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Z jednání zastupitelstva

ZÁŘÍ

 23. 09. Setkání seniorů 
v KD Chýnov, 
akce SPOZ Chýnov

 24. 09. Strmý vrch 
Chýnov 34. ročník

 30. 09. Výlet do Prahy 
do Bílkovy vily, Senátu 
PČR a botanické 
zahrady, akci pořádá 
Spolek včelařů Chýnov

 Výstava FOKUS „Týdny 
pro duševní zdraví“, 
Měk Chýnov

ŘÍJEN

 02. 10. 14:00 Tradiční 
trh ve dvoře u Svobodů

 03. - 07. 10. Týden 
knihoven(20. ročník),
Měk Chýnov

 07., 08. 10. Volby 
do zastupitelstev krajů 
a do Senátu PČR

 20. 10. 7:15 Jednodenní 
výlet – Nelahozeves 
a Veltrusy, přihlášky v Měk 
Chýnov

 22. 10.13:00 Malá 
podzimní slavnost 
u příležitosti výročí 
1035 let od první zmínky 
o Chýnově v Kosmově 
kronice, park před 
kostelem, obřadní síň MěÚ

LISTOPAD

 11. 11. Vernisáž výstavy 
obrazů Evy Wernerové 
Malkovské, Měk Chýnov

 05. 11. 17:00 „Peru 
a Bolívie očima Vlaďky 
Dvořákové“, Měk Chýnov

 12. 11. Svatomartinský 
průvod

 23. 11. 17:00 
„Holandsko nejen 
květinové“ přednáška 
Josefa Basíka, Měk Chýnov

 27. 11. 14:00 Adventní 
trh ve dvoře u Svobodů

Mgr. Pavel Eybert
starosta

Ve  druhém bodě byly čte-
ny zprávy o  hospodaření 

za první pololetí roku 2016. Měs-
to mělo příjmy ve  výši 22,431 
mil. Kč, výdaje ve výši 19,9 mil. 
Kč. Navýšení objemu prostředků 
na  účtech budeme potřebovat 
ve druhém pololetí na zateplení 
dvou bytových domů a  možná 
i  na  nákup bývalého pivovaru, 
pokud dojde ke  shodě s  maji-
telem. 13 milionů, které máme 
na  účtech, nám dávají záruku, 
že máme na plánované investice 
i na provoz, zejména když letošní 
příjmy jsou větší, než jsme oče-
kávali. Z větších akcí prvního po-
loletí se zmíním např. o  výstav-
bě kanalizace v  Kloužovicích, 
Na Občinách – 255 tis. Kč, skla-

du dřeva v Dobronicích – 38 tis. 
Kč, projektech na  Panském poli 
(27 parcel pro RD) - 251 tis. Kč, 

sklad sportovních potřeb Močít-
ka – 53 tis. Kč, umělohmotné po-
vrchy na hřištích u bazénu – 590 
tis. Kč, umělohmotný povrch 
na hřišti v Dobronicích – 238 tis. 
Kč, parkoviště u  Jednoty – 351 
tis. Kč, komunikace Nad Libo-
sadem – 816 tis. Kč, tamtéž vo-
dovod a kanalizace – 85 tis. Kč, 
prodloužení vodovodu a kanali-
zace ve Sportovní ulici – 360 tis. 
Kč, obnova rybníčku a rozšíření 
hráze pro komunikaci – 627 tis. 
Kč, chodníky v  Kloužovicích – 
759 tis. Kč, chodníky v Dobroni-
cích – 482 tis. Kč, HZ Dobronice 
– dokončení – 85 tis. Kč (celkově 
570 tis. Kč), atd. 

Na  příjmové straně rozpoč-
tu jsme nejvíc obdrželi na  DPH 
– 6  213 tis. Kč, od  právnických 
osob - 3 069 tis. Kč, od fyzických 
osob – 3 149 tis. Kč, na dani z ne-
movitosti – 2  140 tis. Kč, z  ka-
pitálových výnosů – 318 tis. Kč, 
od OSVČ – 278 tis. Kč, a 814 tis. 
Kč byla dotace na provoz ZŠ, MŠ 
a MěÚ. 

Dne 6. 9. 2016 se opět sešlo Zastupitelstvo města 
Chýnov na svém dalším jednání. Po schválení programu 
a potřebných funkcionářů byly v prvním bodě krátké zprávy 
z rady, komisí a výborů, tak jako obvykle. To znamená, 
že k nim nebyly žádné připomínky nebo dotazy. 

pokračování na str. 2

ZDARMA

Marian Berka (autor fotografi e)
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Chýnovská majetková měla 
příjmy ve  výši  9, 375 mil. Kč, 
výdaje  7, 892 mil. Kč, z  lesního 
hospodářství byly příjmy  1, 340 
mil. Kč, výdaje  925 tis. Kč, vod-
ní hospodářství mělo příjmy 
2, 906 mil. Kč, (většina za celý rok),
výdaje 1, 318 mil. Kč, školní stra-
vovna měla příjem  1, 768 mil. Kč,
náklady  1, 631 mil. Kč, hřbi-
tovní poplatky činily  52 tis. Kč, 
náklady pak  135 tis. Kč. Odpa-
dové hospodářství mělo výnosy  
533 tis. Kč, náklady  473 tis. Kč. 
Společné náklady činily 911 tis. 
Kč a výnosy jen 68 tis. Kč. Městu 
Chýnov bylo fakturováno za prá-
ce 2, 596 mil. Kč při nákladech 
2, 428 mil. Kč. Provoz sportovní-
ho areálu měl výnosy 96 tis. Kč 
a náklady 69 tis. Kč. Kloužovická 
tepelná měla příjem 503 tis. Kč, 
náklady 366 tis. Kč, rozdíl bude 
poskytnut městu na  splátky zá-
půjčky a  ZD. Místní hospodář-
ství a  bytové hospodářství mělo 
vlastní výnosy 114 tis. Kč při 
nákladech 107 tis. Kč. Příjmy 
za odpady a z nájmů jsou převá-
děny do rozpočtu města, ze záloh 
na provoz společných prostorů je 
hrazen jejich náklad.

Základní škola měla příjmy 
za  první pololetí 2016  11,573 
mil. Kč, náklady 11,426 mil. Kč. 
Mateřská škola pak příjmy 2,509 
mil. Kč a náklady 2,293 mil. Kč. 

Všechny zprávy o hospodaření 
v  podrobném členění je možné 
vidět na MěÚ.

V  bodě nákupy a  prodeje za-
stupitelstvo schválilo prodej 
dvou pozemků na přístupy k ne-
movitostem v  Záhosticích, smě-

ny dvou pozemků potřebných 
pro náhradu místní komunikace 
přerušené budoucí výstavbou 
obchvatu Chýnova, nákup po-
zemku za hřbitovem pro přístup 
ke hřbitovní zdi ze severní strany. 
Neodsouhlasilo prodej pozemků 
v  Dobronicích a  na  KÚ Chý-
nov v  sousedství s  katastrem 
Kladruby.

Dále jsem informoval zastupi-
tele o výpůjčce pozemků z majet-
ků města ŘSD po dobu výstavby 

obchvatu, o  proběhlých akcích, 
které město pořádalo nebo spo-
lupořádalo, o  stavební činnosti 
za první pololetí, pokračující pří-
pravě výstavby obchvatu, stavu 
projednávání třetí změny územní-
ho plánu, ale také o nutnosti vrátit 
dotace na  podporu pečovatelské 
služby. Upozornil jsem na  blížící 
se volby, potřebu přípravy věcné-
ho záměru rozpočtu pro rok 2017 
a  na  potřebu fi nancování zatep-
lení dvou bytových domů a  pří-
padný nákup bývalého pivovaru, 

na  což držíme v  rozpočtu města 
cca 10 mil. Kč. Na  žádost SDH 
Chýnov zastupitelstvo schválilo 
nákup historického vozidla Praga. 
S  ukončením mandátu senátora 
převedlo zastupitelstvo starostu 
z  pozice neuvolněného starosty 
do  funkce uvolněného starosty. 
Po  dalších drobných dotazech 
a  přání zastupitelů o  doplnění 
rozpočtové změny o  podrobný 
popis bylo schváleno usnesení 
z jednání zastupitelstva a tím bylo 
ukončeno.                                        

pokračování ze str. 1

Z jednání zastupitelstva
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Mgr. Marie Hánová
ředitelka školy, ZŠ Chýnov

Školní rok 2016/2017 byl 
na  Základní škole Chýnov, 

okres Tábor zahájen se 384 žáky 
v 18 třídách. Dále čtyři žáci plní 
povinnou školní docházku mimo 
území ČR a  jeden žák I. stup-
ně má individuální vzdělávání. 
Do školních lavic poprvé usedlo 
45 prvňáčků. S vedením školy je 
slavnostně přivítal starosta Chý-
nova a senátor ČR pan Mgr. Pa-
vel Eybert a  místostarosta Jan 
Pistulka. Za  Sbor pro občanské 
záležitosti předaly paní Fučíko-
vá a paní Mládková dětem slad-
kosti. Slavnostního zahájení se 
zúčastnili též starostové dalších 
obcí: pan Kraus, pan Rothbauer, 
paní Hladíková, pan Čamra. 
Za  Klub přátel školy přišla paní 
Hana Filipová a za školskou radu 
pan Ing.  Zdeněk Kulík. První 
školní den měl příjemnou atmo-
sféru. Děkujeme zúčastněným 
za  trvalou podporu školy, velice 
si jí vážíme.

Víte, že:

Naše škola je Přidružená škola 
UNESCO, každoročně plníme 
akce v Týdnu UNESCO. 

Jsme kolektivní člen Klubu 
ekologické výchovy. Již po-
čtvrté nám byl propůjčen titul 
ŠKOLA UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE 1. stupně -  na léta 
2015 – 2017. 

Naše škola je zapojena v  hu-
manitárním hnutí „Hnutí 
na vlastních nohou“, které nese 
logo „Stonožka“. 

Spolupracujeme s partnerskou 
školou ve švýcarském Obertha-

lu, v  minulém školním roce 
jsme uskutečnili výměnný po-
byt pro švýcarské žáky v České 
republice, v letošním roce naše 
děti navštíví Oberthal.

Škola byla zapojená do projek-
tu Zvyšování motivace k tech-
nickému vzdělávání. 

Vydáváme kvalitní školní ča-
sopis SLIM (Studentský lehce 

informační magazín), který 
získal 2. místo v  soutěži Jiho-
českého kraje.

Podporujeme občanské sdru-
žení CPK – CHRPA – výcvik 
koní pro hiporehabilitaci.

Jsme zapojeni do  sbírky Liga 
proti rakovině a  pomáháme 
při veřejné sbírce Rolničkové 
dny. 

Jsme zapojeni do  sítě škol 
M. R. K. E. V. (Metodika a re-
alizace komplexní ekologické 
výchovy).

Máme vynikající péči o talen-
ty, vysokou nabídku zájmo-
vých útvarů.

