u Chrbonína s kyvadlovou dopravou vody za 
účasti šesti jednotek. 
Školení zásahové jednotky: školení velitelů a strojníků na HZS v Táboře, 
řidičů v autoškole Nosek, školení zásahové jednotky, velitelský den na HZS, 
školení velitelů v Č Budějovicích. 
Kondiční jízdy: vozidla CAS24 LIAZ, 706 RTHP, VW Transporter  
Údržba techniky a výzbroje  +  práce na renovaci polní kuchyně (PnRPK).
Údržba hasičské zbrojnice: průběžný úklid posilovny a hasičské zbrojnice  
během roku, demolice starého skladu na dvoře HZ, výstavba nového skladu. 
Soutěže/příprava: Dvorce, Žďár, Chrbonín, Košice, Tučapy, Chýnov, Strmilov, 
Kozmice, Krátošice, Řepeč, Chotěmice, Zhoř, Slapy, Malšice, Želeč (THL); 
Jaronice (extraliga); Bohdalín (PeHL); Turovec - okrsek v PS;  Stará Říše JOL; 
tréninky na základně na fotbalovém hřišti.
Prezentace: články v Občasníku 4x, den otevřených dveří na HZ, výstava 
techniky na náměstí, Robur na veteránské jízdě v Čelkovicích, Noc s 
Andersenem, Setkání s armádou ČR, prezentace techniky v Pohnanci.  
Společenská činnost: přivítání Nového roku, hasičský ples, setkání s 
čestnými členy sboru, společenská posezení na H.Z. , účast na 140 výročí 
založení SDH Mladá Vožice, společenské posezení ZJ v restauraci Na 
Holešovně, setkání zasloužilých hasičů JčK v Táboře, slavnostní vyhlášení 
výsledků THL v Košicích, setkání zasloužilých hasičů okresů BN a TA  
v Chýnově. 
Schůze: výborové, VVH, okrskové, velitelský den, VV OSH Tábor, soutěžní, 
OSH, KSH, setkání představitelů SDH, THL, dotace v ČB na KÚJčK.
Různé: zabijačka na hasičárně, servis při „Běhu Milénia“, maškarní rej, 7 členů 
darovalo krev 2x, pálení čarodějnic, zajištění cyklistického závodu MBT, 4x 
sekání trávy plochy startu pro pož. útok na fotbalovém hřišti, 3x vyčištění a 
vysekání svahu pod H.Z., 3x příprava na oplocení, asistence u lampionového 
průvodu a ohňostroje na f. hřišti, asistence u ohňostroje v Kozmicích, osvětlení 
a malý ohňostroj v MŠ Chýnov, čertovská nadílka, vaření novoročního přípitku 
pro účastníky ohňostroje.
Doplnění výzbroje a výstroje: 4 dýchací přístroje Dräger, 2 ks zdrojů pro 
udržení autobaterií, ochranný oblek proti bodavému hmyzu ,,SRŠÁŇ“.  
Investice sboru: oprava a seřízení soutěžní stříkačky.
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Z KATOLICKÉ FARNOSTI

