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Z jednání zastupitelstva

Podzim už je za dvěřmi

OBČASNÍK

číslo 114 září 2017

   4 Školní informatorium

   6 Z mateřské školky  

   9 Církev

10 Hřiště „na tenise“

13 Hasičům přijela SCANIA

CHÝNOVSKACHÝNOVSKA
Uvnitř čísla:

ZDARMA

ZÁŘÍ

 23. 9. 
„Chýnovská vydra“ 
rybářské závody, 
Podhradský rybník

 23. 9.  
XXXV. ročník závodu 
motocyklů do Strmého 
vrchu, Motosport Chýnov

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

 26. 9. 18:00 
Svatováclavský koncert 
sboru Lumen z Pacova, 
kostel Nejsvětější Trojice

 27. 9. – 01. 10. 
Závěrečné bikování  
na Hallstattu,  
Cykloklub Chýnov

 30. 9. 7:00 
 Rybářské závody 

v přívlači,  
Podhradský rybník

ŘÍJEN

 1. 10. 14:00. 
„Díkůvzdání za úrodu“, 
trh ve dvoře u Svobodů

 1. 10. 17:00  
Divadlo „O Samsonovi“, 
modlitebna Církve bratrské

	4. 10. 17:00 Loutkoherecké 
odpoledne pro děti a 
rodiče, MěK Chýnov

 2. – 6. 10.  
TÝDEN KNIHOVNEN

 5. 10. 17:00 „Nejpilnější 
český člověk – prof. 
August Sedláček“, 
přednáší PhDr. Jiří Prášek, 
obřadní síň MěÚ Chýnov

 6. 10. 13:30  
Přátelské setkání 
starších spoluobčanů, 
KD Chýnov

 12. 10. „Bechyně, 
Vysoký Hrádek, 
Albrechtice“ – pozn. 
zájezd, Měk Chýnov

 14. 10. Výlov 
Podhradského rybníka 

Pavel Eybert
starosta

Po prázdninové pauze se sešlo 
Zastupitelstvo města Chýnov 

5. 9. 2017 ke svému dalšímu 
jednání. Široký program byl 
v  úvodu doplněn o představení 
podrobné architektonické studie 

pro uvažovanou výstavbu nové 
sportovní haly na místě bývalého 
pivovaru. S touto studií se můžete 
podrobně seznámit na webových 
stránkách města. Studie byla 
zastupiteli přijata bez námitek  
a mě zastupitelstvo pověřilo další 
přípravou projektové dokumentace 
v duchu prezentované studie.

Vlastní program začal sezná-
mením zastupitelů s  činností 
rady, výborů a komisí od mi-
nulého zasedání. Nebyly připo-
mínky. Hlavním obsahem jed-
nání zastupitelstva byly zprávy  
o hospodaření města a všech jeho 
součástí za 1. pololetí r. 2017. 
Město samotné hospodařilo na 
straně příjmů s 25,880 mil Kč, na 
straně výdajů s  25,577 mil. Kč. 
Největšími položkami příjmů jsou 
daně, a to z DPH 7,120 mil. Kč, ze 
závislé činnosti 3,525 mil. Kč, od 
právnických osob 3,278 mil. Kč  
a daň z nemovitostí 2,239 mil. Kč,  
dotace na výkon státní správy 
(město i ZŠ a MŠ) 870 tis. Kč. Mimo 
daní byl největší příjem z  byto-
vého hospodářství 2,129 mil. Kč, 
když dotace na zateplení domů 
467 a 495 byla 1,449 mil. Kč. Jde 
o část doplacenou v  r. 2017. Na 
odpadech byl příjem 1,083 mil. Kč 
při výdajích 1,292 mil. Kč. Příjmy 
pečovatelské služby činily 868 tis. 
Kč, když za obědy byly 411 tis. Kč, 
dotace od JčK 
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 19. 10. 17:00
 „Aconcaqua – cesta na 

nejvyšší horu Ameriky“, 
přednáší Ing. Jan Plachý, 
Měk Chýnov

 20. – 21. 10. 
 Volby do PS PČR
 21. 10.  

Závody v cyklokrosu
 28. 10. 17:00  

„Velorexem do 
portugalského  
Porta a zpět“ 
vyprávění novomanželů 
Čmelíkových, modlitebna 
Církve bratrské

 31. 10. 19:00  
Zasedání Zastupitelstva 
města Chýnov 

 9. 10. – 3. 11.  
Výstava prací Střediska 
zdravotní a sociální 
rehabilitace RYBKA, 
Měk Chýnov  
Výstava fotografií 
Ing. Jana Plachého 
„Aconcaqua“,  
Měk Chýnov

LISTOPAD

 2. 11.  
Památka zesnulých 
v 16:30 bohoslužba  
ve sboru Církve 
československé husitské

 6. 11. 16:00  
Pietní akt u hrobu Fr. Bílka  
(145. výročí narození), 
Církev československá 
husitská

 6. 11. 16:30  
„František Bílek  
a jeho práce 
pro chýnovskou 
náboženskou obec 
CČS“, ve sboru Církve 
československé husitské

 9. 11. 17:00  
„Léčivé houby“, přednáší 
Pavel Špinar, Měk Chýnov

 10. 11. 17:00  
Vernisáž výstavy 
obrazů Evy Wernerové 
Malkovské, Měk Chýnov

	11. 11. "Svatomartinský 
průvod", kostel 
Nejsvětější Trojice

 23. 11. 17:00  
„Jedovaté houby“, 
přednáší Pavel Špinar, 
Měk Chýnov

457 tis. Kč. 
 Oproti tomu pak výdaje byly 
809 tis. Kč. Dotace na veřej-
ně prospěšné práce od úřa-
du práce byla 239 tis. Kč 
a příjem z  nájmů pozemků  
a věcných břemen byl 211 tis. Kč. 
K tomu pak řada drobnějších pří-
jmů až do celkové výše. 

Na straně výdajů pak za ko-
munikace 2,105 mil Kč, z  toho  
1,5 mil Kč na údržbu a opravy,  
249 tis. Kč na přípravu ko-
munikace na Panských polích  
a 342 tis. Kč na komunikaci Nad 
Libosadem. Chodník v  Nádraž-
ní ulici 516 tis. Kč, 368 tis. Kč 
(část) na chodník v Tyršově ulici  
a 177 tis. Kč (část) na chod-
ník ve Sportovní ulici. Odvá-
dění odpadních vod nás stálo 
1,067 mil. Kč, z  toho 893 tis. Kč 
na Panských polích (výstavba 
kanalizací) a 129 tis. Kč v  lokali-
tě Nad Libosadem. Opravy vod-
ní nádrže po 12 letech provozu 
měly náklad 360 tis. Kč, základ-
ní škole jsme poskytli dotaci  
1,258 mil. Kč, mateřská škola nás 
stála 467 tis. Kč, provoz knihov-
ny měl náklad 584 tis. Kč. Neby-
tové hospodářství mělo náklady  
1,851 mil. Kč, když největ-
ší částka byla druhá polovi-
na platby za nákup bývalé-
ho pivovaru cca 1,6 mil. Kč. 
245 tis. Kč jsme investovali do 
výstavby inženýrských sítí v loka-
litě Nad Libosadem, převážně do 
plynofikace. Péče o vzhled obce  
a veřejnou zeleň pak 2,079 mil. Kč. 
Požární ochrana měla náklad 
1,834 mil. Kč, když 1,4 mil Kč 
byl nákup osobního dopravní-
ho automobilu 1+8, který byl 
součástí dotace i na cisternu, 
kterou jsme obdrželi na začát-
ku září. Zastupitelé stáli město 
844 tis. Kč, činnosti městské-
ho úřadu pak 4,421 mil. Kč. 
Chýnovská majetková hospoda-
řila v  1. pololetí s  příjmy v  cel-
kové výši 9,175 mil. Kč a výdaji  
8,184 mil. Kč. Kloužovická tepel-
ná pak s příjmy 505 tis. Kč a výda-
ji 440 tis. Kč. Základní škola měla 
celkové příjmy 12,331 mil. Kč, 
výdaje pak 12,065 mil. Kč. Ma-
teřská škola měla celkové příjmy  
2,424 mil. Kč a celkové náklady 
2,237 mil. Kč. Místní hospodář-

ství mělo příjem 108 tis. Kč při 
nákladech 99,8 tis. Kč a bytové 
hospodářství příjem 6,1 tis. Kč 
při nákladech 8,7 tis. Kč. Tyto dvě 
poslední organizace jsou pouze 
servisní, probíhají jimi příjmy za 
nájmy bytů, za odpady, pronájmy 
hrobů a další, které jsou odvádě-
ny do rozpočtu města, nebo jsou 
hrazeny městu Chýnov záloho-
vané služby. Objem předaných 
prostředků činil 2,27 mil. Kč. 
Podrobnější údaje lze nalézt na 
stránkách města, nebo lze do nich 
nahlédnout na MěÚ.

V dalším bodě jsme rozhodova-
li o prodejích a nákupech pozem-
ků. EON chce tři malé pozemky 
na vybudování nových trafostanic  
(u hasičské zbrojnice a u MŠ) 
náhradou za stávající a na Pan-
ských polích nový pro 26 rodin-
ných domků. Jeden větší pozemek  
831 m2 ve Velmovicích zastupitel-
stvo neprodalo, další dva prodalo. 
Zastupitelstvo též odsouhlasilo 
odprodej dalších tří parcel na 
Panských polích za nabídnutou 
cenu. Pro obslužnou komunikaci 
potřebnou pro přístup k  pozem-
kům oddělených po výstavbě 
obchvatu Chýnova zastupitelé od-
souhlasili nákup osmi pozemků 
za cenu 96,- Kč/m2  s tím, že měs-
to uhradí všechny náklady řízení.

V  bodě informace jsem po-
dal zprávu o průběhu prací při 
bourání bývalého pivovaru. Po 
části prací se zjistilo, že komín 
pivovaru není založen od sklepa, 
dokonce ani z přízemí, ale že za-
číná až na klenbě stropu přízemí. 
Navíc pod ním v  obou nižších 
podlažích byly prostupy, vstupy 
do sousedních místností. Z  po-
souzení statiků bylo zřejmé, že 
nelze samotný komín zachovat. 
Na základě posudku, fotodoku-
mentace a žádosti města rozhodl 
krajský úřad o možnosti komín 
zbořit. Musíme postavit nový  
a zřídit dočasné hnízdo pro čápy. 
Podstatný je termín výstavby no-
vého komína, který má být posta-
ven do roku 2020, když původní 
rozhodnutí stanovovalo termín 
pro případnou náhradu do konce 
března 2018, což nebylo reálné. 
Provizorní čapí hnízdo na ved-
lejším komíně bude umístěno 
v nejkratší době. V současné době 

je ta část pivovaru, která měla být 
odstraněna, zbourána a materi-
ál je zdrcen k dalšímu využití do 
podkladních vrstev komunikací  
a lesních cest.

Ta část pivovaru, kterou zacho-
váme, dostává nový krov, krytinu 
i klempířské prvky. Náklad na  
demolici je 3, 050 mil, Kč, náklad 
na nové střechy je 1,25 mil. Kč. 

Jsou hotovy opravy komuni-
kací ve Velmovicích a v Záhos-
ticích, hotova oprava chodníků 
v  Zámecké ulici, Bílkově ulici, 
Sportovní ulici a probíhá oprava 
chodníku v Tyršově ulici. 

Na dotaz, jak je to s  obchva-
tem Chýnova, jsem odpověděl, 
že v současné době se na nás ŘSD 
obrátilo se žádostí o povolení ská-
cení dřevin v  trase obchvatu, ze-
jména v  části, kterou vyvlastnilo 
v  prostoru autovrakoviště. Nyní 
ŘSD podává žádost o vydání sta-
vebního povolení a bude vypiso-
vat výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. Tak snad na jaře stavba už 
konečně začne.

Místostarosta informoval za-
stupitele o převzetí nového hasič-
ského cisternového automobilu 
Scania s  9 m3 nádrží a komplet-
ním vybavením, které bylo hasi-
čům slavnostně předáno na Se-
tkání s  armádou a integrovaným 
záchranným systémem v  sobotu 
9. 9. 2017.

