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   8 Zprávy z matriky

11 Jaro v knihovně  

14 Hasiči slavili svých 140 let

16 85. výročí fotbalu

21 Veterán klub Chýnov 
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ZDARMA

Josef Basík (autor fotografie)

KALENDÁŘ AKCÍ

Pavel Eybert
starosta

Vzhledem k potřebě reagovat 
rychle na situaci s výstavbou 

tělocvičny a také k termínu, kdy 
daňový poradce Ing.  Nejezchleb 
mohl přijet a  uspořádat pro za-
stupitele seminář k  této proble-
matice, se konalo zasedání zastu-
pitelstva o týden dříve, a to 28. 5. 
2018. Po zprávách z rady, výborů 
a komisí jsem informoval zastu-
pitele, ale také nebývalé množství 

občanů, snad 25, kteří tentokráte 
navštívili jednání zastupitelstva, 
o  situaci po  zrušení výběrového 
řízení, které vypsala Chýnovská 
majetková s.r.o. na  stavbu tělo-
cvičny. Po  obsáhlé diskusi jak 
zastupitelů, tak občanů, na  níž 
sice padly dva návrhy na zrušení 
výstavby tělocvičny, které však 
byly v  zápětí staženy, zůstává 
schválená výstavba tělocvičny 
Městem Chýnov s tím, že je mož-
né až do  doby podání žádosti 
o kolaudaci ucházet se v případ-

ných dotačních titulech o dotaci 
a v případě nezískání dotace po-
žádat o vratku DPH po uzavření 
smlouvy s budoucím provozova-
telem – Chýnovskou majetkovou 
s.r.o. Tato varianta byla zastupite-
li akceptována. Přítomní občané 
vyjádřili podporu zastupitelům 
města s  výstavbou tělocvičny, 
o  kterou usilujeme už řadu let. 
V  letošním roce se na  výstavbu 
počítá s 20 miliony, příští rok by 
rozpočet města mohl též uvolnit 
 

Z jednání zastupitelstva

Prázdniny začínají

Evžen Zadražil
zastupitel

Jak jsme vás informovali již 
v  minulém čísle chýnovského 

Občasníku, chystá město Chýnov 
v sobotu 20. října 2018 v kultur-
ním domě v Chýnově kulaté osla-
vy 100 let od vzniku samostatné 
Československé republiky. 

Podobně jako řada jiných 
obcí a měst nabídne naše město 

zajímavé přednášky, jako napří-
klad „Osudové osmičky v  čes-
kých dějinách“ v  podání míst-
ního učitele dějepisu Ondřeje 
Jaroše nebo „Jak se žilo v Chý-
nově mezi lety 1918 – 1948“ 
z  bohatého repertoáru známé-
ho historika a chýnovského ro-
dáka Jiřího Práška.

V  rámci oslav vystoupí tá-
borští Pouličníci a také žáci chý-
novské ZŠ. Pro všechny příchozí 

bude připraveno drobné občers-
tvení a pití zdarma. Vítány jsou 
dobové kostýmy právě ze začát-
ku vzniku naší republiky. V této 
době byly velmi elegantní a věří-
me, že i vy se v nich budete cítit 
dobře.

V  příštím vydání chýnovské-
ho Občasníku se pak dozvíte 
podrobnosti ohledně programu 
oslav. Srdečně Vás na  tuto akci 
zveme!                                            

Oslavy 100 let od vzniku Československa

ČERVENEC
 4. 7.–27. 7. Výstava obrazů 

manželů Bauerových, 
 Měk Chýnov
 9. 7. 9:00 Hravé dopoledne 

s knihovnou, Měk Chýnov
 14. 7. Motosport Chýnov 

pořádá v Pacově motokrosový 
závod Šumavský Amater Cup. 
www.motosportchynov.cz

 23. 7. 9:00 Hravé dopoledne
  s knihovnou, Měk Chýnov
 25. 7. 19:00 hod. 

představení divadla 
KočéBR, park před kostelem

 28. 7. Fotbalový turnaj 
„O pohár starosty města“, 
fotbalové hřiště

SRPEN
 1. 8. – 27. 9. Výstava „ 1968 

– naděje nebo boj o moc“ , 
Měk Chýnov

 3 . 8. 19:00 Gongy v jeskyni, 
areál Chýnovské jeskyně

 5 . 8. 11:00 Táborská 
hasičská liga, fotbalové hřiště

 6. 8. 9:00 Hravé dopoledne 
s knihovnou, Měk Chýnov

 11. 8. Volejbalový memoriál 
Jardy Anděla

 13. - 17. 8. Dětský příměstský 
tábor ve dvoře u Svobodů

 14. 8. 19:00 Divadelní 
zájezd na ot. hlediště do Týna 
n. Vltavou, Zkrocení zlé ženy, 
Měk Chýnov

