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Z jednání zastupitelstva

Pampelišky nad Kloužovicemi

OBČASNÍK

číslo 113 červenec 2017

   5 Návštěva Oberthalu

   8 Jubilejní svatby   

12 Úprava ulice P. Bezruče

17 Veterán klub

21 Florbalový klub

CHÝNOVSKACHÝNOVSKA
Uvnitř čísla:

ZDARMA

ČERVENEC

 30. 6.–18. 7. 
Cykloexpedice 
Normandie (možnost 
sledovat na webu 
a na facebooku)

 2. 7. se novomanželé 
Anežka a Matouš 
Čmelíkovi z Chýnova 
vydali Velorexem 
na svou svatební cestu 
do portugalského Porta. 
Jejich cestu můžete 
sledovat na 

 www.TriStopy.cz
 7. 7. Mexický večer, 

restaurace U Bazénu
 8. 7. 13:00 Táborská 

hasičská liga „O pohár 
starosty města Chýnov 
v požárním útoku“, 
fotbalové hřiště

 10. 7. 9:00 Prázdninové 
dopoledne pro děti 
s knihovnou

 17. 7.–18. 8. 
 MŠ uzavřena
 24. 7. 9:00 Prázdninové 

dopoledne pro děti 
s knihovnou

 29. 7. Fotbalový turnaj 
„O pohár starosty města“

 29. 7. Celodenní 
beach volejbalový 
a nohejbalový turnaj, 
sportovní areál u bazénu

 29. 07. Motosport 
Chýnov pořádá v Pacově 
motokrosový závod 
Amater Cup

 31 .7. 9:00 Prázdninové 
dopoledne s knihovnou

SRPEN

 1.–4. 8. Měk Chýnov 
dovolená

 4. 8. 19:00 „GONGY 
V JESKYNI“, koncert 
Jana a Hany Marešových,

 u Chýnovské jeskyně
 7.–11. 8. Dětský 

příměstský tábor, 
pořádá Církev bratrská 
v Chýnově

foto: Josef Basík

Pavel Eybert
starosta

Obě byly velmi podrobné, 
tedy zvláště za  MŠ, a  do-

kládaly výbornou úroveň našich 
škol, práci dětí a  pedagogických 
i  nepedagogických pracovníků. 
Jelikož škola i  školka o  své čin-
nosti píší přímo do  Občasníku, 
nebudu dále jejich zprávy po-
pisovat. Jen konstatuji, že byly 
vzaty zastupiteli na  vědomí bez 
připomínek. 

V bodě nákupy a prodeje byla 
schválena jedna drobná smě-
na mezi městem a  soukromým 
vlastníkem a  drobný prodej 
(5m2) žadateli. Hlavní náplní to-
hoto bodu pak byl prodej 7 sta-
vebních parcel žadatelům, kteří 
by chtěli stavět rodinné domy 
v  lokalitě Na  Panských polích, 

kde připravujeme sítě pro výstav-
bu. Žádosti, dle výběru žadatelů, 
byly schváleny za jimi nabízenou 
cenu, která byla ve  všech přípa-
dech vyšší než požadovaných
600 Kč/m2 + DPH. 

V  dalším bodě zastupitelé 
schválili opatření obecné pova-
hy č. 4, kterým se mění územní 
plán Chýnova, kde se o  jeden 
pozemek rozšiřuje zastavitelné 
území v  Záhosticích, kde fi rma 
Golden Snack potřebuje posta-
vit další skladovací halu. Také 
schválilo zprávu o  uplatňování 
územního plánu č. 5, obsahující 
opět zařazení jednoho pozemku 
do  zastavitelného území města 
Chýnov, na který jsem bohužel 
zapomněl. Jelikož je tento poze-
mek ve  vlastnictví mého syna, 
budu hradit všechny náklady 
spojené s  pořízením změny ÚP 

č. 5 osobně.  Pro jednání spojené 
s  pořízením změny ÚP č. 5 byl 
určen místostarosta Jan Pistulka.

V  bodě informace jsem za-
stupitele i  přítomnou veřej-
nost seznámil s  postupem pří-
prav na  výstavbu tělocvičné 
haly. Ministerstvo kultury nám 
na  bývalý pivovar neudělilo pa-
mátkovou ochranu, čápům se 
bohužel nepodařilo udržet při 
životě čápátka, a tak životní pro-
středí Jčk souhlasí se započetím 
demoličních prací. Čekáme už 
jen na  vydání stavebního povo-
lení. Od  1. srpna bychom chtěli 
začít. V opakovaném výběrovém 
řízení (první muselo být zruše-
no pro nemožnost v daném ter-
mínu podepsat smlouvu) byla 
vybrána fi rma Aston s.r.o., která 
zvítězila cenou 3,075 mil. Kč, ze 
čtyř oslovených fi rem. Kromě 
bourání chceme též od  1. srpna 
začít s  výměnou krovu a  střeš-
ní krytiny na  kancelářské části 
pivovaru.

V parném podvečeru 27. 6. 2017 se opět sešlo 
ke svému jednání zastupitelstvo Chýnova. Po úvodních 
ceremoniích a schválení programu jednání byly nejprve 
předneseny zprávy o činnosti MŠ a ZŠ Chýnov. 
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 12. 8. 9:00 „Memoriál 
Jardy Anděla“, 
volejbalový kurt 
u fotbalového hřiště

 14. 8. 9:00 Prázdninové 
dopoledne pro děti 
s knihovnou

 20. 08. II.ročník  srazu 
Veteránů Chýnov, 

 park před ZŠ
 24. 8. „Český Krumlov“ 

– poznávací zájezd, 
 div. představení, 
 Měk Chýnov
 25. 8. 19:00 nebo 20:30
 Koncert Jaroslava 

Svěceného v Chýnovské 
jeskyni

 25. 8.–27. 8. 
 Víkend na kolech 

s dětmi na Blatnici
 26. 8. 7:30 Včelaři 

z Chýnova pořádají 
 výlet do ČB na 
 „Zemi živitelku“

ZÁŘÍ

 1. 9. 18:00 Setkání 
s loutkami v knihovně

 2. 9. 13:30 Neckyáda, 
vodní nádrž 

 9. 9. Setkání s armádou 
a integrovaným 
záchranným systémem, 
pole u silnice na Tábor

 9. 9. Mezinárodní 
koncert dechových 
hudeb z jižních Čech 
a Moravy, park před ZŠ

 10. 9. Dětský závod 
horských kol

 12. 9. „Pernštejn, 
Zelená Hora, Žďár nad 
Sázavou“ – poznávací 
zájezd, Měk Chýnov

 23. 9. XXXV. ročník 
závodu motocyklů 
do Strmého vrchu

 23. 9. 13:30  kulturní 
zájezd do Prahy, 
procházka s průvodcem, 
návštěva divadla Palace

 26. 9. 18:00  
Svatováclavský koncert, 
sbor Lumen, kostel 
Nejsvětější Trojice

 27. 9.–1.10. Zájezd 
na Solnou komoru 
s kolem, cykloklub 
Chýnov

Pokud by rychle nedošlo k vý-
měně, čekal by ji v brzké budouc-
nosti podobný osud jako bývalou 
výrobní část. 

Krov i krytina jsou za hranou 
životnosti, do budovy teče, trámy 
jsou napadeny hnilobou, dře-
vomorkou a  krytina je děravá. 
Tuto stavbu nám provede fi rma 
pana Svačiny z Plané nad Lužni-
cí, která byla vybrána s nejlepším 
řešením za cenu 1,2 mil. Kč včet-
ně DPH. V  průběhu tří měsíců 
by pak jak demolice, tak obnova 
střechy měly být hotovy. Sou-
časně bude probíhat zhotovení 
podrobné architektonické studie 
pro výstavbu tělocvičné haly, aby 
navázalo stavební řízení k  vý-
stavbě. Tuto studii zhotoví ateliér 
Adius z Tábora, který ve výběro-
vém řízení podal nejvýhodnější 
nabídku ze tří oslovených archi-
tektonických ateliérů.

Dále jsem informoval o  prů-
běhu zateplení budovy měst-
ského úřadu, opravě chodníku 
v  Nádražní ulici, zasíťování par-
cel v  lokalitě Nad Libosadem 
a  Na  Panských polích, přípravě 
opravy chodníků v Tyršově ulici, 
Zámecké a Sportovní ulici.

Také jsem konstatoval, že 
všechny rozbory pitné vody a od-
padních vod na  výstupu z  ČOV 
jsou v normě, což ukazují zaslané 
rozbory. Bohužel musíme do pit-
né vody dodávat alespoň mini-

mální množství volného chloru 
k  udržení bakteriologické nezá-
vadnosti, což není nejpříjemněj-
ší. Doporučuji před pitím vody, 
pokud vám to vadí, nechat vodu 
ve  džbánu chvíli odstát. Do  půl 
hodiny chlor vyprchá. Zdravotně 
je však voda zcela nezávadná.

Místostarosta informoval 
o  průběhu valné hromady mi-
kroregionu Táborsko, předseda 
fi nančního výboru Mgr.  Josef 
Musil přednesl zprávu o  převo-
du některého majetku z  města 
na  Chýnovskou majetkovou 
s.r.o.  – traktor, valník, multiká-
ra a  další technické prostředky, 
které Chýnovská majetková uží-
vá a dosud byly vedeny v majet-
ku města. Vzhledem k  tomu, že 
Chýnovská majetková je ve 100% 

vlastnictví města Chýnov a  že 
tyto stroje provozuje, opravuje 
a používá z více jak 97% pro po-
třeby města, nám přišlo toto ře-
šení jako lepší než současný stav. 

Vzhledem k  povinnosti mít 
schválené střednědobé návrhy 
hospodaření, zastupitelé odsou-
hlasili pro město, ZŠ, MŠ a MH 
tyto dokumenty. Také jsme od-
souhlasili přijetí veřejnoprávní 
smlouvy o  poskytnutí dotace 
na výsadbu aleje stromů za chý-
novským hřbitovem, která by 
odclonila vznikající výstavbu RD 
od hřbitova. Jelikož došlo v prů-
běhu výběrového řízení na  do-
dání hasičské cisterny ke  změně 
v ceně (8,250 mil. Kč), bylo nut-
né odsouhlasit změny úvěrové 
smlouvy s poskytovatelem úvěru, 
Českou spořitelnou.

Vzhledem k  tomu, že dosa-
vadní zástupce ředitelky základní 
školy, pan Mgr.  Miroslav Mlá-
dek, odchází do  důchodu, po-
děkovali jsme mu za odvedenou 
práci ve  prospěch dětí ZŠ i  ce-
lého města. Zastupitelstvo také 
odsouhlasilo usnesení, kterým 
děkuje všem zaměstnancům škol 
za  práci odvedenou při výchově 
a vzdělávání našich dětí.

Na  samotný závěr schválilo 
zastupitelstvo usnesení z jednání 
všemi hlasy přítomných 13 čle-
nů a připili jsme panu Miroslavu 
Peroutkovi k  jeho významnému 
životnímu jubileu.                        

pokračování ze str. 1
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Josef Basík

Poslední dobou se vedou velké 
diskuse o  tom, jak by měla 

vypadat nová stavba na místě pi-
vovaru.

Jsou nostalgičtí zastánci toho, 
že nová budova by měla zce-
la věrně napodobovat původní 
a  nejlépe i  s  výrobou jedineč-
ného piva včetně jeho chlazení 
ledem ve  sklepích. Pak jsou zde 
pragmatiční zástanci budovy, 
která je přísně a úsporně přizpů-
sobena svému budoucímu účelu 
– tělocvičně s  fasádou podoba-
jící se pivovaru. Na  přetřes ne-
přišla další možnost a  to stavba 
vyjímečně extra moderní. Třeba 

něco ve  stylu Kaplického cho-
botnice. Měla by tu výhodu, že 
by se o  Chýnovu více mluvilo, 
ale hlavně že v  posledních de-
setiletích zde nevznikla žádná 
unikátní stavba na  chlubení. 
Ba naopak. Pyšnit se rozhodně 
nemůžeme hned naproti ob-

chodním domem „Globál“ s kla-
sickou architekturou budování 
socialismu. Na tu jsme si za léta 
již zvykli. Bohužel však horší je, 
že nyní vznikají stavby, které na-
rušuji celkové panorama města. 
Mám na mysli dvě nové bytovky 
pod Slunečním vrchem. Nejsem 

žádný vzdělaný architekt ani kra-
jinářský urbanista. Koukám jen 
na to, jak mi která stavba padne 
do  oka, a  tyto mi dávají pěstí. 
Napadá mne jedině, že ten kdo 
je navrhoval, myslel jen na  to, 
jak postavit dům s  nejmenší-
mi náklady na  bytovou plochu. 
U  nich se patrně dopředu žád-
ná vizuální studie nedělala. Při-
tom ve městě je hodně bytovek, 
z  nichž některé tak zapadají, že 
nejsou vůbec vidět, jako třeba 
pod školkou, nebo i těch několik 
u hřiště neruší.

Až se budete někdy od západu 
zdálky dívat na  naše město, ra-
ději se pootočte, abyste nedostali 
taky ránu.                                         

Jak se vám líbí nová vyhlídka na Chýnov?

foto: Josef Basík

Marie Hánová
ředitelka ZŠ Chýnov

V týdnu od pondělí 24. 4. 2017 
do pátku 28. 4. 2017 probě-

hl v  naší škole Týden UNESCO 
na  téma „Udržitelný cestovní 
ruch“.  Rok 2017 je vyhlášen Me-
zinárodním rokem udržitelného 
cestovního ruchu. Během celého 
týdne třídní učitelé pracovali se 
třídou, žáci shromažďovali ma-
teriál a  tvořili prezentace, které 
v  závěru týdne předvedli ostat-
ním dětem.

Děti z prvních tříd zrealizova-
ly „Cestu za kulturou“ – divadel-
ní představení v  Táboře, „Cestu 
za  poznáním“ – Husitské muze-
um v  Táboře, „Cestu do  hlubin 
Země“ – návštěva Chýnovské jes-
kyně. Žáci druhých tříd poznávali 
turistické značky, luštili křížovky 
a  rébusy s  tématikou chýnov-
ských pamětihodností. Třetí 
ročníky navštívily Chýnovskou 
jeskyni a  zabývaly se cestovním 
ruchem jižních Čech. Čtvrťáci 
vyhledali rozhledny v  Jihočes-
kém kraji, zanesli je do  mapy 
a  informace o  nich zpracovali 
do  malých knížek. Ze špejlí vy-
tvořili krásné modely rozhleden 
a  zrealizovali výlet na  Hýlačku 
v  Táboře. Páté ročníky vytvoři-
ly cestovní kancelář, podávaly 
návrhy na  dovolenou, vyráběly 
modely různých dopravních pro-
středků. Žáci šestých tříd navští-
vili památku UNESCO – Kut-

nou Horu – Vlašský dvůr a dům 
Mikuláše Dačického z  Heslova, 
získali potřebné informace a  fo-
todokumentaci a vytvořili krásné 
prezentace. Sedmáci zpracovali 
turistické zajímavosti Chýnova, 
navrhovali pohlednice města 
Chýnov. Vyzkoušeli si práci ani-
mátora v  prázdninovém středis-
ku, navštívili Prácheňské muze-
um s  tematickým programem 
„Středověká města“. Osmé roční-
ky zrealizovaly exkurzi do Bechy-
ně a do vlakového depa v Táboře. 
Žáci devátých ročníků navštívili 
Terezín a  zpracovali prezentace 
nejen odtud, ale i  z  Táborska. 
V  rámci tohoto týdne vytvořil 
pan učitel Dvořák se svými žáky 
pracovní listy pro chýnovskou 
naučnou stezku. Uspořádali jsme 
rovněž Memoriál Hany Kapple-
rové s  námětem „Turistická ob-
last ZŠ Chýnov“. 

V soutěži Školní časopis roku 
2017 v  Jihočeském kraji zís-
kal SLIM třetí místo za  I. a  II. 
stupeň základních škol a  rov-
něž třetí místo za  II. stupeň 
základních škol. Pod vedením 
pana učitele Dvořáka pracuje 
redakční rada ve  složení Mo-
nika Bočanová, Eliška Černá, 
Eliška Dvořáková, Miroslava 
Dvořáková, Julie Farová, Mag-
dalena Kulíková, Petr Příplata, 
Lukáš Svěchota a Daniel Šimák. 
Ilustrace vytvářejí Tereza Dvo-
řáková, Lucie Vejborová, Kami-
la Doubková, Sabina Bergrová 
a Monika Zadražilová.

Žáci 9. ročníků se s paní učitel-
kou Holotovou zapojili do sbírky 
Liga proti rakovině a  podařilo 
se jim získat 11  376 Kč. Téma-
tem Českého dne proti rakovině 
byla letos skupina nádorů hlavy 
a krku.

Ve  veřejné sbírce Rolničko-
vé dny 2017 vybrali naši žáci 
9  561 Kč. Výtěžek bude použit 
na  zakoupení nového mikrobu-
su. Celkem se podařilo vybrat 
193 653 Kč, což je třetina potřeb-
né částky. 