rodinná skupinka koledníků

společná fotka (skoro) všech koledníků

Tříkrálová sbírka
Začátkem ledna chodilo v Chýnově a okolí 11 skupinek 
koledníků, kteří celkem vybrali 55.072,- Kč. Z toho 
podporujeme dvě osmileté děti na Haiti ve městě Baie-
de-Henne v rámci Adopce na dálku (platíme jim školu). 
Další část peněz je pro táborskou Charitu (středisko 
Auritus) a pomoc Charity u nás i v zahraničí. Chtěl bych 
moc poděkovat všem, kteří přispěli při Tříkrálové sbírce.
Velikonoční dílna
Na Zelený čtvrtek 24. března bude Velikonoční dílna pro 
maminky i kluky, pro tatínky i holky na faře  (Zámecká 
6) od 9 do 13 h. Budeme společně malovat, lepit, 
vystřihovat, vyrábět, zdobit, plést... Vezměte si prosím 
vyfouklá vajíčka. Vstupné 20,- Kč.
Svatý Vojtěch
Kolem svátku sv. Vojtěcha děláme poutní procházku ke 
kapli na Pacové hoře. Letos půjdeme nejbližší neděli 24. 
dubna. Vyjdeme v 15:00 od posledních domů ulice Na 
Skalici, pobožnost u kaple nad jeskyní bude v 16:00.
Noc kostelů
Po loňském pěkném průběhu bychom se chtěli i letos 
přidat k evropské akci „Noc kostelů“, která se koná  
v pátek 10. června večer. Začátek bude v 19:00 hodin, 
můžete se těšit na dějiny kostela, výstup na věž, 
ochutnávku mešního vína...
Oprava fasády fary
Chtěl bych poděkovat městu Chýnov i všem dárcům za 
pomoc při zaplacení opravy horní poloviny severní strany 
(směrem k městskému úřadu) fasády fary. Celková cena 
prací v roce 2015 byla 85.073,-Kč. Letos bychom rádi 
pokračovali spodní částí této severní strany fasády. 

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

VELIKONOČNÍ VESELICE
Týden před Velikonocemi v neděli 20. března 2016 se 
budeme moci opět sejít na dobročinné akci Velikonoční 
veselice. Tentokrát bude zahájena v 15 hod. koncertem 
skupiny Dej Nám Akord v kostele Nejsvětější Trojice. 
Tento vokální soubor zpívá především černošské 
spirituály, tradicionály a černošské lidovky. Po koncertě 
proběhne malý trh s tradičními velikonočními dobrotami 
a jehněčí pečínkou. Výtěžek bychom tentokrát rádi 
věnovali Nadačnímu fondu Generace 21. Všichni jste 
srdečně zváni. 
Co je Nadační fond Generace 21? Je to apolitický a 
neideologický projekt, jehož cílem je zachránit 153 
lidských bytostí, křesťanů z Iráku a Sýrie, kteří jsou 
bezprostředně ohroženi na životě Islámským státem; dát 
jim šanci na nový život. 

za Církev bratrskou Hana Kubů
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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Krádež v pivovaru Chýnov
zloděj odcizil historický dřevěný šrotovník 
Pátráme po pachateli, který v blíže neurčené době od 26. 12. 2015 do 26. 2. 
2016 vnikl po násilném vstupu do objektu bývalého pivovaru v Zámecké ulici v 
Chýnově, kde odcizil historický dřevěný šrotovník. Majiteli tím způsobil škodu 
v předběžné výši 10.000 korun.
Po zloději i odcizeném šrotovníku pátrají policisté Obvodního oddělení PČR 
Sezimovo Ústí, potažmo Policejní stanice Chýnov.
Jakékoliv informace k uvedenému skutku, zejména k výskytu či případné 
nabídce prodeje uvedeného historického stroje, přivítají policisté z Policejní 
služebny Chýnov či na telefonních linkách 974 238 770, 974 238 730, případně 
lince číslo 158. Děkujeme.
Nprap. Bc. Ladislav Vach, e-mail oo.chynov@pcr.cz; 
por. Mgr. Miroslav Doubek, e-mail ta.pis@pcr.cz