Žádost ekonomky města o vyřa-
zení dvou pohledávek dlouhodo-
bě neuhrazených a vymáhaných 
soudně nebyla zastupitelstvem 
odsouhlasena a zůstanou i nadále 
v účetnictví. Na žádost předsedky-
ně okresního soudu zastupitelstvo 
schválilo jmenování dvou příse-
dících okresního soudu, schválilo 
doložku o nezcizitelnosti  pozem-
ků prodávaných městem na stav-
by RD do doby zahájení stavby, 
schválilo rozpočtovou změnu  
č. 11 a rozhodlo o vzetí do majetku 
pramenní jímku Rutice a potrubí 
vedené z Rutice do vodojemu Na 
Skalici, které jsme dosud neměli 
v majetku, na základě znaleckého 
posudku v ceně 2 195 880,- Kč.

Zodpověděním dotazů, po-
zváním na akce v  nejbližší době  
a schválením usnesení zastupitel-
stvo zakončilo svoje jednání.     

      

pokračování ze str. 1
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Postup bourání pivovaru
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Karel Vošta

Tak už se stalo, co se asi stát 
muselo. Větší část objektů pi-

vovaru, které po staletí tvořily sa-
mozřejmou spoludominantu ná-
městí, to má za sebou. Je celkem 
známá věc, že Chýnov kdysi pat-
řil spolu s Českým Krumlovem, 
Protivínem a Třeboní mezi 
nejvýznamnější jihočeské sch-
warzenberské pivovary. Ale 
pivo se zde vařilo dávno před  
Schwarzenberky. Někteří znají 
letopočet 1581. Jenže toho roku 
rytíř Jan Malovec pivovar neza-
ložil. To podnikl jeho otec, dost 
možná i děd, a vyloučeno není, 
že šlo původně o podnik měš-
ťanů. Pivovar měl naopak tehdy 
namále: měl být zbořen, pakliže 
by si Chýnovští vařili pivo po 
domech sami, za patřičnou plat-
bu vrchnosti. Ale tvrzení o roce 
založení se drží houževnatě. Jistá 
naše docentka z UK by je nazvala 
„zjevenou pravdou“ a chýnovský 
patriot Jan Šrůtek zase „obecně 
tradovaným nesmyslem“. Nevadí. 

Také zásadní přestavba areálu 
kolem roku 1880 možná nebyla 
tak zásadní, protože na katastrál-
ním plánu z roku 1830 již měly 
objekty prakticky stejnou roz-
lohu jako dosud. Tehdy dostal 
pivovar onen charakteristický 
kabát - fasádu s kombinací rež-
ných cihel a omítnutých ploch. 
Podobné budovy najdeme nejen  
v jižních Čechách, všude tam, 
kde byly majetky knížete. Archi-
tektonickému stylu hospodář-
ských a průmyslových objektů se 
dokonce říkává schwarzenberský 
sloh a u nás jsou v něm postaveny 
ještě hostinec v Pacové hoře, sta-
tek čp. 7 v Záhosticích a původně 
i chýnovský hospodářský dvůr.

Neodpustím si to, musím být 
trochu sentimentální. Ne pro-
to, že jeden z mých dávných 
příbuzných, Josef Hodina, byl  
v pivovaru takzvaným vařičem. 
Školní mládež byla a - doufám, 
že i ve věku smartphonů a table-
tů - je zvídavá. Opuštěné objekty 
nás žáky místní ZŠ často lákaly, 
a tak jsme pivovar navzdory zá-

kazům vynechat nemohli. Zna-
li jsme ho od sklepa po půdu. 
Prošmejdili jsme všechny kou-
ty, kde nebylo zamčeno. Jen do 
varny, jejíž klenba je - vlastně 
byla - podepřena mohutným 
sloupem, jsme nahlédli oknem. 
Poznali jsme i někdejší domek 
bednáře z počátku 20. století, 
který nesl spolu s pivovarem  
čp. 5. Tam jsme – proč to ne-
přiznat - zkoušeli potají kouřit. 
Dům ale neměl dobrou pověst  
a zbořen byl už před léty. Pama-
tuji si, že v přízemí věžovitého 
objektu na dvoře pivovaru se 
kdosi roku 1888 podepsal na zeď.  
A jednou jsme s baterkami 
pronikli i do suterénu a navští-
vili prostory s vysokými klen-
bami, které jistě nepocházely  
z 19. století. Zajímal nás i vchod 
do podzemí z Bílkovy ulice, v ta-
rasu naproti obchoďáku. Kam 
vedl? Do pivovaru nebo do 
zámku? Zazdili ho před desít-
kami let ze stejných důvodů,  
z jakých nám učitelstvo zakazova-
lo navštěvovat samotný pivovar.  

Ale nad zazděným vstupem se 
propadal strop, takže bylo mož-
né se při troše snahy do chodby 
prokopat. Nějak jsme se k tomu 
naštěstí nedostali...

Nová sportovní hala je jistě po-
třebná a lepší pozemek pro ni se 
nenašel. Jen se poněkud pozasta-
vuji nad tušenou skutečností, že 
někteří si místo pro ni vyhlédli 
dávno předtím, než se pivovar 
ocitl ve zcela dezolátním stavu.  
V době, kdy se pro něj snad moh-
lo najít rozumné využití. Proč ne, 
když se našlo i pro tak utilitární 
objekt, jako je bývalá bednár-
na mezi pivovarem a zámkem, 
která byla upravena k bydlení? 
Škoda jen, že pivovar byl zbořen 
bez eshápéčka, tedy důsledného 
stavebně historického průzkumu. 
Pro zachování historické paměti 
by ho bylo třeba. Co ještě dodat? 
Zůstane aspoň správní budova  
s bytem sládka a někdejší lednice. 
Nikdy na pivovar nezapomenu! 
Vzpomínky odejdou s námi, ale 
fotografie a to málo, co bylo napsá-
no, snad přetrvá déle.                   

In memoriam chýnovského pivovaru

Školní informatorium 9/2017
Marie Hánová
ředitelka ZŠ Chýnov

Školní rok 2017/2018 byl na 
Základní škole Chýnov, okres  

Tábor zahájen se 379 žáky v 18 tří-
dách. Dále tři žáci plní povinnou 
školní docházku mimo území ČR 
a jeden žák I. stupně má individu-
ální vzdělávání. Do školních lavic 
poprvé usedlo 36 prvňáčků (navíc 
jeden chlapec plní povinnou škol-
ní docházku mimo území ČR). 
Prvňáčky s  vedením školy slav-
nostně přivítal starosta Chýnova 
pan Mgr. Pavel Eybert a místosta-
rosta Jan Pistulka. Za Sbor pro 
občanské záležitosti předaly paní 
Fučíková a paní Mládková dětem 
sladkosti. Slavnostního zahájení 
se zúčastnili též starostové dalších 
obcí: pan Kraus, pan Rothbauer, 
paní Hladíková a pan Čamra. 
První školní den měl příjemnou 
atmosféru. Děkujeme zúčastně-
ným za trvalou podporu školy, 
velice si jí vážíme. 

 
Víte, že:

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

Jako motto pro vzdělávání 
zůstávají hlavní cíle CHARTY 
ČESKÉ SÍTĚ PŘIDRUŽENÝCH 
ŠKOL UNESCO, jak přispívat ke 
kvalitě vzdělávání ve 21. století:

 � učení se vědět  
(„ learning to knoww“)

 � učení se konat  
(„ learning to do“)

 � učení se být  
(„ learning to be“)  

 � učení se žít společně  
(„ learning to live together“)

Naše škola je Kolektivní člen 
Klubu ekologické výchovy.

Je zapojena v  humanitárním 
hnutí „ Hnutí na vlastních no-
hou“, které nese logo „Stonožka“. 
Získali jsme cenu Ď za mimořád-
nou práci pro hnutí „Na vlastních 
nohou“.  Stonožkové dny proběh-
nou od 18. do 20. října 2017

Již počtvrté nám byl propůjčen 
titul ŠKOLA UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE 1. stupně.  

Partnerská škola ve švýcar-
ském Oberthalu. V  květnu 2016 
jsme uskutečnili výměnný pobyt 
švýcarských dětí v ČR, v květnu 
2017 českých žáků ve Švýcarsku.

pokračování na str. 5
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Můj prázdninový blog
Monika Havlíková

Ahojky čtenáříčci,děkuji, 
že jste si našli čas na pře-
čtení mého blogu. Dnes 
vám budu vyprávět své 
zážitky z cyklodovolené. 

V letošním roce jsme se vydali 
na kole do Českých Velenic. 

Když mi to rodiče oznámili, zaťu-
kala jsem si na hlavu a řekla jim: 
„Jste se snad zbláznili, ne?“ Roz-
mýšlela jsem, zda pojedu nebo 
ne. Nakonec jsem se rozhodla, že 
nebudu žádná bábovka a pojedu.

Doma jsem naskočila na kolo 
a frčela jako o závod. Hned v Zá-

hosticích mi za to mamka vy-
nadala, protože si myslela, že to 
nedám. I já si to myslela  Ujeli 
jsme asi padesát kiláčků a do-
stali se k  pastvině, kde se pásli 
koně. Zkoumala jsem, jakou trá-
vu papkají, a omylem jsem vjela 
do louže. Protože bylo po dešti, 
umíte si asi představit, jak jsem 
vypadala – špinavá od hlavy až 
k patě. Všichni se mi smáli a já 
sama sobě vlastně taky. 

Jeli jsme dál přes kopce a lesy, 
trávu, kolem cyklistů. Přejížděli 
a předjížděli jsme vše, co nám 
vlezlo či vjelo do cesty. Dorazi-
li jsme na místo a hrdě zvolali: 
„Jsme dobřííí!“ Odpočinuli jsme 

si a vyrazili zase na kole do ne-
dalekého parku Blockheide. 
Byla to nádhera, všem doporu-
čuji. Okolo samé obrovské bal-
vany a bohužel i trochu menší 
na cestě. Jako vždy frčím velkou 
rychlostí a přehlížím věci před 
sebou. A i kameny! Všichni se 
vyhnuli, jen já ne. Pád. Straš-
ná bolest. Začínají mi téct slzy. 
Noha modrá. Ale nakonec jsem 
si opatrně stoupla a už to tolik 
nebolelo. Na pokoji jsem si to 
namazala, abych mohla znova 
na kolo.     

Další dva dny jsme jezdili po 
Rakousku. Byla to opět nádhera. 
Den před odjezdem jsme večer 

jeli do Gmündu do bazénu. Kdo 
tam ještě nebyl, měl by tam co 
nejdřív vyrazit. Ty teplé bazény 
byly úžasné. Uteklo to jako voda 
a my vyrazili na pokoj.

Ráno jsme se sbalili a vyjeli 
směrem domů. Zas na kole... 
Bylo to fyzicky i psychicky ná-
ročné, ale dala jsem to. Byla 
jsem na sebe pyšná, protože 
jsem udělala pro své zdraví ma-
ximum a zvládla jsem ujet něco 
kolem 270 kilometrů. 

A to by bylo pro dnešek 
vše! Budu se těšit zase za pár 
dní. Děkuji za přečtení a brzy  
na viděnou 

Vaše Monča                       

Škola byla za-
pojená do projektu Zvyšování mo-
tivace k technickému vzdělávání. 

Kvalitní školní časopis SLIM 
(Studentský lehce informační 
magazín).

Podpora občanského sdružení 
CPK – CHRPA – výcvik koní pro 
hiporehabilitaci.

Zapojení do sbírky Liga proti 
rakovině.

Pomoc při veřejné sbírce Rol-
ničkové dny 2017.  

Zapojení do sítě škol M. R. K. E. 
V. (Metodika a realizace komplex-
ní ekologické výchovy).

Vynikající péče o talenty, vyso-
ká nabídka zájmových útvarů.

Nadstandartní péče o žáky se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami. 
   Ve školním roce 2017/2018 se 
ve všech ročnících vyučuje podle 

„Školního vzdělávacího pro-
gramu pro základní vzdělávání 
Vzděláním k blahobytu“. 

Pro kvalitní využití volného 
času v  rámci školního klubu 
nabízíme kolem 30 zájmo-
vých útvarů.

