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ZDARMA

Marie Fučíková (autor fotografi e)Rok se s  rokem 
sešel a  máme 
tady opět vá-
noční svátky 
a nový rok.
 Dovolte mi 

proto, abych Vám jménem 
Městského zastupitelstva, 
jménem pracovníků městské-
ho úřadu i Chýnovské majet-
kové s.r.o. popřál k nadcháze-
jícím svátkům hlavně hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti. 
Letošní rok máme vcelku 
úspěšně za sebou a doufáme, 
že i roky příští budou přízni-
vé jak pro město Chýnov, tak 
i pro Vás i pro celou naši re-
publiku. 
Přijďte s  námi přivítat Nový 
rok po  silvestrovské půlnoci 
na naše náměstí, ať si společ-
ně můžeme popřát vše nejlep-
ší do roku 2017.

Mgr. Pavel Eybert
starosta

KALENDÁŘ AKCÍ
LEDEN–ÚNOR

Mgr. Pavel Eybert
starosta

Zasedání zastupitelstva 13. 12.
2016 mělo na  pořadu vý-

znamné body. Hned po zprávách 
o činnosti rady, výborů a komisí 
od  minulého jednání zastupitel-
stva přišlo na  řadu schvalování 
rozpočtu pro rok 2017. Celko-
vé příjmy by měly činit 46,186 
mil. Kč, výdaje pak 56,034 mil. 
Kč. Aby rozpočet nebyl schod-
kový, předpokládáme zapojení 
zůstatku prostředků z  minulých 
let ve  výši 3 mil. Kč a  také úvěr 
ve výši 8 mil. Kč na nákup hasič-
ského cisternového automobilu. 
Tento záměr nebude zatěžovat 
fi nancování města, neboť již teď 
máme rozhodnutí, že nám mini-
málně 8 mil. stát na nákup hasič-
ské techniky poskytne. Nejprve 
však musíme auto koupit, zaplatit 
a v  roce 2018 k nám prostředky 
od státu doputují. Ve fi nancování 
se též promítnou splátky za úvěr, 
který jsme poskytli Kloužovické 

tepelné s.r.o. na výstavbu rozvo-
dů tepla. Celková bilance roz-
počtu po  započtení fi nancování 
je tedy shodná v příjmech i výda-
jích. Podrobnosti rozpočtu mů-
žete nalézt na  stránkách města 
Chýnov, nebo do něj lze nahléd-
nout na MěÚ Chýnov. 

Dalším bodem jednání za-
stupitelstva byly otázky spojené 
s  bývalým pivovarem. Na  zá-
kladě rozhodnutí z  minulého 
jednání zastupitelstva jsem 
uzavřel smlouvu s  dosavadním 
majitelem o koupi pivovaru. Za-
stupitelstvo i  veřejnost dlouho 
diskutovalo o  dalších krocích. 
Výsledkem hlasování zastupi-
telů je rozhodnutí bývalou vý-
robní část pivovaru zdemolovat. 
Toto rozhodnutí je jak na zákla-
dě dvou znaleckých posudků 
z  hlediska stability stavby a  její 
případné sanace, které nám 
demolici doporučily, ale také 
na  základě vlastních prohlí-
dek této části nemovitosti, kdy 
je evidentní, jak stále dochází 

k dalšímu zřícení části pivovaru 
v poslední době. 

Druhou otázkou, ke  které se 
zastupitelstvo vyjádřilo, je před-
stava, co má být na  jeho místě 
vybudováno. Jelikož nám chybí 
v  občanské vybavenosti slušná 
tělocvična, byl zastupitelstvem 
schválen záměr vybudovat 
na  místě pivovaru tělocvičnu, 
ve  které by byla hrací plocha 
o  rozměrech 20x40 m s  výškou 
12m a doběhy okolo hrací plochy 
na  každé straně 1,5 m. Dále by 
stavba měla obsahovat nejmé-
ně 4 šatny pro cvičence, k  tomu 
sprchy, WC, umývárny, kabinet 
pro učitele TV, kabinu rozhod-
čích, nářaďovnu, kotelnu, bufet, 
tribunu alespoň pro 60 diváků, 
šatnu a  soc. zařízení pro diváky. 
Největší diskuse proběhla ohled-
ně vizualizace stavby. Zastupitel-
stvo po  diskusi s  přítomnou ve-
řejností schválilo záměr, že nová 
budova má mít obálku, tedy ven-
kovní vzhled, ve  stylu stávající

Z jednání zastupitelstva

Zima už je tady a s ní i zimní radovánky

LEDEN

 14. 01. 20:00 
Myslivecký ples, 
20.00, KD Chýnov

 28. 01. 20:00 Ples KPŠ, 
KD Chýnov

ÚNOR

 10. 02. 19:00 
„I kat má rád“, Ochotnický 
spolek KA POTA Tábor, 
KD Chýnov

 18. 02. 13:30 Maškarní 
karneval MŠ, KD Chýnov

 18. 02. 20:00 Hasičský 
ples, KD Chýnov
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stavby budovy. K  tomuto účelu 
byla zhotovena vizualizace, která 
dává základní požadavky, jak by 
stavba měla vypadat. Pro další 
postup příprav projektu bude zá-
sadní vyklizení zdemolovaných 
prostor, aby mohlo dojít k detail-
nímu zaměření pro usazení bu-
dovy tělocvičny a  to především 
ve výškovém směru. 

Dále byla také diskutována 
otázka bývalých kancelářských 
prostor, ve  kterých sídlilo vedení 
JZD. Po obdržení klíčů od budovy 
chceme provést zaměření prostor, 
vyhodnocení stavu, ve  kterém se 
tyto prostory nacházejí, a budeme 
dále diskutovat o tom, co všechno 
by se dalo do této části, která zů-
stane zachována, umístit. 

V  bodě nákupy, prodeje za-
stupitelstvo odsouhlasilo ná-
kup pozemku na část cesty, dar 
pozemku na  další část cesty 
od  soukromých osob, dar mě-
řičů rychlosti od  Mikroregionu 
Táborsko.

Dále jsme revokovali vyhláš-
ku o  nočním klidu, jelikož pra-
coviště MV nesouhlasilo s  jejím 
textem. Snad už bude po úpravě 
vyhovovat. Také jsme schválili 
vyhlášku o zřízení školských ob-
vodů pro mateřskou i  základní 

školu. Zde jsme se pro soused-
ní obce zavázali, že jejich děti 
do  škol přijmeme. Zastupitelé 
vzali na  vědomí akční plán pro 
sociální služby v  dalších letech, 
nabídky peněžních ústavů pro 
fi nancování nákupu hasičských 
aut a  také postup při pořízení 
změny územního plánu č.3. Byla 
též schválena rozpočtová změna 
č. 13, kde jsme přidali prostřed-
ky na  1. část platby za  pivovar 
a  to ve  výši 1,805 mil. Kč, další 
prostředky na  veřejné osvětlení 
včetně vánoční výzdoby a  také 
na údržbu veřejného prostranství 
pro Chýnovskou majetkovou. 
Pozvali jsme zastupitele i  veřej-
nost na  nejbližší pořádané akce 
a  schválením usnesení bylo jed-
nání zastupitelstva ukončeno.     

pokračování ze str. 1

Školní informatorium – 12/2016
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. Tři žáci plní povin-
nou školní docházku ve  škole 
mimo území České republiky, 
jsou našimi kmenovými žáky, 
ale nejsou zahrnuti v  celkovém 
počtu. Do  školních lavic poprvé 
usedlo 45 prvňáčků. Ve  všech 
třídách bylo dle zahajovacího 
výkazu k 30. 9. 2016 integrováno 
celkem 12 žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Tito 
žáci pracují podle individuálních 
vzdělávacích plánů. Navíc jeden 
žák se zdravotním znevýhod-
něním pracuje podle IVP. Jeden 
žák 1. ročníku má individuální 
vzdělávání dle § 41 školského 
zákona. Základní školu navště-
vují tři cizinci (1x Slovensko, 2x 
Ukrajina). 

Ve  školní družině je zapsáno 
175 žáků, ve  školním klubu 75 
žáků. Pracují zde 3 vychovatelky. 
28 zájmových útvarů vedou uči-
telé a dobrovolníci z řad rodičů či 
občanů města Chýnova.

Co vše se nám 
v 1. čtvrtletí nového 
školního roku podařilo:

Základní škola Chýnov je za-
pojena v  humanitárním hnutí 

„Hnutí na vlastních nohou“, které 
nese logo „Stonožka“. Ve  dnech 
19. 10. – 21. 10. jsme realizovali 
„Stonožkové dny“. Celá škola se 
proměnila v „cukrárny, kavárnič-
ky i  restaurace s rychlým občer-
stvením“. Velké poděkování patří 
třídním učitelům, ale i  rodičům 
žáků, protože maminky připra-
vily mnoho dobrot. Dále děti 
prodávaly řadu svých výrobků 
například z  korálků, fotografi e, 

drátkované a háčkované ozdoby, 
pokojové květiny, sušené ovo-
ce, balónky s  heliem, keramické 
ptáčky, dřevěné a  textilní deko-
race atd. V  letošním roce jsme 
na  konto Stonožky odeslali 
33 660,-Kč. Žáci osmých roční-
ků se zúčastnili mše pro Stonož-
ku v  chrámu sv. Víta, Václava 
a  Vojtěcha. Mši celebroval Do-
minik kardinál Duka. Naši žáci 
Anežka Zadražilová a  Matěj 
Kadlec předali za  všechny sto-
nožkové děti Fakultní nemoc-
nici v Plzni šek na půl milionu 
korun na  výzkum Crohnovy 
nemoci. Libor Kuchař předal 
kardinálu Dukovi obětní dar – 
stonožkový dort, Monika Boča-
nová přečetla přímluvu.

Paní ředitelka Mgr. Marie Há-
nová a  paní učitelka Mgr.  Jana 
Hrušková se zúčastnily setkání 
Přidružených škol UNESCO 
v  Chebu. Za  naši školu jsme 
vystavily poster se zpracova-

PŘED PO
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ným tématem „700. výročí na-
rození Karla IV.“ a  „70. výročí 
UNESCO“. 

Hned začátkem školního roku 
jsme uskutečnili netradiční for-
my výuky: projekt Světový den 
srdce (29. 9. 2016) a  Evropský 
den jazyků (3. 10. 2016). V rám-
ci celoškolního projektu Světový 
den srdce jsme zrealizovali eva-
kuaci školy ve  spolupráci s  HZS 
JčK ÚO Tábor.

Zorganizovali jsme Memoriál 
Tomáše Havla (10. 10. 2016) – 
přespolní štafetový závod na po-
čest našeho bývalého žáka.

Vzhledem k tomu, že jsme pl-
nili projekt Zvyšování motivace 
k  technickému vzdělávání, který 
realizovala VOŠ, Střední škola, 
Centrum odborné přípravy Se-
zimovo Ústí, naši žáci 8. ročníků 
navštíví pracoviště elektrotechni-
ky, energetiky, 3 D, pneumatiky/
hydrauliky. Děvčata pak budou 
vyrábět šperky v zámečnické díl-
ně, chlapci si vyzkouší technické 
stavebnice nebo řezací plotr. 

V  rámci Týdne knihoven žáci 
navštívili Městskou knihovnu 
v  Chýnově a  absolvovali napří-
klad první čtení, práci s naučnou 
literaturou a  interaktivní čtení. 
Seznámili se s  knihou fyzikál-
ních bajek Straka v  říši entropie 
a rozšířili si své znalosti z fyziky. 
Besedovali na  téma Staré řecké 
báje a pověsti, vyzkoušeli si čtení 
s porozuměním, pracovali s  tex-
tem atd.

Deváté třídy v  rámci občan-
ské výchovy nahlédly do zákulisí 
městského úřadu.

Naši žáci vystupovali na  pod-
zimní slavnosti „1035 let od prv-
ní zmínky o  Chýnově“. Ve  škole 
proběhl den otevřených dveří 
s komentovanou přednáškou. 

Žáci osmých a devátých roční-
ků se zúčastnili představení s té-
matikou bezpečnosti silničního 
provozu. Th e Action New Gene-
ration zprostředkovává žákům 
emotivní zážitek reálných dopa-
dů dopravní nehody. Otevřeně 
mluví o trvalé invaliditě a mnoh-
dy i  o  smrti mladých lidí, kteří 
přecenili své schopnosti nebo se 
chovali nepochopitelně nezod-
povědně.

Žáci 8. B se zúčastnili výlovu 
rybníka Rožmberk.

Sedmé ročníky zrealizovaly 
exkurzi do  Plzně, navštívily Pi-
vovarnické muzeum s výukovým 
programem „Jak se žilo ve  stře-
dověkém městě“. Páté ročníky 
zhlédly planetárium a  Mořský 
svět v Praze.