Nadstandardní je též péče 
o  žáky se speciálními vzdělá-
vacími potřebami. 

Ve  školním roce 2016/2017 
se na naší škole vyučuje podle 
„Školního vzdělávacího pro-
gramu pro základní vzdělávání 
Vzděláním k  blahobytu“. Pro 
kvalitní využití volného času 
dětem nabízíme v  rámci škol-
ního klubu kolem 26 zájmo-
vých útvarů.

Ve  dnech 25. a  27. září pro-
běhne v  Chebu setkání Při-
družených škol UNESCO, 
kterého se zúčastní i naše ško-
la s  prezentací na  téma „700. 
výročí narození Karla IV.“ 
a „70. výročí UNESCO“. V září 
plánujeme netradiční formy 
výuky: projekt „Světový den 
pro srdce“ a  „Evropský den 
jazyků“, v říjnu pak „Memoriál 
Tomáše Havla“. 

Naše škola dává dětem spous-
tu příležitostí k  získání kvalit-
ního vzdělání a  vytváří pro ně 
pěkné estetické prostředí.          

Školní informatorium –  září 2016

DENISA, 7. TŘÍDA Na  učení 
jsem se moc netěšila. Ale nechci 
být úplně hloupá, takže do školy 
musím.

RADEK, 7. TŘÍDA Prázdniny 
mi chybí už teď. Ale to nevadí. 
V říjnu budou další.

MONIKA, 8. TŘÍDA – Léto 
bylo plné super zážitků, ale 

přece jenom se mi po té škole 
stýskalo. Po kamarádech a do-
konce i  po  předmětech, které 
mě baví.

NATÁLIE, 8. TŘÍDA – Prázd-
niny jsou fajn, nemusíte brzy 
vstávat, učit se, ale obvykle ne-
máte co dělat. Škola není zase 
tak špatná. Takže proč se aspoň 
trochu netěšit?

LIBOR, 8. TŘÍDA – Letos se mi 
dokonce podařilo najít něco hez-
kého i na konci prázdnin. Koneč-
ně zase uvidím všechny známé 
tváře a s nimi se nebudu nudit.

TEREZA, 8. TŘÍDA –Do  ško-
ly jsem se těšila na  kamarády 
i  na  učení. Ano, na  učení. Je 
mi ale naprosto jasné, že mě to 
těšení do  týdne přejde. Letos 

si slibuji, že se budu víc snažit. 
Loni se mi to moc nevydařilo.

DAVID, 8. TŘÍDA Po dvou mě-
sících je načase zase začít něco 
dělat, abych nezlenivěl. Teď už 
vím, že škola je pro moje dob-
ro, konečně jsem si to uvědomil. 
Doufám, že nebudu vysvědčení 
zase zachraňovat na  poslední 
chvíli.                                             

A je to zase tady...
„Jak se těšíš do školy?“ Nejhorší, na co se můžete dětí o prázdninách zeptat. 
Jedinou výjimkou jsou budoucí prvňáčci. Proto jsme se těch starších zeptali až na začátku září.
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Helena Málková
ředitelka MŠ Chýnov

Právě začínající školní rok 
je pro mě již čtyřicátým 

v řadě, tak si mohu zavzpomínat 
na  „doby dávno minulé“, mohu 
srovnávat i  hodnotit. Mění se 
doba, lidé, politické situace u nás 
i  ve  světě, styly oblékání, poča-
sí i  podnebí. Jediné, co se léty 
nemění, jsou děti, jejich elán, 
nadšení, dychtivost, zvídavost, 
touha po  lásce, pochopení a ob-
jevování. Zažila jsem ve  svém 
profesním životě nespočet změn, 
převratných nařízení a  nápadů, 
jak s  dětmi pracovat a  kam je 
posouvat. Máme nové plánování, 
stále se inovují vzdělávací pro-
gramy a  vznikají nové projekty. 
Nedílnou součástí vzdělávacího 
procesu jsou dnes všelijací asis-
tenti, manažeři nebo koordiná-
toři doslova všeho, co se ve ško-
lách „šustne“, kteří přicházejí buď 
zvenčí nebo musí být školou de-
legováni a  jejichž doporučenou 
náplní práce (vedle plnění peda-
gogických a  jiných povinností) 
je vyhovět nadřízeným, možná 
i nadřazeným v počtu podaných 
hlášení, zpráv a  vyhodnocování. 
Mám z  toho všeho divný pocit. 
Připadá mi totiž, jako bychom 
ani nepracovali s  nejmladší ge-
nerací, ale s  nějakými bytostmi, 
které musí „šlapat“ přesně podle 
nalinkovaného projektu a  tabu-
lek, přestože je vše zaštítěno na-
řízením individuálního přístupu 
ke každému žáčkovi i myšlenka-
mi, že jednotné kolektivní škole 
je dávno odzvoněno. Všechno je 
pak přikryto vznešenou ideou, že 
se to děje především ve prospěch 
dítěte, rodiny či společnosti. 

U  dítěte předškolního věku 
bylo v  dřívější době naprosto 
přirozené, že se dokázalo samo 
obléknout, uložit si věci, dodržo-
valo hygienické a  sociální návy-
ky, mělo rozvinutý řečový projev 
a znalosti odpovídající věku. Ta-
kové mládě bylo pro život a ná-
stup do základní školy perfektně 
připraveno, bylo tělesně zdatné, 
schopné vypořádat se s  běž-

nými problémy. Totéž chceme 
od dnešních dětí, ale byť je všu-
de plno vzletných řečí a rad, jak 
toho dosáhnout, jsou tyto daleko 
bezradnější, zranitelnější, méně 
obratné a méně schopné určitých 
činností. Máme 
před sebou ma-
nuály, jak k  dí-
těti přistupovat, 
ale doba, kdy 
mnohé rodiny 
bojují s  fi nanč-
ními, vztaho-
vými či dalšími 
problémy, posílá 
do  mateřských 
škol děti, které bývají nevyzrá-
lé po  stránce zdravotní, emoční 
i sociální, objevuje se i nezralost 
pracovní a  absence motorických 
dovedností. 

Naše mateřská škola se snaží 
všechny tyto těžkosti v  rozvo-
ji dětského „já“ řešit nabídkou 
rozvíjejících aktivit a  souvisejí-
cích činností, ovšem nic z  toho 
nelze uskutečnit bez spolupráce 

s  rodinou. „Být 
rodičem“ se nedá 
nikde vystudo-
vat, rodiče při 
výchově dělají 
to, co umějí a co 
je podle jejich 
soudu to nejlep-
ší. V každé rodi-
ně panuje určitý 
styl výchovy a ty 

se prolínají s  výchovnými vlivy 
v mateřské škole. Vždy se snažím 
rodičům sdělovat, jak je důle-
žité, aby oni sami cítili potřebu 
trávit čas se svým dítětem a aby 

dokázali dávat najevo, jak je pro 
ně důležité, co dítě dělá a co cítí. 
Velký vliv má rovněž uspokojo-
vání všech potřeb dítěte – potře-
by místa někam patřit, potřeby 
správné výživy, potřeby hranic 
a limitů, potřeby bezpečí. Správ-
nou cestou, jak dojít ke  zdárné-
mu cíli, je naslouchání dítěti, jeho 
touhám a potřebám a udržování 
jednotného vzdělávacího postu-
pu mezi rodinnými příslušníky 
i mateřskou školou.

Pracovní kolektiv naší mateř-
ské školy je připraven vstoupit 
do  podnětné spolupráce s  rodi-
nou a dál vytvářet z našeho zaří-
zení místo, kde se malé dítě popr-
vé setká nejen s institucionálním 
vzděláváním, ale především se 
svými vrstevníky, kteří jej budou 
provázet dalším životem. Našim 
malým žáčkům chceme vytvo-
řit bezpečné místo, oázu klidu 
v dnešním uspěchaném světě, ale 
i místo, kde se vyrovnávají rozdíly 
mezi dětmi z různého sociálního 
prostředí i mezi dětmi zdravými 
a  handicapovanými. Máme zá-
jem nabídnout našim nejmenším 
takové činnosti, které jim doká-
žou, že učení může být i zábavné 
a chození do školky je fajn.

O  tom, že se určitě blýská 
na lepší časy, svědčí letos i fakt, že 
letos děti dobře zvládly adaptač-
ní proces a  snaží se nacházet své 
místo v  kolektivu vrstevníků. 
Ubylo i rodičů, kteří před dítětem 
projevovali vlastní nervozitu a ne-
chávali se rozrušit pláčem nebo 
výbuchy vzteku svého potomka, 
přičemž pak předávání dítěte pro-
bíhalo v napjaté atmosféře a pod-
ráždění. Generace dnešních mla-
dých rodičů bývá silně ovlivněna 
názory, že štěstí a  spokojenost 
dítěte je nadřazeno všemu – velmi 
často vidí jen okamžitou vypjatou 
reakci dítěte a je pro ně obtížné si 
představit, že, s ohledem na dlou-
hodobý vývoj, může být jistý 
trénink jakési drobné frustrace 
pozitivní. I  díky pochopení ro-
diny tedy školní rok v chýnovské 
mateřské škole mohl zdárně začít 
a dopřávat všem zúčastněným  již 
zmiňovanou pohodu a klid.         

Z mateřské školy

Aktuálně z MŠ

 v období letních prázdnin 
nechal zřizovatel vybu-
dovat v  areálu školy nové 
přístupové chodníky

další ze tříd MŠ byla vy-
bavena novými dětskými 
stoly a židličkami
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Zprávy z matriky DOPIS

V Táboře 31. srpna 2016

Vážený pan 
Mgr. Pavel Eybert, 
senátor Senátu ČR
Starosta Města Chýnova
Gabrielovo náměstí 7
391 55 – Chýnov

Vážený pane starosto!
Mnohokráte Vám a Vašim 

spolupracovníkům, matrikář-
ce Dagmar Mládkové a mís-
tostarostovi Janu Pistulkovi, 
děkuji za  krásné blahopřání 
k  mým stým narozeninám, 
které mne nesmírně potěšilo.

Rovněž jste mi udělali ra-
dost, že jste si na  mne jako 
na rodáka, vzpomněli.

V Chýnově jsem prožil své 
dětství a  mládí. Poznal svou 
drahou a  milovanou ženu 
Jarmilu Hovorkovou, se kte-
rou jsem byl oddán dne 22. 
prosince 1945 v  děkanském 
chrámu v  Chýnově. Vzpo-
mínky na  tato léta jsou nej-
krásnější a nejcennější a pro-
vází mne po celý život.

Ještě jednou Vám mno-
hokráte děkuji a  přeji Vám 
a  Vašim spolupracovníkům 
mnoho štěstí a  především 
zdraví. 

