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ZDARMA

Milan Rada (autor fotografie)

Přání 
do nového roku
Tak jako každo-
ročně přeji Chý-
novákům, ale 
i ostatním, krás-

nou vánoční pohodu do nad-
cházejících svátků. Mno-
ho štěstí, zdraví a  úspěchů  
v celém příštím roce 2018.

Mgr. Pavel Eybert
starosta

KALENDÁŘ AKCÍ

Pavel Eybert
starosta

Závěrečné zasedání zastupitel-
stva se v letošním roce usku-

tečnilo 12. 12. 2017. Na úvod byli 
zastupitelé seznámeni se zpráva-
mi z rady města, výborů a komi-
sí. Výbory kontrolní a  finanční 
provedly řadu kontrol (některé 
mají ještě před sebou) a  z  dosa-
vadních výsledků vyplynulo zjiš-
tění, že nedošlo k chybám a po-
rušení předpisů.

Jako první bod jednání bylo 
zařazeno představení projekto-
vé dokumentace pro výstavbu 
tělocvičny pro základní školu. 
Po  úvodních potížích s  projekč-
ní technikou (kterou nám zpro-
voznil až Alois Zadražil svým 
notebookem a  tímto mu nyní 
i  děkujeme), promítli zástupci 
zpracovatelské firmy zastupi-
telům a  přítomným občanům 
(především z  řad sportovců) 
technické i  pohledové části do-

kumentace ke stavebnímu povo-
lení. Zodpovězením řady dotazů 
pak tento bod jednání vyústil 
ke schválení a to nejen dokumen-
tace jako takové, ale i zařazením 
do  investičního plánu na  rok 
2018–2020 a  souhlasem s  po-
dáním žádosti o  dotaci na  MF 
v  příslušném programu. Pro sa-
motnou žádost bude třeba zpra-
covat řadu dokumentů, jednou 
z nich je například demografická 
studie školky a školy. 

Druhý bod obsahoval schvá-
lení rozpočtů na rok 2018 a roz-
počtových výhledů Města Chýnov 
a všech zřízených příspěvkových 
organizací. Rozpočet města činí 
v  příjmech 53  226  300,- Kč, vý-
dajích 52 074 300,- Kč, financo-
vání 1 152 000,- Kč (splátky úvě-
rů). Z něho největší položkou je 
náklad na  stavbu tělocvičny pro 
ZŠ Chýnov ve  výši 20 mil Kč. 
Ostatní prostředky jsou převáž-
ně provozní a částečně k využití 
na opravy.

Základní škola Chýnov má příj- 
my i výdaje ve výši 25, 930 mil. Kč, 
Mateřská škola Chýnov má pří-
jmy i  výdaje ve  výši 5,050 mil. 
Kč a  Místní hospodářství Chý-
nov má příjmy i  výdaje ve  výši 
cca 230 tis. Kč. Rozpočty všech 
příspěvkových organizací na rok 
2018 a  střednědobé výhledy 
na  roky 2019–2020 byly schvá-
leny v  předložené podobě, beze 
změn.

V  bodě nákupy a  prodeje re-
vokovalo zastupitelstvo svoje 
rozhodnutí ohledně nákupu 
pozemku p.č. 744/48 o  výměře 
983 m2 v  k.ú. Chýnov a  odsou-
hlasilo cenu 75,- Kč/m2, nákup 
pozemku od  Českých drah a.s., 
cca 2 800 m2, stráň pod nádražím 
za  cenu 1,- Kč za  m2. Usnesení 
patrně u  ČD neprojde, ale větší 
obnos za  tento pozemek dát ne-
chceme, protože nemá v podstatě 
jiné využití a  jeho údržba bude 
nákladná.

Z jednání zastupitelstva

Mráz už čaruje i v našem městě

PROSINEC
 24. 12. 9:00  

Štědrý den – sváteční 
bohoslužby, Sbor CČSH, 
Vančurova 516

 24. 12. 9:00  
Shromáždění, Církev bratrská

 24. 12. 14:00  
Vánoční bohoslužba  
pro děti, katolická farnost

 24. 12. 22:00 Půlnoční 
mše, katolická farnost

 25. 12. 08:30  
Boží Hod vánoční, mše,  
katolická farnost

 25. 12. 10:00  
Dětská vánoční slavnost,  
Církev bratrská

 26. 12. 8:30 Svatý Štěpán, 
mše, katolická farnost

 26. 12. 13:00  
Štěpánská cyklovyjížďka, 
sraz před kašnou u ZŠ, 
cykloklub Chýnov

 27. 12. 17:00 Sváteční 
koncert, Ivan Kubát,  
Karel Juráň, Jiří Hodina, 
kostel Nejsvětější Trojice

 30. 12. Tradiční fotbalový 
turnaj, FC Chýnov

 31. 12. 8:30 Svatý Silvestr, 
mše, katolická farnost

 31. 12. 17:00  
Silvestrovské shromáždění, 
Církev bratrská
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Zastupitelstvo souhlasilo 
s  prodejem cca 22 m2 v  Záhos-
ticích za  cenu 320,- Kč/m2 sou-
kromému žadateli plus náklady 
řízení a  prodej dvou pozemků 
v  lokalitě Na  Panských polích 
na stavbu RD žadatelům za cenu 
dle nabídkového řízení.

Revokovalo též svoje minulé 
usnesení o  pozemku p.č. 20/8 
k.ú. Velmovice o výměře 831 m2 

 a  uvolnilo ho do  prodeje s  mi-
nimální cenou 200,- Kč/m2. 
Nabídky lze podávat obálkovou 
metodou (návrh kupní ceny 
v  zalepené obálce s  označením 
" Prodej pozemku 20/8 k.ú. Vel-
movice") do 20. 2. 2018 na adresu 
Město Chýnov.

V  dalším bodě jsem zastu-
pitele informoval o  činnostech 
prováděných městem od  minu-
lého zastupitelstva. Pro letošní 
rok máme dokončen kapacitní 
propustek v  Dobronicích (chybí 
namontovat zábradlí pro pozin-

kování), v příštím roce pak bude 
tato akce dokončena položením 
povrchu asfaltové vozovky a zho-
tovením ostrůvku autobusové 
zastávky. Na  kancelářské části 
bývalého pivovaru byly dokonče-
ny práce na obnově krovů, střešní 
krytiny, klempířiny a  kanalizace 
pro odvod dešťové vody. Také 
byla obnovena zeď u  "americké" 
lednice, včetně zastřešení. Byly 
kompletně vyčištěny sklepy pivo-
varu, začali jsme budovat přístup 
pro jejich zásobování. V  zadní 
části pivovaru, v kolně, bude šik-
má točitá nájezdová komunikace 
pro ještěrku nebo jiný zásobo-
vací dopravní prostředek. Firmu 
EKAN jsme najmuli pro vyřezání 
otvoru v 1,5 m silné kamenné zdi, 
kterým se bude do sklepů vjíždět. 
Není jiná možnost, jak sklepy 
zpřístupnit. Jsou docela zacho-
valé a  rádi bychom je nabídli 
k  využití. Sklad zeleniny, ovoce, 
vína, pěstování žampionů nebo 
jiné využití. Je v nich stálá teplota  

7–8 °C, stálá vlhkost a  jsou dost 
velké i  vysoké. Jakmile budou 
zpřístupněny, budeme hledat 
vhodného nájemce.

U chodníku podél fotbalového 
hřiště bylo instalováno veřejné 
osvětlení pomocí fotovoltaic-
kých článků a ledkových svítidel. 
Jde o  zkoušku, jak se to osvěd-
čí. V  lokalitě Nad Libosadem 
dokončil E-on připojení parcel 
na  elektrický proud. Bohužel 
v  lokalitě Na  Panských polích 
zatím není dokončen ani projekt 
na připojení ne elektrický proud 
pro jednotlivé parcely.

Pro získání dotace na  stavbu 
tělocvičny Základní školy Chý-
nov, ale ne jen z  toho důvodu, 
jsme a  odsouhlasili aktualizova-
ný dokument "Místní program 
obnovy venkova Města Chýnov", 
obdobně pak také strategický 
dokument "Místní akční plán 
vzdělávání ORP Tábor", včetně 
příloh. Tyto dokumenty obsahují 
potřebu výstavby tělocvičny, stej-
ně jako inspekční zpráva o  Zá-
kladní škole Chýnov a snad nám 
to pomůže k získání dotace.

Dále jsme odsouhlasili 5. změ- 
nu územního plánu města, přidá-
ní jednoho pozemku, cca 300 m2, 
do  zastavitelné části ÚP, návrh 
odměn neuvolněných zastupitelů 
v souvislosti s novým nařízením 
vlády a také rozpočtovou změnu 
č. 15. Zastupitelstvo naopak ne-
souhlasilo s  navrhovanou změ-
nou poplatku za psa, a  tak bude 
platit jeho dosavadní výše. Je sice 
zdaleka nejnižší v širokém okolí, 
ale na  změně se zastupitelé ne-
shodli.

Také jsem zastupitele seznámil 
s  průběhem a  výsledkem prove-
deného auditu hospodaření měs-
ta za  první pololetí roku 2017. 
Výsledkem je hodnocení "Bez 
závad."

Na  závěr byly předloženy 
předpokládané termíny jedná-
ní zastupitelstva v  příštím roce 
a  s  přáním radostných svátků 
jsme se rozešli.                               

Spokojené svátky vánoční 
a do  nového roku mnoho 

zdraví, štěstí, pohody 
a lásky všem čtenářům 
Občasníku Chýnovska

přejí zaměstnanci 
Chýnovské majetkové, s.r.o.

LEDEN
 1. 1. 8:30 Matka Boží, 

Panna Marie, mše, 
katolická farnost

 1. 1. 14:00 Novoroční 
shromáždění, Církev 
bratrská 

 6. 1. Tříkrálová sbírka

 11. 1. – 31. 1. „Na cestě 
k zářnému cíli“ výstava 
o Anně Pammrové,  
Měk Chýnov

 13. 1. 20:00 Myslivecký 
ples, KD Chýnov

 13. 1. Běh MILÉNIA

 19. 1. 17:00 Večer 
s Annou Pammrovou,  
Měk Chýnov

ÚNOR

 1. 2. 17:00 Hřibovité 
houby ČR I, přednáška 
P. Špinar, Měk Chýnov

 2. 2. – 29. 3. „Chýnovsko 
neznámé“, výstava J. Basík, 
Měk Chýnov

 3. 2. Masopust v Chýnově

 3. 2. Mistrovství republiky 
v motoskijöringu, Chotčiny 
u Chýnova

 10. 2.  20:00 Ples KPŠ,  
KD Chýnov

 15. 2. 17:00 Hřibovité 
houby ČR II, přednáška 
P. Špinar, Měk Chýnov

 17. 02. 20:00 Hasičský 
ples, KD Chýnov

BŘEZEN

 15. 3. 17:00 Maroko, 
přednáška J. Jahelka,  
Měk Chýnov

 17. 03. 20:00 
Podnikatelský večer,  
KD Chýnov

 31. 3. 20:00 Ples 
sportovců, KD Chýnov
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Milí chýnovští,
máme náš starý vánoční 

strom v novém „kabátu“.  Jak se 
vám líbí? Možná někomu připa-
dá decentně střídmý. Je to tím, že 
smrk je obrovský a bylo použito 

pouze stávající osvětlení. Nová 
světla se zatím nepřikupovala. 
Přesto bych chtěla poděkovat 
těm, kteří se na  změně podíleli 
a  vytvořili pro nás strom zcela 
odlišný od ostatních.

Škola
Školní informatorium – prosinec 2017 

Marie Hánová 
ředitelka ZŠ Chýnov

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

Základní škola Chýnov je 
zapojena v  humanitárním 

hnutí „Hnutí na  vlastních no-
hou“, které nese logo Stonožka. 
Ve  dnech 18. 10.–20. 10. jsme 
realizovali Stonožkové dny. Celá 
škola se proměnila v  cukrárny, 
kavárničky i  restaurace s  rych-
lým občerstvením. Velké podě-
kování patří třídním učitelům, 
ale i rodičům a prarodičům žáků, 
protože maminky i  babičky při-
pravily mnoho dobrot. Zapojili 
se i tatínkové například výrobou 
obouvátek na  boty se znakem 
stonožky nebo výrobou dřevě-
ných ozdob. Dále děti prodávaly 
řadu svých výrobků například 
z  korálků, drátkované a  háčko-
vané ozdoby, pokojové květiny, 
sušené ovoce, balónky s  heliem, 
dřevěné a  textilní dekorace atd. 
V letošním roce jsme na konto 
Stonožky odeslali 34  000- Kč. 
Žáci pátých ročníků a  6. B se 
zúčastnili mše pro Stonož-
ku v  Chrámu sv. Víta, Václava 
a  Vojtěcha. Mši celebroval Do-
minik kardinál Duka. Žákyně 
Kateřina Šindelářová přečetla 
přímluvu a  Jiří Maršík předal 
kardinálu Dukovi obětní dar – 
stonožkový dort. I  letos půjde 
výtěžek Stonožky na  výzkum 
Crohnovy nemoci.  

Paní ředitelka Mgr. Marie Há-
nová a  paní učitelka Mgr.  Jana 
Hrušková se zúčastnily setkání 

Přidružených škol UNESCO 
v  Kroměříži. Za  naši školu vy-
stavily poster se zpracovaným 
tématem „Mezinárodní rok udr-
žitelného cestovního ruchu.“ 

Hned začátkem školního roku 
jsme uskutečnili netradiční for-
my výuky: projekt Světový den 
srdce (29. 9. 2017) a  Evropský 
den jazyků (2. 10. 2017). 

Zorganizovali jsme Memoriál 
Tomáše Havla (10. 10. 2017) – 

přespolní štafetový závod na po-
čest našeho bývalého žáka. 