Od  2. 5. 2017 do  8. 5. 2017 
jsme uskutečnili výměnný po-
byt českých žáků do  švýcarského 
Oberthalu. První den děti navští-
vily Bern, prohlédly si historické 
centrum a muzeum krystalů. Dal-
ší den se žáci vypravili do Luzer-
nu, projeli se parníkem po jezeře. 
Navštívili Verkehrshaus, což je 
obrovská interaktivní expozice, 
kde se děti vydaly nejen na paluby 
letadel, do kokpitů, ale i pod moř-
skou hladinu nebo na  železnici. 
Nechyběla ani projížďka na  šla-
padlech a  celá řada dalších akti-
vit. Pátek začal návštěvou místní 
biosýrárny. Poté se žáci vrátili 
zpět do školy a změřili síly ve fl or-
balu. Po  obědě se pěšky vydali 
do  Zaziwilu, kde je čekala lekce 
v  horelezctví a  schwingenu. So-
bota patřila turistice, všichni spo-
lečně vyrazili do  Grindelwaldu, 
horské oblasti v překladu nazvané 
kamenný les, kde se děti podíva-
ly do  ledovcové soutěsky, zvládly 
túru a nakupovaly suvenýry v ne-
daleké horské vesničce. Výstupem 
celého výměnného pobytu jsou 
fotokoláže, kresby a  reportáže, 
které budou zveřejněny ve  škol-
ním časopisu SLIM a v Občasní-
ku Chýnovska.

Co vše se nám podařilo od jarních dnů

pokračování na str. 4
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PhDr.  Jiří Prášek uspořádal 
pro žáky 5. - 9. ročníků kvalitní 
besedu k historii Chýnova a Tá-
borska.

Naše zájmové útvary předved-
ly svou činnost na Bambi v Chý-
nově. Zhlédli jsme vystoupení 
moderních i  orientálních tanců, 
vyslechli sólový i  sborový zpěv. 
Svou činnost prezentoval školní 
časopis SLIM, kroužek mladých 
reportérů, výtvarný kroužek, 
kroužek paličkování a korálková-
ní, šikovné ruce, keramický krou-
žek, šachový kroužek, cvičení se 
švihadly a další.

Dívky z  kroužku orientálních 
tanců (Barbora Hesová, Julie 
Drápalová, Štěpánka Černá, Te-
reza Šťastná, Lucie Vejborová, 
Nikola Papežová, Vendula Vajsa-
rová) se zúčastnily těchto soutěží 
a vystoupení: 

9. 4.  Mia Festival regionální 
kolo Český Krumlov (1. místo)

29. 5.  Power of Dance České 
Budějovice (1. místo)

6. 5. vystoupení v Dolních Ho-
řicích - Den matek

8. 5. Mia Festival regionální 
kolo České Budějovice (1. místo)

26. 5. Mia Festival Praha 
(3. místo)

V  okresní Soutěži mladých 
zdravotníků vybojovala hlídka 
ve složení Barbora Hesová, Eliš-
ka Dvořáková, Adéla Dvořáková, 
Lucie Bartáčková a Daniel Šimák 
5. – 6. místo. Hlídka prvního 
stupně ve  složení Barbora Kolá-
řová, Jakub Rybníček, Daniel Va-
níček, Veronika Volfová, Natálie 
Barnášová získala sedmé místo.

Velice se daří práce s  talen-
tovanými žáky, kteří se umísťují 
na předních místech v okresních

i krajských kolech olympiád.

Odeslali jsme práce do  celo-
státní literární soutěže, kterou 
pořádá Klub ekologické výchovy 
ve spolupráci se Zeleným Křížem 

ČR a sekretariátem České komise 
pro UNESCO na téma „Propagu-
jeme turistiku v regionech Čech, 
Moravy a  Slezska“. Soutěž byla 
uspořádána u  příležitosti Mezi-
národního roku cestovního ru-
chu.  V literární části ve II. kate-
gorii získal 3. místo Radek Korch 
(7. A). Jmenovaný žák byl přijat 
na  Ministerstvu zahraničních 
věcí ČR v  budově Černínského 
paláce.

V  okresním kole biologické 
olympiády kategorie C vybojoval 
1. místo Libor Kuchař (8. A) a 3. 
místo Magdalena Kulíková (9. 
A). Oba žáci postoupili do kraj-
ského kola, kde byli úspěšnými 
řešiteli.

V  okresním kole Pythagoriá-
dy 6. ročníků získal 3. – 7. mís-
to Jáchym Kubů (6. A). Obsadil 
i krásné 3. místo v celostátní ma-
tematické soutěži Pangea. 

Ve  výtvarné soutěži Červen, 
měsíc myslivosti a  ochrany pří-

rody, kterou pořádá Okresní 
myslivecký spolek, získala ve 
IV. kategorii 1. místo Kamila 
Doubková (9. A), Tereza Dvořá-
ková (8. A) a Veronika Brychtová 
(9. B). Ve  2. kategorii obsadila 
1. místo Nela Mašková (2. B), 
2. místo Klára Mazancová (2. B), 
Denisa Křepelková a  Matylda 
Absolonová (obě 2. A). V  této 
soutěži získala naše škola rovněž 
1. místo jako nejlepší výtvarná 
dílna.

V  okresní soutěži Matema-
tický klokan 2017 v  kategorii 
Cvrček obsadil 2. místo Jakub 
Tourek (3. B), v  kategorii Kadet 
7. místo Anežka Zadražilová 
(8. B) a  v  kategorii Benjamín 
4. místo Barbora Hesová (7. B). 

V  okresní výtvarné soutěži 
„PO  očima dětí“ získala děvčata 
ve 4. kategorii 1. místo Inka Ho-
ráková (9. B), 2. místo Monika 
Blažková (9. A). Ve  2. kategorii 
obsadil 1. místo Daniel Georgiev, 

2. místo Antonín Janů a  čestné 
uznání obdržel Pavel Frančík 
(všichni 3. B). 

Na  rybářské olympiádě 
ve Vodňanech reprezentoval naši 
školu Matyáš Hodina (6. A), kte-
rý obsadil 11. místo. 

Sportovní výsledky:
V  okresní fotbalové soutěži 

McDonalds Cup B (starší děti) 
vybojovali naši žáci 3. místo.

Do krajského kola soutěže Od-
znak všestrannosti olympijských 
vítězů kraje postoupila Barbora 
Hesová (7. B), Michal Macháček 
(9. B) a Jan Pospíchal (5. B).

V okresním atletickém čtyřbo-
ji I. stupně obsadili 2. místo 
chlapci Jan Pospíchal, Petr Po-
spíchal  a  Matěj Kolací (všichni 
5. B). Děvčata Barbora Hesová, 
Tereza Hodinová, Miroslava Dvo-
řáková, Monika Havlíková a Te-
reza Šťastná vybojovala rovněž 
2. místo. V  jednotlivcích získali 
1. místo žáci Michal Macháček 
(9. B – starší žáci) a  Barbo-
ra Hesová (7. B – mladší žá-
kyně). Úspěšní byli i  dal-
ší – starší žáci 4. místo, starší 
žákyně 5. místo a  mladší žáci 
6. místo. 

Michal Macháček (9. B) vybo-
joval 1. místo ve „Finále poháru“ 
AŠSK ČR v aquatlonu v katego-
rii IV. chlapci. Soutěž se konala 
v Trutnově. Dále obsadil 3. místo 
v soutěži Táborské okruhy. Tento 
žák bude reprezentovat Jihočeský 
kraj na  olympiádě v  Jihomorav-
ském kraji, kde se konají Hry 
VIII. letní olympiády dětí a mlá-
deže ČR 2017. Z  naší školy zde 
bude rovněž soutěžit Barbora 
Hesová a  Tereza Hodinová (obě 
7. B).

Nejúspěšnější žáky školy při-
jal pan starosta 23. 6. 2017 v ob-
řadní síni MěÚ v Chýnově.

Na  akademii byli vyhlášeni 
nejlepší žáci jednotlivých tříd 
a oceněni nejlepší sportovci.

Krásné a pohodové léto.            

pokračování ze str. 3

Klára Mazancová
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V  celostátní literární soutěži 
pořádané Klubem ekologic-

ké výchovy ve spolupráci se Zele-
ným křížem ČR a  sekretariátem 
České komise pro UNESCO ob-
sadil žák ZŠ Chýnov Radek Korch 
se svou prací 3. místo. Slavnostní 
vyhlášení výsledků se uskutečnilo 
12. 6. 2017 v  reprezentačních 
prostorách Ministerstva zahra-
ničních věcí v budově Černínské-
ho paláce. 

O kolozubém
kostlivci
Radek Korch

Nikdy nezapomenu na  pod-
zimní odpoledne. Bylo mi ten-
krát asi šest let a  vypravili jsme 
s  maminkou rozsvítit světýlka 
do  lucerniček na  hřbitově. Už 
delší dobu nám slibovala, že až 
bude chvilka času, bude nám 
povídat příběh o  chýnovském 
kostlivci. Nyní nastal ten úplně 
nejlepší čas a maminka se nene-
chala dlouho přemlouvat. Musím 
dodat, že byly Dušičky, svátek 
mrtvých. Tady začíná vyprávění 
o kolozubém kostlivci.

Kdysi dávno, za  dob našich 
praprababiček, žil jeden mladík. 
Dívky s  ním nechtěly při tan-
covačce tancovat a  jen si z něho 
dělaly legraci. Rozhodl se jim 
to nějak oplatit. Jednou, když 
se vracel z  práce na  hřbitově, 
všiml si, že u  zdi něco leží. Při-
šel k  tomu blíž a  zjistil, že to je 
lidská lebka. Chtěl si ji vzít ce-
lou a  vystrašit s  ní děvčata, ale 
lebka by se mu nikam nevešla. 
Řekl si: „Vezmu si jen zuby, ty mi 
budou stačit.“ Prvního dne zrá-
na, přibližně okolo páté hodiny, 
když ještě spal, uslyšel klepání 
na  okno. Nejprve si toho moc 

nevšímal a  usoudil, že se mu to 
jen zdá. Po  chvíli se zvedl a  šel 
se podívat, co se děje. Za oknem 
spatřil kostlivce a  ten ukazoval 
na  volné místo v  ústech. Mladý 
muž se vyděsil. Strachy zaběhl 
do  postele a  pokoušel se znovu 
usnout. Vůbec se mu to nepoda-
řilo a třásl se zimou. Dalšího dne 
byl neodpočatý, unavený a bál se, 
co se stane v noci. Každou další 
noc se vše opakovalo.  Z mladí-
ka se pomalu stávala pochodující 
troska. Byl nevyspalý, unavený, 
pohublý a začaly mu šedivět vla-
sy. Lidé se báli, co se s chasníkem 
děje. Opravdu to s  ním nevypa-

dalo dobře.  Někteří si mysleli, 
že přichází jeho konec. Zesláblý 
mládenec už přestával věřit, že 
by se mohl své děsivé můry zba-
vit. Než umře, musí ještě vrátit 
do  lebky u  hřbitovní zdi zuby. 
A co se nestalo! Následující noc 
se konečně vyspal jako už dlou-
ho ne. 

Než maminka dovyprávěla, 
stačili jsme navštívit náš hrob, 
zapálit svíčky a  prohlédnout si 
část krásně osvětleného hřbitova. 

Když jsme maminku přemlou-
vali, aby nám legendu pověděla, 
mysleli jsme si, že si ji jen vy-
slechneme a budeme možná vě-
dět, že existuje. Ale trochu jsme 
se zmýlili. Bylo to způsobené 
zřejmě tím, že jsme byli na hřbi-
tově už téměř potmě a všude sví-
tila světýlka. Už to samo o  sobě 
v člověku vyvolává zvláštní pocit. 
A teď do toho ještě ten kostlivec! 
Odnést něco ze hřbitova mě ni-
kdy nenapadlo, ale díky mamin-
čině vyprávění jsme pochopili, 
že návštěva hřbitova má svá pra-
vidla, ale zároveň svá tajemství 
a záhady.                                          

Matěj Kadlec

Začátek měsíce května byl 
pro mnohé z  nás, žáků chý-

novské základní školy, docela 
výjimečný. Po  několika měsí-
cích těšení se konečně uskuteč-
nila cesta do  spřátelené obce 
Oberthal ve  Švýcarsku. Výpravu 
tvořilo celkem 15 žáků osmých 
a devátých tříd. Pedagogický do-
zor zajišťovalo pět učitelů v  čele 
s  ředitelkou školy Mgr.  Marií 
Hánovou. Pohodlí a  bezpeč-
nost všech účastníků zájezdu 
měli na starost dva řidiči. Výletu 
předcházelo domlouvání formou 
e-mailů nebo jiných sociálních 
sítí a především očekávání z naší 
strany, co nás v neznámém pro-
středí čeká.  

Když konečně nastal den D a mě-
li jsme zabalené kufry, nakoupe-
né dárky pro švýcarské kamará-
dy i jejich rodiny, zbývalo už jen 
poslouchání rad rodičů, jak se 
máme v  zahraničí chovat. Cesta 
ubíhala celkem vesele a nepřines-
la žádné zásadní problémy. Po 12 
hodinách jízdy se objevily první 
zemědělské usedlosti a všem bylo 
jasné, že jsme na  místě. V  hla-

vách nám hučely uvítací fráze, 
tolikrát procvičované v hodinách 
němčiny, ale málokdo byl scho-
pen dát je dohromady. Hostitel-
ské rodiny nás zavedly do místní 
školy a po přivítání nastalo oče-
kávané ubytování. Rodina Danila 
Sickarse, u  které jsem bydlel, se 
živí, jako téměř všechny rodi-
ny v  této oblasti, zemědělstvím. 
Po seznámení se všemi členy ro-
diny jsem ochutnal první švýcar-
ské jídlo a musím říci, že jsem si 
nijak zvlášť nepochutnal. Dokon-
ce se mi chtělo vytáhnout z bato-

hu oschlé tousty od  mamky, ale 
nechtěl jsem urazit hostitelku, 
tak jsem připravený Apfelkuchen 
statečně spolykal. Danilovi pěs-
touni se jmenovali Heidi (hned 
mě napadl název knihy Heidi, 
děvčátklo z hor, což by se v tom-
to hornatém kraji docela hodilo) 
a Wolly.   Vedle Danila mají ještě 
tři vlastní děti, které jsou již do-
spělé a žijí v jiné oblasti.

Program návštěvy byl podob-
ný, jako když byli Švýcaři u  nás 
v  Chýnově. Každý den jsme se 
zúčastňovali společných akcí 

a  výletů, večery patřily společ-
nému povídání, dá-li se to tak 
nazvat při úrovni našich jazyko-
vých znalostí. Moderní tělocvič-
na školy se po dobu naší návštěvy 
proměnila ve společenskou míst-
nost a kromě sportování sloužila 
třeba i k tanci.

Velmi zdařilý byl výlet do hlav-
ního města Bernu. Dozvěděli 
jsme se, že je vystavěno na břehu 
řeky Aare a má asi 140 000 oby-
vatel. Prohlédli jsme si celou řadu 
historických památek, ale nejlepší 
atrakcí byl „Bärengraben“, pro ne-
znalé jazyka německého „příkop 
s medvědy“. Ten je symbolem ce-
lého bernského kantonu a  med-
vědí obyvatelé budou mít prý 
brzy postavený i  přírodní park. 
Hlavní město na  mě zapůsobilo 
velmi příjemným dojmem, všude 
bylo uklizeno a domy měly krás-
né fasády. Znovu se oklikou vra-
cím k  jídlu, ale z  celé prohlídky 
mě nejvíce mrzelo, že jsme neo-
chutnali proslavenou švýcarskou 
specialitu Berner Rosti, což jsou 
uvařené a nastrouhané brambory 
zapečené se špekem a sýrem, pro-
stě taková „nóblcmunda“.  

Návštěva Oberthalu

Radek Korch obsadil 3. místo v literární soutěži

pokračování na str. 6

foto: Matěj Kadlec
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Rodina mého kamaráda mě 
vzala do Bernu ještě jednou a cí-
lem výletu byla návštěva země-
dělského veletrhu a  zábavního 
parku. Ten tak trochu připomí-
nal naši Matějskou pouť a daly se 
v  něm vidět i  podobné atrakce. 
Musím říci, že jízda na  obrov-
ském ruském, vlastně švýcar-
ském, kole patřila k  mým nej-
větším zážitkům. Doma mi paní 
Heidi předvedla, jak ručně vyrábí 
výtečné sladké tyčinky, které by 
se daly přirovnat k našim hořic-
kým trubičkám. Několik balení 
jsem dostal i  jako dárek, a  tak 
mohli, po mém návratu, tuto kra-
jovou specialitu ochutnat i  moji 
rodiče.

Rád vzpomínám i  na  exkur-
zi do  sýrárny, kde, jak již název 
napovídá, jsme viděli výrobu 
a  následné zpracování znameni-
tých sýrů. Místní specialita Rac-
lette, což je roztavený sýr, který 
se podává s  bramborami nebo 
pečivem, byl výbornou lahůd-
kou a  paní Heidi mi prozradila 
i  recept, jak si ji mohu připravit 
i  u  nás, což určitě zkusím a  po-
přeji všem Guten Appetit.

Also und das ist alles, musím 
napsat na  závěr. Ten ovšem ne-
byl zdaleka tak rychlý, jak by se 
zdálo. Provázelo ho mnoho slz, 
hlavně od dívčí části výpravy, vý-
měna dárků a slibů, jak si všichni 
budeme psát a ….. Poslední obe-
jmutí, mávání a hurá domů. Tam 
na nás čekali rodiče, a i když byla 
návštěva Švýcarska velmi příjem-
ná a  pohodová, bylo moc milé 
slyšet místo německého „herz-
lich willkommen“ to naše české 
„tak vítejte doma“.                        

