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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
Další ze série zasedání zastupitelů se konalo 21. 6. 
2016. Jelikož naši fotbalisté ten den hráli fotbalové 
utkání na mistrovství Evropy, byl požadavek 
některých zastupitelů, aby začátek jednání byl už 
v 18 hodin. Zvyk je ale železná košile, a tak jsme 
někteří (včetně mě) měli malé zpoždění na začátku 
jednání.
Po úvodních povinných náležitostech jsme si 
vyslechli zprávu p. plk. Richarda Terbera, velitele 
okresního policejního sboru v Táboře k bezpečnostní 
situaci v Chýnově. Ze statistik vedených k trestním 
i přestupkovým činům vyplývá, že situace je na 
Chýnovsku velmi klidná. Je sice pravdou, že hlídka 
policie není stále přítomná v Chýnově, jelikož 
není dostatek policistů, ale vždy je dostupná přes 
telefonní spojení. Zprávu p. plukovníka doplnili 
ještě npor. Ing. Bc. Jan Urban, velitel OO S. Ústí, 
pod které spadá služebna Chýnov a také vedoucí 
chýnovské služebny nprapor. Bc. Ladislav Vach.  
S tím, co mají k dispozici, se prostě víc dělat nedá, 
a tak jsem p. Peroutkovi doporučil, ať požádá 
rezortního ministra o řešení, když se mu stávající 
stav nezdá. 

Nejpodstatnějším bodem tohoto zastupitelstva 
bylo schválení závěrečného účtu města za r. 2015 
a účetní uzávěrky včetně zprávy o auditu financí. 
Město za rok 2015 hospodařilo s příjmy ve výši 
57.057.015,63 Kč a výdaji ve výši 58.854.949,55 Kč. 
Ke konci roku lze konstatovat, že jsme hospodařili  
s přebytkovým rozpočtem a že zůstatky na účtech 
činily 11.354.102,02 Kč. Úvěrové zatížení města je 
na výši 6.924.000,- Kč, a to za zápůjčku Kloužovické 
tepelné, s.r.o., kterou nám postupně splácejí  
z prodeje tepla. Žádné další závazky nemáme. 

Jelikož audit měl výrok k hospodaření „bez závad“ 
a k předloženým dokladům (kterých jsou dva 
šanony) nebyly připomínky zastupitelů, byla účetní 
uzávěrka a závěrečný účet schváleny bez výhrad.
V bodě nákupy a prodeje zastupitelstvo projednalo 

případný odkup pozemků, který by zvětšil prostor 
u dětského hřiště na předměstí za bytovkami č. p. 
401 a 402. Byla schválena cena 70,- Kč za m2. Dále 
zastupitelstvo souhlasilo s odkupem 11 pozemků na 
dopravní komunikace u obchvatu Chýnova. Mají 
nahradit spojení, které bude obchvatem přerušeno. 
Zde byla odsouhlasena cena 100 Kč za m2. 
Nákup 9 m2 od ÚZSVVM Na Skalici zastupitelstvo 
odsouhlasilo a také souhlasilo s bezúplatným 
převodem též od ÚZSVVM dvou dílů cest za 
Kolovratem.

Zástupce ředitelky p. Mgr. Miroslav Mládek 
seznámil zastupitele se zprávou o činnosti Základní 
školy Chýnov za první pololetí roku 2016 a pí. 
ředitelka z Mateřské školy Chýnov Helena Málková 
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se zprávou o činnosti MŠ též za první pololetí roku 
2016. Podrobnosti jistě najdete na jiném místě 
tohoto čísla Občasníku Chýnovska. Zastupitelé 
poděkovali pedagogickým sborům za velmi dobré 
výsledky žáků v soutěžích. 

V bodě informací byli pak zastupitelé seznámeni  
s náklady na vodné a stočné v jednotlivých částech 
Chýnova. Největší náklad je na pitnou vodu  
v Dobronicích u Chýnova, kde je kalkulace včetně 
odpisů investice nad 193 Kč za m3 pitné vody. Je 
to dáno jednak odpisy, ale také tím, že polovina 
obyvatel stále nebere vodu z regulérního vodovodu, 
ale používá starý faremní vodovod, který není 
certifikován a odebírá vodu z potoka. S kalkulacemi 
se podrobně můžete seznámit na MěÚ, nebo na 
ChM.
Dále jsem informoval o pracích, které od minulého 
zastupitelstva probíhaly. Jsou kompletně vyměněny 

povrchy chodníků v Dobronicích, i v Kloužovicích, 
v Krátké ulici v Chýnově (jedna strana), zhotoveno 
parkoviště před Jednotou (a nový chodník v jeho 
souvislosti), opravena kaplička v Kloužovicích, 

zrekonstruována klubovna na HZ Chýnov, 
dokončena revitalizace rybníčku pod Slunečným 
vrchem, hřiště v Dobronicích a u bytovek 401 
a 402 v Chýnově. Zhotoven přístřešek na dřevo 
v Dobronicích, sklad sportovních potřeb na 
Močítkách, probíhají opravy komunikací.
Připravujeme zateplení domu č. p. 467 a 495, 
kompletní opravy povrchů místních komunikací 
v Kloužovicích, je rozpracována výměna VO  
v Kloužovicích. Hodně práce je na údržbě 
veřejné zeleně, tráva letos roste přímo enormně.  
V Kloužovicích jsme zprovoznili dálkové odčítání 
spotřebovaného tepla v jednotlivých domech, 
připravili jsme žádosti o dotaci na zateplení, žádost 
o dotaci na hasičská auta, cisternu a dopravní 
automobil, konečně jsme podepsali smlouvu se 
SŽDC na odkup čtyř kusů pozemků v okolí dráhy 
a také smlouvu s Lesy ČR na výměnu cesty ve 
Velmovicích za cestu v Hliném (v obecním lese). 
 K tomu všemu ještě řada drobnějších akcí.
K bazénu jsme pořídili dvacet lehátek a deset 
slunečníků, které je možné zapůjčit u provozovatelky 
bistra.
Jelikož jsme členy SMOOTU (obce a města 
táborského okresu) a také mikroregionu Táborsko, 
schválilo zastupitelstvo také jejich zprávy 
o hospodaření za rok 2015.  

Pokud má ještě někdo zájem o kompostér, může 
se o něj přihlásit na MěÚ. Mikroregion Táborsko 
připravuje další žádost o dotaci. 
Protože někteří občané neplní své závazky a neplatí 
to, co mají (vodné, stočné, teplo, odpady), rozhodlo 
zastupitelstvo, že je nutné vymáhat tyto dluhy, a to 
i prostřednictvím exekučního řízení.
Závěrem zastupitelstvo schválilo návrh usnesení a 
popřálo panu místostarostovi Janu Pistulkovi k jeho 
životnímu jubileu 60 let.

Mgr. Pavel Eybert, starosta
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ŠKOLNÍ INFORMATORIUM
rodičům ubytovávajících žáků. Naši žáci navštíví Oberthal 
od 2. do 7. 5. 2017. 
Pan PhDr. Jiří Prášek uspořádal pro žáky 5. - 9. ročníků 
kvalitní besedu k historii Chýnova a Táborska.
Naše zájmové útvary předvedly svou činnost na Bambi  
v Chýnově. 
Pro žáky druhého stupně jsme zažádali o projekt ŠKOLA 
ZAŘÍDÍ – KRAJ ZAPLATÍ.  Získali jsme finanční podporu 
47.783,- Kč na exkurze do zařízení pro nakládání s odpady.   
V semifinále soutěže MIA – DĚTI FITNESS aneb Sportem 
proti drogám v Českém Krumlově získala děvčata z 
moderních tanců SK GR8 první místo se skladbou MIMONI. 
Školu reprezentovala Sabina Babůrková, Lucie Bartáčková, 
Tereza Dedková, Adéla Dvořáková, Miroslava Dvořáková, 
Tereza Fučíková, Barbora Hesová, Gabriela Hesová, 
Tereza Hodinová, Kristýna Janů, Nikol Jordáková, Natálie 
Kalašová, Radka Kliková, Karolína Kollerová, Kristýna 
Kostrounová, Kateřina Sabonová, Markéta Smitková, 
Natálie Šimáková, Anežka Šístková, Kamila Švecová. 

V semifinále soutěže MIA – DĚTI FITNESS aneb Sportem 
proti drogám v Českých Budějovicích získala děvčata  
z Orientálek Chýnov první místo se skladbou UNDER THE 
SEE – ORIENT. Vystupovala děvčata Štěpánka Černá, Julie 
Drápalová, Barbora Hesová, Lydie Marie Ondrová, Nikola 
Papežová, Natálie Szolgayová, Tereza Šťastná, Lucie 
Vejborová. Tato děvčata vytančila 3. místo ve finále soutěže 
MIA FESTIVAL v Praze.
V okresní Soutěži mladých zdravotníků vybojovala hlídka 
ve složení Barbora Hesová, Eliška Dvořáková, Adéla 
Dvořáková, Lucie Bartáčková a Sabina Bergrová 2. místo 
se ztrátou pouze jednoho bodu na vítěze. 
V environmentální soutěži „Kamínky života – kamínky 
poznání“ získala hlídka prvního stupně ve složení Lucie 
Vejborová, Julie Drápalová a Matěj Vondráček 1. místo. 
Rovněž žáci druhého stupně Eliška Čmelíková, Kateřina 
Vedralová a Libor Kuchař vybojovali 1. místo.
Žáci měli hezký program ke Dni dětí, který se nesl v duchu 
Memoriálu Hany Kapplerové. 
Školní družina se třídou 3.B zrealizovala Noc s Andersenem 

V týdnu od 27. 4. 2016 do 29. 4. 2016 proběhl na naší 
škole Týden UNESCO na téma „700. výročí narození 
Karla IV.“ a „70. výročí UNESCO“. V těchto dnech každý 
třídní učitel pracoval se svou třídou, žáci získávali potřebné 
informace. Děti například vyráběly královskou pečeť, 
sestavily rodokmen, vyrobily velice zdařilé korunovační 
klenoty, vytvořily stručný přehled historie vlády Karla IV. 
Třetí ročníky se vypravily do Tábora na výstavu „Karel IV. 
a mince“. V prostorách školy žáci vytvořili naučnou stezku 
o Karlu IV. Žáci sedmých a osmých ročníků uskutečnili 
exkurzi na zámek Telč – památku UNESCO, vytvořili 
prezentace o zámku Telč a době Karla IV. Sedmé ročníky 
dále vytvořily postery na téma památky UNESCO v České 
republice. Deváté ročníky se vypravily do Prahy, pořídily 
vlastní potřebnou fotodokumentaci, ze které zhotovily 
krásné prezentace na téma „Praha a Karel IV.“ V pátek 
všechny třídy prezentovaly své projekty ostatním žákům. 
V soutěži Školní časopis roku 2016 v Jihočeském kraji 
získal náš školní časopis SLIM druhé místo. Pod vedením 
pana učitele Dvořáka pracuje redakční rada ve složení: 
Monika Bočanová, Eliška Černá, Eliška Dvořáková, Julie 
Farová, Simona Menšíková a Kateřina Vedralová.
Žáci 9. ročníků se s paní učitelkou Holotovou zapojili do 
sbírky Liga proti rakovině a podařilo se jim získat 10.489,- 
Kč.