Ve  čtvrtek 14. září uskutečni-
li žáci 9. ročníků v  rámci volby 
povolání dvě exkurze.  Navštívili 
Masokombinát v Plané nad Luž-
nicí a  strojírenskou společnost 
Kovosvit MAS v Sezimově Ústí.

V  rámci Týdne knihoven 
se žáci vypravili do  Městské 
knihovny v  Chýnově. Velice za-
jímavá byla beseda s  autorem 

komiksů. Deváté třídy v  rám-
ci občanské výchovy nahlédly 
do zákulisí městského úřadu. Pan 
učitel Dvořák se s žáky deváté tří-
dy zúčastnil Burzy škol v Táboře.

Páté ročníky zhlédly Plane-
tárium a  Mořský svět v  Praze. 
Vybraní žáci devátých tříd se 
zapojili do Kouzelného dne v la-
boratořích ve  Střední odborné 
škole ekologické a potravinářské 
ve  Veselí nad Lužnicí. Žáci de-
vátých ročníků se zúčastnili ex-
kurze do  Legiovlaku a  navštívili 
výstavu 100 let od Zborova v Hu-
sitském muzeu v Táboře.

Dále se podařilo:
Účastnit se okresní přírodo-

vědné soutěže Poznej a  chraň 
a  obsadit – kategorie nejmladší 
žáci (3. až 5. ročník): 6. místo 
(Klára Mazancová, Tobiáš Kubů, 
Laura Buřičová). V  kategorii 
mladší žáci (6. a 7. třídy) 3. místo 
(Julie Drápalová, Matěj Vondrá-
ček, Lucie Vejborová), 5. místo 
(Jáchym Kubů, Veronika Kulíko-
vá, Barbora Mrázková). V  kate-
gorii nejstarších (8. – 9. ročníky) 
4. místo (Denisa Mráčková, Lu-
káš Svěchota, Lucie Zástěrová) 
a 5. místo (Libor Kuchař, Anežka 
Zadražilová, Daniel Šimák).

Reprezentovat školu ve  spor-
tovních soutěžích.  V  soutěži 
Večerní běh Táborem získali  
1. místo Barbora Hesová  
(8. třída), 2. místo Antonín Pufr  
(4. třída) a Kamila Pospíchalová 
(2. třída). V  okresním přespol-
ním běhu obsadila v  jednotliv-
cích 1. místo Barbora Hesová  
(8. třída). 

Poděkování

Scénář: Rosťa Černý, Eliška 
Basíková
Výroba ocelových koulí: mistr 
Jiří Šalát a mistr Tomáš Strnad
Technická spolupráce: Karel 
Chyba, Miloslav Raška
Světelné efekty: mistr Tomáš 

Marounek, mistr Radek Jordák
Producent: město Chýnov

Krásné Vánoce, radost, hojnost 
a pokoru v novém roce 2018  
Vám všem přeje 

Eliška Basíková. 

pokračování na str. 4
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V kategorii IV – dívky -  vybo-
jovaly 2. místo Barbora Hesová, 
Lucie Bartáčková, Monika Havlí-
ková, Miroslava Dvořáková a Te-
reza Hodinová (8. třída). 

V okresním přeboru ve florba-
lu získali chlapci Adam Dvořák, 
Tadeáš Vaněk, Matěj Kolací, Jan 
a  Petr Pospíchalovi, Josef Pufr, 
Libor Doubek, Šimon Hruška, 
Jan Rytíř, Ondřej Sumerauer 
a Matyáš Bartáček 2. místo.

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

Prostřednictvím Speciálně 
pedagogického poradenského 
a vzdělávacího centra (PorCeTa) 
zajistila paní učitelka Bednářová 
(metodička prevence) pro šesté 
ročníky program Prevence kou-
ření a pro sedmé třídy Prevence 
zneužívání návykových látek, pro 
osmé třídy Právní vědomí mlá-
deže. Dále dívky ze sedmých roč-
níků absolvovaly program Čas 
proměn.

Páté třídy se zapojily do  ce-
lorepublikového internetového 
kurzu Hravě žij zdravě, který je 
návodem na zdravý životní styl.  

Žáci 9. tříd si pod vedením 
paní učitelky Šmejkalové a pana 
učitele Dvořáka připravili velice 
zdařilý projekt Halloween.

Pokračujeme v  plnění projek-
tu Recyklohraní. Škola vzdělává 
žáky v  oblasti třídění a  recyk-
lace odpadů. Od  společnosti 
EKO-KOM jsme pro žáky zajis-

tili školní program Tonda Obal 
na cestách.

Žáci zajistili pěkný program 
na  vítání občánků a  poseze-
ní seniorů.  Vydáváme kvalitní 

školní časopis SLIM. Vynikající 
je též televizní vysílání zájmové-
ho útvaru Mladý reportér, které 
přináší zprávy nejen ze školy, ale 
z celého Chýnova.

Zajistili jsme testování SCIO 
pro žáky 9. ročníků v ČJ, AJ, M 
a  OSP. Nominovali jsme žáky 
na Talent roku 2017. V katego-
rii přírodovědně – technické: 
Mathias Voigt, Libor Kuchař, 
Jáchym Kubů, Barbora Hesová, 
v  kategorii sportovní: Michal 
Macháček, v  kategorii huma-
nitní Radek Korch, v  kategorii 
umělecké: Kateřina Markvar-
tová, Kamila Doubková, Šárka 
Tenklová. Radek Korch získal 
2. místo v kategorii humanitní.

Ředitelka školy a  Mgr. Iva Ey-
bertová se pravidelně zúčastňují 
jednání projektu „MAP v ORP Tá-
bor“, který je realizovaný v rámci 
Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělání. Z tohoto projek-
tu je učitelům hrazeno DVPP.

Přeji všem občanům Chýnova 
pokojný předvánoční čas plný 

lásky a pohody. 

Černýšovický gigant
Gabriela Hesová

Paní Šebkové se podařilo ne-
možné. Vyšlechtila zcela obyčej-
nou rostlinu, nýbrž úplně odliš-
nou od všech svého druhu.

Jiřina Šebková, žijící na  jihu 
Čech v  malé obci Černýšovice ne-

daleko Bechyně, nás dnes ráno kon-
taktovala a  sdělila nevídanou no-
vinu. Podařilo se jí vypěstovat růži 
svraskalou do  masivního vzrůstu. 
Za paní Šebkovou jsme se ihned vy-
pravili, abychom zjistili více.

Růže svraskalá, latinským 
názvem Rosa rugosa, obvykle 
dorůstá do  výšky 1,5 metru, ale 

paní Šebková dala této květině 
absolutně jiný rozměr. Její keř 
dosahuje výše 4 metrů a 25 cen-
timetrů a  na  šířku měří neuvě-
řitelných 11 metrů. Tato obrovi-
tánská křovina je denně poctivě 
opečovávaná její pěstitelkou. 
Zastříhává ji každý druhý týden 
do  různorodých tvarů, ale teď, 

když se její sezóna blíží ke konci, 
ji její majitelka upravuje už jen 
do  přibližně stejně velkých elip-
sovitých forem. Ačkoli je toto jen 
obyčejná růže, její úprava není 
vůbec jednoduchá. Má nepod-
dajné tlusté dlouhé stonky a  ne-
smírně špičaté a ostré ostny. Paní 
Šebková má však v úpravě tohoto 

pokračování ze str. 3

Připravujeme:
 Lyžařský výcvikový kurz sedmých ročníků od 21. 1. 2018 do 28. 1. 2018.

 Ples KPŠ 10. 2. 2018.

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

 Týden UNESCO na  téma „Osudové osmičky v našich dějinách“ 
(ukončení 1. světové války a výročí vzniku Československé republi-
ky 1918, výročí založení Národního divadla 1868, Národního mu-
zea 1818, vydání první poštovní známky Československé republiky 
1918, obsazení ČSSR v roce 1968, výročí založení Univerzity Karlo-
vy 1348, budova naší školy 1898 atd.). Druhé téma je „Sport jako 
prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru“. Týden 
UNESCO proběhne od 23. 4. do 27. 4. 2018.

Iva Eybertová
učitelka

Literární soutěže Řekni to kvě-
tinou aneb Růže v botanické 

zahradě, kterou letos vyhlásila 
Městská knihovna Tábor spolu 
s VOŠ a SZeŠ v Táboře,  se letos 
zúčastnilo 19 žáků naší školy. 

Podmínkou bylo vybrat si 
z několika druhů růží alespoň je-

den a vymyslet podle skutečných 
znaků tohoto druhu pohádku, 
sci-fi povídku, novinový článek, 
báji,… každá ze čtyř katego-
rií mohla volit z  jiných útvarů. 
Někoho inspirovala neobvyklá 
vůně, jiného zaujal zvláštní tvar 
listů či ostnů, dalšího latinský ná-
zev růže nebo schopnost květiny 
růst v zasolené půdě. 

Ve středu 29. listopadu 2017 se 

všichni zúčastnění sešli v  tábor-
ské knihovně, aby zjistili, čí práce 
se odborné porotě líbily nejvíc.

Pomyslné stupně vítězů v  I. 
kategorii (2. - 3. třídy) s napros-
tou převahou obsadili žáci 2. B: 
1. místo Julie Králová, 2. místo 
Štěpán Pošvář, 3. místo Markéta 
Pláňavová. Ve  IV. kategorii (6. - 
7. třídy) vyhrál text Vojtěcha Za-
dražila a bronzovou příčku získa-

la s novinovým článkem Gabriela 
Hesová (oba 7. A). Ve  IV. kate-
gorii (8. - 9. třídy) se na 3. příč-
ce umístila Monika Bočanová  
(9. A).

Děkuji žákům za  vynikající 
práci a  oceněným blahopře-
ji. Zároveň děkuji paní učitel-
ce Markvartové a  paní učitelce 
Šmejkalové za  jejich korektor-
skou pomoc.

Růže z Chýnova
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keře dlouholetý cvik, tudíž nemá 
s  jeho tvarováním žádné problé-
my. 

Růže je všeobecně známa pro 
svůj nádherný vzhled a  proni-
kavou vůni. Keř paní Šebkové 
na  tom není jinak. Sytě růžové 
kvítky s nádechem fuchsiové bar-
vy nepůsobí kýčovitě, spíše jemně, 
ale jistě by to nebyla první věc, 
na  kterou by padl váš pohled. 
Květy dosahují neuvěřitelného 
průměru 18 centimetrů a nemají 
žádné vypadané okvětní lístky. 
Ani jeden jediný kvítek. Listy této 
růže jsou tmavé, zeleně zbarvené, 
vrásčité a  lesklé. Poslední vizu-
ální věc, kterou můžeme spatřit 
jen po odkvetení květiny, jsou její 
plody. Paní Šebková má na svém 
keři už nějaké šípky. Jejich veli-
kost bychom dokázali přirovnat 
k  menšímu rajčátku, i  barvou se 
mu podobají. Dozrálé plody mají 
intenzivní červený odstín, zbarve-
ní mladších šípků je v příjemných 
oranžových tónech. Vypadají 
úchvatně a  dodávají svými bar-
vami podzimu jeho atmosféru. 
Rovněž nás zaujalo, že se tyto šíp-
ky vyznačují vysokým obsahem 
vitamínů C, B a K. 

Paní Šebková nás pozvala 
k  sobě domů, kde jsme mohli 
ochutnat výborný šípkový čaj z její 
růže. Při této příležitosti jsme se jí 
zeptali, jak dlouho se věnuje pěs-
tování a šlechtění této rostliny. 

„K  růžím mám vztah už 
od  malička, kdy jsem pomáhala 
s  pěstováním své babičce. I  ta se 
snažila vyšlechtit nové a zajímavé 
odrůdy a já jen pokračuji v jejím 
díle. Můj úspěch je tedy završením 
dlouholeté snahy celé mé rodiny,“ 
sdělila nám paní Šebková ochotně.

Nyní si paní Šebková zaregis-
trovala na  svou odrůdu ochran-
nou známku v souladu s platnými 
podmínkami EU a  my doufáme, 
že jí bude brzy udělena. Tato růže 
rozhodně stojí za pozornost a my 
můžeme být pyšní, že mezi námi 
žijí takoví skvělí pěstitelé.

  

Marmeláda na štěstí
Julie Králová

V  botanické zahradě bydleli 
blízko sebe víla Jinana, skřítek 
Rýčoun a  zlý kouzelník Magiár. 
Jinana s  Rýčounem se měli moc 
rádi. Čaroděj jim jejich lásku ne-
přál. Jednou nastražil Rýčounovi  
do cesty masožravou rostlinu a ta 
ho kousla do  nohy. To kousnutí 
způsobilo, že se přestal usmívat 
a začal se hádat a mračit. Jinanu 
to moc mrzelo a  přemýšlela, jak 

to napravit. Zašla pro radu ke své 
kamarádce růži se jménem Rosa 
Pomifera Karpatia. Ta jí dala 
několik šípků, ze kterých Jinana 
uvařila výbornou usmívací mar-
meládu. Když Rýčoun ochutnal, 
všechna zloba z  kousnutí byla 
pryč. Růže je zachránila.

  

Statečná růže
Štěpán Pošvář

Žila byla jednou jedna víla. By-
dlela ve  starém stromě. Pěstovala 
si doma krásnou růži pro radost. 
Bylo to Rosa Rugosa , kterou do-
stala od  své kamarádky z  jižních 
krajin. Víla se o  růži pečlivě sta-
rala a pěkně ji zalévala. Starý zlý 
čaroděj Magiár, který bydlel neda-
leko, víle její růžičku nepřál. Trhal 
v lese jedovaté rostliny, vařil z nich 
lektvary, do kterých ještě přidával 
kamínky soli. Jednou se čaro-
děj vloupal k  víle domů a  slaný 
lektvar na růži nalil. Myslel si, že 
zahyne. Ale růže vyrůstala u moře 
a na sůl byla zvyklá a jedovatému 
lektvaru se ubránila. Kvetla dál 
víle pro potěšení.