Dále se podařilo:
Účastnit se okresní přírodo-

vědné soutěže Poznej a  chraň 
a obsadit – kategorie nejmladší 
žáci (3. až 5. ročník): 1. místo 
(Kateřina Šindelářová, Adriana 
Rohová, Dan Filip). V  katego-
rii mladší žáci (6. a  7. třídy) 
1. místo (Julie Drápalová, Matěj 
Vondráček, Lucie Vejborová), 
3. místo (Mathias Voigt, Bar-

bora Hesová, Zuzana Hanous-
ková), 4. místo (Jáchym Kubů, 
Veronika Kulíková). V  katego-
rii nejstarších (8. – 9. ročníky) 
5. místo (Anežka Zadražilová, 
Monika Bočanová, Daniel Ši-
mák). Za  1. místa žáci přivezli 
putovní poháry.

Reprezentovat školu ve  spor-
tovních soutěžích. V  soutěži 

Večerní běh Táborem získali 
1. místo Barbora Hesová 
(7. třída) a  Michal Macháček 
(9. třída), 2. místo Aneta Červená 
(9. třída) a Kamila Pospíchalová 
(1. třída), 3. místo Iveta Petrů 
(9. třída) a Madlen Kratochvílová 
(1. třída). V  okresním přespol-
ním běhu obsadil v jednotlivcích 
1. místo Michal Macháček.

V kategorii IV – chlapci – vy-

bojovali 2. místo Michal Machá-
ček, Lukáš Kaňka, Michal Šimák, 
Josef a  Aleš Stoklasovi, Michal 
Štrouf. Tito chlapci obsadili 
3. místo v krajském kole a Michal 
Macháček 2. místo v  jednotliv-
cích. 

Žáci Barbora Hesová, Domi-
nik Musil, Tadeáš Zywczok zís-
kali 1. místo na  MČR ve  školní 

bowlingové lize 2016 (kategorie 
děti). 

Ve  výtvarné soutěži „Šu-
mava - domov vzácných živo-
čichů a  rostlin“ obsadil Adam 
Smetana 1. místo ve 4. katego-
rii (11 – 12 let) s  dílem „Los 
evropský“. 

V  rámci volby povolání jsme 
pro žáky 9. tříd uskutečnili se-
tkání žáků a  rodičů se zástupci 
středních škol.

Žáci 4. tříd se zúčastnili výuky 
na dopravním hřišti v Táboře.

Páté třídy se zapojily do  ce-
lorepublikového internetového 
kurzu Hravě žij zdravě, který je 
návodem na  zdravý životní styl 
a určen je právě pátým ročníkům 
základních škol.

Žáci 9. tříd si pod vedením 
paní učitelky Mládkové a Kucha-
řové připravili projekt Dušičky x 
Halloween.

Pokračujeme v  plnění projek-
tu Recyklohraní. Škola vzdělává 
žáky v oblasti třídění a recyklace 
odpadů, umožňuje žákům též 
sběr baterií a  drobného elektro-
odpadu. 

Žáci zajistili kvalitní program 
na  vítání občánků, program pro 
důchodce, programy na vernisá-
že výstav. 

Vydáváme kvalitní školní ča-
sopis SLIM.

Vynikající je též televizní vysí-
lání zájmového útvaru Mladý re-
portér, které přináší zprávy nejen 
ze školy, ale z celého Chýnova.

Zajistili jsme testování SCIO 
pro žáky 9. ročníků. 

Nominovali jsme žáky na  Ta-
lent roku 2016 (Elišku Čmelíko-
vou, Libora Kuchaře, Elišku Čer-
nou, Elišku Jiráčkovou, Kamilu 
Doubkovou, Kateřinu Markvar-
tovou, Adama Zadražila). Eliška 
Černá získala 2. místo v kategorii 
humanitní a  Eliška Čmelíková 
3. místo v kategorii přírodovědně 
technické.

Přeji všem občanům pokojný 
předvánoční čas plný lásky a po-
hody.                                               

Připravujeme

 Zpívání u vánočního stromu před školou 20. 12. 2016 
od 15:30 hodin. Srdečně na ně zveme všechny občany.

 Zápis pro školní rok 2017/2018 na 7. dubna 2017 od 13:30 hodin. 
V tento den bude během celého dopoledne Den otevřených dveří 
na naší škole, mohou ho využít všichni rodiče.

 Ples KPŠ 28. 1. 2017.
 Lyžařský výcvikový kurz sedmých ročníků od 15. 1. 2017 
 do 22. 1. 2017.
 Běh milénia 14. 1. 2017
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Iva Eybertová

Ještě nejsou ani Vánoce a trojice 
našich žáků už má cenné kovy 

z výtvarných soutěží, ale nebudu 
předbíhat. 

Oproti předchozímu školnímu 
roku jsme ubrali pouze na kvan-
titě obeslaných soutěží. Od  září 
2015 do  června 2016 jsme se 
zúčastnili sedmi výtvarných sou-
těží, ve třech nám štěstí nepřálo, 
ve  čtyřech dalších se naši žáci 
umístili na  čelních pozicích – 
Inka Horáková (nyní 9. B) a Jan 
Veselý (nyní 5. A) dokonce opa-
kovaně! 

Naši výtvarníci obhájili vavří-
ny v okresních kolech a dokázali, 
že se neztratí ani 

v  konkurenci krajské (Mladý 
módní návrhář 2016 v Třeboni), 
natož celorepublikové.

Zadání soutěže „Šumava – do-
mov vzácných živočichů a  rost-
lin“ nás zastihlo v  červnu 2016 

poněkud unavené. Některé prá-
ce však vypadaly slibně, takže si 
na  dokončení počkaly do  září.  
Porota vybrala z výtvarných děl, 
která dorazila ze všech koutů 
Čech, na  první místo ve  4. ka-
tegorii (11-12 let) malbu Los 
evropský od  Adama Smetany 
(7. A). Adam převzal ocenění 
v sobotu 3. 12. 2016 na slavnost-
ním vyhlášení v šumavském Ná-
vštěvnickém centru Srní.

Před Vánoci obdržely v Táboře 
Natálie Jelínková (8. A) a Sabi-
na Bergrová (7. A) ocenění za 2. 
a 3. místo v soutěži Českého čer-
veného kříže na téma Mé vánoč-
ní přání.

Rozhodně nezahálíme ani na-
dále. Dokončujeme návrhy šatů 
pro soutěž v Třeboni a s obléká-
ním souvisí i další aktivita – vy-
tváříme podobu loga chandelier 
(lustr) pro modely, které jsou 

ušité na  ples KPŠ. Na  II. stupni 
probíhá v  jednotlivých třídách 
hlasování o  tři nejzdařilejší loga 
a žáci celé školy z nich v dalším 
kole vyberou absolutního vítěze. 
Návrhy si budou moci zájemci 
prohlédnout na  lednovém plese 
KPŠ. 

Děkuji dětem za  jejich vyni-
kající práci, nasazení, trpělivost 
a přeji jim hodně neotřelých ná-
padů na poli barev a štětců.          

A zase ta výtvarka…

Mgr. Josef Novák
ředitel Gymnázia Pacov

Gymnázium Pacov je mladá, 
moderně vybavená škola, 

která na  podzim 2016 oslavi-
la 25 let své existence. Jedná se 
o všeobecné šestileté gymnázium 
s  posílenou výukou výpočetní 
techniky a cizích jazyků.  Protože 
v  každém ročníku otvírá pouze 
jednu třídu, se šesti třídami pa-
tří mezi nejmenší střední školy 
v České republice. Tuto nevýho-
du po  celou dobu své existen-
ce přeměňuje v  silnou stránku 
způsobem, který více než 500 
úspěšných absolventů oceňuje. 
Na malé škole není žák „jedním 
z  mnoha“. Jestliže je ve  škole 
méně než 150 studentů, všichni 

se znají a každý je důležitý. Malý 
počet umožňuje skutečně indivi-
duální přístup k žákům, který je 
reálně praktikován, ne jen teore-
ticky nabízen.

Gymnázium Pacov přijímá 
žáky ze 7. tříd základních škol. 
Jelikož letošní kvarta není zce-
la naplněná, nabízí volná místa 
i pro absolventy 9. tříd ZŠ na do-

plnění budoucí kvinty, která od-
povídá 1. ročníkům čtyřletých 
středních škol. Přesná kritéria 
přijetí budou zveřejněna do 31. 1. 
2017 na  stránkách www.gpacov.
cz. Vyplněné přihlášky odevzdá-
vají přímo ředitelům středních 
škol do 1. 3. 2017. 

Uvažujete-li o studiu na Gym-
náziu Pacov, přijměte naše sr-

dečné pozvání na  Den otevře-
ných dveří v  sobotu 11. 2. 2016. 
Nehodí-li se vám tento termín 
Dne otevřených dveří, můžete 
si na  jiný den prohlídku školy 
individuálně domluvit. Pokud 
vám osobní návštěva nevyho-
vuje a přesto se chcete na cokoli 
zeptat, můžete nás kontaktovat 
e-mailem na  ofi ciální adrese 
gpacov@email.cz nebo telefo-
nicky na  číslech 565  442  911 či 
565 443 764.

Rodičům žáků 7. a  9. tříd 
ZŠ, kteří seriózně uvažují o bu-
doucnosti svých dětí, nabízíme 
zajímavou možnost. Školu v do-
sažitelné vzdálenosti od  místa 
bydliště, dosud s krátkou tradi-
cí, ale již s prokazatelnou kvali-
tou.                                             

Gymnázium Pacov se představuje
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Z mateřské školy
Helena Málková

ředitelka Mateřské školy Chýnov

Adventní čas je pro mě časem 
tajemna, ze kterého se vyno-

řují vzpomínky na dětství a udá-
losti i zážitky s ním spojené. Pře-
mýšlím o všem, co provázelo můj 
dosavadní život, o  všech, kteří 
mě nějakým způsobem ovlivnili, 
kteří mi, v souvislosti s tímto ob-
dobím, připravili to pěkné, na co 
nelze nikdy zapomenout. S  do-
jetím si vybavuji vůni babiččina 
cukroví, poletující chmýří do-
provázející draní peří, dědovo 
louskání ořechů, taťkovo hraní 
na harmoniku i chuť čaje s mini-
aturní lžičkou rumu pro zahřátí. 
Vedle blízkých osob si vzpomí-
nám i na tradice a činnosti, které 
bývaly s předvánočním obdobím 
úzce spojeny. Dodnes mám před 
očima obraz mrazivého večera, 
rozzářená okna domů, cinká-
ní zvonečků, vznešenou chůzi 
Mikuláše a  „řádění“ jeho čer-
tovských průvodců. Ve  vzduchu 
je cítit tajemno, my děti s napě-
tím a  bez dechu čekáme, až se 
otevřou dveře a  „oni“ vstoupí. 
Každoročně, stejně a  přesto po-
každé jinak, s  ohledem na  věk 
zúčastněných. Tak se tvořil ritu-
ál, který je spojovacím článkem 
dnešních a  dávných generací, 
rituál, který bychom měli všich-
ni dodržovat a  ctít, protože je 
dědictvím po  předcích a  měl by 
zůstat zachován i  našim potom-
kům. Prožitá vzpomínka by měla 

být krásná, jedinečná a nevšední. 
Jedinečná v  tom, že ji dítě zaži-
je se svými blízkými, pod jejich 
ochrannými křídly, že je prožitá 
v době, kdy dětský svět je ještě 
v pořádku.

Pro dnešní děti již není pří-
chod Mikuláše a  čerta stejným 
prožitkem, jakým byl pro naši 
generaci. Tradice je nahrazována 
komerčním prožíváním tohoto 
svátečního ve-
čera a  bohužel 
připravuje naše 
nejmenší o krás-
nou chvíli, která 
se jim vtiskne 
do  paměti a  kte-
rou, až dospějí, 
předají svým 
potomkům. Celé 
předchozí poví-
dání je vlastně odpovědí na  to, 
proč Mikuláše a  čerty nezveme 
do naší mateřské školy. Je to dáno 
hlavně tím, že odedávna cho-
dí Mikuláš s  nadílkou za  dětmi 
v předvečer svého svátku. Situace 
ve  společnosti je ale úplně jiná. 
Mikuláše děti vidí v  nákupních 
centrech, na veřejných prostran-
stvích, ve školkách a leckde jinde 
již během dne nebo dokonce ješ-
tě „daleko“ před termínem. Stane 
se pak, že dítě ani pořádně netu-
ší, jak tradice vznikla, jak vlast-
ně ten pravý Mikuláš vypadá, 
protože jeho dojmy jsou smíšené 
a malá hlavička se v nich nedoká-
že orientovat. Ve snaze udělat dě-
tem radost a  zprostředkovat jim 

tolik zážitků, kolik je jen možné, 
způsobujeme infl aci Mikulášů 
i dárečků, ale co je nejsmutnější, 
i  infl aci tajemna a  nádherného 
pocitu. Z tohoto pohledu je úlo-
hou mateřské školy dopřát nej-
menším pocit těšení, ponoření se 
do adventních zvyků a příchodu 
kouzelných bytostí. Zapojujeme 
proto zrak, který dětem dopřává 
krásu světýlek, barevných řetězů 

a  ozdob, třpytí-
cích se andílků 
a  „špinavých“ 
uhlíků. Čichem 
mohou vnímat 
vůni skořice, 
m a n d a r i n e k , 
sušených jablek 
a  dalších druhů 
ovoce, místnos-
ti krásně osvěží 

včelí vosk i  jehličí. Dětské uši 
registrují cinkající zvonky a  rol-
ničky, školkou se linou melodie 
vánočních písní a  koled, které 
se střídají s chvílemi ticha a roz-
jímání. Hmatem děti zkoumají 
přírodní i  další materiály, kreslí 
a  malují na  daný námět, pracu-
jí s  těstem i  keramickou hlínou, 
podílejí se na  výzdobě školy, 
vyrábějí dárečky pro své nejmi-
lejší. Součástí předvánočních 
aktivit jsou i příběhy, vyprávění, 
vyhledávání obrázků v  knihách, 
návštěva vánoční výstavy, pre-
zentace programu pro klienty 
domova pro seniory. Výzdobou 
a  programem se školka mění 
na „pekelnou“, ozývá se čertovské 

„brblání“, které je mimochodem 
výborným logopedickým cviče-
ním, ve  třídách tančí roztomilí 
andílci. Tato prožitková forma 
je pro děti velice přínosná, jsou 
klidnější, otevřenější a vnímavěj-
ší než v situaci, kdy je v mateřské 
škole čeká, pro někoho dokon-
ce stresující, besídka spojená 
s nadílkou. O  to víc se pak mo-
hou těšit na  večer u  nich doma, 
na  všechno hezké a především 
tajemné, které pro ně připravili 
jejich nejmilejší.