Toulava
Žlutý kabát, červená čepice, torna přes rameno a v ruce 
hůl. Tak nějak si můžeme představovat krajánka, muže, 
který se toulá krajinou od mlýna k mlýnu, bere kdejakou 
práci a hlavně nosí sebou vždy vrchovatou nůši historek 
a dobré nálady. Že takoví krajánci už nejsou? Možná 
budete překvapeni, když se s některým z nich potkáte 
tady doma v Chýnově. Krajánek je totiž postavou, která 
reprezentuje turistickou oblast Toulava, od Tábora až  
k nám..., jejíž součástí je i Chýnov.
Ale co je to ta Toulava? Jde o turistickou oblast, jejímž 
centrem je město Tábor a táhne se na jih k Soběslavi, na 
sever až k Sedlčanům, na západ k Milevsku a na východ 
k Mladé Vožici. Vznikla ve skupině nadšenců, kteří 
cítili, že mezi Prahou a turisty vyhledávanými oblastmi 
jižních Čech, je krásný kraj, kterým lidé většinou jenom 
projedou na své cestě dál na jih. Což je škoda. Máme 
tady v okolí mnoho krásného, hluboké lesy, romantické 
zříceniny v kopcovité krajině, slavnou Chýnovskou 
jeskyni i historická města jako Tábor nebo Bechyně. 
Vždyť i Chýnov patří k nejstarším sídlům v jižních 
Čechách.
S tímto vědomím vznikla Toulava. Stalo se přitom něco, 
alespoň v této zemi, nebovyklého. Novou turistickou 
oblast nenarýsoval žádný úředník někde v Praze nebo 
v Budějovicích, ale vznikla spontánně z iniciativy obcí, 
místních akčních skupin a podnikatelů v cestovním 
ruchu, kteří si uvědomili, že když potáhnou za jeden 
provaz, bude to výhodné pro všechny. Že majitel vedlejší 
hospody nemusí být nutně konkurent, ale partner a že 
když se lidem odjinud ukáže, jak je u nás krásně, turisté 
se tu zdrží. A to je ekonomický přínos i pro obce a z celé 
oblasti to dělá lepší místo k životu. Na tomto principu 
vznikla třeba zážitková turistická karta Toulavka, která 
sdružuje 52 turistických cílů a podnikatelů, kteří zdarma 
každému, kdo ji má, poskytují různé bonusy a posílají 
si turisty navzájem. Navíc s ní můžete vyhrát další ceny 
za sbírání razítek. Jedno takové místo je i v nedalekých 
Záhosticích – s Toulavkou můžete vyrazit se slevou na 

velbloudí farmu. Kartičku přitom jednoduše získáte 
třeba v chýnosvké knihovně na infocentru.
Toulava od svého vzniku ušla kus cesty. Letos se stala 
oficiální turistickou oblastí Jihočeského kraje, podle nové 
koncepce cestovního ruchu. Z nápadu několika lidí, kteří 
svou práci pro Toulavu dělali zadarmo po večerech, se 
tak najednou stala krajem uznávaná turistická destinace. 
A to, co tady v Toulavě v cestovním ruchu vznikne, kraj 
vezme a „prodá“ dál.
Toulavu ale i nadále spojuje především touha 
spolupracovat, něco společně dokázat a láska k rodnému 
kraji. Pro letošní i další roky si proto zvolila motto: Kraj 
dobré nálady. Jeho nositelem je právě postava krajánka, 
který bude navštěvovat slavnosti, zvát na další akce  
v celé Toulavě, vyhlásí soutěž o nejlepší fotku, do které 
se můžete zapojit i vy, a rozdávat (nejen) dobrou náladu. 
Vždyť můžeme ukázat, že nemáme jen pěknou přírodu 
a památky, ale že to u nás žije a je tu stále co dělat. A to  
o Chýnově určitě platí. Kdo by se chtěl jakkoli zapojit, je 
samozřejmě vítán.