  

Kouzelná růže
Markéta Pláňavová

V  jedné zahradě rostla kouzel-
ná růže, která uměla krásně zpí-
vat serenády. Však se podle toho 
taky jmenovala  Rosa Sericea. Její 
zpěv chodili často poslouchat dva 
kamarádi víla Jinana a  vodník 
Žbluňkulín. Jednou si řekli, že bu-
dou hrát na  slepou bábu. Žbluň-
kulín zavázal víle oči lístkem vod-
ní trávy a zatočil ji. Ale pak dostal 
zlomyslný nápad. Nastavil Jinaně 
nohu. Víla upadla a  roztrhla si 
šaty o  trn růže. Plakala. Růži to 
bylo moc líto.  Upustila jeden ze 
svých čtyř okvětních lístků a  víla 
si ho přišila na šatičky pavoučí nití 
jako záplatu. Vodníkovi za  trest 
růže zazpívala ukolébavku. Usnul 
na 20 dní. A až se probudí, bude 
se muset víle Jinaně i  růži pěkně 
omluvit.

  

Rosa Pomifera Karpatia
(růže jablíčkonosná)
Monika Bočanová

Kdysi dávno byla Zem úplně 
jiná než dnes. Rostliny a  stromy 
mluvily, tančily, zpívaly, zkrátka 
se chovaly jako dnes lidé. Všichni 
si navzájem pomáhali. Vše bylo 
moc krásné a  neexistovaly žádné 
nepokoje či hádky. 

Jednoho dne, kdy nastalo ob-
dobí takzvaného Sběratelství, byli 
všichni velmi nervózní, protože 
měli obavy, jak toto období skončí 
a  jestli vše stihnou tak, jak by se 
mělo. Abych vás dostala do pravé 
míry, Sběratelství bylo období, kdy 
všichni chodili sbírat ovoce do jed-
noho zdejšího sadu. Když říkám 
všichni, tak tím myslím opravdu 
všechny. Všechny květiny, zvířát-
ka, různé keře, ale i  voda a  vítr. 
Vítr pomáhal ovoce shazovat ze 
stromů a  voda je oplachovala 
od různých nečistot.

Mezi všemi pomocníky byla 
jedna malá růžička. Růžička byla 
moc nervózní, protože to bylo její 
první Sběratelství. Před tím tam 
ještě nikdy nebyla. Její rodiče se 
také báli, aby Rosa, malá růžička, 
něco nevyvedla. 

Nastal den D a  všichni se vy-
dali do sadu přiložit ruku k dílu. 
Zkraje Rosa jen překážela, proto-
že nevěděla, co má dělat, a  velké 
růži, její mamince, bylo jasné, že 
se její obavy vyplnily. Všichni byli 
už mrzutí, ale v  jedné chvíli se 
Rosy ujala stará sova, za  kterou 
se všichni chodili radit a nad vším 
měla dohled. Poradila jí, aby zku-
sila jít k jedné velké jabloni. Sova 
byla velmi moudrá a  věděla, že 
tam za ni budou velmi rádi a že se 
k této práci hodí.

Růžička byla už ze sebe moc 
smutná a  zklamaná, ale sotva 
došla k  velké jabloni, už ji žabá-
ci, kteří měli jabloně na  starost, 
zapojili do  práce. Nosila malá 
nedozrálá jablíčka. Tato práce ji 
velmi bavila a  také jí šla. Malá 
jablíčka si ji hned oblíbila a rychle 
se skamarádily. Všichni byli moc 
rádi, že si Rosa našla tu pravou 
práci při Sběratelství. Nakonec se 
vše stihlo tak, jak mělo. Každý byl 
moc rád a pak už se jen slavilo. 

A od té doby dostala Rosa druhé 
jméno Jablíčkonosná, latinsky Rosa 
Pomifera Karpatia. Růžičce se toto 
jméno velmi líbilo, protože všichni 
věděli, že v  den Sběratelství zrov-
na ona sbírá nedozrálá jablíčka. 
A tento název se používá dodnes.

  

Poslední růže
Vojtěch Zadražil

Jednou, v  daleké Francii, 
ve  městě Lyonu bylo jedno malé, 
půvabné květinářství, které vedli 
pan a  paní Alardovi. Toto květi-
nářství se zdálo být úplně normál-
ní. Prodávaly se v něm různé lilie, 
tulipány, narcisy a  všelijaké další 
okrasné květiny. Ale byly tady 
i růže, přesněji už jen jedna. Eva, 

neboli Rosa foetida, totiž většině 
lidí strašně zapáchala, a tudíž si ji 
nikdo nechtěl koupit. Eva čekala, 
nebrala posměšky vážně, ale její 
džbán trpělivosti přetekl.

Jednoho krásného letního dne, 
dvě minuty před zavírací dobou, 
se pan Alard rozhodl zavřít ob-
chod. Zamkl dveře od  krámku, 
zalil rostliny a  šel o  patro výše 
spát takto brzy - už totiž nebyl 
nejmladší. Vůbec nikdo netušil, že 
rostliny se mezitím dole v obcho-
dě probíraly k  životu a  začaly se 
mezi sebou bavit. Znáte to, tako-
vé ty běžné řeči: „Myslím, že mé 
růžové květy mají plnější barvu 
než ty tvoje…“ Eva potichu stála 
na svém místě, přemýšlela a nedá-
vala najevo, že vůbec v krámku je. 
Pozorně si prohlížela všechny kvě-
tiny a  poslouchala, co kdo říká. 
Náhle na ni někdo zakřičel: ,,Héj, 
Evo, tak co, pořád smrdutá?“ Eva 
se otočila a  spatřila partu tuli-
pánů, které se dívaly jejím smě-
rem a smály se. Eva byla v klidu, 
na  posměšky si už zvykla. ,,Evo, 
jak dlouho tady budeš páchnout, 
než si tě někdo koupí?“ dobírali si 
ji dále tulipány. ,,Evo, proč radě-
ji nezměníš barvu květů ze žluté 
na hnědou?“ přisadil si jeden tu-
lipán a ostatní se lámaly smíchem. 
Eva ale už byla smutná z  toho, 
že je tak smradlavá. Schoulila se 
do  kouta a  brečela. Tulipány se 
za  jejími zády smály tak hlasitě, 
že se k  nim připojilo celé květi-
nářství. Eva, smutná, schoulená 
do rohu, usnula.

Ráno se Eva probudila pět mi-
nut před otevřením obchodu a po-
spíchala zpátky na  své místo. Pan 
Alard otevřel krám a dovnitř se za-
čali trousit první zákazníci. Chlap-
ci, kteří přišli koupit květinu své 
dívce, muži, kteří chtěli potěšit svou 
ženu a dámy, které si chtěly koupit 
nějakou květinu samy. Všichni pře-
cházeli kolem Evy, každý se na ni 
podíval, ale nikdo z  nich nepatřil 
mezi ty, kterým by voněla. A  tak 
nad ní každý ohrnul nos, odešel 
od  ní a  šel si vybrat něco jiného. 
Eva byla znovu smutná, věděla, že 
bude muset přečkat hodně dlouhou 
dobu, než si ji někdo koupí.

Blížil se další večer, bylo deset 
minut před sedmou a  rostlinky 
už byly šťastné, že přijde zavření 
obchodu. Jen Eva nebyla veselá.
Věděla, že bude muset snášet 
posměšky další noc. Najednou 
přišel do  obchodu mladý pár, 
Eva už se ani neobtěžovala být 
napjatá, že si ji koupí, myslela 
si, že je to marné. Chlapec po-
líbil dívku a pokynul jí:,,No tak,  
vyber si.“ pokračování na str. 6
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František Vališ

Zastávka je označené místo, 
které je určené pro zastavo-

vání vozidel, zejména veřejné 
dopravy (autobusová, vlaková 
apod.) a pro nástup, výstup, nebo 
přestup cestujících. To je obecné 
označení, všem známé.  Orni-
tologové/ zájemci o  život ptáků 
také používají termín „tahová 
zastávka“. Je to místo, kde ptáci 
během sezonních migrací (jar-
ního a  podzimního stěhování) 
odpočívají a nabírají síly pro dal-
ší etapu svých dlouhých a nebez-
pečných cest. Pro ptáky, většinou 
drobné pěvce i ty, kteří u nás zů-
stávají celoročně, se ta naše lidská 
zastávka může během zlomku 
vteřiny stát konečnou. Po nárazu 
do ní většinou hynou!

Problémem jsou velké skleně-
né plochy různých staveb, kdy 
užití skla představuje smrtelné 
nebezpečí pro ptáky.  To se také 
týká v případě zastávek hromad-
né přepravy lidí, kde se jejich 
tvůrci zhlédli ve  skle. S narůstá-
ním využití skla v  těchto přípa-
dech počty ptáků zabitých nárazy 
do skla neustále rostou.

 Letící pták totiž v pro-
sklené ploše nevidí překážku, ale 

naopak místo k  průletu, či do-
konce zrcadlící se krajinu. Čiré 
sklo je pro ptáky, byť  jsou ob-
dařeni lepším zrakem, než je ten 
náš, jednou z  největších hrozeb. 
A  toto nebezpečí si uvědomuje 
jen málokdo a často ani ti, co se 
sklem pracují. 

Jistě, mnoho ptáků zahyne pod 
koly aut, nebo se stane kořistí ko-
ček/predátorů, šelem, dravců, ale 
také lidským přičiněním, zejmé-
na ve městech.

Proto Česká společnost ornito-
logická /ČSO/ v  roce 2016 s vy-
hlášením akce Pták roku (kdy 
byla vyhlášena červenka obec-
ná a  upozornila na  nebezpečné 
prosklené plochy, protože právě 
červenky patří mezi časté oběti 
nárazu do těchto ploch) rozpou-
tala i veřejnou kampaň sledování 
a mapování nebezpečných i bez-
pečných zastávek (zejména auto-
busových).

Může se namítat, že v  na-
šem okolí je spousta rizikových 
ploch- skleníky, prosklené terasy, 
zimní zahrady, zasklené lodžie, 
ale to jsou většinou soukromé 
objekty. ČSO se rozhodla pro ve-
řejný prostor, pro jedno z  mála 
míst, kde se shromaždují lidé ka-
ždý den, pro zastávky autobusů, 

vlaků a vyzvala veřejnost ke sle-
dování rizikových zastávek, které 
není časově náročné a lze je pro-
vádět kdykoliv při cestě do práce 
a do školy nebo za zábavou, a to 
dokonce díky veřejnému osvětle-
ní i v noci.

Záznamy byly vkládány 
do  webu ČSO pomocí jednodu-
chého webového dotazníku, či 
pořizováním snímků zastávek 
díky chytrým telefonům. Bylo již 
zpracováno 5300 zastávek v čes-
kých zemích, z nichž každá osmá 
je nebezpečná a  na  celostátní 
mapě svítí červeně. Na  121 za-
stávkách byla zaznamenána mor-

talita/úmrtí ptáků. Nejčastější 
obětí je kos černý, červenka obec-
ná, ale byl zaznamenán i  úhyn 
ledňáčka, poštolky a i v Chýnově 
na zastávce „Na předměstí“ úhyn 
dvou krahujců obecných. 

Do hodnocení zastávek se ak-
tivně zapojily i  školy díky mo-
bilní aplikaci /zastávky.birdlife.
cz./.  Jako ochranné opatření je 
možné prosklené plochy polepit 
vhodnými bezpečnostními prv-
ky, které jsou pro ptáky viditel-
né. Ale jedna černá silueta třeba 
dravce na ploše nestačí. Vhodné 
je použití různých samolepek 
a lepicích pásků, ale jejich život-
nost je omezená přibližně dva 
roky. Optimální je rovnoměrné 
pokrytí skel vzory jakýchkoliv 
tvarů s mezerami 10 cm při ver-
tikálním pokrytí a  5 cm při ho-
rizontálním pokrytí. Mohou mít 
libovolný tvar- květiny, geomet-
rické obrazce, pruhy apod. Ptáky 
nevaruje před sklem tvar vzoru, 
ale vizuální podnět, který by byl 
pro ptáky co nejvíce viditelný. 
Mnoho dobrých řešení je popsá-
no na www. ochranaptaku.cz

Zabezpečit skleněné plochy je 
tak smysluplné a  zároveň i  este-
tické. Co takhle zapojit výtvarné 
kroužky z místní školy?                

Helena Málková
ředitelka MŠ

Vět a  článků o  výchově dětí 
jsem napsala již nespočet, 

přesto se neustále nacházejí té-
mata, která mohou být dávána 
k  zamyšlení všem, kteří to s  vý-
chovou nejmladší generace my-
slí doopravdy. Dítě současnosti 
vyrůstá a  také je vychováváno 
úplně jinak než dnešní prarodiče 
a možná i někteří rodiče. Přesto 
je důležité poznamenat, že jeden 
z faktorů by měl zůstávat neměn-
ný, a tím je osobní příklad rodičů 
a  dalších dospělých, kteří se ně-
jakým způsobem podílejí na roz-

voji dětské osobnosti, jak už jsem 
několikrát uváděla ve  svých pří-
spěvcích. 

Současný rodič je velmi aktiv-
ní, perfektcionistický a  úzkost-
livější. Rodiče o  své děti pečují, 
hodně je hlídají a  hodně věcí 
za  ně dělají. Není výjimkou, že 
rodič dělá dětem „osobního 
služebníka“ – obléká ho, drží 
na  průlezkách, tříleté a  starší 
dítě krmí, sedmiletému zavazu-
je tkaničky. Postupem času se 
z  tatínka nebo maminky stává 
osobní řidič a  také hlavní spon-
zor. V  mateřské škole často dis-
kutujeme o tom, že dnešní dítě se 
velmi liší od toho, se kterým jsme  

Mateřská škola Chýnov

Dívka se na  svého chlapce 
usmála a  začala obcházet kvě-
tiny a  pozastavovala se u  těch, 
které ji zaujaly. Nakonec se za-
stavila u Evy. Ta si dovolila dou-
fat, že si k ní dívka nepřičichne. 