Ve  chvíli, kdy se občanům 
Chýnova dostane k přečtení toto 
číslo Občasníku, budou v  naší 
mateřské škole vrcholit přípra-
vy na  nejkrásnější dny v  roce. 
Dopřejme našim malým a vlast-
ně i  sobě, ať proběhnou v klidu, 
bez fi nančně nákladných darů 
a  s  úctou k  tradicím. Věnujme 
dětem pozornost i  lásku a  při-
pravme pro ně takové svátky, 
na  které budou, stejně jako my 
starší, vzpomínat celý život. Vám, 
kteří to dokážete, děkuji a připo-
juji přání pro všechny: 

Krásné Vánoce a mírem i vzá-
jemným porozuměním naplněný 
rok 2017.

Mateřská škola děkuje 
Městu Chýnov i dalším 

spolupracujícím organizacím 
a institucím za trvalý zájem 

o mateřskou školu, za výbornou 
spolupráci a podporu 
v odcházejícím roce.

  

Štěpánka Laškajová
učitelka MŠ Chýnov

Naše MŠ se již několik let 
zúčastňuje tvořivých díl-

niček s klienty Domova pro se-
niory v  Chýnově. Paní učitelky 
vždy připraví zajímavé náměty 
společných činností, děti spojí 
své síly s  klienty DPS a  ve  vzá-
jemné spolupráci vytvoří krás-
né dekorace, zajímavé obrázky, 
upomínkové předměty. Výtvory 
si pak obyvatelé DPS nechají 
jako milou vzpomínku na  hez-
ky strávené společné chvíle. Sa-
mozřejmostí těchto zajímavých 
tvůrčích setkávání bývá i  před-
vedení toho, co se děti naučily 
v  mateřské škole. Kulturní vy-
stoupení dětí je vždy zpestřeno 

tématickými rekvizitami, zpěv 
písní doprovodí paní učitelky 
hrou na kytary a děti přidají hu-
dební doprovod na  netradiční 
rytmické nástroje.

Náplň podzimního společné-
ho tvoření si připravili zaměst-
nanci domova spolu s  klienty. 
Děti byly z nabídnutých činnos-
tí nadšené. S  radostí se pustily 

do  výroby kakaových sušenek, 
plnily těstem formičky na pracny, 
rozkládaly krájená jablka na jab-
lečný závin. Vše bylo perfektně 
zorganizované a  klienti i  děti 
ve velmi přátelské atmosféře do-
konale spolupracovali. Všichni 
jsme nakonec se zaujetím pozo-
rovali, jak se připravené dobroty 
pečou v troubě, nasávali jsme li-
noucí se vůni, abychom nakonec 
neodolali a  upečené pochoutky 
ochutnali. Čas zbyl i  na  potěše-
ní všech dospěláků milými bás-
němi a  veselými písněmi, které 
si za  doprovodu kytar a  oříšků 
všichni s radostí zazpívali.

Celé tvořivé dopoledne pro-
vázela velmi milá, přátelská, vzá-
jemně obohacující a  inspirativní

Tvořivé dílničky s klienty Domova pro seniory

Plánujeme

 21. 12. 2016 od 17 hodin 
světýlkový a zvonečkový 
průvod Chýnovem 
zakončený zpíváním 
koled na zahradě MŠ

20. – 21. dubna 2017 zápis 
do MŠ

pokračování na str. 6
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atmosféra. Děti si kromě vlastno-
ručně vyrobených a  upečených 
dobrot pro kamarády odnášely 
nevšední zážitek z  pozorování 
procesu pečení, který je velmi 
zaujal. Tento neobvyklý prožitek 
se jim budeme snažit zprostřed-
kovat i  v  naší MŠ zakoupením 
nové trouby. A tak budeme moci 
k našim již tradičním činnostem, 
jako je vykrajování perníčků, 
příprava jablečného závinu, za-
dělávání těsta na  vánočky, které 
plánujeme pro předvánoční ob-
dobí, přidat i pečení dobrot pří-
mo v MŠ.

Vzájemnému setkávání na-
šich předškolních dětí a  klientů 
DPS Chýnov přikládáme vel-
ký význam, ze kterého profi tují 
obě strany. Na  jedné se mladší 
učí úctě k  člověku, na  druhé se 
ti starší radují z  přítomnosti zá-
stupců mladé generace.                

Mgr. Lada Strnadová

Ke  150. výročí založení bo-
tanické zahrady v  Tábo-

ře, ve  spolupráci s  Městskou 
knihovnou Tábor, byla vyhlášena 
výtvarná soutěž i pro děti v MŠ. 
A tak jsme se rozhodli, že se této 
soutěže zúčastníme a také navští-
víme jak botanickou zahradu, tak 
i Městskou knihovnu v Táboře.

A abychom nejeli do botanic-
ké zahrady jen tak a  také někte-
ré rostliny a bylinky poznali, tak 
jsme si je v  MŠ ukazovali a  po-
jmenovávali – např. levandule, 
rýmovník, jitrocel, pampeliška 
atd. Uvařili jsme si bylinkové 
čaje – heřmánkový a  meduňko-
vý, osladili je medem a  štávou 
a takhle jsme si společně pochut-
návali na darech přírody. Pokusili 
jsme se nakreslit jitrocel a dětem 
se opravdu moc povedl. Jelikož 
nás všechny nejvíc upoutal svou 
vůní rýmovník, tak jsme si ho 
zasadili a doufáme, že od nás veš-
kerou rýmu odežene...

Na dopoledne 6. a 7. 10. 2016 
se všichni moc těšili a  doufali, 
že nám bude také přát počasí při 
tomto deštivém podzimu a že ne-

zmokneme. Poprosili jsme rodi-
če, aby dětem dali něco dobrého 
do baťůžku k jídlu a pití a mohli 
jsme vyrazit s  dobrou náladou 
a  písničkami směrem k  autobu-
sové zastávce v  Chýnově – ně-
které děti jely autobusem popr-
vé, a  tak to byl pro ně opravdu 
nezapomenutelný zážitek. Na-
stoupili jsme, zaplatili jízdenku 
a už jsme „frčeli“. To bylo jásotu 
a nadšení. Po příjezdu do Tábo-
ra jsme se vydali směrem okolo 
vodní nádrže Jordán k botanické 
zahradě. Po  příchodu do  bota-
nické zahrady volají děti: „Jé tady 
je levandule...“ Milá průvodkyně 
nás okamžitě vzala do  skleníků, 
kde rostly všechny možné rost-
liny od  orchidejí, datlovníků až 
po  masožravé rostliny. Při pro-
hlídce botanické zahrady v Tábo-
ře též nechyběla různá zvířátka 
– vodní želvy, rybičky, tarantule, 
hroznýš královský, činčily, pa-
poušci, různorodé žáby atd. Ven-
ku nás překvapily výběhy pro 
králíky, morčata, výra, sovu i liš-
ku obecnou. Dětem se zde moc 
líbilo a  byly nadšené, jejich švi-
toření a ukazování na zvířecí ka-
marády a bylinky mluvilo za vše.     

 Po prohlídce botanické zahra-
dy jsme se rozloučili, poděkovali 
a vydali se do Městské knihovny 
v  Táboře. Ve  vestibulu jsme si 
snědli dobroty, které dětem ma-
minky připravily. Po malé chvilce 
odpočinku se nás okamžitě ujala 
milá paní knihovnice V. Samco-
vá, ochotně nám ukázala jednot-
livé části knihovny – oddělení 
pro dospělé i  pro děti, přečetla 
nám pohádku, ukázala obráz-
kové knížky a  s  dětmi si krátce 
popovídala o  knížkách, které si 
ony nejraději doma s maminkou 
a tatínkem prohlížejí či si z nich 
i čtou.

A pak už jsme se museli vydat 
na zpáteční cestu. Tentokrát jsme 
s dětmi šli přes město a  - jak to 
bývá na  správném výletě – také 
jsme se zastavili u cukrárny San-
dry, kde jsme dětem zakoupili 
malé překvapení – lízátka. To 
bylo radosti. Došli jsme na  ná-
draží, nastoupili do  zpáteční-
ho autobusu a  už jsme se těšili 
na naše známé městečko Chýnov. 
Před vysoupením z  autobusu 
jsme panu řidiči zatleskali, že nás 
bezpečně dovezl zpět, a  už jsme 
si to „štrádovali“ do naší školičky. 
Naši cestu doprovázela písnička: 
„Sláva, vlasti, výletu, výletu, výle-
tu, nezmokli jsme už jsme tu, už 
jsme tady...“                                   

„Není na světě bylina, 
aby na něco nebyla...“

Zprávy z matriky

Dagmar Mládková
matrikářka

Rok utekl jako voda a  v  nej-
bližším volném termínu, ještě 

před konáním voleb, byli opět po-
zvání naši starší spoluobčané nad 

70 let ke  společnému posezení 
a zavzpomínání si.

23. 9. 2016 se v sále kulturního 
domu v Chýnově sešlo kolem 100 
seniorů, včetně některých klientů 
DS, aby se nejen pobavili, ale také 
poslechli co nového v  Chýnově, 

jak se daří městu naplňovat dané 
úkoly a co všechno je ještě v plá-
nu na nejbližší období.

O tom všem zajímavou formou 
referoval starosta města a  to tak, 
že byly promítány na velké plátno 
ukázky toho, co se v obcích udě-

lalo, to znamená nejen v Chýno-
vě, ale i ve vesnických částech.

O  kulturní program se posta-
raly děti ze Základní školy Chý-
nov, pěvecký chrámový sbor ze 
Soběslavi a malá dechová kapela 
Přespolanka z Černovic.                

Podzimní setkání seniorů s představiteli města

pokračování ze str. 5

„Hurá, pojedeme na výlet do Tábora...“ – tak tato 
slova se ozývala z úst našich dětí ze 3. a 4. třídy 
MŠ Chýnov.
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA

70 let
Malá Karla, Koužovice

Macháčková Jana, Chýnov
Svoboda Bohumil, Chýnov

Lachmanová Eva, Dobronice
Marešová Milena, Chýnov
Lupač Karel, Kloužovice
Doubková Jana, Chýnov
Sviták Miloslav, Chýnov
Jirásková Alena, Chýnov

75 let
Jelínek Václav, Chýnov
Špátová Marie, Chýnov

80 let
Růžička Josef, Chýnov

Kadlec Miroslav, Kloužovice
Jakešová Jana, Chýnov, DS

Vondryska Bernard, Chýnov
90 let

Adam Stanislav, Chýnov, DS
Cimpa Josef, Chýnov, DS

91 let
Novák Oldřich, Chýnov

Kubíčková Marie, Chýnov, DS
Dvořáková Božena, Dobronice
Melichová Eliška, Chýnov, DS

94 let
Komárková Marie, Chýnov, DS

96 let
– nejstarší občanka Chýnova
Gebrová Jiřina, Chýnov, DS

NAROZENÉ DĚTI

Press Vincent, Chýnov
Kovářová Antonie, Chýnov
Jenšíková Viktorie, Chýnov

Vondráček Matouš, Dobronice

ZEMŘELÍ 

SPOLUOBČANÉ

Doležalová Bedřiška, 
1926, Chýnov DS 

Macek Daniel, 1927, Chýnov DS
Strakatá Anna, 1929, Chýnov

Palkosková Emilie, 
1929, Chýnov DS

Šalát Václav, 1932, Dobronice
Makovcová Milada, 

1933, Velmovice
Kadlecová Marie, 
1938, Kloužovice 

Buřič Josef, 1953, Chýnov

UZAVŘENÉ SŇATKY

Šárka Vachová, Záhostice
Lukáš Šteinochr, Planá n./L. 

~
Marie Dvořáková, Nuzbely

Miroslav Kralert, Tábor
~

Denisa Mesárošová, Chýnov
Tomáš Adam, Ostrov n./O.