Návštěva 
Oberthalu

Iva Eybertová

Po  šesti letech se do  chýnov-
ské školy vrátila putovní 

cena za  nejlepší výtvarná díla 
v  soutěži Červen, měsíc mysli-
vosti a  ochrany přírody. Soutěž 
pravidelně vyhlašuje Okresní 
myslivecký spolek Tábor a letoš-
ní 13. ročník byl pro nás velmi 
úspěšný. 

Ve  2. kategorii (1.-3. třída) 
vyhrála 1. místo Nela Mašková 

(2.B) a 2. místo obsadily tři dívky 
ze 2. ročníku - Klára Mazancová 
(2.B), Denisa Křepelková (2.A), 
Matylda Absolonová (2.A). Chtě-
la bych poděkovat vyučujícím 
výtvarné výchovy  ve 2. ročníku, 
paní učitelce Mgr.  Naděždě Rů-
žičkové a paní učitelce Mgr. Dag-
mar Eybertové.

Ve  4. kategorii (8.-9.třída) se 
umístily na  pomyslném stupni 
vítězů dokonce tři naše dívky 
- Kamila Doubková (9.A), Ve-

ronika Brychtová (9.B) a  Tereza 
Dvořáková (8.A).

Vernisáž i  předání cen pro-
běhlo 18. května 2017 v  budo-
vě Střední zemědělské školy 
v  Táboře a  Terezin obrázek vlka 
byl na  titulní straně pozvánky 
na tuto slavnost.

Děkuji dívkám za  vynikající 
reprezentaci školy, neboť jejich 
zásluhou jsme zatím jediná ško-
la, které byla cena předána již 
počtvrté!                                        

Putovní cena za nejlepší 
výtvarná díla je naše!

Iva Eybertová

Již 43. ročník výtvarné soutěže 
Požární ochrana očima dětí 

2017 se zaměřil na  historii po-
žární ochrany.

Téma oslovilo i hochy. Velmi 
úspěšně se na  poli štětců a  ba-
rev popasovali s  námětem hoši 
ze 3.B. V  kategorii ZŠ 2 (3.-5. 
třída) – vyhrál Daniel Georgiev, 
druhou příčku obsadil Antonín 
Janů a čestné uznání získal Pavel 
Frančík. Děkuji tímto paní uči-

telce Mgr.  Ivě Hruškové, která 
žáky vedla.

Na  II. stupni bodovaly dívky 
z  9. ročníku. V  kategorii ZŠ 4 
(8.-9. třída) zvítězila Inka Ho-
ráková (9.B) a  2. místo získala 
Monika Blažková (9.A).

Žákům byly ceny a  diplomy 
předány v  sobotu 24. 6. 2017 
na  stanici HZS JčK v  Táboře, 
kde byl pro ně připraven i  do-
provodný program.

Chtěla bych poděkovat 
i  por.  Ing.  Ivaně Petrů z  Ha-

sičského záchranného sboru 
JčK ÚO Tábor, která nám letos 
poprvé zaslala stolní kalendář, 
v  něm jsou otištěny 2 vítězné 
obrázky  našich žáků z loňského 
ročníku soutěže. U obrázků bo-
hužel není uveřejněn název ško-
ly, což se v budoucnu, doufejme, 
podaří napravit. Pro děti je to 
vynikající zpětná vazba a  velká 
motivace!

Můj největší dík však patří 
samozřejmě žákům.                          

Historie požární ochrany

pokračování ze str. 5

Bernský medvěd

Kamila Doubková 9.A Denisa Křepelková 2.A Tereza Dvořáková 8.A

Monika Blažková 9.A Inka Horáková 9.B
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Z mateřské školy
Helena Málková

ředitelka MŠ Chýnov

Víkendová akce s rodinou mi 
přinesla další z příběhů spo-

jených s  výchovou dítěte. Byla 
jsem svědkem střetu předškolní-
ho chlapce s prarodiči, jimž „ma-
zánek“, kterého jim rodiče svěřili 
na  hlídání, dokonale znepříjem-
nil sobotní dopoledne a  před 
stovkami lidí ukázal škálu své 
nevychovanosti. Sledovala jsem 
nerovné zápolení babičky a dědy 
s klukem, který dokonale předve-
dl všem přihlížejícím, jak lze ze 
dvou milujících lidí mého věku 
udělat dvě hromádky neštěstí. 
Nedalo mi, abych se k  bojující 
skupince nepřiblížila a nezajíma-
la se o  jádro sporu. Vyrozuměla 
jsem, že “milý sprateček“ vyžado-
val od  svého doprovodu zakou-
pení hitu letošního léta, podivné 
hračky s názvem SPINNER. Babi 
správně usoudila, že rotující kus 
plastu chlapečka nijak nerozvine, 
a tak mu jej odmítla zainvestovat. 
To si však dovolila něco nepřed-
stavitelného. Malý tyran nejprve 
zaútočil slovně, počastoval své 
„hlídače“ nechutnými nadávka-
mi, a když nedosáhl svého, přidal 
i surové kopance do holení obou 
prarodičů. Ti se marně snaži-
li o  jeho uklidnění, ke  kterému 
nedošlo ani poté, kdy se zoufa-
lá babička rozplakala a  prosila 
vnoučka, aby už byl hodný. Tím, 
samozřejmě, přilila olej do  ohně 
a „slízla“ další sprostá slova smě-
rem ke  své osobě. Přihlížející 
děda se také, ovšem marně, sna-
žil zuřící vnouče zpacifi kovat, ale 
dopadl stejně jako jeho manželka 
a vyslechl si, ke kterým zvířatům 
a  částem lidského těla jej „milá-
ček“ přirovnal. Zkuste si tipovat, 
jak celá scéna skončila. Byť měla 
jasné vítěze, na nejvyšší stupínek 
se postavil pětiletý tyran. Proč? 
Nebudu vás dlouho napínat. 
Ve chvíli, kdy se zdálo, že se děda 
postaví na stranu své ženy a s tra-
pičem zatočí, odněkud přilétla 
matka dítěte. Ke zděšení nás všech 
zaútočila i ona na zdrcené „staří-
ky“ a vynadala jim nevybíravými 
slovy, proč synkovo přání nespl-
nili. Po  výchovné lekci, kterou 
jim uštědřila dcera nebo snacha, 
se oba manželé zvedli, pokorně 
odvedli zuřivce ke stánku a poža-
dovanou věc zakoupili. Že to bylo 
úplně mimo zdravý rozum? Ano, 
bylo, ale podobné scény zažívají 
tisíce dospělých, jimž se výchova 

potomka naprosto vymkla z ruky 
a  stali se z nich otroci a pokorní 
služebníci malého vládce. Tuto 
událost jsem zmínila proto, abych 
dále krátce popsala úlohu praro-
dičů ve  výchově nejmladší gene-
race a dovolím si k tomu vypůjčit 
některá konstatování PhDr.  Lid-
mily Pekařové, odbornice na  vý-
chovu, která se ve  své ordinaci 
setkává s mnoha poruchami cho-
vání u dětí a mladistvých.

Dnešní mladí otcové a  ma-
minky si často stěžují na  nedo-
statek času a  o  výchovu svých 
potomků se dělí se svými rodiči. 
Výchova svěřená do rukou babič-
ka a dědy má své nenahraditelné 
hodnoty, ale i mnohé nevýhody. 
Největším přínosem starších je 

jejich oddanost dítěti, kdy hod-
notu času vnímají jako hodnotu 
času věnovanou svým vnouča-
tům. Prarodiče touží po  dětské 
závislosti, chtějí pomáhat mla-
dým, ale především touží po své 
ztracené osobní důležitosti. 
Umějí bez nervů a  roztěkanosti 
věnovat svým vnoučatům veške-
rý čas a  i kus osobního pohodlí. 
Jsou trpěliví, mají schopnost vše 
prožívat teď a  tady, vytvářejí to-
lik potřebnou jistotu a  zázemí. 
Děda s  babičkou nikdy nespě-
chají, vždy mají otevřenou náruč, 
i když se sami ještě často potýkají 
s pracovními či zdravotními pro-
blémy.

Starší generace přináší tedy 
do  rodiny velkou pomoc i  zá-
těž zároveň. Jak vychovávali své 

děti, tak budou působit na jejich 
potomky. Pokud byli důslední 
ve  výchově těch svých, budou 
tak jednat i  ve  vztahu k  vnou-
čatům, pakliže trpí „slepotou“ 
k  agresivitě a  dalším popsaným 
jevům v  úvodu mého článku, 
přenesou tuto svou „nemoc“ 
do  vztahu s  dětmi svých dětí. 
Jejich omlouvání nevhodného 
dětského chování ve  stylu „on 
to nechtěl udělat, dneska nemá 
dobrou náladu apod.“ neobstojí 
a  vede k  bezmoci a  bezradnosti 
vychovávajících. K ještě horšímu 
stavu dochází v případě, že dítě je 
naprosto bez vychování ze strany 
vlastních rodičů a ubozí prarodi-
če, kteří mají na jeho rozvoj jiný 
náhled, jsou „mladými“ nuceni 

působit na  svěřené vnouče je-
jich naprosto nefunkčními vý-
chovnými metodami a v případě 
„neposlušnosti“ jim hrozí zákaz 
návštěv nebo dokonce odejmutí 
dítěte z  jejich vlivu, aby na  něj, 
nedej bože, nepřenášeli nějaké 
nesmyslné požadavky stran dob-
rého chování.  

Doktorka Pekařová velmi oce-
ňuje správně výchovně působící 
seniory a má pro ně několik vel-
mi dobrých rad, které v  závěru 
mého povídání ráda cituji:
Pokud můžete, buďte soběstač-

ní.
Váš byt nebo dům bude jednou 

patřit vašim dětem. Nedávejte 
ho nikomu, pokud žijete. 

 Vytvoříte si sami v sobě pocit, 
že překážíte a zabíráte místo. 

Své peníze užívejte, dokud 
máte pevné zdraví. Do  hrobu 
si je nevezmete, ale rozdávejte 
je dětem a  vnoučatům podle 
vlastního rozhodnutí. Nene-
chejte nikoho s nimi hospoda-
řit.

 Vytvoříte si zbytečné pocity, 
že už nemáte pro nikoho cenu, 
jen těm mladým ujídáte.
A chcete vědět, jak by asi zmi-

ňovaná paní doktorka uzavřela 
přednášku na  úvodní téma? Po-
dobný případ nám kdysi podrob-
ně rozebírala, proto se mohu 
domnívat, že by řekla: „S  těmi 
dospělými již nemá cenu praco-
vat, ti si svůj osud, bohužel pro 
ně, vybrali, Pokusím se pouze 
zachránit toho chlapce“.

Školní rok 2016/2017 
v MŠ ve zkratce

školní vzdělávací program má 
název „Dobré je, že jsi na světě 
- koukni, jak rádi máme tě“

ve  školním roce 2016/2017 se 
v  MŠ vzdělávalo celkem 101 
dětí

vzdělávací cyklus doplnilo  více 
než 15 divadelních představení 
a výchovných programů

probíhala trvalá spolupráce 
s  DpS v  Chýnově, knihovnou 
a infocentrem

děti mohly pracovat ve  dvou 
zájmových kroužcích – kera-
mický a  výuka anglického ja-
zyka

byly zařazovány projekty sou-
visející s  významnými svátky 
a událostmi

zajímavé informace děti zís-
kávaly při návštěvách a  ex-
kurzích – botanická zahrada, 
hasičská stanice, dílny, provo-
zovny …

uskutečňovala se spolupráce 
s rodiči formou společných akcí

k zápisu pro nadcházející škol-
ní rok rodiče přihlásili celkem 
33 dětí a všem bylo vyhověno 
ohledně přijetí k  předškolní-
mu vzdělávání

v MŠ působí asistentka pedago-
ga, která pracuje s dítětem s po-
ruchou autistického spektra

pedagogické pracovnice se zú-
častňovaly vzdělávacích akcí

MŠ spolupracuje se sdružením 
APLA pro děti s poruchou au-
tistického spektra

zápisu do  základní školy se 
zúčastnilo celkem 36 dětí, 
pěti z  nich byl udělen odklad 
školní docházky pro školní rok 
2017/2018                                       
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Z matrikySPOLEČENSKÁ
KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA

70 let
Fraitová Marie, Kloužovice

Kovačík Jan, Chýnov
Horová Stanislava, Chýnov

Štrouf Ladislav, Chýnov

75 let
Kučera Václav, DS Chýnov

Fauová Květa, Chýnov
Plochová Jaroslava, Záhostice

Petrů Josef, Chýnov
Vojáková Anděla, Chýnov
Butalová Anna, Chýnov

Maršálová Vlasta, Chýnov
Doležal Josef, Chýnov

80 let
Sváčková Jiřina, Chýnov

Svobodová Zděna, Chýnov

85 let
Med Miloslav, Chýnov

Náplavová Eva, Chýnov
Ryant Jiří, DS Chýnov 
Hrubá Marie, Chýnov

Cabalová Marie, Dobronice
Civín Václav, Chýnov

90 let
Šalátová Věra, Kloužovice

Petrů Věra, DS Chýnov

91 let
Svobodová Antonie, Chýnov

92 let
Lipšová Vlasta, DS Chýnov

93 let
Šebková Helena, DS Chýnov

95 let
Krohová Františka, Chýnov

NAROZENÉ DĚTI

Fifk ová Sofi e, Chýnov
Šilhavecká Elena, Chýnov

Svobodová Vanesa, Chýnov
Hochová Lucie, Kloužovice

Mackovičová Anna, Chýnov
Kubát Pravoslav, Chýnov

Kubát Teodor, Chýnov
Kubátová Mária, Chýnov
Chlubna Adam, Chýnov
Novotný Matyáš, Chýnov

Adam Matěj, Chýnov
Starka Vít, Chýnov

Horák Jindřich, Chýnov
Svitáková Anežka, Chýnov

Škrábková Martina, Chýnov
Kucyn Ema, Chýnov

Bubeník Jindřich, Chýnov
Štokingerová Nikola, 

Kloužovice

Vítání nových občánků se konalo 16. 6. 2017. Tentokrát vám ve fotogalerii 
představujeme jednotlivá miminka . Spokojená dětská očka dokazují, že v náručí 
maminek je klid a bezpečí. Tradiční slavnostní obřad se vydařil.

Vítáníčko

S  mateřskou  školou se před 
nástupem do  1. třídy školy 

základní  přišlo rozloučit v  do-
provodu svých učitelek  ve  slav-
nostním obřadu celkem 31 dětí. 
Tohoto obřadu se již tradič-
ně účastní nejen rodiče dětí, 
ale i  další rodinní příslušníci. 
Ve  slavnostní atmosféře před-
vedly děti společné písničky, 
vyslechly si slovo starosty i paní 
ředitelky školky, převzaly drobné 
dárečky a kytičky.                          

Rozloučení dětí s mateřskou školou
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Marie Fučíková
předsedkyně SPOZ

V  tomto čtvrtletí byla příle-
žitost připomenout si dvě 

jubilejní svatby. 
První  svatba byla „kamenná“ 

– neskutečných 65 let společného 
života  manželů Marie a Jaroslava 
Nácalových z  Velmovic. Přesné 
datum  bylo 26. 4. 2017.

Dovolte mi kratičký citát ze 
slavnostního projevu pana sta-
rosty Pavla Eyberta, který měl 
k oslavencům na jejich kamenné 
svatbě, cituji:

…Není mnoho  takových mezi 
námi, kterým se povede prožít 

společně tak dlouhou dobu. Ně-
kteří nemají štěstí, jiní nemají 
zdraví. Sluší se tedy poděkovat 
i osudu…

Proto oslavenci pozvali  ce-
lou velkou rodinu, před kterou 
si slavnostně zopakovali man-
želský slib, pevně si stiskli ruce 
a dali políbení. Nechyběl podpis 
do kroniky  tak jako před 65 lety.

Ještě jednou blahopřejeme.

Další svatba byla  „Zlatá“ 
manželů Mileny a  Pavla Mare-
šových z Chýnova. Přesné datum 
bylo tentokrát 29. 4. 2017. Ná-
vštěva pana starosty Pavla Ey-
berta a  předsedkyně SPOZ paní 

Marie Fučíkové  v  rodině osla-
venců byla mile přijata a vydařila 
se. Nechyběly květiny, gratulace , 
drobné dárky a pohoštění.

Ještě jednou blahopřejeme.

Úmyslně jsem uvedla přesné 
datum sňatků, protože si možná  
starší spoluobčané vzpomenou, 
že v nejkrásnějším měsíci v roce, 
a  sice v máji, se svatby nedělaly. 
Lidové pořekadlo praví: „svatba 
v máji, nevěsta do roku na máry“. 
Proto bylo vždy nejvíce svateb 
do konce dubna. Dnes se už ni-
kdo pořekadla nedrží, ale podle 
statistik je jasné, že v  květnu je 
i přesto svateb nejméně.                

Jubilejní svatby SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Dne 23. 6. 2017 se kona-
la slavnost na  městském 

úřadě. Za přítomnosti ředitelky 
základní školy paní Marie Há-
nové, zástupce ředitelky pana 

Miroslava Mládka a  třídních 
učitelek devátých tříd paní 
Hany Kuchařové a  Svatavy 
Mládkové bylo přijato  celkem  
20 úspěšných žáků základní 

školy, kteří reprezentovali ško-
lu, ale i  město ve  vědomost-
ních, sportovních i  výtvarných 
soutěžích a  získali to nejlepší 
umístění.                                    