Ve veřejné sbírce Rolničkové dny 2016 vybrali naši 
žáci 14.497,- Kč. Výtěžek sbírky bude použit na rozjezd 
nové sociální služby Rolničky. Jedná se o odlehčovací 
službu, která bude určena dospělým lidem s mentálním a 
kombinovaným postižením. Cílem bude pomoci pečujícím 
rodinám, které se v domácím prostředí starají o svého 
blízkého a které na čas potřebují v této péči vystřídat.  
Od 9. do 14. 5. 2016 jsme uskutečnili výměnný pobyt žáků 
ze švýcarského Oberthalu. Vytvořili jsme pestrý program, 
během celého týdne švýcarské přátele doprovázeli čeští 
žáci, kteří zajišťovali ubytování Švýcarů. Díky panu 
starostovi Mgr. Pavlu Eybertovi žáci například navštívili 
Senát ČR. Dále si prohlédli historické centrum Prahy a 
projeli se parníkem po Vltavě. Velké poděkování patří 
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na téma Krteček a jeho kamarádi a komisař Vrťapka 
v akci. Žáci osmých a devátých ročníků se zúčastnili 
besedy s českým novinářem, scénáristou a spisovatelem 
Pavlem Kosatíkem. Besedu uspořádala škola ve spolupráci 
s Městskou knihovnou Chýnov. Pro žáky devátých 
ročníků jsme připravili exkurzi do Temelína a besedu k 
radioaktivnímu odpadu. Zapojili jsme se do projektu Těžíme 
hliník z našich domácností, celkem bylo sebráno 0,20 kg 
na žáka. Obdrželi jsme 413,- Kč, za získané peníze jsme 
nakoupili ekologickou literaturu.
Velice se daří práce s talentovanými žáky, žáci se umísťují na 
předních místech v okresních i krajských kolech olympiád.
Odeslali jsme práce do celostátní literární a výtvarné 
soutěže, kterou pořádá Klub ekologické výchovy ve 
spolupráci se Zeleným Křížem ČR a sekretariátem České 
komise pro UNESCO na téma „Stopy Karla IV. na území 
Čech, Moravy a Slezska od středověku po současnost“.  
V literární části této soutěže získal 2. místo Daniel Georgiev 
z 2.B (v I. kategorii) a 1. místo Eliška Černá z 8.B (ve II. 
kategorii). Jmenovaní žáci byli přijati na Ministerstvu 
zahraničních věcí ČR v budově Černínského paláce.
V celostátní literární soutěži Zlatá tužka obsadil v kategorii 
A 3. místo Tomáš Kalina (5.B). V kategorii B této soutěže 
bylo hodnoceno 92 prací. V této kategorii vybojovala 2. 
místo děvčata Kateřina Markvartová a Kamila Doubková 
(obě 8.A) s básní Kolonoskopie.   
V okresním kole biologické olympiády kategorie D získal 1. 
místo Libor Kuchař (7.A), který postoupil do kraje. Sedmé 
místo obsadil Daniel Šimák (7.B) a osmé Barbora Hesová 
(6.B). Libor Kuchař obsadil v krajském kole 6. místo a byl 
úspěšným řešitelem.

V okresním kole biologické olympiády kategorie C 
vybojovala 2. místo Eliška Čmelíková (9.A), která byla 
rovněž úspěšnou řešitelkou v kraji. Páté místo obsadila 
Kateřina Vedralová (9.A) a šesté Magdalena Kulíková (8.A).
V okresním kole Pythagoriády 6. ročníků vybojoval 1. místo 
Mathias Voigt (6.B), 2. místo Barbora Hesová (6.B), 3. – 6. 
místo Lucie Bartáčková.   
Ve výtvarné soutěži Červen, měsíc myslivosti, kterou pořádá 
Okresní myslivecký spolek, získala ve IV. kategorii 1. místo 

Kamila Doubková (8.A), 2. místo Julie Farová (7.A) a 
Tereza Dvořáková (7.A) a 3. místo Adam Zadražil (9.A). 
Ve 3. kategorii obsadila 3. místo Barbora Mrázková (5.A).  
V okresní soutěži Matematický klokan 2016 v kategorii 
Klokánek obsadil 3. místo Vojtěch Zadražil (5.A),  
v kategorii Kadet 5. místo Michal Macháček (8.B) a  
v kategorii Benjamín 9. místo Anežka Zadražilová (7.B).  
V krajské soutěži Jihočeský zvonek vyzpívala Eliška 
Jiráčková (8.B) bronzové pásmo. V okresní výtvarné 
soutěži „Požární ochrana očima dětí“ získali: ve 4. kategorii 
1. místo Eliška Jiráčková (8.B), ve 3. kategorii 3. místo 
Barbora Hesová (6.B), ve 2. kategorii 2. místo Jan Veselý 
(4.A) a v 1. kategorii 3. místo Tereza Sváčková (2.A). 

Sportovní výsledky:
V okresní soutěži ve florbalu I. stupně vybojovali chlapci ve 
složení Libor Doubek, Šimon Hruška, Ondřej Sumerauer, 
Jáchym Kubů, Daniel Sedláček, Matyáš Bartáček, Adam 
Dvořák, Petr Pospíchal, Jan Pospíchal, Josef Pufr a Matěj 
Kolací 2. místo.
V okresní soutěži ve fotbalu obsadili chlapci Adam Zadražil, 
Ondřej Hladík, Patrik Janů, Robin Cvrček, Jindřich Novák, 
Vojtěch Skřivan, Vladimír Roll, Aleš Stoklasa, Josef 
Stoklasa a Lukáš Kaňka 4. místo.
V okresním kole soutěže Odznak všestrannosti olympijských 
vítězů vybojoval 3. místo Jindřich Novák (9.B). Do kraje 
postoupila Barbora Hesová (6.B). V 19. ročníku fotbalového 
turnaje McDonald´s CUP získali žáci Libor Doubek, Matyáš 
Hodina, Barbora Mrázková, Adam Dvořák, Matěj Kolací, 
Josef Pufr, Tadeáš Vaněk, Petr Pospíchal, Jan Pospíchal, 
Pavel Novák a Šimon Hruška 4. místo. 
Starší žáci ve složení Adam Zadražil (9.A), Ondřej Hladík 
(9.A), Jindřich Novák (9.B), Vojtěch Skřivan (9.B), Robin 
Cvrček (9.B), Lukáš Kaňka (8.B), Michal Macháček (8.B), 
Jonáš Sklenář (8.A), Josef Stoklasa (8.A), Vojtěch Fišer 
(8.A), Michal Šimák (8.A) vybojovali 2. místo v okresním 
kole Poháru rozhlasu a postoupili do kraje. Tito žáci získali 
3. místo v krajském kole.
V okresním atletickém čtyřboji 2. stupně získali starší žáci 
ve složení Adam Zadražil (9.A), Ondřej Hladík (9.A), Lukáš 
Kaňka (8.B), Michal Macháček (8.B), Jindřich Novák (9.B) 
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Karel IV.
Eliška Černá

Nám vládl v Čechách slavný král,
co čtvero manželek vystřídal.

Postavil karlštejnský hrad,
kde přítomnost žen neměl rád.

V Praze postavil přes Vltavu most, 
stojí dodnes, vajíček je v něm dost.

Aby si dostatečně roztáhl cévy,
dovezl do Čech keře vinné révy.

Když vína měl dost upito,
zvolal: „Založím tě, univerzito!“

Protože nechtěl mít jen královské kalhoty,
nechal si vyrobit korunovační klenoty.

Letos slavíme sedm set let,
co Karel přišel na tento svět.

Je pochován v Chrámu svatého Víta,
jeho památka je zde pečlivě skryta.

V celostátní 
soutěži UNESCO 
Stopy Karla IV. 

byly oceněny tyto 
literární práce 
našich žáků.

2. místo. V jednotlivcích vybojoval 1. místo Adam Zadražil (9.A). Mladší 
žákyně ve složení Barbora Hesová (6.B), Tereza Hodinová (6.B), Miroslava 
Dvořáková (6.A), Tereza Nováková (6.A), Sabina Zadražilová (7.A) obsadily 
3. místo. V jednotlivcích pak Sabina Zadražilová (7.A) získala 3. místo. 
V okresním atletickém čtyřboji I. stupně obsadila 3. místo děvčata Michaela 
Pospíchalová, Tereza Fučíková, Tereza Dedková a v jednotlivcích 3. místo 
Michaela Pospíchalová. V atletickém přeboru Táborska v hodu kriketovým 
míčkem získala 1. místo Michaela Pospíchalová (4.B), 2. místo Tereza 
Šťastná (5.B) a 3. místo Natálie Vajsarová (1.A). V běhu na 50 metrů obsadil 
3. místo Jan Pospíchal (4.B). Žáci II. stupně vybojovali v atletickém přeboru 
Táborska celkově 6. místo. V jednotlivcích obsadili: Barbora Hesová (6.B) 
1. místo v běhu na 800 m, Michal Macháček (8.B) 2. místo v běhu na 
1500 m, Lukáš Kaňka (8.B) a Robin Cvrček (9.B) 2. místo ve štafetě 4 x 60 
m, Adam Zadražil (9.A) 1. místo ve skoku vysokém a 2. místo ve štafetě 4 
x 60 m, Ondřej Hladík (9.A) 2. místo ve štafetě 4 x 60 m, 2. místo ve skoku 
dalekém, 3. místo ve skoku vysokém.  
Nejúspěšnější žáky školy přijal pan starosta 24. 6. 2016 v obřadní síni 
MěÚ v Chýnově.
Na akademii byli vyhlášeni nejlepší žáci jednotlivých tříd a oceněni 
nejlepší sportovci.
Děkuji všem za vstřícnost a kvalitní spolupráci se školou a přeji léto 
plné sluníčka, pohody a odpočinku. 
Za Základní školu Chýnov, okres Tábor Mgr. Marie Hánová, ředitelka školy
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Zajímavosti ze života Karla IV.
Daniel Georgiev