V  letošním roce se uskuteč-
nily v  celé republice vol-

by do  krajských zastupitelstev 
a v části volebních obvodů volby 
do  Senátu Parlamentu ČR. Vý-
sledky voleb již byly zveřejněny, 
nebudeme je tedy přetiskovat. 
V našem volebním obvodu č. 13 
skončil ve  funkci po  dvaceti le-
tech senátor Mgr.  Pavel Eybert. 
Současně byl zvolen do  krajské-
ho zastupitelstva Jihočeského 
kraje. Za  všechny občany patří 
panu Eybertovi obrovský dík 
za jeho odvedenou práci v Senátu 
PČR. Do nové funkce v krajském 
zastupitelstvu mu přejeme pevné 
zdraví, štěstí a hodně úspěchů.   

Volby do krajských zastupitelstev 
a do Senátu Parlamentu ČR

Diamantovou svatbu oslavi-
li společně manželé Marie 

a  Miroslav Šulcovi z  Chýnova. 
Od  Sboru pro občanské záleži-
tosti nechybělo blahopřání, kytice 
a dáreček. Ještě jednou blahopře-
jeme.                                                   

Víte, po kolika letech od svat-
by se slaví kamenná svatba? 

Je to přesně 65 let. Dožít se toho-
to významného výročí v páru a 
přiměřeném zdraví se podaří jen 
málo dvojicím. 

I  u  nás v  Chýnově byla pří-
ležitost k  velkým gratulacím 
a  oslavám. Manželé Jarmi-
la a  František Pospíchalovi 
z Chýnova si v tento den znovu 
připomenuli, jaké to bylo, když 
si řekli své ano. SPOZ nesměl 
chybět se svým blahopřáním 
v  kruhu rodinném. Dárek 
a  gratulaci jim předal starosta 
města Mgr. Pavel Eybert spolu 

s Dagmar Mládkovou. S blaho-
přáním se samozřejmě zúčast-
nila i rodina.                             

Zlatá svatba se tentokráte sla-
vila ve dvou rodinách, a sice 

v říjnu u manželů Marie a Jiřího 
Pospíchalových a  počátkem lis-
topadu u manželů Marie a Josefa 
Vodrážkových z Chýnova.

V obou rodinách byli zástupci 
SPOZ - předsedkyně Marie Fučí-
ková a matrikářka města Dagmar 
Mládková  -  spolu se starostou 
města Pavlem Eybertem srdeč-
ně přijati. V  příjemné atmosfé-
ře odpoledne se zavzpomína-
lo na  začátky společného žití 
v  Chýnově, na  výchovu a  úspě-
chy dětí a  vnoučat. Nechyběly 
květiny, dárečky, ale i  fotografi e 

na  památku. Ještě jednou děku-
jeme za laskavé přijetí v rodinách 

a  přejeme stálé zdraví a  dobrou 
pohodu do let dalších.                 

Jubilejní svatby

~ Diamantová 

svatba ~
~ Kamenná svatba~ 

~ Zlatá svatba ~
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V  září a  v  prosinci připravil 
Sbor pro občanské záležitos-

ti v Chýnově tradiční „Vítáníčko“. 
Celkem jsme přivítali do  svaz-

ku obce 13 nových občánků 
za plné účasti rodičů, celých ro-
din i ostatních hostů. Nechyběly 
dárečky pro každé miminko, pa-

mětní knížky a  květiny pro ma-
minky. Milým překvapením byl 
dort pro „Bohuslava IV.“ s nápi-
sem „Jsem občánkem Chýnova“, 

který svému vnoučkovi přivezli 
prarodiče.                                       

Marie Fučíková, 
předsedkyně SPOZ

Vítání dětí do života
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Marie Fučíková
předsedkyně SPOZ

Členky SPOZ společně se zá-
stupci vedení města hodno-

tily uplynulý rok na svém setká-
ní závěrem listopadu. Návštěvy 
jubilantů a  práce členek SPOZ 
je vesměs v  jejich volném čase 
a  sluší se proto poděkovat a po-
přát do další práce hodně spoko-
jených jubilantů a  dobrých sou-
sedských vztahů.

Několik vět k práci Sboru pro 
občanské záležitosti v Chýnově

Do  konce roku ještě připra-
vujeme návštěvu všech klientů 
Domova pro seniory s  dárkem 
a  kytičkou. Při této každoroční 
tradici navštívíme letos 43 našich 
spoluobčanů. 

Ať je rok 2017 pro nás pro 
všechny plný krásných okamži-

ků, pevného zdraví a  spokoje-
nosti.                                              

Z domova pro seniory
Bc. Vladimíra Přibylová

DS Chýnov

V  podzimních měsících 
se v  Domově pro senio-

ry Chýnov uskutečnilo několik 
stavebních akcí, které vedou 
ke  zpříjemnění pobytu klientů. 
Vymalovány byly všechny chod-
by a pokoje klientů v pavilonu A, 
včetně všech ostatních místností 
a kuchyňských prostor. 

Byla provedena generální 
oprava oplocení zámeckého 
nádvoří. Dovolujeme si tedy po-
zvat všechny občany Chýnova 
ke  zhlédnutí tohoto oplocení 
a vánoční výzdoby nádvoří. 

V měsíci září se klienti za do-
provodu personálu zúčastnili 
posezení pro občany Chýnova 
a  okolí. Tímto bychom chtěli 
poděkovat za pozvání a možnost 
se tohoto přátelského posezení 
účastnit. 

Klienty Domova pro seniory 
Chýnov navštívily v měsíci říjnu 
děti z  mateřské školy v  Chýno-
vě. Toto mezigenerační setkání 
je oblíbené jak ze strany klientů, 
tak si dovolím říci, že i ze strany 
malých předškoláků. Společnou 
aktivitou, která byla připravena, 
bylo pečení drobného cukroví 
a  děti měly připravené pestré 
pásmo písní.

V  měsíci říjnu se uskutečnila 
ještě jedna větší kulturní akce 
a  tou bylo vystoupení folklorní-

ho souboru Dubínek z  Tábora, 
které sklidilo velký úspěch a jako 
drobnou pozornost připravili 
klienti DS Chýnov vlastnoruční 
perníky.

V  měsíci listopadu, k  příle-
žitosti svátku svatého Martina, 
bylo společně s  klienty připra-
veno svatomartinské posezení, 
na  které klienti připravili velmi 
dobré pohoštění a  společně si 
na něm všichni pochutnali.  

V  tomto měsíci se také usku-
tečnila návštěva města Pacov 
a  s  tím spojený již tradiční XII. 
ples seniorů, který pořádá DS – 
DD Pacov. Na  plese k  poslechu 
i  tanci hrála dechová kapela Vy-
sočinka.

Adventní čas sebou přinesl 
přípravy na  tradiční vánoční se-
tkání s rodinami. Klienti s malou 

pomocí personálu napekli vá-
noční cukroví a  přichystali vá-
noční dekorace. 

Na této společenské akci k po-
slechu a tanci hrála hudební sku-
pina s názvem Duo Klasik. Tato 
společenská akce byla zahájena 
pásmem tradičních vánočních 
koled. Setkání s  rodinami je ve-
lice kladně hodnoceno jak ze 
strany personálu, tak ale i klientů 
a  jejich rodinných příslušníků, 
o  čemž svědčí i  rostoucí účast. 
Tento rok se pro zajímavost se-
šlo celkem 130 pozvaných včetně 
klientů.

 Jménem celého vedení Domo-
va pro seniory Chýnov si dovo-
luji poděkovat Městskému úřadu 
v Chýnově za spolupráci a čtená-
řům přeji krásné Vánoce a úspěš-
ný nový rok 2017.                           

Město Chýnov vydalo, 
jako již tradičně ka-

ždý rok, nástěnný kalendář 
pro rok 2017.

Už samotný název ka-
lendáře „Město Chýnov – 
Velmi zblízka“ evokuje, že 
tentokrát se nebudeme ko-
chat pohledy na malebnou 
chýnovskou krajinu, nýbrž 
jeho autoři se nám snaží 
ukázat pozoruhodné de-
taily samotného města, se 
kterými se dennodenně se-
tkáváme, ale díky běžným 
starostem je třeba někdy 
přehlížíme. 

Zkuste zalistovat kalen-
dářem, najít si chvilenku 
volného času, projít se 
po Chýnově a najít vyfoto-
grafované předměty. 

Kalendář si můžete 
zakoupit v  MěK Chýnov 
anebo v  drogerii u  paní 
Jarušky Strakaté. Stojí 
80 Kč.

KALENDÁŔ
2017
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V minulém čísle tohoto zpravodaje jsme vás zvali na oslavy 1035 let od první zmínky o Chýnově. 
Malá městská slavnost k tomuto výročí se uskutečnila krásného slunečného odpoledne v sobotu 22. října. 

Mnohokrát děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé akce.

Oslavy 1035 let od první zmínky o Chýnově
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Knihova a infocentrum
Štěpánka Jirásková

knihovna Chýnov

Podzim v  knihovně proběhl 
přesně podle zveřejněného 

plánu v minulém čísle občasníku 
(až na malé úpravy).

Na  oslavu „TÝDNE KNIHO-
VEN“ jsme vás tenkrát zvali 
na  první týden měsíce října, ale 
vzhledem k tomu, že se knihovna 
v pátek (7.10.) a v sobotu (8.10.) 
proměnila ve  volební místnost 
(volby do krajských zastupitelstev 
a Senátu Parlamentu ČR) , přesu-
nuli jsme připravované besedy 
až na  druhý týden. (Ve  druhém 
týdnu sice také probíhalo další 
kolo voleb, ale příprava na ně už 
nebyla tak náročná, a  tak jedna 
akce vůbec nenarušila druhou). 
Opět jsme pozvali všechny třídy 
zdejší základní školy a představili 
jim knihovnu. Samozřejmě kaž-
dé třídě trochu jiným způsobem. 

V  týdnu od  17. do  22. října 
jsme měli v  knihovně velice za-
jímavou práci. Snažili jsme se ze 
všech možných získaných zdrojů 
vytáhnout co nejzajímavější in-
formace, dokumenty, předmě-
ty a  fotky k  roku 1981 a dále až 
po současnost, abychom pro vás 
vytvořili zajímavou a  doufáme, 
že i  poučnou výstavu. Všem, 
kteří nám jakýmkoliv způsobem 
k  uskutečnění výstavy přispěli, 
patří velký dík. 

Ve  čtvrtek 20. října podnikla 
skupinka místních turistů jed-
nodenní výlet s  nám již dobře 
známou a velice spolehlivou paní 
Martou Lisovou. Tentokrát po-
znávali Nelahozeves a Veltrusy.

Ani cestovatelské besedy jsme 
nezanedbávali. S mladou a velice 
příjemnou cestovatelkou Vlaď-
kou Dvořákovou jsme alespoň 
teoreticky procestovali Peru a té-
měř za  čtrnáct dní poté jsme se 
zkušeným zahradníkem Josefem 
Basíkem poznali Holandsko a to 
nejen po stránce květinové.

Měsíc listopad již po  mnoho 
let zdobí bílé stěny v  knihovně 

obrazy malířky Evy Wernerové 
Malkovské. Ani letos tomu ne-
bylo jinak. Vždy se těším na za-
hájení této výstavy, protože nikdy 
není stejné. Letos vystoupili čle-
nové hudební skupiny LUMEN 
z Pacova.

Máme tu advent. Mnoho čes-
kých hradů a  zámků je svátečně 
nazdobeno a  jejich kasteláni na-
bízejí netradiční prohlídky. Toto 
se nedá jen tak pominout, a pro-
to tu byl další výlet. Tentokrát 
do Mníšku pod Brdy a Dobříše.

Předvánoční čas zpříjemnila 
zájemkyním o  přírodní kosme-
tiku také paní Iveta Peclinovská 
v  úterý 6. prosince svým zají-
mavým povídáním a  ukázkami 
výroby šetrných mýdélek, krémů 
nebo dokonce pracích prášků. 

Celý rok se ze všech zpravo-
dajských médií dozvídáme mno-
ho a mnoho informací o „OTCI 
VLASTI“. Ani knihovna nechce 
zůstat pozadu, a  proto jsme si 
dovolili pozvat spisovatelku, ces-
tovatelku, profesionální průvod-
kyni, autorku učebnic dějepisu, 
profesorku historie a latiny… Ve-
roniku Válkovou, která byla při-
pravena, že žákům pátých roční-
ků povypráví o Karlu IV.. Jaké ale 
bylo její překvapení, když zjistila, 
kolik toho děti znají. Přešla tedy 
rovnou na  představení jedné ze 
svých knih, která byla zaměřena 
právě na  zmíněného panovníka, 
přečetla úryvky. Na konci besedy 
čekala děti dobrodružná hra s ta-
jenkou.

V úterý 13. prosince jsme opět 
oživili tradici „tvořivých dílniček 
s  Jaruškou Radostovou“. Kvůli 

výstavě betlémů jsme se nemoh-
li setkat v  knihovně, ale využili 
jsme prostory školy. Atmosféra 
byla úžasná. Sešlo se příjemné 
množství dětí, zazpívali jsme si 
vánoční písničky a dětem se po-
dařila krásná přáníčka či ozdoby 
na stromeček.

