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Začnu městem samotným. 
V  uplynulém roce mělo 

příjmy 46,093 mil. Kč a  výda-
je 49,183 mil. Kč. Schodek byl 
pokryt ze zůstatku předcho-
zího roku a  i  tak byl zůstatek 
k 31. 12. 2016  7,107 mil. Kč. Navíc 
některé dotace z akcí uskutečně-
ných a  zaplacených v  plné výši 
v  roce 2016 dostaneme až letos. 
Například ze zateplování byto-
vých domů.

Základní škola hospodařila 
celkem s  23,617 mil. Kč příjmů 
a výdajů měla 23,616 mil. Kč.

Mateřská škola měla celko-
vé příjmy 4,951 mil. Kč a výdaje 
4,860 mil. Kč.

Chýnovská majetková s.r.o. 
měla příjmy ve  výši 16,015 mil. 
Kč a výdaje celkem ve výši 16,094 
mil Kč. Schodek je krytý zůstat-
kem z roku 2015.

Kloužovická tepelná s.r.o. 
měla příjmy 864 tis. Kč a výdaje 

893 tis. Kč. Rozdíl byl zde kryt ze 
zůstatku z roku 2015.

Místní hospodářství a bytové 
hospodářství měly dohromady 
příjmy 229 tis. Kč při nákladech 
215 tis. Kč. 

Kompletní rozbory hospo-
daření všech organizací najdete 
na internetových stránkách měs-
ta Chýnov nebo do nich můžete 
nahlédnout na  MěÚ Chýnov 
a na úřední desce města.

Dalším bodem jednání byly 
majetkové přesuny. Město smě-
ňuje pozemky na  předměstí 
v  Chýnově tak, aby mohla být 
v budoucnu zhotovena cesta mezi 
ulicí Mlýnskou a  cestou k  ČOV 
a  mohly být dostupné parce-
ly mezi nimi. Kupuje pozemky 
od  Českých drah u  Chýnovské 
majetkové a  u  železničního pře-
jezdu na Kloužovice. Kupuje po-
zemky u  železničního přejezdu 
v  Dobronicích na  zastávce pro 
kapacitní propustek, který SŽDC 
zhotoví pod železniční tratí. Ku-

pujeme pozemky na cestu v loka-
litě Nad Libosadem pro zpřístup-
nění dalších parcel pro výstavbu 
rodinných domů. Podrobnosti 
opět najdete na  internetových 
stránkách města. 

V  bodě informace jsem nej-
dříve informoval o  situaci okolo 
bývalého pivovaru. V  prosinci 
zastupitelstvo pivovar koupilo, 
v  lednu doplatilo a  máme celý 
objekt na  pozemku 48/1 KÚ 
Chýnov, popisné číslo 525 v ma-
jetku. Na nemovitosti není žádná 
památková ochrana. V  pondě-
lí 13. 2. 2017 výběrová komise 
provedla hodnocení došlých na-
bídek na bourací práce bývalého 
pivovaru (skladové části pivova-
ru), v úterý rada města schválila 
vítěznou nabídku a  ve  středu 
jsme dostali od Ministerstva kul-
tury oznámení o  zahájení řízení 
na  udělení památkové ochrany 
na  celý objekt. Toto řízení bylo 
zahájeno na  popud zaslaný MK 
panem Ing.  Davidem Javor-
ským. Zasláním dopisu od  MK 
je nařízeno zastavit všechny zá-
sahy do  staveb. K  případnému 
stanovení památkové ochra-
ny dávají svá stanoviska jak 
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Jelikož přišel čas vyhodnotit hospodaření města 
a jeho součástí za rok 2016, sešlo se 28. 3. 2017 
zastupitelstvo, jehož hlavní náplní byly zprávy 
o hospodaření. 

DUBEN
 7. 4. Zápis žáků do prvních 

tříd ZŠ
 9. 4. 15:30 koncert kapely 

ONLY HIS, kostel Nejsvětější 
Trojice

 9. 4. 16:30 VELIKONOČNÍ 
VESELICE, park před 
kostelem

 13. 4. 9:00 Velikonoční 
dílna na faře

 14. 4. – 17. 4. Velikonoce
 20. 4. 17:00 „ Jarní druhy 

hub na Táborsku“, přednáška 
Pavla Špinara, Měk Chýnov

 23 . 4. 15:00 Poutní 
procházka ke kapli sv. 
Vojtěcha na Pacové hoře

 27. 4. 7:15 „Stráž nad 
Nežárkou, J. Hradec 
a Č. Lhota“ – poznávací 
zájezd, Měk Chýnov

KVĚTEN

 9. 5. 6:15 „Kroměříž“ 
– poznávací zájezd, 
Měk Chýnov

 13. 5. 10:00 celodenní 
zájezd do Prahy s návštěvou 
divadelního představení
Mgr. Ondřej Jaroš

 14. 5. 14:00 tradiční 
trh u Svobodů ve dvoře 
s ochutnávkou koz. sýrů

 14. 5. 17:00 koncert 
Tomáše Najbrta 
v modlitebně Církve 
bratrské

 18. 5. 17:00 Exotivké 
Th ajsko, tajemná 
Kambodža, beseda 
s Helenou Marečkovou, 
Měk Chýnov

 19. 5. 11:30 – 15:30 Bambi 
– přehlídka dětské zájmové 
činnosti, park před školou

 27. 5. 7:00 Zájezd do Lysé 
nad Labem na 22. ročník 
výstavy NATURA  VIVA, 
ČSV Chýnov

ČERVEN

 2. 6. 19:00 „Dobré ráno 
rodino!“, div. představení 
KA POTA Tábor, KD 
Chýnov

 3. 6. MTB Maraton
 9. 6. Noc kostelů
 11. 06. slavnost 

„Nejsvětější Trojice“, pouť
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MěÚ Tábor, odbor památkové 
péče, (spíše nedoporučuje pa-
mátkovou ochranu), tak Jihočes-
ký kraj, odbor památkové péče, 
(nedoporučuje památkovou 
ochranu) a  také Národní památ-
kový ústav České Budějovice (do-
poručuje památkovou ochranu). 
Ministerstvo kultury, jeho odbor 
památkové péče, bude rozho-
dovat. Jelikož toto rozhodování 
nemá stanovené lhůty, nevíme, 
kdy bude rozhodnuto. Zatím 
jsme tedy alespoň vyklidili pro-
story bývalých kanceláří a  pro-
vedli průzkum střechy a  krovu 
nad touto částí. Krov a  krytina 
jsou ve  zcela dezolátním stavu. 
Máme-li tuto část zachránit, je 
potřeba rychle zhotovit nový 
krov a  krytinu střechy. Po  zimě 
byla voda až na podlahách v pří-
zemí, krov je napadený houbou, 
dřevomorkou, má shnilé části 
a tašky jsou děravé. Výběrové ří-
zení na demolici výrobních skla-
dových prostor jsme byli nuceni 
zrušit, smlouvu s  fi rmou nemo-
hu podepsat, dokud MK nevydá 
rozhodnutí o tom, že památková 
ochrana udělena nebyla, a  nebo 
ho nebudeme moci zbourat, když 
památkovou ochranu stanoví. 
Čas na uzavření smlouvy dle zá-
kona o zachování veřejných zaká-
zek nám již vypršel. 

Dále jsem informoval zastu-
pitele o  činnostech prováděných 

od  minulého zastupitelstva. Do-
plnili jsme archiv MěÚ opravou 
půdních prostor, rekonstruovali 
jsme horní klubovnu v  druhém 
patře HZ Chýnov, provádíme 

úklid posypového materiálu 
po  zimě, připravujeme tech-
nickou infrastrukturu pro další 
parcely v  lokalitě Nad Libosa-
dem, opravujeme komunikaci 

před nádražní budovou, probíhá 
3. a 4. změna ÚP, požádali jsme 
o  zřízení deponie výkopových 
zemin a  proběhla kompletní in-
ventarizace majetku města. 

Uskutečnili jsme výběrová 
řízení na  koupi auta pro MěÚ 
(Škoda Octavia 1,4), na  opravu 
chodníků v Tyršově ulici (dokon-
čení), výběrové řízení na opravu 
chodníku v Nádražní ulici, na za-
teplení MěÚ Chýnov, na  opravy 
komunikací Velmovice-Pacova 
hora, Velmocive-Vrcha a Záhos-
tice-Černé jezero. Tato poslední 
zatím nebude zrealizována. Vý-
běrové řízení na  demolici části 
pivovaru též nebude využito. Jeli-
kož to zákon vyžaduje, předložil 
jsem zastupitelstvu střednědobý 
výhled fi nancování města a  do-
plnil jsem ho konkrétními od-
hadovanými náklady pro letošní 
rok. Výhled byl zastupitelstvem 
schválen. 

V různém pak pan Josef Musil 
pozval zastupitele na  akci Bam-
bi, kde dětské kroužky představí 
19. 5. 2017 v  parku před školou 
od 11:30 svoji činnost. Paní Hele-
na Málková upozornila na špatný 
stav chodníku z  náměstí k  ulici 
Hrnčířské a nízko umístěnou in-
formační ceduli.

Per rollam jsme pak doplnili 
tři členy zastupitelstva do  rady 
školy. Usnesení bylo ve  21:45 
schváleno všemi přítomnými za-
stupiteli.                                         

pokračování ze str. 1

Mgr. Milan Rada
Školská a kulturní komise

Školská a  kulturní komise se 
na  svém zasedání 15. břez-

na 2017 zabývala kromě jiného 
i  problematikou školní tělocvič-
ny. Opakovaně se totiž ve  zprá-
vách ČŠI vyskytuje jako nedo-
statek a nevyhovující prostor pro 

cvičení právě naše malá školní 
tělocvična.

Jak jistě všichni čtenáři ví, 
možnost tuto situaci po  mnoha 
letech vyřešit se nabízí po  plá-
nované demolici výrobní části 
pivovaru a následné stavbě spor-
tovní haly v  architektonickém 
stylu pivovaru. I ŠKK chce vyjá-
dřit své stanovisko a to takové, že 

podporuje snahu města zabránit 
prohlášení chýnovského pivova-
ru kulturní památkou.

Demolici této části pivovaru 
plánoval předcházející majitel 
již v  roce 2010. Na  internetu lze 
dohledat zde: http://pivni.info/
news/6350-za-chynovsky-pivo-
var-je-stihany-neznamy-pachatel.
html. Proto je velmi smutné, že 

se po sedmi letech, v době, kdy 
město pivovar právě zakoupi-
lo, najednou probrali zachrán-
ci z  letargie a  snaží se investici 
zmařit. V případě jejich úspěchu 
se tak chýnovští nové tělocvičny 
nedočkají a Česká školní inspek-
ce tak bude moci větu o nevyho-
vující tělocvičně naší školy stále 
opisovat.                                                 

Školská a kuturní komise a pivovar

PO

PŘED
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Jaroslav Mládek

Tak jsem si trochu početl 
v  týdeníku Táborsko, kde 

se jistý mladý muž vyjadřuje 
k  objektům pivovaru v  Chýno-
vě.  Rozhovor, který vyvolává 
mnoho otázek, nenabízí však 
odpovědi.  Historie i  anabá-
ze objektů bývalého pivovaru 
je známá.  Současný stav také.  
Představy soukromých vlastníků 
vzaly postupem času zasvé. Vy-
myslet a  zrealizovat smysluplné 
využití těchto prostor se nepo-
dařilo. Trochu logiku to má. Kdo 
se pohybuje ve  sféře investor-
ské, možná chápe – je to velké 
sousto. Nechci se moc pouštět 
do  popisu současného stavu 
stavby. Osobně mám o tom po-
znatků celkem dost. Proto jsem 
i  kvitoval rozhodnutí zastupi-
telstva o záměru koupit pivovar 
za  účelem využití prostor k  vý-
stavbě sportovní haly. Na rozdíl 
od onoho mladého muže si ne-
myslím, že to je jen takové poz-
látko. Je to realizovatelná stavba, 
která by mohla sloužit mnoha 
generacím Chýnova v  oblasti 
školské, sportovní i  společen-
ské. Pokud bude zmařen zá-
měr zastupitelstva, nedovedu si 
v současné době představit jinou 
reálnou možnost výstavby po-
dobného sportovního stánku.

Celá situace mě inspirovala 
k napsání několika vlastních po-
znatků:

1. Vím, že Město Chýnov usi-
lovalo už dlouho o  vyřešení 

této věci a za určitých fi nančních 
podmínek bylo ochotno objekty 
převzít do svého vlastnictví. Loni 
se to podařilo

2. Zastupitelstvo města 
na  svém zasedání schválilo 

koupi objektů pivovaru za  úče-
lem výstavby sportovní haly. 
Město pak postupovalo dále 
v  souladu s  tímto rozhodnu-
tím.  Podotýkám, že stavba ne-
byla a  není chráněnou kulturní 
památkou. Zásahem jednoho 
člověka na  ministerstvu kultury 
se ovšem situace změnila a  bylo 
vyhlášeno řízení o možném pro-
hlášení objektů pivovaru kultur-
ní památkou.  Schválené záměry 
tak byly narušeny. 

3.Je jasné, že pokud bude 
stavba prohlášena kulturní 

památkou, představa zastupi-
telstva padne. V  první řadě mi 
vadí, že by se tím změnila pravi-
dla, za  kterých schválilo odkup. 
A  to mi připadá silně neférové, 
přesněji – je to podraz. Logicky 
by se měl tedy ten, kdo způsobil 
městu fi nanční újmu za  nákup 
pivovaru, podílet na  fi nančním 
odškodnění (bude to stát, či onen 
mladý muž?).  

4. Zastupitelstvo je postave-
no do  role jakéhosi nesvé-

právného orgánu. Ano, může 
přijmout špatné rozhodnutí, 
avšak opět jedině zastupitelstvo 
může toto rozhodnutí změnit. 
A je na občanech, kteří mají jiný 
názor, aby své zástupce přesvěd-
čili o  jiném, lepším řešení.  Po-
stupovat takto je velmi důležité!  
(Odbočka-obzvláště v době, kdy 
různí „netradiční“ politici z nej-
vyšších míst začínají lehce pohr-
dat parlamentní demokracií).

5. Z  hlediska záměru udělení 
statutu kulturní památky 

je třeba říci, že zachovat se dá 
pouze část obvodových zdí staré 
budovy. Ostatní se musí zbourat 
a  přestavět. To jde samozřejmě 
proti duchu kulturní památky. 
Kulturní památkou tady mohou 
být pouze obvodové zdi, pokud 
by se je podařilo zachovat.  Podle 
stavu těchto konstrukcí to vypa-
dá, že by bylo extrémně náročné 
napojení na další výstavbu, pro-
tože nesplňují požadavky podle 
současných stavebně-technic-
kých norem a  dalších legisla-
tivních předpisů pro zakompo-
nování do  občansky využitelné 
„dostavby“.  Jedná se hlavně o pa-
rametry statické, tepelně-energe-
tické a hygienické. 

6. Chápu, že někteří občané 
Chýnova mají jinou před-

stavu o  objektech pivovaru. Pak 
je ale třeba se zamyslet nad reál-
ností jakéhokoliv jiného záměru 
a  nad jeho fi nančním krytím.  
Čili, vždy musí být někdo, kdo 
toto defi nuje. Zastupitelstvo svůj 
záměr představilo a schválilo.

7. Pokud by byla stavba kultur-
ní památkou, je například 

řešením hledat strategického 
investora, který bude ochoten 
vložit své prostředky do  výkupu 
a  výstavby komplexu objektů 
pivovaru. Jejich výše určitě bude 
v  mnoha desítkách miliónů. 
Nemýlím-li se, pro jakéhokoliv 
investora je stavba, která je kul-
turní památkou, velkým strašá-
kem. A  každý jistě tuší, jaký by 
byl výsledek.  

Ano, cesty řešení věcí mohou 
být různé.  Mnohokrát je to tak, 
že žádné není optimální. Myslím 
ale, že by bylo dobré, kdyby se 
věci řešily a  rozhodovaly, pokud 
možno, v  domácím prostředí.  
A mělo by zůstat pouze na obča-
nech města Chýnov a  potažmo 
na  jejich volených zástupcích, 
jak se rozhodnou. Možná někdy 
špatně…ale je to jejich rozhod-
nutí! 

Cesta, kdy je rozhodnutí pod-
stoupeno státnímu úředníkovi, 
mi připadá pro Chýnováky poni-
žující. A jednání těch, kteří tomu 
pomohli, je neomluvitelné!.          

Co dál s pivovarem?

Mgr. Marie Hánová
ředitelka ZŠ Chýnov

Ve  výtvarné soutěži, kterou 
pořádá Oblastní spolek ČČK 
Tábor na  téma „Mé vánoční 
přání“, obsadila ve II. kategorii 
(střední) 3. místo Sabina Ber-
grová (7. A) a ve III. kategorii 
(starší) získala 2. místo Natálie 
Jelínková. 