Ohlédla se a  viděla tulipány, 
jak se začínají pousmívat. Dív-
ka ji vzala do ruky a přivoněla 
si k ní. Eva už přestala doufat. 
Ale dívka se otočila na  svého 
chlapce a  rozhodně řekla:,,-
Chtěla bych tuhle, nádherně 

voní.“ Eva se ohlédla na tulipá-
ny a zjistila, že na ni všichny zí-
rají s otevřenou pusou. Chlapec 
dívce vzal Evu z  ruky a  přišel 
za panem Alardem k pokladně. 
Poté Evu koupil své dívce. To, 
co někomu smrdí, dalšímu zase 

voní. Z  toho vyplývá, že nikdo 
nikdy nemá ztrácet naději. Dív-
ka si Evu dala přímo do ložnice, 
tak pro ni byla Eva nádherná. 
A  tak nakonec tato růže měla 
dlouhý život a někteří říkají, že 
kvete dodnes.                                

pokračování ze str. 5

(Ne)bezpečné zastávky
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pracovaly před léty. Dnešní mlá-
ďata jsou méně samostatná a te-
prve po  příchodu do  mateřské 
školy zjišťují, že by se měla sama 
oblékat, svlékat a  pečovat o  své 
věci. Stolování je taky samostat-
nou kapitolou a  některým žáč-
kům chybí starostlivá maminka, 
která by je nakrmila a otřela jim 
pusu. Problémem někdy bývá 
i  obyčejná chůze. Tím, že vět-
šina dětí „používá“ k  přepravě 
do  školky auto nebo dokonce 
kočárek, vyskytují se u některých 
úzkostné stavy z  pobytu venku 
a s ním související pěší procház-
ky po  okolí. S  povzdechem také 
někdy konstatujeme, že dnešní 
dítě si nedokáže hrát, což dří-
ve bylo bráno za  samozřejmost. 
Současný malý člověk má velmi 
málo času, který by měl jen pro 
hru, jeho život bývá organizova-
ný a  hektický. Hodinové vyse-
dávání u  počítače, tabletu nebo 
televize také udělá své a  mohu 
s klidným svědomím říci, že ně-
kteří naši svěřenci se po  těchto 
„hračkách“ ptávali v  adaptační 
době i v MŠ.

Dnešní malí předškoláci také 
obtížně zvládají své emoce – 
vztekají se, pláčou, mohou být 
i agresivní. Dospělí mají okamži-
tou tendenci tyto projevy rušit, 
a přitom by stačilo jen málo – ne-
dělat vůbec nic. Malý človíček se 
teprve učí svou emoci zvládnout 
a  tím, že ji u  něj okamžitě po-
tlačujeme, rušíme možnost, aby 
se s  ní naučil vyrovnávat sám. 
Nejsme samozřejmě úplně ne-
teční, jen pomalu „rozplétáme“ 
klubíčko možných řešení a  po-
moci, která je u  každého dítěte 
specifická. Někdy mladí rodiče 
a, ruku na srdce, někdy i my pe-
dagogové, zaměňujeme dětské 
emoce za  určitý prvek zlobení. 
To ovšem může mít svůj opod-
statněný důvod a dítě se jím snaží 
vyjádřit nějaký svůj pocit – plá-
čou a vztekají se, protože mohou 
být přetažené a  jinak než slzami 
ze sebe stres nedostanou, jiné 
zase lžou, protože se něčeho bojí 
a nedokázaly si získat pozornost 
dospělých pozitivním způsobem.

Trendem v některých mladých 
rodinách je také neustálé zaba-
vování dítěte nějakou aktivitou, 
kdy úplně chybí absence klidové 
chvilky či samovolného povalo-
vání na polštáři, které by si jejich 
potomek mohl dopřát. Dávno je 
dokázáno, že méně bývá někdy 
více, že se děti dokážou zabavit 
i samy a není nutné jim vyplňo-
vat každou volnou chvilku něja-
kou aktivitou. S  povděkem jsem 

proto přivítala nařízení České 
školní inspekce o  omezování 
či dokonce rušení zájmových 
kroužků v  mateřských školách. 
Neustálá péče o dítě ve všech mi-
nutách jeho žití jde úplně proti 
výchovnému působení a zároveň 
může vést i  ke  zdravotním pro-
blémům – tady nutno dodat jak 
dětí, tak některých rodičů, kteří 
se ve  svém „sebeobětování“ do-
stávají na  hranici vyčerpanosti. 
Příchod a odchod dítěte ze škol-
ky bývá obvykle také hektický, 
chybí pomazlení s nejbližšími, tr-
pělivost při převlékání a na cestě 
domů společné debaty nad tím, 
co dítě prožilo a  co vidí kolem 
sebe. Chybí i  skok do  kaluže, 
kopání do  kamínku, pozdravení 
se s  toulavým pejskem i  kritika 
toho, že někteří lidé odhazují 
na  zem odpadky. Tohle jsou ty 
pravé výchovné momenty, které 
mohou být rozvíjeny v rodinném 
kruhu, momenty, které dělají 
z  malého předškoláka zdravého 
a správně se chovajícího člověka. 
Při výchově dítěte se také často 
mylně domníváme, že vše musí 
jít po dobrém, že se musíme dí-
těti ve všem podřizovat, aby bylo 
šťastné a spokojené. Omyl, jedná 
se o mýtus, protože existují věci, 
na kterých s malým dítětem ne-

dohodneme, a  musíme rozhod-
nout za něj. Nejde o žádné ničení 
osobnosti, ale jen a  pouze o  její 
formování.

Dítě v mateřské škole je vzdě-
láváno a zároveň je připravováno 
pro budoucí život. Někdy to bývá 
právě škola, která zprostředko-
vává kontakt s vrstevníky, rozvíjí 
zájmy a záliby dítěte, osobní vaz-
by a nastavuje pravidla spolužití. 
Možná i  částečně supluje někte-
ré rodiče, kteří ve  shonu nemají 
(nebo si ho nechtějí udělat?) čas 
jen tak si s dětmi sednout a po-
vídat si o všem možném, vystři-
hovat si, malovat a  kreslit nebo 
jen tak bláznivě „blbnout“. Do-
mnívám se, že školka je důležitá 
i  jako nositel tradic, odkud děti 
čerpají texty lidových písní a  ří-
kadel, získávají povědomí o  vý-
znamných svátcích a událostech. 
Neoddělitelnou součástí vzdělá-
vání je respektování autority do-
spělého člověka, se kterým dítě 
musí vycházet, kterého musí po-
slechnout, ale kdykoli ho může 
požádat o pomoc. 
   

Děti a zaměstnanci chýnovské 
mateřské školy přejí všem 

občanům krásné vánoční svátky 
i zdravím, klidem a mírem 

naplněný rok 2018. 

Marie Fučíková
Předsedkyně SPOZ

Úvodem společenské kroniky 
mi, vážení spoluobčané, do-
volte vyslovit přání ke  dnům 
vánočním a  dnům nového 
roku.
Ať se radujete z  radosti oko-
lo Vás, ať máte pevné zdraví, 
dobrou mysl, dobré přátele 
a ať je pro Vás rok 2018 šťast-
ný a spokojený.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
70 let

Hrubý František, Chýnov
Pospíchalová Marie, Chýnov

Cílková Milada, Chýnov
Biedermannová Eva, Chýnov

75 let
Veřtátová Eva, Chýnov
Mareš Pavel, Chýnov

Suchan Jiří, DS Chýnov
Majer Miroslav, Chýnov
Krátká Jiřina, Dobronice 

80 let 
Dohnálek Milan, Chýnov

90 let
Seberová Marie, DS Chýnov
Šebánková Vlasta, Chýnov 

92 let
Melichová Eliška, DS Chýnov

95 let
Komárková Marie, DS Chýnov

97 let
Gebrová Jiřina, DS Chýnov

NAROZENÉ DĚTI

Nejprve mi dovolte krátkou 
statistiku k  narození dětí 
v roce 2017. Během minulých 
let přišlo na svět ročně v Chý-
nově průměrně do  30 dětí. 
Nejvyšší nárůst byl v  roce 
2010, kdy se narodilo 35 dětí. 
Letošní rok však překonal 
všechny statistiky. Do  konce 
měsíce listopadu se narodilo 
celkem 46 dětí rodičům, kte-
ří mají v  Chýnově trvalé by-
dliště. Všem přejeme pevné 
zdraví a  šťastné dny v  kruhu 
rodinném.

Kepková Amálie,Chýnov
Basík Filip, Chýnov
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Od posledního vydání Ob-
časníku si v Chýnově při-

pomenuli Zlatou svatbu – 50 
společných let – manželé Ma-
rie a Josef Novákovi a manželé 
Marie a Josef Petrovi.

Fotografie z vítání občánků ukazují, že atmosféra těchto slavnostních chvil je velmi příjemná. S mimin-
kem přicházejí nejen oba rodiče, ale doprovází je celé rodiny. Program dětí z MŠ a ZŠ je vždy vzorně při-
praven a stává se velmi často, že účastníci akce při odchodu děkují za zážitky a společně sdílenou radost 
z narození dítěte.

Vítání občánků 22. 9. a 24. 10. 2017

Zprávy z matriky

Poděkování
Děkujeme panu starostovi Pavlu Eybertovi, panu místostarostovi Janu Pistulkovi  
a paní Marii Fučíkové za milou návštěvu a blahopřání k 50. výročí naší svatby.  
Moc nás potěšili.                                                              Manželé Josef a Marie Novákovi

NAROZENÉ DĚTI

Pistulka Kristián, Chýnov
Hruška Pavel, Chýnov

Papež František, Velmovice
Fuka Šimon, Chýnov

Habich Jonáš, Dobronice
Novotná Veronika, 

Kloužovice
Peclinovská Marie, Chýnov
Loudínová Rozárie, Chýnov

Jílková Gabriela, Chýnov
Čihák Adam, Chýnov
Bejdlová Ema, Chýnov

ZEMŘELÍ 
SPOLUOBČANÉ

Marešová Zdeňka (1922), 
Chýnov

Dvořáková Božena (1925), 
Chýnov

Cimpa Josef (1926), DS 
Chýnov

Šalátová Věra (1927), 
Chýnov

Strnad Otomar (1928), 
Chýnov

Hodboď Milan (1929), 
Chýnov

Nácal Jaroslav (1929), 
Velmovice

Modrá Marie (1936), 
DS Chýnov

Lachman Jiří (1945), 
Dobronice

Makovcová Vlasta (1948), 
Kloužovice

Za období od posledního 
vydání Občasníku nebyly 

uzavřeny v matričním 
obvodu Chýnov žádné sňatky.

Jubilejní 
svatby
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Setkání starších spoluobčanů

Již tradiční podzimní setkání starších spoluobčanů se opět vydařilo.  V kulturním domě se 6. 10. 2017 sešlo okolo 100 občanů starších 70 let, 
včetně klientů DS.  V malé fotogalerii můžete vidět nejen účastníky tohoto přátelského setkání, ale i děti ze základní školy a hudební skupinu.
Děti ze základní školy pod vedením paní učitelky Dagmar Eybertové předvedly pásmo básniček. Celé odpoledne zpříjemnila svými písnič-

kami a hudbou k tanci skupina „Přespolanka“ z Černovic. Nechyběly informace pana starosty Pavla Eyberta o výstavbě, opravách a různých 
akcích. Nechybělo občerstvení a květiny. Věřím, že za rok se sejde ještě více občanů k tomuto posezení.                                                                     

Marie Fučíková
Předsedkyně SPOZ

Členky SPOZ se na  svém za-
sedání sešly 29. 11. 2017, 

kde společně hodnotily uplynulý 
rok a  připravily v  přehledu rok 
další.

Po  pracovní části došlo 
i na blahopřání, a to dvěma člen-
kám, které v  letošním roce osla-
vily své jubileum. Nechyběly kvě-
tiny a slavnostní přípitek.

Slavnostní přípitek byl nejen 
oslavenkyním, ale byl to přípi-
tek na  zdar uplynulého roku, 

na všechno dobré a radostné, co 
se podařilo.

Do  konce roku nám ještě zů-
stává návštěva spoluobčanů v do-
mově pro seniory, kde společně 
se zástupci města, starostou Pav-
lem Eybertem a  místostarostou 
Janem Pistulkou projdeme celým 

zařízením do jednotlivých poko-
jů za  spoluobčany s malým dár-
kem a přáním.

Dovolte mi, abych na  tomto 
místě poděkovala zástupcům 
města za  jejich vstřícnost v  ob-
lasti práce SPOZ, za  jejich čas 
a podporu.                                      

Výroční schůze SPOZ
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Z domova pro seniory
Hana Fišerová

Hana Měchurová

Letošní podzim se opravdu vy-
dařil. Náš park a zahrady hrá-

ly pestrými barvami, takže jsme 
nevynechali žádnou příležitost 
k pobytu venku, abychom nasáli 
ještě co nejvíce slunce. Velice se 
líbila procházka lesem v  neda-
lekých Velmovicích, odkud zú-
častnění klienti přivezli ostatním 
ukázat své houbařské úlovky.

V říjnu již tradičně pořádá měs-
to Chýnov v kulturním domě akci 
Přátelské setkání starších spoluo-
bčanů, na které jsme rádi a s díky 
přijali pozvání. Milou atmosféru 
utvářela příjemná hudba, dobré 
občerstvení, ale hlavně možnost 
setkání „starých známých“.

Veliký ohlas mezi našimi kli-
enty měl bezpochyby také výlet 
na letiště v Táboře. Někteří muži 
na vojně sloužili u letectva, proto 
návrat, byť jen několikahodino-
vý, mezi tyto krásné stroje vítali. 