Jan Sochor, Ředitel Toulava o.p.s
Více info na www.toulava.cz a www.facebook.com/
Toulava.cz/, kontakt: info@toulava.cz
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Z HISTORIE: Jaro a Velikonoce
Jaro přichází po dni svatého Josefa. Ve všech ročních 
období by vyhrálo určitě jaro, přestože začíná blátivou 
nepohodou, jakou končí podzim. Je pravda, že člověk  
v samotném jádru je tuze milovný změn. Pozdraví 
každého roku s uspokojením příchod zimy, ale právě tak 
je pravda, že jí už má v druhé polovině února plné zuby. 
A právě mládež takto do věku patnácti let vám prozradí, 
že se již náramně těší na příchod jara. Chlapci a děvčata 
po patnácti letech, v nichž se již probouzí sklon ke 
družnosti ve dvou, mají tuze rádi jaro v plném rozpuku 
a z něho nejraději rozkvetlá idylická zákoutí, v jakých 
se leckdy cukrují hrdličky. Ale zeptáte se lidí starých na 
jejich mínění, povědí vám bez váhání, že nejvíce se jim líbí 
taky jaro. Řeknou vám to i v nejkrásnějším podzimním 
dnu, když se spokojeně vyhřívají na slábnoucím sluníčku. 
A věřte jim, že mají pravdu, jsou ostatně nejzkušenější 
ze všech. Všechny roční doby 
jsou krásné, ale kdyby někoho 
napadlo uspořádat pořadí  
o tom, které z ročních období 
je nejkrásnější, vsadím krk na 
to, mám jenom jeden, že by 
zvítězil soud zkušených starců 
a stařen, vyhrálo by jaro. Jaro je 
z ročních období nejbojovnější 
a nejútočnější. Z ničeho nic, 
takřka přes noc je tady. Je 
jaro sám život, ba mnohem víc, je projevem a důkazem 
nesmrtelnosti živé hmoty. Proto je jaro nejkrásnější roční 
dobou. Proto o něm píši k jeho cti a chvále. Pranostika 
praví, že na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby 
měl zmrznout. Ono ho to ani nenapadne. Poněvadž na 
Hromnice tu ještě není. Ale nic to nemění na postřehu 
o počátku jara. Ale v ten čas nebo maličko po něm už je 
dávno zpraven o blížícím se jaru anebo o jeho příchodu.
Velikonoce jsou obecně brány za svátky jara a každá 
jejich gratulační pohlednice je ozdobena alespoň jednou 
z těchto typicky jarních věcí: vajíčkem nebo kuřátkem, 
větvičkou jívy s kočičkami, lískovou snítkou s nazlátlými 
jehnědami nebo mladým zajíčkem. A přece někdy 
Velikonoce spadnou do bláznivého dubna a dokonce 
mohou být i někdy zasněžené. A kdyby byli pranostiku 
vytvářeli myslivci, byli by nechali nespolehlivého 
skřivánka stranou a řekli, že po Hromnicích musí zaječice 
vrhnout mladé, i kdyby jí měli zajíčkové zmrznout, a to se 
někdy taky stane. Takže Velikonoce se blíží a my si o nich 

povíme něco z historie. Dříve se slavily jiným způsobem. 
Asi tak v roce 1947, když se tento termín blížil, sešla se 
nás parta kluků z Podmostu. Začalo to na Zelený čtvrtek. 
Jednalo se o řehtání. Ve čtvrtek, pátek a v sobotu. Naše 
trasa vedla každý tento den od křížku Na Objegráku ráno 
v sedm hodin. Tam jsme se pomodlili a šlo se. Obešli jsme 
celý Podmost, do všech uliček. Až k Lotynce a k Jínovům. 
Až jsme to všechno v pořádku odřehtali, tak přišlo to, že 
jsme si vybrali z každého baráku desátky. Ty jsme pak 
spravedlivě rozdělili. Jen si pamatuju, že Franta Radostů 
nepřišel až ke křížku a začal až u Pospíchalů a bylo mu 
za to strženo deset korun z výplaty.  Jinde v Chýnově se 
neřehtalo a lidé si považovali, že právě u nich se řehtá. 
Vyřehtané peníze byly jediné, co jsme měli na pouť, která 
se taky blížila. Jen si vzpomínám, že nejlepší dárci vždy 
byli pan Leman, porybný, anebo pan Jína, pracovník 

kanceláře prezidenta republiky 
Eduarda Beneše. U toho jsme 
museli vždy zastavit a asi 
deset minut řehtat na místě. 
Do desátek patřilo i materiální 
podělení. Paní Doležalová, 
hajná, když nám dávala něco, 
tak to byl pekáč buchet, ty jsme 
hned snědli.
Dnes již ani děti neví, proč se 
nezvoní. Jen se těší, až přijdou 