Přijetí nejlepších žáků základní 
školy panem starostou
Mgr. Pavlem Eybertem

UZAVŘENÉ SŇATKY

Jílek Antonín, Chýnov
Mašková Marie, Tábor

Felcman Libor, Chýnov
Krejčová Martina, 

Dolní Hořice

Pošvář Dušan, Kladruby
Komrsová Lenka, Kladruby

Jalal Filip, České Budějovice
Žemlíková Tereza, 

Frenštát pod Radhoštěm

Borik Petr, Chotčiny (Bruntál)
Berková Hana, Chotčiny

Čížek Josef, Turovec
Vachová Jana, Tábor

ZEMŘELÍ SPOLUOBČANÉ

Zadražilová Věra (1932), 
Chýnov

Chrášťanská Věra (1932), 
Chýnov

Provazník Zdeněk (1945), 
Chýnov

Hrušková Anna (1945), 
Chýnov

Rothbauerová Jaroslava (1945), 
Chýnov

Fučík Jaroslav (1943), 
Záhostice

Rezková Marta (1930), 
Chýnov

Ve středu 26. 4. 2017 se v plné 
svěžesti dožila 95 let nejstarší 
občanka Chýnova paní Fran-
tiška Krohová. Narozeniny 
oslavila v kruhu milující rodiny. 
Za  Sbor pro občanské záleži-
tosti v  Chýnově, pana starostu 
a  celý městský úřad paní Kro-
hové popřály paní Hana Dvo-
řáková a  Dagmar Mládková 
a předaly jí dárek a kytičku. Ješ-
tě jednou přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.            

Nejstarší občanka 
Chýnova paní 
Františka Krohová

Zlatá svatba manželů Mileny a Pavla MarešovýchKamenná svatba manželů Marie a Jaroslava Nácalových
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Z domova pro seniory

Knihovna

Hana Měchurová
vedoucí sociálního úseku

Letošní aprílové počasí nás 
hodně potrápilo. Letní tep-

loty začátkem dubnových dnů 
vystřídaly sněhové přeháňky 
a  mráz. Byli jsme tak nuceni 
plánované venkovní akce zru-
šit nebo přesunout na  pozdější 
dobu. Přesto jsme zvládli alespoň 
návštěvu Velikonoční výstavy 
v  Galerii 140 a  trhů na  Žižkově 
náměstí v Táboře.

Jakmile se počasí umoudřilo, 
rozkvetla i  naše venkovní tera-
sa. Senioři zde v rámci zahradní 
terapie pěstují v mobilních záho-
nech květiny, zeleninu, bylinky 
a jahody. Výška a tvar těchto kon-
tejnerů dává možnost věnovat se 
zahradničení i  lidem na  invalid-
ních vozících. Klienti zde nejen 
odpočívají, ale také pod vedením 
personálu aktivně cvičí. Před slu-
nečními paprsky je chrání nová 
veliká markýza.

Jaro znamenalo pro Domov 
pro seniory dvě stavební úpravy 
v  původní části budovy zámku. 
Došlo k rekonstrukci a moderni-
zaci koupelny a jejího příslušen-
ství v  budově C. Ve  stejné části 
domova byly vyměněny dveře 
nad schodištěm. Původní na-
hradily bezpečnostní prosklené 
dveře ovládané čipem. Cílem této 
úpravy je zajištění větší bezpeč-
nosti seniorů, která je vzhledem 
k  jejich onemocnění nezbytná, 
a to především u klientů trpících 
Alzheimerovou chorobou nebo 
jiným typem demence.

Prvomájový den patřil hlavně 
mužskému osazenstvu našeho 
domova. Veterán klub Chýnov 

zavítal při své prvomájové jízdě 
i k nám, za což velmi děkujeme. 
Na  zámecké nádvoří se sjelo 
mnoho historických motocyklů 
a osobních automobilů z dob mi-
nulých, které již na dnešních sil-
nicích téměř nepotkáte. Pánové, 
ale i  ženy využili jedinečné pří-
ležitosti prohlédnout si veterány 
a  zároveň zavzpomínat na  časy, 
kdy s  těmito auty či motorkami 
jezdili, nebo je dokonce vlastnili.

V sobotu 20. května se uskuteč-
nila společenská událost, kterou 
organizujeme pro naše klienty 
dvakrát do  roka, setkání s  rodi-
nami. Klientky společně s  ergo-
terapeutkami napekly několik 
druhů moučníků. Zaměstnanci 
kuchyně připravili pro všechny 
hosty občerstvení v podobě oblo-
žených chlebíčků s různými dru-
hy pomazánek, které jsou nově 
zaváděny do  jídelníčku domova. 

Poprvé jsme pro tuto událost při-
pravili i  videoprojekci fotografi í 
z kulturních a společenských akcí 
současně s  prezentací výrobků 
klientů. O zábavu se již tradičně 
postarala hudební skupina Duo 
Klasik, s  níž si všichni zazpívali 
známé písničky.

Hudba vždy nejen seniorům 
zlepší náladu. Proto je tak po-
pulární koncert dechové kapely 
Muzikanti z  jižních Čech, který 
jsme uspořádali na  zámeckém 
nádvoří. Současně probíhal den 
otevřených dveří, kdy byly ná-
vštěvníkům zpřístupněny všech-
ny prostory zámku. Zájemce 
o  prohlídku prováděli zaměst-
nanci domova a přiblížili jim tak 
běžný chod zařízení. Celá akce se 
uskutečnila za  pěkného počasí 
a  všichni si užili krásné vystou-
pení, na  němž zazněly tradiční 
lidové písně. 

V  červnu jsme byli pozváni 
v  rámci seniorských her do  Pa-
cova a  do  táborského G-centra 
na turnaj v kuželkách a petanque. 
V  obou případech platil citát Pi-
erra de Coubertina: ,,Není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se.‘‘ I přesto, že 
se náš tým neumístil na  stupních 
vítězů, výlet si všichni užili.

Mnozí naši klienti jsou věřící. 
Nejenom pro ně byla výjimeč-
ným kulturním zážitkem návště-
va kostela Nejsvětější trojice dne 
9. června, kdy probíhala celostát-
ní akce Noc kostelů.

Mnohé z vyjmenovaných akcí 
nám pomáhají zajišťovat naši 
spolupracovníci a  dobrovolníci, 
kteří se tak podílejí na  zpříjem-
nění kulturního a společenského 
života seniorů v  našem domově 
a jimž patří náš velký dík.               

Alena Strašrybková 
Štěpánka Jirásková

Měk Chýnov

V  květnu se naše knihovna 
proměnila v  medvědárium.  

Společnost nám dělalo bezmá-
la dvě stě plyšáků – medvídků 
a méďů všech druhů, barev a ve-
likostí, které nám ze své sbírky 
zapůjčila paní Andrea Brabcová. 
Z výstavy byli nadšeni samozřej-
mě nejmenší děti, včetně celé 
mateřské školky, ale i odrostlejší 
návštěvníci sbírku obdivova-
li a  vzpomínali na  své oblíbené 

hračky nebo se přiznávali, že 
doma na ně nějaký ten medvídek 
taky ještě čeká. V  rámci výsta-
vy proběhla i  malá soutěž, kdy 
návštěvníci mohli tipovat, ko-
lik vlastně těch medvědů k nám 
do knihovny přesídlilo. Vítězkou 
se stala jedna žákyně 3. třídy, kte-
rá od paní Brabcové po prázdni-
nách dostane dárek.

Naše výletníky jsme opět vy-
slali na  oblíbené jednodenní zá-
jezdy. Tentokrát s  námi bohužel 
moc nespolupracovalo počasí, 
a  tak nejen v  dubnu ve  Strá-
ži nad Nežárkou a  na  Červené 
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Lhotě, ale dokonce ani 9. května 
v  Kroměříži teplé svetry a  bun-
dy nesundali. Nicméně i tak byli 
všichni spokojeni, a proto už teď 
upozorňujeme na  další zájezdy 
a  podzimní termíny: 12. září se 
pojede na  Pernštejn, Zelenou 
Horu a  do  Žďáru nad Sázavou 
a 12. října to bude Bechyně, Vy-
soký Hrádek a Albrechtice.

Protože víme, že rádi cestujete 
i  prstem po  mapě, pozvali jsme 
do  knihovny také paní Helenu 
Marečkovou, která nám před-
vedla krátký fi lm ze své cesty 
do  Th ajska a  Kambodže a  pou-
tavě o svých zážitcích vyprávěla.

Proběhla také další ze série 
besed o houbách – tentokrát jar-
ních. Kromě vzácných druhů,  
které se vyskytují na chýnovských 
vápencích nám pan Špinar před-
stavil i  výborné májovky, smrže 
a kačenky. Na další houbařské se-
tkání se můžete těšit v listopadu.

Velkým svátkem pro naši 
knihovnu a  dnem, na  který se 
moc těšíme, je pasování prv-
ňáčků na  čtenáře. Tentokrát se 
uskutečnilo už skoro na  samém 
konci školního roku. Ve  středu 
14. června jsme přivítali žáky  
1. A  a  v  pátek na  to 1.B. Děti 
nám předvedly, co se za celý rok 
naučily, přečetly spolu krátkou 
pohádku, a když slíbily, že budou 
pečlivými čtenáři a budou si vážit 
knih, pan starosta je slavnostně 
pasoval na rytíře řádu čtenářské-
ho. A my už se jenom těšíme, že 
budou hojně využívat čtenářský 
průkaz do  knihovny, který při 
této příležitosti také dostaly.

V  předposledním týdnu škol-
ního roku jsme využili už trochu 
volnějšího režimu ve  vyučování  
a podnikli několik akcí. 

V  pondělí jsme společně 
s  Ing.  Františkem Vališem a  pa-
nem Pavlem Špinarem pozvali 
žáky devátých ročníků společ-
ně s  jejich učiteli na  procházku 
za  poznáním do  Kladrubské 
hory. Od pánů jsme se dozvěděli 
mnoho zajímavého a  poučného 
ze světa hub a  ptačí říše a  paní 
ředitelka zdejší školy Mgr. Marie 
Hánová je skvěle doplňovala in-
formacemi ze světa rostlin.

Další dny už jsme sice knihov-
nu neopustili, nicméně o dobro-

družství nebyla nouze. Prvňáčci 
(před týdnem pasovaní  na  RY-
TÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO) 
dělali čest svému stavu a putovali 
z pohádky do pohádky a pomá-
hali pohádkovým bytostem, které 
se ocitly v nouzi. Musíme dodat, 
máme v Chýnově šikovné rytíře.

V neposlední řadě bychom se 
ještě mohli zmínit o našich pravi-
delných čtvrtečních odpoledních 
s knížkou. S šikovnými a bystrý-
mi žáčky základní školy si čteme, 
doplňujeme chybějící slovíčka 
do textů, hádáme hádanky, luští-
me křížovky, hrajeme si na ilust-
rátory knih atd atd. Jako zdroj 
naší zábavy nám slouží knížky 
z městské knihovny.

Kdo si hraje, nezlobí
Pokud si dobře vzpomínám, 

s koncem školního roku se dříve 
v  knihkupectvích často objevo-
val slogan „Za dobré vysvědčení 
knihu“.  Možná byste také rádi 
své děti nebo vnoučata za  ce-
loroční školní práci odměnili 
nebo jim zkrátka udělali prázd-
ninovou radost. Kromě knihy, 
která je jistě výborným dárkem, 
jim můžete věnovat ještě něco 
daleko cennějšího – svůj čas. 
Využijte novou nabídku Městské 

knihovny Chýnov, půjčte si ně-
kterou z prozatím sedmi desko-
vých her a prožijte společné zá-
bavné odpoledne či večer, určitě 
se nebudete nudit!

Vybíráme 
z knižních novinek

Stačí, když se jenom podíváte 
na  obálky knih Patrika Hartla, 
nemůžete pochybovat o  tom, 
že jde o  typicky prázdninovou 
četbu, a  když přidáme názvy 
„Prvok, Šampón Tečka a  Ka-
rel“, „Okamžiky štěstí“ a „Malý 
pražský erotikon“, je jasné, že 
autor chce své čtenáře především 
pobavit. Ideální četba na  dovo-
lenou, k  vodě, kdy chce člověk 
opravdu absolutně vypnout. 

Podobně odpočinková, i  když 
z  přihrádky romanticko-histo-
rické, je nová kniha Hany Marie 
Körnerové „Císařská vyhlídka“. 
Opět se zde setkáváme s  hrdin-
kami série Kočár do  neznáma, 
sestrami Hermínou a  Stefanií, 

které revoluční změny ve Francii 
donutily opustit domov a  vydat 
se na strastiplnou pouť Evropou, 
aby se po různých peripetiích do-
staly na  jedno zapomenuté pan-
ství v Čechách. Jaké další komp-
likace v neznámé zemi jim osud 
připraví? Jaká milostná dobro-
družství na ně čekají?

Kdo si bude chtít do  kuf-
ru na  dovolenou přibalit další 
z  našich novinek, bude ho mít 
o  dost těžší. Vyšel totiž pátý ze 
sedmidílné „Husitské epopeje“ 
oblíbeného spisovatele Vlasti-
mila Vondrušky. Na  šesti stech 
stránkách autor čtenáře tentokrát 
zavádí do  doby Ladislava Po-
hrobka a  husitského krále Jiřího 
z Poděbrad.

Přívětivé léto s  knihou přeje 
čtenářům Občasníku Městská 
knihovna Chýnov.

Připravujeme na léto:
Ve  výstavních prostorách 

knihovny si budete moct pro-
hlédnout fotografi e přírody 
od  táborské autorky Jany Gott-
waldové.

Pohádkové prázdniny
I  letos jsme připravi-

li v  knihovně pro děti od  5 
do  10 let krátké zábavné pro-
gramy na  pondělní dopoled-
ne. Konkrétně se sejdeme 10., 
24. a  31. července a  14. srpna. 
Podmínkou účasti dětí je pí-
semný souhlas rodičů (podepí-
šete při příchodu do knihovny) 
a  přítomnost na  celém pro-
gramu od  9:00 do  12:00 hod. 
(do knihovny je možné přijít už 
v 8 hodin).

S  prázdninami se potom roz-
loučíme loutkohereckou díl-
ničkou v pátek 1. září od 17 ho-
din. Do  knihovny jsme pozvali 
loutkářku Jitku Davídkovou, 
která nám předvede, jak loutka 
vzniká a jak vůbec funguje. Celé 
září potom budete moct obdivo-
vat její loutky na výstavě.            

Paní Butalová nás inspirovala k nabídce další služby knihovny. Čas od času půjčovala v knihovně knížky i svým kamarádkám, které byly 
nemocné. 
Pokud byste si někdo chtěl přečíst knížku z městské knihovny a třeba ze zdravotních důvodů do knihovny nemůžete přijít osobně, 
stačí zavolat na tel. číslo: 381 297 647 anebo napsat na jiraskova@chynov.eu a my Vám požadovanou knížku zaneseme.

Nabídka donášky knížek až do domu
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ZPRÁVY ZE ŠKK

Milan Rada

Školská a  kulturní komise 
i v letošním roce vyhlašuje 

již 4. ročník soutěže „Roz-
kvetlé Chýnovsko“. Opět se 
bude hledat nejkrásnější roz-
kvetlý 1) balkon, okno, lodžie 
a  2) dům s  předzahrádkou. 
Soutěžit se bude o  poukáz-
ky pro 1. až 4. místo v  hod-
notách 4, 3, 2 a 1 tisíc korun 
na  nákup zahradnického 
zboží. 

Případní soutěžící se mo-
hou přihlásit do 28. července 
2017 buď osobně v  knihovně 
nebo na  e-mail: jiraskova@
chynov.eu. Na základě rozho-
vorů s loňskými vítězi soutěže 
bude nově komise hodnotit 
pěstitelské úspěchy již na  za-
čátku srpna. Důvodem je lepší 
stav květin v tomto období než 
na konci prázdnin.                  

V  pátek 23. června opět 
proběhl další ročník 

Svatojánské noci. Již delší 
dobu před touto akci jsme si 
všichni pořadatelé přáli, aby 
v  pátek 23. bylo teplé počasí 
a  nepršelo. Mocná příroda 
nás poslechla doslova a  pro 
jistotu s  pěkným a  suchým 
počasím nešetřila již hezkých 
pár dnů předem. Výsledkem 
tohoto počasí byl zákaz roz-
dělávání ohňů a  odpalování 
ohňostrojů.  Velká škoda. 
Tyto dvě atraktivity k  Svato-
jánské noci patří, ale nemůže-
me riskovat. Děkujeme všem 
účastníkům za pochopení.    

Na základě rozhovoru 
s panem Tichým jsem 
v chýnovské kronice 
vyhledala úryvek 
o úpravě Bezručovy ulice.