Velmi kvalitní je práce novi-
nářské skupiny, školní časopis 
SLIM je na vysoké úrovni.

Vynikající je rovněž kroužek 
Mladý reportér. Televizní vysí-
lání z Chýnova je velice zajíma-
vé, zachycuje nejen školní dění.  

V okresním kole matematické 
olympiády 9. ročníků získala 
Kateřina Markvartová (9. A)
6. místo a postoupila do kraje.  

V  okresním kole zeměpisné 
olympiády vybojoval v  kate-
gorii B 2. místo Mathias Voigt 
(7. B) a  v  kategorii A  rovněž 
2. místo Jáchym Kubů (6. A). 
Oba chlapci postupují do kraj-
ského kola. V kategorii B obsa-

dil ještě 7. místo František Janů 
(7. B).

V konverzační soutěži v němec-
kém jazyce získala 6. místo v ka-
tegorii II. A Iveta Petrů (9. B).

V  okresním kole konverzační 
soutěže v anglickém jazyce ob-

sadil v  kategorii I. A  2. místo 
Mathias Voigt (7. B) v katego-
rii II. A obhájila 8. – 9. místo 
Anežka Zadražilová (8. B).

V  okresním kole chemické 
olympiády vybojovala 3. mís-
to Eliška Dvořáková, 6. místo 
získal Josef Stoklasa a 8. místo 
Luděk Papež, všichni jmeno-
vaní žáci jsou z 9. A.

Proběhlo školní kolo biologic-
ké olympiády. V  kategorii D 
obsadil 1. místo Matěj Vond-
ráček (6. B), 2. místo Denisa 
Mráčková (7. A) a  3. místo 
Mathias Voigt (7. B). V  ka-
tegorii C vybojovala 1. místo 
Magdalena Kulíková (9. A), 
2. místo získal Libor Kuchař 
(8. A) a třetí Eliška Dvořáková 
(9. A). Jmenovaní žáci postu-
pují do okresního kola.

Co se nám podařilo od adventu do prvních jarních dnů

pokračování na str. 4
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Okresního kola olympiády 
v  českém jazyce se zúčastnily 
Kateřina Markvartová a  Inka 
Horáková (obě z 9. tříd).  

V  okresním kole dějepisné 
olympiády získal 10. místo Mi-
chal Macháček (9. B).

V  literární soutěži „Není 
na  světě bylina, aby pro něco 
nebyla“ obsadil 1. místo Já-
chym Kubů (6. A) a  čestné 
uznání získal David Janko 
(8. A). Soutěž pořádala Měst-
ská knihovna Tábor, VOŠ 
a  SZeŠ Tábor a  Botanická za-
hrada Tábor.

Ve  výtvarné soutěži „Mladý 
módní návrhář 2017“ v  ka-
tegorii II. A  děvčata získala 
1. místo Kamila Doubková (9. A)
a 2. místo Magdalena Kulíková 
(9. A), Kateřina Markvartová 
(9. A) a Inka Horáková (9. B). 

V  okresní soutěži Jihočeský 
zvonek vyzpívala zlaté pásmo 
Šárka Tenklová (5. B), stříbr-
né  vybojoval Jan Veselý (5. A) 
a bronzové získala Tereza Ho-
dinová (7. B). 

Ve dnech 29. 1. – 26. 2. se žáci 
2. stupně zapojili do  mezi-

národní vědomostní soutěže 
„Lidice pro 21. století“, jejímž 
vyhlašovatelem jsou Památ-
ník Lidice, Vojenský historic-
ký ústav Praha a  Filosofi cká 
fakulta Univerzity Karlovy 
v Praze pod záštitou ministry-
ně školství, mládeže a  tělový-
chovy a ministra obrany. Žáci 
na  internetových stránkách 
www.lidice21.cz samostatně 
vypracovali vědomostní test 
a vytvořili literární práci na za-
dané téma. Výsledky 1. kola 
soutěže budou zveřejněny 4. 4. 
2017. Hlavním garantem sou-
těže za naši školu je pan učitel 
Ondřej Jaroš.

Žáci prvních tříd se zúčastnili 
preventivního programu „Ve-
selé zoubky“.

Děvčata Kamila Švecová, 
Tereza Fučíková, Tereza 
Dedková, Natálie Szolgayo-
vá, Michaela Pospíchalová, 
Natálie Šimáková, Nikola 
Sládková, Adriana Rohová, 
Kateřina Šindelářová, Nikola 
Papežová, Vendula Vajsarová 
a Dominika Bierlová obsadila 
2. místo v  okresním kole vy-
bíjené 5. tříd. 

Chlapci ve  složení Petr a  Jan 
Pospíchalovi, Adam Dvořák, 
Tadeáš Vaněk, Matěj Kolací, 
Samuel Kubů, Josef a Antonín 
Pufrovi, Lukáš Kuchař získali 
v  krajském fi nále ve  fl orbalu 
4. místo.

Žáci turistického kroužku se 
vypravili na Polánku a přespá-
vali ve škole. 

V okresním kole recitační sou-
těže školu reprezentovali žáci 
Bára Drápalová, Laura Buřičo-
vá, Josef Pufr, Jan Čihák, Lucie 
Bartáčková a  Matěj Vondrá-
ček. 

Žáci 9. B se s panem učitelem 
Jarošem a  paní učitelkou Ha-
vlůjovou vypravili do  Prahy 
realizovat  projekt „Praha“, 
vyzkoušeli si roli průvodců, 
získali potřebnou fotodoku-
mentaci.

Ve  spolupráci s  městem Chý-
nov jsme uspořádali 17. ročník 
Běhu milenia.  

Klub přátel školy připravil 
pěkný ples, moc děkujeme 
všem realizátorům a sponzo-
rům.

22. února proběhl v prostorách 
školy maškarní rej.                   

Připravujeme:

Zápis pro školní rok 2017/2018 
dne 7. dubna 2017 od  13:30 
hodin. Není-li dítě tělesně 
nebo duševně přiměřeně vy-
spělé a  požádá-li o  to písem-
ně zákonný zástupce dítěte 
v době zápisu, odloží ředitelka 
školy začátek povinné škol-
ní docházky o  jeden školní 
rok, pokud je žádost dolože-
na doporučujícím posouze-
ním školského poradenského 
zařízení a  odborného lékaře 
nebo klinického psychologa. 
Informace k  zápisu najde-
te na  webových stránkách: 
www.zschynov.cz

Program na  Týden UNESCO 
na  téma „Udržitelný cestovní 
ruch pro rozvoj“.  Rok 2017 – 
Mezinárodní rok udržitelné-
ho cestovního ruchu. Týden 
UNESCO na  naší škole pro-
běhne od  pondělí 24. 4. 2017 
do pátku 28. 4. 2017. 

Výměnný pobyt českých žáků 
do  švýcarského Oberthalu 
od 2. 5. 2017 do 8. 5. 2017. 

Mgr. Iva Eybertová

Ve 23. ročníku výtvarné sou-
těže Mladý módní návrhář 

2017 se nejvíce líbily práce našich 
žákyň 9. A a 9. B, jejich vysokou 
kvalitu vyzdvihla odborná poro-
ta přímo při slavnostním cere-
moniálu. Letos byla II. kategorie 
(starší žáci, tj. 7. – 9. třída) doda-
tečně rozdělena, pro vysoký po-
čet došlých prací, na podskupinu 
7. – 8. ročník a návrhy studentů 
9. ročníku tak byly hodnoceny 
samostatně.

Slavnostní předání cen pro-
běhlo na  SOŠ oděvní v  Třeboni 
15. 3. za  přítomnosti význam-
ných hostů a  sponzorů. Celkem 
se zúčastnilo 65 škol zasláním 

848 prací. Ve  II. kategorii Smím 
prosit (návrhy společenských 

šatů) zvítězila Kamila DOUBKO-
VÁ (9. A), druhé místo pro Chý-

nov obhájily současně Kateřina 
MARKVARTOVÁ, Magdalena 
KULÍKOVÁ (obě 9. A) a  Inka 
HORÁKOVÁ (9. B). Inka se 
umístila i loni, takže letos s námi 
nejela. 

Program slavnosti byl pestrý, 
zahájilo ho hudební vystoupení 
žáků školy, zhlédli jsme soutěžní 
přehlídku společenských mode-
lů Model 2017, vyhlášení školní 
soutěže Návrhář 2017 a  přehlíd-
ku oblečení z  tvorby studentů – 
své modely předváděli i  studenti 
SOŠ.  

Děkuji dívkám za  vynikající 
práci a  přála bych si, aby se je-
jich mladším spolužákům a spo-
lužačkám podařilo udržet stejnou 
úroveň i v dalších ročnících sou-
těže MMN.                                    

pokračování ze str. 3

Mladý módní návrhář 2017 
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POZVÁNKA

Dobrý den, dovolte 
mi, abych Vás oslovil 

s  nabídkou celodenního 
zájezdu do  Prahy, který se 
uskuteční v  rámci realizace 
projektu „Památná místa 
české historie v Praze“. Žáci 
9. A  provedou spolužáky 
a  další zájemce po  zajíma-
vých místech historického 
centra našeho hlavního 
města. Program pro žáky 
a  jejich pedagogický do-
provod je daný časovým 
harmonogramem (níže). 
Dospělí a  mimoškolní 
účastníci zájezdu si mo-
hou svou pražskou sobotu 
vymodelovat dle libosti.  
Jediným pevným bodem je 
začátek představení. V hlav-
ních rolích uvidíte mj. Ma-
gdalenu Borovou, Taťjanu 
Medveckou, Janu Bouško-
vou, Davida Prachaře, Jana 
Hartla, Jiřího Štěpničku, 
Aloise Švehlíka, Igora Oro-
zoviče ad.

Termín: 
sobota 13. května 2017

Časový harmonogram:
10:00 hodin
odjezd autobusem 
z Chýnova od školy
12:00–17:00 hodin
průvodci v akci 
17:00–18:30 hodin
osobní volno
19:00–21:30 hodin
„Jako břitva (Němcová)“ 
– Stavovské divadlo
23:00 hodin
návrat do Chýnova

Náklady: 350 Kč vstu-
penka do  divadla (první 
řady v  přízemí), 250 Kč 
doprava (vč. veškerých po-
platků); celkem tedy 600 Kč; 
částku je nutné uhradit nej-
později do 28. dubna.

Další informace je při-
praven poskytnout vedoucí 
zájezdu Mgr.  Ondřej Jaroš 
(soraj@centrum.cz, telefon: 
602 936 694).

David Janko

Bylo, nebylo, za sedmero horami 
a řekami byla vesnička, ve které 

vyrostlo sedm chalup. V jedné z nich 
bydleli tři skřítci. Nebyli to ledaja-
cí skřítci, byli kouzelní. Jmenovali 
se Lexík, Brumlík a  Vilík. Kaž-
dý z  nich měl nějakou kouzelnou 
vlastnost. Protože Lexík, Brumlík 
a Vilík byli koumáci, na svoje nad-
přirozené schopnosti přišli náhodou, 
když dělali experiment. Pěstovali 
spoustu rostlinek. Na  oknech měli 
v květnících orchideje, fi alky, tenury 
a spoustu jiných. Bylo to u nich jako 
v  květinářství. Lexík měl zvláštní 
schopnost v tom, že například z je-
dovaté tenury vypěstoval levanduli 
lékařskou, nebo z  orchideje šalvěj 
lékařskou. Brumlík svou kouzelnou 
hůlkou dával léčivým rostlinám 
vůni. Vilík vynikal v  urychlování 
růstu rostlin. 

Jednoho dne si všichni tři řekli, 
že jejich schopnosti jsou dostačující 
na  to, aby si založili menší továr-
nu na  výrobu léčivých prostředků. 
Postavili prostornou halu, ve  které 
se o  měsíc později zahájila výroba 
léčivých prostředků. Každý skří-
tek měl své oddělení. Oddělení pod 
Lexíkovým vedením mělo na starost 

přetváření jedovatých rostlin na  lé-
čivé byliny. Brumlíkovo oddělení 
se staralo o  to, aby byliny krásně 
voněly. Vilíkovo oddělení pečovalo 
o  to, aby rostliny rostly co nejrych-
leji. Vyráběli mastičky, kapky do očí 
a  především léky. Po  několika mě-
sících se začalo fi rmě dařit a  stala 
se jednou z  nejúspěšnějších fi rem 
na světě. Skřítci se rozhodli, že pro 
své zákazníky rozšíří nabídku zbo-
ží o bylinné parfémy. U zákazníků 
měli obrovský úspěch. Každý den 
posílali mnoho výrobků do světa.

Skřítci si vedli dobře, jezdili 
po  různých konferencích, vymýšle-
li nové a  nové produkty. Ale co se 
nestalo. Stoupla jim sláva do hlavy! 
Jelikož jim jejich výrobky hodně vy-
dělávaly, začali si vážit peněz a věcí 
víc, než bylo zdrávo. Mysleli si, že 
mohou všechno, když mají peníze. 
Ale byli na  velkém omylu. Lexík 
s Vilíkem se chovali jako největší pri-
madony. Každý den jezdili nakupo-
vat, na obědy do špičkových restau-
rací a vyhazovali peníze za všelijaké 
hlouposti. Ale to se nelíbilo Brumlí-
kovi. Neustále říkal Lexíkovi a Vilí-
kovi, ať neutrácejí, že se jim někdy 
budou peníze hodit. Ale Lexík s Vi-
líkem si nedali říct. Brumlík si s tím 
dělal pořádné starosti. Promlouval 

Lexíkovi a Vilíkovi do duše, ale zby-
tečně, nic nezabíralo. Brumlík začal 
svým společníkům vyhrožovat, že 
jestli se nesrovnají, prodá svůj podíl 
na podniku. Lexík a Vilík však byli 
tak zaslepení vidinou peněz, že sou-
hlasili: „Je nám to jedno, klidně si 
to prodej.“  Brumlíkovi to bylo líto, 
protože přišel o kamarády, které měl 
moc rád. Prodal svůj podíl bohaté-
mu pánovi. Lexík s Vilíkem byli z té 
sumy peněz nadšení, nadále si žili 
na  vysoké noze. Jenže život se jim 
začínal vymykat z  rukou. Neode-
sílali včas zakázky do  ciziny a  ne-
hleděli si práce ve  své fi rmě. Uvě-
domili si, že bez Brumlíka nemají 
jejich produkty vůni. Nebýt vůně, co 
do  toho Brumlík vkládal, tak by si 
Lexík a Vilík neuvědomili, že přišli 
o kamaráda. 

Lexík a  Vilík vyplatili pána, 
co koupil podíl, a  ten podíl dali 
Brumlíkovi k narozeninám. Zapla-
tili za něj dluh v bance a probírali, 
jak to udělat, aby jim už nestouply 
peníze do hlavy. A vymysleli řešení! 
Každý dostal tolik, aby vyžil celý 
měsíc. Zbytek vydělaných peněz šel 
na konto charity „TRPASLIČÍ PO-
MOC“, kterou založili oni tři. Lexík, 
Vilík a Brumlík si uvědomili, že pe-
níze nejsou všechno, a byli šťastní. 

Jáchym Kubů

Na  jedné zahrádce byly ve-
dle sebe mrkve a  křen. Za-

hrádkář pěstoval mrkve každým 
rokem a  křen zde zasadil poprvé 
na zkušenou. Když mrkve uviděly, 
že kousek opodál stojí nový společ-
ník, začaly se dohadovat, kdo by to 
mohl být. Jelikož ho nikdy předtím 
neviděly, zavolala na  něj ta nej-
odvážnější: „Hej, ty tam, kdo jsi?“ 
Křen se otočil a  řekl jim: „Dobrý 
den, já jsem křen Luděk. Kdo jste 
vy?“ „My jsme mrkve,“ odpovědě-
la jejich vůdkyně Alena. To celé se 
odehrálo začátkem dubna.

Pan Luděk byl asi čtvrt metru 
vysoký urostlý křen ve  středních 
letech. Jeho vlasy měly krásně ze-
lenou barvu. Svoji jedinou, avšak 
silnou nohu měl obutou v úchvat-

né botě z  prvotřídního kompostu 
a  jako oblečení nosil nejčastěji 
triko a  kraťasy. Rád četl a  stavěl 
domečky z hlíny. 

Mrkve neustále na  Luďka po-
křikovaly: „Co tu děláš? Bereš 
nám jen živiny a  nic víc. Pořád 
jenom čteš ty svoje Biologie křenu. 
Ha! Ha! Šprte, šprte!“ Vůbec ho 
to netěšilo, a tak se nedivte, že byl 
potom celý smutný. 