 Karel IV., římský císař, římský král, český král, král italský, markrabě moravský a hrabě lucemburský by 
letos oslavil své sedmisté narozeniny. Dle mého názoru byl světově nejproslulejším panovníkem českých zemí 
vůbec. 
 Karel IV. se narodil v roce 1316, přesně 14. 5. 1316, v Praze v jednom městském domě. Jeho otec Jan 
Lucemburský měl velmi rád válčení, na které vynakládal velké částky peněz, a proto prodával majetek. To se 
Karlově mamince Elišce Přemyslovně vůbec nelíbilo. Vypukl mezi nimi spor a Eliška byla donucena ukrýt se 
na hradě Křivoklát a poté i na hradě Loket. Na těchto hradech se s maminkou ukrýval i malý Karel IV., v té 
době jménem Václav. Jméno dostal po maminčině otci Václavovi II. Malý Václav byl držen na Lokti čtyři roky.  
V sedmi letech Václav odcestoval do Francie, kde se začal vzdělávat. Přijel právě v době, kdy se na francouzském 
dvoře konala velkolepá svatba. Zanedlouho se ženil i malý Václav. Bral si Blanku z Valois, s níž měl později dvě 
děti - Markétu a Kateřinu. Spolu s manželkou byl ještě jako velmi mladý muž poslán do Lucemburska a o rok 
později do Itálie, kde se ho pokusili otrávit. Mladý princ si ale všiml podivného chování neznámého člověka, 
který se posléze přiznal, že dal do jídla jed. Z Itálie vedla Karlova cesta do Čech.
 K cestě do Čech přemluvila mladého Karla česká šlechta. Děly se tu hrozné věci! Od svého otce (aby 
s těmito věcmi mohl vůbec něco dělat) dostal Karel titul markrabě moravský. A tak začala jeho opravdová 
vladařská kariéra. Jen s otcem se příliš neshodl, a proto před jeho zlobou utekl do Tyrol. Cestoval přes Uhry, 
Chorvatsko a také po moři, na lodi, kterou zajali piráti. Karel však 
unikl. 
 V době jeho soužití s Blankou započal Karel IV. i opravu 
požárem poškozeného Pražského hradu. Myslel zejména na svou 
manželku Blanku z Valois. Ale ani v okamžiku, kdy Blanka přijela 
do Čech, nebyl hrad opraven. Museli se tedy společně uchýlit do 
městského domu. V roce 1341 byl Karel korunován českým králem a 
Blanka českou královnou. Rok po své korunovaci Blanka ve 32 letech 
umírá (1316 - 1348). Karel IV. však vdovcem dlouho nezůstal. Za 
několik měsíců si vzal Annu Falckou (1329 - 1353) s níž měl jedno dítě 
jménem Václav, který bohužel umřel v  necelých dvou letech. 
 Rokem největšího rozkvětu Karlových staveb byl rok 1348. 
Svatovítskou katedrálu založil se svým otcem čtyři roky před tím, než 
Jan Lucemburský v bitvě u Kresčaku padl. 
 Když v roce 1353 zemřela Karlovi jeho druhá žena Anna, počkal 
si tři měsíce na Annu Svídnickou, tehdy nejkrásnější ženu Evropy. S ní 
měl dvě děti – Václava a Alžbětu. Když Karel s Annou Svídnickou 
přicestovali do Říma, kde měl být Karel korunován císařem, vstoupil 
do města v přestrojení. Při cestě z Říma zpět se královští manželé ubytovali v Pise v královském paláci. Palác 
byl však podpálen a Karel s Annou museli utéci v nočním úboru.
 Píše se rok 1362 a Anně Svídnické se má narodit třetí dítě. Anna i její dítě však při porodu umírají. Anně 
bylo v této době dvacet tři let. Karel IV. vdovcem opět nezůstal dlouho. Za svou čtvrtou manželku pojal Alžbětu 
Pomořanskou, dceru pomořanského vévody Bogislava V. S Alžbětou měl Karel IV. celkem šest dětí - Annu 
Lucemburskou, Zikmunda Lucemburského, Karla, Jindřicha, Markétu Lucemburskou a Jana Zhořeleckého. 
Alžběta Pomořanská byla zmíněna i v divadelní hře Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně. Byla prý jedinou 
ženou své doby, která uměla lámat meče.
 Ještě se vrátím ke Karlovým stavbám, které stojí za zmínku a jsou další v řadě zajímavostí spojených se 
životem Karla IV. Na českém území založil Karel IV. např. město Karlovy Vary, hrad Karlštejn, dal vybudovat 
Nové Město pražské i Karlův most (v té době ještě bez soch, ty na něj byly dodány až později), založil Karlovu 
univerzitu. 
 Karel IV. byl velmi vzdělaný, hovořil několika jazyky, dopisoval si s nejznámějšími a nevýznamnějšími 
lidmi své doby. Jeho přítelem a rádcem byl tehdejší papež. Karel IV. byl velmi zbožný muž, podporoval církev, 
sbíral ostatky svatých, ale dle mého názoru podporoval nejvíce zájmy své a zájmy svého rodu.   
 Karel zemřel v roce 1378 v šedesáti dvou letech na zápal plic, který dostal v době, kdy byl upoután na 
lůžko se zlomenou nohou. Říká se, že most, který nechal Karel vystavět, byl vlastně pohřebištěm.
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vždy, když se zeptám lidí „školstvím nedotčených“, 
jaký je podle nich smysl toho, že dítě chodí do 
mateřské školy, dozvídám se ledacos. Od toho, že si 
dítě zvyká na kolektiv, že si má s kým hrát, že bude 
připravené pro vstup do základní školy, až po důvod, 
že školka ho má všechno naučit. Právě posledně 
jmenovaný důvod mi připadá hodně neférový, 
možná smutný či nepochopitelný. Při jeho vyslovení 
si vždy vzpomenu na oblíbené rčení dlouholeté 
učitelky: „Co všechno musí udělat mateřská škola, 
aby rodiče nemuseli dělat nic?“ Je samozřejmé, 
že dnešní předškolní instituce mají opravdu za cíl 
připravovat dítě pro vstup do základní školy, ale 
všechno se děje v přímé součinnosti s rodinou, 
která by mateřským školám měla být rovnocenným 
partnerem. Dítě, které přichází do mateřinky, by 
mělo být svými nejbližšími připraveno v oblasti 
dodržování hygienických návyků, s rozvinutým 
sociálním chováním, se schopností dodržovat 
pravidla a rituály. Pozorní čtenáři Občasníků by 
mi mohli vytknout stále se opakující poučky, proto 
dnes svoji pozornost zaměřím na oblast, kteréá 
s předškolním vzděláváním také úzce souvisí, a sice 
na oblast mezilidských vztahů.

Někteří mladí rodiče často přemýšlejí o detailech, 
kterým přikládají hlubší význam, než jaký ve 
skutečnosti v životě dítěte mají, na straně druhé 
zapomínají dítě připravit tak, jak by se pro jeho 
věk slušelo. Tady mám hlavně na mysli oblast 
přátelských kontaktů a společenského rozvoje. 
Tyto jsou důležitou součástí zdravé socializace a 
schopnosti dítěte jednat kultivovaně „podle vzoru 
rodičů“. Taková je teorie. Praxe je někdy ovšem 
jiná a ukazuje, že dnešní děti lehce ovládají počítače 
a těžce základní pravidla jednání s dospělými 

nebo kamarády. Velkým nešvarem je společensky 
užívané „tetičkování“, jinými slovy titulování 
našich přátel výrazem „teta“ či „strejda“, i když 
nepatří do příbuzenstva. V dnešních rodinách je 
tento jev obrazem zjednodušování, ale především 
vede dítě k postavení nerovnocenného tvora, který 
se neumí představit, nepodává ruku, neučí se jména 
přátel svých rodičů, o jejich profesi ani nemluvě. 

Předškolní dítě by již mělo zvládnout říci dospělému 
i vrstevníkům své jméno a příjmení, podat ruku, 
pokud mu bude nabídnuta a čekat na informaci 
rodičů, kdo k nim přišel na návštěvu. Společenský 
takt a zájem o druhé musíme vychovávat. Vzor, jak 
jednat s těmi, kteří jsou u nás na návštěvě, protože 
chceme, aby jim bylo s námi hezky, musíme dětem 
předvádět a učit. Dítě sleduje, jak se chováme mezi 
sebou, ale i jak hovoříme o prarodičích a vůbec 
o všech, se kterými se stýkáme. Potomek dobře 
vnímá, že při návštěvě s nimi hovoříme přátelsky, 
ale po jejich odchodu je podrobujeme kritice. 
Nemusíme se všichni „milovat až za hrob“, je však 
nutné si sdělovat zásadní věci přímo, otevřeně, 
bez postranních invektiv. Společenská kultivace se 
každé rodině vyplatí. Dítě je totiž ve společnosti 
přijímáno tak, jak se samo chová. Pokud se chová 
kulturně, rodičům se to sečte a nebudou v pubertě 
řešit hulvátství. V mnohých rodinách se, bohužel, 
stává, že dítě v domácím prostředí nemusí dělat nic, 
respektive může dělat cokoli. Předkládaný řád je mu 
„proti srsti“, dítě se mu brání agresí a nespokojeností. 
Někteří rodiče se mylně domnívají, že je dítě 
úzkostné, ve skutečnosti je však nevychované, 
nepřipravené čelit překážkám. Neurvalost, zloba, 
hrubé výkřiky a někdy i urážky na adresu dospělých 
se však v průběhu let upevňují, proto vychovávat 
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dítě nevychované a drzé je nadlidský problém.

Pokud se dítě naučí, jak se srovnat se sociální 
realitou, je to pro jeho budoucí život přínosem.

Aby dítě bylo správně vedeno, potřebuje především 
pevnou půdu pod nohama, ale i  nejhodnotnější 
rodičovskou devízu, a tou je čas - čas věnovaný 
dětem, čas věnovaný rodiči.

Darujte jej, prosím, svým nejmenším, alespoň  
o letošních prázdninách a užijte si s nimi horké léto.

Helena Málková, ředitelka MŠ

Aktuálně z MŠ
Slavnostního rozloučení s mateřskou školou, 
které pro děti připravilo Město Chýnov, se 30. 
června 2016 zúčastnilo 40 malých předškoláků, 
kteří po letních prázdninách zahájí docházku do 
ZŠ.
Mateřská škola děkuje zřizovateli, všem 
spolupracujícím institucím a subjektům za 
péči i podporu věnovanou našim nejmenším  
v odcházejícím školním roce.

I. setkání rodáků Kloužovic a Velmovic 
V sobotu 25. 6. 2016 se na kloužovické návsi uskutečnilo 
historicky první setkání rodáků Kloužovic a Velmovic. 
Po zahájení setkání a úvodním slově pana Fr. Kalouska 
a místostarosty Chýnova pana Jana Pistulky následovalo 
taneční vystoupení žáků ZŠ Chýnov. Poté se nad obcí 
Kloužovice přehnala prudká bouřka doprovázená 
slabým krupobitím, takže následné živé vystoupení 
dechové kapely „Muzikanti z Jižních Čech“ k poslechu 
i tanci muselo být posunuto až na 16. hodinu. I přes tuto 
nepříjemnost se podle všech přítomných rodáků a dalších 
občanů a přátel obou obcí další průběh setkání vydařil 
a všichni si z něho odnášejí mnoho pěkných zážitků 
a hodně hezkých vzpomínek. Setkání se zúčastnilo 
okolo 150 rodáků a asi 100 dalších obyvatel a přátel 
obcí Kloužovice a Velmovice. Nejstarším přítomným 
rodákem byla 92letá paní Jarmila Zemanová, která bydlí 
v obci Hlinice u Tábora.
Chceme touto cestou poděkovat všem účinkujícím, tj. 
jak žákům ZŠ Chýnov za živé taneční vystoupení, tak i 
dechové kapele „Muzikanti z Jižních Čech“, která svým 
skvělým vystoupením podbarvovala dobrou náladu 
všech přítomných až do 21:30 hodin.
Děkujeme také všem sponzorům uvedeným na pozvánce 
na setkání rodáků, ale i dalším sponzorům, kteří na 
pozvánce uvedeni nejsou, ale významným způsobem 
přispěli na tuto akci. Všichni dobře víme, o koho se 
jedná. Naše největší poděkování však zcela nepochybně 
patří vedení a Radě města Chýnov. Bez jejich podpory 

a pomoci by se jen stěží dalo setkání rodáků realizovat  
v takto velkém rozsahu a obsazení.
Děkujeme také panu Radovi, který setkání rodáků 
zdokumentoval - točil na kameru (je možnost vidět na 
www.chynov.cz pod záložkou TV Chýnov). 
Též děkujeme rodině Basíků z Chýnova za krásnou 
květinovou výzdobu stolů. 
Poděkování též patří všem lidem z přípravného a 
organizačního výboru a všem ostatním lidem, kteří se 
starali o přípravu a zajištění celé této akce - všem ženám, 
co napekly cukroví, kuchařkám ZŠ Chýnov za  přípravu 
a výdej večeře, SDH Kloužovice za točení piva, grilování 
klobás a všem dalším dobrovolníkům pomáhajícím při 
stavbě stanů a dalších nezbytných prací.
V pozdním odpoledni též přišel všechny rodáky a další 
přítomné pozdravit a pohovořit s nimi starosta města 
Chýnov pan Mgr. Pavel Eybert

za přípravný a organizační výbor setkání Rodáků 
Kloužovic a Velmovic Fr. Kalousek
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, ZPRÁVY Z MATRIKY:
Životní jubilea
V měsíci dubnu, květnu a červnu 
oslavili svá životní jubilea
tito naši občané:

70 let
Plachá Marie, Chýnov
Hejna Josef, Chýnov
Mukařovská Marie, Dobronice
Bednářová Anna, Chýnov
Ženíšková Anna, Chýnov
Hanousek František, Chýnov
Ptáková Marie, Chýnov
Mašková Anna, Kloužovice
Vodrážková Marie, Chýnov 
Hodná Marie, Chýnov

75 let
Zadražilová Jaroslava, Chýnov
Vorlíček Karel, Chýnov
Vrtiška František, Chýnov
Černý Jan, Záhostice

80 let
Bočan Jiří, Chýnov
Růžičková Libuše, Chýnov
Loquensová Jiřina, Kloužovice
Modrá Marie, Chýnov DS
Váchová Helena, Chýnov
Macková Pavla, Chýnov

85 let
Nohavová Helena, Chýnov DS
Pospíchal František, Chýnov
Nejedlá Věra, Dobronice
Pospíchalová  Jarmila, Chýnov

90 let
Svobodová Antonie, Chýnov 

91 let 
Lipšová Vlasta, Chýnov DS

92 let
Šebková Helena, Chýnov DS

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

Narozené děti: 
Prášek Jan, Chýnov
Štrouf Daniel, Chýnov
Dvořák Robin, Záhostice
Fořtová Laura, Chýnov
Krajíc Bartoloměj, Chýnov
Novotná Kateřina, Chýnov
Linhart Antonín, Kloužovice
Janíček Ondřej, Záhostice
Bohuslav Starý, Chýnov

Sňatky:
Magdaléna Králová, Chýnov
Petr Kovanda, Chýnov

Nela Lászová, Tábor
Václav Nejdr, Horní Hořice

Iveta Jordáková, Pořín
Jan Hendl, Pacov

Tereza Kvítková, Bzová Běleč
Zbyněk Koleňák, Praha

Kristina Štěrbová, Černá   
                       v Pošumaví
Vladimír Vancl, Praha

Jana Kopecká, Radenín
Václav Kocek, Koloveč

„Zlatá svatba“
Od posledního vydání „Občasníku“ jsme měli příležitost  

k velké gratulaci ke Zlaté svatbě manželů Anny a Antonína 
Jůzových z Chýnova.  Oslavence navštívil pan starosta Pavel 

Eybert s předsedkyní SPOZ Marií Fučíkovou. Nechyběly 
květiny, dárky, ale i slavnostní přípitek. Děkujeme 

manželům Jůzovým za laskavé přijetí a ještě jednou přejeme 
hlavně pevné zdraví, spokojenost a hodně společných 

pohodových let.
Marie Fučíková, předsedkyně SPOZ

Zemřelí spoluobčané
Čurda Václav, 1932, Chýnov 
Dvořáková Věra, 1954, Chýnov 
Fučíková Marie, 1928, 
Kloužovice
Koubík Václav, 1932, Chýnov
Kubátová Markéta, 1975,   
   Chýnov 
Macák Vladislav, 1941, Chýnov DS
Maršál Miroslav, 1944, Chýnov
Novotný Josef, 1932, Chýnov
Tenklová Jarmila, 1950, Chýnov
Zástěrová Jitka, 1944, Chýnov
Straková Miroslava, 1932,  
                                   Kloužovice
Šabatka Václav, 1948, Chýnov

V letošním roce evidujeme 
narození celkem 13 dětí. 
SPOZ připravil již druhé 
„Vítáníčko“, na které bylo 
pozváno osm rodin s jejich 
nejmladšími ratolestmi.
Tentokráte to bylo osm 
„mladíků“ a žádná slečna.  
Slavnostní obřad se vydařil, 
účastnili se i další rodinní 
příslušníci a přátelé. 
Ve fotogalerii Vám tentokrát, 
s laskavým svolením rodičů, 
předkládáme obrázky  
u kolébky a celkový pohled 
na průběh celého obřadu. 
Dovoluji si také poděkovat 
účinkujícím dětem z mateřské 
a základní školy, které 
připravily s pásmem básniček 
a písniček paní učitelky.

Marie Fučíková, 
předsedkyně SPOZ
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KALENDÁRIUM
ČERVENEC

04.07. – 30.08. Výstava fotografií Vlasty Formanové „Chýnov“, Měk Chýnov
09.07. „O pohár starosty města“ Táborská hasičská liga, 3. ročník, fotbalové hřiště
16.07. 9:00  „O pohár starosty města“ volejbalový turnaj, sportovní areál u bazénu
30.07. Turnaj v kopané „O pohár starosty města“, fotbalové hřiště

SRPEN
13.08. 9:00 „Memoriál Jardy Anděla“, vol. turnaj, volejbalové hřiště u fotbalového areálu
21.08. 9:00 „Sraz veteránů v Chýnově“ 1. ročník, park před školou
27.08. 13:30 Neckyáda, vodní nádrž Chýnov

ZÁŘÍ
03.09. Setkání s Armádou ČR
10.09. Mezinárodní koncert dechovkových hudeb z Čech a Moravy, park před školou
11.09. Dětské cyklozávody
24.09. Strmý vrch Chýnov 34. ročník
Výstava FOKUS „Týdny pro duševní zdraví“, Měk Chýnov

Z KNIHOVNY A INFOCENTRA
V jarních měsících jsme se v knihovně nechali 
inspirovat heslem „BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ“.  
Jelikož se nám pouze jeden měsíc věnovaný čtenářům 
zdál příliš krátký, upravili jsme si heslo hned na celé 
roční období –  JARO.  Naším cílem bylo představit 
knihovnu nejmladším čtenářům, ukázat jim, že  
v knihovně se knížky „pouze“ nepůjčují, ale dá se zde 
zažít i mnoho příjemných chvil – třeba s kamarády 
při tvoření malých dárečků pro naše blízké. Za tuto 
myšlenku patří velký dík paní Jarušce Radostové, 
která s námi různá „tvořeníčka“ podniká. A podle 
reakcí dětí víme, že se jim to moc líbí.

Šikovných lidí je kolem nás nepočítaně. Na 
poslední březnový den jsme si dovolili do 
místní mateřské školy pozvat „Pohádkovou 
babičku“ Evu Janouškovou z Kovářova. Paní 
Janoušková nekupuje svým vnoučátkům 
k narozeninám sladkosti, ale daruje jim 
vlastnoručně napsanou a ilustrovanou knihu. 
Paní Janoušková s sebou do školky přivedla 
starší kamarádku, společně předvedly dětem 
horácký kroj a zazpívaly pár lidových písní.

Jelikož cestička do knihovny není ještě všem dětem tak známá, rozhodli 
jsme se podle hesla „KDYŽ NEJDE ČTENÁŘ DO KNIHOVNY, 
MUSÍ JÍT KNIHOVNA ZA NÍM“ oslovit paní družinářky, zda by 
měly zájem spolupracovat s knihovnou. Výsledek byl takový, že každý 
čtvrtek odpoledne jsme si s dětmi četli, vyplňovali křížovky, doplňovali 
vynechaná slovíčka do textu, hádali hádanky a k této zábavě jsme 
využívali pouze knížky, které máme ve zdejší městské knihovně.
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V pondělí 13. června se chýnovská knihovna proměnila 
v říši pohádek. Prvňáčky, kteří se přišli do knihovny 
podívat ještě před tím, než budou pasováni na řádné 
čtenáře, překvapila pohádková babička, a protože spolu 
s dětmi zjistila, že některé pohádky máme v knihovně 
docela popletené a že ne všem pohádkovým bytostem 
se dobře daří, musely jí děti pomoct všechny chyby 
napravit. A tak stavěly hloupému Honzovi pořádnou 
pec, pomáhaly Sněhurce rozvzpomenout se na jména 
sedmi trpaslíků, malovaly perníčky pro Jeníčka a 
Mařenku a Smolíčka Pacholíčka naučily volat na jelena. 
A jelikož – ač se to nezdá – je chýnovská knihovna 
opravdu kouzelná, objevil se nakonec v Honzově peci 
pekáč plný právě upečených výborných tvarohových 
buchet!

Samozřejmě jsme při našich aktivitách nezapomněli ani na 
dospělé spoluobčany. V pátek 8. dubna jsme podnikli alespoň 
pomocí fotek, dataprojektoru a barvité hudby krásnou a 
poučnou výpravu do Palestiny a Izraele. Průvodcem večera byl 
osvědčený průvodce Ing. Josef Jahelka.

Mnohým z Vás možná vrtala v hlavě myšlenka, co že se to 
vlastně děje pravidelně každý pátek večer na faře? To paní 
malířka Eva Wernerová Malkovská učí své žáky malovat. 
Výsledek jejího snažení jsme si měli možnost prohlédnout celý 
květen v knihovně.

Do 9. června osmákům a deváťákům jméno Pavel Kosatík 
mnoho neříkalo, zato všichni věděli leccos o Emilu Zátopkovi 
nebo o Věře Čáslavské, jejich životopiscem je právě historik, 
spisovatel a scénárista Pavel Kosatík, který přijal pozvání 
pana Jaroslava Mládka a přijel do Chýnova podělit se o své 
zkušenosti, zajímavosti a postřehy týkající se nejen výjimečných 
osobností, ale i jeho nevšední profese – především jistě zaujaly 
podrobnosti z natáčení seriálu České století. Došlo ale i na 
otázky obecnějšího charakteru o odpovědnosti, svobodě v 
tvorbě i životě, nebo na aktuální témata jako je například otázka 
migrantů. 

Zveme děti do knihovny  
i o prázdninách!

Městská knihovna Chýnov připravila  
pro děti od 5 do 12 let  

každé druhé pondělí o prázdninách  
(tj. 11. 7., 25. 7., 8. 8. a 22. 8. 2016) 

dopoledne plné čtení, hraní,  
vyprávění, malování,  

tvoření i pobíhání.

Podmínkou účasti je přítomnost dítěte  
na celém programu od 9 do 12 hodin 
(děti mohou přicházet už od 8 hodin)  

a písemný souhlas rodičů  
s telefonním kontaktem.

Těšíme se na všechny  
šikovné holky a kluky!