Vladimír Karel Strnad
Vožická 1959, 390 02 - Tábor

Dne 24. 08. 1916 se v Chý-
nově narodil v čp. 146 stroj-
níku Václavu Strnadovi 
a  jeho manželce Marii syn 
Vladimír Karel Strnad, který 
v těchto dnech oslavil sté na-
rozeniny. Žije v  Táboře a  je 
stále v dobré náladě a  zdra-
ví.   Za Městský úřad a Sbor 

pro občanské záležitosti 
v  Chýnově mu popřáli mís-
tostarosta města Jan Pistulka 
a  Dagmar Mládková. Panu 
Strnadovi ještě jednou přeje-
me pevné zdraví, štěstí a po-
hodu do dalších let.              

Dagmar Mládková
SPOZ

Již 50 let společného života 
si připomněli manželé Josef 

a  Jindřiška Vrbovi z  Dolních 
Hořic. Své „ano“ si znovu řekli 
v  obřadní síni Městského úřadu 

v Chýnově dne 27. 8. 2016 za pří-
tomnosti celé rodiny, místosta-
rosty Chýnova a starosty Dolních 
Hořic. Přejeme jim pevné zdraví 
a hodně štěstí do dalších let.

Zlatou svatbu rovněž oslavili 
manželé Steffi   a  Jiří Jirouškovi 

z  Chýnova. Za  přítomnosti ši-
roké rodiny si znovu po padesáti 
letech řekli své „ano“ před staros-
tou města Chýnova ve  výroční 
den, tedy 8. 9. 2016. Manželům 
Jirouškovým přejeme hodně 
zdraví, pohody a štěstí do dalších 
společných let.                              

Plánování sociálních služeb 
umožňuje budovat kvalitní, 

dostupnou a provázanou síť slu-
žeb podle potřeb občanů. Díky 
tomu je možné lépe plánovat 
zajištění potřebných služeb v Tá-
boře, v  okolních městech a  ob-
cích a  provázání všech služeb či 
spolupráci jednotlivých subjektů. 
Jak ukazuje čas, má toto pláno-
vání důležitý význam, protože 
výsledný strategický dokument je 
důležitým aspektem pro  úspěšné 
získávání fi nančních prostřed-
ků v  dotačních řízeních, ať už 
od města Tábor, Jihočeského kra-
je nebo Evropské unie. 

Problematika sociálních slu-
žeb se velice úzce dotýká i široké 
veřejnosti. Zajímají-li vás sociál-
ní služby u  nás v  Táboře anebo 

v okolí, jejich dostupnost a kva-
lita, neváhejte se zapojit do  dal-
šího kola plánování těchto služeb 
a přihlásit se na e-mailové adrese 
socialni.sluzby@mutabor.cz.

První plán sociálních služeb 
města Tábora platil pro roky 
2007 - 2009. Následovaly jeho 
aktualizace a změny.  V prosinci 
roku 2015 byl schválen stávají-
cí Akční plán sociálních služeb 
ORP Tábor pro rok 2016 (k  na-
hlédnutí na webových stránkách: 
http://www.taborcz.eu/komunit-
ni-planovani-socialnich-sluzeb-

-v-orp-tabor/ds-1112/archiv=0), 
jehož platnost pomalu končí a je 
tedy nutné provést jeho aktuali-
zaci a  do  konce letošního roku 
zpracovat plán sociálních služeb 
pro rok 2017.

Katalog poskytovatelů sociál-
ních služeb s  důležitými infor-
macemi o  jednotlivých službách 
naleznete na www.taborcz.eu.

Projekt „PLÁNOVÁNÍ SOCI-
ÁLNÍCH SLUŽEB V  ORP TÁ-
BOR – plán na  rok 2017“, jehož 
cílem je vytvoření Akčního plá-
nu sociálních služeb ORP Tábor 
2017je spolufi nancován z Granto-
vého programu Jihočeského kraje 
2016 „Podpora plánování sociál-
ních služeb na  území správních 
obvodů obcí s  rozšířenou působ-
ností v Jihočeském kraji“.               

Plánování sociálních služeb 
v ORP Tábor pro rok 2017

Vrbovi

Jirouškovi

Zlatá svatba

Oslava jubilea
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Mgr. Pavel Eybert
starosta

1.Volby do zastupitelstev krajů 
a  Senátu PČR se uskuteční 

ve dnech:
pátek 7. října 2016 od  14.00 
do 22.00 hodin
sobota 8. října 2016 od  8.00 
do 14.00 hodin.

2.Místem konání voleb je:
v okrsku č. 1 – Infocentrum 

– Městská knihovna v Chýnově, 
Gabrielovo nám. č.p. 7 pro voli-
če z:
Domova seniorů,  Záhostic a ulic 
Černovická, Turovecká, K  Obo-
ře, U Špýcharu, Mlýnská, Údolní, 
Spojovací, Slepá, Bílkova, Gabrie-
lovo nám., Nekutova, Hrnčířská, 
Potoční, K Močítkům, Na Lipici, 
Zámecká, Vančurova,  Nádražní 
k  č.p. 158, Vášova, Bezručova, 
Ludvíka Zatěrandy, Za  Školkou,  
Mládeže,  Slavníkovců, Sluneč-
ný Vrch, Přemyslovců, Malovců, 
Vítkovců,
v okrsku č. 2 – klubovna kužel-
níku TJ Sokol Chýnov, Nádražní 
č.p. 316, pro voliče z ulic:
zbytek Nádražní, Na  Návozech, 
Na  Skalici, K  Hůrkám, Tyršo-
va, Krátká, Sportovní, Ke Hřišti, 
Kobylinská, U  Kuželníku, Pod 

Křivou, Luční,  Na  Vápenkách, 
Zahradní a 
v  okrsku č. 3 – sál bývalé školy 
v Dobronicích pro voliče z Klou-
žovic, Dobronic a Velmovic.

3. Voliči přinesou s  sebou 
do  volební místnosti hla-

sovací lístky, pokud ne, budou 
jim vydány ve volební místnosti. 
V  případě konání 2. kola voleb 
do  Senátu PČR, obdrží voliči 
volební lístky přímo ve  volební 
místnosti.

4. Volič je povinen při hla-
sování prokázat totožnost 

a  státní občanství České repub-
liky platným občanským průka-
zem nebo cestovním pasem.

5. Volič, který ze závažných dů-
vodů, uvedených v zákoně č. 

247/1995 Sb. o volbách do Parla-
mentu České republiky a o změ-
ně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, ne-
může volit ve  volebním okrsku, 
v  jehož stálém seznamu je za-
psán, může být zapsán ve zvlášt-
ním volebním seznamu obecního 
úřadu, kde bude volit. Volič může 
požádat o vydání voličského prů-
kazu ode dne vyhlášení voleb, 
a to písemným podáním opatře-
ným ověřeným podpisem voliče, 
doručeným nejpozději 7 dnů 

přede dnem voleb tomu, kdo stá-
lý seznam nebo zvláštní seznam 
vede, nebo osobně do okamžiku 
uzavření stálého seznamu nebo 
zvláštního seznamu. Obecní 
úřad voličský průkaz nejdříve 
15 dnů přede dnem voleb předá 
osobně voliči nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s  ověře-
ným podpisem voliče žádajícího 
o  vydání voličského průkazu, 
anebo jej voliči zašle. Bližší infor-
mace podá městský úřad.

6. Voličský průkaz opravňuje 
k zápisu do výpisu ze zvlášt-

ního seznamu ve  dnech voleb 
do Senátu Poslanecké sněmovny 
ČR ve volebním okrsku, spadají-
cím do  volebního obvodu č. 13, 
v jehož územním obvodu je volič 
přihlášen k trvalému pobytu.

7. Každý volič se o svém zařa-
zení do stálého, popř. zvlášt-

ního volebního seznamu může 
přesvědčit na  městském úřadě 
nahlédnutím do  voličského se-
znamu. Každý volič může být 
zapsán pouze v jednom seznamu 
voličů.

8. K  zajištění pořádku a  dů-
stojnosti hlasování ve  vo-

lební místnosti je každý povinen 
uposlechnout pokynů předsedy 
okrskové volební komise.

9. Každý volič se musí před 
hlasováním odebrat do pro-

storu určeného pro úpravu hlaso-
vacích lístků, jinak mu okrsková 
volební komise hlasování neu-
možní. 

10. Přenosná volební urna 
bude občanům Kloužovic 

a Velmovic k dispozici v hasičské 
zbrojnici v Kloužovicích v pátek 
7. 10. 2016 od 17.00 do 19.00 ho-
din a v sobotu 8. 10. 2016 od 9.00 
do 11.00 hodin.

11. Návštěvy s  přenosnou 
urnou v  domácnostech 

lze vykonat pouze na žádost voli-
če ze závažných důvodů, zejména 
zdravotních.

12. Další informace nalezne-
te na  webu Ministerstva 

vnitra ČR.

V Chýnově  dne 23. 08. 2016
Vyvěšeno: 23. 08. 2016



Oznámení o době a místu konání 
voleb do zastupitelstev krajů 
a do Senátu PČR,  konané 
ve dnech 7. a 8. října 2016

ŽIVOTNÍ JUBILEA

70 let
Kinc Jaroslav, Chýnov

Mlynářová Anna, Chýnov
Urbanová Marie, Chýnov

Hrubá Emília, Chýnov
Krátošková Věra, Chýnov

75 let
Kepka Jaroslav, Velmovice
Černý Miroslav, Chýnov
Vandělík Josef, Chýnov

85 let
Civínová Milada, Chýnov
Šalátová Božena, Chýnov

Kainráth Bohumil, Chýnov
91 let

Trefi lová Ludmila, Chýnov
94 let

Marešová Zdeňka, Chýnov

NAROZENÉ DĚTI

Břenda Tomáš, Chýnov
Růžička Milan, Chýnov

Mašková Barbora, Kloužovice
Čihák Adam, Chýnov

ZEMŘELÍ 

SPOLUOBČANÉ

Krejčová Jaroslava, 
1925, Chýnov DS

Strnadová Jindřiška, 1931, 
Chýnov 

Chyška Antonín, 1969, Chýnov
Fau František, 1941,  Chýnov
Černý Zdeněk, 1943, Chýnov 

UZAVŘENÉ SŇATKY

Veronika Štroufová, Chýnov
Vít Starka, Černovice

~
Lucie Macourková, 

Rychnov nad Kněžnou
Zdeněk Hanzlík, 

Rychnov nad Kněžnou
~

Eva Lexová, Kloužovice
Michal Kmetík, Kloužovice

~
Petra Černá, Lejčkov
Michal Kříž, Praha 

~
Lucie Novotná, Chýnov

Jiří Veselý, Chýnov
~

Klára Mikulová, Chýnov
David Moulis, Spálené Poříčí

~
Ivan Uhlíř, Radenín

Zuzana Cimpová, Radenín
~

Karel Poduška, 
Nová Ves u Chýnova

Markéta Bláhová, 
Nová Ves u Chýnova

Starosta města Chýnov podle zákona č. 130/2000Sb. 
o volbách do zastupitelstev krajů a zákona č. 247/1995 Sb. 
o volbách do PČR a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů oznamuje: 



www.chynov.cz 7

Z domova pro seniory
Bc. Vladimíra Přibylová

DS Chýnov

Příchod léta znamená vždy pro 
klienty Domova pro seniory 

Chýnov mnoho kulturních akcí 
a návštěv zajímavých míst. 