 16. 8. 9:00 Tvořivé 
dopoledne v knihovně, 

 Měk Chýnov
 19. 8. III. ročník srazu 

Veteránů Chýnov
 30. 8. 19:00 a 20:30 

Jaroslav Svěcený koncertuje 
v Chýnovské jeskyni

ZÁŘÍ
 1. 9. 13:30 Neckyáda
 8. 9. Mezinárodní koncert 

dechových hudeb z jižních 
Čech a Moravy

 8. 9. Setkání s Armádou ČR
 9. 9. Dětské cyklistické závody
 14. 9. 19:00 Mezinárodní noc 

netopýrů v Chýnovské jeskyni



www.chynov.cz 3www.chynov.cz2

pokračování ze str. 1 Škola
Školní informatorium – červen 2018  

Marie Hánová 
ředitelka ZŠ Chýnov

Co vše se nám 
podařilo zvládnout
V týdnu od pondělí 23. 4. 2018 

do  pátku 27. 4. 2018 proběhl 
v  naší škole Týden UNESCO 
na  téma „Osudové osmičky 
v  našich dějinách“ (ukončení 
1. světové války a  výročí vzniku 
Československé republiky 1918, 
výročí založení Národního di-
vadla 1868, Národního muzea 
1818, vydání první poštovní 
známky Československé repub-
liky 1918, obsazení ČSSR v roce 
1968, výročí založení Univerzity 
Karlovy 1348, budova naší ško-
ly 1898 atd.). Druhé téma bylo 
„Sport jako prostředek k  pod-
poře vzdělávání, zdraví, rozvo-
je a míru“. Během celého týdne 
třídní učitelé pracovali se třídou, 
žáci shromažďovali materiál 
a  tvořili prezentace, které v  zá-
věru týdne předvedli ostatním 
dětem.

Děti z  prvních tříd zpracova-
ly téma 120. výročí budovy naší 
školy (1898). Seznámily se s his-
torií budovy, poznaly její zákoutí, 
v dřívější i dnešní podobě ji vý-
tvarně ztvárnily a  vytvořily její 
model. Druhé ročníky se vrhly 
na téma 120 let Bílkovy vily. Vilu 
žáci navštívili a vytvořil komiks, 
ve kterém se čtenáři mohou do-
zvědět nejen základní informace, 
ale i  zajímavosti o  této stavbě. 
Komiks je vystaven na  nástěnce 
v  přízemí. Třetí třídy zpracová-
valy rok 1438 – zničení Kozí-
ho hrádku vojsky Albrechta II. 
Habsburského a předchozí půso-
bení Mistra Jana Husa zde, jeho 
život a  učení. Navštívily Kozí 
hrádek, prohlédly si zříceninu, 
prošly naučnou stezku. Ve  třídě 
žáci zpracovali projekt Kozí hrá-
dek, další projekt Mistr Jan Hus 
a doba husitská, zaměřený na hu-
sitské zbraně, rok 1348 – založe-
ní Karlovy univerzity, rok 1918 
- vznik ČSR, zaměřený na  členy 
první vlády, měnu, složení státu. 
Třeťáci viděli též divadelní před-
stavení pro I. stupeň – Mistr Jan 
Hus.

Čtvrté ročníky si vybraly 
z  nabízených dat rok 1978, kdy 
proběhl první vzlet českosloven-
ského kosmonauta Vladimíra 
Remka do  vesmíru. Děti absol-

vovaly přednášku s  odborníkem 
Milanem Halouskem, vedou-
cím Centra studentských aktivit 
České kosmické kanceláře. Pan 
Halousek děti seznámil slovem 
i  obrazem s  historií letů do  ves-
míru, nechyběla část věnovaná 
zvířatům, podrobně popsal život 
v orbitální stanici, představil prá-
ci kosmonautů, zodpověděl ne-
sčetně dotazů a podělil se s žáky 
o zajímavosti, které nejsou běžně 

k dohledání. Další dny se žáci vě-
novali výrobě lapbooků, zhotovi-
li si okénko do  vesmíru, zhlédli 
další zajímavá videa včetně startu 
raketoplánu. Doménou chodby 
se pak stal společně vyrobený ra-
ketoplán. 