Jednou na  podzim zahrádkář 
zaléval záhony a  tiše si pobru-
koval. Najednou z  domu na  něj 
začala volat jeho manželka, která 
byla těhotná: „Karle, rychle pojď, 
asi budu rodit!“ Karel odhodil ha-
dici a  sprintem upaloval domů. 
Potom už byl jen slyšet zvuk rych-
le se vzdalujícího motoru. Po ně-
kolika hodinách se novopečený 
otec vrátil celý šťastný domů.

Zahrádkář se teď spíše než za-
hrádce věnoval manželce a  syn-
kovi. Z  domu se ozývalo samé: 
„Uáááá!“ „Bééé!“Křen mezi-
tím přečetl svou desátou knihu 
a  o  sobě věděl už skoro všechno. 
Přišly první mrazíky a zahrádkář 
při všem tom shonu zapomněl 
vytrhat mrkve. Ty začaly postup-
ně omrzat. Nebýt Luďka mrkve 
by nesplnily svou povinnost být 
plny té nejlepší šťavnaté chuti. Při 
čtení knih se dočetl, že jeho listy 
jsou dobré na  omrzliny. Vytrhal 
tedy pár svých vlasů a mrkve jimi 
zabalil. Ty po chvilce ožily a děko-
valy mu za záchranu. Potom křen 
přijaly mezi sebe a byly šťastné až 
do vytrhnutí.

Karel zjistil, že křen s mrkví je 
výborná kombinace, a  začal je 
pěstovat ve velkém.                       

Celodenní 
zájezd 

„Jako břitva“

Úspěch v soutěži Není na světě 
bylina, aby pro něco nebyla
V soutěži „Není na světě bylina, aby pro něco nebyla“ pořádané Městskou 
knihovnou Tábor a VOŠ a SZeŠ Tábor a Botanickou zahradou uspěli dva naši 
žáci – 1. místo obsadil Jáchym Kubů a David Janko získal čestné uznání. 

Křen a mrkev

Skřítkové a jejich bylinky
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Z mateřské školy
Helena Málková

ředitelka MŠ Chýnov

Ve  zjitřené společenské ná-
ladě, kdy se do  popředí 

dostávají i  otázky ohledně škol-
ství, jehož nedílnou součástí je 
i  předškolní vzdělávání, si často 
pokládám otázku, proč vlastně 
už celých 40 let vykonávám svoje 
povolání. Pro radost? Ano. Pro 
peníze? Také. Pro kontakt s  lid-
mi? Určitě. Otázek i  krátkých 
odpovědí bych, samozřejmě, na-
šla ještě mnoho, a  tak odpovím 
na  tu, která vůbec nezazněla. 
Práci v  mateřské škole vyko-
návám především proto, že mě 
baví a naplňuje. Snad mi čtenáři 
prominou trochu samochvály, 
když uvedu, že se i po létech ra-
duji z toho, jak se i mojí zásluhou 
z malých, vyděšených a mamin-
ku volajících dětí stávají šikovní 
předškoláci, kteří dostávají v naší 
mateřské škole dobrý základ pro 
život. Každý člověk, tedy i  uči-
telka nebo ředitelka mateřské 
školy, je člověk se všemi klady 
i zápory, se svými radostmi i sta-
rostmi, omyly a  úspěchy. Pokud 
mohu mluvit za sebe, vždy mi jde 
o  to, aby se děti a potažmo i  je-
jich rodiče, cítili v naší mateřské 
škole především hezky, svobodně 
a  bezpečně. Pořád mě ještě na-
plňuje radostí pozorovat rozvoj 
dítěte, ať již jeho fyzických do-
vedností, nebo rozvoj po stránce 
psychické a  vědomostní. Ještě 
pořád mě baví sledovat dětské 
chování a  jednání v  nejrůzněj-
ších situacích, kdy stále objevují 
a  zkoumají a  své nabyté zkuše-
nosti pak aplikují na  nově pří-
chozí situace.

Když jsem se, kdysi dávno, pro 
povolání učitelky v mateřské ško-
le rozhodla, byla jsem plná ideá-
lů, jaké to bude krásné a úžasné. 
Určité ideály stále trvají, ale jdou 
ruku v ruce i s těmi méně veselý-
mi situacemi. V posledním obdo-
bí se totiž často setkávám s dost 
negativními názory na práci uči-
telky v  mateřské škole obecně. 
Část společnosti vnímá naši práci 
jako pouhé hraní si s dětmi, opa-
lování na zahradě a procházení se 
po městech, obcích a jejich okolí 
a  myslí si, že bychom pro jejich 
potomky měly dělat ještě daleko 
víc. Ano, s dětmi si sice hrajeme, 
ale rčení, že škola by měla být 
hrou, je u  malých dětí opravdu 
na  místě, protože právě ona je 

vstupní branou do  světa pozná-
ní a hrou děti získávají poznatky 
důležité pro budoucí život. Pobyt 
na  zahradě a  vycházky nejsou 
také jen samoúčelné, vždy přispí-
vají k něčemu dobrému, byť tře-
ba jenom k dětskému proběhnutí 

a  odreagování. Na  mateřskou 
školu jsou z  řad dnešních rodi-
čů kladeny obrovské nároky, ale 
rodinná výchova (protože výcho-
va je opravdu záležitostí rodiny, 
škola by měla především vzdělá-
vat) často pokulhává a  mateřská 

škola, aby mohla plnit vzdělávací 
úkoly, musí napřed dítě naučit to, 
k čemu by mělo být od nejútlejší-
ho věku vedeno z domova.

Dnešní rodiče mají velkou 
výhodu (možná i  nevýhodu), že 
si mohou určité informace tý-

kající se výchovy a  vzdělávání 
dětí vyhledávat na internetových 
stránkách, sdílet je a  konzulto-
vat s  ostatními. Vedle opravdu 
kvalifi kovaných postřehů a pod-
nětů se k  nim určitě dostanou 
i  ty, nad kterými „zůstává ro-

zum stát“.  Mám na  mysli třeba 
známou kauzu, kterou přinesli 
různé spolky, organizace i  jed-
notlivci a  která se týkala básně 
s  „maminkovskou“ tématikou. 
Ochránkyně a  ochránci „správ-
ného úhlu pohledu“ tuto bás-
ničku, ve  které je krásně popsá-
na „úloha“ maminky, považují 
za  diskriminační a  genderově 
nevhodnou pro děti naší doby. 
K  pro mě nesmyslnému tématu 
se vyjadřovali i  pracovníci mi-
nisterstva, osobnosti veřejného 
života, feministické organiza-
ce, spravedlivé matky a  další 
diskutující, aby tak dali najevo 
svůj názor, jak správně vychovat 
dítě v  tomto světě, ve kterém by 
snad, podle jejich názorů, opět 
měly být páleny „libri prohibiti“ 
a další umělecká díla, aby nedo-
cházelo k „pokřivení“ charakteru 
budoucích generací tím, že je jim 
formou básně vnucována role 
matky a tím i pokorný úděl žen. 
Pedagogickou práci poškozují 
i různé mediální kauzy, které jsou 
nám denně prezentovány a týkají 
se třeba toho, jak dlouho vykoná-
vala učitelka školy s dětmi hygi-
enu za zavřenými dveřmi, a tyto 
vedou k  dalšímu pokřivenému 
pohledu na dnešní školu a školku 
a odrazují nás, pedagogy, od po-
řádání všeho, kde by snad mohlo 
docházet k  nevhodnému cho-
vání a kontaktu s dítětem (akce, 
při nichž učitelka musí provádět 
i  činnost, kterou se v  mateřské 
škole běžně nezabývá – zajištění 
hygienických služeb na  akcích 
jako jsou výlety, školy v  příro-
dě, přespávání ve  škole apod.). 
Že se to v  naší školce nemůže 
stát? Omyl. O tom, že nemluvím 
do  větru, svědčí i  upozornění 
jedné z  maminek, abychom děti 
ve školce raději nechovaly na klí-
ně, protože by to mohlo být chá-
páno jako …, závěr ať si každý 
doplní sám.

Nabízí se, jakou formou teď 
toto povídání uzavřít? Odpo-
věď není vůbec složitá – přece 
přáním, aby rodiče důvěřovali 
svým učitelkám, nebáli se jich 
na  cokoli zeptat, poradit se. Ur-
čitě všichni máme jeden společ-
ný zájem a tím je „naše společné 
dítě“, na  jehož zdravém vývoji 
nám záleží. Jsem si naprosto jistá, 
že když se věci řeší s dobrou vůlí 
a  korektně, vždy máme, všichni 
dohromady, šanci dobrat se pozi-
tivních výsledků.                            

Aktuálně z mateřské školy

Zápis pro školní rok 2017/2018 se koná ve dnech 4. a 5. května 2017 
v čase od 8. 00 do 13. 00 hod. ve žluté budově MŠ – dokumenty po-
třebné k zápisu si lze vyzvednout v MŠ od 10. 4. 2017 vždy odpoledne, 
jinak budou k dispozici v MŠ v den zápisu.
Zákonní zástupci jsou povinni doložit potvrzení pediatra o  tom, že 
dítě je řádně očkováno a v případě, že se zápisu zúčastní pouze jeden 
z rodičů, i souhlasné stanovisko druhého rodiče, že dítě může být za-
psáno do MŠ Chýnov.
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Z domova pro seniory
Bc. Hana Měchurová

Sociální pracovnice

Po dvou letech, kdy u nás byla 
mírná zima, jsme si letos užili 

tu opravdovou. Pokud si myslíte, 
že klienti z Domova pro seniory 
hořekovali a  nevycházeli, tak se 
mýlíte. Sníh a mráz přece k zimě 
patří. I prevence v podobě pravi-
delného očkování zafungovala, 
takže chřipkovou epidemii, která 
po  celé republice znemožňovala 
návštěvám přístup do  zdravot-
nických a  sociálních zařízení, 
naši senioři nezaznamenali a do-
mov byl tak jejich hostům volně 
přístupný.

A jak se v Domově pro seniory 
Chýnov tráví zimní čas?

Nový rok přivítali klienti 
na Tři krále návštěvou nedaleké-
ho kostela Nejsvětější trojice, kde 
si užívali koled, které na varhany 
zahrála paní Marie Nováková, 
za  což jí patří naše poděkování. 
S  pomocí personálu tuto akci 
mohli absolvovat i  imobilní kli-
enti a  všichni tak zastihli vidět 
poslední den vystavené jesličky.

V  lednu proběhlo tradiční se-
tkání seniorů s  dětmi z  místní 
mateřské školy, při němž se vyrá-
běly zimní dekorace. Tato pravi-
delná setkání jsou velmi příjem-
ná a seniory vždy potěší.

Netrvalo dlouho a  nastalo 
masopustní období, kterému 
předcházely přípravy v  podobě 
výroby masek. Tvořili je sami 

senioři, byť jen jako dekoraci 
na stoly. Dne 28. února se kona-
lo masopustní posezení. Pozadu 
nezůstal ani personál, který byl 
„maskovaný“ jako Měsíčník, 
Slunečník a  Větrník, čaroděj-
nice a  námořník. Zaměstnanci 
kuchyně připravili na  tuto akci 

tradiční masopustní občerst-
vení. A  aby oslava byla veselá, 
jak o  masopustu má být, přišla 
zahrát hudební skupina Duo 
Escalona, takže si klienti zazpí-
vali oblíbené písničky a  někteří 
si s  maskami dokonce zatančili. 
I  v  březnu se slavilo a  zároveň 

i  vzpomínalo. Mezinárodní den 
žen byl u  nás ještě před třiceti 
lety poněkud jiný než v  součas-
nosti, v mezidobí skoro vymizel, 
ale jeho tradice se opět vrací... 
a neminula samozřejmě ani žen-
ské osazenstvo našeho domova. 
Při posezení každá klientka do-
stala „tradiční“ karafi át a na har-
moniku jim zahrál pan Zdeněk 
Jaroš, za  což bychom mu touto 
cestou rádi poděkovali. 

Pokud se právě neslaví nějaké 
svátky či výročí, neznamená to, 
že je v domově úplný klid. 

Ergoterapeutky spolu s klient-
kami v  rámci aktivizace připra-
vují různé moučníky. Každá žena 
pomáhá dle svých možností. Je 
radostí vidět, že tato činnost se 
nezapomíná, skvěle zvládnou své 
pečivo vykrájet, pomazat nebo 
třeba ozdobit.

Jednou týdně probíhá videoča-
jovna, kdy klienti při odpolední 
kávě sledují nějaký fi lm nebo ob-
líbený seriál. Letošní zimu doslo-
va „frčela“ Žena za pultem. Byly 
promítnuty všechny díly.

S  nastávajícím jarním časem 
se senioři chystají zasévat bylin-
ky do mobilních záhonů. K nád-
hernému květinovému aranžmá, 
které celou zimu zdobí vestibul 
budovy, tak brzy přibudou i živé 
kytičky. Jaro prostě už všichni 
vítají, a  to i  dalšími, často ven-
kovními aktivitami - procházka-
mi a výlety, třeba do nedalekého 
Tábora.                                               

Pan místostarosta Jan Pistulka 
předává paní ředitelce 
Domácího hospicu Jordán 
Marii Sovadinové obálku 
s finanční částkou. Iniciátorkou 
tohoto počinu byla paní 
Dana Pletichová z Mašovic, 
která před vernisáží vánoční 
výstavy přinesla do městské 
knihovny několik upečených 
a nazdobených perníků. 
Rodiče během vernisáže 
vyměnili perníčky za peníze, 
tím inspirovali zaměstnance 
městského úřadu, kteří se k nim 
přidali (alespoň příspěvkem, 
perníčky už na ně nezbyly) 
a dali jsme tak všichni společně 
dohromady sumu 2 000 Kč.

Domácí hospic Jordán
Marie Sovadinová

Domácí hospic Jordán již 
7 let poskytuje domácí hos-

picovou péči  pro nevyléčitelně 
nemocné, kteří si přejí žít doma 
až do  konce života. Také pod-
poruje a  doprovází jejich blízké, 
kteří o tyto nemocné doma peču-
jí. Dojezdová vzdálenost hospice 
je 25 km kolem Tábora. Zdra-
votnický tým pracuje v  režimu 
24hodin denně/7 dní v týdnu.

Domácí hospic Jordán posky-
tuje služby domácí hospicové 
péče, sociální poradnu, půjčovnu 
kompenzačních pomůcek a  te-
rénní odlehčovací služby. 

Aby mohl být nemocný člověk 
doma, je třeba zajistit nejen léč-
bu všech bolestí a obtíží, ale také 

podporu pro jeho pečující a po-
můcky pro péči doma. 

Domácí hospic Jordán pořádá 
svépomocná setkání pečujících, 
kurzy pro pečující, vzpomínková 

setkání pozůstalých, ČAJE pro pe-
čující a další osvětové a benefi ční 
akce. Více informací o  službách 
a vše kolem hospicové péče nalez-
nete na www.hospicjordan.cz        
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Z matrikySPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Dagmar Mládková
SPOZ

Vítání občánků se konalo dne 
17. 03. 2017. Tentokrát vám 

ve  fotogalerii přestavujeme prů-
běh celého slavnostního obřadu 

v  nově upravené obřadní síni, 
kde došlo k  výměně podlahové 
krytiny, státního znaku, varhan, 
výmalbě a  instalaci klimatizace. 
Tyto úpravy byly vlastně prove-
deny po  dlouhých cca třiceti le-
tech.

Děkujeme městu Chýnov 
za  dárečky pro děti a  panu sta-
rostovi za vstřícný postoj k akcím 
SPOZ. Rodičům pak za slavnost-
ní atmosféru pátečního odpoled-
ne a jejich rodinám za doprovod 
a podporu.                                     

Poděkování
Děkujeme zástupcům města za milou návštěvu a gratulaci k našemu 65. výročí svatby.