Za  zmínku jistě stojí návštěva 
zámku Červená Lhota, kterou 
klienti za  doprovodu personá-
lu navštívili 10. 8. 2016. Při této 
příležitosti zhlédli malé divadelní 
představení, které sklidilo velký 
úspěch, a okolí samotného zám-
ku všechny velmi zaujalo.

Dalším navštíveným a  velmi 
zajímavým místem byly Černo-
vice – cukrárna „CAFE BUDIK“. 
Jedná se o kavárnu, kde si klienti 
dali  nejen velmi dobrou kávu, 
ale mohli si prohlédnout velice 
zajímavou sbírku budíků.

Začátek září, tedy 1. 9. 2016, 
znamenal  pro Domov pro se-
niory Chýnov účast na  Olym-
pijských hrách seniorských, po-
řádaných Domovem důchodců 
Dobrá Voda u  Českých Budějo-
vic, které se nesly v duchu doby 
vlády Karla IV. při příležitosti  
výročí 700 let od  jeho naroze-

ní. Celkově se zúčastnilo deset 
družstev a  soutěžilo se v  růz-
ných disciplínách. Domov pro 
seniory Chýnov se z  celkového 

počtu družstev umístil na vyni-
kajícím druhém místě a  získal 
spoustu zajímavých ocenění. 
Celkové zajištění a  organizace 

této akce byla na  velice vysoké 
úrovni. Měsíc září ovšem ne-
končí a všichni se netrpělivě těší 
na  již tradiční IX. Mezinárod-
ní koncert dechových hudeb, 
kterého se klienti pravidelně 
účastní. Tato společenská akce 
je vždy velmi oblíbenou a žáda-
nou. Tímto bychom chtěli po-
děkovat panu Radku Hruškovi 
za  zajištění volného vstupu pro 
klienty Domova pro seniory.

Různé volnočasové aktivity 
probíhaly také přímo v  pro-
storách Domova pro seniory. 
Na  nádvoří zámku byl pořádán 
turnaj v  kuželkách či posezení 
u táborového ohně za doprovodu 
živé hudby k příležitosti ukonče-
ní prázdnin.  Mimo tyto kultur-
ní a  společenské akce probíhá 
aktivizace každý den, například 
formou procházek po okolí, tvo-
řivých ručních činností – pletení 
z pedigu, šití polštářů aj. 

Ve  vnitřních prostorách do-
mova, konkrétně v nejstarší části 
zámku byla provedena výměna 
stávajícího výtahu. Tato stavební 
úprava přispěla k  většímu kom-
fortu a bezpečí klientů.                

Knihova a infocentrum

Evžen Zadražil
Školská a kulturní komise

Akce bude pojata jako malá 
podzimní slavnost a během 

sobotního odpoledne a  večera 
bude pro občany města a jeho ná-
vštěvníky připraven poměrně bo-
hatý kulturní program. V  před-
večer oslav (v pátek) v 19:00 hod. 
proběhne v  KD Chýnov vystou-
pení ochotnického spolku „Chý-
nov sobě“. V  sobotu ve  13 hod. 
akci slavnostně zahájí starosta 
města Pavel Eybert v parku před 
kostelem a příjemnou náladu na-
vodí Muzikanti z  jižních Čech. 
V rámci programu vystoupí čle-
nové táborského Agility klubu 
se svými čtyřnohými miláčky 

a  po  nich se před-
staví Žaneta Krá-
tošková a  její vel-
bloudi. Do 14 hod. 
bude možno na-
vštívit i  chýnovský 
kostel (s  průvod-
cem) a z ptačí per-
spektivy si budou 
moci zájemci pro-
hlédnout své město 
z  jeho věže. Mů-
žeme se také těšit na vystoupení 
žákyň ZŠ Chýnov s  moderními 
a  orientálními tanci. Po  celou 
dobu bude paralelně probíhat vý-
stava historických vozidel (pouze 
z 80. let), děti budou moci skákat 
na nafukovacím hradu a do toho 
bude Kristýna Strassová malovat 
na obličej, co si jen vzpomenete. 

To vše na  náměstí 
před MěÚ Chýnov. 

V 1. patře restau-
race Na  Radnici 
bude mít od 14:00 
hod. přednášku 
PhDr. Rudolf Kra-
jíc „Chýnov a okolí 
očima archeolo-
ga“. V  16:00 hod. 
proběhne v  témže 
prostoru přednáš-

ka chýnovského rodáka a histo-
rika PhDr. Jiřího Práška na téma 
„Chýnov v  80. letech“. Mezitím 
bude hrát v parku před kostelem 
hudební kapela Ivana Kubáta 
a Josefa Duška Flying Parties.

Večerní program bude pak si-
tuován do KD Chýnov, kde bude 
od  20:00 hod. následovat disko-

téka ve  stylu „osmdesátek“, kte-
ré byly na  hudbu velice plodné, 
v podání známého táborského DJ 
Kosti. Na programu bude i malé 
večerní překvapení.  Dobové ob-
lečení na diskotéku vítáno, vstup-
né je zdarma. 

Ústředí oslav bude v  chý-
novském Infocentru, kde bude 
po  celý den výstava fotografi í 
a dokumentů místních organi-
zací a  spolků ve  vzpomínkách 
na  80. léta. Podílet se mohou 
zajímavými exponáty i  obča-
né. Předměty můžete zapůjčit 
kdykoli před akcí právě do  In-
focentra.

Rozhodně si nenechte ujít 
tuto zajímavou akci a přijďte se 
podívat v  sobotu 22. října od-
poledne na chýnovské náměstí. 
Určitě se nebudete nudit! Někde 
na  lavičce možná zaslechnete 
i vyprávění vzpomínek chýnov-
ského pamětníka pana Tychtla. 
Občerstvení bude zajištěno.     

  

Oslavy 1035 let od první zmínky o Chýnově
Jak jsme vás již informovali v posledním vydání chýnovského Občasníku, chystá město 
Chýnov na sobotu 22. října oslavu u příležitosti 1035 let od první zmínky o našem městě 
v Kosmově kronice. Podobného kulatého tisíciletého výročí, jaké jsme slavili v roce 1981, se 
nikdo z nás bohužel rozhodně nedočká, a tak je potřeba těšit se i z méně kulatých výročí. To 
letošní bychom chtěli pojmout jako vzpomínku právě na zmíněná 80. léta minulého století, 
kdy ještě mnozí z nás pamatují toto velkolepé jubileum našeho města.
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Od  září máte možnost strá-
vit volné chvilky v knihov-

ně ještě příjemněji než dosud. 
Čekáte na  autobus? Naskytla 
se volná hodina ve  vyučování? 
Nebo jen potřebujete chvilku 

vypnout a v klidu si odpočinout? 
Využijte nově upravený relaxač-
ní koutek v knihovně s bohatou 
nabídkou knih, časopisů i  WiFi 
připojením.



Mgr. Milan Rada
Školská a kulturní komise

Ve  čtvrtek 18. srpna se ně-
kolik členů školské a  kul-

turní komise vydalo do  ulic 
Chýnova a  Dobronic, aby 
zhodnotili pěstitelské úspěchy 
šestnácti přihlášených občanů 
do  soutěže Rozkvetlé Chýnov-
sko. Hodnocení nebylo vůbec 
jednoduché. Někde se od  loň-
ska nic nezměnilo, jinde neby-
ly květiny z  ulice vůbec vidět. 
Naopak květinová výzdoba ně-
kterých soutěžících se výrazně 
lišila od okolních domů a bytů, 
jindy zas nepěkný kout byl hez-
ky osázen a  na  porotu zapůso-
bil. Taková píle a snaha byla pak 
obzvlášť hodnocena. Nakonec 
byly výsledky sečteny a ve čtvr-
tek 8. září si z  rukou pana sta-
rosty Mgr. Pavla Eyberta úspěš-
ní soutěžící převzali diplomy 
a  poukázky na  nákup zboží 
u firmy Basík Josef Chýnov. Ka-
tegorii okna, balkony a  lodžie 
ovládla paní Králová, za ní na 2. 
místě skončila paní Kovandová, 
3. místo bral pan Černý, který 
opět přihlásil celý bytový dům 
a na 4. místě skončila paní Hru-
bá. V  kategorii předzahrádky 
letos zvítězila paní Danešová, 

na 2. místě byla paní Brabcová, 
3. místo získala paní Kučerová 
a 4. místo paní Janurová. Všem 
vítězům gratulujeme a  věříme, 
že i v příštím roce bude Chýnov 
plný květin.                                

Alena Strašrybková
Měk Chýnov

Během prázdnin si mohly děti 
užít čtyři pondělní dopole-

dne při rozmanitých aktivitách 
v  knihovně i  okolí, pátraly na-
příklad odkud a  kam teče Chý-
novský potok nebo kde se skrývá 
trpaslík. Poté co vyluštily radu 
od  staré velryby, našly ho, jak 
hlídá vchod do zámku – děkuje-
me domovu seniorů za možnost 
prozkoumat jejich tajemnou za-
hradu.                                             

Prázdninové 
hrátky 
s knihovnou

Nový relaxační koutek 
v knihovně

Rozkvetlé Chýnovsko – 3. ročník

Kalendář 
pro rok 2017

Mgr. Milan Rada
Školská a kulturní komise

Školská a kulturní komise byla 
v  letošním roce opět pově-

řena sestavením kalendáře pro 
rok 2017. Jak jsme v  předešlém 
občasníku informovali, téma 
jsme vybrali CHÝNOV VELMI 
ZBLÍZKA. 

Poněvadž chceme, aby byl ka-
lendář již k  dispozici na  malé 
městské slavnosti 22. říj-
na 2016, prosíme tedy amatérské 
fotografy, aby své úlovky objek-
tivem přinesli na  paměťovém 
médiu do knihovny, nebo zaslali 
na  e-mail knihovna@chynov.eu 
a to nejdéle do konce měsíce září. 
Předem děkujeme.                       

ZÁJEZD 
DO NÁRODNÍHO

DIVADLA
Ondřej Jaroš

Dobrý den, chystám zá-
jezd na představení ND 

„Sen čarovné noci“. Jednalo 
by se o pondělí 12. prosince. 
Odjezd v  16:00 z  Chýnova, 
event. 16:15 z Tábora od vla-
kového nádraží. Osobně 
jsem byl na premiéře a mohu 
vřele doporučit.

Další informace na webu 
www.narodni-divadlo.cz.