Zastavte se na malou chviličku 
a  přijďte si prohlédnout výstavu 
betlémů a  dobových pohlednic 

s vánoční tématikou. Letošní bet-
lémy máme zapůjčené od rodiny 
Pokorných z  Hvožďan a  paní 
Pulcové z Hluboké nad Vltavou, 
pohlednice od  pana Antonína 
Pajtla z  Tábora. Výstava bude 
k vidění do 6. ledna 2017.

Všem našim čtenářům přejeme 
požehnané svátky vánoční, pevné 
zdraví a vše dobré v novém roce. 
Na viděnou v knihovně.               

Plánujeme
 leden, únor: výstavu Má 

vlast – cestami proměn
 leden: autorskou 

prezentaci knihy „Jesličky 
Františka Bílka“

 22. února 2017: přednášku 
Prevence rakoviny prsu
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Z katolické farnosti

Karel Vošta

V  prosinci míří tradičně 
do kostelů více lidí než jin-

dy. Zejména půlnoční vánoční 
mše v  katolických kostelích se 
účastní řada i  nepraktikujících 
občanů. Možná ani mnozí z pra-
videlných účastníků bohoslužeb 
ve  zdejším kostele Nejsvětější 
Trojice si neuvědomují, že ne 
vždy se zde sloužily katolické bo-
hoslužby. Většina křesťanů v Če-
chách a  podstatné části Moravy 
se totiž od 15. století do počátku 
17. století hlásila ke  kališnic-

ké čili utrakvistické církvi. Tato 
konfese převzala z  husitských 
požadavků pouze přijímání „pod 
obojí zpuosobou“. V její liturgii se 
v určité míře uplatňovala čeština, 
byl kladen důraz na  kazatelství, 
církevní majetek byl spravován 
obcí věřících, a  tak kněží byli 
poměrně chudí, a mistři Jan Hus 
a Jeroným Pražský byli povýšeni 
mezi světce. Jinak se kališníci stá-
le považovali za  součást obecné 
katolické církve. Správu utrak-
vistů vedla tzv. dolní konzistoř 
při pražské univerzitě. Potvrzo-
vala kněze k  jednotlivým farám, 

které prezentovali jejich patroni 
(šlechtici a městské rady) a měla 
i  trestní pravomoc. V  16. století 
byla tato církev spíše v krizi, ustr-
nula na  konzervativních pozi-
cích, projevil se nedostatek kněž-
stva a  jeho nedisciplinovanost. 
Po vítězství katolíků na Bílé hoře 
neměla údajně část církve a věří-
cích větší problém s  přechodem 
k  obecné církvi, na  rozdíl od  ji-
ných konfesí.

Kdy se změnila duchovní sprá-
va té které farnosti z  katolické 
na utrakvistickou je mnohdy ob-
tížné určit. Můžeme předpoklá-

dat, že v polovině 15. století, kdy 
Chýnov přešel do vlastnictví ka-
lišnických Malovců, byla i zdejší 
fara kališnická. Zmínky o  míst-
ních kněžích pod obojí jsou 
stručné a  nevýznamné. Roku 
1512 byl těžce zraněn jakýmsi 
Závišem Cynadrem z  Újezdce 
Malovcův poddaný Jakub Voj-
ta. Vyděšený Cynadr jej odvedl 
k  chýnovskému faráři Janu Ví-
thovi a  uzavřel s  ním smlouvu, 
že pokud bude kněz Vojtu léčit, 
zaplatí mu za  to 14 kop grošů 
míšeňských. V  roce 1525 žalo-
val faráře Víthu Oldřich Malovec 

Z historie chýnovského kostela II

Mgr. Václav Mikula

V sobotu 12. listopadu se ko-
nala každoroční oslava svátku 
sv. Martina. Začali jsme scén-
kou o životě Martina z Tours, 
jak se rozdělil s  chudákem 
o plášť. 

 Průvodem s lampiony šly děti 
s rodiči přes náměstí ke škole. 
Po  cestě se děti mohly svézt 
na koni, na kterém přijel Mar-
tin.

V  adventu jsme opět měli 
ranní mši s  rorátními zpěvy, 
při které zvláštní atmosféru 
dokresluje osvětlení spoustou 
svíček.

V  kostele jsme měli varhanní 
koncert mladého varhaní-
ka Jana Buriánka, který nám 

předvedl adventní díla českých 
i světových skladatelů. Výtěžek 
koncertu byl pro táborskou or-

ganizaci Kaňka, která pomáhá 
postiženým dětem.

Vánoční dílna proběhla v  so-
botu 10. prosince na faře. I le-
tos se jí účastnilo na  dvacet 
dětí a desítka dospělých.

Tříkrálová sbírka - začátkem 
ledna se opět zapojíme do  této 
celostátní akce, kterou organi-
zuje Charita. Větší část výtěžku 
z peněz, které se vyberou v Chý-
nově a okolí, putuje na Adopci 
na dálku dvou dětí z Haiti. Za-
čátkem ledna možná potkáte 
„tři krále a královny“ i vy. Více 
info naleznete na  www.farnost.
katolik.cz/chynov                       

Vánoční 
bohoslužby 
v katolickém 
kostele:

24. prosince 
od 14:00 program pro děti 
v kostele a před kostelem 
22:00 slavná „půlnoční“ mše 
(zpívá chrámový sbor)
25. a 26. prosince
8:30 mše 
Jesličky v kostele budou přístupné 
25. a 26. prosince od 14:00 
do 16:00 hodin.
31. prosince 
15:00 mše na závěr občanského 
roku s občerstvením před 
kostelem
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POLICIE ČR
KŘP 

JIHOČESKÉHO 
KRAJE

por. Mgr. Miroslav 
Doubek 

ta.pis@pcr.cz
krpc.pio@pcr.cz

Krádeže baterií
Tábor – Opařany 
– Dlouhá Lhota

Škody jdou do  desítek ti-
síců korun. 

Bechyňští policisté pátrají 
po zloději, který v době 

okolo půlnoci z  19. na  20. 
října 2016 odcizil v  místě 
opravy hlavního silničního 
tahu I/29 v  obci Opařany 
z kovové bedny zde instalo-
vaného světelného semaforu 
trakční baterii. Vedle kom-
plikace v  dopravě způso-
bil hmotnou škodu ve  výši 
11 500 korun.

Sezimovoústečtí policisté 
pak pátrají po  zloději, 

který v  době od  půl čtvrté 
hodiny odpolední pondělí 
17. října do  sedmé hodiny 
ranní následujícího úterý 
dne 18. října 2016 odcizil 
z  nákladního automobilu 
tovární značky Tatra 815, 
odstaveného na  silnici mezi 
obcemi Turovec a  Dlou-
há Lhota, dvě autobaterie 
značky Varta včetně držáku, 
čímž vlastní krádeží a  po-
škozením vozidla způsobil 
majiteli škodu ve  výši bez-
mála 14 000 korun.

Na  uvedené případy krá-
deží baterií upozorňujeme 
a  nabádáme k  jejich odpo-
vídajícímu zabezpečení. Zá-
roveň žádáme každého, kdo 
by k  uvedeným skutkům 
mohl poskytnout jakékoliv 
důvodné poznatky, a  to jak 
z  míst činů, tak k  podezře-
lému výskytu či nabídce 
prodeje uvedených baterií, 
aby své informace předal be-
chyňským policistům na te-
lefonním čísle 974  238  750, 
sezimovoústeckým policis-
tům na  čísle 974  238  730, 
případně cestou policejní 
linky číslo 158. Děkujeme.  

před komorním soudem za to, že 
když z Chýnova odcházel na faru 
v Šebířově, vzal s sebou i stříbrný 
kalich, jehož navrácení sliboval. 
Za kalich Malovec požadoval 30 
kop grošů českých. Téhož měsí-
ce března poháněl naopak před 
soud Víth Malovce, aby přivedl 
k  svědectví Chýnovana Václava 
Zemana proti jakési Dorotě Dub-
ské z  Ratibořic, zřejmě šlechtič-
ně. Roku 1572 posílala konzistoř 
chýnovského kněze Jana Facilise 
do  Berouna. On nechtěl, a  tak 
jej církevní vrchnost uvěznila. 
Téhož roku je záznam o prezen-
taci Facilise do  Mladé Vožice, 
přičemž on se sám nabídl, že 
přitom udá jiného kněze, kte-
rý byl vypovězen ze země. Snad 
šlo o  tutéž osobu. Roku 1575 
byl Facilis farářem u sv. Michala 
v Praze. Tehdy byl v hospodě zbit 
a před soudem mu útočník Kobiš 
ještě vynadal do  prskavců. Snad 
žil ještě roku 1602, kdy mu farní-
ci od sv. Klimenta zůstali dlužni 
za poutě 10 kop.

Předposlední nekatolický 
farář v  Chýnově se jmenoval 
Vorel, křestní jméno zatím ne-
známe. Roku 1610 zde založil 
jednu z  nejstarších farních ma-
trik na  jihu Čech (pamatovat by 
jej prý mohla velká skříň v dneš-
ní sakristii). Protože tehdy řada 
kališnických kněží pod vlivem 
luterství přestala dodržovat celi-
bát, byl i Vorel ženatý. Manželka 
se jmenovala Eva a  byla občas 
v  matrice zapsána jako kmo-

tra. Roku 1613 byl Vorel jedním 
z  devíti přespolních kněží, kte-
ří vlastnili dům v  Kutné Hoře. 
Byla to prý dobrá investice jak 
zabezpečit rodinu. Vorlova ruka 
zapisovala do matrik do  listopa-
du 1618 (není pravděpodobné, 
že by byl předkem stejnojmenné 
zdejší rodiny). Poté zapisoval jiný 
člověk, snad kněz, a  to do  ledna 
1621. Téhož roku byli nekatoličtí 

duchovní poprvé ze země vypo-
vězeni. Farářův syn Martin Vorel 
studoval roku 1612 na vynikající 
latinské škole v Kutné Hoře. Poté 
přešel na  pražskou univerzitu, 
kde studoval pod latinizovaným 
příjmením Aquila s  podporou 
tří šlechticů, mezi nimi Kryšto-
fa Haranta a  chýnovského pána 
Zikmunda Matěje Vencelíka 
z Vrchovišť. 17. února 1615 získal 
titul bakaláře fi lozofi e, 18. dubna 
1619 se stal mistrem. Zachovala 
se jeho disputace ze střední ško-
ly i  absolventské latinské práce, 
z  nichž tu bakalářskou vydal 

tiskem. Hájil v ní zásadu, že král 
má jednat vždy v souladu se zá-
konem. K práci připojili latinské 
verše další absolventi univerzity, 
Vorlovi přátelé. Již jako bakalář 
spravoval školu v  Rychnově nad 
Kněžnou, odkud byl povolán 
na školu do Litomyšle. Do Rych-
nova se ještě za  válečného roku 
1619 vrátil a  namísto vyučování 
se oženil s  vdovou po  zdejším 
primátorovi Zuzanou Pilařo-
vou. Na  přímluvu faráře Matěje 
Crocina zde byl slovutný a učený 
muž p. Martin Aquila Chejnovský 
přijat za  měšťana. K  příležitosti 
svatby vydali Vorlovi přátelé la-
tinský sborník, do něhož přispěl 
i  M. Jan Campanus Vodňanský. 
Poté co byla nekatolická vyzná-
ní postavena zcela mimo zákon, 
Vorel s  rodinou zřejmě neemig-
roval. Jeho přítomnost v Rychno-
vě je tehdy - katolickou matrikou 
- nedoložená, ale roku 1651 zde 
žil soukeník Fridrich Chejnov-
ský, snad syn. V tamním okolí se 
toto příjmení vyskytuje dodnes. 
Jelikož se jedná o  oblast, kterou 
se jen těžko dařilo rekatolizovat, 
je možné, že rodina potají vyzná-
vala původní víru.

Prameny: edice Archiv čes-
ký 19 a  33; farní matriky Chý-
nov a Rychnov n. K.; Berní rula 
- Generální rejstřík; Winter, 
Zikmund: Život církevní v  Če-
chách, Praha 1895; Kolektiv: Ru-
kověť humanistického básnictví 
v Čechách a na Moravě 1, Praha 
1966.                                             

Jiří Tychtl

Vážení čtenáři,
Rád bych vás seznámil, 

jak probíhal život na  chýnov-
ském náměstí. Celé náměstí žilo 
většinou živnostenskou činností. 
Jen nevím, ve kterém rohu mám 
začít. Asi od Seemannů. Tam měl 
svůj krámek holič, pan Miksa. 
To byl holič, který dovedl ostří-
hat moderně, proto jsme k němu 
rádi chodili. Tam nás mladé zá-
roveň seznamoval s  tajemstvím 
preservativů, protože je i  sám 
prodával. 

Budeme pokračovat směrem  
do  náměstí. Bude to dnes nově 
renovovaná usedlost, jen s  tím 
rozdílem, že vždy se tam říkalo 
“U Jelínků“. Teď je to Holešovna, 

to ale nevadí, má tam dobré pivo 
a je tam i příjemné posezení. 