Manželé Jarmila a František Pospíchalovi

Podpisy rodičů do kroniky 
Sboru pro občanské záležitosti

Průčelí obřadní síně s účinkujícími dětmi z MŠ a ZŠ Chýnov a hudebním doprovodem 
v podání paní Marie Novákové

Rodiče s dětmi při slavnostním přivítání

Podpisy starosty města a předsedkyně SPOZ do kronikyRodiče s dětmi

ŽIVOTNÍ JUBILEA
70 let

Schmid Milan, Záhostice
Fišer Karel, Chýnov

Zadražilová Miroslava, Chýnov
Bendová Marie, Velmovice
Škrábek Jaroslav, Chýnov

Lupačová Jaroslava, Kloužovice
Vachta František, Chýnov

Strnadová Božena, Chýnov  

75 let
Novotná Věra, Chýnov

Řezníček Bohumil, Dobronice
Hořejší Marie, Chýnov

Brokešová Marie, Chýnov
Betáková Helena, Chýnov
Volfová Zdeňka, Chýnov

80 let
Průchová Emilíe, DS Chýnov
Vondrušková Milada, Chýnov

Svobodová Milada, Chýnov
Kubínová Miluše, Chýnov
Čurdová Marie, Chýnov

85 let
Čulíková Marie, Dobronice
Strašrybková Drahomíra, 

Chýnov
Kurková Albína, Chýnov

Šoukalová Růžena, DS Chýnov
Zadražilová Věra, Chýnov

92 let
Staňková Marta, DS Chýnov

93 let
Hladíková Antonie, Velmovice

NAROZENÉ DĚTI

Vokatá Veronika, Chýnov
Havelková Vilma, Záhostice

Šteinochr Dominik, Záhostice
Lebedová Kristýna, Chýnov

Dvořák Adam, Chýnov
Hora Pavel, Chýnov

Čerpalová Viktorie, Chýnov
Tušl Jan, Velmovice

UZAVŘENÉ SŇATKY

Matouš Čmelík, Chýnov
Anežka Hálová, 

Planá nad Lužnicí

ZEMŘELÍ SPOLUOBČANÉ

Jílková Anežka (1925), Chýnov
Trefi lová Ludmila (1925), 

Chýnov
Dobiášová Ludmila (1930), 

Chýnov
Pospíchal Jiří (1942), Chýnov
Hes Tomáš (1944), Chýnov

Reif Jindřich (1944), Chýnov
Zabilka Pavel (1953), 

Dobronice
Strakatý Jiří (1959), Chýnov
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Knihovna
Ačkoliv uplynulá téměř 
„ladovská zima“ neustále 
lákala vyběhnout ven 
a užívat plnými doušky 
zimních radovánek, 
přesto nebyla v městské 
knihovně nuda. 

Štěpánka Jirásková
Měk Chýnov

V lednu si bývalá praktikantka 
Jitka Veselá v  rámci projek-

tu „Už jsem prvák“ vyzkoušela 
žáky pana učitele Milana Rady, 
co všechno se už v  první třídě 
naučili. Nutno dodat: žáci uspěli 
na výbornou! 

O  týden později proběhl 
v  knihovně křest útlé, nicméně 
nesmírně zajímavé knížky „Jes-
ličky Františka Bílka“, jejíž vydání 
podpořilo i Město Chýnov a již je 
možné v knihovně zakoupit.

Abychom se nescházeli pou-
ze v  knihovně, odskočili jsme si 
v  pátek 10. února do  kulturního 
domu na  divadelní představení 
„I kat má rád“ táborské ochotnic-
ké skupiny KAPOTA.

Další týden jsme pro změnu 
cestovali. Do  knihovny zavítal 
Ing.  Josef Jahelka a  všechny pří-
tomné pozval na výlet do národ-
ního parku Bavorský les. Prohléd-
li jsme si nepřeberné množství 
zvířat, nerostů, navštívili jsme 
stezku v korunách stromů a opět 
nechybělo ani známé programové 
překvapení.

Velkým strašákem snad kaž-
dého z  nás jsou zákeřné nemoci. 
Abychom je dokázali včas rozpo-
znat, je potřeba věnovat péči pre-
venci. Tentokrát jsme se zaměřili 
na  rakovinu prsu a  do  knihovny 
pozvali dvě členky organizace 
Mammahelp, které se touto pro-
blematikou zabývají.

Jak velké bohatství z  říše hub 
nám roste téměř za  chalupou asi 
málokdo ví. Rozšířit obzory a se-
známit nás s „houbími krasavice-
mi“ přišel další čtvrteční odpoled-
ne pan Pavel Špinar. Přednáška se 
jmenovala „Houby chýnovských 
vápenců“.

Jelikož 26. října loňského roku 
uplynulo 120 let od  narození 
jedné z  nejpozoruhodnějších 
českých žen 20. století, Vlasty Ká-
lalové Di Lotti (knihu o  jejím ži-
votě „Doktorka z domu Trubačů“ 
sepsala spisovatelka Ilona Borská, 
k vypůjčení v městské knihovně), 
dovolili jsme si oslovit a  pozvat 
do  Chýnova PhDr.  Jiřího Práška 

a jeho paní Mgr. Ludmilu Práško-
vou, kteří nám v literárním pásmu 
představili bohatý život paní dok-
torky.

A  protože jsme především 
knihovna, dovoluji si tomuto 
projektu věnovat více prostoru. 
Požádala jsem pana Jiřího Práška 
o  výstižnou charakteristiku paní 
doktorky. Odpověď na  dotaz na-
leznete níže:

„Pocházela z  Bernartic, její 
otec byl učitelem a  proslul jako 
velký propagátor chovu králíků. 
Však také rodinná vila při silni-
ci od  Písku na  Tábor nese reliéfy 
králíků. Na  fasádě je ovšem také 
pamětní deska, která připomíná 
neobyčejnou obyvatelku tohoto 
domu. Vlasta vystudovala medicí-
nu a měla mimořádné nadání pro 
jazyky. Těch evropských zvládla 
poměrně hodně a  přidala k  nim 
i některé orientální. Důvod byl ten, 
že se na počátku dvacátých let roz-
hodla na vlastní pěst odjet do Tu-
recka a  nedlouho poté do  Íráku, 
kde v  Bagdádu provozovala nej-
prve soukromou lékařskou praxi 
a  poté založila nemocnici. Tam 
se také vdala a  povila dvě děti. 
Po  několika letech se vrátila zpět 
do Československa a pobývala s ro-
dinou střídavě v  Praze a  rodných 
Bernarticích. Poslední den války, 
8. května 1945, ji potkala hrozná 
tragédie. Při řádění německých vo-
jáků, kterému padla za oběť řada 
nevinných, přišla o manžela i obě 
děti a  sama byla těžce raněna. 
Boji za mír věnovala poslední část 
svého života, který už vůbec ne-
byl radostný. Zemřela v roce 1971 
v písecké nemocnici a spolu se svý-
mi nejbližšími odpočívá navždy 
na bernartickém hřbitově.“

První jarní sobotu jsme ne-
mohli strávit jinak, než že jsme se 
vypravili na výlet. Počasí jsme ale 
zase tolik nedůvěřovali, a  proto 
jsme se nepouštěli nikam dale-
ko. Dopoledne jsme si prohlédli 
úpravnu vody Plav, po obědě jsme 
se v Jihočeském muzeu na výstavě 
„Tajemná Indonésie“ ocitli úplně 
v jiném světě a opět nesmělo chy-
bět programové překvapení – ten-
tokrát návštěva Kubatových blat.

V  Chýnově žije ohromné 
množství šikovných lidí. V pon-
dělí 27. března navštívila skupin-
ka zájemkyň paní Janu Butalovou, 
která nám poodhalila tajemství 
jablečné mouky a  vysvětlila 
nám, jak s moukou zacházet a co 
se z ní dá všechno vytvořit. Dě-
kujeme.                                           Verpa Bohemica – Kačenka česká Hydnellum Ferrugineum – Lošákovec rezavý

Úpravna vody Plav

Vlasta Kálalová Di Lotti Tajemna Indonesie

Obalka knihy Jesličky Františka Bílka
Paní Butalová předvádí pečení z jablečné 
mouky

Už jsem prvák
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Alena Strašrybková
Měk Chýnov

Časopisy typu Receptář 
a  Zahrádkář přímo úměr-

ně vzrůstající venkovní teplotě 
doslova přetékají radami, kde 
co zrýt, kam co zasadit, jak co 
na zahrádce a kolem domu upra-
vit a  vylepšit, ale zatím jsem 
si nevšimla, že by se zmínili 
i o tom, že je také možné na jaře 
vytáhnout z  garáže, kolny, šopy, 
přístěnku či kumbálu lehátko, 
natáhnout se, nechat se hladit 
příjemným jarním sluníčkem, 
kochat se pohledem do  stále 
zelenějšího zelena, poslouchat 
uchu lahodící melodie ptačího 
zpěvu a  uklidnit se jednotvár-
ným bzukotem pilných včelek 
a  dalšího hmyzu a  … otevřít si 
nějakou pěknou knížku.

A kdyby se náhodou pěkných 
knížek nedostávalo, je tady přece 
městská knihovna s  pestrou na-
bídkou svěžích jarních novinek. 
Namátkou vybírám…

Ostřílení čtenáři detektivek 
jistě vědí, že pod jménem Lars 
Keppler se skrývá manželská 
dvojice švédských spisovatelů, 
přičemž jméno Lars odkazuje 
na  Stiega Larssona, autora trilo-
gie Milénium, jemuž se dvojice 
chtěla přiblížit žánrově i kvalitou 
děl a  dlužno říct, že v  případě 
jejich poslední knihy Lovec krá-
líků, se jim to rozhodně podařilo.

Na začátku roku měl premiéru 
americký fi lm oscarového režiséra 
Martina Scorceseho  Mlčení, který 
vznikl podle stejnojmenného ro-
mánu z roku 1966, jehož autorem 
je dnes již nežijící japonský spi-
sovatel Šúsaku Endó. Historická 
próza z poloviny 17. století  vyprá-
ví příběh jezuitských misionářů, 
kteří se vydávají na nebezpečnou 
cestu do Japonska, kde jsou tam-
ní křesťané tvrdě pronásledováni. 
Mladí jezuité Rodrigues a Garupe 
odhodlaně vstupují na  půdu os-
trovní země, která zavrhla křes-
ťanství jako ideologii ohrožující 
soulad tamní společnosti. V zemi 

již nepůsobí žádní kněží a  lidé, 
kteří se přiznají ke  křesťanské 
víře, jsou krutě mučeni a zabíjeni. 
Jak dokážou odvážní zvěstovatelé 
evangelia odolat setkání s  kru-
tostí páchanou na  zuboženém 
a  křesťanství oddaném venkov-
ském obyvatelstvu? To se můžete 
dozvědět a knize, kterou aktuálně 
vydalo nakladatelství Vyšehrad.

Komu se líbila prvotina Ale-
ny Morštajnové Slepá mapa, ten 
jistě rád sáhne i po jejím dalším, 
v  pořadí třetím románu Hana, 
ve kterém autorka podobně jako 
ve  svých předchozích knihách 
vypráví z pohledu dvou hlavních 
protagonistek – školačky Miry 
a její tety Hany – neobyčejně sil-
ný příběh židovské rodiny, do je-
jíhož života zasáhne nejen druhá 
světová válka, ale i krutá náhoda. 
Knihu, která nepostrádá drama-
tičnost a napětí, ale ani značnou 
dávku poetičnosti a citu, přečtete 
jedním dechem.

A  ještě něco z  úplně jiného 
soudku. Obdivuji odvahu lidí, 

kteří se na vlastní pěst a víceméně 
bez jakéhokoliv zabezpečení vy-
praví na cesty po cizích, mnohdy 
značně exotických zemích. Není 
divu, že o dobrodružství a inten-
zivní zážitky na takových cestách 
není nouze, a  je moc fajn, že si 
na  tom našem lehátku za  chalu-
pou o  těchto výpravách můžeme 
alespoň přečíst. Například v kni-
ze Moniky a  Jirky Vackových 
TransAsia. Autoři zde popisují 
svou cestu vlakem a  na  skláda-
cích kolech z  Prahy přes Polsko, 
Litvu, Rusko, Mongolsko, Čínu, 
Tibet, Nepál, Indii, Írán, Turecko 
a Balkán zase domů. Kromě ces-
tovatelského vyprávění obsahuje 
kniha i nesmírně zajímavé popisy 
a fotografi e jednotlivých železnič-
ních tratí a  vlaků (Transsibiřská 
magistrála, Transmongolská ma-
gistrála, nejvýše položená želez-
nice světa do tibetské Lhasy…) 

Kromě toho nechybí nové knihy 
Vlastimila Vondrušky, Táni Ku-
bátové, Jarmily Pospíšilové nebo 
Hany Marie Körnerové a další…  

Karel Vošta

Sledujeme-li historii nějakého 
rodu, využíváme při tom pře-

devším matriky a  jiné evidenční 
prameny. Obvykle se dostaneme 
do 17. století. Máme-li více štěs-
tí, dohledáme mimo strohých 
záznamů více informací v archi-
váliích patrimoniální (vrchnos-
tenské) provenience. U Chýnova 
(nikoliv okolních vsí) jsme tro-
chu omezeni, protože městské 
knihy shořely roku 1724 při po-
žáru radnice. Letos na jaře uply-
ne 350 let od úmrtí významného 
Chýnovana 17. století, jehož ži-
votní cestu můžeme podrobně-
ji popsat. Byl jím eggenberský 
úředník Daniel Adalbert Šveh-
la. Narodil se kolem roku 1623 
ve  Žďákově u  Orlíka nad Vlta-
vou, snad jako syn mlynáře. Snad 
získal vzdělání v Českém Krum-
lově, kde si osvojil němčinu. Již 
kolem roku 1638 působil na chý-
novském zámku jako pomocná 
kancelářská síla. Bylo to v časech 
třicetileté války. Roku 1647 byl 
obročním písařem spravujícím 
obilní účty. Po  rozsáhlém pan-
ství jezdil na koni. Při jedné cestě 
do  dobronického dvora byl pře-
paden a přišel o koně i svršky, vy-

vázl jen životem. Od  roku 1648 
vykonával funkci důchodního 
písaře. Byl odpovědný za  výběr 
poddanských dávek a  zemské 
berně, výplaty zaměstnanců 
a  navíc spravoval i  zdejší pivo-
var. Výkonnou moc měl v rukou 
hejtman Loubský, důchodní ale 
představoval fi nančního ředi-
tele panství. Daniel Švehla se 
oženil s  velmi mladou Anýžkou 
Poznanskou z  táborského rodu 
mistrů konvářů. V  Táboře pa-
třil její matce značný majetek 
a i Švehla zde zřejmě vlastnil do-
mek. Z manželství se narodilo 6 
dětí, ale dospělosti se dožily jen 

nejstarší dcery Anna a  Dorota. 
V září 1653 byl Daniel propuštěn 
z poddanství a stal se táborským 
měšťanem. O rok později jej chý-
novský obroční Krempl obvinil 
z  hospodářských machinací: 
měl se obohatit na  prodeji obilí 
a  ovcí. Vrchnost spor řešila, ale 
Švehlovi smírčí výrok neuškodil, 
v  Chýnově zůstal, zatímco jeho 
protivník byl přeložen. Chýno-
vští rádi žádali Švehlu (a  ještě 
častěji jeho ženu), aby se v  roli 
kmotra účastnil křtů jejich dětí. 
Ne vše se o  jeho životě dosud 
podařilo objasnit. Dnes spat-
řujeme u  chýnovského kostela 

náhrobní kámen s erbem a nápi-
sem, že zde odpočívají Švehlovi 
nynější i  budoucí blízcí. Kámen 
se původně nacházel v presbytá-
ři kostela a kryl vstup do krypty, 
kterou zde písař zřídil roku 1660. 
To nebývalo u  úředníků obvyk-
lé. Zřízení hrobky musel povolit 
patron kostela, tedy vrchnost. 
Zrovna tak nemáme doloženo 
povýšení Švehly do  šlechtického 
stavu či udělení erbu, což bylo 
rovněž právem vrchnosti. Za ne-
zletilé syny kněžny Anny Marie 
z  Eggenberku (protestantky) 
spravoval její državy takřka vše-
mocný vrchní hejtman Dietrich 
z  Germersheimu. Ten povolil 
téhož roku 1660 Švehlovi zakou-
pit v  Chýnově na  rynku místo 
po  shořelém domě, který před 
Bílou horou patřil rodu Heral-
tů a  zanikl za  třicetileté války. 
Švehla Heraltovský dům či grunt 
vystavěl a  začal obdělávat 24 
strychů pozemků (asi 7 ha). Byla 
to smysluplná investice jak zajis-
tit budoucnost svým dětem, pro-
tože úřednické funkce nebývaly 
dědičné. Dům byl prokazatelně 
vystavěn již z  kamene a  cihel. 
Stálo to jistě značné fi nanční pro-
středky a z ročního platu 46 zla-
tých si to Švehla jen těžko mohl 