Že pan Jahelka není pouze „teoretickým 
vypravěčem“, jsme se měli možnost 
přesvědčit 17. a 18. června. V pátek 17. 
června odpoledne se sešlo několik dětí 
a dospěláků a pod vedením pánů Ing. 
Františka Vališe a Josefa Jahelky jsme se 
dozvěděli zajímavé informace ze světa 
ptáků. Udělali jsme malou procházku na 
Močítka, kde jsme viděli, jak se ptáčci 
chytají do sítí, jak se kroužkují, naslouchali 
jsme zpěvu některých z nich.
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O den později, v sobotu několik minut 
po páté hodině ráno, vyrazila skupina 
chýnovských a táborských turistů do 
okolí Františkových Lázní. Pan Jahelka 
nás provedl NPR SOOS, navštívili jsme 
motýlí dům v Žírovnicích, Františkovy 
Lázně, viděli jsme nejmladší sopky a 
mnoho a mnoho dalšího. Panu Jahelkovi 
ještě jednou mnohokrát děkujeme za 
krásný zážitek.

Týden nato přišli žáci prvních tříd do knihovny 
znovu. Tentokrát k daleko slavnostnější příležitosti 
– pasování na rytíře řádu čtenářského. Nejprve nám 
předvedli, že si rytířský řád skutečně zaslouží a že 
už opravdu zvládli všechna písmenka a dokážou 
přečíst malý kousek pohádky. Po slavnostním slibu 
pan starosta každého malého čtenáře opravdovým 
mečem pasoval, děti dostaly medaili, diplom a 
čtenářský průkaz (se kterým někteří už ten den 
odpoledne přišli vypůjčit si svou první knihu) a také 
napínavou knížku od Kláry Smolíkové s půvabnými 
ilustracemi Báry Buchalové Knihožrouti. Už se 
těšíme, až nám děti po prázdninách přijdou říct, 
jak se jim kniha líbila a co se v ní (o knihovně) 
dozvěděly.

Cestujeme i s paní Mgr. Martou Lisovou. 
Naposledy (23. června 2016) jsme navštívili 
tvrz Žumberk, Terčino údolí a Nové Hrady.

V pátek 24. června jsme slavili Svatojánskou noc. Velký 
dík za pomoc při pořádání akce patří SDH Chýnov, 
pracovníkům Chýnovské majetkové, s.r.o. a bývalým 
žákům 6. A třídy zdejší základní školy.
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V poslední době se již otevřeně mluví o tom, co mnozí již 
dávno tuší: chýnovský pivovar - přesněji jeho podstatná 
část - to má spočítané. Stavební konstrukce jsou v takovém 
stavu, že by se stěží daly zrekonstruovat. Je tedy na místě se 
alespoň seznámit s historií vaření piva v Chýnově, kolem 
čehož panují jisté nejasnosti. Už v roce 1379 zde bylo 
neuvěřitelných čtrnáct krčem, pravděpodobně zásobených 
pivním mokem zdejší provenience. V roce 1406 nařizuje 
arcibiskup Zbyněk Zajíc z Házmburka Chýnovským 
podle starého obyčeje vařit pivo pro purkrabího hradu. 
Kdy zde vznikl panský pivovar, není jasné. Smlouva mezi 
majitelem panství Janem Malovcem a obcí z roku 1581 
totiž asi není jeho zakládací listinou, jak se často uvádí. 
Její doslovné znění uvádím níže, sám z ní nejsem příliš 
moudrý. Patrně se jedná o Malovcův návrh na zrušení 
jeho nerentabilního pivovaru, přičemž by si Chýnovští 
po přivedení vody do městečka měli vařit a prodávat pivo 
sami, ovšem za vysoké platby, kvůli kterým asi smlouva 
zkrachovala. Originál listiny je dnes nezvěstný, zachoval 
se jen nekvalitní opis ve farní kronice. Pivovar při zámku je 
také doložen podle Augusta Sedláčka k roku 1622. Tehdy 
se v něm vařilo ročně 60 varů o výstavu 20 věrtelů (věrtel ≈ 
23 nebo 28 litrů), z každého věrtele 
byl užitek 30 grošů. Mladší historii 
pivovaru podrobně zpracoval 
ve své encyklopedii Pavel Jákl. 
Publikace je k dispozici v táborské 
knihovně.
„Léta páně 1581 v sobotu den Sv. 
Šťastnýho [14. ledna] stala se jest 
smlouva jistá a dokonalá mezi 
urozeným a statečným rytířem 
panem Janem Malovcem z Malovic 
na Kamenici a Chejnově, panem jejich dědičným z jedné, 
a purkmistrem a konšely a ještě obcí města Chýnova z 
tolikéž z vesnic poznamenaných strany druhé, a to Tábora 
(?), jakož jest týž pan Jan Malovec pivovár a várky při 
zámku Chejnově J[eho] M[ilosti] a piva do města a 
tolikéž vesnic vystavovati ráčil, i prohlídajíce k snažné 
prosbě i města i vesnic týchž poddaných svých a jsa k nim 
obzvláštní láskou nakloněný, aby mohli živnosti své tím 
víceji a užitečněji provoditi, a to město Chýnov zvelebiti. 
Ten pivovár svůj rozbořiti (?) jest ráčil, i nad to vše týž 
pan Jan Malovec k tomu se vší snažností příjemností se 
vodu jest týmž poddaným svým do téhož města Chýnova 
s nemalými stížnostmi, a na to sám od osoby své náklady 
přivésti ráčil, kterýžto klínot J. M. i budoucím jejím věčně 
zůstaven bude, i ušetřuje týž poddaní v službě o tom J. 
M. pana Jana z Malovic jako pána svého dědičného a 
poznávajíce, že znamenité užitky své J. M. pro zvelebení 
jejich jako poddaných svých upustiti a k nim přivlastniti 
jest spuštěním dvoru Chejnovského a přivedení té vody  
s nemalým nákladem ráčil, tak, že oni Chejnovští mnohem 
víceji pivo svařovati a vybývati mocti budou. Což prvé 

Z HISTORIE CHÝNOVSKÉHO PIVOVARU
dosti stížné a pracné nákladně svožením vody jim/jiné 
přicházelo, a to jsou se dobrovolně a jednomyslně všickni 
obecně v týmž městě Chejnově se uvoliti, že z takové vody 
poznávají se/že (?) vězí užitky své z jednoho každého 
věrtele piva bílýho svařeného J. M. panu svému Janovi 
Malovcovi čtyry groše české, též v obci Chejnovský jeden 
groš český. Týž z každého varu ječného po 1 kopě J. M. 
panu dávati se uvolili a takový praiz kdož by koli zavařiti 
chtěl, hned nejprv ouředníku staršímu a purkmistru při 
přítomnosti všech odvozovati a do lejstr pořádně vpisovati 
a při každém sv. Jiří a sv. Havle J. M. panu týž osoby zase  
z rejstry pořádnými tu summu odvozovati mají a povinni 
jsou. Vesnice pak tyto, kteréž na pořádku piva braly: 
ves Nová, ves Kloužovice, ves Kladruby, ves Mašovice, 
ves Pohnaní, ves Pohnanec, ves Vřesec, ves Brný, ves 
Schympach, jeden každý v těch vesnicích osedlý po 30 
g. se dáti témuž panu Malovcovi dobrovolně uvolili a při 
každém Sv. Jiří a Sv. Havle po 15 groších každý z nich 
odvozovati za takový schenk mají a povinni budou.
A tak týž vesnice od téhož pana Jana Malovce jako pána 
svého dědičného ani od žádnýho člověka v žádný schenk 
o braní piva potahování býti nemají, však nicméně jest 

by pak který z nich spotřeby své 
neb nějakému svobodnému wessly 
(?) piva vzíti chtěl, bude to moci 
dobře, odpovídajíc se rychtáři a 
položíce z každého věrtele 6 g.  
k ruce J. M., učiniti a odkudkoliv 
pivo vzíti chtěl vyšenkovati nebo k 
jakékoliv potřebě obrátiti učiniti 
a rychtář a konšelé v každé vsi na 
to obzvláště dozor míti mají, aby 
se v tom spravedlivě zachovali a 

nic nepřehlídali, co se pak šenkýřů dotýče, zahostskýho 
Havelky u Chejnova, šenkýře podolskýho, šenkýře 
polaneckýcho, ti všichni tři šenkýři odkud koli se jim viděti 
a líbiti bude, aby piva brali a kdyžby koli prvně chtěli, 
aby nejprve majíce rychtáře v rub, k němu přišli a koliko 
věrtelů vzíti chtějí oznámili a hned 6 g. českých z každého 
věrtele položil, a ti rychtářové to hned při každém sv. Havle 
a sv. Jiřím od sebe J. M. panu odvozovati mají a povinni 
budou, z toho ničehož nepře… dati než v tom se najináč 
pamatujíc na závazky mi spravedlivě zachovati mají a 
povinně budou. Jestliže by pak z těch vesnic nebo šenkýřů 
odkud pivo neopovědouce se rychtáři vzal, ten aby 1 kopu 
grošů propadl, a hned bez všelijakých vejmluv složiti 
povinnen byl a tejden ve věži seděl a což se tuto píše, tomu 
jsou připověděli bez přerušení dosti učiniti. Však se toto 
znamenitě vymiňuje, když by koli J. M. pan Jan Malovec 
nebo každý držitel statku Chejnova též vesnicích upustíce 
od týchž smlouvu zrušiti a pivovar sobě způsobitě (?) do 
týchž vesnic piva vystavovati.
Stalo se léta a dne svrchu psaného.“

Karel Vošta
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Začátek jara znamenal pro Domov pro seniory pořádání 
dvou kulturních akcí. První akcí bylo společné 
posezení klientů s rodinnými příslušníky, které se 
uskutečnilo ve vnitřních prostorách domova dne 7. 5. 
2016. Tato akce se stala již tradiční a je pořádána vždy 
na jaře a před vánočními svátky. Společně s klienty 
bylo připraveno bohaté občerstvení a k poslechu i tanci 
hrála hudební skupina Duo Klasic. Tato společenská 
událost sklidila úspěch jak u klientů, tak i u jejich 
rodinných příslušníků. Pořádání této kulturní akce 
je velkým přínosem nejenom pro samotné klienty 
Domova pro seniory a jejich rodinné příslušníky, ale i 
pro veškerý personál. Tato společenská akce přispívá 
k bližšímu poznání, navázání užšího vztahu, což je pro 
všechny velkým přínosem.

Další z jarních akcí bylo hudební vystoupení skupiny 
Muzikanti z Jižních Čech, které se uskutečnilo dne 21. 
5. 2016. Tento koncert byl již několikrát Domovem pro 
seniory Chýnov pořádán. Termín konání vystoupení 
Muzikantů z Jižních Čech pravidelně vychází v době 
konání chýnovské poutě. Do budoucna chceme tuto 
vznikající tradici udržet a i nadále v ní pokračovat. 
Koncert byl pořádán na zámeckém nádvoří a 
klienti i veřejnost se mohli těšit z příznivého počasí 
doprovázeného příjemným poslechem lidových 
písní, které jsou všem dobře známé. Při průběhu této 
akce bylo zajištěno i drobné občerstvení. Vystoupení 
sklidilo velký úspěch z řad klientů Domova pro 
seniory, tak i veřejnosti. 

Klienti Domova pro seniory měli možnost se účastnit 
dalších kulturních akcí, jako například výstavy 
plemenného skotu v obci Řepeč, která byla pořádána 
místním zemědělským družstvem s možností 
prohlídky zemědělské techniky. Za zmínku dále stojí 
účast na turnaji v kuželkách či účast na Pacovských 
hrách seniorů. Pracovnice ergoterapie zprostředkovaly 
klientům i další volnočasové aktivity, mezi které 
můžeme například zařadit výlety do Tábora, návštěva 
dětí z MŠ Chýnov a jiné aktivity. Nyní pracovnice 
ergoterapie připravují pestrý program aktivizačních 
činností na léto – např. vystoupení hudebních skupin 
a jednotlivých interpretů, výletů po okolí, posezení u 
táborového ohně apod.