Velikonoce, ať jsou to kluci nebo dívky, koledují všichni. 
Za nás nekoledovala ani jedna holčička. To byla pro ni 
docela potupná věc. Dnes je to jedno, je jiná doba a je 
emancipace. Když už vzpomenu na ten velký zástup 
lidí, kteří šli na Velký pátek do kostela, to by měl pan 
farář radost. Většina z nás kluků chodila do kostela 
ministrovat. Střídali jsme se poctivě. Pan kostelník 
Jakšič to vedl spravedlivě, a když někdo nemohl, tak za 
něho zajistil náhradu. Nejlepší služba byla, když byla 
v kostele svatba. To bylo pokaždé i něco k zakousnutí. 
Napřed to přebral kostelník a zbytek byl pro nás. Tenkrát 
to nebylo, že si každý došel a nakoupil cukroví, tenkrát 
byla dobrá i suchá houska od Strnadů. A že byla dobrá, 
dá mi za pravdu každý, kdo si na to pamatuje. Takže 
Velikonoce, ty svátky jara, probíhaly každý rok stejně. 
Jen s tím rozdílem, že i nám léta přibývala a pomalu jsme 
i přestávali řehtat. Zato rádi na to vzpomínáme a říkáme: 
„Kdyby se to zas na nějaký čas vrátilo“.

Jiří Tychtl
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ZE SPORTU: MOTORSPORT
Ačkoli by se mohlo zdát, že motosport musí v zimním 
období chtě nechtě zahálet, není tomu tak. Zimní 
sportovní alternativou je pro motokrosaře kromě 
fyzické přípravy například adrenalinová disciplína 
motoskijöring. Na ten samozřejmě musí být mráz 
a sníh. Obojí se však naštěstí souvisle sešlo zhruba 
necelý týden ve druhé polovině ledna, a tak jsme 
mohli ve spolupráci s SDH Chotčiny a chotčinským 
Retox Teamem uspořádat úvodní závod Mistrovství 
ČR v této disciplíně. Konal se v neděli 24. ledna  
v Chotčinách.

Na startu se sešlo 16 republikových a ve vloženém 
závodě pak 26 hobby posádek. Přihlíželo přes 1000 
diváků, což je na jihu Čech divácký rekord v této 
disciplíně. Po necelém týdnu mrazů a sněžení však 
byla akce v samotný den závodu celkem v ohrožení. 
Během noci na neděli totiž přišla obleva a vydržela 
i přes celý závodní den, což se pochopitelně na trati 
značně podepsalo. Povrch se vyjel až na bláto a ke 
konci závodu už to bylo opravdu hodně náročné, 
hlavně pak pro lyžaře. Nicméně podnik se odjel ještě  
v rámci regulérnosti. Vítězem se stala, stejně jako před 
třemi lety na této trati, východočeská posádka Josef 
Mňuk s Filipem Langerem z Vysokého Mýta před 
ostřílenými bratry Šrolerovými z Klášterce nad Orlicí 
a obhájci loňského mistrovského titulu Lukášem 
Mohauptem s Václavem Hotovým z Orionu Litomyšl. 
Ve třídě Hobby zvítězili zkušení Jiří Kavka s Pavlem 
Sabotou ze Žamberka. Z našeho týmu si v MČR 
odbyla premiéru posádka Jaroslav Nejedlý s Michalem 

Gregorem, když skočili celkově dvanáctí. Ve třídě 
Hobby pak v početném startovním poli bojovali Jan 
Chromý sen. + jun. A také ryze chýnovská posádka 
ve složení Jiří Bočan, který měl za svým motocyklem 
na laně lyžaře Otu Strakatého (viz přiložený snímek). 
Intenzivní trénink před závodem na louce za Plyšanem 
se vyplatil, kluci se umístili na krásném jedenáctém 
místě!

Závod natáčela Jihočeská i Česká televize. Vzhledem 
k tomu, že se hned v týdnu po našem závodě sníh a 
mráz ztratil skoro z celých Čech, další pořadatelé již 
měli smůlu, a tak se další závod původně plánovaného 
šestidílného seriálu MČR již neodjel. Výsledky závodu 
MČR se tedy počítaly z jednoho jediného závodu, 
jehož jsme mohli být pořadatelem právě my.

V současné době se Motosport Chýnov, pověřen 
vedením jihočeského motokrosového střediska, již 
intenzivně připravuje na novou motokrosovou sezónu 
2016. Vše vypukne v sobotu 16. dubna v nedalekém 
Pacově, kde se bude konat úvodní závod jihočeského 
krajského přeboru. Na startu se očekává kolem 250 
jezdců. Na téže trati se rozjede též úvodní podnik 
MMČR, a to v neděli 1. května. Přijďte fandit našemu 
týmu na oba tyto podniky!