O letadlech, letišti a lidech zde 
pracujících podal zajímavý vý-
klad vedoucí leteckého provozu 
pan Minich, za což mu děkujeme.

Rozptýlením klientů je roz-
hodně pravidelná návštěva dětí 
ze zdejší mateřské školy. I tento-
krát děti dokázaly, jak moc jsou 
šikovné. Zazpívaly, zarecitovaly 
milé básničky a  společně se se-
niory se pustily do  výtvarného 
tvoření na téma podzim. Výsled-
kem byly nádherně malované 
listy a  dýně, které ozdobily naše 

společenské prostory, kde všem 
dělaly radost.

V našem domově se stále něco 
děje. K rozptýlení a dobré náladě 
přispívají i zdejší kočičí obyvate-
lé. Felinoterapie (léčba kočkou) 
není v podobných zařízeních tak 
obvyklá jako například caniste-
rapie (léčba psem). Tyto druhy 
terapií pozitivně působí na  lidi 
trpícími psychickými porucha-
mi, ale i  jako nástroj rehabilita-
ce. A  protože věříme, že terapie 
zvířaty opravdu funguje, oslovili 
jsme paní Krátoškovou ze Zá-
hostic a pozvali ji k nám do zá-

meckého parku s  jedním z  je-
jích velbloudů. Dozvěděli jsme 
se spoustu zajímavostí o  tomto 
exotickém zvířeti i o  jeho chovu 
v místních podmínkách. Podívat 
se přijeli také klienti z  Domova 
důchodců Dobrá Voda a  z  Do-
mova pro seniory Budislav. 
Ve  tvářích diváků se při setkání 
s velbloudem zračil nejprve úžas, 
překvapení, radost a poté úsměv. 
Nevěřili jsme, jak dokáže být tak 
majestátní zvíře přítulné. Téměř 
všichni se ho dotýkali poprvé. 
Za  dobře odvedenou práci si 
domů odnesl výslužku v podobě 

mrkve a nasušeného pečiva. Paní 
Kráškové patří veliké díky za vý-
jimečné odpoledne, které s námi 
strávila, a  těšíme se zase někdy 
na  viděnou. Byli bychom rádi, 
kdyby se nám podařilo navázat 
spolupráci i s dalšími majiteli zví-
řat, se kterými by mezi seniory 
do domova pravidelně docházeli. 
Pokud jste to právě vy, neváhejte 
a ozvěte se nám.

V této době již vrcholí přípra-
vy na  tradiční adventní setkání 
s rodinami.

Všem přejeme krásný advent-
ní čas a pohodu.                            
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Knihovna
Štěpánka Jirásková

knihovna Chýnov

Podzim v  knihovně probíhal 
v tradičním duchu. 

Hned na  začátku října oslavi-
la knihovna, stejně jako všechny 
ostatní knihovny v  republice, 
svůj velký svátek tzv. TÝDEN 
KNIHOVEN. Knihovna dostá-
vala, ale také rozdávala dárky. Na-
vštívili nás žáci ze základní školy, 
naučili se orientovat v knihovně, 
pracovat s knihovním katalogem, 
od pana Vydry se dozvěděli, jak 
se vytváří komiks. Milým a  po-
učným dárkem spíše pro dospělé 
návštěvníky knihovny byla před-
náška pana doktora Jiřího Práška 
o profesoru Augustu Sedláčkovi.

O  čtrnáct dní později jsme 
s  panem inženýrem Janem Pla-
chým vystoupali (návštěvníci 
besedy pouze jenom teoreticky) 
na  Aconcaquu. Nadmořská výš-
ka hory je 6959 m n. m., nalézá se 
v západní části Argentiny a jedná 
se o nejvyšší horu Ameriky. Hora 
a její okolí je součástí Přírodního 
parku Aconcaqua.

Letošní podzim hojně přál 
houbařům. Neznám snad člo-
věka, který by z  lesa neodcházel 
s  plným košíkem. A  těch otrav! 
To se ale netýká chýnovských ob-
čanů. S panem Pavlem Špinarem 
jsme se naučili poznávat a užívat 
houby léčivé a  při dalším seze-
ní jsme se seznámili s  houbami 
na  pohled velmi krásnými, ale 
bohužel také velmi jedovatými. 
Ve studiu hub hodláme ještě po-
kračovat, na  jaře nás čekají hři-
bovité houby.

Další milou tradicí, kterou 
rádi dodržujeme, je listopadová 
výstava obrazů paní Evy Werne-
rové-Malkovské. Obrazy si rok 
co rok přichází prohlédnout stále 
více lidí a nejsou to pouze míst-
ní. Ctitelé umění paní Malkov-
ské přijíždějí ze širokého okolí. 
Zaznamenali jsme návštěvníky 
z  Brd, z  Prahy, ale také i  ze Šu-
mavy.

Koncem listopadu jsme 
v knihovně přivítali spisovatelku 
Olgu Černou, které nakladatel-
ství Baobab vydalo již několik 
půvabných knížek pro děti a kte-
rá si s našimi prvňáčky povídala 
o  kouzelné baterce, co dokázala 
oživit kromě Petalíka a  bacilů 
i spoustu dalších užitečných i ne-
užitečných předmětů.

Taky se vám zdá, že přípravy 

na nejkrásnější svátky v roce ne-
mají konce? Zkuste se na  chvil-
ku zastavit a  přijďte se potěšit 
z  malé výstavy betlémků a  bet-
lémů. Všechny pro vás vyrobila 
paní Jana Pulcová z Hluboké nad 
Vltavou. Na  výrobu betlémků 
neváhala využít různé techniky 
výroby a různé materiály. Těšíme 
se na vás.

V PŘÍŠTÍM ROCE PRO VÁS
PŘIPRAVUJEME:
Anna Pammrová: 
Na cestě k zářnému cíli
První měsíc nového roku bude 

v  Městské knihovně Chýnov 
věnován jedinečné, svébytné, 
svým způsobem života možná 
„nepohodlné“ osobnosti – Anně 
Pammrové (1860 – 1945). Jmé-
no této originální ženy se nám 
možná spojí se jménem básníka 
Otokara Březiny, s  nímž vedla 
od 90. let až do jeho smrti obsáh-
lou a  inspirující korespondenci. 
Anna Pammrová ale byla sama 
- dnes poněkud opomíjenou – 
spisovatelkou, překladatelkou 
a  filozofkou zabývající se nejen 
obecnými existenciálními otáz-
kami, ale také ženskou otázkou 
a  řešící vedle všelidských civili-

začních a  ekologických problé-
mů i  zcela praktické problémy 
spojené s  jejím životem osamělé 
„poustevnice“ a  vegetariánky.  
Ačkoliv Anna Pammrová žila 
v osamění, byla prostřednictvím 
knih a  korespondence spojena 
s velkými duchy své doby, napří-
klad Rudolfem Steinerem, Teo-
dorem Lessingem nebo rodinou 
stavitele Václava Havla. Se živo-
tem a  dílem této podivuhodné 
osobnosti i  s  okouzlujícím pří-
rodním prostředím žďáreckých 
lesů, kde strávila valnou většinu 
svého života, se bude možné se-
známit na výstavě, jejíž autorkou 
je RNDr.  Milada Škárová. Ko-
mentovaná prohlídka výstavy 
spojená s  posezením v  duchu 
přirozeného životního stylu, 
jaký upřednostňovala Anna Pa-
mmrová, se uskuteční v  pátek 
19. ledna od 17 hodin. 

Josef Basík
Chýnovsko neznámé
Již nyní si dovolujeme pozvat 

na  výstavu fotografií z  katastru 
našeho města. Bude se jednat 
hlavně o netradiční a méně zná-
mé pohledy. Půjde o  to poznat, 
co je zachyceno a  případně od-

kud foceno, jelikož popisy budou 
zakryty. Takže postup při prohlí-
žení by měl být ten, že si nejdříve 
zatipujete, co je na  fotce, a  pak 
teprve odklopíte popis. Ti, kdo se 
cítí být dobrými patrioty, by měli 
poznat alespoň polovinu fotek. 
Pro příklad je zde první hádanka. 
Kde stojí tyto dva staré duby? Ti, 
kdo nevědí, dozví se v knihovně 
od 2. února do 29. března.          

Požehnané svátky vánoční 
a v novém roce spoustu zdraví, 
lásky, radosti a úspěchů všem 

čtenářům Občasníku
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Alena Strašrybková
knihovna Chýnov

Myslím, že nebudu daleko 
od  pravdy, když napíšu, 

že Ježíšek obzvláště rád naděluje 
knížky a  že každý kluk či hol-
čička – miminky počínaje – ně-
jakou pěknou pod stromečkem 
našel. I do naší městské knihovny 
s velkým potěšením nakupujeme 
právě dětské knihy, a proto bych 
na několik obzvláště vydařených 
v tomto vánočním čísle Občasní-
ku ráda upozornila. 

Začnu knihou Petry Souku-
pové „Kdo zabil Snížka?“. Mla-
dá současná, ale už dobře známá 
autorka knih pro dospělé při-
chází po  své první úspěšné dět-
ské knize „Bertík a  Čmuchadlo“ 
s  dalším napínavým příběhem 
pro kategorii čtenářů 9+. K  ději 
nebudu raději nic prozrazovat, 
protože jde o detektivní zápletku 
a  téma je jasné už z  názvu. Spíš 
bych chtěla ještě nalákat na nád-
herné, skoro snové ilustrace Te-
rezy Ščerbové. Je to zkrátka ta 
správná zimní knížka pro zimní 
prázdniny – a nejen pro děti.

Další knížka, kterou bych chtě-
la představit, není zrovna hitem 
poslední doby, ale i  ona má ge-
niální ilustrace - tentokrát je je-
jich autorkou všem dobře známá 
Helena Zmatlíková – a  mnozí 
rodiče se na  ni budou pamato-
vat ze svého dětství . Vždyť kdo 
by nechtěl „Mít svoje vlastní 
zvířátko“? Spisovatelka Zuza-
na Nováková vypráví  příběh 
holčičky Lucinky, která chodí 
do  třetí třídy, má mladší sestru 
Barborku, tatínek pracuje jako 
kunshistorik a  maminka je vý-
tvarnice přes keramiku. Lucka je 
stydlivá, ale díky svému převeli-
kému přání mít nějakého chlupa-
tého kamaráda dokáže svou sty-
dlivost překonat. Prožijeme s  ní 
celý školní rok, její příběh začíná 
i končí prázdninami a přehoupne 
se přes podzim, zimu a vánoce až 
k jaru a létu.

A  ještě jedna knížka – tento-
krát pro větší školáky – a  pouč-
ná! Ale není třeba se děsit. To-
máš Němeček ve  čtvrtém díle 
edice Velikáni do kapsy „Božena 
Němcová očima kluka, který 
nechtěl číst Babičku“ přibližuje 
čtenářům tuto naši velkou spi-
sovatelku docela zábavným způ- 
sobem.                                               

Jana Hanousková, učitelka ČJ

Vážení a milí čtenáři,
ještě jednou vám píšu. Posílám vám tři krás-

né básně. Zkuste si je přečíst několikrát a nahlas. 
Z časopisů totiž v podstatě zmizely. Bohužel ani 

někteří naši herci nevynikají vysokou hlasovou kul-
turou. Často slyším: „ Naše dítě umí dobře anglicky 
(německy, francouzsky). Má nádherný přízvuk i in-
tonaci.“ A co jazyk český?

Marie Hemzáčková
(1908 - ?)
Učitelka v Chýnově, v létech 1933-1945. Její mo-

tto jsem přepsala z novin „Českolipské listy.“
„Je mi líto, že se dnes nerozeznívá dětské srdíčko 

tak, aby jeho zlatou branou procházela sladká slova 
mateřštiny.“

Asi učila moji maminku, protože já ještě z dětství 
umím jenom:

„Kam běžíš potůčku?
K stodole Šantrůčků.“

a dál už si to nepamatuju.
Její báseň vybral pan Jiří Prášek.

Po čtyřiceti letech

Jdeš krajem, který promlouvá
tvou řečí z dětských let,
jdeš cestami a cestičkami
a marně voláš mládí zpět.

Jdeš kolem zahrádek a zahrad,
jichž štěpy děd tvůj rouboval,
a hledíš přes ně v modré dálky,
které jsi tolik miloval.

A bzučí včely, voní brázdy,
kouř chalup stoupá po stráni
a nad městečkem divnou touhou
kostelní zvonek vyzvání.

A tak tu stojíš – v rodném kraji...
Zříš v snách svou vísku v údolí,
šedivý dvorek, jabloň v květu
obrázky, které zabolí.

Nic z toho nezůstalo tady
město je cizí, luh i háj! …
A přece cítíš v srdci teplo
a zdá se ti, že šumí kraj:

Jsem domov tvůj, sen tvého mládí,
jsem nejčistší tvá vzpomínka,
ať vzdálen jsi mi, miluji tě
jak tvoje šedivá maminka.

A cítíš náhle, jak bys rostl,
a šeptáš vroucně: domove,
jsem zase tvůj, zas rozumím ti,
můj milovaný Chýnove!

Josef Vlastimil Kašpar
(1859–1880)
Chýnovák, o kterém jsem vám psala v minulém Ob-
časníku. Báseň napsal v  lednu a  v  březnu na  TBC 
v 21 letech umřel. Vybral ji také pan Prášek.

Pastýř

Dnes časně za jitra, jak již mám v obyčeji,
jak první paprsky v má okna vetkaly
zář slunce čarovnou, jež zlatem hned se zdála,
hned duhou zaskvěla a do všech barev hrála,
jsem stádo vyháněl za zvuků píšťaly.

Byl krásný letní den. Vzduch dýchal vůní květů,
jež vzplály na luzích, v nich samé křišťály,
les dumných borovic snil ještě v páře ranní
a z keře drozda zpěv se mísil ve skřivaní
je zticha provázel hlas mojí píšťaly.