Domov pro seniory budou během letních a podzimních 
měsíců čekat určité stavební úpravy. Jedná se  
o výměnu dosavadního výtahu v původní části zámku. 
Dále bude následovat oprava oplocení na zámeckém 
nádvoří a rekonstrukce venkovní terasy. Tímto se 
snažíme docílit většího komfortu a pohodlí klientů, ale 
také dostát všem bezpečnostním opatřením.

DOMOV  PRO  SENIORY
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Oslavy 1035 let od založení Chýnova

Jak jsme Vás již informovali v posledním vydání chýnovského Občasníku, budeme v letošním roce slavit 
1035 let od založení města. Trojciferným číslem v datu založení se může (nejen) na jihu Čech pochlubit 
opravu jen málokteré město či obec. Školská a kulturní komise vyplánovala s ohledem na ostatní akce  
v našem městě termín, kdy bychom si mohli tuto událost připomenout, a zastupitelstvo města tento termín 
na svém posledním zasedání schválilo. Akce se bude konat v sobotu, 22. října 2016 v sále Kulturního domu 
v Chýnově. Znovu tímto apelujeme na občany našeho města, kteří mají k dispozici jakékoli materiály  
k oslavám tisíciletého výroční vzniku města v roce 1981, aby tyto zapůjčili pracovnicím infocentra na měst-
ském úřadě. Především jde o záznamy, fotografie či předměty, vztahující se právě k tomuto období. Tato 
akce totiž bude zároveň i vzpomínkou na zmíněné velkolepé oslavy tisíciletí našeho města.

Podrobný program akce bude zveřejněn v podzimním vydání chýnovského Občasníku, tedy těsně před ter-
mínem konání. Nebude se jednat pouze o výstavu jako takovou, do plánu dne bychom rádi zakomponovali 
přednášky kapacit v oblasti historie a archeologie Jiřího Práška a Rudolfa Krajíce, v jednání je i večerní 
retro diskotéka ve stylu 80. let a další. Rovněž uvítáme i Vaše nápady a náměty, jak oslavy založení města 
stylově zpestřit.

Za Školskou a kulturní komisi Evžen Zadražil, zastupitel města

 Rozkvetlé Chýnovsko
3. ročník soutěže Rozkvetlé Chýnovsko, kterou opět vyhlásila školská a kulturní 
komise města Chýnov, by měla být již v plném proudu. Všichni, kdo se chtějí 
do soutěže přihlásit, a to do 31. července 2016, by měli mít již dávno zaseto a 
zasázeno a pilně se o své kvetoucí poklady starat. Krupobití a lijáky snad dobře 
dopadly a uvidíme, kolik z Vás se tentokrát přijde buď osobně přihlásit do 
knihovny, nebo e-mailem na adresu knihovna@chynov.eu.
Jako v loňském roce i letos se soutěží v kategoriích o nejkrásnější rozkvetlý 1) 
balkon, okno, lodžii a 2) dům s předzahrádkou. Připomínáme, že 1. až 4. místo 
získává poukázky na nákup zboží u fy Basík Josef v Chýnově v hodnotách 4, 
3, 2 a 1 tisíc korun.
Věříme, že se do soutěže opět přihlásí soutěžící i z přidružených obcí. Ve 
druhém ročníku jsme při srpnovém hodnocení vyrazili kromě Chýnova i do 
Dobronic a Záhostic. Uvidíme, kam to bude letos.

Za ŠKK Mgr. Milan Rada

Kalendář pro rok 2017

I když se to nezdá, je nejvyšší čas přemýšlet nad podobou 
kalendáře pro rok 2017. V loňském roce jsme poprvé 
požádali občany, aby nám poskytli své snímky, a z nich byl 
vytvořen kalendář, po kterém se opravdu zaprášilo. 
V minulém čísle občasníku jsme amatérské fotografy 
vyzvali, aby po celý rok nezapomněli Chýnov opět 
fotografovat. Aby nevznikl kalendář, který by byl téměř 
totožný, členové školské a kulturní komise na svém 
zasedání 15. června specifikovali téma, které by mělo 
celý kalendář provázet. Shodli se na tématu: CHÝNOV 
VELMI ZBLÍZKA.
Uvidíme, jaké snímky se tentokrát objeví, a předem 
děkujeme za spolupráci. Formát fotografií by měl 
samozřejmě splňovat kritéria pro tisk a tentokrát mohou 
být fotografie jak na výšku, tak na šířku.

Za ŠKK Mgr. Milan Rada
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Na poutní bohoslužbu 22. května do chýnovského 
kostela přijal pozvání náš bývalý duchovní správce 
Günther Ecklbauer, který nyní slouží v Plasích.
V pátek 10. června jsme se připojili k celostátní 
akci „Noc kostelů“. Návštěvníci měli možnost vidět 
výstavu zapůjčenou z Husitského muzea „Táborsko 
jako duchovní krajina“, kterou se stavila Ludmila 
Mikulová, která ukazuje bohatství duchovních 
staveb, jako kostelů, kapliček, zvonic, křížových 
cest atd. Lidé vystoupali na věž, kde jim pan Kapler 
povídal o hodinách, a z výšky jsme pozorovali, 
kolik mláďat mají čápi v hnízdě. U varhan byl 
Karel Juráň, který ukazál, co vše varhany umí, jak 
se liší skladby vzniklé v baroku a jiných obdobích. 
Nakonec byla ochutnávka mešních vín. 
V sobotu 11. června jsme jeli na zájezd do Rakouska. 
Otec Karel nám ukázal pět zajímavých míst své 
vlasti. Napřed koncentrační tábor Mauthausen, 
místo utrpení mnoha lidí, z nichž dva již jsou ctěni 
jako blahoslavení. Pak moderní kostel (15 let starý) 
ve Steyru se světelnou instalací v podobě rybek 
v prosklené věži. V barokním kostele Garsten se 
chystala svatba. Krásné výhledy byly z poutního 
místa Sonntagberg. Ve městě Enns jsme slavili mši 
nad hrobem mučedníků – druhů sv. Floriána. 
V létě chystáme několik poutních bohoslužeb např. 
31. 7. v Nové Vsi a 21. 8. nebude mše v Chýnově, 
ale pojedeme do kostela v Hrobech. Na srpen také 
chystáme letní pobyt dětí na faře v Borotíně – 
tentokrát na téma Karel IV.

Mgr. Václav Mikula

Z KATOLICKÉ FARNOSTI

Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
chýnovskému sboru dobrovolných hasičů. Dne 
2. 6. 2016 vznikl při rekonstrukci našeho domu 
požár. Chýnovští dobrovolní hasiči dorazili 
na místo jako první a přispěli podstatným 
způsobem k záchraně našeho majetku.

Tímto také podáváme svědectví o jejich vysoké 
profesionalitě. 

Samozřejmě děkujeme i ostatním jednotkám 
hasičů, které se účastnily této akce.

Jana a Jan Vymětalovi
Sportovní 226, 391 55 Chýnov

Jak nečekaně přišel, tak nečekaně odešel. Byl to 
člověk, který zasáhl do psího života.
Před léty se v Dobronicích objevil kříženec, kterého 
asi někdo vyhodil z auta, a tak se shodou okolností 
do naší rodiny dostal nalezenec.
Rozdával radost a žil psí život v plné síle až do 
letošního 24. 5., kdy byl postřelen. Stalo se to na 
uzavřeném dvoře na jeho oblíbeném místě před 
vchodem domu, kde ležel. Bohužel i přes snahu 
lékařů zranění podlehl.
Co je to za člověka, který takhle chladnokrevně 
střelí nevinné zvíře v jeho vlastním domově,  
v bezpečí?
Zbývá jen vzpomínka na úsek života, který nás 
spojoval, a poděkování, že tu byl.
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JAK SE ŽILO DŘÍVE...
Naše poválečné prázdniny
My, co jsme dříve narození, rádi vzpomínáme na naše 
prázdniny, které byly také od začátku července do konce 
srpna. To byla doba, kdy se každý z nás už těšil, jak bude v 
době volna svobodný. Začalo to tím, že jsme absolvovali 
školní výlet do Pacové hory. Tam jsme se sešly všechny 
ročníky. Snědli jsme svačinu (obyčejně vejce natvrdo 
a flašku kafe), zahráli si fotbal, potom některé třídy 
navštívily jeskyni, kde se ještě svítilo karbidkou, a když 
se odpoledne chýlilo ke konci, tak jsme šli domů plní 
dojmů. Bylo to hezké a rádi na to vzpomínáme. 
V průběhu prázdnin to už tak lehké nebylo. Popíši vám, 
jak to probíhalo u mě. Začaly prázdniny, tatínek mě nechal 
u pana Knotka (místní holič) ostříhat do hola, dále mně 
koupil u firmy Baťa plátěnky, paní Žohová (švadlena) 
mně ušila trenýrky (červené) a u paní Odvárkové mně 
koupil tričko. Takto vybavený jsem nastoupil do funkce 
pastýře koz. V každém baráku 
byla koza a někdy i dvě a ty se 
už těšily na to, jak je konečně 
vyženeme na pastvu. Začalo to 
hned první týden. Na podmostě 
se nás sešlo s kozama asi 
patnáct a hnali jsme je na 
Močítka, kde začínaly louky. 
U studánky jsme měli hlavní 
stan. Byla tam pitná voda a 
odtam nám kozy nemohly utéct 
a přes potok se bály. Na pastvě 
to bylo něco krásného. Chytali 
jsme pstruhy, obalovali je v blátě a na rozžhaveném uhlí 
jsme je pekli. To byla dobrota. Později jsme si donesli i 
sůl na ochucení. Taky při této činnosti jsme poznali, jaké 
je to kouřit suché listí. Sice to byl zážitek, ale jak nám 
bylo po tom špatně! Taky s námi na pastvu honil Toník 
Růžičků krávu. Ze začátku nepřišel, ale později, to bylo 
něco. Všichni, co jsme byli na pastvě, jsme na stračeně 
jezdili jako kovbojové, že ztrácela mlíko, to zjistila až 
paní Růžičková, když šla dojit. Ono jí skoro nic neteklo. 
Udělala našim jízdám konec a bylo po závodech.