Štěpánka Jirásková
Měk Chýnov

Úprava této blátivé ulice byla 
velmi naléhavá a bylo po ní 

voláno, jak občany tam bydlí-
cími, tak zaměstnanci textilní 
továrny a všemi, kteří do tohoto 
úseku obce přicházeli. V  tomto 
roce bylo konečně k ní přikroče-
no. Dne 22. dubna započal výkop 
terenu a buldozer navršil na ně-
kolika místech hory hlíny a byla 
podívaná na  tyto kopce a  byly 
obavy, že tento materiál se ani 
neodstraní. Ale potom bagr začal 
hlínu nakládati na  vozidla, kte-
ré poskytlo JZD, výkupní pod-
nik i  jiní a  bylo s  podivem, jak 
brzy tento materiál v  množství 
1200 m3 zmizel. Potom práce 
dosti dlouho vzhledem k  dešti-

vému počasí stála, jen náhodní 
pracovníci obce upravovali trasu 
po  buldozeru a  opravovali po-
škozené domovní odpady. Tepr-
ve ke  konci léta a  v  podzimu se 
tady pilně pracovalo až do  za-
mrznutí a  napadání sněhu. Pro-
jekt a technický dozor vypracoval 
a měl Ing. Václav Doležal z čp. 11, 
jemuž se podařilo velmi dobře 
a  promyšleně vyřešit trasu ulice 
přes její nevýhodný teren, pro-
tože je hodně spádovitý a  domy 
postavené již dříve na  severní 
straně ulice jsou situovány mno-
hem výše, než domy na jižní stra-
ně. Jejich vysoké sokly se ukázaly 
ještě nedostatečné, ale přesto 
Ing. V. Doležal situoval trasu uli-
ce velmi výhodně, ač se to neo-
bešlo bez námitek, někdy dosti 
hlasitých, účastníků z obou stran 
ulice, ježto majitelé domů na se-
verní straně měli obavy o pevnost 
plotových podezdívek a  zhor-
šeného vjezdu do  jejich domů 
a na druhé straně se zase obávali, 
aby nebyli ještě více „utopeni“… 

Na výstavbu ulice měl velkou 
zásluhu Václav Janů z  čp. 246, 
který takřka práci řídil a obsta-
rával i  dovozy, také Alois Žení-
šek z čp. 244, Milosl. Šalát z čp. 
248. Dále na  ní pracovali Jiří 
Odvárko z  čp. 247, Josef Ma-
lenínský z  čp. 193, Josef Miksa 
z čp. 230, Karel Tichý z čp. 270, 
Jan Čulík z čp. 243, Václav Ber-
nas z čp. 208, Jan Svoboda z čp. 
249, Josef Tousek z čp. 247, Josef 
Lhotka z  čp. 206. Tito brigád-
níci věnovali práci všechny své 
volné chvíle a upravili vozovku, 
vykopali a  srovnali teren pro 
chodníky, upravili odpadové 
šachty, rozvezli i  rukama roz-
házeli navozený kámen, potom 
štěrk a položili chodníkové des-
ky. Současně se podařilo zřídit 
v této ulici i výbojkové osvětlení, 
které bylo prodlouženo do ulice 
k domu čp. 161.

Práce budou jistě v r. 1968 po-
kračovat, aby výstavba ulice byla 
dokončena. Je plánováno pro-
vésti úpravu ulice od  dnešního 
jejího zakončení u domů čp. 190 
a 206 až k ulici k nádraží u domu 
čp. 130,  zřízení ulice od  silnice 
ke  Kloužovicům, směrem k  to-
várně a tím by byl tento úsek nej-
lepším obvodem města a již dnes 
je vyhledáván občany k procház-
kám, hlavně maminek s dětskými 
kočárky.

Kronika města Chýnov, rok 
1967, str. 52-53                              

Stalo se v Chýnově před 50 lety:
Úprava ulice Petra Bezruče – v úvozeRozkvetlé 

Chýnovsko 
– 4. ročník

Svatojánská 
noc

foto: Karel Tichý
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Jiří Tychtl

Jak pranostika praví, tak se této 
ulici vždy říkalo Kantorka. 

Jelikož v ní bydleli učitelé. A  to 
pan Bernas, pan Pakosta, potom 
učitelé Nerudovi a nakonec pan 
Rozporka, zvaný všemi žáky 
jako „skoták“. Jelikož každému, 
který byl pod jeho kuratelou, tak 
říkal. 

Tato ulice má svoji historii. 
Za  mých pamětí to byl ouvoz, 
tam se zavážel odpad z  Chýno-
va, jelikož žádné popelnice tady 
nebyly. Tento ouvoz začínal už 
od  Zajíčků, co je dnes pizza 
a končil až u Plyšanu. Byl to hlu-
boký příkop. Ulice byla obydle-
na z  větší části po  pravé straně. 
Kdežto levá strana se teprve za-
stavovala. Starousedlíků, co tam 
již bydleli, moc nebylo. Napravo 
bydleli Poduškovi (krejčí), Ne-
rudovi (učitelé), dále Lekešovi, 
potom pan Pakosta a  nakonec 
pan Rozporka. Levá strana ulice 
byla chudá na  rodinné domky. 
Na rohu ke školce měl postaveno 
pan Lhotka, ale ten tady nebydlel 
nastálo, pouze sem jezdil na letní 
byt z Prahy. Dále tam bydlel pan 
učitel Bernas, ale v nájmu. Potom 

Makovcovi a pak již nikdo. Když 
začala výstavba rodinných dom-
ků, tak si každý, co chtěl stavět 
na  levé straně musel vybudovat 
přejezd na  parcelu, přes zvaný 
ouvoz, položit roury a potom na-
vést zeminu do  takové výše tak, 
aby se dala přejet traktorem. Jako 
první získal parcelu pan Tichý. 
Jelikož byl v  té době v  Chýnově 
Na Radnici. Když stavěl, tak jsme 
mu tam chodili pomáhat. On byl 
hostinský výborný a ochotný. Dá 
se říci, jeden z  nejlepších. My, 
jako zákazníci, to měli u  něho 
dobrý zase při našich sezeních 

Na  Radnici. V  další výstavbě 
v  této ulici to byl nával. Začal 
stavět pan řidící Čulík, dále po-
tom pan Ženíšek, pak pan Janů, 
potom pan Drda a končilo to až 
u  pana Miksy (holiče). Možná, 
že to mám trochu přeházené, ale 
to nevadí, prostě stavěli všichni. 
To po  pravé straně stavěl akorát 
Jirka Odvárků, pod ním pan Hla-
vatý a nakonec pan Šalát na rohu. 

Když už byla ulice takto zasta-
věná, rozhodl národní výbor, že 
uděláme ulici na úrovni. Jednoho 
dne přišel pan Doležal (země-
měřič), vyměřil spádnost ulice, 

šířku a chodníky a začalo se bu-
dováním vozovky. Přijely dva ve-
liké bagry, ty shrnuly vrstvu země 
na  obrovské hromady, každý, co 
tady bydlel, se dobrovolně podí-
lel na výstavbě. Řádně se vše za-
pisovalo a odměňovalo z národ-
ního výboru. Nebylo jednoduché 
do  tohoto terénu dát spád ulice 
a chodníků. Kolikrát až do dese-
ti hodin do  večera se pracovalo 
a  s  chutí. Byli tam parťáci, kteří 
vedli evidenci účastníků. Abych 
nezapomněl, na  rohu u Šalátů se 
ulice uhnula a pokračovala do uli-
ce Krátké až k Cimpovům. Muse-
lo se zabudovat veřejné osvětle-
ní, navést a  rozházet makadam 
na podklad ulice, udělat přípojky 
vody a  kanalizace. Nebylo žádné 
místní hospodářství, aby se práce 
zadala, prostě vše jsme si museli 
udělat sami. Když bylo toto vše 
hotové, ulice připravena na asfalt, 
to bylo sláv, poděkování národ-
ního výboru, dokonce z  okresu. 
Myslím, že dodnes je to jedna 
z nejhezčích ulic, a proto se nám 
tady i dobře bydlí. Hodně majitelů 
domků se změnilo a to, co přišlo 
po  starých usedlících, bydlí do-
dnes spokojeně a v dobrých sou-
sedských vztazích.                        

Chýnov: Historie jedné ulice, Bezručova ulice

Ze starých chýnovských matrik a kronik
Karel Vošta

Farní matriky patří mezi tzv. 
evidenční prameny, zatímco 

kroniky mezi prameny pamětní. 
V  obojím nacházíme záznamy 
o  neštěstích, válkách a  živelních 
pohromách. Jsou to mnohdy 
události bizarní a  morbidní, ně-
kdy až bulvárního charakteru, ale 
každopádně čtenářsky atraktivní.

Osmnáctého července 1619 
zapsal do  matriky tehdy ještě 
kališnický farář záznam o  úmrtí 
chýnovského souseda Pavla Vy-
hlídky, „kteréhož vojáci v  ležení 
utloukli.“ Bylo to na  počátku 
třicetileté války, během českého 
stavovského povstání. Krajem 
předchozího roku procházela 
nechvalně proslulá Dampierrova 
armáda, která měla od císaře do-
voleno plenit. Dvacátého června 
1619 proběhla poblíž Tábora bi-
tva a  ležení povstalců bylo teh-
dy u  Soběslavi. Týž kněz oddal 
16. února 1620 Jana, podruha 
šenkýře ze Zárybničné Lhoty, 

s  podruhyní téhož šenkýře An-
nou. A k českému zápisu připojil 
latinsky „latro cum meretrice“, 
čímž dal najevo svůj názor, že si 
zloděj bere děvku. V  listopadu 
1698 si vyšli dva novoveští sou-
sedé Pospíchal a Hrstka na svato-
martinský jarmark do  Chýnova. 
Na  zpáteční cestě „stala se pra-
nice s  nima na  předměstí“, kde 
Hrstka Pospíchala „uhodil holí, 
že on od  tý pranice umříti musel 
a  pochován 21. Novembris“. Tři-
cátého května 1699 byl pochován 
Martin Kostka, „jsouce u  várky 
v  pivováře, do  kotla nešťastně 
padl, a tím se opařil (a) od tý opa-
řeniny s toho světa sejíti musel“.

Osmnácté století bylo nejen 
ve  střední Evropě obdobím vá-
lek. V jedné z nich, sedmileté, byl 
kolem roku 1760 na chýnovském 
zámku umístěn vojenský lazaret, 
v  němž se léčili uherští husaři. 
Někteří z  nich zde zemřeli. Byli 
to jak důstojníci šlechtického 
původu, tak prostí vojáci. Jan 
Fassy, vyznáním kalvinista, přijal 
na  smrtelné posteli katolickou 

víru. Horší následky než válka 
měl velký hladomor, který české 
země postihl v důsledku neúrody 
v  letech 1771-73. V  matrikách 
zemřelých se znásobil počet zá-
pisů. Mrtví z  Chýnovska by se 
nevešli na hřbitov u kostela, a tak 
byli pochováváni na  nouzových 

pohřebištích severně od  Návoz-
ského rybníka, v  ulici Na  Skali-
ci, kde se nachází křížek, a  pak 
v  Turovecké ulici, kde je při sil-
nici na  Planou rovněž křížek. 
Kříž je litinový a pochází patrně 
z  19. století. Je zasazen do  ka-
menného podstavce, na němž je 
reliéf lebky a  zkřížených hnátů. 
Prakticky nikdy u  něj nechybí 
čerstvé květiny. Údajně se mu 
říkalo Cikhartů křížek, což je 
zvláštní, protože rodina toho 
jména se v Chýnově v čp. 18 usa-
dila až v polovině 19. století.

Živelní katastrofy jako požá-
ry a bouře jsou častým tématem 
zápisů v  kronikách a  dokonce 
i v matrikách. V září 1696 přile-
tělo do kraje hejno kobylek a ho-
dovalo na listech stromů a osení. 
Katastrofou byla například bou-
ře s  vichřicí a  krupobitím, která 
roku 1867 zničila úrodu obilí, 
luštěnin a  brambor. Desetiletou 
dceru rolníka Krcha ze Záhostic 
vítr zanesl až k Lažanům, ale nic 
se jí nestalo. 

pokračování na str. 14

Foto: Pavel Ženíšek
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Pavel Eybert
starosta

Loni občané odevzdali k recy-
klaci 133 televizí, 62 monito-

rů a 2 508,16 kg drobného elektra
Snaha obyvatel obce recyklo-

vat staré a  nepoužívané elektro-
spotřebiče se již několik let vyplá-
cí. Naše obec obdržela certifi kát 
vypovídající nejen o  přínosech 
třídění televizí a  počítačových 
monitorů, ale také o velkém vý-
znamu sběru drobných spotře-
bičů, jako jsou mobilní telefony. 
Díky environmentálnímu vy-
účtování společnosti ASEKOL 
můžeme nyní přesně vyčíslit, 
o  kolik elektrické energie, ropy, 
uhlí, primárních surovin či vody 
jsme díky recyklaci vysloužilého 
elektra ušetřili ekosystém Země. 
Víme také, o jaké množství jsme 
snížili produkci skleníkových 
plynů CO2 nebo nebezpečného 
odpadu. Informace vycházejí 
ze studií neziskové společnosti 
ASEKOL, která s  obcí dlouho-
době spolupracuje na  recyklaci 
vytříděných elektrozařízení.

Z  Certifi kátu Environmen-
tálního vyúčtování společnos-
ti ASEKOL vyplývá, že obča-

né naší obce v  loňském roce 
vytřídili 133 televizí, 62 monito-
rů a  2  508,16 kg drobných spo-
třebičů. Tím jsme uspořili 87,77 
MWh elektřiny, 4  910,34 litrů 

ropy, 383,59 m3 vody a 3,15 tun 
primárních surovin.

Navíc jsme snížili emise skle-
níkových plynů o 18,27 tun CO2 
ekv., a  produkci nebezpečných 

odpadů o  79,06 tun. Výsledek 
studie jednoznačně prokázal, že 
zpětný odběr elektrozařízení, 
i  těch nejmenších, má nezane-
dbatelný pozitivní dopad na  ži-
votní prostředí. Když si uvě-
domíme, že recyklace běžných 
100 televizorů uspoří spotřebu 
elektrické energie pro domácnost 
až na 4 roky, nebo ušetří přibliž-
ně 400 litrů ropy potřebných až 
k  sedmi cestám do  Chorvatska, 
jsou to impozantní čísla. Pozitiv-
ní zprávou pro uživatele počítačů 
také je, že odevzdání 10 vyslou-
žilých monitorů ušetří spotře-
bu energie potřebnou pro chod 
notebooku po  dobu necelých 5 
let. Všichni ti, kteří tříděním tak-
to zásadně přispívají k  ochraně 
životního prostředí, si zaslouží 
obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém 
zpětného odběru CRT televizorů, 
počítačových monitorů a  drob-
ného elektrozařízení. Hodnotí 
jejich sběr, dopravu a zpracování 
až do okamžiku fi nální recyklace 
jednotlivých frakcí vyřazených 
spotřebičů do nového produktu. 
Pro každou frakci byly vyčísleny 
dopady na životní prostředí. Vý-
sledky studie jsou prezentovány 
jako spotřeba energie, surovin, 
emise do  ovzduší, vody a  pro-
dukce odpadu. Konečná bilance 
vyzněla pro zpětný odběr elek-
trozařízení jednoznačně pozitiv-
ně, a to ve všech aspektech.          

Mezi bizarnosti můžeme 
zařadit událost bujarého ma-
sopustu roku 1856, kdy Žid 
Karel Vesecký ve  stáji měš-
ťana Vorlíčka „kobylu hleděl 
upotřebiti a  pomocí klepadla 
na ni lezl“, za což byl potrestám 
půlročním vězením. Na  Chý-
novsku docházelo i  k  vraž-
dám. Roku 1870 byla v  měs-
tečku zřízena četnická stanice. 
V  červnu 1873 se četník Josef 
Lisner vydal na obchůzku ces-
tou lesem Planiště do Chotčin. 
Jakýmsi pytlákem byl zákeřně 
postřelen pod koleno. Doplazil 
se ještě k  Rutickému potoku, 
kde jej ráno nalezla žena jdoucí 
sekat trávu. V táborské nemoc-
nici Lisner zemřel a  pachatel 
činu nebyl zřejmě nikdy vypát-
rán. V 19. století představovala 

místní problémovou společen-
skou spodinu rodina Davido-
va. Jejich domek pod pozdější 
poštou a  pak kartáčovnou na-
zývali „peleší lotrovskou, kde se 
ve  sklepích dlouhoprsťáci drží-
vali“. Když se roku 1873 dítě 
z  rodiny Davidů při koupání 
utopilo, nikdo ho prý příliš ne-
želel. Tři členové rodiny seděli 
tehdy ve vězení a matka dítěte 
zůstala na  starost obci, která 
pak domek vykoupila a necha-
la zbořit.