Já tonul v rozkoši, když stanuv u pramene
to vše, co kaliny, co střemchy šeptaly,
co vrba tajila, keř tajil malinový
a co pták nedosnil, jejž vyplašil jsem z křoví,
jsem vdechnul do písní své zpěvné píšťaly.

A v štěstí tonul jsem, když náhle zazněl krajem 
jak ranní modlitba hlas zvonku ze vzdáli,
že všechno utichlo – i cvrček v drobném písku,
pohádka pramene i šum listí na křovisku
i píseň skřivana i zvuk mé píšťaly.

Jaroslav Seifert
(1901–1986)
Český básník a novinář, náš jediný nositel Nobelovy 
ceny za literaturu (1982). S Chýnovem nemá asi nic 
společného, ale napsal tuhle krásnou báseň. Vybrala 
jsem ji já. Recitovala ji při mé hodině českého jazyka 
žákyně ze třídy a to byste se divili, kolik „drsných“ 
chlapců, jejích spolužáků, mělo slzy v očích. Musíte 
jenom vědět, koho před třídu postavit.

Hora Říp

Viděl jsem hory plné ledu,
však zpívat o nich nedovedu.

Jiskřily dálky nad hlavami
jak bleděmodré drahokamy.

Jímala závrať při pohledu, 
zpívat však o nich nedovedu.

Když ale vidím na obzoru
uprostřed kraje nízkou horu,

na nebi mráček běloskvoucí
-přestane srdce chvíli tlouci.

Oblaka letí v klasech zralých
a koně dupou po maštalích.

V panácích jsou už všude snopy
a svatý Jiří zvedá kopí,
aby je vrazil ve chřtán dračí,
a motýl spěchá po bodláčí;

a jako krůpěj na prstenu
třpytí se drobná kvítka rmenu.

Tu nemohu se vynadívat
a všechno ve mně začne zpívat,

zpívat i plakat. Maminko má,
jak je to hezké u nás doma!                                         

Literární okénko

Tahle pozvánka s  básněmi nesouvisí, ale půjčte 
si v  knihovně knihu Stanislava (Aša)Jínová, Olga 
Pujmanová: Osobnost v  pozadí, Jan Jína ve  vzpo-
mínkách a v korespondenci. Je v ní hodně fotografií 
a často je tam napsáno – milovaný Chýnov. 
(Dá se objednat i na internetu).

Vánoční regál 
s novinkami
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Z katolické farnosti
Václav Mikula

Vánoční bohoslužby 
v katolickém kostele:
 24. prosince od 14:00 program 

pro děti v  kostele a  před kos-
telem; 22:00 slavná „půlnoční“ 
mše (zpívá chrámový sbor)
 25. a 26. prosince – 8:30 mše se 

zpěvem chrámového sboru
 Jesličky v  kostele budou pří-

stupné 25. a  26. prosince od 
14:00 do 16:00 hodin.

Vánoční koncerty
v chýnovském 

kostele:
V neděli 17. prosince od 15:00 

vystoupil táborský pěvecký spo-
lek Hlahol s  programem Vyšla 
hvězda jasná.

Ve středu 27. prosince od 17:00 
zahraje trio Juráň – Kubát – Ho-
dina (varhany, kytara, housle, 
zpěv).

V  pátek 10. listopadu se ko-
nala každoroční oslava svátku 
sv. Martina. Začali jsme scén-
kou o životě sv. Martina z Tours, 
o tom, jak se rozdělil s chudákem 
o plášť. Průvodem s lampiony šly 
děti s rodiči přes náměstí ke ško-
le. U  školy se děti mohly svézt 
na voze taženém koněm.

V adventu jsme opět měli ran-
ní mše s rorátními zpěvy, při kte-
rých zvláštní atmosféru dokre-
sluje osvětlení kostela spoustou 
svíček.

Tříkrálová sbírka – začátkem 
ledna se opět zapojíme do  této 
celostátní akce, kterou organizuje 
Charita. Větší část peněz, které se 
vyberou v Chýnově a okolí, putu-
je na Adopci na dálku dvou dětí 
na  Haiti. Začátkem ledna mož-
ná potkáte „tři krále a královny“  
i vy.                                                 

Jiří Tychtl

Když začnu psát o  Vánocích 
za války – to je taková vzpo-

mínka na čas, kdy v každé rodi-
ně nastal rozruch a to z důvodu, 
jak tyto svátky pohody a radosti 
nejlépe oslavit. Nebylo k dostání 
vůbec nic. My děti jsme nepo-
znali, co je to čokoláda, cukroví, 
pomeranče a  banány. Mamin-
ka došla k  Reitschlegerům, tam 
koupila něco perníčků a  bílých 
pusinek, abychom měli alespoň 
něco na  stromečku. Ostatní vý-
zdobu tvořila jablíčka, ořechy, 
taky svíčky a nakonec řetězy, kte-
ré jsme si slepili ve škole při ruč-
ních pracích. 

Samotný stromeček byl také 
problém sehnat. Ten se musel 
v lese sehnat, neboť žádný neměl 
takový les, aby mohl stromečky 
rozdávat. Ale pamatuji si, že jsme 
měli každý rok jedličku, kterou 
maminka došla v  noci uříznout 
do  Laminového háje, protože 
tam byly jedličky.

 Když se přišlo do krámu, buď 
u paní Janurové nebo do Družby 
nebo k  Frajerům, všude to sice 
na Vánoce vypadalo, bylo to tam 
vyzdobeno a čisté, ale nebylo co 
prodávat. Vše bylo na lístky, tak-
že nějaké cukroví se ani nepeklo. 
Protože nebylo z čeho. Ale přece 
jenom to obchodníci věděli, že se 

blíží Vánoce a nějaké ty dobroty 
našetřili. Na  Vánoce je vystavili 
na  pulty a  prodávali. U  Bati se 
nejvíce prodávaly tenisky a  po-
nožky, protože nebyly na poukaz. 
Když někdo přece jenom potře-
boval boty, tak musel mít z obec-
ního úřadu poukázku. Zákazníci 

už tenkrát přece jen nezapřeli, že 
jsou Češi, a tak na jeden poukaz 
se prodaly až patery boty. To zá-
leželo na prodejci. Ten ale větši-
nou byl loajální, takže to prošlo 
bez následků. 

Na Štědrý den bylo i za války 
zvykem mít k večeři kapra. Kdo 
byl zaměstnán u Schwarzenber-
ka, ten měl o tuto pochoutku po-
staráno. Každý ze zaměstnanců 
dostal na  Vánoce, podle počtu 
hlav v rodině, své kapry k večeři. 

Příklad - čtyři členové v  rodině 
dostali dva kapry, šest členů tři 
kapry a  ten, kdo nebyl zaměst-
nán u  tohoto pána, ten si mohl 
na  sádkách koupit po  jednom 
kapru. Každý rok před Štědrým 
dnem pan Lehmann v noci, aby 
ho nikdo neviděl, obešel sousedy 

a podaroval každému rybu k ve-
čeři. Kde bylo více dětí, tam dal 
kaprů několik. Samotný Štědrý 
den probíhal v  rodinách s  ur-
čitou dávkou strachu. Večer  se 
v Chýnově vše muselo zhasnout 
a  chodila hlídka s  ozbrojeným 
doprovodem. Tam, kde zatem-
nění nebylo, zaklepali na  okno 
a  hned se muselo vše opravit. 
Já si pamatuji, že i  k  nám tato 
hlídka přišla, také kvůli záva-
dě na  zatemnění. Tatínek byl 

ale zaměstnán v  pivovaře, a  tak 
měl doma dostatek piva, které 
hlídka pěkně vyžáhla. Až když 
hlídka odešla, tak začala ma-
minka připravovat večeři. To již 
jsme byli s bratrem napnutí, jak 
to všechno dopadne. Začala ve-
čeře dobrou rybí polévkou, po-
tom jsme povinně museli sníst 
každý alespoň jednu lžíci kuby 
z  krup a  s  houbami. Pak byl 
kapr a bramborový salát, potom 
nějaké cukroví, nakonec každý 
překrájel jablíčko, to kvůli hvěz-
dičce, a vylouplo se pár ořechů. 
Dostali jsme každý skleničku 
piva k večeři a bylo hotovo. Roz-
dali jsme si dárky, které odpoví-
dali době, ve které jsme žili. Buď 
trenýrky, košile, ponožky a taky 
jsem dostal i pyžamo. Já jednou 
dostal taky dětské nářadí a jeden 
kilogram hřebíčků. Za celý Štěd-
rý večer jsem zatloukl do stolič-
ky u  kamen celé kilo těchto 
hřebíčků a  byl jsem spokojený. 
Blížila se půlnoc, a  tak jsme se 
připravovali na  půlnoční. To 
byla taky oslava. Lidi asi pocho-
pili, že se můžou alespoň v tuto 
dobu sejít. Bylo tam strašně moc 
lidí. Do kostela se to nevešlo, tak 
stáli i před kostelem až k pivova-
ru a na náměstí. Když se začala 
zpívat píseň „Narodil se Kristus 
Pán“, tak to muselo být slyšet až 
do Tábora.

Vánoce v Chýnově za války a po válce

pokračování na str. 14



www.chynov.cz14

 
Po půlnoční se nikomu nechtě-

lo domů, takže jsme se rozcházeli 
asi tak ve tři hodiny ráno. 

Ráno jsme se vzbudili a šlo se 
na klouzačku. Nebyla televize ani 
internet, takže každý, kdo měl 
sáňky, je vytáhl a šel buď na Brož-
kovu louku, která byla pod hřbi-

tovem nebo na Stradovku a nebo 
do  Kořenky. Tam to jelo pěkně 
rychle. Kdo měl brusle, ten na-
vštívil Podhraďák a  tam zkoušel 
bruslit, ale i hrát hokej. 

Tak začínaly všední dny 
po  vánočních svátcích v  roce 
1944. Jinak jsme měli volno ze 
školy až do  nového roku. To 

každý měl dost času se vyřádit 
venku na  klouzačce. Když pan 
Novotný, cestář, posypal Obje-
grák, tak jsme čekali, až odjede 
s  vozíkem nazpátek na  náměstí 
a  posyp jsme zametli. Zase se 
mohlo jezdit dál. Žádné auto 
většinou nejelo, a když už náho-
dou nějaké přece jen jelo, rych-

le jsme se uhnuli. Tak to šlo až 
do  třetího ledna, kdy nám opět 
začala škola. Nebylo se ale na co 
těšit. Neučil se dějepis, vlastivě-
da, občanská nauka. Místo těch-
to předmětů byla němčina, která 
nás vůbec nebavila.

Krásné svátky


Karel Vošta

Heraldika obcí a  územních 
samosprávných celků pro-

chází v posledních letech etapou 
zvýšeného zájmu. Města a  vsi 
rády vystavují na  odiv symbo-
ly, které je reprezentují a  které 
mnohdy přejímají i  místní spol-
ky a sportovní kluby. Chýnov se 
v  současnosti pyšní působivým 
znakem. Ale peripetie jeho vý-
voje, jakož i  cesta obce k  měst-
skému statusu nebyly snadné. 
Středověké latinské prameny 
označují Chýnov nejprve jako 
hrad či hradiště, pak jako trho-
vou ves, městečko, město, poté 
opět městečko a v raném novově-
ku česky městys či německy trh 
(Markt). Není bez zajímavosti, že 
předměstí se v 17. a 18. století na-
zývalo Nové město.

V  letech 1250-1413 bylo pan-
ství v přímé držbě biskupů a ar-
cibiskupů pražských. Původním 
pečetním symbolem samosprávy 
městečka a  poté jejím znakem 
byly dva zlaté zkřížené gotické 
klíče. Ty jsou podle Matoušo-
va evangelia symbolem kněžské 
pravomoci církve, předané Ježí-
šem svatému Petrovi. Jako tako-
vé jsou atributem tohoto světce 
a římských papežů. Nemáme do-
statek důkazů považovat je v he-
raldice za erbovní figuru obecně 
církevní. Ze znaků některých 
benediktinských a  premonstrát-
ských klášterů se klíče dostaly 
do  několika znaků měst a  obcí, 
které jim dříve patřívaly. Jindy ale 
bývaly klíče udělovány přímo pa-
pežským stolcem. Zde je v přípa-
dě Chýnova onen kámen úrazu. 
Pražské arcibiskupství mělo zcela 
jiný znak a pečetní znamení. Zla-
té klíče v červeném štítu užívala 
vyšehradská kapitula, která byla 
z  pravomoci arcibiskupů vy-
jmuta. Je doloženo, že kapitula 
participovala na desátku z berně 
vybrané na  Chýnovsku a  patřila 
jí část Dobronic. To ale není do-
statečným důvodem pro přijetí 
jejího znaku městečkem, které 

jí nenáleželo. Pokud by byl chý-
novský kostel původně zasvěcen 
sv. Petru, bylo by přijetí reálnější. 
Ale pro to nemáme důkaz.

Nejstarší zjištěná pečeť Chýno-
va se znamením klíčů se nachází 
na  dokumentu z  roku 1635, ale 
podle použitého písma a  latin-
ského jazyka pocházelo peče-
tidlo ze středověku. Od  roku 
1655 máme dochováno několik 
pečetidel s  tímto znamením. 
Znak městečka se nacházel vy-
malován na  radnici, nevíme ale, 

zda nad průjezdem jako dnes, 
nebo v  radní síni. Na  dalších 
dokladech městského znamení, 
jakož i  na  okolnostech vzniku 
nového znaku se podepsaly po-
litické preference a  sebevědomí 
či servilita maloměstské společ-
nosti. Brzy po  revolučním roce 
1848 nechali Chýnovští zhotovit 
dva pečetní typáře, na  nichž byl 
znak zkřížených klíčů s  českou 
Svatováclavskou korunou. Tutéž 
korunu někdo vymaloval nad 
znak na radnici a i nejstarší kro-
nika městečka nese znak v  této 

podobě. Pro použití koruny ale 
neměli Chýnovští žádné opráv-
nění. Naopak roku 1865 vznikla 
kašna na náměstí, na níž je měst-
ský znak s  knížecí korunou, což 
je odkaz na Schwarzenberky.