Březen – ke knížce si vlezem, 
duben – ještě tam budem

O písaři Danielu Švehlovi a domě Heraltovském
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dovolit. Úředníci si někdy přilep-
šovali defraudacemi či korupcí, 
ale v  tomto případě šlo zřejmě 
o  výpomoc ze strany tchyně. 
Švehla prosil Germersheima, aby 
pak jeho potomci nebyli pova-
žováni za  poddané. To mu bylo 
povoleno, ale s  domem zůstaly 
nadále spojeny dávky i  roboty, 
které musel zajistit jako jakýko-
liv jiný chýnovský měšťan. Jako 
děvečka mu sloužila jistá Běta, 
která je nazývána Švehlovou 
poddanou. V jiném zápise je Da-
niel označen jako urozený (stejně 
tak na  náhrobku), zatímco další 
úředníci jen jako slovutní. Jiný 
důkaz o  jeho šlechtickém stavu 
nemáme. Náhrobek je příliš malý 
na  to, aby kryl vstup do hrobky, 
ale podle analogie z  jiných míst 
mohl být pouze polovinou za-
krytí krypty. Daniel Švehla ze-
mřel již v dubnu 1667, dříve než 
se mohl stát hejtmanem (takový 
byl častý služební postup). Vůči 
kostelu zanechal dluh. O  rok 
později se vdova Anýžka prov-
dala za  obročního Filipa Jakuba 
Fribese, s nímž měla dceru Marii 
Kristýnu. Po matce zdědila dům 
v  Táboře, tak se zdržovala spíše 
tam, zatímco manžel hospodařil 
v  Chýnově (choval pár tažných 
koní, dvě krávy, jalovici a  dvě 
svině). Dcera Anna Švehlová se 
provdala za  Rudolfa Ernesta du 
Chardon, důstojníka ve službách 
císaře a později španělského krá-
le. Ten držel dvůr na  táborském 
předměstí. Anna měla prudkou 
povahu, stejně jako její syn Jan 
Rudolf, který měl konfl ikty jak 
v  Táboře, tak v  Písku, kde byl 
krátce císařským rychtářem. 
Annina sestra Dorota Švehlová, 
záhy ovdovělá Hájková, si pak 
vzala svobodníka z  Kozmic Sa-
muela Dědiníka (†1680), s nímž 
měla dvě děti. Když osiřely, pe-
čovala o ně bába Anýžka, potřetí 
v  Táboře provdaná za  Františ-
ka Nogrella. Heraltovský dům 
(čp. 11) je jedním z  nejstarších 
kamenných objektů v  Chýnově 
a  dodnes si zachoval takřka pů-
vodní vzhled. Po  smrti Fribese 
(†1685) jej krátce držela zmíněná 
Švehlova dcera Anna du Chardon 
neboli Ančka Žardonka (†1695). 
Pak se zde připomíná svobodný 
rod Krchů. Ještě za  života měš-
ťana a koláře Jana Krcha (†1745) 
dům převzal manžel jeho dcery 
Rosalie Martin Svoboda (†1776). 
V držení Svobodů, kteří se vedle 
zemědělství živili i  jako sklenáři 
či kupci, zůstal přes 200 let. Dnes 
patří jejich potomkům Doležalo-
vým.                                               

Církev

V týdnu od 7. do 11. srpna připravuje Církev bratrská pro předškoláky a mladší školáky v Chýnově 
příměstský tábor.  Bližší informace budou postupně upřesňovány.

Tříkrálová sbírka

Chtěl bych moc poděkovat 
všem, kteří přispěli při Tříkrálo-
vé sbírce. V Chýnově a okolí za-
čátkem ledna koledovalo 10 sku-
pinek koledníků, celkem vybrali 
48.782,- Kč. Z toho podporujeme 
dvě děti na Haiti v rámci Adop-
ce na  dálku. Další část peněz je 

pro táborskou Charitu (středisko 
Auritus) a pomoc Charity u nás 
i v zahraničí.

Oprava zvonění
Vloni v  létě uhodil blesk 

do  věže kostela a  poškodil elek-
trické pohony zvonů. Domluvil 
jsem se s  panem Kulhánkem 
a  Vegerem, kteří mají s  instalací 
pohonů zvonů zkušenosti (např. 
z Klokot), že nám zvonění opraví. 
Během podzimu sháněli součást-
ky a krátce po Vánocích namon-
tovali novou elektroniku k poho-
nům zvonů. Opět můžeme slyšet 
zvony 3x denně a před bohosluž-
bami – jako pozvání k modlitbě.  
Nebo se při úmrtí ozývá nejmenší 
zvon Josef „umíráček“, když o to 
někdo z  rodiny zemřelého po-
žádá. Zvoní se také přímo při 
pohřbech, svatbách i  křtinách – 
zvony doprovázejí nás lidi na na-
šich cestách životem...

Sv. Vojtěch
Již několik let děláme kolem 

svátku sv. Vojtěcha poutní pro-
cházku ke kapli na Pacové hoře. 
Letos připadá Vojtěchův svátek 

přímo na  neděli, proto půjdeme 
v  neděli 23. dubna odpoledne. 
Vyjdeme v  15:00 od  posledních 
domů ulice Na  Skalici, modlit-
ba u kaple na Pacové hoře bude 
v 16:00. 

Velikonoční dílna
Tradiční dílna pro děti (i rodiče) 

bude na Zelený čtvrtek 13. dubna 
dopoledne od 9 h na faře. Budeme 
vyrábět velikonoční ozdoby, po-
mlázky, malovat vajíčka atd.

Noc kostelů
Opět bychom se chtěli přidat 

k  evropské akci „Noc kostelů“. 
Koná se v pátek 9. června večer.  
Je to sice těsně před poutí, ale 
můžete využít příležitost a připo-
menout si kulturní hodnotu kos-
telů a podívat se dovnitř i na věž, 
třeba i ochutnat mešní víno. 

Z katolické farnosti

Církev bratrská Chýnov
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Jiří Tychtl

Jak začít? Žiji v  Chýnově již 
81 let a za tu dobu se toho mno-

ho změnilo. Občan, který tady 
v Chýnově žije, si ani kolikrát ne-
uvědomuje, jaké změny nastaly. 
Každodenní život sice utíká, ale 
co to má za následky, si ani neu-
vědomuje. Víte sami, že jsou změ-
ny, které proběhnou, aniž se něco 
změní. Budu popisovat případy, 
které se týkají nás všech. 

Začnu tím, co nás bolí nejví-
ce, a  to je torzo pivovaru. Když 
v roce 1948 byla vyprodukována 
poslední várka piva, tak možná 
stačilo, aby národní výbor řekl: 
„PIVOVAR TADY ZŮSTA-
NE A  BUDE TO UKÁZKOVÝ 
PODNIK, KDE SE BUDE VA-
ŘIT PIVO DÁL“. Já vím jenom 
jedno. Tenkrát o toto nebyl velký 
zájem. Dokonce byla prognóza, 
že se bude vařit jen ukázkově. To 
vše padlo a jak to dopadlo, víme 
všichni. Nakonec se na rozboře-
ný pivovar koukáme dodnes.

Nebudu chodit daleko, jen 
přes silnici, kde stojí Globál. 
O Globále se rozepíši podrobně, 
sám jsem tam chodil na brigády, 
když se stavěl. To bylo radosti, 
že budeme mít taky obchoďák. 
Ale jak dlouho existoval, to už 
ani není pravda. Co vedlo MěÚ 
k tomu, že najednou Globál pro-
dal nájemci, který se tam ani 
neohřál a skončil? Ještě štěstí, že 
je v  přízemí prodejna potravin. 
Kdyby nebyla, museli by občané 
chodit nakupovat až do prodejny 
k nádraží. Teď je Globál prázdný 
a nic se tam s tím nedělá.  MěÚ 
je to úplně jedno, že všichni, co 
něco potřebují, třeba boty, šaty, 
průmyslové zboží, musejí jet 
do Tábora. Každý ale nemá mož-
nost zajet do Tábora autem. Buď 
ho nemá anebo je už starý. 

Když už jsme u  potravin, tak 
vzpomenu na  plecháč na  před-
městí. Tam byly také potraviny. 
Přes povolení od  MěÚ tam byla 
zřízena prodejna armádních po-
zůstatků. Všem, co bydlí v  Zá-
hosticích a na předměstí, upřím-
ně přeju, aby se to změnilo. Když 
taková babička anebo starší žena 
jde na  nákup, tak s  tím stráví 
skoro celý den. Nehledě na to, jak 
velký kopec musí vyšlapat. 

Teď se přesuneme na  druhý 
konec Chýnova. Začneme ná-
dražím. Není to tak dlouho, co 
jsme slavili otevření tratě „Tábor-
-Horní Cerekev“ a  najednou je 
nádražní budova opuštěná. Ba-
lík nikdo nikam neodešle. Ještě, 
že ty koleje vedou stále stejným 
směrem, že je neuhnuli někam 
do Rakous. 

Přeskočíme koleje a  jsme 
„na vápenkách“. Tady začnu tvár-
ničárnou. Myslím, že víc jak po-
lovina staveb započatých v letech 
1960 je postavena z chýnovských 
tvárnic. Já taky začal stavět v roce 
1968 a platil jsem panu Šmídovi 
za 1400 tvárnic 4,50 Kčs za kus. 
Proč panu Šmídovi? No, protože 
jemu na  té jeho parcele, co má 
teď Vašík Hanousků, nepovo-

lil národní výbor stavět, že je to 
ochranné pásmo. Teď jsou Koby-
líny zastavěné a  není tam ani 
metr parcely. 

Přejdeme na  vápenky. To byl 
podnik, který každého uspokojil, 
co se týče stavebního materiálu. 
Dostal jsem se až do Pacové hory. 
Když někdo chtěl stavět, tak si 
došel do tohoto podniku. Vybral 
si kámen na  sokl, ten vlastními 
prostředky dopravil na  parcelu, 
potom si objednal tatru s pískem, 
také z  Pacovy hory a  pro vápno 
si dojel na vápenky, kde ho bylo 
dostatek. To vše bylo na  tehdej-
ší dobu ve  velmi dobré fi nanční 
relaci. Takže se stavělo o sto šest. 

Vrátím se do  Chýnova, a  to 
na  nádraží, kde byl manipulační 
sklad dřeva. Co se jen naložilo 
vagonů se dřevem do  celulózky. 
Důlního dřeva a nakonec zbytků 
a odřezků za rozumnou cenu pro 
spotřebitele. 

Teď přejdeme koleje a  jsme 
u  zdravotního střediska. To byl 
taky tah národního výboru, vy-
vlastnit sokolům plánovanou 
saunu. Toto proběhlo po velkých 
tahanicích se sokoly. Celá tato 
stavba se stavěla svépomocí a před 
dokončením najednou byla pryč. 

Já vím, že je potřeba stále něco 
nového zabydlovat, ale když se 
jednalo o  zámek, tak tady taky 
mohl národní výbor prosadit 
svou a říci: „ZÁMEK ZŮSTANE 
POD NÁRODNÍM VÝBOREM 
A  UMÍSTÍME TAM VEŠKE-
RÉ INSTITUCE POTŘEBNÉ 
K  PROVOZU MĚSTA“. Mohly 
tam být: lékaři, pošta, policie, 
úřad národního výboru, místní 
hospodářství, vše pod jedním 
vchodem. Zase ten problém, 
když jde starý člověk k lékaři, tak 
je to daleko. Ne pro toho, kdo má 
auto. Ale je hodně lidí, co říkají, 
že když to bylo na náměstí, tak si 
stačili nakoupit. 

Teď přeběhneme na Podmost. 
Já na Podmostě vyrostl a veškerá 
naše činnost se odbývala na teni-
se. Byl to jediný plácek, kde jsme 
hráli fotbal. Nevím, co vedlo 
MěÚ k tomu, že na tenise prodal 
dvě parcely na stavbu rodinných 
domků. Tím zmizel plácek, ale 
město dostalo za pozemek zapla-
ceno. 

Je pravda, že se Chýnov hod-
ně rozrostl, ale co se týče zabez-
pečení nákupu, se pro obyvatele 
mnoho neudělalo. Díky tomu, 
že je ve  městě Večerka, která je 
zásobena zbožím denní potřeby, 
ale hlavně, že má prodejní dobu 
poměrně lukrativní. Máme tady 
taky potraviny v cukrárně, takže, 
když je nejhůř, nakoupíme tam.

Ještě se musím zmínit o textil-
ní továrně Bytex. Dříve tam bylo 
zaměstnáno na  160 zaměstnan-
ců, dnes nevím kolik. Ale kdyby 
se projevil zájem o provoz, tak by 
byla továrna zachována a nepro-
dána cizímu zájemci za poplatek. 

Je potřeba se také zmínit o za-
niklé školní zahradě. Za  našeho 
mládí, při návštěvě školy jsme 
navštěvovali kroužek mladých 
hospodářů. Tam jsme se naučili 

Kritický článek z chýnovské historie
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Mgr. Pavel Eybert
starosta

Pan Tychtl jistě pamatu-
je hodně. Některé věci má 

však poněkud zkreslené, zřejmě 
z nedostatku informací. Tak aby 
informace zazněly, pokusím se 
reagovat na  některé jeho připo-
mínky. 

Pivovar: znárodnění v  roce 
1948 a péče státního statku a ze-
mědělského družstva jej dovedly 
do konkursu. Není to Město, kdo 
by měl provozovat pivovar. Bo-
hužel se za 20 let nenašel nikdo, 
kdo by věděl proč a za co opravit 
tuto stavbu. Město nyní podniká 
velmi problematický krok, jak 
nahradit zřícenou část pivovaru 
tělocvičnou. 

Nákupní středisko: Když 
jsem přišel na  radnici v  roce 
1990, byly všechny peníze na vý-
stavbu nákupního střediska urče-
né (5,1 mil. Kčs), utraceny. Z ná-
kupního střediska byly postaveny 
jen sloupy, podlaha v  1. patře 
a střecha, jinak nic. Jednota, pro 
kterou se nákupní středisko sta-
vělo, zrušila smlouvu. Museli 
jsme si půjčit dalších 5 mil. Kčs, 
středisko dostavět a  prodat. Ji-
nak by nás vysoké úroky z  10 
mil. Kčs zruinovaly. Rok jsme 
sháněli kupce, uchazeči byli na-
konec dva a byli jsme moc rádi, 
že jsme nákupní středisko pro-
dali bez ztráty. Že je dnes skoro 
nefunkční, má několik důvodů. 
V době zahájení prodeje Globálu, 
nebyl v Táboře (ani v okolí) žád-
ný velký obchoďák. S  jejich při-
býváním šly tržby dolů a majitel 
zkrachoval. Ať si sáhne řada lidí 
do svědomí, že raději začali jezdit 

do Tábora na velké nákupy a tady 
nakupovali jen drobnosti. To se 
pak těžko obchod udrží. Město 
nemůže poručit soukromému 
vlastníkovi, komu nemovitost 
prodá a co tam bude. 

Potraviny na  předměstí: 
Obchod byl postaven za  socia-
lismu na  soukromém pozemku, 
ten byl vrácen majiteli, a  tak měl 
předkupní právo si krám koupit. 
Komu a na co ho pronajme, Měs-
to nemůže rozhodovat za vlastní-
ka. Byť bychom si přáli, aby tam 
byl obchod s potravinami. Ale je 
to stejný případ jako u  Globálu. 
Nejsou tržby, není obchod s  po-
travinami. Na  rohlících a dalších 
drobnostech obchodník nevydělá.

Vápenky: každé ložisko hor-
niny se jednou vyčerpá. V Pacové 
hoře buď musela být těžba kame-
ne zastavena, nebo by se mohlo 
těžit tak, že bychom porušili jes-
kyně. Báňský úřad rozhodl záso-
by odepsat, jeskyni ponechat. 

Tvárničárna: Škvára došla, 
tvárnice z  ní vyrobené dnešní 
tepelnou normu nesplňují ani 
náhodou. Máme lepší materiály. 
Haly slouží jiným podnikatel-
ským aktivitám.

Manipulační sklad: Lesy 
ČR se rozhodly koncentrovat 
manipulaci se dřevem, a  tak 
malý provoz v  Chýnově zrušily. 
Fakt neumím státnímu podniku 
přikázat, co má a co nemá! Sám 
jsem si dřinu na  manipuláku 
s  p.  Urbanem, Zieglerem a  dal-
šími vyzkoušel o  prázdninách 
v době, kdy jsem učil. Dnes by to 
už asi nikdo nedělal. 

Zdravotní středisko: Že 
se sokolové nechali připravit 
o stavbu, na které se hodně nad-

řeli, to jsem se taky hodně divil. 
Strana rozhodla a  bylo. Saunu 
jsme pro Chýnováky nyní vy-
budovali ve  sportovním areálu 
na  předměstí Chýnova. Přidali 
jsme bazén, tři hřiště na  tenis, 
dětské hřiště a venkovní posilov-
nu.