Pod Holešovnou měl pekař-
ství pan Budil. To byl člověk, 
který prožil vzpouru námořníků 
na lodi v Boce Kotorské. On byl 
kuchař. Taky nám radil, že když 
máme žízeň, máme pít horký čaj. 
Taky v tom domě, když skončilo 
pekařství, tak Boženka Budilová 
prodávala uhlí na  zimu. Po  pe-
kařství tam měla ateliér paní 
Jirásková, která zasklívala okna 
a rámovala obrazy.

V  dalším domě směrem dolů 
byla prodejna papírnictví, kde 
prodávala paní Černá a ještě tam 
bydlel pan Roubík, krejčí, kte-
rý dokázal z  vojenského kabátu 
po  Němcích ušít kalhoty. Ty ale 
tak škrabaly, že se ani nenosi-

ly. Toho jsme dosti zlobili, když 
jsme šli ze Sokola, tak jsme mu 
zvonili na zvonek. Schovali jsme 
se pod kašnou, protože po celém 
náměstí od kašny byly zahrádky 
z  dřevěných plotů. Když nikoho 
neviděl, nadával a odešel domů. 

V dalším domě bydleli Ženíš-
kovi a  Koštelovi. Pan Ženíšek, 
listonoš, a pan Koštel, šafář ve 
dvoře.

Dále bydlel pan Hartl, to byl 
samorost. Sice hrubý, ale kaž-
dému pomohl, hlavně s  masem, 
když bylo na lístky. U Martinusů 
byla hospoda, kterou vedl pan 
Jůza (Tečka).

Nahoře bydleli Hláskovi a Vor-
líčkovi. U  Janurů se nájemní-
ci dost často střídali. Dole měl

Jak probíhal život 
na chýnovském náměstí

pokračování na str. 14
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krám pan Vorel, řezník. Ten dě-
lal tak dobré špekáčky, že voněly 
po celém náměstí. Paní Janurová 
prodávala vše, co bylo potřeba 
do domácností. 

Další dům byl pronajatý panu 
Vrtiškovi, řezníkovi. Ten riskoval 
každým dnem střet s Němci. Co 
se u něho zabilo načerno prasat, 
to dnes již nikdo nezjistí, ale bylo 
jich mnoho. A když bylo potřeba 
na Vánoce maso, tak se šlo v noci 
k  panu Vrtiškovi.  A  ten vždy 
nějaký kus masa měl, ale muse-
lo to být naprosto utajené, neboť 
riskoval koncentrák. Zabíjet pra-
sata se jezdilo po zahradě, aby se 
nebudila pozornost na náměstí. 

Radnice jako taková má také 
svá tajemství. Tam, co jsou dnes 
četníci, tam byla záložna. Ta 
nenechala spát zloděje, a  tak ji 
v  roce 1947 vyloupili. Doklá-
dám zprávu z novin o provedené 
loupeži. Dále tam byla hospoda, 
kde vládla paní Martínková. Če-
povala chýnovské pivo a  kořal-
ku, kterou si sama vyráběla. To 
byl utrejch. Zároveň tam sídlil 
i  národní výbor Chýnova. Taky 
jsme tam do malého sálu chodi-
li do školy coby žáci čtvrté třídy. 
Ve škole v té době byla Hitlerju-
gend až do  roku 1945. Nahoře 
nad hospodou bylo chýnovské 
muzeum. Tam jsme rádi chodili 
na  exkurzi s  paní učitelkou Ne-
rudovou. Tam byla židle, na kte-
rou když se sedlo, tak začala hrát. 

Poskočíme o  dům dál a  jsme 
u  Věženských. V  tomto domě 
měla prodejnu fi rma Baťa. 
Tam byly v té době boty jen 
na  poukazy, volně se ne-
prodávaly.

 S  oblečením 
pro  občany to bylo 
stejné v  dalším 
domě, co je lé-
kárna. Oděvy 
prodával pan 
Chejlava. Ten 
měl všech-
no, ale taky 
na  pou-
kaz. Tam 
b y l y 
v o l n é 

k  prodeji jen kapesníky nebo 
utěrky. Ve  dvoře, když se prošlo 
vraty, tak tam působil zubní den-
tista, pan Úředník. Ten působil 
v Chýnově za války a taky po vál-
ce. Další dům byla hospoda, co 
je dnes secondhand, kterou vedl 
pan Jež. To byl takový hospodský, 
kterého nic nerozházelo. 

V  dalším domě u  Šemberů 
byla prodejna potravin. Lehko se 
do  krámku všechno vešlo, pro-
tože nebyla zelenina ani cukro-
vinky a ani zboží, které leží dnes 
na pultě. 

Pod Šemberovi byla garáž pro 
pivovarské auto, to bylo pro dva 
šoféry, pan Tychtl a pan Charvát.

Teď přejdeme silnici a  jsme 
u  kostela. Musím se zmínit 
v  tomto předvánočním čase, jak 
to za  našeho mládí v  Chýnově 
probíhalo. Když se blížil čas Vá-
noc, tak se Chýnov moc nezmě-
nil. Nebylo co prodávat, a  tak 
i  kupujících moc nebylo. Vše 
bylo na lístky. Ale přece se každá 
maminka snažila, aby každý pod 
stromečkem něco našel. Byly to 
pletené ponožky, košile anebo 
trenýrky. Cukroví bylo jen to, co 
se doma upeklo. Těšili jsme se 
na  stromeček, pro kapra jsme si 
došli na sádka, to je tam, co by-
dlel pan Vosyka. A  když se toto 
vše dalo dohromady, 
tak mohl přijít 
i ten slavný 
Štědrý 
ve-

čer. Když proběhla večeře a roz-
daly se dárky, nebyla televize ani 
rádio, protože Němci nechali ze 
všech aparátů vystříhat krátké 
vlny, aby se nemohl poslouchat 
Londýn. My, co jsme byli ve vý-
hodě, protože jsme ministrovali 
v  kostele, jsme se připravovali 
na  půlnoční pod vedením pana 
děkana Šmída. Taky nás minist-
rantů stálo při mši deset. A ti nej-
starší posluhovali panu faráři při 
bohoslužbě. Po obřadu jsme byli 
všichni pozváni na faru, kde byl 
čaj a bábovka. Na to jsme se tě-
šili celé Vánoce. Na Štěpána jsme 
se těšili na koledu. Ono se přeci 
něco našlo, aby se mohl každý 
koledník podělit. Tak skončily 
Vánoce i Nový rok a já budu dál 
psát o Chýnově. 

Začnu zase novým úřadem 
městského úřadu, starou školou. 
Tam měl ordinaci pan doktor 
Kott. Dole byl holič pan Knotek 
a  pošta. Pan Knotek byl takový 
písmák. Hodně pamatoval a rád 
vypravoval. 

Přeskočíme do  domu, kde je 
dnešní železářství. Tam dříve 
prodával pan Zadražil (Frajer). 
Bydlil tam taky pan Prokop, 
místní taxikář. Kočové, kteří 
přijeli do  Chýnova, tam chodili 
na kořalku. 

Přeskočím jeden dům a  to až 
k  Veselým (Provazníkům). 

Tam se prodávalo vápno 
a  obchod s  pro-

vaznickým 

zbožím. Vzadu měl dílnu pan Še-
divý, místní dvorní krejčí.

Vedle Veselých měl dílnu 
pan Zadražil, klempíř a  správce 
místního vodovodu. V  té době 
se v Chýnově voda vůbec nepla-
tila a  obec to unesla. Za  rohem 
u  Kárů, bylo hodinářství. Ten, 
kdo má doma hodinky s  fi r-
mou František Kára Chýnov, má 
doma velikou raritu. 

Přejdeme most a  jsme u  Hej-
líků. Tam měl dílnu taštičkář, 
pan Dvořák. Dále už bydleli jen 
Věšínovi, Vorlíčkovi, Jůzovi. Tam 
měl dílnu pan Doležal, ten udělal 
postel na míru. Dál je jen škola. 
I  když ve  škole byli Němci, tak 
tam nadále zůstali ředitel pan 
Haupt a  školník pan Zámek. Ti 
tam bydleli po  celou dobu oku-
pace.

Přejdeme ulici a jsme u Hruš-
ků. Tam měl krámek papírnictví 
pan Bartoš. To byl světák, taky 
nevydržel v  republice a  emigro-
val do Rakouska. Vedle měl díl-
nu, co je modlitebna, pan Koplík. 
To byl truhlář všeuměl. Vepředu 
prodával v koloniále pan Kostka, 
tam chodilo málo nakupujících. 
Měl plesnivé potraviny.

Tím jsme dokončili okruh 
po náměstí a  je jen každý z nás, 
co žijme v  Chýnově rád, že se 
tyto doby již nikdy nevrátí, pro-
tože se píše rok 2016 a za tu dobu 
se toho v Chýnově moc změnilo 
a ve většině případů k lepšímu. 

pokračování ze str. 13
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Sbor dobrovolných hasičů Chýnov
Jan Pistulka st.
jednatel SDH Chýnov

Po  dovolených se práce ha-
sičů rozběhla opět na  plné 

obrátky. Zastupitelé nám udělali 
velkou radost zakoupením histo-
rického automobilu PRAGA RN 
z roku 1950 (obr. 1), na kterém už 
začaly renovační práce. K tomu-
to vozidlu si hasiči zakoupili ješ-
tě dvě historické stříkačky (obr. 
2), které přijdou zrenovovat až 
po dokončení renovace automo-
bilu. Protože jsme rozšířili stav 
živých sekaček o čtyři kamerun-
ské kozy, musela se také rozšířit 
salaš na  kopci pod hasičskou 
zbrojnicí (obr. 3). S  podzimem 
přibylo výjezdů na odstraňování 
nebezpečného hmyzu (obr. 4) 
a  padlých stromů na  komuni-
kace. S  Roburem jsme zavítali 
na hasičské písecké oslavy, účast-
nili se veteránských srazů v  Tá-
boře (obr. 5), Chýnově a Tchořo-

vicích a  doprovodili propagační 
jízdu SH ČMS v  okrese Tábor 
na  počest pořádání mistrovství 
republiky v  požárním sportu 
v Brně (obr. 6). Účastnili jsme se 
velkého taktického cvičení v  tá-
borské nemocnici, ve kterém byly 

zapojeny všechny složky integro-
vaného záchranného systému, 
včetně lékařů a  zdravotnického 
personálu nemocnice (obr. 7).

 Skončily také soutěže Tábor-
ské hasičské ligy, ve které si naše 
družstvo vedlo velmi dobře, sice 

se nám nepodařilo obhájit loň-
ské třetí místo, ale i  ten pohár 
za  čtvrtou příčku v  konkurenci 
86 týmů, které se v letošním roč-
níku THL zúčastnili, potěšil (obr. 
8). Dále byla provedena spousta 
drobných oprav a úprav jak v ha-
sičské zbrojnici, tak na  technice 
a  celoroční práce byla zhodno-
cena na  výroční valné hromadě 
sboru na hasičské zbrojnici.

Závěrem chci poděkovat jmé-
nem Sboru dobrovolných hasi-
čů Chýnov všem zastupitelům 
města, sponzorům, rodinným 
příslušníkům, ale především 
všem členům sboru za podporu 
a práci, kterou pro sbor a město 
dělají. 

Vážení spoluobčané, je období 
adventu, a proto si vám jménem 
chýnovských hasičů dovoluji 
popřát klidné a spokojené proži-
tí vánočních svátků a do nového 
roku hodně zdraví, štěstí a  po-
hody.                                                 
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Ze světa sportu

Tomáš Kučera
fl orbalový klub TJ Sokol Chýnov

Po  čtyřech odehraných se-
zónách v  amatérské soutěži, 

známé jako Táborská fl orbalová 
liga, přišel čas na  změnu. Ne že 
by nám tato soutěž nevyhovova-
la, ale v jistých mírách už na nás 
byla „malá“ a chtěli jsme vyzkou-
šet něco nového.  