Na své první jarní vyjížďky se těší už i členové Veterán 
klubu Chýnov. Jakmile k tomu bude vhodné počasí, 
uvidíte nás (i uslyšíte) nejen v ulicích Chýnova. 
Mnoho letošních kilometrů bez nehod a technických 
poruch přeje všem motoristům

Evžen Zadražil, předseda organizace
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU 
Gratulace
10. března 2016 oslavil významné životní jubileum náš dlouholetý klubový fotograf a dokumentarista, pan 
Miroslav Holer. Jménem výboru FC Chýnov, a jistě i jménem všech fotbalistů a fanoušků, bych chtěl Mirkovi  
k jeho šedesátinám popřát vše nejlepší, hodně zdraví a do dalších let hodně dobrých fotek a dokumentů z fotbalového 
dění v Chýnově.                                                                                                 Mgr. Miroslav Mládek, předseda FC
Mirek Holer jako velký fotbalový fanda s fotbalovými legendami Františkem Veselým a Antonínem Panenkou.

Muži A   I.A třída, skupina A, jaro 2016

14. kolo 15. 11. 13:30  NE FC Chýnov : TJ Šumavan Vimperk
15. kolo   2. 4.  16:30   SO FK Olympie Týn n. V. : FC Chýnov
16. kolo 10. 4.  16:30   NE FC Chýnov : FK Vodňany
17. kolo 16. 4.  17:00   SO Sokol Sezimovo Ústí : FC Chýnov
18. kolo 24. 4.  17:00   NE FC Chýnov : FK Lažiště
19. kolo   1. 5.  17:00   NE SK KAVAS Větrovy : FC Chýnov
20. kolo   8. 5.  17:00   NE FC Chýnov : TJ Sokol Bernartice
21. kolo 15. 5.  17:00   NE FC ZVVZ Milevsko B : FC Chýnov
22. kolo 22. 5.  17:00   NE FC Chýnov : FC Dimmpl Mirovice
23. kolo 29. 5.  15:00   NE TJ Osek B : FC Chýnov
24. kolo   5. 6.  17:00   NE FC Chýnov : Fotbalový klub Protivín
25. kolo 11. 6.  17:00   SO TJ Blatná : FC Chýnov
26. kolo 18. 6.  17:00   SO FC Chýnov : SK Vacov
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Starší dorost   I.A třída, skupina C jaro 2016

15. kolo   2. 4.  10:00   SO FC Chýnov : TJ Sokol Mladá Vožice
16. kolo 10. 4.  10:00   NE FK Rašelina Soběslav : FC Chýnov
17. kolo 16. 4.  10:00   SO FC Chýnov : Sokol Sezimovo Ústí 
18. kolo 24. 4.  10:00   NE TJ Nová Včelnice : FC Chýnov
19. kolo 30. 4.  10:00   SO FC Chýnov : FK Meteor Tábor
20. kolo   7. 5.  10:00   SO TJ Kunžak/Studená : FC Chýnov
21. kolo FC Chýnov : volno
22. kolo 22. 5.  09:30   NE FC Bechyně : FC Chýnov
23. kolo 28. 5.  10:00   SO FC Chýnov : Jiskra Nová Bystřice
24. kolo   5. 6.  10:00   NE Centropen Dačice : FC Chýnov
25. kolo 11. 6.  10:00   SO Sokol Planá n.L. : FC Chýnov
26. kolo 18. 6.  10:00   SO FC Chýnov : Sokol Sepekov