Zámek: Když jsem při-
šel na  radnici, nabízeli nám, 
abychom převzali do  majetku 
a  provozu domov důchod-
ců. Rozpočet 15 mil. Kčs/rok 
z toho 5 mil. Kčs úhrada od stá-
tu, 5 mil. Kčs úhrada z  plateb 
důchodců a  5 mil. Kčs úhrada 
od  Okresního národního vý-
boru. Rozpočet města nebyl 
v té době ani 10 mil. Kčs. Eko-
nomicky naprostá sebevražda. 
A  to si ještě musíte představit 
spoustu milionů Kčs, které od té 
doby byly do domova důchodců 
investovány. Nová kotelna, nová 
kuchyně, nová prádelna, nový 
pavilon, nová střecha, okna, 
fasáda,… Ono opravovat tak 
starou nemovitost stojí daleko 
víc, než stavět něco nového. 
Takže pěkně děkuji, zámek ne-
brat. Bohatě nám stačí, co jsme 
nyní převzali s pivovarem. A je 
to možné jen proto, že jsme dali 
řadu věcí do  stavu, který něja-
kou dobu může vydržet, a mů-
žeme část prostředků dát do ně-
čeho dalšího. 

Tenis: Pozemky jsme před lety 
prodali p.  Ženíškovi, který slíbil, 
že tam postaví relaxační centrum. 
Nestalo se. Sliby chyby. To, že tam 
nyní vznikly dva rodinné domy, je 
pořád lepší, než aby byl pozemek 
zpustlý a  nevyužitý. Jak už jsem 
psal, vybudovali jsme tři kurty 
jinde. Moc ale využívány nejsou. 

Bytex: Je pravda, že zaměst-
nával lidí hodně. Vyráběl látky 
pro Sovětský svaz. Bohužel nikdo 
jiný a  nakonec ani ten Sovět-
ský svaz, látky z  Bytexu nechtěl. 
Stát prodal Bytex v  privatizaci 
a  na  rozdíl od  jiných textilních 
závodů dodnes, byť v  omezené 
míře, funguje. Jakmile padla ba-
riéra mezi západem a východem, 
nemohl Bytex se svými výrobky 
dlouho uspět. Změna byla nutná 
v  kvalitě, produkci, materiálech 
a  zpracování. Bez privatizace by 
byl zavřen do roka. 

Školní zahrada: Školní os-
novy se hodně změnily. Dřív se 
neučilo tolik cizích jazyků, počí-
tačové gramotnosti, apod. Odnes-
lo to praktické vyučování. Dílny 
a  pozemky byly skoro zrušeny. 
Důsledek toho je i to, že dnes ne-
máme řemeslníky, každý chce vy-
studovat. Je mi to líto, dílny jsem 
učil rád a každý kluk si z nich ně-
jaké ty základy do života odnesl. 

JZD Chýnov: Zajímavé je, že 
jsou družstva, která prosperují, 
a  že to chýnovské zkrachova-
lo. Asi bude chyba v  těch, kteří 
je řídili. Zemědělský sektor jen 
za minulý rok měl čistý zisk přes 
20 mld. Kč. 

Poplatek za  vstup do  areálu 
s  vodní nádrží: Z  cca 100 dní, 
kdy je nádrž v provozu, je asi tak 
20 dní, kdy tam přijde víc lidí. 
Nikdo dopředu neví, které dny 
to budou. Náklad na  obsluhu 
za období provozu je určitě větší, 
než vybrané poplatky. Navíc, kdo 
z vás rád platí?

Samozřejmě, že se dá o  všem 
polemizovat. Jen jsem chtěl, aby 
k  článku p.  Tychtla zazněl také 
názor z druhé strany.                   

Ad:  Kritický článek pana Jiřího Tychtla

za vedení pana učitele Vošty pěs-
tovat zeleninu, naučil nás roubo-
vat mladé stromky, prořezávat 
stromy. Každá třída měla svůj 
pozemek, kde hospodařila. Sice 
je u  hřbitova kousek pozemku, 
ale moc neprosperuje.

Dalším problémem je zánik 
JZD Chýnov. Dříve bylo míst-
ní družstvo jedno z  největších 
na okrese. Co je nám to platné, že 
kolem celého Chýnova sklízí Ze-
mědělské družstvo Pojbuky a Ze-
mědělské družstvo Dolní Hořice.

Toto, co je napsáno, byla kri-
tika časů minulých. Nyní napíši 
o časech přítomných: Je pravda, 
že se Chýnov neustále mění. Je 

tady vzorně uklizeno. Začnu 
novými chodníky. Dnes jsou až 
na Objegrák, dále až ke Kloužo-
vicům a  přes celé předměstí až 
do  Záhostic. Dále je tu krásný 
bazén, jen kdyby byly vydány 
permanentky pro místní obča-
ny a  pro Táboráky za  poplatek. 
Dále jsou tu dvě krásná hřiště 
na  fotbal, jedno na  tenis. A ne-
mluvě o vyřešené bytové situaci 
v  Chýnově. Nesmím zapome-
nout ani na  náměstí, které je 
z velké části vydlážděno krásnou 
dlažbou. Nevím, co bych ještě 
zhodnotil, a  proto v  nejlepším 
přestat. Nikoho jsem neurazil, 
tak doufám, že se článek bude 
líbit.                                                    
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Ing. Karel Drbal

Svět je plný absurdit, a tak proč 
by nemohla být u  Chýnov-

ské jeskyně lokomotiva. Mohla 
by krásně vozit turisty jeskyní 
i po okolí, vypouštět kouř a páru 
a navozovat atmosféru 19. stole-
tí – „století páry“ – kdy byla tato 
jeskyně objevena. Bohužel k vel-
kému zklamání turistů se taková 
atrakce nechystá. Ale chystá se 
něco jiného, něco co má spojení 
jak s  párou, tak s  lokomotivou. 
Správa jeskyní připravuje záchra-
nu jedné z  posledních staveb, 
které pamatují dávno zmizelou 
slávu schwarzenberského kame-
nolomu u  Chýnova – výtopny 
průmyslových lokomotiv.

Ve  druhé polovině 19. století 
se do stěn Pacovy hory, kde byla 
objevena Chýnovská jeskyně, 
zahryzávala řada kamenolomů. 
Řada z  nich patřila sedlákům 
z okolí, ale ten největší patřil kní-
žeti Schwarzenbergovi. V  době 
největší slávy zde pracovalo přes 
600 lidí, stály zde tři pece na váp-
no, sklady, hospodářské budovy, 
kanceláře i hospoda. Lom zvyšo-
val svou výrobu i sortiment pro-
duktů a s  tím i  své zázemí. Bylo 
potřeba dopravovat materiál ne-
jen po areálu lomu, ale i do Chý-
nova a  nově otevíraného lomu 
v  Kladrubské hoře. Kolem roku 
1900 se začalo s  budováním úz-
korozchodné železnice. Tak byla 
v Pacové hoře v roce 1905 posta-
vena i výtopna parních lokomo-
tiv, kde se nejen roztápěl kotel, 
ale prováděla i základní údržba.

V  rámci likvidace kamenolo-
mu v 90. letech 20. století zakou-
pila AOPK ČR řadu pozemků 
a některé budovy bývalého kame-
nolomu se záměrem vybudovat 

zde návštěvnické středisko. Bu-
dovy v roce 2006 přešly na nově 
zřízenou SJČR. Vždy však bylo 
potřeba soustředit síly a  fi nance 
někam jinam, a tak budovy chá-
traly dál. Vznikla i studie na vy-
užití výtopny a  přilehlých šaten 
dělníků jako muzea a  promíta-
cího sálu. Studie však narážela - 
vzhledem k odlehlosti od areálu 
jeskyně – na potřebu vybudování 

kompletních inženýrských sítí, 
sezónní obsluhy a sociálních za-
řízení pro návštěvníky.

A  jednoho dne při ranní kávě 
Franta Krejča se smíchem pravil: 
„Tak to přestěhujeme jako kos-
tel v  Mostě.“ Na  to Karel Drbal 
řekl: „To je tak šílené, že se mi 
to líbí a  mohlo by to vyjít.“ Tak 
začalo další kolo jednání. Úspo-
ra je jasná. Mimo elektřinu žád-

né inženýrské sítě, provoz bez 
nároku na  nové pracovní síly, 
umístění v areálu jeskyně, žádné 
další parkoviště, pěkně u  ruky 
a  pod nosem návštěvníků. Zá-
měr stěhování byl projednán 
na  vedení SJČR a  odsouhlasen. 
V rámci „papírování“ byl učiněn 
první důležitý krok. Vybudování 
návštěvnického střediska bylo 
zapracováno do  nového plánu 
péče o  NPP Chýnovská jeskyně 
na roky 2017 – 2027 a schváleno 
Ministerstvem životního prostře-
dí 16. prosince 2016.

Jak vlastně bude vypadat celý 
záměr. Bývalé šatny a  sociální 
zázemí kamenolomu vybudo-
vané v 50. a 60. letech 20. století 
budou zbourány a  prostor uve-
den do  původního stavu před 
stavbou. Výtopna lokomotiv 
bude podrobně zdokumentová-
na a  rozebrána. Použitelný ma-
teriál – kamenný sokl, okenní 
rámy, část cihel a  trámy – bude 
využit při stavbě výtopny na  ji-
ném místě. Jako nová lokalita byl 
vybrán pozemek pod parkoviš-
těm u  jeskyně. Konečné usazení 
bude předmětem jednání s archi-
tektem. Ráz budovy bude v ma-
ximální míře zachován. Vnitřní 
prostor bude sloužit jako výstav-
ní prostor pro expozici Chýnov-
ské jeskyně, historie lomařství 
a vápenictví, přírody a jako místo 
pro trvalou výstavu speleotém 
zakoupených od RNDr. Morávka 
v  kontextu s  představením růz-
ných typů krápníkové výzdoby 
v jeskyních České republiky.

Záměr spojuje záchranu vý-
znamné dochované technické 
památky a  její využití pro účely 
SJČR. Záměr tak podtrhuje sepě-
tí jeskyně a kamenolomu trvající 
více jak 150 let.                              

Parní lokomotiva na Chýnově?

Výtopna – současný stav v kamenolomu.  (foto: Krejča)

Studie usazení – boční pohled (autor: Vandělík)

Studie usazení – vstupní strana (autor: Vandělík) Studie usazení – zadní pohled (autor: Vandělík)
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Sbor dobrovolných hasičů Chýnov

Po  přípitku na  náměstí k  no-
vému roku se rozběhly práce 

na renovaci Pragovky.  
Koncem ledna nás zastihla 

smutná zpráva, zemřel náš dlou-
holetý starosta sboru, bratr To-
máš Hes. 

Proběhly tradiční zimní akce 
jako asistence při Běhu milénia, 
hasičský ples, maškarní průvod 
a  místo tradiční zabijačky byla 
jen zabijačková výroba. 

Konala se Výroční valná hro-
mada okrsku Chýnov v  Turovci 
a ve Slapech proběhlo 6. společ-
né jednání Výkonného výboru 
a  Okresní revizní rady Okresní-
ho sdružení hasičů Čech Moravy 
a Slezska spolu se shromážděním 
představitelů. 

Zasahovali jsme u dvou men-
ších požárů a  u  Objalovic od-
stranili strom padlý na  komu-
nikaci. 

V  jarních měsících se zúčast-
ní velitelé a  strojníci odborných 
školení na  HZS v  Táboře a  roz-
hodčí požárního sportu absolvují 
školení se závěrečnou zkouškou 
tamtéž.  Ostatní členové zásaho-
vé jednotky se procvičí v dýchací 
technice a  bojovém řádu na  ha-
sičské zbrojnici v Chýnově. 

Dost starostí a práce bylo přes 
zimu i u našich živých sekaček. 

Tradičně zveme všechny zá-
jemce na  den otevřených dveří 
hasičské zbrojnice u  příležitosti 
svátku svatého Floriána, patro-
na hasičů, který bude v  neděli 
7. května od 13 do 17 hodin. Při 
této příležitosti bude předán ha-
sičům v jejich celé historii vůbec 
první zcela nový dopravní auto-
mobil, který je z 90% fi nancován 
z  prostředků evropských fondů 
IROP a MMR a 10% hradí Město 
Chýnov.            

Na závěr prosím občany o po-
moc s  mapováním historie sbo-
ru, kdo má, nebo ví o dobových 
fotkách, dokumentech nebo 
různých artefaktech pojících 
se k  historii hasičů v  Chýnově 
a  mohl by tyto věci zapůjčit, ať 
se ozve, byli bychom za  to moc 
vděčni.                               

Kontakt: mob. 723  244  221,  
e-mail hasicichynov@seznam. cz, 
nebo přijít přímo na  hasičskou 
zbrojnici, kterékoli pondělí od 17 
do 19 hodin.                                  

Jan Pistulka st.
jednatel SDH Chýnov

Požár – kontejner v  Potoční 
ul., RD ve Sportovní ul., automo-
bil u Prasetína.

Technický zásah  – únik ne-
bezpečných látek při převrácení 
postřikovače; likvidace nebez-
pečného hmyzu 8x; odstranění 
překážky z komunikace 3x; sun-
dání kočky ze stromu.

Technická pomoc – mytí 
komunikací, chodníků, dovoz 
vody, doprava osob, čištění ka-
nalizace, zalévání městské zeleně 
a  stromků v  lese, odchyt tou-
lavých psů, nasvícení zahrady 
v MŠ.

Dopravní nehoda – pře-
vrácený postřikovač, tři vozidla 
s úmrtím u Prasetína.

Pátrání po ztracené oso-
bě – 7letá holčička v Terezíně.

Taktická a  prověřovací 
cvičení – dýchací technika, tak-
tické cvičení složek IZS v nemoc-
nici Tábor. 

Školení zásahové jed-
notky – školení velitelů a stroj-
níků na  HZS v  Táboře, řidičů 
v  autoškole Nosek, školení zá-
sahové jednotky, velitelský den 
na HZS. 

Kondiční jízdy – vozidla 
CAS24 LIAZ,  Š706 RTHP, VW 
Transporter.

Údržba techniky a  vý-
zbroje – dokončení repase 
polní kuchyně, zahájeny práce 
na renovaci vozidla PRAGA RN, 
běžná údržba vozidel a  technic-
kých prostředků.  

Údržba hasičské zbroj-
nice – průběžný úklid posilov-
ny, klubovny, hasičské zbrojnice  
a  garáží, úprava dřevníku, nátě-
ry pergoly a  stolů, zavedení el. 
energie do  garáží ve  dvoře HZ 
a  kompletace (rozvaděč, světla, 
zásuvky, vypínače).

Soutěže/příprava – Dvor-
ce, Žďár, Chrbonín, Košice, Tu-
čapy, Chýnov, Strmilov, Kozmi-

ce, Krátošice, Řepeč, Chotěmice, 
Zhoř, Slapy, Želeč, Nová Včelnice 
(THL); Radenín – okrsek v PS; /
tréninky na základně na fotbalo-
vém hřišti.

Prezentace – články v  Ob-
časníku Chýnovska 3x, den ote-
vřených dveří na  HZ, výstava 
1035 let Chýnova, slavnostní 

převzetí praporu před budovou 
MěÚ, Robur propagační jízda SH 
ČMS v  Táboře, Písecké oslavy, 
veteránské jízdy v  Čelkovicích, 
Chotovinské zatáčky, Chýnov 
a Tchořovice, Setkání s armádou 
ČR v  Chýnově, Den dětí v  MŠ 
Chýnov a v Dlouhé Lhotě.

Statistika za rok 2016
Požár 3
Technický zásah 13
Technická pomoc 8
Dopravní nehody 2
Pátrání po ztracené osobě 1
Taktická a prověřovací cvičení 2
Školení zásahové jednotky 21
Kondiční jízda 13
Údržba techniky a výzbroje/PnRP 25/11

Údržba hasičské zbrojnice 28
Soutěže / příprava 16/18
Prezentace 14
Společenská činnost 11
Schůze 12 
Různé 26
Činnost celkem v roce 2016 224
Ujeto vozidly SDH celkem za rok 4857 km 
Š 706 od září 2015 do 2. 5. 2016 sloužila v Tučapech

Hasiči 
v roce 2017

pokračování na str. 16
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Ze světa sportu

Společenská činnost –   
Vítání Nového roku na  náměstí 
s  hasičským nápojem, hasičský 
ples, zábava po soutěži THL, se-
tkání s čestnými členy sboru, se-
tkání se zástupci HZS a okolních 
sborů při předání praporu, osla-
vy 115 let SDH Zárybničná Lho-
ta, setkání ZH okresů TA a  BN 
ve Vrchotových Janovicích, slav-
nostní vyhlášení THL v  Malši-
cích, společenská posezení  JSDH  
s rodinnými příslušníky na HZ.  

Schůze – výborové, VVH, 
okrskové, velitelský den, VV 
OSH Tábor, soutěžní, setkání 
představitelů SDH a THL.