Ve dnech 25. a 26. září pro-
běhne v  Kroměříži setkání 
Přidružených škol UNESCO, 
kterého se zúčastní i naše škola 

s  prezentací na téma „Udržitel-
ný cestovní ruch“.  V září plánu-
jeme netradiční formy výuky: 
projekt „Světový den pro srdce“ 
a „Evropský den jazyků“, v říjnu 
pak Memoriál Tomáše Havla. 

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

      

Jděte v jejich stopách
Jana Hanousková

Vážení a milí čtenáři!
Nepamatuji se, že bych ně-

kdy psala do nějakého časopisu. 
Asi ani do školního. Ale zaujal mě 
v minulém Občasníku článek pana 
Karla Vošty „Ze starých chýnov-
ských matrik a kronik“. A také mě 
zaujala  skoro 200 let stará „Kniha 
pochval“, která zobrazuje výsek 
dějin chýnovského školství a je 
možné, že v ní najdete své předky. 
Přestože jsou jména napsaná čes-
ky, nepodařilo se mi jich většinu 
od r. 1820 do r. 1832 přečíst (pís-
menům říkám ozdobné klikyháky 
– odborně se toto písmo nazývá 
kurent). Proto jsem ta jména vy-
nechala. Roku 1869 kniha končí.

Určitě budete chtít vědět, jak 
jsem k ní přišla. Zachránila jsem ji 
před vyhozením do sběru už dáv-
no během své učitelské praxe. Vy-
řazovaly se tenkrát knihy ze zru-
šených jednotřídek, Marx, Engels, 
Lenin apod. Zůstala zapomenutá  
u nás doma. Až nyní jsem ji náho-
dou objevila. Je stará, špinavá a vy-
padá, že je okousaná od myší. Asi 
byla uložená nějakou dobu (mož-
ná 100 let) v  nějakém sklepě. Po 

zpracování tohoto článku jsem ji 
předala bývalému žáku chýnovské 
školy, nyní řediteli Prácheňského 
muzea, výbornému historikovi 
Chýnova, PhDr. Jiřímu Práškovi 
a on ji předá do archivu (opravdu 
prý nepatří do školy).
Nejdříve jsem zjistila:

 � že v r. 1831 bylo žáků a žákyň 
v 1. třídě 108 ve 2. třídě 116, ve 
3. třídě 63 , Sum 287

 � že se kdysi psalo žácy, třjda II há 
 a Zymnj a Letnj běh

 � že první jména, která jsem 
roku 1833 doufám správně 
přečetla, jsou:  
František Daneš z Cheynowa 
Bohumjr Hartmann  
z Hartenthálu 
Anna Janaušek z Cheynowa 
Pawel Černý z Cheynowa 
Barbora Šalát z Klaužovic 
že r. 1833 se psalo Cheynow, 
1850 Cheinov, 1857 Chejnov  
a 1867, kdy kniha končí,  
stále Chejnov

 � že v r. 1844 se psala spojka  
a latinsky et a dnes se zase 
začala používat v diplomových 
pracích (např. a kol. se píše et al.)

 � že se až do roku 1860 psalo 
např. Dvořák Josefa nebo  

Mikuškovic Marie.
V roce 1862 jsem našla  
první jména na –á, např.  
Věženská Anna,   
v roce 1863 první jména  
na –ová, Průšová Marie. 
V současnosti se bohužel vrací-

me zase k nepřechýleným jménům 
– Alex Novák je on, nebo ona? 
Může být obojí.

Nejčastěji do „Knihy pochval“ 
zapisoval stejný pan učitel, nejpr-
ve jako národní učitel, poté vrchní 
učitel, později farní učitel a nako-
nec jen učitel.

Zhruba od r. 1850 zní nadpis 
pro pochvaly takto: „V tomto roč-
ním běhu zasluhují následující 
žáci pro jejich pilnost a mravopo-
čestnost veřejné pochvaly, a sice… 
(jména několika nejlepších). 
Ty následovaly… (další jména 
chlapců a dívek).“

V  roce 1868 se nadpis změ-
nil: „V tomto ročním běhu žáci, 
jenž nad ostatní zvláštní pilnos-
tí a mravopočestností vynikali  
a pochvaly veřejné, jakož i do této 
knihy cti zapsáni býti zasluhují,  
jsou následující:…“

Za poslední rok 1869 bylo oce-
něno 115! žáků.

Následuje tabulka pochválených 
žáků s  tímto příjmením (chlapci  
i dívky). Celkem je jich kolem 200.

40x až 50x ! Worel(Vorel),  
Strakatý, Strnad!

30x až 39x Věžensky (Věženský), 
 Svoboda, Krch, Cjerný (Černý)

20x až 29x  Holešovský, 
Wondruška (Vondruška), Hladík, 
Kazda,   Zadražil, Doležal, Macek, 
Hodina, Janura, Hartl, Lanngweil 
(Langveil)

10x až 19x  Zatěranda, Sumerauer 
(Summeraur, Sumera), Holubář, 
Bílek, Mikušovic, Nuska (Nuška), 
Makovec, Horadek (Horádek, 
Hradek, Hrádek), Petr (Petru, 
Petrů), Daneš, Futčík (Fučík), 
Cikhart (Cikhardt), Šinka, Tychtl, 
Ružička (Růžička), Stárek, Juza 
(Jůza), Dvořak (Dvořák), Fau, 
Mjka (Míka), Weselý (Veselý), 
Hořínek, Chlubna, Neckař 
(Neckář), Pospíchal, Seman 
(Seemann), Vihlidka (Vyhlídka)

Další příjmení mám doma na-
psaná, pokud budete chtít, mů-
žete se přijít zeptat. S  mnohými 
příjmeními v  knížce uvedenými 
se v Chýnově dosud setkávám, ale 
některá se už nevyskytují.

pokračování ze str. 4
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AKTUALITY Z MŠ

Nejčastěji se vyskytující v té době 
křestní jména:
1. Marya (Maryá, Mariá, Maria, 

Marie) 232x!
2. Ana (Anna) 138x
3. Frantíšek (František) 120x
4. Ján (Jan) 116x
5. Josef 115x
6. Wáclaw (Wáclav, Vacslav, Vác-

slav, Václav) 76x
7. Anton (Antonin, Antonín) 47x
8.   Karel 42x
9.   Josefka (Josefa) 37x
10. Wogtěch (Wojtěch,  

Vojtěch) 36x
11. Barbora 29x
12. Kateřina 28x

13. Matěj 27x
14. Aloys (Alois) 26x
15. Petrona (Petronela, Petroní-

la, Petronila) 20x
Jenom 1x se objevují Cecilie, Ida, 
Klementin, Wiktoria, Viktor, Vin-
cenc, Veronyka, Ferdinand.
Zajímavé jméno je Florentin z Gu-
olfingrů, nar. 1860, pozdější herec 
Národního divadla v Praze.
A ještě slavná jména, která se 
v textu vyskytují:
Např. žák František Nekut, kte-
rý byl později jmenován čest-
ným občanem Chýnova a je po 
něm dokonce nazvaná současná 
školní budova, o jejíž výstavbu  
se zasloužil.

Dále se zde objevuje jméno Josefa 
Kašpara, který se narodil na před-
městí, psal básně do novin pod 
různými pseudonymy a během 
svých právnických studií zemřel 
v Praze v 21 letech na tuberkulózu.
Často jsou zmiňováni příslušníci 
rodiny Strakatých, z  níž pochá-
zel slavný pěvec Karel Strakatý, 
který 21. 12. 1834 při !premié-
ře! hry Fidlovačka v  roli slepé-
ho houslisty Mareše zpíval píseň  
Kde domov můj.
V knize cti byl v roce 1868 zapsán 
také Ludvík Zatěranda, budoucí 
stavitel železničních drah a tunelů. 
Dnes je po něm pojmenován jeden 
z expresních vlaků.

Tři poslední poznámky:
1. Jako učitelka s přibližně 40letou 
praxí (rok 1968 – 2008) jsem uči-
la přes 1000 žáků a teď jsem mu-
sela zpracovat kolem 4000 jmen. 
Byla to strašná práce, ale když už 
jsem začala…
2. Sečtená čísla u jmen nejsou 
stoprocentně přesná, např. Hla-
vík může být Hladík nebo Havlík 
(i učitel se může přepsat)
3. Úplně nakonec bych si přála, 
abych vám udělala radost a aby 
takhle ve škole všechno vydrže-
lo příštích 200 let. Měli bychom 
si hlídat svoji minulost, přítom-
nost i budoucnost, možná to  
budeme potřebovat.      

Z mateřské školy
Helena Málková

ředitelka MŠ Chýnov

Pokaždé, když usedám k  po-
čítači, abych napsala pár vět  

o výchově nejmladší generace, tak 
mívám pocit, že už je všechno ře-
čeno, že nelze již nic nového najít 
a předložit čtenáři. Jako vždy se 
ovšem ukáže, že opak může být 
pravdou. Pozorný čtenář už dobře 
zná moje okřídlené úsloví, že vý-
chova dítěte začíná v rodině, které 
jsem již použila v mnoha příspěv-
cích. Stokrát opakovaná slova na-
bývají významu vždy, když jsem 
konfrontována s něčím, co úplně 
nevypovídá o správném přístupu  
dospělých k potomkům. 

Celý svět dnes využívá růz-
né sociální sítě, a proto ani náš 
mladý rodič není výjimkou. Míra 
odhalovaní soukromí prezento-
vaná na facebookových a jiných 

stránkách je sice věcí každého 
uživatele, bývá ovšem i ukázkou 
nepochopitelného chování do-
spělých, kteří nejen publikují své 
fotografie či fotografie svých nej-
bližších, ale zároveň je doprová-
zejí hláškami, které se často nedají 
označit jako slušné. Vzhledem 
k tomu, že stránky jsou přístupné 
celé řadě uživatelů, měla jsem i já 
možnost nahlédnout do obsahu 
některých příspěvků. V  jednom 
z  nich mladá maminka, od níž 
bych očekávala rozněžnění  nad 
svým děťátkem, neváhá o něm 
napsat, že „čumí jako b..k“ a jiná 
obdivovatelka z  jeho pohledu na 
fotce zkušeně vyčte, „že kluk je asi 
nas…ej“. Mamince se sice mohu 
podivovat, ale když podobný ko-
mentář přidá i babička a některé 
spřátelené osoby, jsem na rozpa-
cích, jestli má moje celoživotní 
práce vůbec ještě smysl. Všech-

ny typy škol jsou dnes „bom-
bardovány“ rodiči, kteří právě 
na „sítích“ čtou vše potřebné  
o tom, co všechno by mělo vzdě-
lávací zařízení udělat pro jejich 
nejmenší, ale oni sami je, k  po-
bavení nebo spíše pohoršení 
druhých, neváhají častovat nejap-
nými poznámkami. Někdy si tak 
pro sebe přehrávám katastrofický 
scénář s otázkou, jak by se tako-
vý rodič tvářil, kdybych, stejný-
mi slovy jako on, komentovala 
vizáž nebo chování jeho dítěte ve 
školce. V  praxi se to, samozřej-
mě, nikdy nemůže stát, ale, brá-
no hypoteticky, pokud to může 
udělat rodič, který je prvotním 
vychovatelem a vštěpovatelem 
správných návyků a mluvy, proč 
by to, přesně podle jeho návo-
du, nemohla udělat škola ….? 
Vždy po zjištění, jaká je asi úro-
veň komunikace s  dítětem v  ně-
kterých rodinách, se přestávám 
divit, když malý předškolák 
častuje své rodinné příslušníky, 
někdy i kamarády a vychovate-
le slovy, za která by se nestyděl 
ani člověk nejhrubšího zrna, 
jestliže ti mu okamžitě nevyhoví  
v přednesených  požadavcích. 

Dítě a rodina, rodina a dítě, to 
jsou slovní spojení, která rezo-
nují ve všech článcích i odbor-
ných pojednáních. Přeji všem 
bezejmenným maličkým, aby jim 
jejich blízcí opravdu dokázali vy-
jádřit lásku a vštípili jim správné 
prvky chování i přístup k životu, 
i když se zrovna správně netvá-
ří (ty děti). Malému chlapečkovi 
s „divným pohledem“ pak přeji 
další krásné fotografie, které jeho 
nejbližší rodina dokáže sdílet bez 
hrubých slov a s láskou k němu.                   
      