ZE SPORTU: KUŽELKY
Kuželkářský nový rok
Na začátku nového roku bývají vždy na programu boje kuželkářů – jednotlivců o 
medaile, přeborníka okresu a o postupy do dalších vyšších soutěží. Nejinak tomu bylo 
i letos. 
Na mistrovství okresu se kuželkářům Sokola Chýnov zablýskla na krku jedna zlatá, 
čtyři stříbrné a dvě bronzové medaile. Všechny kategorie byly odehrány na kuželně 
KK Lokomotiva Tábor. Pouze seniory hostila naše kuželna. Zde zvítězil Ladislav Takáč z KK Lokomotiva Tábor.
Zlatou medaili získal Pavel Petrů vynikajícím výkonem na 120 HS – 633 kuželek v soutěži mužů. Na 14. místě 
skončil Oldřich Roubek a na 26. místě Pavel Bronec.
Stříbrnou medaili v soutěži žen si odvezla Blanka Mašková a v soutěži seniorek Jana Takáčová. Radost z druhého 
místa nám udělali i naši nejmladší. Thea Petrů a Jan Novák v kategorii žactvo. Mezi mladšími žákyněmi byla na 6. 
místě ještě Kristýna Nováková.
Juniorka Tereza Kovandová vybojovala bronzovou medaili a také Hana Peroutková mezi seniorkami dosáhla na 3. 
místo. Alena Kovandová skončila na 4. místě a Věra Návarová na 5. Na krajské přebory ještě postoupila v soutěži 
žen Miroslava Cízlerová za 6. místo.
Michaela Černá obsadila 5. místo /416 kuž./ na přeboru dorostu.
Z krajských mistrovských bojů přibyly do sbírky našich kuželkářů čtyři medaile.
Blanka Mašková se stala krajskou přebornicí /568 kuž./v soutěži žen ve Slavonicích.  Stříbrnou medaili si odvezla 
Thea Petrů v kategorii mladších žákyň/245/ a Jan Novák bronzovou medaili/247/ mezi staršími žáky. Žactvo hrálo 
ve Strakonicích.  Věře Návarové se podařilo na kuželně Dynama České Budějovice získat bronzovou medaili/491/ 
mezi seniorkami.
Z krajských přeborů postupují na MČR:  Blanka Roubková do Českých Velenic, Věra Návarová, Alena Kovandová 
/4.místo-488/ a Hana Peroutková /5.místo-478/ budou hrát MČR v Poděbradech.
V mužské kategorii pro postup na mistrovství ČR bylo odehráno v Dačicích semifinále za účasti kuželkářů Prahy, 
Středočeského a Jihočeského kraje. Pavel Petrů skončil na druhém místě – 608 kuželek a postupuje na MČR do 
Třebíče. Mistrovství republiky se uskuteční 30. 4. - 1. 5. Datum je stejné pro všechny kategorie.
Držíme palce a přejeme hodně úspěchů!!!
Odměnou za loňské výborné výkony bylo 10. místo Michaely Dvořákové v anketě Sportovec okresu.
Rozehrány jsou všechny týmové soutěže. Ženy hrají 2KLŽ A, Sokol Chýnov A - KPII, Sokol Chýnov B – OP a 
družstvo dorostu – OP. Dobře si vede naše dorostenecké družstvo, které je momentálně na čele tabulky. 

Blanka Roubková
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Poskytování technických služeb
Libor Dvořák

Záhostice 36
391 55 Chýnov
IČ:87129833

Tel.: 607 255 383

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

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky 
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. 

Stáří 14- 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ ks .
Prodej se uskuteční:   31. března  2016  

Chýnov – autobus. zastávka u školy - 9.55 hod. 
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek -

 cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá  9.00 – 16.00 hod. 

tel. 601576270, 606550204, 728605840

TJ Sokol Chýnov nabízí 
k dlouhodobému pronájmu

byt 4+1 o výměře 114 m2 s terasou,
ve druhém patře budovy Kuželníku, 

ulice Nádražní 316 v Chýnově. 
Byt disponuje kuchyňskou linkou 

a vlastním plynovým topením. 
Pro vážné zájemce možná prohlídka. 
Volejte 774 996 517, paní Kohoutová. 

Mobilní telefonní číslo:

Označte křížkem  
téma zájmu:

Vše  

Kulturní  
Sportovní  
Obchodní  
Technické  

Tabulku vystřihněte (můžete i kopírovat pro více členů 
rodiny), vyplňte a odevzdejte v knihovně, nebo vhoďte 
do schránky na MěÚ.

pivovar 2015