Různé – zabijačka na  hasi-
čárně; servis při „Běhu milénia“, 
maškarním reji, svatojánské noci, 
cyklistickém závodu MBT; 7 čle-
nů darovalo krev, pálení čaroděj-
nic; 4x sekání trávy plochy startu 
pro pož. útok na fotbalovém hři-
šti; 3x vyčištění a vysekání svahu 
pod HZ + 3x plocení; asistence 

u  lampionového průvodu a  oh-
ňostroje MŠ Chýnov, postavení 
přístřešku pro kozy a  ovce, po-
řízení 4 ovcí a  4 kamerunských 
koz, stříhání ovcí, práce na pro-
jektu „Technika pro JSDH Chý-
nov“.

Doplnění výzbroje 
a výstroje v roce 2016
 Přilba Draeger HPS 7 000 (5 ks)

 Zásahový oblek komplet ZA-
HAS IV. (3 ks)

 Rozbrušovací pila HUSQVAR-
NA K 970 RESCUE (1 ks)

 Vozidlová radiostanice Hytera 
-MD 785G AN (1 ks)

 Ruční radiostanice Hytera – 
PD 605. (1 ks)

Investice sboru
 Soutěžní hadice ,,B“ (3 ks)

 Město provedlo celkovou re-
konstrukci zasedací místnosti 
v I. patře.

 Vyztužení stropu traverzami, 
strop vyrovnán sádrokarto-
nem, stěrka podlahy a polože-
ní nového lina, doplněna nová 
elektroinstalace včetně nového 
osvětlení a zásuvek, vymalová-
ní, vybavení – věšák, kuchyň-
ská linka, stoly, židle a televize.

Zhotoveno členy sboru
Nové připojení garáže na dvo-

ře HZ na  elektrickou energii 
s osazením rozvaděče, měřidlem 
odečtů el. k  bazénu, světel a  zá-
suvek.

Čerpáno PHM v roce 2016
LIAZ 192 l – 474 km
Š 706 RTHP 120 l
do 2. 5. v Tučapech – 205 km
VW Transporter 358 l – 3 669 km
ROBUR 96 l – 509 km
Centrála, čerpadla 34 l
Celkem  800 l – 4857 km           

Milan Rada ml.

Zdravím všechny čtenáře Ob-
časníku města Chýnova. Při 

psaní tohoto článku už to vy-
padá, že venku opravdu nastalo 
jaro, dny se prodloužily a  slu-
níčko svítí celé dny. Pro všechny 
sportovce je to určitě příjemná 
změna po  letos vcelku chladné 
zimě.

Článek k  uzávěrce odevzdá-
vám tradičně asi jako poslední 
ze všech. Jindy je to kvůli mé 
ledabylosti, ale tentokrát mám 
celkem dobrou výmluvu. V  so-
botu 25. března jsme totiž pořá-
dali v  KD Chýnov společenský 
večer všech sportovců z  naše-
ho městečka. A  protože se toho 
u  cyklistů přes zimu moc neu-
dálo, musel jsem se psaním po-
čkat, abych nějak dokázal zaplnit 
prostor na  této stránce. Ale teď 
už něco o tom našem večeru. Za-
čátek programu byl naplánován 
kolem osmé hodiny večerní, kdy 
jsme byli přivítáni moderátorem, 
kterým nebyl nikdo jiný než pan 
Ondřej Jaroš. V průběhu stihnul 
představit všechny chýnovské 
sportovní kluby, došlo na  vzpo-
mínky z  minulosti, na  úspěchy 
nás všech, ocenění zasloužilých 
sportovců a prezentace fotografi í 
jednotlivých klubů. Chtěli jsme 

tímto večerem ukázat, že ať jsme 
fotbalisté, kuželkáři, fl orbalisté, 
cyklisté, motorkáři nebo třeba 
volejbalisté, můžeme se také spo-
lečně bavit, i  když máme trošku 
jiné pole působnosti. Myslím, že 
se tento záměr podařilo pěkně 
zrealizovat. K poslechu nám hrá-
ly kapely Rathaus a Grunge hotel.

Na  našem aktualizovaném 

a  pěkně zpracovaném webu na-
jdete kalendář akcí pro rok 2017. 
Určitě se tam mrkněte, letos 
máme v  plánu opět hodně akcí 
i  pro veřejnost, třeba vás nějaká 
akce zaujme. Můžu zmínit na-
příklad plánované jarní cyklo-
soutředění na Kvildě. Už teď je 34 
přihlášených zájemců, asi to bude 
pořádná výprava. Samozřejmě 

nemohu opomenout na  tradič-
ní vrchol našeho roku, kterým 
je závod Apex-Bike MTB ma-
raton města Chýnov. Od  loňska 
se asi nic nezměnilo, sejdeme se 
na hřišti v Chýnově první sobotu 
v červnu, pro závodníky jsou při-
praveny dvě trasy (krátká/dlou-
há). Doprovodný program bude 
zajištěn (dětské závody, soutěže, 
kapely,…). Tak ať se zde sejdeme 
ve velkém počtu!

Poslední odstavec svého člán-
ku bych rád věnoval velice dů-
ležitému tématu, které se v Chý-
nově poslední dobou probírá. 
Jde o plánovanou výstavbu nové 
haly v  místech bývalého pivo-
varu. Rozhodně považujeme 
za správný krok srovnat se zemí 
polorozbořenou výrobní budo-
vu a  na  jejích základech vybu-
dovat sportovní halu. Za dvacet 
let v  rukou soukromých inves-
torů jsme se žádného progresu 
nedočkali, nevidím důvod, proč 
to dál brzdit. I pro nás cyklisty 
by byla taková hala krásným 
zázemím pro zimní tréninky. 
Především bych ji přál dětem 
navštěvujícím naši základní 
školu a klubům, které provozu-
jí kolektivní sporty. Za všechny 
cyklisty tedy vzkazuji, že pod-
porujeme kroky chýnovského 
zastupitelstva.                             

Cykloklub Chýnov – jaro 2017

pokračování ze str. 15
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Muži  A – I. A třída skupina A – jaro 2017

14. kolo 25. 3.  11:30  SO Prachatice - FC Chýnov
15. kolo 02.04.  16:00  NE FC Chýnov - TJ Blatná
16. kolo 09.04.  16:30  NE Hradiště - FC Chýnov
17. kolo 16.04.  16:30  NE FC Chýnov - FC ZVVZ Milevsko B
18. kolo 22.04.  17:00  SO Sokol Sezimovo Ústí - FC Chýnov
19. kolo 30.04.  16:30  NE FC Chýnov - TJ Šumavan Vimperk
20. kolo 06.05.  17:00  SO FK Vodňany - FC Chýnov
21. kolo 14.05.  16:30  NE FC Chýnov - Dražice
22. kolo 21.05.  17:00  NE TJ Sokol Bernartice - FC Chýnov
23. kolo 28.05.  16:30  NE FC Chýnov - Meteor Tábor
24. kolo 04.06.  15:00  NE Nová Ves-Brloh - FC Chýnov
25. kolo 10.06.  17:00  SO FK Olympie Týn n. V. - FC Chýnov
26. kolo 17.06.  17:00  SO FC Chýnov - SK Vacov

Starší dorost – I.A třída skupina D – jaro 2017

18. kolo 15.04.  13:30  SO FK Meteor Tábor - FC Chýnov
10. kolo 23.04.  10:00  NE FC Chýnov - TJ Sokol Mladá Vožice
11. kolo 29.04.  10:00  SO FC Chýnov - FK Rašelina Soběslav
12. kolo 07.05.  10:00  NE KAVAS Větrovy - FC Chýnov
13. kolo 13.05.  10:00  SO FC Chýnov - Centropen Dačice/Hobzí
14. kolo 21.05.  10:00  NE Chotoviny/Jistebnice - FC Chýnov
15. kolo 27.05.  10:00  SO FC Chýnov - Jiskra Nová Bystřice
16. kolo 03.06.  10:00  SO TJ Kunžak/Studená - FC Chýnov
17. kolo 10.06.  10:00  SO FC Chýnov - Sokol Sezimovo Ústí 

Mladší žáci – okresní přebor – jaro 2017

12. kolo 01.04.  10:00  SO Bechyně/Želeč - FC Chýnov
13. kolo 04.04.  17:00  ÚT FC Chýnov - Kardašova Řečice
14. kolo 14.04.  17:00  PA Malšice - FC Chýnov
15. kolo 18.04.  17:00  ÚT FC Chýnov - FC Táborsko 
17. kolo 03.05.  17:00  ST Dražice/Řepeč - FC Chýnov
18. kolo 09.05.  17:00  ÚT FC Chýnov - Veselí/Bukovsko
19. kolo 21.05.  10:00  NE Planá nad Lužnicí - FC Chýnov
20. kolo 23.05.  17:00  ÚT FC Chýnov - Sokol Sezimovo Ústí
21. kolo 31.05.  16:30  ST Sokol SÚ dívky - FC Chýnov
22. kolo 06.06.  17:00  ÚT FC Chýnov - Mladá Vožice/R.Hory

Mladší přípravka – jaro 2017

1. kolo 03.04.  16:30  PO Veselí nad Lužnicí C - FC Chýnov
2. kolo 16.04.  17:00  NE Stádlec - FC Chýnov
3. kolo 20.04.  17:00  ČT FC Chýnov - Dražice
4. kolo 26.04.  17:00  ST Meteor Tábor - FC Chýnov
5. kolo 04.05.  17:00  ČT FC Chýnov - Jistebnice
6. kolo 15.05.  17:00  PO Táborsko B - FC Chýnov
7. kolo 18.05.  17:00  ČT FC Chýnov - Želeč
8. kolo 22.05.  17:00  PO Planá nad Lužnicí - FC Chýnov
9. kolo 01.06.  17:00  ČT FC Chýnov - Soběslav C

Blanka Roubková

Soutěžní rok 2016 uzavřel Vá-
noční turnaj dvojic pro regis-

trované i  veřejnost. Na  prvních 
třech místech se umístily tyto 
dvojice: Votava 458, Lukšanderl 
429 = 887 (Jihlava), Doležal 422, 
Votava 435 = 857(Jihlava), Náva-
rová 440, Peroutková 413 = 853 
(Chýnov).

A přišel nový rok a v něm nové 
úspěchy našich kuželkářů.

Leden je tradičně měsícem, 
ve kterém jsou na programu sou-
těže jednotlivců – okresní a kraj-
ské přebory.  A v těchto soutěžích 
září našim kuželkářům na  krku 
medaile.

Z  okresních přeborů si od-
vezli tři zlaté.  Pavel Petrů zví-
tězil ve velmi kvalitně obsazené 
soutěži mužů v  Táboře, Věra 
Návarová vybojovala prvenství 
v Chotovinách mezi seniorkami 
a Th ea Petrů v Táboře mezi žá-
kyněmi. 

Do  Chýnova zamířily i  čtyři 
stříbrné medaile. Blanka Maško-
vá v ženské kategorii, Alena Ko-
vandová v seniorkách – obě z ku-

želny z Chotovin - a naše žactvo, 
Jan Novák a Kristýnka Nováková 
z okresního přeboru žactva z Tá-
bora.

Juniorka Tereza Kovandová 
přivezla bronz z Chotovin.

Kromě těchto medailí bylo 
ve  všech kategoriích ještě vybo-
jováno dalších šestnáct míst pro 
naše hráče postupující do  kraj-
ských přeborů. 

Z  krajských přeborů se naši 
hráči vrátili se 3 zlatými a  jed-
nou bronzovou medailí. Ve svých 
kategoriích zvítězili: Jan Novák, 
Th ea Petrů, hráli v Nové Bystři-
ci, a  Alena Kovandová z  Blatné. 
Na  třetí místo dosáhla Michaela 
Dvořáková v soutěži dorostenek, 
která hrála v  Českých Budějovi-
cích na kuželně Lokomotivy.

Mistrovství republiky bude 
sehráno v  Třebíči pro soutěž 
seniorek, žactvo odehraje svoji 
soutěž na  kuželně Konstruktivy 
Praha a  dorostenky se poperou 
o  medaile v  Nové Bystřici. Náš 
oddíl budou na vrcholné soutěži 
reprezentovat: Alena Kovandová, 
Michaela Dvořáková, Th ea Petrů 
a Jan Novák. Držíme palce!!!

Jedna individuální soutěž už 
je uzavřena a  vynikajícím způ-
sobem ji zvládla celková vítězka 
– Th ea Petrů.  Soutěž Pohár 
mladých nadějí je dlouhodobá 
soutěž a  její vyvrcholení se kaž-
doročně koná v Olomouci.  Th ea 
Petrů vyhrála dlouhodobou sou-
těž, která se skládá ze šesti turna-
jů a  zvítězila i  ve fi nálovém boji 
v  Olomouci!!! Dosáhla absolut-
ně nejlepšího výkonu ze všech 
účastníků, tedy i  starších žákyň 
a obou kategorií žáků. Moc gra-
tulujeme!

Soutěže družstev jsou zatím 
rozehrané, konečné výsledky vy-
jdou v příštím Občasníku.          

39. ročník turnaje veteránů 
(„50 +“, seniorek a seniorů)
Pořadatel: TJ Sokol Chýnov

Místo konání: Chýnov, Nádražní ul. 316

Disciplína: 2 x 100 HS (hraje se dle sportovně technických předpisů ČKA)

Termín konání: 17. 4. 2017–30. 4. 2017

Hrací časy: všední den od 16.00 do 21.00 hod.
sobota + neděle od 9.00 do 21.00 hod.
HRACÍ ČASY jsou plánovány po 45 min.

Ředitelka turnaje: Kovandová Alena
Přihlášky na turnaj:

kontaktní osoba: Peroutková Hana, tel.: 607 541 451
e-mail: hperoutkova@seznam.cz

Startovné: 150 Kč / dvojice

Ceny: 1.–3. dvojice, 3 nejlepší výkony seniorek, 3 nejlepší výkony seniorů

Každý startuje na vlastní nebezpečí
Na Vaši účast se těší kuželkáři TJ Sokol Chýnov

Fotbal – rozpis jaro 2017Kuželkáři

Th ea Petrů
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Evžen Zadražil
předseda organizace

Většina motocyklových klubů 
mívá v zimním období zcela 

logicky jezdeckou i  organizač-
ní přestávku. Jinak je tomu ale 
u  Motosportu Chýnov, protože 
když je ta správná zima (a  letos 
vydržela poměrně dlouho), věnu-
jeme se intenzivně motoskijörin-
gu, tedy disciplíně, kdy za sebou 
terénní motocykly tahají na laně 
lyžaře. Ve  spolupráci s  Retox 
Teamem a  SDH Chotčiny jsme 
5. února uspořádali právě v Chotči-
nách závod Mistrovství ČR v této 
atraktivní disciplíně. Byl to je-
diný závod seriálu MČR na  jihu 
Čech a  počínání nejlepších re-
publikových posádek sledovala 
více jak tisícovka diváků. Závod 
natáčela Česká televize i  Jiho-
česká TV. Za  náš tým startovala 
dvojice Vít Vitouš a  Karel Sejk. 
Po slibném úvodu pak měla tato 
jediná jihočeská posádka v závě-
rečné fi nálové jízdě ve  skrumáži 
pád a  nakonec z  toho bylo stále 
ještě pěkné deváté místo. 

Posádky Jiří Bočan s  Jiřím Fi-
lipem (na  přiloženém snímku), 
Jaroslav Krejčí s Danielou Krejčo-
vou, anebo Radek Novotný s Lu-
cií Novotnou se během zimy též 
účastnili volných závodů v  mo-
toskijöringu v  Dolních Hořicích 
a v Plané nad Lužnicí. Pavel Fučík 
ml. vyhrál v rámci hořického zá-
vodu vložený závod fi chtlů.

Hned na začátku motokrosové 
sezóny jsme už v  březnu stačili 

úspěšně vkročit do seriálu Mezi-
národního mistrovství ČR v mo-
tokrosu Juniorů, kdy naši jezdci 
v  západočeských Horažďovicích 
vyhráli hned dvě z  celkem pěti 
kategorií! Budeme našim mla-
dým jezdcům držet palce, aby 
se jim dařilo i během zbytku zá-
vodní sezóny a  mohli jsme tak 
být nejúspěšnějším klubem v  le-
tošním MMČR Junior. V dubnu 
nás pak čeká start seniorského 

MMČR v Lokti a  také první zá-
vod jihočeského Krajského pře-
boru v motokrosu v Pacově, kde 
předtím ještě budeme organizo-
vat soustředění pro mladé jezdce 
za  účasti zkušeného trenéra Ar-
nošta Zemena. 