Mezi nejsmutnější záznamy 
patří zápisy o  sebevraždách. 
Tento jev od  poloviny 19. sto-
letí všeobecně narůstal. Jede-
náctého března 1876 spáchal 
sebevraždu osmačtyřicetiletý 
rolník z  Nové Vsi Jan Pospí-
chal, když se oběsil na  křížku 
u  Chýnova. Jedná se zřejmě 

o onen Cikhartů křížek a reliéf 
smrti tak má možná i  jiný pů-
vod. Jak se dočteme i v Čítance 
Jiřího Práška, narušily poklid-
ný život městečka v  roce 1900 
dvě dvojnásobné sebevraždy 
mladých lidí: dcera hostinské-
ho Matylda Holubářová a  za-
městnanec pivovaru Robert 
Seichert byli nalezeni v  lese 
Hlinném zastřeleni. Šlo o  ne-
šťastné milence. Robert byl 
propuštěn z  práce následkem 
udání devatenáctileté Růženy 
Vorlové. Tu prý trápilo svědo-
mí, a  tak se za  necelý půlrok 
rozhodla sejít ze světa týmž 
způsobem. Byla nalezena v lese 
Hůrka spolu s  propuštěným 
číšníkem Vojtěchem Grego-
rem, kterého rovněž omrzel 
život, což se jí hodilo, protože 
se vzájemně zastřelili. V únoru 

1903 se otrávil devatenáctiletý 
Jan, syn lékaře Františka Más-
la. Oblíbený lékař se prý od té 
doby velmi změnil, dá se říci, 
že zahořkl. V  lednu roku 1913 
se v  Chýnově utopila šesta-
dvacetiletá Josefina, manželka 
židovského obchodníka Emila 
Steinera. Snad neunesla život 
s  nerudným mužem, jemuž 
zanechala ani ne dvouleté děc-
ko. Mezi dalšími sebevraždami 
jmenujme tu z října 1945. Teh-
dy po  rodinné hádce starý Fi-
lip Hodina (vzdálený příbuzný 
pisatele tohoto článku) zapálil 
půdu svého domku v  Tyršově 
ulici a následně se utopil v Ná-
vozském rybníku. Skutečně 
se jedná o  nepěkné události, 
které ale stojí za  připomenutí. 
I  taková byla historie našeho 
kraje.                                              

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Chýnov

ZA ROK 2016 JSTE ZAJISTILI SBĚR 6 023,16 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
87,77 MWh

Úspory vody *
383,59 m3

Úspory ropy **
4 910,34 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 79,06 t

Úsporu primárních
surovin
3,15 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 18,27 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
5 148 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
72 210 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

pokračování ze str. 13

Naše obec recyklací elektrospotřebičů 
výrazně ulevila životnímu prostředí
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Církev

Václav Mikula

Zájezd
13. května jsme jeli na  zájezd 

do  Rakouska. Byl s  námi náš 
kněz, pater Karel, který nás pro-
vedl svou vlastí, vyprávěl o histo-
rii míst, která jsme navštívili. Ten-
tokrát jsme mířili kousek za naše 
hranice do  barokního poutního 
kostela Hoheneich u  Gmündu, 
pak románského kostela Altwei-
tra a gotického pětilodního chrá-

mu Unserfrau. Zážitkem byla 
návštěva Zwettlu - kláštera, který 
již 850 let funguje bez přerušení. 
Jeden z řeholníků cisterciáků nás 
seznámil s kostelem a mohli jsme 
obdivovat románsko-gotickou 
křížovou chodbu se spoustou ka-
menické výzdoby – snad žádné 
dva sloupky nebyly stejné.

Noc kostelů
Opět jsme se připojili k evrop-

ské akci „Noc kostelů“. Tentokrát 

byla také otevřena modlitebna 
Církve čs. husitské u školy a Círk-
ve bratrské na předměstí. V pátek 
9. června večer si návštěvníci 
prohlídli všechna zákoutí koste-
la, Karel Juráň ukazoval, co umí 
varhany. Na věži nám pan Kapler 
povídal o  hodinách a  od  zvonů 
byl pěkný výhled na  město (bo-
hužel jsme pozorovali, že čapí 
hnízdo je bez mláďat). V předsíni 
kostela jsme ochutnávali několik 
druhů mešního vína.  

Pouť
Na  poutní bohoslužbu 

11. června do chýnovského kos-
tela přijal pozvání novokněz 
Jan Kulhánek ze Sezimova Ústí 
(dnes je kaplanem s  Sušici), 
který do  chýnovského kostela 
jako chlapec chodíval, když byl 
na prázdninách u babičky.

Na  prázdniny chystáme tábo-
rák, tábor pro děti, poutní mši 
v Nové Vsi a Hrobech, atd.            

Z katolické farnosti

Policie České republiky
Ladislav Vach 

oo.chynov@pcr.cz

Ohrožení pod vlivem 
návykové látky

Chýnovští policisté dne 
25.4.2017 úkony trestního řízení 
proti muži (58) z Třebíčska. Ten 
byl krátce po třetí hodině odpo-
lední v neděli dne 23. dubna 2017 
kontrolován policejní hlídkou 
na  hlavním silničním tahu I/19 
v  katastru obce Chýnova, kdy 
řídil osobní vozidlo tovární znač-
ky Citroen Xsara Picasso. Test 
na přítomnost alkoholu v organi-
zmu, provedený přístrojem Drä-
ger, byl pozitivní, kdy hladina al-
koholu v dechu dosáhla hodnoty 
3, 12 promile.

Muž, který tak usedl za  vo-
lant svého automobilu ve  stavu 
vylučujícím způsobilost k  řízení 
motorového vozidla, se stal dů-
vodně podezřelým ze spáchá-
ní trestného činu, a  to přečinu 
ohrožení pod vlivem návykové 
látky. Trestní zákoník za  takové-
to jednání stanoví, mimo jiného, 
až trest odnětí svobody na dobu 
až jednoho roku. O  konkrétní 

podobě a  výši trestu rozhodne 
soud.

Ukradený telefon
Policie pátrá po  dosud ne-

známém pachateli, který dne 
26. května 2017  v  době mezi 
17:30 až 17:50 hodin odcizil ze 
stolu u dětského hřiště u restau-
race U  Hřiště v  Chýnově  od-
ložený mobilní telefon značky  
Lenovo Vibe K5 plus šedé barvy. 
Zloděj využil příležitosti, kdy si 
majitel telefonu odskočil na WC 
a  telefon nechal volně ležet 
na  stole. Zloděj způsobil škodu 
za 4500 Kč.

Chýnovští policisté oznámení 
řádně zadokumentovali a  pří-
pad šetří jako přestupek proti 
majetku.

Upozornění 
– prázdniny

V souvislosti s nadcházejícími 
letními prázdninami upozor-
ňujeme na  vysoký silniční pro-
voz (až 10.000 vozidel denně) 
na  silnici č. I/19 (ul. Nekutova, 
Gabrielovo náměstí, ul. Bílkova), 
tedy je nutná zvýšená opatrnost 

o  letních prázdninách, kdy ještě 
dojde ke  zvýšení počtu motoro-
vých vozidel projíždějících Chý-
novem, a rovněž zvýšený silniční 
provoz na  ostatních komunika-
cích v Chýnově a městských čás-
tech (např. ul. Nádražní, Tyršova, 
Černovická, Turovecká).

Rovněž doporučujeme ro-
dičům, aby opět poučili řádně 
své děti, jak se mají chovat v sil-
ničním provozu (přecházení 
vozovky, cyklisté děti – povin-
nost přilby do 18 let, za snížené 
viditelnosti – osvětlení, refl exní 
prvky, nyní mimo obec povin-
né). 

Internet 
– facebook - podvod

Policisty z  Chýnova byla vy-
pátrána žena z  Pardubic, která 
pod svým jménem a přezdívkou 
Dudu na  facebooku a  jeho in-
zertním portále Letgo nabídla 
k prodeji  elektronickou dětskou 
tužku zn. ALBI s knihou za část-
ku 950 Kč. 

O  zboží projevila zájem žena 
z Chrbonína, která zboží předem 
zaplatila, ale nikdy jí nebylo do-

ručeno a to ani na výzvy poško-
zené.

Stejným způsobem podvedla 
i muže ze Slezské Ostravy, který 
si u ní objednal albitužku a mo-
bilní telefon za 3.000,- Kč; a dále 
podvedla muže ze Střelic na  Br-
něnsku, který si na portále Aukro 
zakoupil mobilní telefon IPhone 
6 za částku 6.822,- Kč, který zde 
nabídla k prodeji, muž jej rovněž  
předem zaplatil, ale nikdy mu 
nebyl doručen a  ani mu nebyly 
vráceny peníze, tak jako ostatním 
poškozeným.   

Veškerý spisový materiál byl 
policisty z  Chýnova  postou-
pen ke  sloučení na  obvodní 
oddělení Přelouč, kde se žena 
zodpovídá z trestného činu po-
škozování cizích práv a úvěrový 
podvod.

Tímto zároveň varujeme  ob-
čany Chýnovska a  okolí před 
neuváženými nákupy na  inter-
tových inzertních portálech, 
vždy se nepodaří najít pachatele 
uvedeného činu a  rovněž je zde 
nebezpečí, že své peníze, které 
investovali do levnějšího nákupu 
přes internet už neuvidí.              
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Sbor dobrovolných hasičů Chýnov
Jan Pistulka st.
starosta SDH Chýnov

Nové vozidlo stojí 
v garáži hasičské 

zbrojnice

V měsíci březnu se uskutečni-
la mimořádná valná hroma-

da sboru, aby zvolila nové vedení 
po  úmrtí dlouholetého starosty 
sboru bratra Tomáše Hese st. 
Po  hlasování většiny z  členské 
základny byli do  vedení sboru 
zvoleni jako statutární zástupce 
a starosta sboru bratr Jan Pistul-
ka st., náměstek starosty bratr Jan 
Hes a  jednatel sboru bratr Karel 
Mlynář, na dalších místech ve vý-
boru sboru nedošlo ke změnám.

V  dubnu zasedal výkonný 
výbor OSH a absolvovali zkouš-
ky rozhodčí požárního sportu 
na HZS v Táboře, velitelé a stroj-
níci se pravidelně školili také 
na hasičské stanici v Táboře a ři-
diči v autoškole Nosek v Sezimo-
vě Ústí.  

Hasiči v květnu při dnu otevře-
ných dveří na  hasičské zbrojnici 
při oslavě svátku svatého Floriá-
na, patrona hasičů, za účasti váže-
ných hostů pana Aloise Pazdery, 
starosty OSH v Táboře,  Ing. Pet-
ra Hojsáka, ředitele HZS JČK sta-
nice Tábor, zpracovatele projektu 
Ing. Miroslava Dlouhého, velitele 
PČR Chýnov p. Ladislava Vacha, 
náměstka OSH Tábor Zdeňka 
Kubáleho a  zástupců okolních 
SDH převzali z  rukou starosty 
města Mgr.  Pavla Eyberta klíče 
od  zbrusu  nového dopravního 
automobilu, který dodala fi rma 
C.B. auto a.s. Jde  vůbec o první 
zcela nový zásahový automobil 
v celé historii sboru. Vozidlo bylo 
pořízeno z  projektu ,,Technika 
pro Jednotku sboru dobrovol-
ných hasičů obce Chýnov“ - do-

pravní automobil v provedení L 2 
Z se smíšeným provozem.
Výrobce: VOLKSWAGEN
Motor: vznětový
Objem: 1968 cm3

Výkon: 110 kW
Podvozek: vzduchový – výškově 
nastavitelný
Max. rychlost: 180 km/h
Dodavatel vozidla: CB - Auto a.s.
Dodavatel vestavby: 
STS Prachatice  
Cena vozidla: 1 424 540 Kč

Z  90 % fi nancováno z  fondu 
IROP a státního rozpočtu a 10% 
uhradilo Město Chýnov.

V měsíci srpnu by mělo dora-
zit do Chýnova z tohoto projektu 

druhé vozidlo, tentokrát zásaho-
vý automobil CAS 30/9000/540 
S2 VH na  podvozku SCANIA 
6×6 od společnosti WISS Czech.

Další květnovou akcí bylo zá-
kladní kolo soutěže v  požárním 
sportu, kterou pořádal sbor dob-
rovolných hasičů v  Chotčinách 
u příležitosti 110. výročí založení 
sboru. Na této soutěži startovala 
tři naše družstva s  umístněním 
v kategorii: 
MUŽI I. – 1. místo
MUŽI II. – 1. místo
ŽENY I. – 2. místo.
V soutěži jednotlivců v kategorii 
MUŽI I. – 3. místo Oto Strakatý ml. 
MUŽI  II. – 1. místo Jan Pistulka ml. 

2. místo Stanislav Macháček
3. místo Lukáš Kunče

Ve  vloženém závodě pěti nej-
lepších týmů s  jednotnou stří-
kačkou PS 12 zvítězil náš tým.   
Začala také Táborská hasičská 
liga. V I. kole ve Žďáru náš tým 
nestartoval, ve  Dvorcích nebo-
doval, v  Chrboníně stanul na  4. 
místě a ve Slapech skončil šestý. 
V průběžném pořadí tak fi guruje 
naše družstvo na 8. místě tabulky 
s 23 body ze 46 týmů soutěže.

Suché, horké a  větrné jaro 
přispělo také k  většímu počtu 
výjezdů zásahové jednotky. Za-
sahovala u  3 požárů, několika 
technických zásahů, většinou po-
padané stromy a pomáhá i městu 
se zaléváním zeleně. Průběžně 
probíhají různá školení a výcvik 
zásahové jednotky.

Neustaly ani práce na  repaso-
vání PRAGY, pomáhali jsme se 
zabezpečením závodu horských 
kol a  svatojánské noci na  fotba-
lovém hřišti, ostříhali naše oveč-
ky, uspořádali zájezd do  Brna 
na  Mezinárodní veletrh požární 
techniky a  služeb PYROS a  při-
spěli účastí s  naší technikou 
ke zdárným oslavám výročí sbo-
rů dobrovolných hasičů v Dlou-
hé Lhotě a Plané nad Lužnicí.   

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, ať se 
přihlásí. Byli bychom moc vděč-
ni, kdyby mohl by tyto věci za-
půjčit k  připravovaným oslavám 
140. výročí založení sboru.

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

Předání nového vozidla hasičům

Rozloučení s trambusem a jeho předání do Tučap Soutěž v Chotčinách
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Veterán klub Chýnov
Václav Zadražil 

Veterán klub Chýnov

Tak už je za námi polovina 
letošního roku a já bych 
vás seznámil s akcemi, 
které jsme pořádali, ale 
také s akcemi pořádanými 
jinými veterán kluby, 
kterých jsme se zúčastnili.

Jako první to byla účast na Ve-
likonoční jízdě v Táboře, pořá-

dané velkým příznivcem veterá-
nů a  zároveň ředitelem ZZS Jčk 
Markem Slabým. Potom násle-
dovala historicky první prvomá-
jová jízda Veterán klubu Chýnov, 
které se zúčastnila většina našich 
členů se svými motocykly a  au-
tomobily. Po  srazu na  náměstí 
jsme zajeli do  Domova seniorů 
potěšit klienty jednak stroji, které 
některým připomněli jejich mlá-
dí, ale potěšit je i dobrým slovem 
i společnou fotografi í. Poté násle-
dovala vyjížďka po okolních ob-
cích města. Myslím si, že to bude 
po srazu  a pouťové výstavě další 
tradiční akce našeho klubu. 

V  sobotu šestého května jsme 
vyrazili na  každoroční žehnání 
motorkářům na sezonu do Mile-
vska. Tento sraz začíná bohosluž-
bou v  zcela zaplněném kostele 
sv. Bartoloměje, po  které vyjde 
na  náměstí pětice kněží a  žeh-
nají všem účastníkům srazu. 
Po požehnání následuje vyjížďka 
na Zvíkov. Dle Milevského dení-
ku se srazu zúčastnilo přes tisíc 
motocyklů, z  nichž některé byly 
skutečně nevídané unikáty.  

Hned druhý den v  neděli se 
část našich členů vydala na  sraz 
veteránů do Moravče, kam jezdí-
me také  pravidelně. 

Další vyjížďka nás zavedla 
do  pivovaru v  Benešově na  Se-
tkání veteránů s  Ferdinandem. 
Na  setkání se sjelo asi sto mo-
torek a  padesát aut. Letošní již 
třetí ročník byl navíc pikantní 
tím, že se konal v roce 120. výro-
čí založení pivovaru Ferdinand. 
Po  výstavě strojů následovala 
vyjížďka do  vojenského muzea 
v Lešanech, kde nám byla umož-
něna zdarma prohlídka vojen-
ské techniky. Po  návratu zpět 
do  pivovaru nás přijel v  Tatře 
12 pozdravit sám arcivévoda 
Ferdinand d´ Este. Za  náš klub 
se zúčastnilo deset motorek a tři 
automobily. 

První sobotu v  červnu se ně-
kteří naši členové, jako motori-

zované hlídky, zúčastnili dnes 
již téměř celorepublikových cyk-
listických závodů APEX BIKE 
MTB MARATON města Chýnov 
pořádané chýnovským cykloklu-
bem.

V  sobotu před chýnovskou 
poutí se konal již pátý sraz čes-
koslovenských motocyklů, kte-
rý pořádá Jawa Klub Dražice 
a ke kterému se sjelo rekordních 
127  historických motorek typu 
Jawa, ČZ a Babeta. Opět jedním 
z  nejstarších strojů se představil 
náš člen Vašek Butal, který před-

vedl svou Jawu 350 SV z  roku 
1934.

Poté již nadešel den tradiční 
chýnovské pouti a  s  ní spoje-
ná také již tradiční výstava 
našich motocyklů. Byl to již 
3. ročník a  já hodnotím vý-
sledek akcí podle počtu jejich 
návštěvníků. Pokud projde 
touto výstavou za těch asi šest 
hodin cca 150 návštěvníků 
a jestli se mě v  předpouťovém 
čase  zeptá neurčený počet lidí 
na to, jestli bude zase výstava 
veteránů o pouti, tak myslím, 

že je potřeba v  této akci po-
kračovat.

V  sobotu 17. června se konal 
šestnáctý ročník Veterán rallye-
-Pacovský okruh 2017, jejímž ře-
ditelem je bývalý ředitel Nemoc-
nice Tábor ing.  Zdeněk Jirků. 
Tato akce začíná výstavou mo-
tocyklů na  nádvoří pacovského 
zámku. Akce jsme se zúčastnili 
víceméně "čumendem" na  mož-
nou účast v příštím roce. Raritou 
výstavy byl sto let starý motocykl 
TRIUMPH 550.