Pokud budete mít zájem 
a  nemáte možnost mě kon-
taktovat, přihlaste se, pro-
sím, co nejdříve v knihovně 
u  Š. Jiráskové. Závazná ob-
jednávka vstupenek a  do-
pravy s  platbou 700 Kč 
za osobu s tím, že garantu-
ji místa v  prvních řadách 
v přízemí historické budovy 
ND. Případné zájemce pro-
sím o úhradu do konce září.
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Z katolické farnosti

Karel Vošta

Náhrobky u  kostela Nejsvě-
tější Trojice proto zaujaly 

místní historiky MUDr.  Strnada 
a PhDr. Práška a před nimi vlas-
tivědnou badatelku Marii Schä-
ferovou Holešovskou. Několik 
zdejších náhrobníků připomíná 
však jen zlomek osob, které byly 
v  kostele pohřbeny. Pochovává-
ní v kostelích má tradici snad již 
z  dob Římské říše, přesto si prý 
k  němu církev zachovala jistou 
podezíravost. Nárok na  pohřeb 
v kostele byl dán jak významem 
jedince, tak jeho zásluhami 
ve  prospěch církve. Prakticky 
v  každém chrámu bývala kryp-
ta, ale pochovávalo se i do hrobů 
pod dlažbu svatyní. V  případě 
Chýnova nemáme doklady o po-
hřbech majitelů panství. Ačkoliv 
je vyloučit nemůžeme, Malov-
cové se nechávali pochovávat 
na jiných místech ve svém vlast-
nictví (Borotín, Kamenice). Před 
bezmála patnácti lety byly při 
opravě omítky na  severní straně 
kostelní lodi odkryty dva frag-
menty renesančního náhrobku, 
který s  velkou pravděpodobnos-
tí patřil rytíři Jindřichovi La-
páčkovi ze Rzavé (†1585), rož-
mberskému dvořanovi a  pánu 
na  Dobronicích. Díky náhrob-
kům a  záznamům v  matrikách 
jsme informováni o  dalších 32 
osobách pochovaných v  kostele, 
ale ve  skutečnosti jich muselo 
být ještě víc. Poněkud neznámým 
zůstává umělecky nejhodnotnější 
zdejší náhrobník, patřící hejtma-
novi panství Karlu Schaff erovi 
ze Schaff endorfu (†1629). Ne-
chala jej zhotovit jeho manželka 
Dorota v  některé pražské kame-
nické dílně. Do  roku 1899 byl 
umístěn v  dlažbě pod lavicemi, 
nyní je zazděn napravo od oltáře 
sv. Anny. Karel byl synem kut-
nohorského hofmistra němec-
kého původu Tobiáše Schaff era. 
Na  pražské univerzitě získal ti-
tul bakaláře fi lozofi e a  chýnov-
ským hejtmanem byl nejvýše 

dva roky. Nepietní nakládání 
s  funerálními památkami není 
vynálezem současnosti. I  další 
čtyři náhrobky byly z dlažby od-
straněny a použity jako stavební 
materiál. V  roce 1875 je dělníci 
nalezli v  základech farní stáje 
a na přání děkana byly tři umís-
těny na  současné místo na  jižní 
straně kostela. Jeden kámen da-
tovatelný snad do 17. století při-
šel ošlapáním o nápis a je na něm 
pouze nezřetelný obrys erbu. 
Naopak žulový náhrobek z roku 
1660 má velmi dobře čitelný epi-
taf. Není to vlastně náhrobek, ale 
kryt krypty, kterou nechal před 
oltářem zřídit důležitý úředník 
a měšťan, důchodní písař Daniel 
Švehla (o  něm více v  některém 
příštím Občasníku). Je na  něm 
erb, kolem něj pět růží jako znak 
krumlovského vévodství a  otvo-

ry pro zvedání desky. Protože ale 
Švehlovi potomci v Chýnově ne-
zůstali, využívali kryptu zámečtí 
úředníci a  duchovní. Hejtmanů, 
písařů a  jejich příbuzných bylo 
v kostele pochováno 16, děkanů, 
kaplanů ad. 9. V  roce 1709 bylo 
jakémusi zedníkovi zaplaceno 18 
krejcarů za  otevření a  uzavření 
hrobky při pohřbu děkana Žal-
kovského. Protože byla krypta 
patrně nevelká, je řada pohřbů 
písemně lokalizována do  dal-
ších částí kostela (k  oltářům, 
kazatelně, ženské lavici, lavici 
úředníků). Menší skupinu po-
chovaných tvořili měšťané (4). 
Dlouholetý primas Jakub Přibil 
(1643-1717) byl uložen k  oltáři 
sv. Kříže, který nechal zhotovit. 
Dalších několik osob nedokáže-
me přiřadit k  žádné z  jmenova-
ných skupin (sládek pivovaru, 
manželka učitele, žena sedláka). 
Vedle Švehlova náhrobku je po-
škozený pískovcový kámen děka-
na Bartoloměje Augustina Hlavy, 
který zde působil v  letech 1747-
1754. Byla to barokní osobnost, 
což dokládá jednak jeho tiskem 
vydané mariánské kázání pro-
slovené v Budislavi, jednak onen 
barokní karikující vztah ke smrti. 
Na náhrobku je lebka v kněžské 
čepici, lebku se zkříženými hnáty 
měl děkan i  na  osobním peče-
tidle. Kosti nalezneme i  na  ná-
hrobku Rosiny ze Sternfeldu, 
rozené Stoob. Ta se narodila jako 
měšťanská dcera v dolnorakous-
kém Korneuburgu. V  roce 1733 
se v  Krumlově provdala za  Da-
niela Lorence Kriegelsteina ze 
Sternfeldu, schwarzenberského 
lesního na  Hluboké a  Třeboni. 
Na  chýnovském zámku trávila 
svůj „důchod“. Na  náhrobku je 
manželův erb, poněkud záhad-
ný latinský nápis a  chybné da-
tum úmrtí (1677 místo 1777). 
Snad nejvýznamnější osobností 
pochovanou v kostele je progre-
sivně uvažující opat zrušeného 
zlatokorunského kláštera Bohu-
mír Bylanský z  Bylan (†1788), 
uložený k  oltáři Panny Marie 
v době, kdy už císař Josef II. po-
chovávání v  kostelích zakázal. 
U  kostela nalezneme ještě ně-
mecké náhrobní desky děkana 
Karla Ortnera (†1850) a  lesní-
ho Johanna Janowského († po 
r. 1860). Ti byli již pohřbeni 
na bývalém hřbitově.                   

Z historie chýnovského kostela I

AKTUALITY

Mgr. Václav Mikula

Ve  farnosti jsme měli 
několik mimořád-

ných chvil. V  červnu to byl 
zájezd do  Rakouska. Vyu-
žili jsme toho, že náš kněz 
pochází z  Rakouska, tak 
nám ukázal zajímavá místa 
své vlasti. Viděli jsme tem-
né místo – koncentrační 
tábor Mauthausen, nový 
jednoduchý kostel ve  Stey-
ru, velmi zdobný barokní 
kostel v  Garstenu, poutní 
místo na kopci Sonntagberg 
(s krásným výhledem) a na-
konec jsme slavili mši nad 
hrobem druhů sv. Floriána 
v Enns-Lorch.  

V  srpnu jsme prožili 
s dětmi týden na faře v Bo-
rotíně. Bylo krásně, proto 
jsme podnikali výlety: na le-
tiště do Prahy, za koupáním, 
na  zříceninu, do  lesa, kde 
jsme si zahráli spoustu her. 
Hry byly letos inspirovány 
životem Karla IV.

O  dušičkách budou 
opět modlitby za  zemřelé 
na všech hřbitovech – přes-
ný program bude zveřejněn 
na  www.farnost.katolik.cz/
chynov

Chystáme již tradiční 
svatomartinský průvod: 
v  sobotu 12. listopadu ve-
čer.

Nabízíme stolní ka-
lendář Duchovní toulky 
po Táborsku 2017, kde jsou 
fotografi e kostelů a kapliček 
z vikariátu Tábor. Samozřej-
mě také chýnovský kostel, 
neboť autorkou fotografi í 
je Ludmila Mikulová. Ka-
lendář můžete zakoupit za 
60  Kč v knihovně, v drogerii 
Strakatá nebo v kostele.        

Pohřebiště a náhrobky nebývají většinou atraktivními cíli 
návštěvníků toho kterého města či obce. Ale v případě Chýnova 
snad žádný turistický průvodce neopomene zmínit zdejší hřbitov 
s cennými díly bratří Bílků a Karla Gabriela. Ani starší náhrobní 
kameny by neměly zůstat bez povšimnutí, protože se často jedná 
o důležité historické prameny a svým poněkud tajemným vzhledem 
jsou zajímavé nejen pro fotografy.
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Sbor dobrovolných hasičů Chýnov

Jan Pistulka st.
jednatel, SDH Chýnov

Letošní rok je pro chýnovské 
hasiče v mnohém výjimečný. 

Podařilo se zrealizovat několik 
věcí, o kterých několik let pouze 
snili.  V  prvé řadě pořídit nový 
sborový prapor, o  který usilo-
val sbor spousty let, a  podaři-
lo se to až v  letošním roce, kdy 
prapor pořídilo město Chýnov 
a  slavnostně ho předal hasičům 
starosta Mgr. Pavel Eybert spolu 
s pamětní stuhou 

8. května 2016. (obr. 1). 
Při této příležitosti uspořá-

dali hasiči den otevřených dveří 
na  hasičské zbrojnici, kam po-
zvali kolegy z  okolních sborů 
i  zástupce HZS Tábor a  širokou 
veřejnost, a  pochlubili se i  nově 
zrekonstruovanou zasedací míst-
ností (obr. 2), která neslouží jen 
hasičům, ale využívají ji i  jiné 
spolky z našeho města.

  Velmi dobře dopadla soutěž 
v  požárním sportu v  Radení-
ně. Náš sbor přivezl z  Radenína 
celkem sedm pohárů, a  to jeden 
za  celkové prvenství v  kategorii 
mužů a  šest pohárů za  výsledky 
jednotlivců (obr. 3).

  Prvního června na  den dětí 
zavítali naši hasiči se svojí tech-
nikou do mateřské školy v Chý-
nově, kde si děti užily spoustu 
zábavy i  poučení a  zastříkaly si 
z ručních stříkaček (obr.4).

   V  červenci zavítala na  naše 
fotbalové hřiště Táborská hasič-
ská liga (THL) v  rámci soutěže 
O pohár starosty Města Chýnov, 
které se účastnilo celkem 48 
družstev. Tato zdařilá akce přiví-
tala spoustu diváků (obr. 5) a od-
měnou jim bylo vítězství našeho 

týmu v poháru (obr. 6) a  i pěkné 
umístnění v THL na šestém místě.

Bohužel jsou i  smutné situ-
ace v  naší práci, kdy vyjíždíme 
k  událostem jako byla dopravní 
nehoda tří vozidel u  Prasetí-
na, kde došlo k  usmrcení jedné 
osoby a jedno vozidlo bylo zcela 
zničeno požárem (obr. 7), jindy 
máme zase dobrý pocit z toho, že 
pomůžeme uchránit majetek ob-
čanů včasným zásahem (obr. 8) 
a  v  neposlední řadě pomáháme 
občanům i s odstraněním nebez-
pečného hmyzu (obr. 9).