Týmový pilot Matyáš Chlum 
pak úspěšně vkročil do  seriá-
lu rakouského Mezinárodního 
mistrovství třídy 85ccm pátým 
místem na  úvodním závodě 

v  Langenlois. Freestylový jezdec 
Jakub Suk pak dělal během zimy 
dobrou reklamu našeho klubu 
na nejrůznějších exhibicích v Itá-
lii a  ve  Španělsku. Svůj backfl ip 
(salto vzad s  motocyklem) chce 
premiérově předvést i  v  rám-
ci podzimního Strmého vrchu 
v Chýnově.

Poslední březnový víkend 
jsme společně se všemi ostatními 
sportovními organizacemi na-
šeho města spolupořádali první 
ročník Sportovního večera v sále 
KD Chýnov. Akce byla zastřeše-
na městem Chýnov a  vyhlášeny 
byly mj. i dvě sportovní legendy 
města. Vedle Josefa Macháčka 
(za  celoživotní přínos fotbalu 
ve  městě a  opravdu dlouholetou 
trenérskou činnost) dostal oce-
nění „in memoriam“ i  zaklada-
tel Motosportu Chýnov Evžen 
Zadražil starší za  dlouhodobou 
úspěšnou sportovní reprezenta-
ci města a  organizační činnost 
v motokrosu.

Také členové Veterán Klubu 
Chýnov mají již připraveny své 
nablýskané stroje a netrpělivě se 
chystají na první veteránské sra-
zy a  vyjížďky. Úplně první akcí 
bude v sobotu, 15. dubna tábor-
ská Velikonoční jízda.

Přeji všem motorkářům bě-
hem letošní, ať už závodní, ve-
teránské či třeba jen turistické 
motoristické sezóny hodně ki-
lometrů bez nehod a hlavně bez 
úrazů (s  technickými porucha-
mi se v této branži už tak nějak 
počítá).                                         

Evžen Zadražil 
ve spolupráci s 

Václavem Jelínkem 
a Františkem Hanouskem

Od roku 1951, kdy byl v teh-
dejším Československu 

založen SVAZARM (Svaz pro 
spolupráci s  armádou), vznikaly 
v rámci této celostátní branné or-
ganizace sportovní kluby v  nej-
různějších městech a obcích. Pod 
hlavičkou Svazarmu mohli pra-
covat například motoristé, kyno-
logové, střelci, potápěči, radioa-
matéři, či sportovní letci. Spadaly 
pod něj například i autoškoly.

Základní organizace Svaza-
rmu byla ve  druhé polovině 50. 
let založena také v  Chýnově, 

a  to především díky panu Jaro-
slavu Košíkovi. Počáteční aktivi-
tou této organizace byla střelba 
z  malorážek. Během 60. let se 
zakládá střelecký a ky-
nologický oddíl. Ve-
dení přebírá Fran-
tišek Hanousek. 
Do  Svazarmu 
vstupuje také 
Jan Pták býva-
lý úspěšný sil-
niční motocy-
klový závodník, 
který v  tomto ob-
dobí předává své bo-
haté zkušenosti v kurzech 
řidičů malých motocyklů, pořá-
daných pro místní občany. Moto-
cyklový sport se pak pod křídly 

Svazarmu výrazně rozvinul až 
během 70. let a byl to především 
motokros. ZO Svazarm Chýnov 
v  tomto sportovním odvětví re-

prezentovali Evžen Za-
dražil st. a Pavel Fu-

čík, později pak 
Jiří Jirků, Oto-

mar Strnad, 
Václav Jirout 
a  krátkodobě 
i  někteří další 

jezdci. Terénní 
soutěže (dnešní 

enduro) jezdili Mi-
lan Drda a Milan Žák. 

Chýnovští motocykloví 
závodníci se úspěšně účastnili 
soutěží od úrovně krajských pře-
borů až po  mistrovství tehdejší 

ČSSR, Evžen Zadražil se účastnil 
též závodů na mezinárodní úrov-
ni v zahraničí. Velkým úspěchem 
bylo například vítězství Jiřího 
Jirků v  legendárním Strmém vr-
chu v pražském Břevnově v roce 
1985, kdy za sebou nechal tehdej-
ší kompletní reprezentaci. Evžen 
Zadražil ml. úspěšně reprezento-
val ZO Svazarmu Chýnov v závo-
dech Mistrovství ČSSR v bikrosu.

Pod křídly Svazarmu stále fun-
goval v  Chýnově střelecký klub, 
jednalo se o střelbu z malorážko-
vých zbraní. Úspěchy v  podobě 
předních míst v okresních i kraj-
ských soutěžích zaznamenáva-
li hlavně František Hanousek, 
Václav Jelínek, Jana Hanousková, 
Karel Zadražil, František Mígl, 

Motosport Chýnov na začátku nové sezóny 2017

Z historie ZO SVAZARM Chýnov
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Josef Rádler, Karel Vrba a  další. 
V  tomto období se též rozvíjela 
spolupráce s  dětmi, jednalo se 
především o  nejrůznější branná 
cvičení. 

V  roce 1975 byla založena ZO 
Svazarmu Chýnov při základní 
škole Chýnov. Pod vedením Pavla 
Eyberta se tento spolek soustředil 
na  vodácký sport a  organizoval 
letní pionýrské tábory. Ještě bě-
hem 70. let byl založen radiokrou-
žek, který pod vedením Václava 
Jelínka a později Josefa Vandělíka 
seznamoval děti se základy elek-
trotechniky. Paralelně fungoval 
kroužek modelářů pod vedením 
Bohuslava Kubra. Tito nadšenci 
se nejprve scházeli ve  školních 
dílnách, později v  přízemí domu 
„U Lotyny“ na Močítkách.

V  roce 1981 byli členové ZO 
Svazarmu Chýnov pověřeni 
spoluorganizací oslav tisíciletí 
města Chýnova. V  chýnovské 
základní škole tehdy proběhlo 
rozsáhlé představení činností 
jednotlivých spolků pod hla-
vičkou ZO Svazarmu Chýnov. 
Součástí těchto oslav byl i první 
závod motocyklů do  Strmého 
vrchu, který tak položil základ 
akci, která má dnes v tomto od-
větví největší tradici v  celé ČR. 
Organizace tohoto závodu se 
ujal tehdejší účastník Mistrov-
ství ČSSR v  motokrosu Evžen 
Zadražil, pořadatelskou činnost 
zajišťovali pochopitelně všichni 
členové organizace. Závodiště 
se původně nacházelo na  Mo-
čítkách, z kapacitních důvodů se 

pak ještě v polovině 80. let pře-
stěhovalo na  dnešní místo, tedy 
na Předměstí.

V roce 1982 pak vnikl v Chý-
nově při ZO Svazarmu kyno-
logický klub. Pod vedením 
Františka Kazdy se věnoval pře-
devším výcviku služebních psů. 
Dlouholetým a  aktivním čle-
nem tohoto klubu byl například 
Václav Šabatka. Pod vedením 
Františka Hanouska v Chýnově 
fungoval také potápěčský klub, 
úspěšným členem byl například 
František Veřtát, který se účast-
nil i mnoha zahraničních potá-
pěčských akcí. 

Za  celou historii ZO Svaza-
rmu Chýnov se v  jeho vedení 
vystřídali zakladatel Jaroslav 
Košík, dále pak František Ha-

nousek, Karel Vrba, Zdeněk 
Černý a  Václav Jelínek, který 
byl i posledním předsedou této 
organizace. Na  jaře roku 1990 
totiž byla činnost Svazarmu ce-
loplošně ukončena. 

Na  tradici v  motoristickém 
sportu v  Chýnově navázal hned 
v  roce 1991 nově vzniklý Mo-
tosport Chýnov, který je členem 
Autoklubu České republiky. Mo-
tosport Chýnov v současnosti pa-
tří k největším a nejúspěšnějším 
motokrosovým týmům v  celé 
České republice, známý je i svou 
rozsáhlou organizační činností 
v  oblasti motocyklového sportu. 
Klub je dnes zároveň pověřen 
Autoklubem ČR k  vedení mo-
tokrosového střediska SMS Jižní 
Čechy.                                              

Jan Sochor
produktový manažer 

TOULAVA, o.p.s.
Štěpánka Barešová

ředitelka TOULAVA o.p.s.

Začátek nové turistické sezóny 
se kvapem blíží a v turistické 

oblasti Toulava, která se táhne 
od  Tábora až k  Sedlčanům, Mi-
levsku, Chýnovu, Soběslavi, Be-
chyni a  nově až do  Votic, na  ni 
budeme řádně připraveni. Turi-
stická oblast vznikla přece právě 
proto, abychom ukázali všem, jak 
je u nás krásně, jaké máme 
nádherné památky a  příro-
du, a  abychom přiměli tu-
risty zblízka i zdaleka vybrat 
si právě okolí Tábora nebo 
třeba Bechyně či Sedlčan 
jako místo, kde stráví svou 
dovolenou. A  to pomůže 
v regionu nám všem.

Do  nové sezóny tak vstupuje-
me s novým cyklo a turistickým 
průvodcem, jenž představí 21 
témat, která si mohou vzít tu-
risté za  své. Každé téma má ne-
jen vlastní příběh, ale obsahuje 
i  jeden doporučený cyklookruh 
a  dva až pět pěších výletů. Vše 
je doplněno mapou a  popisem 
zajímavostí, které po  cestě uvi-
dí. Materiál, který je zpracovaný 
tak, aby si ho cyklisté mohli jed-
noduše vsunout do brašny na ři-
dítka, bude k dostání během jara 
na infocentrech a dalších místech 
v  Toulavě. Všechny cyklovýlety 
jsou zpracované i na webu www.

toulava.cz, kde lze stáhnout i  je-
jich GPS souřadnice. Dozvíte 
se zde také, kde získáte na  trase 
bonusy s kartou Toulavka. A sa-
mozřejmě se na výlety chystáme 
nalákat i  turisty mimo hranice 
Toulavy – třeba na  veletrzích 
cestovního ruchu RegionTour 
v Brně a Holiday World v Praze, 
kde jsme celou naši krásnou ob-
last reprezentovali a zdárně naše 
krásy nabízeli všem zájemcům.

Připraven je také nový roč-
ník karty Toulavka. Za  ten mi-
nulý jsme v  únoru rozdali ceny 

z  razítkové soutěže. S  turistic-
kou kartou Toulavka, kterou 
si za  vratnou zálohu můžete 
vyzvednout na  infocentrech 
a u našich partnerů, můžete zís-
kat bonus na  téměř 60 místech 
v  celé Toulavě. Letos bude ještě 
„nabitější“. Nově se do  projektu 
zapojili třeba Hotel Dvořák v Tá-
boře, Zámek Brandlín, Smrčkův 
dům v  Soběslavi, který v  létě 
po rekonstrukci znovu otevře své 
brány, nebo unikátní motýlárium 
ve Voticích. K  tomu všemu mů-
žete sbírat na  zážitkových mís-
tech razítka – kdo jich nasbírá 
alespoň 7 a zašle nám vyplněnou 

brožuru ke  kartě, může soutěžit 
o  ceny. Stejně jako loni, kdy se 
nám sešlo téměř sto vyplněných 
brožur, je hlavní výhrou skipas 
na  Monínec za  10 tisíc Kč. Vy-
hrát můžete i  pobyty v  Toulavě, 
hru adventure golfu v Počepicích 
na celou sezónu, nebo skalní le-
zení v  Toulavě s  profesionálním 
horským vůdcem Vítem Nová-
kem. Všechno o  kartě Toulavka 
najdete na www.toulava.cz/karta.

A  to není zdaleka všechno. 
Již teď připravujeme pro turis-
ty tematické balíčky atraktivit, 

ubytování, akcí a  místních 
produktů, které jim usnad-
ní orientaci a výběr, kam se 
podívat, třeba je to přiměje 
vybrat si k  návštěvě právě 
náš region.

Tímto bychom rádi oslo-
vili pořadatele akcí, které 
by mohly turisty zajímat, 

s  možností zdarma tyto akce 
umístit do  našeho kalendáře. 
Stačí se přihlásit na  web www.
toulava.cz/akce a pomocí jedno-
duchého formuláře můžete svou 
akci zveřejnit.

Děkujeme všem za  podporu 
v  minulém i  novém roce, všem 
podnikatelům, obcím a městům, 
kteří se rozhodli stát se partnery 
turistické oblasti a spojit tak spo-
lečně síly v  cestovním ruchu – 
protože turista nezná hranic a je-
nom společně můžeme vytvořit 
prostor, kde se bude cítit dobře 
a kam se bude rád vracet. 

Šťastné toulání v roce 2017.    

Vážení občané Chýnova,
v  posledním dubnovém 

týdnu, tedy od  24. do  28. dub-
na, možná opět v  ulicích Vaše-
ho města potkáte dobrovolníky 
ve  žlutých tričkách se zapeče-
těnými pokladničkami, kteří 
Vám nabídnou ke  koupi placku 
s  originálním obrázkem z  Dia-
konie Rolnička. Neodmítnete-li 
je, přispějete v rámci 16. ročníku 
veřejné sbírky Rolničkové dny 
na koupi nového mikrobusu pro 
svoz klientů.

Diakonie Rolnička pomá-
há dětem i  dospělým z  celého 
táborského regionu. Aby naše 
služby byly dostupné, nabízíme 
svým klientům i  službu dopra-
vy do  střediska a  zpět domů. 
V současné době vlastníme 3 mi-
krobusy, které každý všední den 
obsluhují 5 tras a dohromady na-
jedou 600 km za den. Vzhledem 
k  velké vytíženosti našich vozů 
bude v příštích dvou letech nut-
ná alespoň částečná obnova na-
šeho vozového parku. Pomozte 
nám potřebnou službu dopravy 
zachovat i  Vy a  přispějte nám 
na nový mikrobus.

Naše sbírka je pořádána dle 
zákona 117/2001 Sb., o  veřej-
ných sbírkách a podléhá kontro-
le Krajského úřadu Jihočeského 
kraje.                                               

Děkujeme!
Vaše Rolnička

Více na www.rolnicka.cz.

Toulava zve všechny do nové 
turistické sezóny

Pomozte Diakonii 
Rolnička koupit 
nový mikrobus
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eský svaz v ela Chýnov, M sto Chýnov a Obec Turovec po ádají

zájezd do Lysé nad Labem

Natura viva je jedinou každoro ní odbornou výstavou v eské
republice, na níž se soust edí tak ka všechny významné firmy

podnikající v oborech myslivost, rybá ství, v ela ství a
zahrádká ství.Spolupo adatelské svazy - eskomoravská myslivecká

jednota, eský rybá ský svaz a eský svaz v ela - p ipravily pro
letošní výstavu reprezentativní expozice, v nichž návšt vníky

seznámí jak se svojí inností, tak i s adou novinek, které jsou na
úseku jejich p sobnosti aktuální.

Vstupné 80,- /120,- K
Doprava zdarma
Bližší informace a p ihlášky: paní B. Strnadová, tel.: 732 679 636

na 22. ro ník výstavy

Sobota 27. 5. 2017, odjezd z Chýnova ze
zastávky u Radnice v 7:00 hod., z Tábora

v 7:15 hod. od vlakového nádraží

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu

 Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách 
z našeho chovu! Stáří 14–19 týdnů. 

Cena: 149–180 Kč/ks.
Prode j: 30. března, 9. května a  22. června  2017 

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

– cena dle poptávky.  Informace: Po-Pá  9.00 – 16.00 hod. 
tel. 601 576 270, 728 605 840

Tímto děkuji všem zaměstnancům CHM Chýnov pod vedením 
p.  Váchy, kteří již několikrát velmi ochotně a  pohotově pomohli 
v  nouzi mému těžce nemocnému manželovi, který mi již párkrát 
doma upadl. Nemohli jsme vlastními silami situaci zvládnout 
a chlapi vždy rychle přijeli a pomohli manžela postavit a znovu po-
sadit na invalidní vozík.

Jejich přístup, ochota a hlavně obětavost při pomoci druhému člo-
věku v nouzi je příkladná a všem poděkování a úcta.

Manželé Karel a Marie Vilímkovi

Poskytování technických služeb
Libor Dvořák

391 55 Chýnov
Tel.: 607 255 383

 Údržba nemovitostí, spínání zdiva
 Stavební zámečnictví
 Zámečnické práce
 Svářečské práce

 Výroba vrat, plotů, mříží
 Montáže

Velikonoční dílna 
 

pro maminky i kluky, pro tatínky i holky 
  

na Zelený čtvrtek 13. dubna  
 

na faře v Chýnově (Zámecká 6)  
od 9 do 13 h. 

 
 

budeme společně: 
malovat, lepit, vystřihovat,  

vyrábět, zdobit, plést,... 
 

 
 

Vezměte si, prosím, vyfouklá vajíčka. Vstupné 20,- Kč. 
Římskokatolická farnost Chýnov, Zámecká 6, tel. 381 297 334 

Poděkování zaměstnancům CHM Chýnov