Páté ročníky si zvolily téma 
Zimní olympijské hry 2018. Žáci 
byli rozděleni do  skupin podle 
přineseného materiálu. Zpra-
covali témata: ZOH - obecné 
informace, Historie ZOH, Zahá-
jení ZOH, Lední hokej, Snow-
boarding (Ester Ledecká a  Eva 
Samková), Biatlon (Michal Krč-
mář a  Veronika Vítková), Rych-
lobruslení (Martina Sáblíková 
a Karolína Erbanová), Medailové 
úspěchy, Zakončení ZOH. 

Šesté ročníky si vybraly témata 
T. G. Masaryk, E. Beneš, Státní 
symboly, Konec 1. sv. války.

Zrealizovaly exkurzi do  Pra-
hy, navštívily Národní památník 

na  Vítkově, zúčastnily se lekto-
rovaného programu Český lev se 
probouzí. Jejich výstupem jsou 
zpracované nástěnné obrazy. 

Žáci sedmých tříd se zaměřili 
na téma osudové osmičky ve stře-
dověku. Za  asistenci pedagogů 
zpracovali prezentace na  násle-
dující témata: 1198 – Přemysl 
Otakar I., 1278 – Přemysl Otakar 
II., 1348 – Karel IV. – založení 
univerzity a Nového Města praž-

ského, 1458 - Jiří z Poděbrad. Při 
této příležitosti navštívili Nově 
Město pražské, konkrétně Novo-
městskou radnici, kde měly děti 
zajištěnou prohlídku s  průvod-
cem. Současně sedmáci uskuteč-
nili exkurzi do historických pro-
stor Carolina.

8. ročníky se zaměřily na výro-
čí úmrtí Edvarda Beneše – 1948. 
Navštívily Benešovu vilu v  Sezi-
mově Ústí, vytvořily prezentace 
o historii vily, o životě E. Beneše, 
vyrobily model vily z papíru. Jed-
na z prezentací byla žáky předve-
dena na  soutěži pořádané KEV 
v  Českých Budějovicích a  byla 
vybrána jako nejlepší v kategorii 
prací žáků základních škol. Mo-
del vily bude vystaven u příleži-
tosti oslav 120. výročí založení 
školy a 100. výročí vzniku repub-
liky. 9. třídy zpracovávaly v rámci 
Týdne UNESCO témata novodo-
bých dějin – mnichovskou zradu 

1938, komunistický převrat 1948, 
vpád vojsk 1968. V oblasti hudby 
se věnovaly osobnosti Leoše Ja-
náčka, shrnuly i sportovní úspě-
chy na olympiádách. Na základě 
návštěvy Muzea turistiky v  Be-
chyni představily Klub českých 
turistů a  historii turismu u  nás. 
Memoriál Hany Kapplerové měl 
téma „Olympijské hry ZŠ Chý-
nov 2018“. 

Naši žáci se zúčastnili prezen-
tační soutěže žáků ZŠ a SŠ Jiho-
českého kraje „Bádáme o všem, 
co nás zajímá“. Vystoupili tito 
žáci: Miroslava Dvořáková a Lu-
káš Svěchota, Jáchym Kubů, 
Mariana Kubátová, Natálie Ka-
lašová, Jaroslav Bartáček a Matěj 
Vondráček. Miroslava Dvořáko-
vá a  Lukáš Svěchota vybojovali 
první místo.

Ve  čtvrtek 26. dubna 2018 
oslavil 75. narozeniny J. Em. Do-
minik kardinál Duka, O. P. V Ar-
cibiskupském paláci přednesla 
hlavní blahopřání paní Běla Gran 
Jensen, která popřála za  stonož-
kové hnutí Na  vlastních nohou. 
Za naši školu byla pozvána paní 
ředitelka Marie Hánová, která 
předala za  chýnovské stonož-
kové děti panu kardinálovi sto-
nožkový dort. Pan kardinál do-
stal od  stonožkových dětí z  celé 
republiky obrovské koše ručně 
malovaných přání. Celým odpo-
lednem provázel Karel Vágner, 
jehož zhudebněné přání „Gra-
tulace pro Dominika Duku“ 
zazpíval Pepa Vágner s  dětským 
sborem Fialky. Kromě paní Běly 
byli mezi významnými hos-
ty například gen.  Josef Bečvář, 
gen. Pavel Štefka, gen. Josef Šíba, 
bývalý místopředseda Senátu 
parlamentu ČR MUDr.  Přemysl 
Sobotka, MUDr.  Václav Šimá-
nek, ředitel Fakultní nemocnice 
Plzeň, RNDr.  Miroslav Bobek, 
ředitel ZOO Praha a  další. Celá 
akce měla nádhernou atmosféru. 