Zakončením červencové-
ho provozu sice v  mateř-
ské škole umlkly dětské 
hlásky, ale objekt  úplně 
neztichl. Do dětmi opuš-
těných míst se nastěhovali 
pracovníci firmy Otherm, 
aby v  jedné z  budov pro-
vedli výměnu starých 
dřevěných oken za plas-
tová. Stavbu v  hodnotě 
360 000,- Kč zajistil a také 
financoval zřizovatel MŠ 
– Město Chýnov a nutno 
dodat, že oslovená fir-
ma odevzdala práci v  re-
kordním časovém limitu  
a v dokonalé kvalitě. Vedle 
již uváděné výměny byly 
fixními prosklenými pa-
nely nahrazeny i nepěkné 
schodišťové luxfery a no-
vých dveří se „dočkala“ 
i místnost k uskladnění 
pomůcek využívaných 
pro pobyt dětí venku. 
Díky velkorysé investici 
zřizovatele dostala další 
z budov MŠ nejen lep-
ší vzhled, ale nová okna 
především zamezí úniku 
tepla a výklopné ventilace 
usnadní zajištění bezpeč-
nosti dětí při pravidelném 
větrání vnitřních prostor.
Ve školním roce 2017/2018 
se bude v  mateřské škole 
vzdělávat celkem 106 dětí 
a z tohoto počtu plní před-
školní povinnou docházku 
39 dětí, které k 31. 08. 2018 
dovrší věk 6 let.
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA

70 let
Vejborová Vlasta, Chýnov
Benda Stanislav, Velmovice

Tomášková Anna, Dobronice
Kovanda Josef, Chýnov
Russová Věra, Chýnov

Makovcová Danuše, Chýnov
Macháček Milan, Chýnov
Balínková Anna, Chýnov

75 let
Tureček Václav, Chýnov

Rothbauer Václav, Chýnov

80 let
Strnadová Marie, Kloužlovice

Tomášková Marie, Chýnov

85 let
Kvasnička Jan, Chýnov
Zadražil Karel, Chýnov

90 let
Šalátová Věra, Kloužovice

Petrů Věra, DS Chýnov

92 let
Kubíčková Marie, DS Chýnov

95 let
Marešová Zdeňka, Chýnov

NAROZENÉ DĚTI

Smitka Martin, Chýnov
Dlouhá Justýna, Chýnov

Podzimek Ondřej, Chýnov
Kovandová Barbora Michaela, 

Chýnov
Jaroš Mathyas, Chýnov

Zadražilová Marie, Chýnov
Dvořák Patrik, Chýnov

Štraufová Nikol, Chýnov

UZAVŘENÉ SŇATKY
Vítů Petr, 

Tábor
Blažeková Veronika, 

Planá nad Lužnicí
Novotný Lukáš, 

Rodná
Marešová Nikola, 

Chýnov

ZEMŘELÍ SPOLUOBČANÉ
Adam Stanislav (1926),  

DS Chýnov
Hejdová Libuše (1930),  

DS Chýnov
Plocha Jaroslav (1938), 

Záhostice
Boháč Ján (1939), 

Chýnov
Daniel Michal (1964), 

Chýnov Sbor pro občanské

Z domova pro seniory
Hana Měchurová
vedoucí sociálního úseku

Na začátku prázdnin k  nám 
zavítalo Muzeum na koleč-

kách s programem Husitského 
muzea v Táboře, kde k 600. výročí 
upálení Jana Husa stále probíhá 
reprezentativní výstava Mistr 
Jan Hus 1415 – 2015. Svým pás-
mem a krátkým filmem účinku-
jící vtáhli diváky do děje příběhu  
o Janu Husovi a době husitské.

V  rámci vzpomínkových akcí 
jsme pro klienty přichystali 
dvakrát návštěvu letního kina 
s projekcí filmů Slunce, seno ja-
hody a Slunce, seno a pár facek. 
V   „letňáku“ na terase bylo vše 
jako za starých časů. Nechyběla 
pokladní a uvaděčky, k  dostání 
bylo pivo i limo za lidové ceny. 
Promítání filmu na plátno zahá-
jil jak jinak než Československý 
filmový týdeník. Všichni si vla-
hé letní večery pod hvězdami  
náramně užili.

K  létu patří výlety, my jsme 
navštívili město Mladou Vožici  
a nedaleký zámek Brandlín.

Za pěkného počasí se v našem 
parku uskutečnil také koncert; 
tentokrát folkové vystoupení 
skupiny CB DěDOWS z Českých 
Budějovic. Jelikož se hudební 
produkce protáhla do pozdních 
odpoledních hodin, podávala se 
večeře pod širým nebem.

Tradicí končícího léta bývá 
Mezinárodní koncert dechových 
hudeb „Z jižních Čech a Mo-
ravy“, který si může užít každý 
klient našeho domova, a to díky 
panu Hruškovi, který Domovu 
pro seniory věnuje volnou hro-
madnou vstupenku.

Některé z  uvedených akcí  
a mnohé další nám pomáha-
jí zajišťovat naši dobrovolníci, 
kteří se tak podílejí na zpří-
jemnění kulturního a spole-
čenského života seniorů v do-
mově. Jedná se o pravidelnou 
a prospěšnou činnost, která 
obohacuje obě dvě strany. Dob-
rovolník ve svém volném čase 
dochází do domova za „svý-
mi“ klienty, s  nimiž podniká 
různé volnočasové aktivity. 
Senioři vítají blízkost druhé-
ho člověka, který se jim věnuje  
a mnohdy jim nahrazuje i ro-
dinu. Dobrovolník prožije hez-
ké chvíle, ze vzpomínek lidí se 

dozví mnoho zajímavého, ale 
hlavně získá skvělý pocit z toho, 
že seniorům pomáhá zkvalitnit 
jejich podzim života.

Dobrovolnickou činnost 
v Domově pro seniory Chýnov 
zaštiťuje sdržení ADRA se síd-
lem v  Českých Budějovicích, 
kam se může přihlásit každý 
zájemce starší 15 let. Byli by-
chom rádi, kdybychom navázali 
spolupráci s dalšími lidmi, kteří 
by chtěli věnovat kousek svého 
času našim seniorům. Pokud o 
této činnosti přemýšlíte a máte 
dotaz týkající se dobrovolnické 
služby, můžete se na mě obrátit.        
       

z Knihovny
Štěpánka Jirásková 

Alena Strašrybková

Letošní prázdniny jsme se zase 
především zaměřili na děti. 

Během pondělních dopolední 
jsme putovali z  pohádky do po-
hádky, vysvobozovali Zlatovlás-
ku, cestovali časem, vrátili se do 
doby dinosaurů, vyráběli sopky, 
objevovali říši zvířat, četli z knížek  
a pokoušeli se také něco vyrábět.

Ve středu 13. září předala paní 
Andrea Brabcová (majitelka sbír-
ky medvídků, červnová výstava) 

žákyni Laře Staré slibovanou od-
měnu – plyšového medvídka. Lara 
byla svým odhadem nejblíže ke 
skutečnému počtu vystavovaných 
méďů. Gratulujeme. 

Velkým svátkem pro všechny 
knihovny v  celé zemi je tzv. TÝ-
DEN KNIHOVEN (2. - 6. 10.).  
I my v  Chýnově tento svátek ctí-
me. Spolupracujeme se základní 
i mateřskou školou, připravuje-
me pro děti tematický program, 
vyhlašujeme čtenářskou amnestii  

pokračování na str. 8
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POZVÁNKA

KALENDÁŘ 2018

Sbor pro občanské 
záležitosti připravuje 
již tradiční  podzimní 
„Přátelské setkání star-

ších spoluobčanů“.
Tentokrát je stanovené 
datum konání na pátek 
6. 10. 2017 od 13:30 hod. 

V kulturním domě 
v Chýnově bude pro 

spoluobčany starší 70 
let připraveno „soused-
ské posezení“, kulturní 
program, pohoštění, 

trochu muziky a dobrá 
nálada.

Srdečně zveme a 
těšíme se na setkání. 

Za SPOZ Chýnov – 
 Marie Fučíková,  

předsedkyně

Město Chýnov opět 
vydává nástěnný kalendář 

na rok 2018, tentokrát 
s fotografiemi různých 
chýnovských sdružení. 

Kalendář je možné zakou-
pit za 80,- Kč v knihovně, 
u paní Strakaté, v hostinci 

v Kloužovicích a v po-
travinách u Tomášků 

v Dobronicích.

(přihláše-
ní nového čtenáře bez vstupního 
poplatku, odpouštíme upomín-
ky,…). Samozřejmě myslíme i na 
dospělé čtenáře. Abychom vám 
udělali radost, pozvali jsme PhDr. 
Jiřího Práška 

(čtvrtek 5. 10. v 17:00 v obřad-
ní místnosti MěÚ Chýnov), kte-
rý nám odkryje strhující příběh 
velkého českého historika, gene-
aloga, heraldika, autora chýnov-
ského znaku a hlavně nejpilněj-
šího českého člověka, profesora  
Augusta Sedláčka. 

Nově bychom rádi pozvali ma-
minky, tatínky, babičky, dědečky, 
tetičky, strýčky – přijďte ve středu 
4. října odpoledne (od 17 hodin) 
se svými dětmi do knihovny. 
Čeká tady na vás malá tvoři-
vá dílna. Vyrobíme si maňáska  
a na závěr si všichni společ-
ně zahrajeme divadlo. Inspira-
cí nám můžou být loutky Jitky 
Davídkové, které celé září  
a ještě právě první týden v  říj-
nu zdobí naši knihovnu. Po 
celou tuto dobu je u nás také 
k  dispozici malé loutkové diva-
dlo s  několika loutkami – děti  
(i s  dospělými) si můžou zahrát 
vlastní pohádku a vyzkoušet své  
loutkoherecké umění.

Další připravované akce nalez-
nete na úvodní straně zpravodaje 
anebo na webových stránkách 
www.chýnov.cz.

Těšíme se na viděnou 

Těšíme se na viděnou  
v knihovně

HHhH – to není povzdech nad 
novými knihami, to je název ro-
mánu francouzského autora Lau-
renta Bineta, který sice vyšel už 
v  roce 2010 a byl oceněn Gon-
courtovou cenou, ale letos podle 
něj byl natočen film s  názvem 
Smrtihlav, a tak se i kniha dočka-
la nového vydání. Název románu 
(HHhH je zkratkou německého  
„Himmlers Hirn heißt Heydrich“  

 

   

 

pokračování ze str. 7
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Himmlerův mozek se jmenuje 
Heydrich) i filmu odkazuje na hlav-
ní postavu, i když autor je přede-
vším fascinován odvahou českých 
parašutistů a jejich hrdinstvím 
v  operaci Antropoid. A toto své 
zaujetí a sympatie vůbec neskrý-
vá, což je pro českého čtenáře jistě 
příjemné.  Mnohé zaujme určitě  
i neobvyklá forma románu, kdy se 
prolíná historie s  autorovými úva-
hami a jeho osobními zážitky.
Kdo by se chtěl ponořit hlou-
běji do historie, může si přečíst 
knihu belgického spisovatele  
Pata van Beirse Šlechtična. V ro-
manticko-dobrodružném příběhu 
mladičké čtrnáctileté princezny 
Margarety, která  odmítne uza-
vřít sňatek jen z  politických dů-
vodů, se čtenář dostane do víru 
historických událostí vrcholného  
středověku.

Mezi záplavou severských detek-
tivních románů se možná poně-
kud ztrácí tvorba slovenského 
autora a kriminalisty, který píše 
pod pseudonymem Dominik 
Dán. U nás si můžete půjčit 
zatím dvě jeho knihy: Básník  
a Nestydaté neviňátko. Autor 
píše poutavě, zpravidla spoju-
je dvě dějové linie dohromady  
a neustále překvapuje zvraty 
v  ději a nečekanými pointa-
mi. Jeho příběhy se odehrávají  
v „našem městě“ (patrně Bra-
tislava), které autor ze své kri-
minalistické praxe pravděpo-
dobně dokonale zná, a proto 
je jeho styl s  detailními popisy  
tak přesvědčivý.
Nakonec ještě zmíním, že 
jsme obohatili fond knihovny  
i o aktuální turistické průvodce:  
Rakousko, Dánsko, Portugalsko  
a Slovinsko.                                    