To je tak vše k akcím v prvním 
pololetí, a protože čas neúprosně 
kvapí, tak  mi dovolte   informo-
vat vás o  našich nejbližších plá-
nech. Ve dnech 5.-8. července se 
vydá šestice našich členů na  za-
hraniční vyjížďku do Alp, kde vy-
jedou na nejvyšší horu Rakouska 
Grossglockner, vysokou 3798 
m.n.m. Na tuto horu vede známá 
vysokohorská silnice Hochal-
penstrasse, která se díky svým 
jízdním vlastnostem, nádherný-
mi výhledy a serpentinami stává 
hodně vyhledávanou motorkáři 
z celé Evropy. Naši zástupci poje-
dou na svých motorkách, na své 
náklady a  po  vlastní ose přímo 
z Chýnova 

Další akce budou následovat 
až v  srpnu, nejdříve Chotovin-
ské zatáčky, poté sraz veteránů 
ve  Vodici a  pak ten, na  který 
vás chci již dnes všechny pozvat  
a  pro nás nejdůležitější 2. sraz 
veteránů Chýnov, který se bude 
konat v neděli 20. srpna a které-
ho se určitě kromě našich členů 
zúčastní i  mnoho významných 
hostů se svými veteránskými 
stroji.                                              
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Sport

Evžen Zadražil
předseda organizace

Máme tu červenec a s ním 
nejen polovinu roku, 
ale i polovinu závodní 
motoristické sezóny. 
Jezdci našeho týmu 
soutěží na všech úrovních, 
tedy od amatérského 
sportu přes seriály MMČR 
až po reprezentaci.

V  červnu letošního roku se 
náš jezdec Roman Körber 

účastnil jednoho z  nejtěžších 
světových off roadových zá-
vodů Erzberg Rodeo. Z  1500 
jezdců z  celého světa se nako-
nec jako druhý nejlepší Čech 
umístil na  76. místě. Matyáš 
Chlum si vede dobře v  seriálu 
Mezinárodního mistrovství Ra-
kouska. Na  posledním závodě 
v  tirolském Rietzu vybojoval 
ve  třídě 85ccm své první pódi-
ové umístění na  mezinárodní 
scéně, když byl třetí. Jakub Suk 
(viz foto) reprezentuje náš tým 
na  freestylových exhibicích 
ve  Španělsku, Itálii, Nizozemí 
a  Švýcarsku. Další náš jezdec 
Dominik Kučeřík (65ccm) se 
teď v  červenci chystá na  jedno-

rázový juniorský závod ve fran-
couzském Verdunu. V  seriálu 
Mezinárodního MČR Senior se 
nejlépe daří našim zahraničním 
posilám. Ve třídě žen (WMX) je 
průběžně šestá teprve patnácti-
letá Rakušanka Elena Kapsamer, 
jinak náš tým má v průběžných 
výsledcích této třídy hned pět 
závodnic v  TOP20. Ve  třídě 
Veterán je Daniel Doppler prů-
běžně pátý. V juniorském Mezi-
národním MČR se zatím nejlépe 
daří Matyášovi Chlumovi ve tří-
dě 85ccm (4. místo), Rene Hofer 
je pátý ve  třídě 125ccm, ale jel 
pouze polovinu závodů (kvůli 
termínovým kolizím s ME), kte-
ré s přehledem všechny vyhrál.

V  jihočeském krajském pře-
boru vede třídu 65ccm Do-
minik Kučeřík. Luděk Černý 
je průběžně druhý ve  třídě 
85ccm, Daniel Dušek druhý 
v kategorii Hobby MX1 a Ladi-
slav Mikas druhý ve třídě Vete-
rán. Jan Roziňák pak vede třídu 
Veterán nad 60 let. V  amatér-
ském seriálu Šumavský Ama-
ter Cup si naši týmoví jezdci 
vedou také velice dobře. Niko-
la Sládková je průběžně třetí 
ve  třídě 85cm (jede s  kluka-
ma!). Daniel Dušek je průběž-
ně druhý ve  třídě 450 Amater, 
Ondřej Krejčí vede třídu MX2 
a  Jan Chromý je třetí ve  třídě 
Veterán nad 50 let.

Iveta Sládková se koncem 
června účastnila týmového závo-
du Fichtl Mazec v Dolním Bou-
sově, kde startovalo celkem 100 
čtyřčlenných posádek z  celé ČR 
v rámci čtyřiadvacetihodinového 
maratonu. Její tým byl celkově 
třináctý v kategorii Speciál. Další 
náš jezdec Milan Kos byl se svým 
týmem absolutně 3. a v kategorii 
Klasik byli dokonce nejlepší. Jan 
Hladík výborně reprezentuje náš 
tým v  celorepublikové soutěži 
závodů pitbike Stomp Moravia 
Cup, kde zaujímá průběžně ve-
doucí místo v prestižní kategorii 
Open.

Během léta nás čeká i několik 
důležitých organizačních zále-
žitostí. V  sobotu, 29. července 
budeme v Pacově pořádat závod 
motokrosového Amater Cupu, 
v  neděli 20. srpna pak společ-
ně s Veterán Klubem Chýnov 2. 
ročník srazu veteránů v  Chýno-
vě. Pořadatelským vrcholem pro 
nás pak bude již XXXV. ročník 
populárního závodu motocyklů 
do Strmého vrchu, který se usku-
teční v Chýnově v sobotu 23. září. 

Přeji všem pohodové léto 
a  motoristům pak obzvláště 
mnoho kilometrů bez nehod!    

Motosport Chýnov uprostřed závodní sezóny

Milan Rada ml.

Zdravím všechny čtenáře 
Občasníku města Chýnov. 

Jak jste všichni určitě už zare-
gistrovali, nastalo pravé léto 
a  na  silnicích i  v  lese potkává-
te čím dál více cyklistů. Tento 
sport zažívá v  současné době 
opravdu neskutečný boom, a to 
bylo znát i na letošním ročníku 
populárního závodu Apex-bike 
MTB maraton v Chýnově, který 
se konal první sobotu v červnu 
za krásného prosluněného dne.

Už dopoledne bylo jasné, že 
to Jarda Bartáček zase naplá-
noval perfektně do  posledního 
detailu. Dává si s tím každý rok 
víc a  víc záležet. Trocha čísel: 
136 dětí v dětském závodě, 170 
závodníků na  hlavní trase, 166 
chrtů na  krátké trase, 3 lenoši 
na elektrokolech a večer 4 kape-

ly. Sami musíte uznat, že taková 
akce v  Chýnově nemá obdoby. 
Bylo to prostě perfektní. Zázemí 
na hřišti bylo jako vždycky skvě-
lé. Sponzoři, spřátelené sportov-
ní kluby a  Město Chýnov nás 
zase hodně podrželi. Děkujeme. 
Závod byl zařazen do MTB sé-

rie Jihočeský pohár a  zajíma-
lo nás, jak si v  něm povedou 
naši střelci, kteří měli tentokrát 
výhodu domácího prostředí. 
Nejúspěšnějšími závodnicemi 
na dlouhé trase byly Vlaďka Kří-
žová a hlavně Pavlína Macková, 
(pozn.: Pavlína nás letos poprvé 

reprezentuje na Českém poháru 
a v každém závodě bojuje o nej-
vyšší příčky, dokonce se na jaře 
stala vicemistryní České repub-
liky v  závodě do  vrchu v  Peci 
pod Sněžkou. Máme z ní velkou 
radost a držíme jí palce i do dal-
ších závodů). Chlapská část 
našich týmů musí pravidelně 
čelit početnější konkurenci, což 
v  Chýnově platilo dvojnásob. 
Ale všichni tito závodníci musí 
být se svými výkony napros-
to spokojení, neboť umístění 
v TOP 10 je super. Jmenovitě jde 
o Dana Tichého, Dana Eyberta, 
Lukáše Codla, Ondřeje Fišera 
a Michala Prágra. 

Na krátké trase jsme měli také 
želízka v ohni. Lenka Mráčková 
brala stříbro, v celé sérii si vede 
zatím moc pěkně a  my věří-
me v  bednu. Pavla Krešáková 
získala bramborovou medaili 

Cykloklub Chýnov
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a  Martina Macháčková dojela 
také v první desítce. A protože 
genetika u  Macháčků fungu-
je bezchybně, Martiny synové 
Tomáš a  Michal zajeli parádně 
a  také atakovali příčky v první 
desítce. Úspěšných byla i  letos 
celá řada. My ostatní si z  nich 
musíme vzít příklad a trénovat 
usilovněji, abychom jim příště 

ukázali záda. Ty naše trasy jsou 
ale dost náročné, takže každý, 
kdo dorazil do cíle zdráv, mohl 
slavit. Večer to podle toho vy-
padalo . Chválíme všechny 
chýnovské za  účast, bylo vás 
opravdu hodně! A samozřejmě 
se na vás v příštím roce budeme 
zase těšit. V  pátek 30. 6. 2017 
odstartuje druhá cykloexpedice 

do  Normandie. Budeme rádi, 
když nám budete držet palce 
a  sledovat naše dobrodružství 
na webových stránkách a na fa-
cebookovém profi lu, kde bu-
deme zveřejňovat všechny své 
silné zážitky. A  když už jsem 
nakousnul webové stránky, 
Michal Prágr se od zimy inten-
zivně věnuje jejich správě. Na-

jdete tam všechny plánované 
akce pro děti i dospělé, krásnou 
fotogalerii, videa a  informace 
o  závodech. Konečně ty strán-
ky vypadají dobře. Když jsem 
je spravoval já, za  moc to ne-
stálo. Tím bych asi svůj článek 
zakončil. Hlavně jezděte opatr-
ně a ohleduplně, ať se vám nic 
nestane.                                         

Miroslav Mládek
předseda oddílu

Vážení sportovní přátelé, 
letošní fotbalová sezona 

skončila. Výsledky a  hodnocení 
jednotlivých mužstev  si můžete 
přečíst od našich trenérů. Já bych 
vás chtěl informovat o  dalších 
akcích, které se odehrávají na na-
šem hřišti. 

V  období fotbalového klidu, 
kolem Vánoc a  Silvestra, pořá-
dáme pravidelný zimní turnaj 
v  malé kopané, který je nejen 
sportovní akcí, ale i  společen-
skou událostí. Posedíme si, po-
pijeme,  dáme si tradiční výbor-
nou česnečku od  paní Holotové 
a  popřejeme si do  nového roku.                                                               
Už asi třetím rokem se na  jaře 
koná na  našich hřištích pravi-
delný turnaj krajských výběrů 
žáků z celého Jihočeského kraje. 
Další významnou akci pořádá 
v našem areálu cyklistický oddíl, 
který pravidelně již několik let 
organizuje závody horských kol, 
jejichž význam a  hlavně počet 
závodníků každým rokem ros-
te. V  jarních měsících se každý 
čtvrtek na  hřišti začne ozývat 
hukot hasičské stříkačky, což je 
znamení, že hasiči se připravují 
na své soutěže. Každý rok začát-

kem prázdnin probíhá na  hřišti 
jejich hasičská liga. Událost je to 
opravdu velkolepá. V  polovině 
července se však na hřišti začína-
jí objevovat fotbalisti a fotbalový 
kolotoč opět začíná. Abych neza-
pomněl, na našem hřišti se zalí-
bilo i  „pejskařům“ a  už druhým 
rokem zde budou pořádat svoji 
soutěž ve výcviku psů. A neméně 
si oblíbili náš areál fotbalisté ligo-
vého Táborska. Jejich tréninko-

vé jednotky nechceme odmítat, 
protože spolupráce s  takovým 
klubem nám může jen prospívat.

Tento stručný přehled akcí 
bych zakončil pozvánkou 
na XVII. ročník turnaje v kopané 
„O pohár starosty města Chýno-
va“, který se koná v  sobotu 29. 
července 2017, za  účasti Sokola 
S. Ústí, Sokola Bernartice, Sokola 
Mladá Vožice a FC Chýnov. Tur-
naj začíná v pravé poledne utká-

ním domácího mužstva s  Mla-
dou Vožicí.

Na závěr chci poděkovat všem 
našim hráčům od  těch nejmen-
ších, až k  těm nejstarším, za  to, 
že věnují svůj volný čas fotbalu 
a  nebojí se jakéhokoliv sportov-
ního pohybu. Samozřejmě velký 
dík patří všem trenérům a  ro-
dičům, kteří se aktivně zapojují 
do sportovní činnosti svých rato-
lestí.  Poděkování patří i fanouš-
kům za  jejich podporu a  někdy 
i  trpělivost, samozřejmě Městu 
Chýnov a starostovi Pavlu Eyber-
tovi. Nedílnou součástí našeho 
klubu je pak fi nanční podpora 
našich sponzorů. Bez nich by to 
opravdu nešlo. Moc děkujeme! 

Sponzoři FC Chýnov:
Město Chýnov
Petrastav Radenín
HCS Josef Sokolík
Dřevotvar Josef Pták
Potraviny Setunský  
Elmont – Jaroslav Vondráček
Škrobárny Pelhřimov
MK Chýnov -  Milan Kadleček
HaT servis – Jan Hes
Rybářství Hroby – Josef  Vaněk   
Truhlářství – Zdeněk Vavera
Jaroslav Fišer
Ing. Karel Tureček
Josef Kolací                                    

FC Chýnov
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Petr Holota
trenér 1.A mužstva

Jarní část sezóny jsme zahájili 
mistrovským utkání v Pracha-

ticích, kde jsme uhráli remízu 
1:1. Prachatice se ukázaly jako 
velmi silný soupeř a remíza na je-
jich umělé trávě je velmi cenná. 
V dalších utkáních jsme předvá-
děli střídavé výkony, povedla se 
nám utkání s Vimperkem, Mete-

orem Tábor a  Novou Vsí-Brloh, 
těžká utkání byla se Sokolem Se-
zimovo Ústí a s Dražicemi, které 
jsme prohráli. Byla zde vidět síla 
soupeře a  individuální kvalita 
jednotlivých hráčů.  Mrzí nás po-
slední utkání doma s  Vacovem, 
které jsme prohráli 3:5, kdy jsme 
dostali branky po  individuál-
ních hrubých chybách v obraně. 
Je škoda, když se nám povedlo 
otočit zápas z 0:2 na 3:2, že jsme 

toto skóre minimálně neudrželi. 
Ukázalo se, že nám chyběla kva-
lita v podobě hráčů Krále, Práška 
a Kučery. 

V  tabulce jsme skončili 
na  uspokojivém devátém místě 
a  rovněž jsme splnili cíl v  po-
době zapracovávání dorostenců 
do mužského fotbalu. Tým v jar-
ní části stál hlavně na  oporách 
jako Václav Hruška, David Král, 
Jaroslav Prášek a  Radek Basík. 

Dále jsme dávali šanci mladým 
hráčům z  dorostu, jmenovitě 
Filip Zadražil, Dan Havlík, Josef 
Pták, Ondřej Hladík a  Jan Hla-
dík.

Závěrem bych chtěl poděkovat 
za  spolupráci Karlovi Sedlatému, 
dále sponzorům oddílu a našim fa-
nouškům. Věřím, že i v nadcháze-
jícím ročníku 2017/2018 si najdou 
cestu na  náš stadiónek a  podpoří 
snahu našich fotbalistů.                  

Karel Sedlatý

V jarní části sezóny naši nej-
menší hráči předváděli již 

lepší výkony než na  podzim. 
Ve  hře již byla vidět i  snaha 
o kombinace. Stále je před nimi 
spousta práce v  individuální 
i  týmové činnosti. Velice mne 
těší, že stále stoupá počet dětí 
a  situace za  začátku soutěže, 
kdy nás bylo šest, se stále mění. 
V současné době se účastní tré-
ninků 16 – 17 dětí a stále se hlásí 
nové. Od příští sezóny tak opět 

budou fungovat obě přípravky. 
Nyní po sezóně stále jednou týd-
ně trénujeme, vždy v úterý od 17 
hodin.

Jarní sezóna: 9 zápasů, 3 výhry, 
6 porážek, 9 bodů, 6. místo, skóre 
74 : 55.

Dorost
Jarní část soutěže jsme dobře 

rozehráli a  zdálo se, že v  sou-
boji  o titul v 1.A třídě dorostu, 
sk. D, máme velké šance. Část 
sezóny jsme vedli, ale závěr 
soutěže nám nevyšel. Hlavně 

porážka na Větrovech byla zcela 
zbytečná. Mužstvo tak skonči-
lo na  čtvrtém místě. Že umí-
me hrát fotbal, hráči předvedli 
v  zápasech s  mužstvem Mete-
oru Tábor, které jsme dokáza-
li jako jediní dvakrát porazit. 
Bohužel jsme v  závěru soutěže 
doplatili na  zranění a  přetížení 
hráčů. Naše mužstvo v  soutěži 
dorostu končí, neboť nemáme 
mladé hráče, kteří by je doplnili. 
Bude tak založen B tým mužů, 
kde tito hráči budou působit 
a  doplňovat A  tým. Na  závěr 

chci všem hráčům dorostu po-
děkovat za dobrou reprezentaci 
našeho klubu a města. Dokázali, 
že fotbal mají v srdci a hrají ho 
s radostí. Bylo mi ctí s nimi pra-
covat a, i když další moje práce 
bude hlavně u nejmenších dětí, 
budu vždy připraven jim pomo-
ci u B týmu.