  A protože nám není lhostejné 
ani okolí naší zbrojnice, přijali 
jsme do našeho sboru čtyři nové 
členy (obr. 10), kteří se starají 
o  dříve nepěkně zarostlou stráň 
pod hasičskou zbrojnicí, aby ji 
zkulturňovali a  zpříjemnili tak 
zážitek návštěvníkům našeho 
sportovního areálu u  vodní ná-
drže. 

 A čím je pro nás ještě letošní 
rok výjimečný? Poprvé v celé his-
torii sboru přibudou do hasičské 
garáže (snad – ještě tam nestojí) 
dvě nová vozidla - cisterna pro 
velkoobjemové hašení a doprav-
ní automobil. Podařilo se nám 
získat dotaci na vozidla z evrop-
ského fondu IROP a  po  všech 
možných i  nemožných peripeti-
ích byla již ve  výběrovém řízení 
vozidla vybrána. Tak snad vše 
dobře dopadne a  v  příštím roce 
by mohla být vozidla dodána. 
Závěrem tohoto článku chci po-
děkovat a  poblahopřát našemu 
týmu, který bojoval v  Táborské 
hasičské lize, za  dobrou repre-
zentaci našeho sboru i  potažmo 
města Chýnov a  v  celé soutěži 
obsadil krásné 4. místo z celkem 
85 družstev, které se soutěže 
v roce 2016 THL účastnily.          

Hasiči v obraze
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Ze světa sportu

Milan Rada ml.

Každoročně se začátkem léta 
účastníme cyklovýjezdu 

s  přáteli z  klubu Apex-bike Tá-
bor. Letos jsme zamířili směrem 
na  Moravu a  stihli projet Čes-
kou Kanadu, pak hlavně okolí 
Znojma a  Pálavu. Po  čtyřech 
dnech poctivého ježdění jsme se 
spokojení a unavení vrátili domů.

Vzhledem k  tomu, že kaž-
dý čerpá svoji dovolenou právě 
v  létě, na  nějaké další větší spo-
lečné akce nebylo mnoho času. 
I přesto se ale oba naše sestavené 
závodní týmy zúčastnily všech 
klání v  sérii Jihočeský MTB po-
hár, kde náš A-tým obhajoval 
druhé místo z loňského ročníku. 
Letos byla konkurence vskutku 
obrovská a  je opravdu úctyhod-
né, na  jak vysoké úrovni jezdí 
většina jezdců. Naši borci se mezi 

nimi vůbec neztráceli, všichni 
členové A-týmu (Jaroslav Bartá-
ček, Lukáš Codl, Daniel Eybert, 
Linda Ebertová, Vlaďka Křížo-
vá, Václav Jehně a Ondřej Fišer) 
skončili po celé sezóně v TOP10. 
Zaslouženě si tudíž v  soutěži 
týmů odnesli bronzové medaile. 
Musím zdůraznit, že i naše ‚béč-
ko‘ (Milan Staněk, Michal Prágr, 

Pavlína Macková, Ondřej Macek, 
Jan Mráček, Lenka Mráčková 
a Pavla Křešáková) si nevedlo vů-
bec špatně a  v  celkovém pořadí 
dosáhlo na krásné 9. místo. S ta-
kovými výsledky musí být všich-
ni moc spokojení.

Až na  konci srpna jsme se 
po dovolených zase sešli a mohli 
podniknout nějakou pohodo-

vou akci, která by bavila hlavně 
děti. Asi tušíte, že jsme tradičně 
zavítali na  Blatnici. Celý víkend 
se nesl ve  znamení výletů, her, 
bobříků odvahy, opékání špekáč-
ků a  koupání. Sluníčko všechny 
zúčastněné hezky opálilo a  celý 
výlet byl zakončen u  bazénu 
v Chýnově.

V plánu na září máme závody 
horských kol pro děti. Budou se 
konat 11.9. (kryje se s uzávěrkou 
tohoto čísla). Jak závod dopadne, 
se necháme překvapit a přeju si, 
abych mohl v  zimním čísle Ob-
časníku pochválit domácí děti 
za  hojnou účast. Dospělí se pak 
budou loučit s  létem na  týdenní 
dovolené u Gardského jezera, což 
je jedna z  nejlepších lokalit pro 
MTB na světě. Již se moc těšíme.

Za  celý náš klub přeju všem 
čtenářům mnoho šťastných kilo-
metrů v sedlech kol.                     

Mgr. Miroslav Mládek
předseda oddílu

Vážení sportovní přátelé, 
protože začal nový ročník 

všech fotbalových soutěží a  my 
se zase vídáme na  našem hřišti, 
chtěl bych vás seznámit se situací 
v našem oddílu. Činnost řídí vý-
bor ve složení: Miroslav Mládek, 
Jan Petrů ml., Karel Sedlatý, Josef 
Kolací, Miloš Krump, Jan Dvo-
řák.

V  letošní sezoně je přihláše-
no do  mistrovských soutěží šest 
mužstev.

Mladší přípravka – okresní 
přebor – trenér Karel Sedlatý, 
Vendula Šalátová

Mladší žáci – okresní přebor – 
trenér Josef Kolací

Starší dorost – trenér Karel 
Sedlatý

„A“ mužstvo  – krajská I. 
A  třída, trenér  Petr Holota, ve-
doucí  Miroslav Doucha

Správce vnitřních prostor je 
paní Alena Kukačová. Správcem 
pro vnější prostory (lajnování, 
sečení, úklid) je Václav Butal. 
Bistro na hřišti má od 1. 9. 2010 
v  pronájmu paní Dagmar Holo-
tová.

Před uzávěrkou Občasníku se 
rozběhly už všechny soutěže. Do-
rostenci svůj první mistrovský 

zápas vyhráli, když v  Soběslavi 
zvítězili 6:3. Někteří hráči do-
rostu budou mít teď na  podzim 
náročný program, protože hrají 
i v prvním mužstvu (Filip Zadra-
žil, Dan Havlík) a další pomáhají 
v  áčku jako náhradníci (Josef 
Pták, Ondra Hladík). Je třeba 
říci, že dorostenci mají velmi 
kvalitní mužstvo a  rýsují se tam 
posily do  mužstva dospělých. 
Velkou zásluhu na  tom, že nám 
dobře funguje dorost, má trenér 
Karel Sedlatý.  Pomalu se rozbíhá 
soutěž mladších žáků, pod vede-
ním Josefa Kolacího.Tady je třeba 
říci, že nebýt těchto dvou trenérů 
mládeže, jak Kolacího, tak Sed-
latého, nevím, jestli bychom tato 

dvě mužstva udrželi v  soutěži. 
Oběma patří velký dík za  práci, 
kterou odvádějí pro mladé fotba-
listy.Zároveň je to však i velká vý-
zva pro rodiče těchto dětí. Přijďte 
pomoci nebo se alespoň podívat, 
abyste viděli, co tato nelehká prá-
ce obnáší. Rádi vás na hřišti uvi-
díme. Na začátku září jsme řešili 
ještě jeden problém, a to, co s pří-
pravkou. Řešení se našlo. Pomohl 
opět Karel Sedlatý, který společně 
s Vendulou Šalátovou a několika 
rodiči se zasloužili o  to, že jsme 
mohli mladší přípravku přihlásit 
do soutěže.

První mužstvo mělo po  čty-
řech zápasech 7 bodů, a až bude-
te číst tyto řádky, bude mít za se-

bou i první derby. Pod vedením 
trenéra Holoty se ustálil kádr. 
Zůstal David Král a  z  Milevska 
přišel Martin Zítek. Oba jsou vel-
mi dobrými fotbalisty a  budou 
určitě pro naše mužstvo posilou. 
Novým hráčem je i Luboš Havlík, 
který skončil v dorostu.  Podobně 
jako loni i letos se mužstvo potý-
ká s častými absencemi hráčů, ať 
z  pracovních, soukromých nebo 
zdravotních důvodů, vždy ně-
kdo ze základního kádru chybí. 
Ať už je to jak chce, mužstvo má 
dobrý základ, hráči umějí hrát 
fotbal a  chtějí pořádně zabojo-
vat a  poprat se o  výsledek. Tak-
že je na nich, aby se to projevilo 
i na počtu bodů. Cílem mužstva 
je uhrát co nejlepší výsledky, aby-
chom po  podzimu přezimovali 
v klidném středu tabulky.

Na  závěr uvádím seznam or-
ganizací a fi rem, které v současné 
době sponzorsky podporují náš 
oddíl. Zároveň bych chtěl všem 
poděkovat za  podporu a  spolu-
práci.

Město Chýnov, Petrastav Rade-
nín, HCS Josef Sokolík, Dřevotvar 
Josef Pták, Potraviny Setunský, 
Elmont Jaroslav Vondráček, Šk-
robárny Pelhřimov, Hat servis 
Tomáš Hes, Rybářství Hroby Josef 
Vaněk, Truhlářství Zdeněk Vave-
ra, Jaroslav Fišer, Josef Kolací.     

Fotbalový oddíl FC Chýnov – podzim 2016

Léto v podání cykloklubu

Mladší žáci
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BOWLING
A VOLEJBAL

Tomáš Hes
organizátor CHBL,

předseda TJ Sokol Chýnov

Vá ž e n í 
sportov-

ní přátelé,
t r a d i č n í 

s p o r t o v n í 
akce, Chýnovská Bow-
lingová Liga, je za  dveř-
mi.  Začínáme v  týdnu od  
10. října 2016.  

Tímto vás srdečně zveme 
do našich řad. Dejte dohro-
mady svůj tým, přijďte mezi 
nás, vyzkoušejte, co ve  vás 
je, určitě si svoje soupeře 
najdete, pobavíte se a stráví-
te aktivně váš volný čas.

Přihlásit se můžete 
přímo na Bowlingu nebo 

na e-mailové adrese: 
hestom@seznam.cz. 

Těšíme se na Vás.

Tomáš Hes
předseda TJ Sokol Chýnov

Volejbalové týmy TJ 
Sokol Chýnov se zú-

častnily tradičního turnaje 
v  šestkovém volejbale „Tu-
rovecká  smeč“. Do klání se 
ve dvou skupinách, amatérů 
a  profíků, zapojilo celkem 
9 týmů.

Naše družstva „Močítka“ 
Chýnov A a B sehrála  za pe-
kelného vedra čtyři zápasy, 
systémem  každý s  každým 
ve  zkrácených setech do  20 
bodů. V maximálním nasa-
zení v  bojích se soupeřem 
i s počasím, teploty se šplha-
ly ke tropickým 34°C, se po-
dařilo našemu „Áčku“ po-
třetí za sebou v  této soutěži 
zvítězit a  obhájit tak zlatou 
plaketu. GRATULUJEME!