Další naše činnost o prázdninách bylo trhání třešní pro 
pana Vojáka, který natrhané třešně odvážel s koníkem. 
Tenkrát bylo okolo Chýnova na každé silnici stromořadí 
třešní - k Táboru, k Doubravě a k Mašovicům. Na Pacov 
byly jabloně. Všechno se otrhalo a za natrhaný košík se 
platilo dvě koruny. Byly to peníze na zmrzlinu. 
Jedna z dalších činností byl sběr borůvek. Tam jsme 
chodili neradi, ono to moc nepřibývalo. Lepší byl sběr 
hub, to jsme chodili až na Doubravu, kde jsme nasbírali 
tašku hříbků. Ty jsme hned v Záhosticích u pana Šafáře 
prodali za vyšší peníz. On je vozil do Prahy, takže houby 
musel dostat od pondělí a až do středy, kdy odjížděl pryč. 
Když už jsme byli s bratrem větší, tak jsme jezdili ve 
dvou na kole do Kladrub k panu Strnadovi, protože to byl 
náš příbuzný, na pomoc při žních. Dělat povřísla, snášet 
snopy, stavět panáky, nakládat na vůz a ve stodole složit. 
Mlátilo se až v zimě. Když jsme práci skončili, tak nám 

teta namazala domácí chleba a 
dala nám hrnek podmáslí, ve 
kterém plavaly hrudky másla. 
Kdo to nejedl, ten neví, co je 
to za dobrotu. 
Toto byl asi tak celkový 
průběh našich prázdnin.  
V porovnání s dnešními. Už 
ke konci školního roku se 
žáci předvádějí, jak prázdniny 
prožijí. „Já pojedu s rodiči do 
Chorvatska“, jiný pojede to 
Tunisu a jiný do Itálie. Čili 

každý si vybírá různá místa na zeměkouli, jen aby ty 
svoje prázdniny prožil na úrovni. Stejně, i když každý 
jede z republiky kamkoliv, rád se vrací a chlubí se, co 
všechno prožil. A stejně, jakmile přijede domů, zasedne 
k počítači, naťuká internet a brázdí po světě, i když sedí 
doma v obýváku. Dnešní děti neví, co je to opravdová 
radost z vykonané práce. Vše dostanou hotové a jako 
samozřejmost. Nic jim nevytýkám, je jiná doba a oni si 
to zaslouží.

Jiří Tychtl 

Diakonie Rolnička děkuje občanům Chýnova

Ve čtvrtek 21. dubna potkávali občané Chýnova v ulicích svého města dobrovolníky ve žlutých 
tričkách a se zapečetěnými pokladničkami, kteří kolemjdoucím za příspěvek do pokladničky 
nabízeli barevnou placku s originálním obrázkem klientů Rolničky. A Rolnička děkuje všem, 
kteří jakoukoli částkou do našich kasiček přispěli a také žákům 9. třídy základní školy v 
Chýnově, díky jejichž nadšení pro věc byl letošní výsledek sbírky v Chýnově nejlepší za 
celou dobu konání sbírky v tomto jihočeském městě. Ve všech 11 městech Jihočeského kraje, kde se 15. ročník 
Rolničkových dnů konal, bylo vybráno 189.456,- Kč, z toho 14.497,- Kč na území Chýnova.
Výtěžek sbírky bude použit na vznik nové odlehčovací služby pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, 
kterou Rolnička otevře na podzim 2016 v Táboře. Děkujeme!

Za Rolničku Ludmila Pokorná – koordinátorka sbírky
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Chtěl bych tímto připomenout méně známého, ale 
též významného chýnovského rodáka Ludvíka 
Zatěrandu, od jehož narození v srpnu uplyne 155 
let. 
Kdysi stavitel železničních drah a tunelů. 
Narodil se v Chýnově 3. srpna 1861 do rodiny 
hrnčíře Matěje Zatěrandy. Po absolvování 
obecné školy získal truhlářský tovaryšský list 
a odešel na zkušenou do Vídně. Tam se dále 
vzdělává v němčině, počtech a geometrii. Když 
reakční vláda hraběte Taafeho začíná zatýkat 
sociálnědemokratické funkcionáře, Zatěranda se 
vrací zpět do Chýnova. V tu dobu začíná italský 
stavitel Giacomo Ceconi hrabě di Montececon  
s budováním železniční trati Tábor-Horní 
Cerekev. Zatěranda zde nachází práci. Ze začátku 
pomáhá s vyměřováním, avšak Ceconi si všímá 
jeho schopností, přijímá Zatěrandu do své 
kanceláře a poskytuje mu tvrdou školu teorie a 
praxe.
 Svou nejproslulejší stavbu však provedl 
Zatěranda za působnosti v italské firmě „Falleti, 
Zatěranda a Co.“ Jednalo se o strategickou 
železnici Klaus – Selzthal, která zkracovala 
cestu ze severních rakouských zemí do Terstu. 
Bylo však nutno vést tunel hřbetem Enžských 
Alp, jménem Bosruck. Stavbu tunelu z jižní 
strany vedl Ludvík Zatěranda.  Tato náročná akce 
vyžadovala použití tehdejší veškeré tunelářské 
techniky. Po třech letech byl tunel postaven. Po 
ukončení stavby byla vydána pamětní medaile s obrázkami tunelu a jmény stavitelů. Za bosrucký, též pyržský tunel 
udělil císař Zatěrandovi Zlatý záslužný kříž s korunou.
Po skončení této stavby z nevyjasněných důvodů Zatěranda ukončil dráhu stavitele železnic a vrací se zpět do 
Chýnova. Zde roku 1912 umíra. Je pochován na chýnovském hřbitově.
Čerpáno z knihy - Prášek, Jiří:Čítanka z chýnovské historie                                                                  Zdeněk Černý

příště:
NEDĚLE 

DÍKŮVZDÁNÍ 
2. 10. 2016

TRHY VE DVOŘE
 U SVOBODŮ 
JSTE VŽDY 

VÍTÁNI

ZAPOMENUTÝ RODÁK - LUDVÍK ZATĚRANDA
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ZE SPORTU: CYKLOKLUB
 Konečně se zase dny prodloužily, počasí se umoudřilo. Začalo se tudíž zase jezdit 
na kole v plném proudu a jaro bylo akcemi velice našlapané.
 Za zmínku určitě stojí naše soustředění v Rychlebských horách, kam jsme se vydali 
na konci dubna v hojném počtu dvaceti cyklistů. Během tohoto prodlouženého víkendu 
jsme křížem krážem protkali úžasné uměle vybudované cyklistické terénní okruhy zvané 
Rychlebské stezky, které řádně prověřily naše technické dovednosti. Přestože byl konec dubna, počasí se vydařilo a 
na stezkách bylo sucho. Určitě tam zavítáme i příští rok.
 Každé cyklistické jaro v Chýnově vrcholí MTB maratonem. Abychom vůbec mohli akci takového rozsahu 
pořádat, bylo zapotřebí spousta času na přípravy. Úprava a značení tratí, zázemí na hřišti, ceny pro vítěze, takové věci 
stojí spoustu času, ale pod taktovkou Jaroslava Bartáčka vše proběhlo podle plánů a celková úroveň této akce byla 
zase parádní. Do organizace se zapojilo mnoho našich kamarádů a známých, všem jim proto mnohokrát děkujeme. 
Poděkování samozřejmě patří i našim sponzorům, kteří finančně podpořili naše snažení.
 4. 6. 2016 jsme už měli trať a zázemí připravené, mohlo se začít závodit. Tradičně si cyklisté mohli vybrat 
dvě trasy (25 km, 47 km). Na startovní čáru se letos postavilo rekordní množství 452 závodníků. Někteří lidé 
našemu závodu začali říkat Mistrovství okresu Tábor, což nás neskutečně těší. Trať MTB maratonu byla letos vcelku 
podmáčená a technicky náročná, proto jsme byli rádi, že se nikomu nestalo nic vážného. Mezi velkou konkurencí si 
domácí borci vedli skvěle, hlavně naše ženy válcují všechny soupeřky, Pavlína Macková zvítězila ve své kategorii, 
Martina Macháčková s Lenkou Mráčkovou braly stříbrné medaile a Vlaďka Křížová urvala bronz. Pánská část se ale 
nenechala zahanbit, v TOP 10 ve svých kategoriích skončili Ondřej Fišer, Daniel Tichý a Daniel Eybert. Po vyhlášení 
výsledků následovala rocková zábava s kapelami Ozzy Osbourne revival, The Needs a Rathaus, která se protáhla až 
do ranních hodin. Potěšilo nás, že lidé zůstali u hřiště i na zábavu, což se na jiných závodech málokdy stává. Budeme 
se určitě těšit na příští ročník.
 Na závěr bych rád představil naše plány na léto, každý čtenář Občasníku je na všech našich akcích vítán. 
Chceme během července a srpna objet zbytek Jihočeského MTB poháru, 26. - 28. 8. se vydáme s dětmi na tradiční 
cyklovíkend na Blatnici a 11. 9. se společně setkáme na fotbalovém hřišti, kde budou závodit děti. Možná těch akcí 
ještě přibyde, proto prosím sledujte www.cykloklubchynov.cz, kde vše s dostatečným předstihem avizujeme. 
 Za všechny cyklisty Vám přeji krásné léto plné dobrodružných zážitků.                              Milan Rada ml.
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Hokejbalový turnaj dorostenců 
V neděli 12. června 2016 uspořádal MOTOSPORT CHÝNOV dnes už tradiční hokejbalový dorostenecký turnaj. 
Této akce, původně určené pro žáky ZŠ Chýnov, se dnes účastní spíše už její absolventi, dnes studenti středních škol 
a jejich noví spolužáci. Účast byla kvůli několika omluvenkám poměrně slabší. Za krásného počasí se nás však sešlo 
jen devatenáct. Na místě jsme se rozdělili do tří týmu po šesti hráčích. Pouze jeden tým měl tedy jednoho hráče na 
střídání. Hrálo se systémem každý s každým na 3x8 minut. 
Oproti minulému turnaji byly týmy více vyrovnané. To však nezabránilo týmu Ondřeje Vachty (ve složení: P. Taušl, 
V. Kollárik, J. Bednář, V. Dvořák, P. Janů a O. Vachta) v cestě za celkovým vítězstvím. Ti si hlavně díky vynikající 
obraně poradili s oběma svými soupeři. Nejprve vyhráli 4:1 s týmem E. Zadražila a poté 3:0 s týmem M. Rady. 
Nejlepším střelcem zápasu se stal táborský Tomáš Kytka, který nastřílel pěkných 7 gólů. Nejlepším brankářem se stal 
gólman vítězného celku – rovněž táborský Vojtěch Kollárik, který za celý turnaj pustil pouze jeden gól.
Děkuji všem za účast a těším se na podzimním turnaji na viděnou.                                                        Filip Zadražil