Letos na podzim uplyne 75 let od deportace chýnovských židovských občanů. Své domovy opustili 13. listopadu 1942. S minimem 
osobních věcí odešli na shromaždiště do Tábora, odkud byli odvezeni 16. listopadu transportem Cb do Terezína. Jako připomínka 
této smutné události byly vydány básně chýnovského rodáka Karla Steinera. Brožurku je možné získat v Městské knihovně. 

Kniha básní Karla Steinera

Církev

Václav Mikula

Během léta jsme s  našimi 
farnostmi oslavili tradiční 

poutě a v  srpnu jsme prožili 
s  dětmi týden na faře v  Boro-
tíně. Bylo krásně, proto jsme 
podnikali výlety: na Budeč, za 
koupáním, na zříceninu, do 
lesa, kde jsme si zahráli spoustu 
her. Hry byly letos inspirovány 
životem kněžny sv. Ludmily,  
babičky sv. Václava.

O dušičkách budou opět mod-
litby za zemřelé na všech hřbi-
tovech – přesný program bude 
zveřejněn na:
www.farnost.katolik.cz/chynov

Chystáme již tradiční Sva-
tomartinský průvod: v  sobotu  
11. listopadu večer.

Nabízíme stolní kalendář 
Duchovní toulky po Táborsku 
2017, kde jsou fotografie koste-
lů a kapliček z  vikariátu Tábor. 
Samozřejmě také chýnovský 
kostel, neboť autorkou fotogra-
fií je Ludmila Mikulová. Kalen-
dář můžete zakoupit za 60 Kč 

v  knihovně, v  drogerii Strakatá 
nebo v kostele.

Ve správě farnosti dochází ke 
změně. Nastupuji do Nemocni-

ce Tábor jako kaplan, proto bude 
celou správu farnosti mít na  
starosti P. Karl Zaiser OMI (kte-
rý k nám již 10 let dojíždí z Klo-
kot), tel: 731 402 860.    

Z katolické farnosti

DÍKŮVZDÁNÍ  
ZA ÚRODU

TRH

1.10.2017 
od 14 hodin
ve dvoře u Svobodů  

v Turovecké ulici v Chýnově

Již tradičně si můžete 
pochutnat na pečínce, dob-

rém vínku, mlsat s kávou
či punčem, popovídat, vy-

měnit či prodat, děti nechat 
tvořit z přírodních

materiálů, nakoupit nějaké 
zásoby na zimu, ale hlavně 

strávit příjemné
odpoledne se sousedy  

a známými a radovat se  
z letošní úrody.

Děti se mohou svézt  
s koňmi.

Kozí farma má vybra-
né logo, nakouknete do 

zákulisí.

V 17 hodin bude divadlo 
pro malé i velké v modli-

tebně

pokračování ze str. 8
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Hřiště „na tenise“
Jiří Tychtl

Začínám psát článek, kte-
rý vypráví o plácku, který 

jsme vždy nazývali „tenis“. 
Tento plácek má bohatou 

historii. Lámal se tam kámen 
na chýnovský viadukt. Když 
postavili most, tato činnost 
v lomu na dlouhá léta utichla.

 Poté se našlo pár nadšenců, 
kteří se zajímali o tenis. Povrch 
se srovnal, navezla se antuka. 
Kolem tohoto hřiště postavili 
vysoký plot a začal se tady hrát 
tenis. Od té doby se tady začalo 
říkat na tenise. Tenis hrálo jen 

pár vyvolených a bylo to před 
II. světovou válkou. Hrála děv-
čata Bezpalcova, pan Šrůtek, 
pan Rajtschléger, pan Petrů 
zvaný Bones. 

Pak přišla doba válečná,  
a když se do školy nastěhoval 
Hitlerjugend, stala se z  hřiště 
na tenise střelnice. Střílelo se 
jak z  pušek, tak z  kulometů. 
Dokonce pan Doležal, truhlář, 
musel vyrobit makety tanků ze 
dřeva, do kterých mladí vojáci 
stříleli pancéřovými pěstmi. 
Když dostříleli, tak u Jakšiců 
padaly kameny na dveře veli-
kosti lidské 

Velorexem do Porta a zpátky
Pravděpodobně jste něco  

o naší bláznivé svatební cestě 
slyšeli. Jestli chcete vědět něco víc, 
čtěte dál… Na cestu jsme vyrazili 
v neděli 2.7. a naším plánem bylo 
dojet ke Středozemnímu moři  
a podél něj objet Francii a Španěl-
sko až do portugalského Porta. Ale 
plány nám překazila rozbitá kliko-
vá hřídel, a proto jsme se z Itálie 
museli vracet zpět a z Rakouska už 
nás museli odvézt na podvalníku.

Po návratu jsme několik týdnů 
čekali, až v motoservisu dají dohro-

mady hřídel, a v neděli 6.8. jsme 
se vydali znovu na cestu. Plán 
cesty jsme museli trochu pozmě-
nit a vydali se do Porta přímo 
přes Německo. Stavěli jsme se 
ve Švýcarsku u české rodiny, kde 
jsme si mohli 2 dny odpočinout 
a udělat menší opravy a pak dál. 

Přes Francii pár dní pršelo  
a ochladilo se, ale přes španělské 
vnitrozemí jsme se zase ohřáli 
na maximum. A po dvou dnech 
cesty touto výhní jsme dosáh-
li Porta, kde byla docela zima  

a do moře jsme vůbec nevkročili. 
Spali jsme v kempu asi 10 km od 
Porta, do kterého jsme dojížděli 
„metrem“ a Velorex odpočíval. 
Byli jsme celkem oblíbená atrak-
ce, zvlášť když Matouš začal opět 
s opravami, vytvořil se okolo něj 
hlouček zvědavých pánů. V Por-
tu jsme strávili 6 dní a sbírali síly 
na zpáteční cestu. Do Porta nám 
to trvalo 8 dní (s dvěma dny od-
počinku), a zpět jsme jeli 14 dní. 
Domů jsme nechvátali, takže 
jsme v některých kempech strávili 

 více nocí a užívali si okolí. Nej-
více se nám asi líbily francouz-
ské Pyreneje, kde jsme udělali 
několik turistických výšlapů  
k jezerům a Velorex dokonce 
překonal svůj výškový rekord.  
A bez větších potíží jsme se ve 
zdraví vrátili do Čech. Cesta byla 
super, ale domů jsme se těšili, pře-
ci jen není nad pohodlí domova, 
kdy víte, kde budete večer spát.

Slyšet a vidět více můžete na 
cestovatelské přednášce v sobotu  
28. října od 17 hodin v modlitebně.

pokračování na str.    11



www.chynov.cz 11

hlavy. Nepa-
daly jen na dvůr, ale i na střechy, 
které to zdemolovalo. Je pravda, 
ihned po akci přišli řemeslníci  
a co bylo rozbité, to opravili. 

Čas šel dál a na tenise se ro-
dila nová akce. Kolem dokola 
se zabudovaly klády, ve kte-
rých byly železné kroužky, ke 
kterým se přivazoval dobytek 
a koně. Tak vznikl dobytčí jar-
mark, kde se dobytek prodával 
i kupoval. 

Čas se nezastavil, ani když 
v  roce 1945 přišli Rusové. Ti 
si na tenise zřídili opravnu pro 
auta a traktory. Zbytky těchto 
vozidel odvezli až v roce 1948.

Pak přišel rok 1955 a na te-
nise se odehrávala místní spar-
takiáda. Seřadiště bylo před 
Jílkovými a cvičiště bylo na 
hřišťátku. Ve stráni pod skalou 
hrála hudba. Pan Jakšic prodá-
val cukroví a diváci seděli ko-
lem dokola na stráni. To byly 
slavné dny tenisu.

 Později sem přišli rybáři  
a chtěli na hřišťátku udělat 
zimní stadion. Ohradili plo-
chu a napouštěli ji vodou. Je-

nomže  země, i když je pod 
vodou, dýchá. Led tam byl, ale 
vznikaly vzduchové bubliny, 
takže se vůbec nedalo bruslit. 
Zůstalo tady tedy zase jen hřiš-
tě, na kterém jsme hráli fot-
bal. Každý den. Vždy navečer 
jsme se tady scházeli. Přišel 
Toník Růžičků s  harmoni-
kou, Jenda Růžičků s  trubkou  
a my jako pěvecký sbor. Zábava  
jednoduchá, ale krásná. 

Další osud tenisu měl být, 
když Fanda Hanousků sehnal  
u vojáků montovaný barák. Udě-
laly se základy a na ně se postaví 
panely od vojáků. Toto se však 
neuskutečnilo a základy zarostly 
travou. Čas pokračoval, až tento 
plácek koupil Pavel Ženíšků, že 
tady bude fit centrum. Dotace ale 
nebyly, tak se tento záměr zase 
nepovedl. 

Až přišel rok 2016 a tenis se 
prodal na 2 parcely na stavbu 
rodinných domků. Dva krásné 
domky tam vyrostly. Je pravda, 
plácek našel svoje využití, ale 
dětem skončilo hřiště, na kterém 
vyrostla jedna generace. Život jde 
dál a mladí lidé chtějí bydlet.     

Alena Strašrybková

Kdo by si v propršený pátek  
1. září, kdy teploty ne-

dosahovaly ani slibovaných  
15 stupňů,myslel, že uspořá-
dat druhý den akci spojenou 
s  rizikem nedobrovolného 
vykoupání je holý nesmysl, 
nesměl by znát optimismus  
a nezdolný elán chýnovského 
starosty a skalního vodáka, 
pana Eyberta. 

A tak i když ani v  sobotu se 
psi zrovna neprali o stín, sešla 
se u chýnovského bazénu pěk-
ná řádka nadšenců vodomilů, 
domácích i přespolních. Vel-
kým překvapením na zahájení 
letošního již dvanáctého roční-
ku bylo vystoupení táborských 
krasoplavců. Mnohým z  přihlí-
žejících dam začalo srdce tlouci 
o poznání rychleji, když ve stylo-
vých plaveckých úborech vysta-
vili na okraji bazénu svá urostlá 
těla. A pak už se šlo do necek. 
Zřejmě vzhledem k  drsnějším 
podmínkám byla nejpočetně-
ji zastoupena kategorie mužů  
a i zde rozhodně kvalita předči-
la kvantitu. Většina závodníků 

Chýnovský bazén  
opět ožil neckyádou Milan Rada

Dne 31. července 2017 se 
uzavřela možnost přihlásit 

se do dalšího ročníku soutěže 
ROZKVETLÉ CHÝNOVSKO. 
Od té doby členové ŠKK prů-
běžně sledovali a zaznamená-
vali stav zeleně přihlášených.

Nejúspěšnější pěstitelé byli 
13. září pozváni do zasedací 
místnosti městského úřadu, 
kde jim pan starosta Pavel 
Eybert poděkoval za velkou 
pomoc při zkrášlování města 
a věnoval jim hodnotnou pou-
kázku na nákup zboží v zahrad-
nictví u pana Basíka.                   

Rozkvetlé 
Chýnovsko 

pokračování ze str. 10
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V  sobotu 9. září 2017 se 
na poli před Chýnovem 

uskutečnil již desátý ročník Se-
tkání s armádou ČR a záchran-
ným integrovaným systémem. 
V krásném odpoledni přihlíže-
lo přes 3000 diváků ukázkám 
výcviku armády ČR včetně 
bojového vrtulníku, psovodů, 
hasičů a záchranářů. Kluby vo-
jenské historie předvedly ukáz-
ku výcviku socialistické armá-
dy, jejích bojových vozidel a na 
závěr jsme zhlédli bitvu z druhé  
světové války.                         

zdolala určenou trať za minutu 
a kousek, nejlepší dvojicí byli 
Jiří Šuleř a Martin Křivka, kteří 
zvítězili časem 47,9 s. Další disci-
plinou je tradičně přejezd koleč-
kem po lávce přes bazén, a to už 
se každému nepovede, ale tento-
krát – možná protože to opravdu 
nebylo na koupání – všechny tři 
domácí dvojice tento nelehký 
úkol zvládly, nejrychlejší byli oba 
Karlové Vítů z Kloužovic, druhé 

dojely Kristýnka Benešová a Na-
tálka Šimáková a třetí byli doko-
nale vystylovaní manželé Andrea 
a Lukáš Audysovi. Nakonec si 
někteří odvážlivci ještě dokonce 
troufli přejet rozhoupanou lávku 
na kole! A skutečně se to jedno-
mu borci, již tradičnímu účastní-
ku neckyád, Františku Karešovi 
st., který se už teď těší na další 
ročník, podařilo.        