Blanka Roubková

Září je tradičně měsícem, 
kdy se rozbíhají mistrovské 

soutěže družstev. Sokol Chýnov 
bude mít v  různých soutěžích 
opět 4 družstva. Ženy nás budou 
reprezentovat ve 2 KLŽ sk. A, kde 
bude bojovat o body 11 družstev. 
Sokol Chýnov „A“ v loňské sezo-
ně uhájil KP II i pro tento soutěž-
ní rok. KP II má do své skupiny 
nalosováno 12 družstev. V okres-
ním přeboru budou nastupovat 
hráči Sokola Chýnov „B“ s  dal-
šími sedmi mužstvy. Svého zá-
stupce budeme mít i v okresním 
přeboru dorostu, kde budou naši 

mladí kuželkáři obhajovat prven-
ství za minulý ročník.

Soupisky jednotlivých družstev
ŽENY: Cízlerová Miroslava, 

Kotorová Dita (hostování ze So-
kola Benešov), Kovandová Ale-
na, Návarová Věra, Peroutková 
Hana, Takáčová Jana.

Sokol Chýnov „A“: Bronec 
Pavel, Hanzálková Libuše, Mašek 
Miroslav, Roubek Oldřich, Stra-
ka Dušan, Zíka Vladimír

Družstvo „B“ je složeno 
z ostatních hrajících kuželkářů.

Někteří naši hráči hostují v ji-
ných oddílech.

Do  rakouského oddílu Polizei 
SV Wels odchází Jiří  Dvořák 

a  do  ASKO KSC Schneegattern 
Pavel Petrů. Za  ženy SK Žižkov 
Praha bude startovat Blanka 
Mašková. 

V  prázdninovém období se 
uskutečnila řada turnajů na růz-
ných kuželnách, kterých se zú-
častnily především naše ženy 
a  někteří muži. Toto období je 
tradičně přípravné a slouží k do-
ladění formy před mistrovskými 
zápasy, i když obsazení předních 
příček na turnajích jistě potěší.

Do  nastávajícího nového roč-
níku přejeme chýnovským hráč-
kám a  hráčům, aby vše zúročili 
v mistrovských zápasech a získá-
vali co nejvíce bodů.                    

Kuželky, zahájení soutěží

XI. ročník Neckyády se vydařil
V sobotu 27. srpna odpoledne se u vodní nádrže v Chýnově sešli příznivci vodních radovánek, 
aby si ověřili své dovednosti, šikovnost a možná i rychlost v plavbě na neckách, přejezdu 
lávky na kole či přejezdu lávky obecním kolečkem, přičemž náklad kolečka tvořil kamarád, 
manželka či jiný rodinný příslušník. Počasí se opravdu vydařilo, tropické teploty přilákaly 
k nádrži nejen velké množství soutěžících, ale i diváků. Už teď se těšíme na XII. ročník.

Chýnovská 
Bowlingová 
Liga

Šestkový 
turnaj ve 
volejbale
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Mgr. Pavel Eybert
starosta

V  sobotu 3. 9. se díky pokra-
čující tradici a také díky mi-

mořádně pěknému počasí sešlo 
na  poli před Chýnovem více jak 
3 tisíce diváků, aby zhlédli ukáz-
ky historických vojenských klubů 
a  také Armády České republi-
ky z  jejího výcviku. Jelikož bylo 
hodně techniky, historické i  sou-
časné, hodně dobových i  součas-
ných vojáků, bylo opravdu na co 
se koukat. Cvičili také psovodi se 

svými psy, pro děti byly připra-
veny soutěžní úkoly od  hasičů, 

záchranky i vojáků. Záchranářský 
vrtulník sice pro hořící balíky slá-

my nemohl přistát, tak nám ale-
spoň předvedl akrobacii. Replika 
stíhačky z  II. světové války pod-
porovala pozemní vojska přelety. 
Hasiči měly neplánovaný zásah 
hašení slámy, která chytla od vý-
bušnin. Tím došlo ke  zpoždění 
programu, a tak někteří již odešli 
před poslední ukázkou, která byla 
velmi pěkná. Diváci měli možnost 
vidět, jak dopadne auto při sráž-
ce s obrněncem, a kdo měl chuť, 
mohl se svézt na vojenské techni-
ce.  Celkově se akce velmi vydařila 
a všichni odcházeli spokojeni.     

9. ročník Setkání s armádou a IZS
Setkání s armádou ČR

Veterán klub Chýnov
Václav Zadražil

Veterán klub Chýnov

V neděli 21. 8. 2016 se 
uskutečnil v našem městě 
historicky první sraz 
veteránů, který uspořádal 
Veterán klub Chýnov.

Po  předchozích hezkých 
dnech začala neděle dešti-

vým ránem a  déšť pokračoval 
ještě zhruba do 11 hodin. I přes 
tento částečný hendikep se již 
od  10 hodin začali sjíždět první 
účastníci a  během následujícího 
času se začalo plnit horní náměs-
tí historickými motocykly i auto-
mobily a jejich majitelé postupně 
docházeli k  registraci. Během 
tohoto času probíhala výstava 
vozidel a  náměstí se začalo také 
plnit návštěvníky, kteří si se zá-
jmem prohlíželi vystavované ex-
ponáty. K velmi milému překva-
pení pořadatelů se na sraz, i přes 
nepřízeň počasí, dostavil velký 
počet účastníků i  návštěvníků. 
Během výstavy nám Jan Pták st. 
a  Jan Pták ml. předvedli ukáz-
ku svých závodních motocyklů, 
když několikrát objeli park. Vidět 
na  vlastní oči tyto stroje v  akci 
se každému nenaskytne. Předve-
dené stroje se ještě stále aktivně 

účastní závodů těchto kategorií. 
Po  ukončení výstavy se v  půl 
jedné, za  již slunečného počasí, 

vydaly stroje se svými majiteli 
na  vyjížďku, kterou pořadatelé 
připravili. První část trasy ved-

la směrem na  Dolní Hrachovice 
a Hlasivo do Chotovin, kde byla 
první zastávka s  občerstvením, 
druhá část pokračovala přes Ra-
tibořské Hory, Novou Ves, Ra-
denín do  Choustníku, kde byla 
druhá zastávka s  občerstvením, 
a  poslední část přes Chrbonín, 
Nuzbely, Lažany zpět do  Chý-
nova. Zde musím zmínit jednu 
kuriozitu, že se pořadatelům po-
dařilo přesně splnit naplánovaný 
příjezd zpět do Chýnova, proto-
že já jako předjezdec jsem přijel 
na náměstí v půl čtvrté! I po pří-
jezdu zpět nás čekal, vzhledem 
k tříhodinové nepřítomnosti, po-
měrně velký počet návštěvníků. 
Někteří setrvali od startu, ale při-
šlo i  hodně dalších. Po  dojezdu 
zpět byly pořadatelem vyhlášeny 
výsledky připravených soutěží.

Nejstarším strojem, který se 
zúčastnil, byl automobil Tatra 
z roku 1932 starosty města Pavla 
Eyberta. Nejstarším účastníkem 
srazu byl Jan Pták st., nejmlad-
ším Karel Fučík, nejstylověji 
oblečeným účastníkem se stala 
devítiletá Natálka Barnášová, 
která tvořila posádku osobního 
automobilu Škoda 120L bývalé 
Veřejné bezpečnosti a  byla ob-
lečena do  uniformy příslušnice 
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této organizace. Nejzajímavějším 
strojem byl vyhlášen motocykl 
Douglas 350, který přivezl z Čes-
kých Budějovic známý příznivec 
historických vozidel Petr Hošťá-
lek. Vítězové těchto kategorií ob-
drželi dárkové balíčky, které nám 
připravily pracovnice prodejny 
COOP Chýnov. Dále byli ještě 
odměněni někteří další účastní-
ci srazu sektem a výrobky fi rmy 
Golden Snack Záhostice.                                          

Srazu se také zúčastnili členové 
HZS Chýnov s  vozidlem Robur 
i  někteří občané města a  okolí, 
kteří vlastní několik historických 
vozidel např. Strnadovi, Hruško-
vi a  Kohoutovi. Na  motocyklu 
ČZ 150 z roku 1951 přijel na náš 
sraz také ředitel ZZS Jčk Marek 
Slabý.         

Všichni účastníci srazu dostali 
pamětní listinu, samolepku a od-
znak, vše s logem 1. Sraz veterá-
nů Chýnov, které navrhl a nechal 
zhotovit Ondra Fučík. Zejména 
pamětní listinu si všichni účast-
níci pochvalovali, protože coko-
liv je prvně, má svou neopako-
vatelnou historii. A proto, abyste 

ani ostatní občané města nepřišli 
o  tuto neopakovatelnou událost, 
stačí si otevřít naše webové strán-
ky www.veteranklubchynov.cz, 
kde se o  všem dočtete a  máte 
možnost prohlídnout si 261 foto-
grafi í z této akce. 

Vzhledem k  tomu, že se nám 
tento první sraz podařilo úspěš-

ně zrealizovat, můžeme obča-
nům slíbit, že za  rok bude další, 
pravděpodobně v  neděli 20. 8., 
a že bychom chtěli v  této tradici 
pokračovat i v dalších letech. 

Ještě bychom chtěli veřejnost 
informovat, že se náš veterán 
klub pravidelně účastní i  ostat-
ních srazů. V průběhu roku jez-
díme např. do  Dražic, Milevska, 
Vodice, Třeboně, Humpolce, 
Chotovin, Čelkovic, Na  Hara-
chovku a  jednotlivě i na některé 
další veteránské akce.  

Závěrem Veterán klub Chý-
nov děkuje Městu Chýnov za fi -
nanční příspěvek, pracovnicím 
městské knihovny za  pomoc při 
tisknutí některých materiálů 
a  propagaci akce, fi rmě Golden 
Snack Záhostice, pracovníkům 
Chýnovské majetkové, přísluš-
níkům chýnovské stanice Policie 
ČR, provozovateli hostince Ho-
lešovna, děvčatům, která prová-
děla registraci účastníků, školní-
kovi ZŠ, hudebnímu doprovodu 
a  všem občanům, kteří se v  tak 
hojném počtu přišli na  sraz po-
dívat, a  samozřejmě všem svým 
členům za  pomoc při přípravě 
a realizaci této akce.                     

Jiří Tychtl

Svůj článek začnu již v  roce 
1945. Tehdá to nebylo jedno-

duché, protože nebylo možností 
si něco jako auto či motocykl 
pořídit. To, co zatím jezdilo, zby-
lo po  Němcích. Když odcházeli 
z  Chýnova, tak před školou zů-
stala dvě nepojízdná auta a jedna 
pásová motorka. My jako kluci 
jsme na  této motorce jezdili bez 
motoru a  jen tak tlačili. Ale jelo 
to a to bylo hlavní. Jedno ze zane-
chaných aut mělo docela legrační 
osud. Když jsme chytali pstru-
hy u zahradníka (u Lotyny), tak 
jsme si všimli hromady chvoje 
z lesa. Začali jsme na té hromadě 
skákat, ale ono to pod námi ně-
jak dunělo. Větve jsme odházeli 
a  ejhle, objevilo se auto. Dostali 
jsme vynadáno, ale auto se mu-
selo odtáhnout na náměstí. Byla 
to válečná kořist. Kdyby dnes 
ta samá pásová motorka stála 
na dvoře u mě, tak by ze mě byl 
milionář. Sběratelé by se předhá-
něli v cenách.