Roku 1899 podali Chýno-
vští žádost do  Vídně o  povýšení 
městečka na město. Žádosti bylo 
vyhověno 25. září 1903. Zastupi-
telstvo v čele se starostou Antoní-
nem Zatěrandou zřejmě již před 
tímto datem uvažovalo o potřebě 
nového znaku. Zastupitel Franti-

šek Vorlíček si přitom vzpomněl 
na  někdejšího profesora tábor-
ského gymnázia Augusta Sed-
láčka. Ten rozhodně podpořil, 
aby se město nevzdávalo starého 
znamení klíčů, a  zakomponoval 
je do svého návrhu znaku. V něm 
se pod věžemi nacházely štítky 
se znaky někdejších vrchností 
města: v  modrém štítu polovina 
zlatého koně Malovců a zlatý jed-
norožec v modrém štítu Vencelí-
ků z Vrchovišť. Sedláček doporu-
čil k  nakreslení znaku heraldika 
Vojtěcha Krále z  Dobré Vody. 

I  ten byl požádán o dobrozdání, 
což využil k  vlastnímu návrhu 
znaku, který se ale nezamlouval. 
Přesto byl Králův přínos ke zna-
ku nezanedbatelný. Rozmluvil 
měšťanům nápad umístit na  štít 
Svatováclavskou korunu, což by 
prý ve Vídni neprošlo, a nahradil 
ji korunou hradební. A  zřejmě 
z  jeho návrhu byl přejat schwar-
zenberský štítek do  Sedláčkova 
znaku, který nahradil znak Ma-
lovců. Můžeme to chápat i  jako 
důkaz afinity Chýnovanů k  je-
jich bývalým pánům, se kterými 
i  nyní dobře vycházeli. Skuteč-
nost, že byl vypuštěn znak rodu, 
který na Chýnově sídlil více než 
150 let a zůstal znak muže, který 
městečku vládl ani ne desetiletí, 
a  navíc se o  něj soudil, je také 
dobově podmíněna. Přednost 
dostal aktivní účastník stavov-
ského odboje Vencelík. 14. ledna 
1904 zastupitelstvo takový návrh 
znaku přijalo a Král byl požádán 
o jeho nakreslení. Před tím kníže 
Schwarzenberg schválil užití své-
ho rodového znaku.

Znak města je v  odborné li-
teratuře popsán takto: „V  červe-
ném štítě na zeleném trávníku je 
stříbrná zeď s cimbuřím prolome-
ná bránou s  otevřenými zlatými 
vraty a  s  polospuštěnou zlatou 
mříží, kterou po  každé straně 
provází do  středu nakloněný ští-
tek. Pravý je sedmkrát polcený 
modře a stříbrně, levý je modrý se 
zlatým jednorožcem. Zpoza zdi 
vynikají dvě stříbrné věže s cim-
buřím, černou sedlovou střechou 
se dvěma makovičkami a  s  ok-
nem ve zlatém rámu. Mezi věže-
mi jsou dva zlaté zkřížené klíče 
obrácené zuby nahoru a  ven.“ 
To ale Chýnovským nebránilo 
nechat si na desky další městské 
kroniky vyrýt znak v  podobě, 
na  které byl místo jednorožce 
český lev! Zlaté klíče nejistého 
původu jsou dominantním prv-
kem i na městské vlajce, udělené 
Chýnovu roku 1996, dva roky 
po opětovném nabytí městského 
statusu.                                        

pokračování ze str. 13

O znaku města Chýnova
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Sbor dobrovolných hasičů Chýnov

Jan Pistulka st.
starosta SDH Chýnov

Než proběhla výroční valná 
hromada sboru, hasiči pra-

covali hlavně na výcviku s novou 
technikou. Strojníci najížděli 
potřebné kilometry a  ostatní 
členové zásahové jednotky se 
seznamovali důkladně s vybave-
ním vozidel, aby je pak nic při 
ostrém výjezdu nepřekvapilo. 
Pro zařazení Skanie do  výjezdu 
bylo zapotřebí naprogramovat 
nové vysílačky, naformovat tab-
let a  doplnit potřebné vybavení.   
První výjezd Skanie byl do  ZD 
Vřesce, kde na  žádost místních 
zemědělců přivezla vodu do kra-
vína při havárii tamního vodo-
vodu. Druhé naše nové vozidlo 
si vyzkoušeli  i občané starší se-
dmdesáti let při dopravě na jejich 
setkání v KD. 

 V rámci dotace od Okresního 
sdružení hasičů v  Táboře jsme 
dostali nový vysavač na likvidaci 
obtížného hmyzu spolu s ochran-
ným oblekem a  žebříkem. S  ko-
legy z Plané nad Lužnicí jsme se 
účastnili slavnostního křtu jejich 
Tatry a  slavnostní bylo i  setkání 
se zasloužilými hasiči okresů Tá-
bor a Benešov v Hulicích nedale-
ko přehrady Želivka.  Na  konci 
září proběhla kontrola projektu 
,,Technika pro JSDHO Chýnov“ 
pracovníky z IROPu  s verdiktem 
bez závad. Zkušenosti z  tohoto 
projektu poté prezentovali pá-
nové Ing. Miroslav Dlouhý a Jan 
Pistulka st. na výroční konferenci 
CRR v  Plzni.  Zástupci našeho 
soutěžního družstva se účastnili 
slavnostního vyhlášení výsledků 
Táborské hasičské ligy v  Malši-
cích.  

Pracuje se stále na  repasi vo-
zidla PRAGA, údržbě věcných 
prostředků a  hasičské zbrojni-
ce a  zásahová jednotka na  vý-
cviku. Koncem listopadu, kdy 
celou republiku postihl ničivý 
vítr Herward, zasahovali ha-
siči celý den na  odstraňování 
škod.  Za  to jim v  děkovných 
dopisech poděkovali jak ředitel 
HZS JčK plk.  Ing.  Lubomír Bu-
reš, tak i  ředitel okresního HZS 
plk.  Ing.  Petr Hojsák.  Starosta 
sboru a člen VV OSH Tábor Jan 
Pistulka st. absolvoval schůze VV 
OSH, okrsku Chýnov a Radenín 

a  všechny valné hromady SDH 
na okrsku Chýnov včetně setkání 
zasloužilých hasičů okresů Tá-
bor a  Benešov v  Nemyšli.  Před 
zimou byla provedena oprava 
oplocení u  koz a  ovcí a  pře-
chod na  zimní provoz krmení.                                                                                                                                          
Vše, co bylo vykonáno v  roce 
2017, bylo zhodnoceno na výroč-
ní valné hromadě, která se konala 
v  jídelně restaurace Na  Radnici. 
Nastínil se i  plán práce na  rok 
2018, ve kterém sbor oslaví 140. 
výročí od svého založení s hlav-
ním programem stanoveným 
na 16. června 2018. Za práci, kte-
rou hasiči pro Chýnov vykonali, 
jim poděkoval starosta města 
Mgr. Pavel Eybert. Po projedná-
ní všech bodů programu začala 
zasloužená volná zábava s malou 
kapelou Kolaříci. 

Závěrem chci poděkovat jmé-
nem Sboru dobrovolných hasi-
čů Chýnov všem zastupitelům 
města, sponzorům a  rodinným 
příslušníkům za  podporu, ale 
především všem členům sboru 
za  práci, kterou pro Sbor dob-
rovolných hasičů Chýnov v roce 
2017 udělali. 

Vážení spoluobčané je období 
adventu, a proto si Vám jménem 
chýnovských hasičů dovoluji po-

přát klidné a spokojené prožití vá-
nočních svátků a do nového roku 
hodně zdraví štěstí a pohody. 

Hasiči zhodnotili rok 2017 na valné hromadě
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Vážení spoluobčané, dovolte 
mi Vám za  všechny chý-

novské cyklisty popřát příjemně 
prožité Vánoce a  šťastný nový 
rok. Pevně doufáme, že příští 
rok bude stejně tak dobrý jako 
letošní. Snažíme se kontinuálně 
zlepšovat nejen výkonnostně, ale 
i pořadatelsky. S tím souvisí i to, 
že chystáme v  příštím roce věci 
v Chýnově dosud nevídané. Těšte 
se!

Za podporu po celý rok moc-
krát děkujeme nejen Městu 
Chýnov, ale i všem ostatním na-
šim sponzorům. Chceme vám 

i v budoucnu dělat dobré jméno 
a doufáme, že i vy jste spokojeni 
s  naší prací, ať už jde o  aktivity 
s mládeží, závody, expedice nebo 
společenské události pro širší ve-
řejnost. Nemalý dík patří i ostat-
ním sportovním klubům z Chý-
nova za pomoc s organizováním 
výše zmíněných akcí. Všechny 
naše podporovatele a ostatní čte-
náře Občasníku zdraví členové 
Cykloklubu Chýnov. Rádi s vámi 
oslavíme konec roku na  Štěpán-
ské vyjížďce, kterou odstartujeme 
26. prosince ve 13 hodin u kašny 
před školou.     Milan Rada ml. 

Ze světa sportu

Petr Holota
trenér A týmu

Podzimní část jsme zahájili 
prohrou v  Hrdějovicích 3:2, 

kde se nám ještě zranil Václav 
Hruška. Poté se nám podařilo 
udělat dlouhou bodovou šňůru, 
kdy jsme dokázali bodovat v sed-
mi zápasech za sebou a tím se do-
stali na špici tabulky. Závěr pod-
zimu jsme už tak úspěšní nebyli. 
Ze čtyř posledních zápasů jsme 

udělali tři body. Přesto z  cel-
kového pohledu, jsme podzim 
zvládli velmi dobře. Za  úspěš-
nými výsledky stojí dobrá práce 
celého týmu a  samozřejmě gó-
lová úspěšnost Práška a  Krále. 
Do  týmu se také z  hostování 
vrátil náš odchovanec, brankář 
Jiří Průša, který nás na  podzim 
několikrát podržel. Rovněž jsme, 
jak je naší tradicí, dali prostor 
mladým hráčům, kdy se nejvíce 
zapojoval Ondra Hladík a  Filip 

Zadražil. Rovněž se do  hry do-
stali bratři Havlíkové. Všichni 
tito mladí hráči jsou budoucností 
chýnovského fotbalu. 

Od této sezóny jsme také zalo-
žili B tým, kde dostávají příleži-
tost právě naši mladí, aby se roze-
hráli v dospělém fotbale. V tomto 
týmu nastupují naši mladí hráči 
po  boku zkušených fotbalistů, 
jako Standy Macháčka, Oty Str-
nada nebo Jardy Bartáčka, kteří 
jim předávají své zkušenosti. 

Rovněž je dobře, že tréninky 
A  týmu a  B týmu jsou spojené 
a  dávají nám možnost pracovat 
s více hráči. Rád bych vyzdvihnul 
spolupráci s  Karlem Sedlatým, 
který vede B tým a rovněž vypo-
máhá Honza Petrů. 

Závěrem bych chtěl podě-
kovat všem sponzorům, Městu 
Chýnov a  starostovi Pavlu Ey-
bertovi za  podporu chýnovské-
ho fotbalu.



Cykloklub Chýnov přeje krásné Vánoce

Hodnocení podzimní části A mužstva FC Chýnov

Muži B

Muži A



www.chynov.cz 17

Karel Sedlatý, trenér

Od  nové sezóny mám 
na  starost obě přípravky. 

Do mladší, kde zůstalo torzo čtyř 
kluků, se nové děti začaly hlásit 

o prázdninách. V současné době 
je v této kategorii 16 – 17 hráčů. 
Samozřejmě že všichni nemo-
hou ještě hrát, ale trénují s chutí. 
Po  podzimní části máme ode-
hráno osm utkání, z  toho jednu 

výhru. Výsledky jsou zde ale dru-
hořadé. Důležitější je, aby kluci 
herně rostli a měli ze hry radost. 
Je radost sledovat pětileté kluky, 
jak se snaží hrát proti o  dva až 
tři roky starším hráčům a neřeší 

skóre. V  současné době trénu-
jeme 1 x v  tělocvičně a  chceme 
využít i umělku u bazénu. Máme 
přihlášeno několik turnajů, aby 
kluci měli možnost porovnání se 
soupeři.                                          

Josef Kolací
trenér

Družstvo mladších žáků ob-
sadilo po  podzimní části 

okresního přeboru v  neúplné 
tabulce čtvrté místo. K utkáním 
nastupujeme v  tomto složení: 
Josef Pufr, David Kupka, Domi-
nik Černý, Matěj Kolací, Michal 

Štefka, Petr a  Jan Pospíchalovi, 
Matyáš Hodina, Vojtěch Dvořá-
ček, Michael Botka.

Ve  stejném složení jsme se 
rozhodli odehrát i  okresní pře-

bor starších žáků, kde zadní 
řady posílil Ondra Kolací. V ta-
bulce této soutěže jsme na čtvr-
tém místě.



Foto: Miroslav Holer

Mladší a starší žáci FC Chýnov

Mladší a starší přípravka FC Chýnov
Starší, mladší žáci

Mladší přípravka

Starší přípravka
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Miroslav Mládek
předseda FC Chýnov, z.s.