      

Setkání s armádou ČR  
a integrovaným záchranným systémem
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Hasičům přijela SCANIA
Jan Pistulka st.                                                                                                  
starosta SDH Chýnov

Než přijela SCANIA, 
uběhly také dva měsíce 
prázdnin a dovolených. 
Ani v této poklidné části 
roku hasiči nezaháleli.

Hned první týden v  červenci 
jsme pořádali již IV.  ročník 

soutěže o Pohár starosty Chý-
nova v  rámci Táborské hasičské 
ligy (THL). Do Chýnova se sjelo  
28 družstev mužů, 12 družstev žen  
a 8 družstev veteránů. Během sou-
těže nás provázelo vlídné počasí, 
ale oproti předchozím ročníkům 
jsme se neobešli bez malé prud-
ké přeháňky, kdy rozhodčí musel 
přerušit celou soutěž. Před počet-
nou diváckou kulisou se nejlépe 
v  soutěži dařilo týmu Krotějov 
sport, který zvítězil časem 16,9 s a 
vylepšil tak rekord chýnovské trati 
v THL, aby poté zvítězil i ve finá-
le soutěže o  Pohár starosty města 
Chýnov. Naší hasiči neobhájili loň-
ská umístnění a skončili na 6. mís-
tě v THL a o desetinu vteřiny pro-
hráli ve finále s Krotějovem sport 
a skončili tak druzí v poháru sta-
rosty. V ženách zvítězilo družstvo 
ze Zhoře u Tábora a v kategorii ve-
teránů zvítězil Chrbonín ,,A“. V le-
tošní ročníku THL nás provázela 
smůla, ale přesto jsme v konečném 
umístnění po 15 kolech dosáh-
li na pěkné 10. místo z  celkem  
91 účastníků soutěže. V  letošním 
ročníku se dobře prezentovali 
i hasiči z  Dobronic, kteří skon-
čili v  celkovém pořadí hned za  
Chýnovem na 11. místě. 

     V  zásahové činnosti přes letní 
měsíce vyjížděli hasiči ke třem po-
žárům, likvidovali obtížný hmyz   
a odstraňovali padlé stromy z ko-
munikací. Se svou technikou 
asistovali i při bourání pivovaru 

skrápěním prachu a zalévali zeleň 
ve městě. 

    Začátkem srpna odjeli hasiči do 
města Bielsko Biala v  Polsku do 
výrobního závodu hasičské tech-
niky, kde se dokončovala výroba 
našeho nového vozidla, aby si s vý-
robcem upřesnili uložení výbavy 
ve vozidle a při této návštěvě se se-
známil i s celým procesem výroby 
hasičských automobilů. Týden po 
této návštěvě následovala konečná 
prohlídka a doladění některých 
detailů ve firmě dodavatele vozidla 

pro náš sbor WISS CZECH s.r.o. 
Halenkovice a druhý den už stá-
la naše SCANIE před hasičskou 
zbrojnicí v  Chýnově, kde pro-
běhlo také první zaškolení na 
toto vozidlo. 

    Slavnostní předání proběhlo  v so-
botu 9. 9. 2017 odpoledne u pří-
ležitosti akce Setkání s  armádou 
ČR a složkami integrovaného zá-
chranného systému, kde převzali 
chýnovští hasiči z  rukou starosty 
města Chýnova Mgr. Pavla Ey-
berta klíče od zbrusu nové cister-

nové automobilové stříkačky pro 
velkoobjemové hašení  SCANIA  
CAS  30 9000/540 S2 VH poří-
zené v  rámci projektu ,,Technika 
pro Jednotku sboru dobrovolných 
hasičů obce Chýnov“ podpořené-
ho dotací z  EU prostřednictvím 
Integrovaného regionálního ope-
račního programu. 

    Je to již druhé vozidlo, které 
chýnovští hasiči v  rámci tohoto 
projektu v  letošním roce převza-
li. Prvním vozidlem byl devíti-
místný dopravní automobil VW 
Transporter, který hasiči převzali 
v květnu tohoto roku. Obě vozidla 
jsou financované z  85% z  Evrop-
ských fondů pro regionální rozvoj,  
5% Ministerstvem pro místní 
rozvoj a 10% je dofinancova-
lo Město Chýnov ze svého roz-
počtu. Celkové náklady přesáh-
ly částku více jak 9.5 mil. Kč.  
Hasiči tak dostali pěkný dárek 
k  nadcházejícímu 140. výročí 
založení Sboru dobrovolných hasi-
čů v Chýnově, které oslaví v příš-
tím roce. Pro chýnovské hasiče 
jsou to v celé jejich historii vůbec 
první zbrusu nová vozidla.  

     Za to patří od hasičů velký dík 
všem zastupitelům města Chýnov, 
kteří tento ojedinělý projekt pod-
pořili, a nemalý dík i týmu lidí, kte-
ří se na úspěšném projektu podíleli.

   Jako vždy na závěr prosím občany 
o pomoc s mapování historie sbo-
ru, kdo má, nebo ví o dobových 
fotkách, dokumentech nebo růz-
ných artefaktech pojících se k his-
torii hasičů  v Chýnově a mohl by 
tyto věci zapůjčit nebo i darovat 
k připravovaným oslavám 140. vý-
ročí založení sboru, ať se přihlásí. 
Byli bychom za to moc vděčni.                               
Kontakt: 
mob. 723 244 221,  e-mail hasicichy-
nov@seznam. cz, nebo přijít přímo 
na  hasičskou zbrojnici, kterékoli  
pondělí od 17 do 19 hodin.             
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pokračování na str. 15

Veterán klub Chýnov
Václav Zadražil 

Veterán klub Chýnov

Pomalu nám končí 
léto a já si vás dovolím 
informovat o činnosti 
Veterán klubu Chýnov 
v období od června do 
konce srpna.

Ve dnech 5. - 7. července se 
vydala trojice našich členů 

Ondra Fučík, Zdeněk Provaz-
ník, Václav Butal, doprovázeni 
Karlem Mlynářem, členem SDH 
Chýnov, na vyjížďku do soused-
ního Rakouska, kde vyjeli na horu 
Grossglockner po známé vysoko-
horské silnici Hochalpenstrasse, 
která je díky svým mimořádně 
náročným jízdním vlastnos-
tem vyhledávanou atrakcí pro 
motorkáře z celé Evropy. Celou 
trasu tato čtveřice jezdců absol-
vovala bez poruchy a vrátila se  
s nezapomenutelnými zážitky.

Počátkem srpna se také náš 
člen Matouš Čmelík vydal se 
svou manželkou na svatební 
cestu Velorexem do Portugal-
ska. Po prvním nezdaru, kdy mu  
v Itálii praskla ojnice, se vrátil zpět  
a po opravě vyjeli znovu. Tento-
krát s menšími poruchami ces-
tu zdárně absolvovali a vrátili se  
v pořádku, přesně v  den, kdy 
píši tento příspěvek, tj. pátek 
1. září, domů. O této cestě se  
s vámi nějakým způsobem podělí  
určitě sám Matouš.

V srpnu se členové naše-
ho VK již tradičně zúčastnili  
4. ročníku Chotovinských zatáček, 
při kterých probíhají různé sou-
těžní disciplíny, které se po závodě 
vyhodnocují. V hodnocení jed-
notlivců jsme se tentokrát na stup-
ně vítězů nedostali, ale nakonec 
jsme s prázdnou neodjeli, protože 
jsme jasně vyhráli soutěž o největ-
ší počet účastníků z jednoho klubu  
a pořadatelům jsme téměř vy-
razili dech, když nás přijelo  
z Chýnova šestnáct. Pokud by se 
tato soutěž vyhlašovala na všech 
srazech, těžko bychom měli sou-
peře. Další akcí, na které jsme 
nemohli chybět, byl tradiční Sraz 
veteránů ve Vodici. 

A pak už nadešla nedě-
le 20. 8., den, na který jsme se  
s velkým očekáváním celý rok 
těšili a dělali vše pro to, aby-
chom mohli uspořádat 2. sraz  
veteránů Chýnov. 
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pokračování ze str. 14                 Na rozdíl od  
minulého roku, kdy jsme se 
probudili do deštivého poča-
sí, letos bylo už od rána krásné, 
slunečné počasí a tomu také od-
povídala atmosféra, účast strojů, 
jejich doprovodu a i účast ná-
vštěvníků srazu. Již po deváté 
hodině se začalo náměstí  před 
základní školou plnit motocy-
kly a automobily všech mož-
ných značek. V deset hodin se 
před registračním místem vy-
tvořila fronta účastníků srazu  
a vlastní registrace skončila až 
těsně před zahájením vyjížďky, 
což nikdo z nás nepředpokládal. 
To ovšem svědčí o obrovském 
zájmu o náš sraz, kdy pro srov-
nání s loňským ročníkem, kdy  
k nám přijelo asi 70 účastníků, 
se letos sjelo 160 majitelů his-

torických vozidel. Toto pro nás 
bylo velice příjemné překvapení. 
Během dopoledne se mohl velký 
počet návštěvníků kochat pro-
hlídkou vystavovaných strojů.

Mezi přítomnými hosty byla 
i legenda motoristického spor-
tu, dvacetinásobný mistr ČSSR 
v závodech silničních motocy-
klů Bohumil Staša, který měl na 
místě i autogramiádu. Dalším 
hostem srazu byl velký znalec 
motocyklové historie a sběratel 
Petr Hošťálek se svým strojem 
H-D 1200ccm, ojedinělé závod-
ní silniční stroje z 50. a 60. let 
vystavoval domácí Jan Pták. Chý-
novský starosta a člen našeho VK 
Pavel Eybert nechyběl se svou 
Tatrou 57 z počátku 30. let. Další 
zajímavostí byla účast skupiny ve-
teránistů z Opavy. Srazu se znovu 

zúčastnili také členové SDH Chý-
nov s vozidlem Robur.

Po ukončení výstavy se ve  
12:30 hod. vydala kolona účast-
níků na první část vyjížďky, kte-
rá letos vedla přes Lejčkov, Vo-
dici, Smilovy Hory a Těchobuz 
do Pacova, kde byla na náměstí 
asi hodinová přestávka spojená  
s výstavou strojů a občerstvením 
účastníků. I zde se sešlo hodně 
místních návštěvníků. Druhá část 
vyjížďky vedla přes Eš, Věžnou, 
 Černovice zpět do Chýnova.

Veteránský konvoj mile překvapili 
mávající diváci ve všech vesnicích, 
kterými projížděl. Vyjížďka tentokrát 
proběhla za velké ukázněnosti účast-
níků, bez větších prodlev a přesně dle 
časového harmonogramu.

Po návratu do Chýnova bylo 
vyhlášeno a oceněno pět kate-

gorií. Nejstarším účastníkem byl 
Jaroslav Soukup z Tábora ročník 
1936. Nejstarší motocykl JAWA, 
350 SV z roku 1934, vystavoval 
předseda našeho VK Václav Bu-
tal. Jako nejoriginálnější ocenili 
pořadatelé stroj JAWA 350 pé-
rák-rykša z roku 1952 Lubomíra 
Daka. Nejvzdálenějších účast-
níků bylo hned pět, a to již výše 
uvedená skupina jezdců z 320 
kmvzdálené Opavy. Nejpočet-
něji zastoupenou skupinou byli 
členové klubu Veteráni Chyšky, 
celkem osm účastníků. Po vyhlá-
šení výsledků se všichni účast-
níci shodli na tom, že se budou 
těšit na další, již 3. sraz veterá-
nů Chýnov, který se uskuteční  
v neděli 19. srpna 2018.                            