Statistika: 18 zápasů, 12 výher, 
6 porážek, 35 bodů, skóre 61 : 40, 
4. místo

Josef Pták se s 22 góly stal nej-
lepším střelcem soutěže. Blaho-
přejeme.                                         

O chýnovské pouti se uskutečnilo zajímavé utkání starých gard. Chýnovští veteráni hostili na svém hřišti výběr Blatenska, který vedl náš bý-
valý hráč Pavel Rathouský. Výsledek nebyl tak důležitý jako setkání dlouholetých hráčů, kteří se po letech opět sešli u pivka a zavzpomínali 

na staré časy.                         Mgr. Miroslav Mládek

Hodnocení jarní části sezóny 2016/2017 FC Chýnov

O pouti se uskutečnilo utkání starých gard

Mladší přípravka a dorost
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Kolací Josef

Družstvo mladších žáků 
FC Chýnov zakončilo své 

putování letošním ročníkem 
na výborném třetím místě i díky 

velmi dobrým výkonům v závě-
ru soutěže. Na  postu brankáře 
nás podržel Vojta Dvořáček, 
obraná řada ve  složení Matyáš 
Hodina, Ondřej Kolací a  Matěj 
Kolací podávala velmi vyrovna-

né výkony a  konečně záložníci 
a  útočníci Petr Pospíchal, Dan 
Mls, Jan Pospíchal, Pepa Pufr 
a  Dominik Černý se postarali 
o branky a  tvorbu hry. Celkově 
hodnotím sezonu velmi klad-

ně i vzhledem k věku hráčů, tři 
hráči jsou ještě kadeti. V závěru 
chci poděkovat našemu panu 
rozhodčímu, hráčům z  HC 
Tábor za  výpomoc a  klukům 
za vzornou účast.

Tomáš Kučera

Tento rok byl pro náš tým veli-
ce úspěšný. Poprvé jsme při-

hlásili soutěž, která se hraje pod 
záštitou ČFbU (České fl orbalové 
unie). Jednalo se sice o  nejnižší 
soutěž u nás, ale její úroveň tomu 
rozhodně neodpovídala. Některé 
týmy byly velmi kvalitní a sehráli 
jsme opravdu pěkné a  těžké zá-
pasy. Jako přípravu před sezónou 
jsme sehráli 4 utkání v  prvním 
kole Poháru České pojišťovny. 
Některé celky hrají čtvrtou nej-
vyšší soutěž (SK Florbal Benešov, 
FK Slovan Jindřichův Hradec, 
1.FbK Tábor), takže to pro nás 
byla velmi cenná lekce. V  hlav-
ní části sezóny jsme sehráli do-
hromady 20 soutěžních zápasů. 

Dvakrát jsme uspořádali domácí 
turnaj v  hale v  Sezimově Ústí, 
tato hala byla pro nás prozatím 
nejblíže. První kola jsme nezačali 

nejlépe, ale velmi rychle jsme se 
dostali do  hry a  v  půlce sezóny 
jsme si už drželi první příčku 
v tabulce. Tu už jsme samozřejmě 

nechtěli za  žádnou cenu pustit 
a rvali se o ni do posledního kola. 
Postup do  vyšší soutěže jsme si 
sice zajistili již dříve, ale právě 
v posledním kole se rozhodovalo 
o  zisku prvního místa. My jsme 
nic nepodcenili a  po  dvou cen-
ných výhrách jsme získali pohár 
pro vítěze jihočeského přeboru 
pro rok 2016/2017. V následující 
sezóně budeme hrát tedy už vyšší 
soutěž a to konkrétně jihočeskou 
ligu. Během léta se už začneme 
pomalu připravovat na  následu-
jící ročník, abychom mohli podat 
co nejlepší výkony a vybojovat si 
opět pěkné umístnění. Závěrem 
bych chtěl poděkovat všem pří-
znivcům a sponzorům, kteří nás 
při této úspěšné sezóně podporo-
vali.                                                 

Blanka Roubková

Konečné tabulky mistrov-
ských soutěží, ve  kterých 

jsme měli zastoupení.
Ženy-2KLŽ. Sokol Chýnov se 

umístil na 8. místě z deseti druž-
stev, když získal 12 bodů .

Muži Sokola Chýnov „A“ do-
sáhli v  KP II na  25 bodů, což 
jim stačilo na 4. místo. V soutěži 
bojovalo 12 týmů. Sokol Chýnov 
„B“ v  okresním přeboru v  zá-
kladní části obsadil 7. místo se 
ziskem 8 bodů  a  v  nadstavbo-
vé části toto umístění neuhájil 

a  skončil na  posledním osmém 
místě. Po skončení soutěží druž-
stev uspořádal náš oddíl již 39. 
ročník Turnaje veteránů dvojic.

Celkové prvenství zůstalo zá-
sluhou dvojice Kovandová /451/ 
a Návarová /460/ v Chýnově.

Druhé místo obsadila dvojice 
SK Žižkov Praha – Hrubý /441/, 
Sailerová /436/. Třetí skončili 
hráči Calofrigu Borovany – Ma-
lovaný /422/, Jirkal /453/.  Cel-
kem se velmi vydařeného klání 
zúčastnilo 45 dvojic.

V  dubnu a  květnu se konalo 
ještě MR jednotlivců v  několika 

kategoriích. Seniorky odehrály 
tuto soutěž v Třebíči. V kombina-
ci Jana Takáčová za 1096 kuželek 
obsadila 13. místo a  Alena Ko-
vandová porazila 1088 kuželek, 
které stačily na 16. místo. Starto-
valo 48 závodnic.

V Nové Bystřici se utkaly o ti-
tul dorostenky. Michaela Dvořá-
ková neudržela krok s nejlepšími 
a výkon 466 kuželek stačil pouze 
na  32. místo z  celkového počtu 
36 hráček. Radost nám udělal Jan 
Novák, který v žákovské katego-
rii na kuželně Konstruktivy Pra-
ha obsadil 8. místo, když porazil 

443 kuželek. Poslední mistrovské 
tituly byly uděleny v  soutěžích 
dvojic. Pro dvojice žen byla k dis-
pozici kuželna KK Ocel Ivančice.                                                          

Kombinovaná dvojice žen Ta-
káčová /Chýnov -562/, Kotoro-
vá /Benešov – 514/ dosáhla na 
5. místo v celkovém pořadí.

Ve fi nále MČR smíšených dvojic 
ve  Vrchlabí jsme měli dvojnásob-
né poloviční zastoupení. Dvojice 
Mašková /Chýnov – 502/ ,Vícha /
Plzeň – 647/obsadila 8. místo a Ta-
káčová /Chýnov – 517/, Takáč /
Tábor – 614/, skončila na 13. místě.

Mladší žáci na třetím místě

Florbalový klub TJ Sokol Chýnov

Kuželky

pokračování na str. 22
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Sabina Holotová

7. 7. 2017 – Mexický večer 
spojený s mexickými jídly, hud-
bou a Tequilou (počet míst ome-
zen, nutná rezervace)

29. 7. 2017 – Srdečně Vás 
zveme na  celodenní beach vo-
lejbalový a  nohejbalový turnaj 
spojený s  vysoce kvalitní gast-
ronomií od  kluků z  restaurace 
Sezóna - 4krát jinak, kteří tady 
budou mít stánek ve formě street 
food. Přijďte si zahrát či podpo-
řit, těšíme se na Vás. 

Po celé léto se budeme pro Vás 
snažit chystat tématické páteč-
ní večery, kde budou nabízeny 
typická jídla a  nápoje pro dané 
téma. Startujeme Mexickým ve-
čerem již 7. 7. 2017.                        

Chýnovské sokolky přejí krásné léto a těší se na novou sportovní halu. Do školní tělocvičny se už nemůžeme vejít.         
          Marie Brokešová a Hana Šalátová

Úspěšně si vedla Blanka Maš-
ková na  mezinárodním Masters 
turnaji veteránů v  chorvatském 
Šibeniku. V  kategorii 40-50 let 
získala tři prvenství. V  kategorii 
jednotlivkyň /536 a 565/, ve dvo-
jicích spolu s  Bl. Šťastnou z  SK 
Žižkov Praha a  s  družstvem SK 
Žižkov Praha.

Naše ženy po  skončení mis-
trovských soutěží absolvovaly 
řadu turnajů, kde se většinou 
umístily na  předních místech, 
tak věřme, že se toto vše odrazí 
v následující sezoně.

Všem našim příznivcům, čte-
nářům Občasníku a  hráčům 
přjeme krásné prožití letních 
měsíců, příjemnou dovolenou 
a načerpání nových sil do dalších 
dnů.                                                     

Michaela 
Spálenková

vedoucí JCZPS o.p.s., 
pracoviště Tábor

Jihočeské centrum pro zdra-
votně postižené a  senio-

ry o. p. s. (dále jen JCZPS o.p.s.) 
již 15 let provozuje v Táboře Po-
radnu pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory, a to na ad-
rese Vančurova 2904 (bývalá Ji-
hočeská univerzita, naproti hote-
lu Palcát). V oblasti poradenství 
nabízíme pomoc a radu s vyřizo-
váním příspěvku na  péči a  dal-
ších sociální dávek pro zdravotně 
postižené a  seniory (včetně po-
moci se sepsáním odvolání proti 
rozhodnutí o  nepřijetí příspěv-
ku či jiných sociálních dávek), 
pomoc při vyhledání vhodné 
sociální služby v  regionu, po-
radenství v  oblasti kompenzač-
ních a  rehabilitačních pomůcek, 
poradenství v  oblasti daňových 
a  poplatkových úlev pro zdra-
votně postižené, poradenství při 
odstraňování architektonických 
bariér či pomoc při uplatňování 
práv a oprávněných zájmů.

Kromě poradenství si v  kan-
celáři centra mohou občané se 
zdravotním postižením či jinými 
zdravotními problémy vyzved-
nout zdarma euroklíče, což jsou 

speciální univerzální klíče, který-
mi lze odemknout veřejné toale-
ty osazené eurozámky. Tyto klíče 
fungují po celé EU. 

Dále centrum provozuje půj-
čovnu kompenzačních a  rehabi-
litačních pomůcek. Půjčovna síd-
lí na  stejné adrese jako poradna 
a v současnosti nabízí celou řadu 

pomůcek pro tělesně postižené. 
Mezi nimi jsou mechanické vozí-
ky, chodítka, berle a hole, toaletní 
židle a křesla, nástavce na wc, se-
dačky do vany a na vanu, elektric-
ky polohovatelné postele včetně 
antidekubitních matrací a  stolů 
k  lůžkům aj. Půjčovna disponu-
je i  pásovým schodolezem pro 
mechanický vozík. Také můžeme 
zprostředkovat zapůjčení motod-
lahy pro domácí rehabilitaci ky-
čelních a kolenních kloubů.

Zájemci mají možnost si po-
můcky vypůjčit na  jeden den 
i na delší dobu. Ceny za zapůjče-
ní pomůcek se pohybují od 4 Kč 
za den. Výhoda půjčovny spočívá 
především v tom, že si klienti zde 
mohou vyzkoušet velké množ-
ství druhů i typů kompenzačních 
pomůcek před jejich případným 
zakoupením nebo předepsáním 
lékařem. Nově je možné si u nás 
pomůcky (chodítka, vozíky, se-
dačky na  vanu, nástavce na  WC 
atd.) zakoupit nebo objednat 
na  lékařský poukaz. Zatím pro-
dáváme a  vydáváme pomůcky 
fi rmy DMA.

V  případě jakýchkoliv dotazů 
jsme kdykoliv k dispozici na ad-
rese Vančurova 2904, Tábor (Ji-
hočeská univerzita, naproti ho-
telu Palcát) či na tel. 381 254 240 
nebo 702 281 480.                            

MUDr. Luděk Barták
17. – 30.7. 2017 
zástup MUDr. Jitka Vovsová
MUDr. Jitka Vovsová
7. – 18.8. 2017
zástup MUDr. Luděk Barták

pokračování ze str. 21

RESTAURACE 
U BAZÉNU 
si Vás v létě 
dovoluje pozvat

Dovolená 
lékařů

Služby centra pro zdravotně 
postižené a seniory
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eský svaz v ela Chýnov, M sto Chýnov a obec
Turovec po ádají zájezd do eských Bud jovic na

MEZINÁRODNÍ AGROSALON

Zem živitelka je nejv tší a nejvýznamn jší agrosalón svého typu zam ující se
na zem d lský sektor nap í všemi jeho obory v eské republice a na
Slovensku. Tradi n je v rámci agrosalónu Zem živitelka zastoupená
zem d lská technika, rostlinná a živo išná výroba, lesní a vodní hospodá ství,
ekologické zem d lství, potraviná ská výroba, biostyl, myslivci, rybá i i v ela i.
Zem živitelka myslí i na nejmenšího návšt vníka, který si m že „zažít
zem d lství“ v d tské farm i v rámci prost edí lesní školy. Také se m že vydat
na interaktivní stezku nap í areálem i navštívit 3D ob í nau nou kopuli, ve
které si v rámci unikátních projekcí prohlídne podvodní sv t, divokou p írodu,
také hv zdy, planety a erné díry a další p írodní jevy, které mu pomohou zase o
kousek více porozum t p írodnímu sv tu.

V sobotu
26. srpna

Odjezd v 7:30 z Chýnova od zastávky u Radnice, v 7:45
z Tábora od nádraží
Doprava 100,- K – hradí se p i p ihlášení
Vstupné 70,-/140,- K

Bližší informace a p ihlášky: paní B. Strnadová tel.: 732 679 636

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

KULTURNÍ 
ZÁJEZD

 
sobota 23. září 2017

Program:
13:30 odjezd od ZŠ 

Chýnov (13:45 Tábor, 
nástupiště před vlakovým 

nádražím)
15:30 – 17:30 
procházka s průvodcem 
– zajímavá zákoutí Malé 
Strany
(kdo se nechce procházet, 
může si zařídit individu-
ální program)
19:00 – 21:00 Ray 
Cooney: „PRACHY!!!“ 
(Divadlo Palace, Pasáž 
Jalta, Václavské nám.)
Brilantní, úspěšná, 
pravidelně vyprodaná, 
skvěle herecky obsazená 
komedie.

22:30 – 23:00 předpo-
kládaný návrat 
(Tábor/Chýnov)
 Celková cena zájezdu 
(vstupné, doprava, poplat-
ky): 750 Kč. /vstupenky jsou 
do  5. – 8. řady v  přízemí/. 
Závazné objednávky je 
možné provést mailem (so-
raj@centrum.cz) nebo tele-
fonicky (602 93 66 94), popř. 
osobně u vedoucího zájezdu 
Mgr. Ondřeje Jaroše.

CHÝNOVSKÁ JESKYNĚ a ŽIVOTNÍ VIBRACE
srdečně zvou na

KONCERT „GONGY V JESKYNI“
OSLAVA LUGHNASADU
Na planetární gongy Mars a Venuše 

hrají: Jan a Hana Marešovi – Životní vibrace
Dne 4. 8. 2017 od 19:00 hodin

vstupné: 150 Kč, Koncert pouze na stání. Nákup vstupenek na po-
kladně Chýnovské jeskyně, info o dalších možnostech nákupu 

na tel.774 857 058 nebo na: info@zivotni-vibrace.cz

www.zivotni-vibrace.cz
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V současné době probíhá jejich zasíťování technic-
kou infrastrukturou. Město se zavazuje k  dokončení 
této infrastruktury do 12 měsíců.

Nabyvatel pozemku se bude muset zavázat, že stav-
bu zahájí do 5 let od nabytí pozemku do vlastnictví. 
V  případě nedodržení této podmínky je povinen 
vrátit pozemek Městu Chýnov za stejných podmínek 
do  jeho vlastnictví a uhradit veškeré vzniklé náklady 
s tímto zpětným převodem.

Zároveň platí, že pozemek nelze převést na  jinou 
osobu, pouze zpět na Město Chýnov.

Zájemci o  pozemek mohou svoji nabídku po-
dat nejpozději do  25. 8. 2017 na  adresu Město 
Chýnov, Gabrielovo náměstí 7, 391  55 Chýnov 

v  zapečetěné obálce s  označením POZEMEK – 
PANSKÁ POLE

Nejnižší možná nabídnutá cena činí 600 Kč/m2 + 
DPH 21%.

Žadatelé budou seřazení dle výše nabízené ceny se-
stupně. To znamená, že žadatel s  nejvyšší nabídnutou 
cenou bude vybírat jako první z prodávaných pozemků. 

V případě shodně nabídnuté ceny rozhodne o pořa-
dí výběru Rada města Chýnov.

Výběrem pozemku se žadatel zavazuje k  sepsání 
kupní smlouvy.

O uzavření kupních smluv s konkrétními kupující-
mi rozhodně Zastupitelstvo města Chýnov na svém 
zasedání dne 5. 9. 2017.

Požadavky: 

• minimálně střední vzdělání 
s maturitní zkouškou pod-
mínkou

• registrace v oboru fyziote-
rapeut výhodou, případně 
možno i absolvent

• práce na PC (všeobecná 
znalost + Microsoft Offi  ce, 
Microsoft Outlook)

• pečlivost, spolehlivost, fl exi-
bilita, aktivní přístup

Úvazek:

• plný

Pracovní doba:

• jednosměnná 

Plat:

• platové ohodnocení 
10. platová třída (dle nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů) 
+ možnost osobního 
ohodnocení po zkušební době

Benefi ty:

• příspěvek na stravování

Nástup:

• ihned 

Kontakt 

• Jana Zadražilová, pověřená 
vedením organizace 

 – tel.: 775 246 104  

Přihláška 

do výběrového řízení

• Přihláškou do výběrového 
řízení je osobní doručení 
životopisu Janě Zadražilové. 

• Životopisy doručujte osobně 
po předchozí telefonické do-
mluvě s Janou Zadražilovou.

ZÁMĚR PRODEJE
Město Chýnov hodlá prodat ze svého majetku 19 parcel 

pro stavbu rodinných domů v lokalitě na Panských polích v Chýnově:
546/132 
546/133 
546/134 
546/136 

546/141 
546/143 
546/145 
546/146 

546/147 
546/148 
546/149 
546/150 

546/151 
546/152 
546/153 
546/154 

546/155 
546/156 
546/157

Fyzioterapeut