Od  této sezóny tedy hrajeme 
jihočeský přebor mužů. Jedná 
se sice o nejnižší možnou soutěž 
u nás, ale obnáší určitou kvalitu. 
Také jsme přihlásili pohár České 
pojišťovny, kde jsme hned v prv-
ním kole narazili na týmy z vyš-
ších soutěží  - Vimperk (jihočeská 
liga mužů), FK Slovan Jindřichův 
Hradec (divize), SK Florbal Be-
nešov (divize) a  pořadatelský 
tým 1.FbK Tábor (divize). Mu-
sím podotknout, že to byly naše 
první zápasy na závodní úrovni, 
například tým z  Vimperku jsme 
porazili 5:7 a týmu z Tábora jsme 
dokázali vzdorovat a  prohráli 

pouze o  jediný gól 3:4. To nám 
dodalo určité sebevědomí a dnes 
už válčíme v  nové soutěži. Mo-
mentálně se nacházíme na krás-
ném prvním místě v tabulce, ale 
ještě nás čeká dlouhá cesta. Moc 
bychom chtěli poděkovat za  fi -
nanční podporu, bez které by to 
v  této soutěži nešlo. Konkrétně 
se jedná o  město Chýnov, ZD 
Pojbuky ale především velké 
poděkování patří Sokolu Chý-
nov a  panu Tomáši Hesovi, 
bez jehož pomoci bychom tuto 
soutěž nehráli. Naše dočas-
né působiště se nachází v  hale 
v  Sezimově Ústí, kde hrajeme 
své domácí zápasy. Nejbližší do-
mácí turnaj se koná 25. 2. 2017 
a  tímto si vás dovolujeme po-
zvat. Závěrem chci podotknout, 
že celý náš tým se velice těší, až 
si své domácí zápasy odehraje 
v  nové chýnovské víceúčelové 
hale. Nejen naše výsledky, ale 
vše o  našem týmu můžete sle-
dovat na  webových stránkách 
www.ceskyfl orbal.cz                    

TJ Sokol Chýnov – fl orbal

Gólová situace ze zápasu, s číslem 7 Tomáš Kučera, 13 - kapitán týmu Tomáš 
Klouda a naproti Ondřej Vachta

Petr Holota  
trenér FC CHÝNOV

Přípravu na podzimní část se-
zóny jsme absolvovali v  are-

álu fotbalového hřiště. Tým ab-
solvoval tři tréninkové jednotky 
v týdnu, proložené beachvolejba-
lem ve sportovním areálu u bazé-
nu, který měl za  cíl zlepšení si-
lové a koordinační složky hráčů.  

Během podzimu jsme odehráli 
třináct mistrovských utkání, se 
kterými jsme spokojeni. V  žád-
ném utkání nás soupeř vyloženě 

nepřehrál, v zápasech, které jsme 
prohráli, nás soupeř dokázal 
potrestat po  našich hrubých in-
dividuálních chybách. Škoda zá-
pasů, které jsme nedotáhli do ví-
tězného konce, což byla utkání 
v  Blatné, Vimperku a  Týně nad 
Vltavou. Naopak dobrá utkání 
jsme odehráli s  Bernarticemi či 
Meteorem Tábor.

Hráči přistupovali zodpo-
vědně k  tréninkovému procesu 
a  v  zápasech nás vždy tlačil ku-
předu kolektivní výkon. Do týmu 
se postupně zapracoval nový 

hráč Martin Zítek, který se po-
stupně stal oporou zadních řad 
týmu. Velkou oporou týmu byl 
Václav Hruška, který vždy doká-
zal strhnout tým k maximálnímu 
nasazení. V  brance jsme vždy 
spoléhali na stabilní výkony Rad-
ka Basíka. 

Opět musím poděkovat za vý-
bornou spolupráci s  kategorií 
dorostu, kde pod vedením Karla 
Sedlatého velmi dobře funguje 
zapojování dorostenců do  muž-
stva mužů. Tradičně se v  našich 
zápasech objevují Dan Havlík, 
Filip Zadražil, Ondra Hladík 
a  po  návratu z  Táborska i  Jo-
sef Pták. Všichni tito hráči mají 
v  chýnovském fotbale budouc-
nost a otevřené dveře. 

Závěrem bych chtěl poděko-
vat všem příznivcům fotbalu, 
pro které jsme v  závěru podzi-
mu uspořádali příjemné setkání 
v doprovodu harmoniky v míst-
ním bistru Na Hřišti. Věříme, že 
nám i nadále zachovají podporu 
a  budou navštěvovat naše do-
mácí zápasy v  tak hojném po-
čtu.                                                

Fotbal – Hodnocení podzimní částiPřání
Vážení sportovní přátelé,
dovolte, abych vám jménem 

výboru FC Chýnov popřál 
krásné vánoční svátky a do no-
vého roku hodně štěstí a zdra-
ví. Zároveň bych chtěl touto 
cestou poděkovat všem našim 
fanouškům a  sponzorům, bez 
kterých by to opravdu nešlo, 
a  samozřejmě městu Chýnov, 
nejen za  fi nanční příspěvky, 
ale i  za  spolupráci při údržbě 
celého sportovního areálu.

Já osobně bych chtěl za  FC 
Chýnov moc poděkovat našim 
trenérům, pánům Kolacímu, 
Sedlatému a  Holotovi, jejichž 
práce s  mládeží je nejen zá-
služná, ale hlavně nedoceně-
ná. Poděkování určitě patří 
také rodičům nejmenších žáč-
ků, kteří nám pomáhají při 
dopravě na tréninky a zápasy.

Ještě jednou všem krásné 
Vánoce a  v  novém roce štěstí 
a zdraví.

Mgr. Miroslav Mládek
předseda FC
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Karel Sedlatý 
trenér dorostu FC CHÝNOV

K  prvnímu tréninku jsme se 
sešli 18. 7. a  šestitýdenní 

přípravu jsme strávili převáž-
ně na  hřišti, kdy se trénovalo 
hlavně s míčem. Do  tréninku se 
postupně zapojilo všech 18 hrá-
čů, včetně velké posily J. Ptáka, 
který se vrátil z Táborska. V pří-
pravě byla sehrána dvě utkání, 
naše B mužstvo kluci porazili 2:0 
a s týmem Chotovin, naším sou-
peřem ze soutěže, jsme prohráli 
3:0. Začátek soutěže byl z  naší 
strany velmi dobrý a  z  prvních 
čtyř zápasů tým získal 11 bodů 
za  tři výhry + 1 na PK. Bohužel 
další body ze hřiště soupeře už 
jsme nezískali. Hlavně porážky 

na  hřišti Sokola Sezimovo Ústí 
a  Mladé Vožice jsou z  kategorie 
zbytečných. Na Sokole nás navíc 
oslabila ztráta do té doby nejlep-
šího střelce soutěže, Pepy Ptáka, 
kterému soupeř zákrokem z  ka-

tegorie bojových sportů způso-
bil zlomeninu nosu a těžký otřes 
mozku, čímž jej vyřadil na zbytek 
sezony ze hry.   

Naopak si velice cením vítězství 
s mužstvy, která po podzimu skon-

čila před námi. Zápas s  týmem 
Chotovin se pro nás nevyvíjel dob-
ře a  v  13. minutě vedli hosté 0:3. 
Kluci ale dokázali utkání otočit 
a zvítězit 5:3. V utkání s Meteorem 
Tábor, které jsme vyhráli 3:1, plnili 
hráči přesně dané pokyny a odmě-
nou jim byl potlesk diváků. O  to 
víc mě mrzí, že stejný výkon ne-
dokážeme zopakovat o týden poz-
ději, ač soupeř nebyl v ničem lepší 
než tým Meteoru. Pokud ale uvá-
žím, že tři hráči celkem pravidelně 
nastupovali za A tým a zbytek do-
rostu se vystřídal v B mužstvu, kde 
nastupovalo šest a ke konci soutě-
že i devět hráčů, tak již v posled-
ním utkání nebylo kde brát síly.                                                                             
Děkuji hráčům za  jejich výkony, 
snahu a chuť do hry a doufám, že 
společně tu jarní část ještě vylepší-
me.                                                    

Dorost FC Chýnov – podzim 2016                          

Josef Kolací
trenér

Družstvo mladších žáků na-
stoupilo v  podzimní části 

soutěže celkem k  deseti utká-
ním. Po osmi vítězných zápasech 
a  dvou prohrách přezimujeme 
na krásném druhém místě. Tento 
výsledek je milým překvapením 
i  proto, že za  tým nastupují tři 
hráči ročníku 2006, tedy kadetů. 

Sestava: Dvořáček Vojtěch, Novák Pa-
vel, Kolací Ondřej, Hodina Matyáš, Kola-
cí Matěj, Mls Dan, Pospíchal Petr, Pospí-
chal Jan, Pufr Josef a Černý Dominik.    

Karel Sedlatý
trenér

Na  startu sezóny 2016-17 re-
álně hrozilo, že klub nebude mít 
žádné mužstvo v  kategorii pří-
pravek, neboť po  odchodu tre-
néra nebyl nikdo, kdo by se ujal 
zbylých dětí. Protože mě tato si-
tuace velice trápila, rozhodl jsem 
se po  zralé úvaze dát dohroma-
dy kategorii mladší přípravky. 
V  práci s  nejmenšími fotbalisty 
mi pomáhali, pokud jim to do-
volily studijní povinnosti, kluci 
z  dorostu (Filip Zadražil a  On-
dra Hladík). Do  soutěže nasko-
čili malí fotbalisté bez tréninku 
a začátek byl těžký. Početně jsme 
zaostávali za  soupeři, kteří stří-
dali celé čtveřice, kdežto my jsme 
mohli střídat vždy jen jednoho 

hráče. V  závěru zápasu se hrá-
čům již nedostávalo sil. Na dru-
hou stranu prakticky stále hráli 
a byl to ten nejlepší trénink. Po-
stupné zlepšování výkonů bylo 
znát každým tréninkem i  zápa-
sem a v závěru soutěže se hrstka 
těchto malých nadšenců dočkala 

prvního vítězství. Největší radost 
mám z  toho, že práce v  trénin-
ku se pomalu začíná projevovat 
při hře. Počáteční styl, kam míč, 
tam všichni, se již začíná měnit 
ve vnímání prostoru a kombina-
ci. Dalším kladem je, že v závěru 
soutěže se začali hlásit noví hráči. 

Začínali jsme v  sedmi, nyní nás 
je již dvanáct. Přesto stále hle-
dáme nové spoluhráče ročníku 
2009-2010. Proto, milí rodiče, 
pokud chcete, aby se vaše dítě vě-
novalo sportu (v  tomto případě 
fotbalu) kontaktujte buďto pří-
mo mě:  Karel Sedlatý, trenér, tel. 
722 260 818, nebo Miroslav Mlá-
dek, zástupce ředitele ZŠ a před-
seda FC Chýnov.

Kádr v  současné době tvoří: 
Eliška Kovandová, Nela Maško-
vá, Honza Bednář, Fanda Dvo-
řák, Jarda Hrubý, Tonda Pufr, 
Kuba Rybníček, Lukáš Smitka 
a nováčci Tomáš Bronec, Hynek  
Licehamr, Vojta a  Jáchym Ka-
dlečkové.

Přes zimu budeme využívat 
hřiště s umělým povrchem a díky 
p. Mládkovi školní tělocvičnu.   

Mladší žáci

Mladší přípravka podzim 2016
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Evžen Zadražil
předseda organizace

Vítězství v  MMČR třídy 
65ccm nakonec po  drama-

tickém závěru sezóny přeci jen 
vybojoval Mario Popovici, ve tří-
dě Veterán získal Jiří Pach titul 
mezinárodního vicemistra ČR. 
V  seriálu krajského přeboru již-
ních Čech máme dva přeborníky 
kraje (Michal Gregor v prestižní 
třídě OPEN a  Daniel Doppler 
ve  třídě Veterán), na  amatérské 
úrovni pak vyhráli motokroso-
vý seriál Amater Cup Jan Likler 
v  kategorii ČZ a  Jaroslav Krejčí 
ve třídě nad 50 let. V tomto seriá-
lu jsme vyhráli i soutěž družstev. 
Dvanáctiletý Matyáš Chlum byl 
celkově 5. v mezinárodním mis-
trovství Rakouska ve třídě 85ccm 
jako celkově nejlepší Čech v tom-
to šampionátu.

Nově jsme měli zástupce 
v  MMČR ve  freestylu (FMX). 
Této úzkoprofi lové a  hodně ne-
bezpečné disciplíně se v republi-
ce věnuje jen asi 20 jezdců a náš 
pilot Jakub Suk se při své premi-
éře v MMČR umístil na 9. místě. 
Dále naši jezdci během celého 
roku bojovali v  celorepubliko-
vých závodech pitbiků a fi chtlů.

Stěžejní pořadatelskou akcí 
klubu je již 34 sezón domácí 
závod do  Strmého vrchu. Ten 
se v  Chýnově konal 24.9. Přije-
la opět stovka jezdců z  celé ČR 
a  přihlíželo 3000 diváků, což je 
návštěva, která v mnohých přípa-
dech předčí i návštěvnost MMČR 
v motokrosu. Dorazily jako vždy 
známé osobnosti českého mo-
tocyklového sportu. V  dětské 
kategorii byl náš jezdec Jakub 
Hlach druhý, Nikolka Sládko-
vá pátá. V  kategorii ČZ obsadil 
Evžen Zadražil druhé místo, Ja-
roslav Krejčí byl pátý. V  hlavní 
kategorii motokros + enduro se 
do  fi nálové desítky probojovali 

hned tři naši jezdci. Nejlépe si 
vedl Roman Körber, který byl 
celkově druhý, třetí pak byl Lu-
káš Komprda a čtvrtý Jan Char-
vát. Všichni tři naši kluci vyjeli 
čtyřikrát až nahoru, jen jednou 
se jim to nepodařilo. Rozhodoval 
pak škrtaný pokus. Jediný, kdo 
vyjel ve  všech pěti pokusech až 
nahoru, byl pozdější vítěz Mar-
tin Michek, letošní mistr Evropy 
a  mezinárodní mistr ČR v  mo-
tokrosu. Legendární František 
Hrobský měl tentokráte problé-
my, poprvé v celé historii závodu 
se neprobojoval do  fi nálové de-
sítky. Exhibičně byl na  Strmém 
vrchu představen elektromotocy-

kl, Roman Körber se s ním doká-
zal dostat až na vrchol. Dakarový 
speciál MRG Teamu představil 
Ervín Krajčovič.