V  té době bylo v  Chýnově již 
několik aut u majitelů. Začnu pa-
nem Zadražilem ze zámku, který 
každý den se svou tatřičkou při-

vážel pana Bezpalce z Objegráku 
do  zaměstnání na  zámku. Když 
byl tento řidič někam poslán slu-
žebně a my kluci byli okolo, tak 
nás naložil a  to byla naše první 
jízda automobilem. Jelo se na Po-
lánku nebo na Doubravu s příka-
zem za polesníma. Byla to krátká 
jízda, ale krásná. 

Dalším majitelem byl pan 
doktor Kott. Předchůdce pana 
doktora Strnada. Tam byl také 
řidič a to pan Jelínek, který pana 
doktora vozil po  pacientech. 
Jedna příhoda se stala v  létě, 

bylo to za války. Pan doktor měl 
různé pletky s  Němci. Takže si 
tito pánové zapůjčili tatřičku 
na fl ám někam směrem na Jih-
lavu. Když se vraceli, tak při jíz-
dě z Objegráku se auto při velké 
rychlosti v poslední zatáčce pře-
vrátilo na  střechu. Po  té střeše 
dojelo až k  chalupě, co bydleli 

Tychtlovi. Tak přerazilo teleg-
rafní sloup, který se provlékl 
oběma okýnky, a  pánové v  ko-
žených kabátech vystoupili zcela 
bez úhony, jen z aktovky kapaly 
rozbitý vejce. Jak to všecko vím? 

My jako parta dětí tou dobou 
seděli před Pospíchalovými pod 
ořechem a vše jsme pozorovali. 
Jen tam vznikla jedna hláška: 
„Ty vole, hoří Tychtlovům cha-
lupa,“ ale Miloš Seemannů starší 
řekl, když z přeraženého sloupu 
visely dráty: „Dyť je to telefon 
a ten nehoří“. Dalším majitelem 
auta byl pan veterinář Lidmaň-
ský. Ten bydlel u Zatěrandů. Měl 
německé auto obojživelníka. 
Mělo to vzadu vrtuli na  pohon 
ve  vodě. Ten, když jel po  Chý-
nově, tak byl v  takovém kouři, 
že samotné auto nebylo vůbec 
vidět.

Dalším majitelem byl pan Le-
hmann na  předměstí, ten měl 
pragovku, jen pro svoji potřebu.

Další, kdo vlastnil auta i moto-
cykly, byl pan Pták. Ten používal 
auto na svoz dobytka na porážku.

Jednou tam také zavřel pana 
Rothbaura a vozil ho jako atrakci. 
To jen pro trochu legrace ve člán-
ku. Pan Pták byl šprýmař. Ten se 
panu Rothbauerovi navyváděl 
daleko více legrácek, ale to je mi-
nulost. 

Dalším majitelem auta byl pan 
Prokop.Ten vozil nepravidelně 
zákazníky. Bydlel u Frajerů a sta-

Historie auto moto z Chýnova
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Evžen Zadražil
předseda organizace

Ve  druhé polovině motokro-
sové sezóny se již pomalu 

ale jistě rýsují celkové výsledky 
jednotlivých seriálů, kterých se 
naši týmoví jezdci pravidelně 
účastní. Za námi jsou pouze jed-
norázové závody MS a ME juni-
orů. Pro náš tým je velkou ctí, že 
čtrnáctiletý Rakušan Rene Hofer, 
který již od počátku své závodní 
kariéry startuje v českém junior-
ském motokrosovém šampionátu 
vždy za náš tým, letos vybojoval 
titul Mistra světa i Mistra Evropy 
ve třídě 85 ccm!

Co se týká výkonu dalších na-
šich týmových jezdců, tak dva-
náctiletý Rumun Mario Popovici 
má našlápnuto k letošnímu titulu 
MMČR ve třídě 65ccm, v senior-
ském MMČR je průběžně třetí 
ve  třídě Veterán Jiří Pach. Veli-
ce dobré zastoupení máme též 
v MMČR třídy žen (WMX), kde 
se hned několik našich závod-
nic pravidelně umisťuje v  první 
desítce šampionátu. Dva naši 
jezdci průběžně vedou i  jihočes-
ký krajský přebor v  motokrosu, 
konkrétně Michal Gregor v pres-
tižní třídě MX1 a Daniel Doppler 
ve  třídě Veterán. V  červenci se 
nám též podařilo vyhrát soutěž 
amatérských družstev v  rámci 
Amater Cupu v Pacově. V tomto 

seriálu průběžně vede další náš 
jezdec Jan Likler třídu ČZ.

Členové Veterán Klubu Chý-
nov se intenzivně účastní nej-
různějších srazů a  za  sebou 
máme i  pořadatelskou premi-
éru v  podobě 1. srazu veterá-

nů, který se uskutečnil v  neděli 
21. srpna v Chýnově na náměstí 
a  byl účastníky velice pozitivně 
hodnocen. Více informací o této 
události najdete v článku Václava 
Zadražila na  jiném místě tohoto 
vydání.                                           

Spolek včelařů Chýnov
a Město Chýnov 

pořádá 

Zájezd do Prahy
v pátek 30. 9. 2016

Na programu je:             
návštěva Bílkovy vily v Praze

prohlídka Senátu PČR
botanická zahrada

Cena dopravy: 200 Kč/osoba

Odjezd:
 z Chýnova v 7:00 

z autobusové zastávky 
u restaurace Na Radnici

  z Tábora v 7:15 parkoviště 
před vlakovým nádražím

Závazné přihlášky a bližší 
informace k zájezdu u paní 

B. Strnadové Chýnov
Telefon: 732 679 636

VÝLET DO PRAHY

čilo dole zazvonit na zvonek a již 
se někam jelo.

 Jedním z  prvních majitelů 
motocyklů byl porybný na  sád-
kách pan Lehmann, který měl 
350 ccm HarleyDavidson. Ten 
startoval tak, že jsme ho museli 
vždycky roztlačit. Jednou to pus-
til z kopečka dolů na Podmostě 
a netrefi l se na lávku přes potok 
a  zůstal uprostřed proudu. Po-

tom tady byl i majitel pan Strnad 
Otto, ten měl Rapida a  potom 
Aerovku. Druhý pan Strnad, 
strojník, měl taky tatřičku, ale 
ten s ní vozil jen seno a snopky 
z pole. 

Toto je historie a teď zavítáme 
do dalších let. Prvním, kdo si po-
řídil nové auto, byl pan Chaloup-
ka, zubní technik. Koupil Spar-
taka, a  když vyjel, tak se každý 

ohlédl. Potom čas utíkal a v Chý-
nově se množili majitelé nových 
aut. A  když budeme pokračovat 
dál, vemte si to, že to zas tak 
dlouhá doba není a  co se stalo 
s motorismem, toho jsme všichni 
svědci. Dnes pomalu na náměstí 
nepřejdete po přechodu na dru-
hou stranu. Technika jde dopře-
du. A třeba u nás máme v rodině 
sedm aut.                                     

Motosport Chýnov
Pořadatelským vrcho-

lem bude pro Motosport 
Chýnov již XXXIV. ročník 
závodu motocyklů do Str-
mého vrchu, který se po-
jede v  Chýnově v  sobotu 
24. 9. 2016. Ve  spolupráci 
s  městem Chýnov chceme 
připravit jak pro jezdce, tak 
i pro diváky kvalitní atrak-
tivní podívanou. Na startu 
nebudou chybět špičkoví 
jezdci z motokrosu, endu-
ra a trialu z celé ČR. Před-
staví se i jezdci na motocy-
klech ČZ a děti. Připraven 
je i  doprovodný program 
a bohaté občerstvení. Při-
slíbena je též exhibice v po-
době premiérového vý-
jezdu chýnovského kopce 
na  terénním elektromoto-
cyklu v  podání reprezen-
tanta Romana Körbera.

Tréninky začínají 
v 9:30 hod., 

závod pak v 13:00 hod. 

Více info k této akci naj-
dete na webových stránkách 
www.motosportchynov.cz 

Nenechte si ujít jedineč-
nou podívanou a  přijďte 
se podívat tuto sobotu 
do  sportovního areálu 
v Chýnově na Předměstí!

autor článku

POZVÁNKA 
NA STRMÝ VRCH
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I  v  letošním roce vás zveme 
na setkání hned na začátku ad-

ventního období, a to 1. adventní 
neděli 27.11.2016 od 14:00 hodin 
u  nás ve  dvoře. Kromě možnosti 
zakoupit drobné dárky, případně 
je sami vyrobit, zazpívat si s námi 
koledy, popít vánoční punč či 
něco dobrého ochutnat budete 
mít možnost prohlédnout si nově 
otevřenou modlitebnu Církve 
bratrské v  Turovecké ulici. Do-
provodný program ještě upřesní-
me. Těšíme se na vás Svobodovi    

KURZY NĚMČINY
Úterý od 18:00 hod. – mírně pokročilí (úroveň B1/1)

Úterý od 19:00 hod. – pokročilí začátečníci (úroveň A2/2)
120 Kč/60 min. nebo 90 min. – podle počtu účastníků ve skupině

Bližší informace a přihlášky: nemcinavchynove@seznam.cz

Mgr. Vladimír Záruba
Haškova 286
373 44 Zliv

Koupím obrazy a různé staré předměty 
mince, bankovky, pohledy, rádia, vojenské 

a myslivecké předměty šavle, odznaky, 
uniformy, hodiny, nábytek, hračky, smaltované 
cedule a podobné. Můžete nabídnout i starou 

motorku, pionýra, mopeda. 
Tel.: 722 777 672. Platba ihned.

Prodám byt 2+1 
v Chýnově 

v bytovém domě 
u fotbalového hřiště. 

Informace na tel. čísle: 
775 230 181.

Realitní kanceláře nevolat!

Upřímně děkujeme všem, 
kteří se přišli naposledy rozloučit 
22. července 

s paní Martou Jiráskovou, 
roz. Cardovou, rodačkou z Chýnova. 

Děkujeme pohřební službě p. J. Buřičovi 
za důstojné vypravení pohřbu. A též kazateli 
p. P. Jarošovi za slova útěchy. Děkujeme 
za projevenou soustrast a květinové dary.       

                                     Zarmoucená rodina.     

Trhy ve dvoře

Inzerce Upozornění: za obsah a grafi ckou úpravu inzerátů nezodpovídá redakce Občasníku!
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