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vám 

na závěr roku 2017 popřál hodně 

štěstí, zdraví, ať se Vám všechno 
daří, tak jak si přejete. Zároveň 
bych chtěl poděkovat všem hrá-
čům, trenérům a  funkcionářům 
za jejich obětavou práci a samo-
zejmě všem rodičům, kteří nám 

pomáhají při trénincích a  zápa-
sech těch nejmenších. Dále pa-
tří velký dík všem sponzorům, 
bez jejichž finanční podpory by 
to opravdu nešlo, a v neposlední 
řadě Městu Chýnov a  starosto-

vi panu Pavlu Eybertovi. Všem 
sponzorům i  našim věrným fa-
nouškům přeji co nejvíce fotba-
lových zážitků a  na  shledanou 
na jaře 2018.



Blanka Roubková

Vážení čtenáři, máme za  se-
bou téměř polovinu sezony 

mistrovských soutěží družstev.        
Dohráno mají ženy ve 2KLŽ A.

Na podzim se jim velmi daři-
lo a přezimují na 2. příčce. Před 
nimi jsou jen hráčky Lokomotivy 
Č. Budějovice. Družstvo repre-
zentovaly tyto kuželkářky:

Miroslava Cízlerová, Alena 
Kovandová, Zuzana Mihálová, 
Věra Návarová, Hana Peroutko-
vá, Jana Takáčová. Do  hry na-
skočily také Michaela Dvořáková 
a  Tereza Kovandová. Nejlepšího 
podzimního průměru dosáhla 
Alena Kovandová – 527 kuželek, 
zároveň bodovala nejčastěji pro 
družstvo. Jarní část soutěže začí-
ná 3. 2. 2018.

Sokol Chýnov „A“ byl celkem 
úspěšný v KP II. V některých zá-
pasech sice naši hráči nedotáh-
li své úsilí do  vítězného konce, 
ale v  současné době jim patří 7. 
příčka se ztrátou pěti bodů na 1. 
místo. V podzimní soutěži zbývá 
odehrát ještě jeden zápas. Do jar-
ní části vystartuje áčko 8. 2. 2018. 
Za družstvo „A“ nastupovali tito 
hráči: Pavel Bronec (nejlepší prů-
měr z družstva), Ivana Dvořáko-
vá, Libuše Hanzálková, Tereza 
Kovandová, Miroslav Mašek, Jan 
Novák, Dušan Straka, Oldřich 
Roubek.

Sokolu Chýnov „B“ se nedaří 
v OP výrazněji zabodovat. Ke ko-
nečné tabulce zbývá sehrát jedno 

utkání. V okresním přeboru na-
stupovali k  zápasům: Michaela 
Černá, Tomáš Hes, Petr Kovan-
da, Luděk Král, Jan Novák, Kris-

týna Nováková, Vlastimil Novák, 
Blanka Roubková, Jiří Šalát, Ka-
rel Trpák. Radost nám dělají naše 
mladé naděje, které mají navíc 

rozehranou soutěž jednotlivců. 
V  případě dívek Pohár mladých 
nadějí a  Jan Novák s  Michaelou 
Dvořákovou Český pohár do-
rostu.

PMN je tou správnou parketou 
pro Theu Petrů, která po loňském 
vítězství v této soutěži opět bodu-
je i v podzimní části. Na čtyřech 
podzimních turnajích čtyřikrát 
vyhrála s  výkony 256, 270, 254, 
270 v  kategorii mladších žákyň. 
Do  kategorie starších žákyň za-
sáhla Kristýna Nováková s tímto 
bodovým ziskem: 229, 204, 211, 
198. Zde se soutěží na 60HS.

Jan Novák soutěží mezi doros-
tenci, kde dosáhl zatím těchto 
výkonů: 514, 504, 529.

Ve stejné soutěži dívek startuje 
i  Michaela Dvořáková a  té patří 
tato čísla: 517, 485, 520. Dorost 
hraje 120HS.

Jan Novák s Michaelou Dvořá-
kovou ještě vypomáhají TJ Silonu 
Sezimovo Ústí v  1. kuželkářské 
lize dorostu.

O  vánočních svátcích pořádá 
náš oddíl tradiční Vánoční turnaj 
dvojic, na  který zveme všechny 
kuželkáře a další zájemce.

Hned na  začátku roku 2018 
nás čekají okresní a krajské pře-
bory jednotlivců všech kategorií. 
Lze si jen přát, aby byly stejně 
úspěšné jako v minulých letech.

S  příchodem vánočních svát-
ků a  Nového roku Vám, drazí 
čtenáři, přejeme hodně klidu, 
pohody, štěstí a zdraví.               

Poděkování a přání do nového roku

Kuželky
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Veterán klub Chýnov
  Václav Zadražil

Vážení spoluobčané, dovolte 
mi, abych vás při příležitosti 

blížícího se konce roku pozdravil 
jménem Veterán klubu Chýnov. 

Vzhledem k  tomu, že jsem 
vás o  všech akcích, které jsme 
pořádali, nebo se jich  účastnili, 
seznamoval v jednotlivých vydá-
ních letošních občasníků, budou 
mé informace takovým celko-
vým shrnutím naší činnosti. 

Když jsem počítal, kolika akcí 
jsme se zúčastnili, nebo je pořá-
dali, dostal jsem se k počtu šest-
nácti, což mě samotného trochu 
překvapilo. Když si vezmu, že 
sezona na  uskutečňování srazů 
a  setkání veteránů trvá zhruba 
něco přes půl roku, tak je to ka-
ždý měsíc dvě až tři akce. K nej-

významnějším srazům, kterých 
jsme se účastnili, patřilo jako 
každoročně žehnání na  sezonu 
v  Milevsku, setkání motocyklů 
JAWA a  ČZ v  Dražicích, Cho-
tovinské zatáčky a  sraz v Čelko-
vicích. Z  domácích akcí to byly 
prvomájová vyjížďka, výstava 
strojů v  den chýnovské pouti 
a  druhý Sraz veteránů Chýnov. 
Pro příští rok bychom rádi svou 
účastí podpořili ještě setkání ve-
teránů v Pacově, Třeboni, Hum-
polci a Třešti.

Ještě se musím vrátit k  hlavní 
naší klubové akci. Byl jí 2. Sraz 
veteránů Chýnov.  Ukázalo se, 
že nápad pořádat srazy veteránů 
v  našem městě byl velmi dobrý. 
V  letošním roce se ho zúčastni-
lo 160 motocyklů a  automobilů 
(dvakrát tolik než v  roce 2016) 

a  velký byl i  zájem veřejnosti.  
Značný ohlas měla účast Bohu-
mila Staši, dvacetinásobného 
mistra ČR v  silničních závo-
dech motocyklů. Víme dobře, že 
o úspěšnosti akce rozhoduje také 
ve velké míře počasí, a proto dou-
fáme, že i při dalším našem srazu, 
který bude v  neděli 19. 8. 2018, 
bude zase hezky.

V  letošním roce vyjelo něko-
lik našich členů na  horu Gross-
glockner v  Rakousku, což byla 
naše první zahraniční mise. Tra-
sa měřila 1000 km a stroje i jezdci 
ji absolvovali bez poruch a potí-
ží. Pro příští rok plánují výjezd 
do italských Benátek.

Samostatně bych vás také rád 
seznámil s  účastí našich členů 
Jana Ptáka seniora a  Jana Ptáka 
juniora na celorepublikových zá-

vodech s  jejich motocykly ESO 
500 a JAWA 350. Oba se zúčast-
nili závodů v Jičíně, Hradci Krá-
lové, Nepomuku, kde obsadil 
Jan Pták junior vynikající třetí 
místo. O  stupínek horší umístě-
ní, i tak ale pěkné čtvrté místo, si 
vyjel na závodech Václava Paru-
se v Branné. Zde se také pořádá 
spanilá jízda legend, které se zú-
častnil Jan Pták senior.

Závěrem mi dovolte poděko-
vat všem, kteří nás v naší činnosti 
podporují, zejména Městu Chý-
nov, Motosportu Chýnov, spon-
zorům, našim členům a v nepo-
slední řadě našim příznivcům.  

Všem občanům Chýnova 
přejí členové Veterán klubu 
Chýnov krásné vánoční svátky 
a hodně úspěchů v novém roce 
2018.                                                   

Evžen Zadražil
MOTOSPORT CHÝNOV

předseda organizace

Máme za sebou další sezónu, 
v  níž naši týmoví jezdci 

opět zaznamenali závodní úspě-
chy a  jako klub jsme vykázali 
tradiční pořadatelskou aktivi-
tu.  V  závodech Mezinárodního 
mistrovství ČR v motokrosu měli 
nejlepší výsledky junior Maty-
áš Chlum (celkově 4. ve  třídě 
85ccm) a v dospělých kategoriích 
pak Georg Hammerl (celkově 4. 
místo ve  třídě Veterán) a  Elena 
Kapsamer (celkově 6. ve  třídě 
WMX-ženy). V  závodech jiho-
českého KP jsme měli hned tři 
krajské přeborníky a  to Domi-
nika Kučeříka ve  třídě 65ccm, 
Luďka Černého ve  třídě 85ccm 
a  Ladislava Mikase ve  třídě Ve-
terán. Také amatérští jezdci v se-
riálu Šumavského Amater Cupu 
nezaháleli. Celkovým vítězem 
třídy MX2 se stal Ondřej Krejčí. 
Medailové umístění zaznamenali 
také Nikola Sládková, Dominik 
Kučeřík, Pavel Jouza, Jan Chro-
mý a  Daniel Dušek a  náš tým 
se tak stal nejlepším týmem dle 
medailového hodnocení a získali 
jsme již podruhé putovní pohár 
tohoto seriálu.

V  zahraničí nás úspěšně re-
prezentovali Matyáš Chlum 
(medailové úspěchy v  závodech 
mistrovství Rakouska ve  třídě 

85ccm), Roman Körber ve  zná-
mém závodě Erzberg Rodeo 
a  také Jakub Suk při nejrůzněj-
ších zahraničních freestylových 
exhibicích.

V  závodech Pitbike náš tým 
po  celou sezónu reprezentovali 
chýnovští jezdci Jan Hladík (vy-
hrál republikový seriál STOMP 
Moravia Cup v  prestižní třídě 
Elite Open), Luděk Papež, Vác-
lav a Petr Veselých. V oblíbených 
závodech Fichtlů byly naše dresy 
vidět především díky výborným 
výsledkům Milana Kose a  dále 
pak Petra Havlíčka a  Pavla Fu-
číka juniora i  seniora. V  závo-
dech amatérského autokrosu 
hájili během roku naše barvy 
Iveta Sládková a  Martin Sládek. 
Iveta dokonce vyhrála třídu žen 

v kategorii nad 1400ccm. Začát-
kem února jsme spolupořádali 
závod MČR v  motoskijöringu 
v Chotčinách, v červenci pak zá-
vod Šumavského Amater Cupu 
v Pacově a koncem září tradiční 
Strmý vrch v  Chýnově. V  sobo-
tu  11. listopadu bylo pod naším 
patronátem uspořádáno v  kul-
turním domě v  Chýnově vyhlá-
šení seriálu KP v motokrosu SMS 
jižní Čechy. Pořadatelské aktivi-
ty vykazujeme též v  souvislosti 
s Veterán klubem Chýnov, o tom 
ale pojednává samostatný článek 
v tomto vydání.

Pozvánka na  Mistrovství ČR 
v  motoskijöringu (Chotčiny, 3. 
2. 2018):

Na  sobotu 3. února 2018 je 
do Chotčin naplánován pátý zá-

vod šestidílného seriálu Mistrov-
ství ČR v  motoskijöringu. Jedná 
se o  jediný závod tohoto šampi-
onátu na  jihu Čech. Budeme ho 
pořádat společně s  chotčinským 
týmem Retox Racing a  SDH 
Chotčiny. Jeho součástí bude 
i  vložený závod pro bezlicenční 
jezdce. V této disciplíně vše zále-
ží na počasí, aby byl sníh a mráz, 
a  tak nezbývá než doufat, že 
nám bude přát počasí. Více info 
k  této akci pak aktuálně najdete 
na webu www.motosportchynov.cz

Přeji všem občanům příjemné 
prožití Vánočních svátků a mno-
ho zdraví, štěstí a  spokojenosti 
v  roce 2018. Motoristům pak 
speciálně mnoho kilometrů bez 
poruch a nehod!                              

Motosport Chýnov
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Vážení a milí rodiče,
zveme Vás za Klub přátel školy při ZŠ Chýnov (KPŠ) na školní ples, 

který se bude konat v  sobotu 10. 2. 2018 v KD Chýnov. Hrát bude 
kapela Klávesy Band.

KDO JSME?
KPŠ je občanské sdružení rodičů a přátel školy, které podporuje čin-

nost školy prostřednictvím rodičů nad rámec, který jí poskytuje město 
a  stát. Z výtěžků tohoto sdružení je pořizováno  potřebné vybavení 
pro výuku, je podporována činnost  zájmových kroužků a další aktivi-
ty.  Přispíváme i na dopravu na olympiády a soutěže, hory, přednášky, 
dětský den, Mikuláše.

Největším příjmem KPŠ je vaše podpora - příspěvek rodičů, který 
činí 100 Kč na školní rok vždy pouze za jedno dítě v ZŠ Chýnov, který 
vybírají třídní učitelé. Dalším výrazným příjmem je výtěžek ze vstup-
ného a tomboly školního plesu.

Pokud máte možnost a chuť se  s námi podílet na plese či tombole, 
budeme rádi za jakýkoliv finanční či věcný dar.

Příspěvky do tomboly můžete předat třídnímu učiteli a v případě 
potřeby od nás samozřejmě dostanete potvrzení o přijetí daru. 

Předem děkujeme za případný zájem projevený o KPŠ, vítáme mezi 
sebe nové členy a těšíme se na spolupráci s vámi.

 Za klub přátel školy – Hanka Filipová 
Tel. 737 942 932, kpszschynov@seznam.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

Příjemné prožití 
svátků vánočních 

a do nového 
roku 2018 pevné 
zdraví a spoustu 

štěstí

Pozvánka na ples