Závěrem Veterán klub Chý-
nov děkuje za finanční pod-
poru Městu Chýnov, firmě  
TOPLAC Benátky nad Jizerou  
a ing. Jaroslavu Jankovskému 
z Tábora. Dále firmě Golden  
Snack Záhostice, pracovnicím 
městské knihovny za pomoc při 
tisku materiálů a propagaci akce, 
přírodou dobře vytvarovaným 
slečnám, které prováděly registra-
ci účastníků, pracovníkům Chý-
novské majetkové, provozovateli 
hostince Holešovna, provozova-
teli hostince U Čendy, školníko-
vi ZŠ, hudebnímu doprovodu  
a prodavačkám prodejny COOP 
Jednota Chýnov. Dále všem ob-
čanům, kteří se v tak hojném 
počtu přišli na sraz podívat  
a samozřejmě všem našim čle-
nům, kteří se podíleli na přípravě  
a realizaci této akce..                  
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Sport

Evžen Zadražil
předseda organizace

Závodní sezóna  
2017 se pomalu chýlí  
ke svému konci  
a výsledky některých 
motokrosových seriálů 
nabývají svou téměř 
finální podobu. Dobře 
si však uvědomujeme, 
jak moc je tento sport 
vrtkavý, a tak nic není 
jistého do odmávnutí 
jezdce šachovnicovým 
praporem v posledním 
kole poslední rozjížď ky 
posledního závodu 
seriálu. A to je ještě vše 
před námi…

Každopádně v  závodech MMČR 
Junior je Rene Hofer prů-

běžně druhý ve třídě 125ccm 
(chybí mu ale dva závody, jinak 
všechny své jízdy s  velkým pře-
hledem vyhrál) a Matyáš Chlum 
čtvrtý ve třídě 85ccm (tomu se 
daří i v  závodech rakouského 
šampionátu této třídy, když byl 
na posledním závodě v  Seiten-
stettenu druhý). V  seniorském 
mistráku máme dva jezdce 
v  první pětce průběžného po-
řadí ve třídě Veterán (Georg 
Hammerl a Daniel Doppler)  
a dvě závodnice v  kategorii žen 
v první desítce (Elena Kapsamer 

a Sarah Schnelzer). V  závodech 
Jihočeského KP průběžně ve-
dou naši jezdci hned čtyři kate-
gorie z devíti! Dominik Kučeřík 
65ccm, Luděk Černý 85ccm, 
Ladislav Mikas kategorii Vete-
rán 40+ a Jan Roziňák katego-
rii Veterán 60+. Velice dobře si 
naši jezdci vedou i v  závodech 
amatérského seriálu Šumavský 
Amater Cup. Ale není jen mo-
tokros polem naší působnosti. 
V  závodech pitbike patří mezi 
nejlepší v  republice Jan Hladík, 
mezi enduristy je hodně vidět 
Roman Körber, adrenalinovému 
freestylu se věnuje Jakub Suk,  
v závodech fichtlů vykazuje nej-
lepší týmové výsledky Milan Kos 
a Iveta Sládková zase úspěšně zá-
vodí mezi ženami v rallyecrossu. 
Naše aktivity přesahují i do dění 
ohledně veteránského klubu.  
O jeho činnosti pojednává sa-
mostatný článek Václava Zadra-
žila v tomto vydání.

Pozvánka  
na Strmý vrch  

Chýnov, 23. 9 .2017
V sobotu 23. září, se v Chýnově 
uskuteční již XXXV. ročník zá-
vodů motocyklů do Strmého 
vrchu. Závodit se bude v  ka-
tegoriích motokros + enduro, 
trial, ČZ a děti do 15 let. Akce 
se zúčastní špičkoví repre-
zentanti z  motokrosu, endura  
a trialu. Loňské vítězství v hlav-
ní kategorii motokros + enduro 
bude obhajovat novopečený 
mezinárodní mistr ČR v  moto-
krosu Martin Michek. Obhájit 
vítězství v  chýnovském kopci 
pro něho však bude možná těž-
ší, než byla jeho letošní obhajo-
ba motokrosového titulu. Mezi 
enduristy a trialisty na endu-
rových motocyklech bude totiž 
hned několik ostřílených pilotů 
a vítězů předešlých ročníků chý-
novského klání, jako například 
Roman Körber, Josef Čermák, 
Marek Wünsch, Martin Gomboš, 
Roman Schmid a další. 
Zajištěn bude i doprovodný pro-
gram (například o jedné z  pře-
stávek se ve sjezdu horských 
kol představí jezdci Down Hill) 
a bohaté občerstvení. Večer od 
20:00 hod. v  KD Chýnov dis-
kotéka s  promítáním zázna-
mu závodů. Více informací 
najdete na webu pořadatele  
www.motosportchynov.cz     

Motosport Chýnov
Vážení sportovní 

přátelé,  

rok se s rokem sešel, a je 
tu čas pro naše oblíbené 

klání v bowlingu.  
Soutěží čtyřčlenná 

amatérská družstva sys-
témem každý s každým 
ve dvoukolovém cyklu, 

podzim a jaro. 

Touto cestou vás chci 
srdečně pozvat na

 
11. ročník CHBL 

– Chýnovské  
Bowlingové Ligy

Budeme začínat třetí 
týden v říjnu, tedy od 

16. 10.  2017   
Pokud máte zájem při-

hlásit se do naší soutěže, 
zašlete vaši žádost na 
e-mailovou adresu: 
hestom@seznam.cz 
a obratem dostanete 

přihlášku a propozice 
soutěže. Můžete se také 

přihlásit v restauraci 
Bowling v Chýnově. 

Těšíme se na vaši účast 
za CHBL – Tomáš Hes

POSILOVÁNÍ
NEJEN 

PROBLÉMOVÝCH 
PARTIÍ

aneb cvičení pro všechny  
a bez sestav!

tělocvična 

ZŠ Chýnov

každý 

ČTVRTEK 
od 18:30

lekce trvá 60 min. 
a stojí 50 Kč

Více info na 723 014 646.
Těší se na vás Zuzka.
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Motosport Chýnov Miroslav Mládek
předseda oddílu

Vážení sportovní přátelé,
doba dovolených a prázdni-

ny jsou nenávratně pryč a na dve-
ře klepe podzim a s ním se rozjelo 
období podzimních fotbalových 
soutěží. „A“ mužstvo má za sebou 
první čtyři kola a zatím si vede vel-
mi dobře. Po uzávěrce Občasníku, 
16. 9., čeká mužstvo další zápas  
v Jindřichově Hradci. „B“ mužstvo, 
což je vlastně část dorostenců dopl-
něná o některé zkušené hráče, zatím 
svoje zápasy vyhrálo a bylo by dobré, 
aby se po této sezoně vyhouplo do 
vyšší soutěže. Se začátkem školního 
roku zahájila hrát své mistrovské zá-

pasy i všechna čtyři naše mládežnická 
mužstva. Trenér nejmladších kadetů 
a mladší přípravky Karel Sedlatý si 
na nedostatek hráčů nemůže stěžovat  
a potěšitelná je i spolupráce s rodiči. 

Mladší žáky a starší žáky trénuje 
Josef Kolací. Obě mužstva mají ve 
svém středu několik talentovaných 
hráčů, ale trenér by určitě přivítal 
v obou mužstvech další zájemce.   

Na tomto místě bych chtěl zno-
vu vyzdvihnout nesmírně nároč-
nou a důležitou práci pánů Karla  
Sedlatého a Josefa Kolacího a ape-
lovat hlavně na rodiče, aby podle 
svých možností pomáhali oběma 
trenérům při práci se svými dětmi.

Milí fandové fotbalu, zvu 
vás do našeho sportovního 
areálu. Přijďte fandit a povzbu-
dit naše hráče, určitě je váš  
zájem potěší.

Na závěr přikládám kom-
pletní rozpis podzimních zápa-
sů všech našich mužstev a ně-
kolik fotografii z mistrovského 
utkání našeho „áčka“ s ZVVZ 
Milevsko od našeho klubového 
fotografa Miroslava Holera.     

FC Chýnov

Muži  A   I.A třída skupina A   podzim 2017

2. kolo 20. 08.  17:00  NE TJ Slavoj Hrdějovice : FC Chýnov

3. kolo 27. 08.  17:00  NE FC Chýnov : FC ZVVZ Milevsko B

4. kolo 02. 09.  13:30  SO TJ.Spartak Trhové Sviny : FC Chýnov

5. kolo 10. 09.  17:00  NE FC Chýnov : Lom u Tábora 

6. kolo 16. 09.  14:30  SO FK  J.Hradec 1910 B : FC Chýnov

7. kolo 24. 09.  16:30  NE FC Chýnov : TJ Sokol Bernartice

1. kolo 28. 09.  16:30  ČT FC Chýnov : SK Nemanice 

8. kolo 30. 09.  14:00  SO Lokomotiva Veselí n.L. : FC Chýnov

9. kolo 08. 10.  16:00  NE FC Chýnov : Sokol Planá nad Lužnicí

10. kolo 15. 10.  15:30  NE FC Chýnov : Meteor Tábor

11. kolo 22. 10.  15:30  NE SK Ševětín : FC Chýnov

12. kolo 29. 10.  14:30  NE FC Chýnov : SK Dobrá Voda u Č.Bu

13. kolo 04. 11.  10:15  SO SK Čtyři Dvory : FC Chýnov

14. kolo 11. 11.  13:30  SO SK Nemanice : FC Chýnov

Muži IV.třída FC Chýnov  B podzim 2017

2. kolo 26. 08.  17:00  SO FC HD2D : FC Chýnov  B

3. kolo 03. 09.  17:00  NE FC Chýnov  B : Košice B

4. kolo 09. 09.  17:00  SO Tučapy B : FC Chýnov  B

5. kolo 17. 09.  16:30  NE FC Chýnov  B : Mažice

6. kolo 24. 09.  16:00  NE SK Sviny : FC Chýnov  B

7. kolo 01. 10.  16:00  NE FC Chýnov  B : Dynamo Roudná

1. kolo 08. 10.  16:00  NE Olymp Tábor : FC Chýnov  B

8. kolo 14. 10.  15:30  SO FC Chýnov  B : FC HD2D

9. kolo 21. 10.  15:30  SO Košice B : FC Chýnov  B

10. kolo 28. 10.  14:30  SO FC Chýnov  B : Tučapy B

11. kolo 05. 11.  14:00  NE Mažice : FC Chýnov  B

Ml. Přípravka podzim 2017

1. kolo 03. 09. 14:30  NE Spartak Soběslav B : FC Chýnov

2. kolo 10. 09. 14:00  NE FC Chýnov  : Veselí nad Lužnicí B

3. kolo 11. 09. 17:00  PO Planá nad Lužnicí : FC Chýnov

4. kolo 23. 09. 13:30  SO FC Chýnov : Mladá Vožice

5. kolo 25. 09. 16:30  NE Meteor Tábor : FC Chýnov

6. kolo 07. 10. 13:30  SO FC Chýnov : SK Větrovy  B

7. kolo 14. 10. 10:00  SO Sokol Želeč : FC Chýnov

9. kolo 28. 10. 12:30  SO FC Chýnov : FC MAS Táborsko B

Starší žáci podzim 2017

1. kolo 31. 08. 17:30  ČT FC Chýnov : Dynamo Roudná

2. kolo 07. 09. 17:00  ČT FC Chýnov : Dražice / Řepeč Opařany  

3. kolo 16. 09. 10:00  SO Sokol S. Ústí : FC Chýnov

4. kolo 21. 09. 17:00  ČT FC Chýnov : Želeč / Malšice

5. kolo 01. 10. 15:00  SO TJ Sokol Mladá Vožice, z.s.  : FC Chýnov

6. kolo 08. 10. 15:00  NE Dynamo Roudná : FC Chýnov

7. kolo 15. 10. 15:00  NE Dražice / Řepeč Opařany : FC Chýnov

8. kolo 19. 10. 16:30 ČT FC Chýnov : Sokol S. Ústí

9. kolo 29. 10.  10:00 NE Želeč / Malšice : FC Chýnov

10. kolo 03. 11.  15:30 PÁ FC Chýnov : TJ Sokol Mladá Vožice, z.s.