Máme za  sebou už i  dvoule-
tou spolupráci s Veterán Klubem 
Chýnov, který sice žije svým 
vlastním životem, ale spadá pod 
Motosport Chýnov. Jde o majite-
le historických vozidel, kteří jezdí 
především po  veteránských sra-
zech (závody historiků absolvují 
pouze otec a  syn Ptákové). Po-
drobný report k činnosti Veterán 
Klubu si přečtete v tomto vydání 
v článku Václava Zadražila.

Po skončení sezóny jsme měli 
v  listopadu v  Chýnově výroční 
schůzi, které se účastnil i  letoš-
ní mistr světa a  mistr Evropy 
v  motokrosu Rene Hofer, kte-
rý zde měl autogramiádu. Byly 
představeny též plány na sezónu 
2017. Nejbližší pořadatelskou 
akcí bude závod MČR v  moto-
skijöringu. Ve  spolupráci s  SDH 
Chotčiny bychom uspořádali 
tento závod v Chotčinách, kde se 
už MČR 2x osvědčilo. Termín je 
stanoven na neděli, 5.2.2017. Vše 
ale záleží, jako vždy, na  počasí, 
zda bude sníh. Součástí tohoto 
závodu určitě bude i závod hobby 
pro bezlicenční jezdce.

Na závěr patří velké poděková-
ní všem sponzorům a především 
pak městu Chýnov za podporu!

Přejeme všem občanům po-
hodové Vánoce a  vše nejlepší 
do nového roku!                             

MOTOSPORT CHÝNOV 
po sezóně 2016 + Strmý vrch

Motoristická sezóna 2016 
je za námi a rozhodně ji 
lze označit za úspěšnou. 
Spokojeni můžeme být jak 
po stránce sportovní, tak 
i organizační.
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KUŽELKY
PROSINEC 2016

Václav Butal, 
Václav Zadražil

Veterán klub Chýnov

Vážení spoluobčané, dovolte 
nám, abychom vás stručně 

seznámili s činností Veterán klu-
bu Chýnov v letošním roce. 

Svou účastí jsme se aktivně 
účastnili na mnoha srazech vete-
ránů, které se uskutečnily v ostat-
ních veteránských klubech. Ně-
které vám rámcově přiblížíme. 
Naše první vyjížďka směřovala 
na sraz starých vozidel do Mora-
vče u  Mladé Vožice. Ještě téhož 
dne jsme pokračovali do  Mi-
levska na  tradiční každoroční 
žehnání motorkářů na začínající 
sezónu. Zveřejněné údaje o  akci 
uvádějí odhadem tisíc účastní-
ků. Další společná vyjížďka měla 
za  cíl setkání s  Ferdinandem 
v  Benešovském pivovaru, kde 
bylo velkým lákadlem vozidlo 
LIAZ, které se zúčastnilo rallye 
Paříž-Dakar. V květnu se konalo, 
opět za  účasti našich členů s  je-
jich jednostopými i dvoustopými 
vozidly, setkání historických vo-
zidel na nádvoří zámku v Třebo-
ni. Další květnovou akcí byla vý-
stava našich historických vozidel 
v rámci chýnovské pouti. V červ-
nu jsme nemohli, v  rámci dob-

rých vztahů, odmítnout pozvá-
ní na  tradiční sraz v  Dražicích. 
Druhou polovinu roku jsme za-
hájili červencovou jízdou na tra-
se Pelhřimov-Humpolec v rámci 
pořádání 17. ročníku memoriálu 
Františka Jokla. Na  této akci to 
byla naše první účast, která byla 
pořadateli velmi kvitována a od-
měnou pro nás bylo navázání 
dobrých vztahů a  účastí jejich 
členů na našem srazu. Na začát-
ku srpna jsme se opět zúčastnili 
dalšího ročníku Chotovinských 
zatáček pořádaných majitelem 
muzea historických vozidel Vác-
lavem Janeckým. Tato jízda měla 
svou zastávku spojenou s  výsta-
vou vozidel na  náměstí v  Chý-
nově.

Hned další týden pořádal SDH 
Vodice sraz přátel starých strojů, 
kterého se účastní na sto padesát 
strojů tovární, ale i  domácí vý-
roby. Trasu okolními vesnicemi 
si poprvé projel i  předseda Mo-
tosportu Chýnov Evžen Zadražil 
na  veteránském stroji Yamaha 
RD 350.  

Podzimní sezona začala 10. 
zemským sjezdem Jawistů a  Če-
zeťáků v  Táboře na  Harrachov-
ce, na  kterém jsou již tradičně 
zajímavé soutěžní disciplíny, 
ve  kterých naši členové, také již 

tradičně, bodují na  předních 
místech. Další naší prezentací 
bylo Soběslavské baroko. Kaž-
doroční zakončení veteránských 
jízd se koná první říjnovou sobo-
tu v Táboře pod názvem Veteráni 
Čelkovice. Jeho součástí je výsta-
va historických vozidel na Žižko-
vě náměstí. V  letošním roce se 
zde dostalo velké pocty našemu 
členovi Janu Ptákovi st., když byl 
ředitelem této akce Marcelem 
Gausem jmenován druhou osob-
ností do  Čelkovické síně slávy 
za dlouholetou účast na veterán-
ských soutěžích. Na  konci října 
jsme zajistili tematickou výstavu 
strojů z  80. let minulého století 
v rámci oslav 1035. výročí vzniku 
města Chýnov.

Nyní se musíme vrátit k hlavní 
naší klubové akci. Byl jí historic-
ky 1. sraz veteránů v  Chýnově. 
O  tomto srazu jsme vás samo-
statně informovali v  minulém 
vydání chýnovského občasníku. 
Ukázalo se, že to byla velmi zda-
řilá akce, velmi kladně hodnoce-
na jak účastníky, tak i širokou ve-
řejností, což je pro nás motivující 
k pořádání dalších ročníků. Rádi 
bychom aby se tento sraz stal dal-
ší tradiční akcí našeho města.

Ještě pro vaši informaci chce-
me uvést, že se náš Veterán klub 
již v roce 2015 stal součástí Mo-
tosportu Chýnov, který nás ze 
svého příspěvku od města velmi 
vydatně podporuje v  naší čin-
nosti. Za  to patří poděkování 
předsedovi Motosportu Evženu 
Zadražilovi.

Vzhledem k  tomu, že se blíží 
konec roku, dovolte nám podě-
kovat našim členům za  aktivní 
činnost, zastupitelstvu města, 
starostovi a  sponzorům za  pod-
poru a  všem občanům Chýno-
va popřát hezké vánoční svátky 
a mnoho úspěchů v novém roce 
2017.                                                

Blanka Roubková

Kuželkářské soutěže druž-
stev dospěly do  své po-

loviny. Ženy Sokola Chýnov 
ve 2KLŽ A obsadily 8. místo 
s 6 body. Vítězem podzimní 
části se stalo družstvo SK 
Žižkov Praha, nasbíralo 17 
bodů.

Sokol Chýnov „A“ v KP II 
měl úspěšný podzim a obsa-
dil po  velmi pěkných výko-
nech 3. místo, když získal 15 
bodů a  zůstal za  vedoucím 
Pískem o 2 body.

Sokol Chýnov „B“ v  OP 
dokázal bodovat 2x, stejně 
jako družstvo Loko Tábor 
E a  Loko Tábor D. Na  čele 
tabulky se usadilo družstvo 
Loko Tábor C.

Družstvo dorostu nemá 
letos samostatnou soutěž, 
takže náš dorost vypomáhá 
Sokolu Chýnov „B“.

V PMN boduje v letošním 
ročníku Th ea Petrů a  Kris-
týna Nováková. Th ea Petrů 
je po  podzimní části čtvrtá 
a Kristýna Nováková 24. Obě 
v kategorii mladších žákyň.

V  kategorii starších žáků 
Jan Novák je zatím na  20. 
místě.

V  Českém poháru do-
rostu je Michaela Dvořáková 
po  třech odehraných turna-
jích na 81. místě.

Začátkem ledna jsou 
na programu okresní přebo-
ry jednotlivců všech katego-
rií.  Všem, kteří budou náš 
oddíl reprezentovat, přejeme 
co nejlepší umístění a výbor-
né výsledky.

Kuželkáři přejí všem čte-
nářům Občasníku krásné 
prožití vánočních svátků 
a  v  roce 2017 hlavně zdraví 
a pohodový život.

Veterán klub Chýnov

Tj Sokol Chýnov vás srdečně 
zve na Vánoční turnaj dvojic

26. 12. – 29. 12. 2016
od 9.00 do 21.00 hodin
DISCIPLÍNA 2x100 HS
Hrací časy jsou rozplánovány 

po 45 minutách.

Organizační pracovnice turnaje 
Alena Kovandová, 
tel.: 605 971 076

Startovné 120 Kč/dvojice
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Šťastné a veselé svátky vánoční a v novém roce 2017 
jen vše dobré přeje všem čtenářům Občasníku Chýnovska 

Chýnovská majetková, s.r.o.

V prvním čtvrtletí 
roku 2017 bude se 

souhlasem městského 
úřadu  probíhat 

v Chýnově průzkum 
sledovanosti televize.

Děkujeme zástupkyním 
Sboru pro občanské zále-
žitosti a  panu starostovi 
Pavlu Eybertovi za  milou 
návštěvu a přání u příleži-
tosti naší zlaté svatby.

Manželé Marie 
a Jiří Pospíchalovi

Poskytování technických služeb
Libor Dvořák

391 55 Chýnov
Tel.: 607 255 383

 Údržba nemovitostí, spínání zdiva
 Stavební zámečnictví
 Zámečnické práce
 Svářečské práce

Příjemné prožití svátků 
vánočních a do nového 

roku 2017 pevné zdraví 
a spoustu štěstí

Ve středu
29. března 2017

se uskuteční zájezd do

HUDEBNÍHO DIVADLA KARLÍN

na muzikál

NOC NA KARLŠTEJNĚ
Muzikálový přepis slavného fi lmu, který natočil Zdeněk Pod-

skalský podle hry Jaroslava Vrchlického. Geniální hudbu Karla 
Svobody podtrhují skvělé herecké i pěvecké výkony. Muzikál je 
HDK s velkým úspěchem uváděn již od roku 2004.

Účinkují: Petr Štěpánek/Pavel Rimský, Monika Absolonová/
Kateřina Brožová, Hana Holišová, Lumír Olšovský, Bohuš Matuš, 
Mojmír Maděrič, Václav Vydra, Roman Vojtek ad.

Začátek představení v  19:00, odjezd z  Chýnova od  školy 
v 16:15.

V případě zájmu kontaktujte vedoucího zájezdu Ondřeje Jaroše 
(soraj@centrum.cz). Počet míst je omezený. Vstupenky jsou 
do prvních řad v přízemí. Cena vstupenky + doprava: 850 Kč. 
Peníze je nutné uhradit co nejdříve. Děkujeme

Děkujeme všem zákazní-
kům za přízeň v roce 2016 
a těšíme se na společný rok 
2017!

Klidné a  příjemné prožití 
vánočních svátků
přeje fi rma Květiny, dár-
kové zboží a fotbalová me-
todika

Zbyněk Jaroš

Hana Filipová

Zveme všechny příz-
nivce dobré zábavy 

na  ŠKOLNÍ PLES, kte-
rý se bude konat v  sobotu 
28. 1. 2017 v  Restauraci 
Na  Radnici. Můžete se těšit 
na  raut, bohatou tombolu 
a  samozřejmě dobrou nála-
du, o kterou se postará a ce-
lým večerem bude provázet 
kapela Jaxesejdem.

Novinkou letošního plesu 
bude I. prodejní charitativní 
módní přehlídka na  které se 
podílejí i žáci ZŠ Chýnov. Vý-
těžek z celého plesu i módní 
přehlídky půjde na  podporu 
všech žáků chýnovské zá-
kladní školy (zájmové krouž-
ky, doprava, vybavení do tříd, 
dětský den či Mikuláš).

Za  celý organizační tým 
Klubu přátel školy (KPŠ) Vás 
všechny srdečně zveme.

Pokud byste měli zájem 
podpořit žáky ZŠ Chýnov 
ještě jinou cestou, můžete 
věnovat věcný či fi nanční dar 
plesové tombole.  V  případě 
zájmu neváhejte kontaktovat 
paní Hanku Filipovou (před-
sedkyni KPŠ) kpszschynov@
seznam.cz.

Více informací najdete 
na  stránkách školy http://
www.zschynov.cz v  sekci 
Klub přátel školy.

Co je KPŠ?
KPŠ je občanské sdružení 

rodičů a  přátel školy, kte-
ré podporuje činnost školy 
prostřednictvím rodičů nad 
rámec, který jí poskytuje 
samotná škola, město nebo
stát.                                         

UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY

PODĚKOVÁNÍ

Pozvánka 
na školní ples