ZE SPORTU: HOKEJBAL
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ZE SPORTU: Motosport Chýnov v sezóně 2016
 Motokrosová sezóna 2016 je doslova v plném 
proudu a v soutěžích všech výkonnostních úrovní 
úspěšně bojují i jezdci Motosportu Chýnov. Juniorské 
MMČR ve třídě 65ccm vede náš týmový pilot Mario 
Popovici, který na kvalitně obsazené závody do Čech 
jezdí až z dalekého Rumunska. Patří však momentálně 
k nejlepším evropským jezdcům v této třídě, a tak jsme 
rádi, že může tento mladý talent náš tým reprezentovat. 
Ve třídě Veterán si zase úspěšně vede další náš týmový 
jezdec Ladislav Mikas, který je průběžně třetí. Početné 
zastoupení máme v MMČR žen (WMX), kde startuje 
celá pětina startovního pole právě za chýnovský tým. 
Zde však některé mladé závodnice teprve sbírají cenné 
zkušenosti a na nějaký ten lepší výsledek teprve čekáme.
Na krajské úrovni pak naši jezdci průběžně vedou hned 
ve třech třídách z devíti vypsaných. Kevin Schneeweis 
ve třídě 65ccm, Ladislav Mikas ve třídě Veterán a  
v nejprestižnější třídě OPEN vévodí další náš týmový 
pilot Michal Gregor. V Šumavském Amater Cupu pak 
vavříny sbírají Jan Likler, Jan Chromý, Jaroslav Krejčí 
a Pavel Jouza. Budeme závodníkům držet palce, aby 
jim forma vydržela i ve druhé polovině sezóny. Naši 
členové se též pravidelně účastní závodů pitbike, 
fichtlů, crosscountry, členové VTK Chýnov pak srazů 
historických vozidel a též závodů historických strojů.
 Uprostřed roku 2016 nás čeká též hodně 
organizačních záležitostí. V sobotu, 16. července 

organizujeme na známé motokrosové trati v Pacově 
závod Mezinárodního mistrovství Rakouska seriálu 
„KTM Junior Challenge“ třídy 65ccm (děti 8-12 let), kde 
očekáváme jezdce minimálně z pěti zemí. Tento závod se 
pojede v rámci tradičního závodu Šumavský Amater Cup 
(ŠAC) 2016, který náš tým v Pacově hostí již několik 
sezón. Součástí ŠAC bude i závod amatérských družstev, 
kde náš tým bude obhajovat loňské vítězství.
 V neděli 21. srpna pak Veterán Klub Chýnov 
uspořádá premiérový, 1. ročník Srazu Veteránů Chýnov. 
Na této akci se objeví nejen staré motocykly, ale i 
automobily. Očekáváme zhruba stovku účastníků, majitelů 
historických vozidel, z nejrůznějších koutů regionu. 
Výstava strojů bude mezi 11-12:00 hod. v parku před 
chýnovskou základní školou. Ve 12:30 hod. pak všichni 
vyjedou na společný, zhruba osmdesátikilometrový 
okruh s návratem opět do Chýnova.
 V sobotu 24. září pak Motosport Chýnov 
uspořádá ve spolupráci s městem Chýnov tradiční závod 
motocyklů do Strmého vrchu. Bude to již XXIV. ročník 
a na startu se před obvyklou početnou diváckou kulisou 
a kamerami České televize objeví offroadové kapacity  
z celé České republiky.
 Nenechte si ujít výše uvedené akce a přijďte tak 
podpořit sportovně-kulturní dění v našem městě!
Slunné léto a krásné zážitky vám přeje

Evžen Zadražil, předseda organizace
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ZE SPORTU: FOTBAL
Dorost FC Chýnov
V jarní části soutěže jsme odehráli 11 utkání s bilancí  
5 výher, 6 porážek, zisk 15 bodů, skóre 34:32. V tabulce 
jsme skončili na 7. místě. Bohužel, některé zápasy, 
ačkoli byly dobře rozehrány, skončily ztrátou bodů. 
Takto mužstvo ztratilo minimálně 6-7 bodů a celkové 
5. místo. Všechny tyto zápasy jsme prohráli vždy  
v závěru utkání, kdy se projevila tzv. únava materiálu, 
tzn. že hráči, kteří chodili hrát za „A“ i „B“ mužstvo, 
byli v závěru utkání vyčerpáni. Přesto sezonu hodnotím 
jako úspěšnou, neboť se daří hlavní cíl, a to výchova 
hráčů pro kategorii mužů. Vždyť v letošní sezoně do 
zápasu „A“ týmu nastoupilo 6 dorostenců a dalších  
5 si zahrálo za rezervu.
 Na jaře nastoupili tito hráči: Luboš Havlík, 
Tomáš Slezáček, Filip Zadražil, Štěpán Doucha, 
Miroslav Dvořák, Daniel Havlík, Vít Dvořák, Petr 
Freitag, Tomáš Menšík, Pavel Kubera, Sebastian 
Turčani, Ondřej Hladík, Jan Hladík, Robin Cvrček, 
Patrik Janů, Libor Štrouf, Martin Šimeček, Vojtěch 
Skřivan.
 V jarní části, pro dlouhodobě zranění, nemohl 
nastoupit David Šimák. Z tohoto týmu přechází do 
kategorie mužů Luboš Havlík a Tomáš Slezáček, 
kterým děkuji za práci, kterou odvedli pro mužstvo, a 
přeji jim, aby se jim dále fotbalově dařilo.
 Všem hráčům přeji, aby si užili krátkou letní 
přestávku a koncem července se již s chutí vrhli do 
přípravy na novou sezonu.

Karel Sedlatý, trenér dorostu

“A” mužstvo FC Chýnov
 Příprava “A” týmu mužů FC Chýnov začala 
“Během Milénia” 16. ledna 2016 a poté následovaly tři 
tréninkové jednotky týdně v rozvržení hala - posilovna 
- hřiště. Během přípravy sehrál A tým čtyři přátelské 
zápasy, kde dostali prostor i hráči B týmu a dorostu. 
V tréninkových jednotkách se trenéři zaměřili na 
koordinaci, silovou a kondiční připravenost ve formě 
cvičení TABATA a práci s míčem. 
 Mistrovské zápasy v jarní části sezóny začaly 
utkáním v Týně nad Vltavou, kde naše mužstvo 
prohrálo 2:1. I přes prohru věřili trenéři v úspěšnou 
jarní část a splnění cíle záchrany I. A třídy. V průběhu 
sezóny tým vyloženě nepropadl v žádném utkání a 
velmi dobré zápasy sehrál například s týmy Osek B, 
Protivín a Vacov. Největší zklamání pak znamenala 
prohra ve Větrovech, kde se bohužel sešlo několik 
faktorů ovlivňujících předvedený výkon. 
 K úspěšné záchraně vedl tým semknutý 
kolektiv, poctivý přístup k tréninku a úspěšná spolupráce 
s trenérem dorostu Karlem Sedlatým, kdy hlavně hráči 
Filip Zadražil, Dan a Luboš Havlíkovi, Štěpán Doucha 
a Miroslav Dvořák pravidelně doplňovali mužstvo při 
mistrovských zápasech a nabírali postupně zkušenosti 
z fotbalu dospělých. Mužstvo také výrazně ovlivnila 
účast Davida Krále ve druhé části jarní sezóny, kde se 
projevily jeho zkušenosti z vyšší soutěže.  
 Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
příznivcům a sponzorům chýnovského fotbalu a 
vyjádřit velkou spokojenost se záchranou I. A třídy, 
kterou si díky kvalitnímu zázemí jak na hřišti, tak  
v bistru Chýnov velmi jistě zaslouží. 

Petr Holota

 A mužstvo FC Chýnov

 Dorostenci v akci, zleva Filip Zadražil, Daniel 
Havlík a přihlíží Tomáš Kučera

 Filip Zadražil v útoku
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Závěrečné výsledky kuželkářské sezony 2015/2016
Tabulky:
2 KLŽ A  1. Skk Jičín B   -  40 bodů z 20 zápasů
  4. Sokol Chýnov- 24 bodů
KP II  1. Silon Sezimovo Ústí  -30 bodů
  8. Sokol Chýnov A – 16 bodů stačilo k účasti v KP II i v příštím ročníku
OP  1. Sokol Chotoviny – 25 bodů v základní části
  8. Sokol Chýnov B – bez bodového zisku
OP dorostu - vítězem se stalo družstvo Sokola Chýnov se ziskem 10 bodů. Gratulujeme!
Náš oddíl měl zastoupení i na MČR jednotlivců.
Pavel Petrů obsadil v kvalifikaci a kombinaci /615 + 593/ 5. místo a ve finále skončil 7. mezi muži.
Blanka Mašková kvalifikace + kombinace /587 a 558/ 14. místo a ve finále jí patřila 19. příčka v soutěži žen.
V kategorii seniorek dosáhla Alena Kovandová výkonů 540 a 516 v kvalifikaci a kombinaci – 16. místo a ve finále 
skončila na 21. místě. Hana Peroutková byla po prvním dnu s výkony 516 a 525 kuželek dvacátá a ve finále se 
posunula na 14. místo.  Věra Návarová porazila v kvalifikaci 512 kuželek, což stačilo na 26. místo.
Poloviční zastoupení jsme měli ve finále MČR v soutěži dvojic. Ve dvojicích žen Jana Takáčová /Sokol Chýnov/  
s Ditou Kotorovou /Sokol Benešov/ obsadily 8. místo – 532 a 534 kuželek. 
V soutěži tandemů jim patřila bronzová medaile!
V soutěži smíšených dvojic Jana Takáčová s Ladislavem Takáčem /KK Loko Tábor/ obsadili 17. místo za výkony 
527 a 565 kuželek.
Český pohár dorostu – finále v Olomouci zvládla nejlépe naše Michaela Dvořáková a odvezla si zlatou medaili.  
V konečném účtování za všechny turnaje 2015/2016 skončila na druhém místě. Této soutěže se zúčastnilo celkem 
99 hráček.
Pohár mladých nadějí – mladší žákyně – 22. Thea Petrů, 47. Kristýna Nováková.
Mezi staršími žáky - Jan Novák na 17. místě.
Na MČR v Kutné Hoře dosáhl výkonu 387 kuželek a skončil 26.
Již 38. ročník Turnaje veteránů uspořádal náš oddíl začátkem května. Rekordní počet 52 dvojic letos přijel do Chýnova 
bojovat o vítězství. Vítězná dvojice je z Pelhřimova. Václav Novotný 451 kuželek a Jaroslav Jantač 453 kuželek. 
Nejlepší domácí dvojicí byly na 5. místě Alena Kovandová 444 a Věra Návarová 435 kuželek.
Organizace a zajištění celého turnaje ležela na bedrech našich žen, které vše zvládly na jedničku! Děkujeme.
Třešničkou na dortu byla na konci sezony nominace Michaely Dvořákové na Světový pohár U18 do chorvatského 
Novigradu. V kvalifikaci byla nejlepší s výkonem 579 kuželek a ve finále jí patřilo 4. místo za 568 poražených 
kuželek. Vítězná německá závodnice Zimmermann porazila 607 kuželek. Ve smíšených dvojicích spolu Míša  
s Janem Vařákem /Lokomotiva Valtice/ obsadili 8. příčku za 551 a 557 poražených kuželek.
Do letního období přejeme všem hráčům vydatný odpočinek a nabrání nových sil do další sezony. Všem čtenářům 
Občasníku krásně prožitou dovolenou!!!

Blanka Roubková

ZE SPORTU: KUŽELKY

Starší přípravka FC Chýnov 
Jarní část fotbalové sezony byla pro starší přípravku 
FC Chýnov velmi úspěšná. Po dohrávce základní části 
následovala nadstavbová část, ve které tým ve složení 
Novák Pavel, Pospíchal Petr, Pospíchal Jan, Hodina 
Matyáš, Kolací Matěj, Nováková Tereza, Černý Dominik 
a Pufr Pepa, neztratil ani bod a zaslouženě vyhrál. Chtěl 
bych hráčům poděkovat za kvalitní výkony, které se 
odrazily i ve hře mladších žáků. Ti v závěru sezony 
uloupili dvě vítězství a jednu remízu a i jejich výkony 
byli velmi zajímavé.

trenér mládeže Kolací Josef

Po vítězném zápasu s Vacovem hráči děkují divákům. 
V popředí trenér Holota, zády trenér dorostu Sedlatý.
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INZERCE             Upozornění: za obsah a grafickou úpravu inzerátů nezodpovídá redakce Občasníku!

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky 
typu Tetra hnědá 

a Dominant ve všech barvách.
 Stáří 14-19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ ks. 

Prodej se uskuteční: 18. srpna 2016  
Chýnov – autobus. zast. u školy - 9.55 hod.

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - 
cena dle poptávky.

informace: po-pá  9.00 – 16.00 hod. 
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Poskytování technických služeb
Libor Dvořák
391 55 Chýnov

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