Mladší žáci podzim 2017

1. kolo 03. 09. 10:00  NE TJ Sokol Planá n. L. : FC Chýnov

2. kolo 05. 09. 17:00  ÚT FC Chýnov : Kardašova Řečice

3. kolo 13. 09. 17:00  ST Sokol SÚ dívky : FC Chýnov

4. kolo 19. 09. 17:00  ÚT FC Chýnov : Mladá Vožice

6. kolo 26. 09. 16:30  ÚT FC Chýnov  : Bechyně / Řepeč Opařany

5. kolo 28. 09. 14:30  ČT Meteor Tábor : FC Chýnov

7. kolo 05. 10. 17:00  ČT Sokol Želeč : FC Chýnov

8. kolo 10. 10. 16:30 ÚT FC Chýnov : SK VĚTROVY

9. kolo 22. 10. 14:30  NE FC MAS Táborsko : FC Chýnov

10. kolo 24. 10. 16:30  ÚT FC Chýnov : Chotoviny

11. kolo 02. 11. 16:00  ČT Sokol S. Ústí : FC Chýnov

Kadeti podzim 2017

2. kolo 08. 09. 17:00  PÁ FC Chýnov  : FC MAS Táborsko

3. kolo 16. 09. 14:00  SO Spartak Soběslav : FC Chýnov

4. kolo 22. 09. 16:30  PÁ FC Chýnov : Veselí nad Lužnicí

5. kolo 29. 09. 17:00  PÁ Chotoviny : FC Chýnov

6. kolo 06. 10. 16:30  PÁ FC Chýnov : Planá nad Lužnicí

7. kolo 09. 10. 17:00  PO Sokol S. Ústí : FC Chýnov

8. kolo 22. 10. 13:00  NE FC Chýnov : SK Tučapy

9. kolo 24. 10. 16:30  SO Sokol Želeč : FC Chýnov
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Jaroslav Bartáček, 
Daniel Eybert,  
Ondřej Fišer, 

Vladimír Hanták, 
Ladislav Janů,  
Michal Prágr,  
Milan Rada ml.  

a Jaroslava Strakatá

Vážení čtenáři, chtěl bych 
vám v  tomto článku sdě-

lit, jak jsme letos v  létě na ko-
lech dojeli z  Chýnova až do  
Normandie. Tato výprava se nám 
zaryla pod kůži takovým způ-
sobem, že by byla škoda se o to 
s  vámi nepodělit. Přípravy nás 
stály mnoho energie a nervů. 
Spadl nám kámen ze srdce, když 
jsme 30. června konečně vyrazi-
li z  náměstí a nemuseli dál řešit 
předstartovní horečku.

Hned od prvních dnů bylo víc 
než zřejmé, že naše předloňská 
cykloexpedice na Vesuv byla jen 
slabým odvarem toho, čím jsme 
si procházeli nyní. Nejprve se 
nám do cesty postavila Šumava  
a Bavorský les, následovalo ně-
kolik set kilometrů rovinatého 
terénu v Německu. Jelikož jsme si 
naplánovali trasu západním smě-
rem, byli jsme celou cestu bičová-
ni silným protivětrem, k tomu se 
počasí na počátku července moc 
nepovedlo. Často jsme šlapali 
v dešti a ani teplota nepřipomína-
la nejteplejší měsíc v roce. Navíc 
jsme zápasili s nespolehlivou GPS 
navigací, která nás neustále hnala 
po sice delších, ale zato horších 
cestách. Vlivem těchto obtíží 
jsme oproti původnímu plánu za 
první tři dny ztratili 80 kilomet-
rů. Podotknu, že Alpy byly v  tu 
chvíli teprve před námi. A to byl 
problém, protože nás pátý den 
večer očekávali naši přátelé ze  
švýcarského Oberthalu.

Když konečně další den vysvit-
lo sluníčko, rozhodli jsme se, že se 
zkusíme pořádně máčknout a do-
jet za dva dny až do Oberthalu. To 
se nám povedlo, ale museli jsme 
oba dny jet přes 200 kilometrů 
po švýcarských Alpách. Tamější 
krajina nám asi učarovala nejvíce, 
možná i proto jsme měli chuť ujet 
tolik kilometrů. Za přáteli z naší 
partnerské obce jsme dorazili za 
západu slunce hodně vyčerpaní. 
V  Oberthalu se o nás postarali 
jako o vlastní, mohli jsme tam 
dokonce strávit krásný volný den. 
Odpočinuli jsme si, opravili kola, 
vyprali prádlo, prohlídli si nej-

bližší okolí a další den pokračo-
vali v sedlech vstříc dalším zážit-
kům. Několik následujících dní 
jsme překonávali v Alpách jedno 
horské sedlo za druhým, poča-
sí nám v  tu dobu hrálo několik 
dní do karet. Než jsme se nadáli, 
překročili jsme hranici s Francií, 
projeli kolem Mont Blancu, a pak 
čekal nás nejtěžší den, kdy jsme 
museli vystoupat na známou kla-
siku Alpe d´Huez, kde se pravi-
delně jezdí jedna z nejznámějších 
vrchařských etap Tour de France. 
Tam jsme bohužel zabloudili ta-
kovým způsobem, že jsme táhli 
kola na zádech po kozí stezce  
6 kilometrů do kopce. Naše fyzic-
ká i psychická pohoda byla v  tu 
chvíli někde daleko pod kopcem. 
Tento den se mezi všemi rozlezla 
ponorková nemoc, naštěstí už nás 
další den nečekalo tolik kopců.

Celou Francii, po zdolání Alp, 
jsme projeli neuvěřitelně rych-
le. Den po dni utíkal jak voda  
a kilometry po stovkách nabýva-
ly. Akorát se musím zmínit o tom, 
že nás velmi zklamala tamní kul-
tura, v  celé Francii je na ulicích 
mrtvo, nikde nepotkáte ani ži-
váčka, všichni jsou akorát zalezlí 
doma. Nikde nás za 800 kilome-
trů v centru Francie nic pořád-
ně nezaujalo, akorát jsme dupali 
bezhlavě do pedálů, abychom už 
byli blíž cíli. Pak s  příjezdem na 
sever začalo přibývat památek 
a dostávali jsme se do turistic-
ky atraktivnějších míst. Zmíním 
především Le Mont Saint Michel, 
nádherný pří-

Cykloexpedice Normandie 2017

pokračování na str. 19
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livový ostrov  
(případně poloostrov) s  historic-
kými stavbami na pobřeží Atlant-
ského oceánu, kde jsme se ocitli 
zrovna při přílivu. Takovou rych-
lost postupu vody jsem si neuměl 
předtím vůbec představit, rozdíl 
výšky hladiny při přílivu a odlivu 
činí i 15 metrů! Následoval bles-
kový přejezd Normandie od zápa-
du k východu. Zde už jsme byli na 
konci našeho putování. Oddávali 
jsme se především několikadenní 
návštěvě pláží (Omaha, Utah…), 
kde proběhlo v  roce 1944 vylo-
dění spojenců za druhé světové 

války. Tam jsme se podívali na 
všechna zajímavá místa, kde na 
nás dýchla atmosféra těchto tem-
ných časů. Po 15 dnech neskuteč-
ně náročné dřiny na kole jsme si 
těch posledních pár dní moc užili. 
Na tachometrech jsme měli za-
znamenáno celkem 2410 kilomet-
rů (na jednu etapu připadalo prů-
měrně 170km). Nastoupali jsme 
úctyhodných 27350 výškových 
metrů. Obdiv zaslouží všichni 
zúčastnění, protože to zvlád-
li bez jakýchkoliv zdravotních 
potíží. Lidský organismus snese  
opravdu hodně…

Nebylo to často vůbec snad-
né. Naše kola zvládla náročnou 
cestu celkem bez problémů, ale 
s  doprovodným vozidlem jsme 
měli mnoho problémů. Stalo 
se nám za tu dobu, že přestala 
fungovat baterie, urazili jsme 
Francouzovi károu dveře u auta, 
přestal nám fungovat jeden 
válec u motoru, museli jsme 
sehnat náhradní auto na půjče-
ní, nakonec nám 80 kilometrů 
před Rozvadovem na dálnici 
bouchlo kolo u káry (rezerva 
žádná). Těch problémů bylo 
požehnaně. Myslím, že každý 

z  nás, kdo se expedice zúčast-
nil, vám o tom bude rád vyprá-
vět. Byl to zážitek na celý život,  
o který se s vámi moc rádi podě-
líme v táborském divadle v rám-
ci seriálu Barevný čtvrtek, jen 
datum ještě nevíme přesně. Pro-
to prosím sledujte naše webov-
ky a facebook, kde to zveřejní-
me v  dostatečném předstihu.  
A taky nezapomeňte, že letos 
budeme poprvé hostit cyklokro-
sové závody v rámci TBC série. 
Takže 21. října určitě doražte 
za hřiště, protože bude bláto  
létat vzduchem!                           

Občasník Chýnovska, číslo 114, ZÁŘÍ 2017
Vydává město Chýnov, čtyřikrát ročně v nákladu 950 výtisků, reg. č. MK ČR E 13176

Periodický tisk územně správního celku města Chýnov.
Z pověření ŠKK sestavily: Bc. Š. Jirásková, Mgr. A. Strašrybková

Tisk a sazba: RUDI, a. s.
Příspěvky můžete zasílat na e-mail: knihovna@chynov.eu

Městský úřad Chýnov, Gabrielovo náměstí 7, 391 55 Chýnov, tel.: 381 297 025, e-mail: podatelna@chynov.eu, www.chynov.cz

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

KURZY 
NĚMČINY

Úterý od 17.30 hodin –  
mírně pokročilí 

Úterý od 19.00 hodin –  
pokročilí začátečníci 

120 Kč/60 min. nebo 90 min.–  
podle počtu účastníků ve skupině

Začínáme v úterý 26. září  
v městské knihovně

Bližší informace a přihlášky: 
nemcinavchynove@seznam.cz

pokračování ze str. 18
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1. Volby do Poslanecké sněmovny PČR se uskuteční ve dnech:

 pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin
 sobota 21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb v Chýnově je:
v okrsku č. 1 – Infocentrum – Městská knihovna v Chýnově, Gabrielovo nám. č.p. 7 pro voliče z:

Domova seniorů,  Záhostic a ulic Černovická, Turovecká, K Oboře, U Špýcharu, Mlýnská, Údolní, Spojovací, 
Slepá, Bílkova, Gabrielovo nám., Nekutova, Hrnčířská, Potoční, K Močítkům, Na Lipici, Zámecká, Vančuro-
va,  Nádražní k č.p. 158, Vášova, Bezručova, Ludvíka Zatěrandy, Za Školkou,  Mládeže,  Slavníkovců, Slunečný 
Vrch, Přemyslovců, Malovců, Vítkovců,

v okrsku č. 2 – klubovna kuželníku TJ Sokol Chýnov, Nádražní č.p. 316, pro voliče z ulic:
zbytek Nádražní, Na Návozech, Na Skalici, K Hůrkám, Tyršova, Krátká, Sportovní, Ke Hřišti, Kobylinská,  
U Kuželníku, Pod Křivou, Luční,  Na Vápenkách, Zahradní a 

v okrsku č. 3 – sál bývalé školy v Dobronicích pro voliče z Kloužovic, Dobronic a Velmovic.

3. Voliči přinesou s sebou do volební místnosti hlasovací lístky, pokud ne, budou jim vydány ve volební místnosti. 

4. Volič je povinen při hlasování prokázat totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průka-
zem nebo cestovním pasem.

5. Volič, který ze závažných důvodů, uvedených v zákoně č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemůže volit ve volebním okrsku, v jehož 
stálém seznamu je zapsán, může být zapsán ve zvláštním volebním seznamu obecního úřadu, kde bude volit. 
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným 
ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvlášt-
ní seznam vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu. Obecní úřad 
voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Bližší informace podá 
městský úřad.

6. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny 
PČR v jakémkoliv volebním okrsku, případně zvláštním volebním okrsku.

7. Každý volič se o svém zařazení do stálého, popř. zvláštního volebního seznamu může přesvědčit na městském 
úřadě nahlédnutím do voličského seznamu. Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů.

8. K zajištění pořádku a důstojnosti hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy 
okrskové volební komise.

9. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrs-
ková volební komise hlasování neumožní. 

10.  Přenosná volební urna bude občanům Kloužovic a Velmovic k dispozici v hasičské zbrojnici v Kloužovicích 
v pátek 20 10. 2017 od 17.00 do 19.00 hodin a v sobotu 21. 10. 2017 od 9.00 do 11.00 hodin.

11. Návštěvy s přenosnou urnou v domácnostech lze vykonat pouze na žádost voliče ze závažných důvodů, zejména 
zdravotních.

12. Další informace naleznete na webu Ministerstva vnitra ČR.

O Z N Á M E N Í
o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