Vynikající byl projekt Praha 
a její významná historická místa, 
který se žáky devátých ročníků 
připravil pan učitel Jaroš a  paní 
učitelka Havlůjová. 

V  soutěži Školní časopis roku 
2018 v  Jihočeském kraji získal 
SLIM čestné uznání za  inspira-
tivní grafické zpracování fotogra-
fií v kategorii Časopisy a noviny 
vydávané žáky základních škol 
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stejnou částku a  rozdíl mezi vy-
soutěženou částkou a prostředky 
města ze dvou rozpočtů by bylo 
možné pokrýt úvěrem. 

V  dalším bodě seznámil za-
stupitele Ing. arch. Boček s obsa-
hem 6. změny územního plánu. 
Na  základě požadavků občanů 
i  firem se části pozemků pře-
souvají do zastavitelného území, 
jednak pro výstavbu rodinných 
domů, ale i pro výrobu. Také byla 
zvednuta možná výše průmyslo-
vých objektů z  10 na  13 metrů, 
aby bylo možné v  halách insta-
lovat potřebné jeřáby. Zastupitel-
stvo všechny požadované změny 
odsouhlasilo, a  tak bude projed-
návání 6. změny pokračovat ve-
řejným projednáním.

Předseda finančního výboru 
seznámil zastupitele s průběhem 
chýnovské poutě a  výběrem po-
platků za pronájem ploch.

V minulém zastupitelstvu jsme 
vzali na  vědomí závěrečný účet 
Města Chýnov za r. 2017, schválit 
jsme ho mohli až nyní z důvodu 
nutnosti předchozího zveřejnění, 
tedy až po  15 dnech od  vyvěše-
ní. Stejně tak tomu bylo s účetní 
uzávěrkou za r. 2017.

V  bodě nákupy a  prodeje za-
stupitelstvo nesouhlasilo s  od-

prodejem dvou částí pozemků 
v  Dobronicích u  Chýnova, sou-
hlasilo s  odprodejem jednoho 
pozemku v Dobronicích, odloži-
lo rozhodnutí o prodeji pozemku 
ve Velmovicích, souhlasilo s od-
prodejem 39 m2 pozemku v Chý-
nově, souhlasilo s  nákupem po-
zemku pod chodníkem Chýnově 
od  Lesů ČR a  také odsouhlasilo 
prodej dalších čtyř parcel v  lo-
kalitě Na Panských polích na vý-
stavbu RD dle nabídek ve výbě-
rovém řízení. Budou-li s  těmito 
zájemci uzavřeny kupní smlouvy, 
pak nám z  26 parcel zbydou již 

jen dvě. Poslední bod z  prodejů 
pozemků byl odložen na  příští 
jednání.

Závěrem jsem pak seznámil 
zastupitele s průběhem plánova-
né výstavby obchvatu Chýnova. 
Proběhlo výběrové řízení na zho-
tovitele stavby, nejnižší nabídku 
podala firma M-silnice, a  sice 
za 261 mil. Kč. Čeká se na potvr-
zení výsledku soutěže. Bohužel 
krátce po zasedání zastupitelstva 
jsem dostal informaci, že došlo 
k  dalšímu odvolání do  staveb-
ního povolení majitelkou jedné 
přilehlé nemovitosti, a  tak může 

dojít k dalším zpožděním ve vý-
stavbě a  to ještě nevíme, zda se 
někdo neodvolá do výsledku vý-
běrového řízení na  zhotovitele. 
Takže zahájení výstavby obchva-
tu je opět v nedohlednu.

Přečtením a schválením návrhu 
usnesení pak jednání zastupitel-
stva skončilo. Bylo by jen dobře, 
kdyby všechna zasedání zastupi-
telstva byla občany navštívena, 
tak jako tomu bylo tentokrát, aby 
nezprostředkovaně slyšeli názory 
konkrétních zastupitelů na  jed-
notlivé body jednání a  také se 
k nim za veřejnost vyjádřili.        

Martina Martinková
ASEKOL

Loni občané odevzdali k recy-
klaci 8357,66 kilogramů sta-

rých spotřebičů
Snaha obyvatel obce recyklo-

vat staré a  nepoužívané elekt-
rospotřebiče se již několik let 
vyplácí. Naše obec obdržela 
certifikát vypovídající o  příno-
sech třídění a  recyklace elek-
trozařízení. Díky environmen-
tálnímu vyúčtování společnosti 
ASEKOL můžeme nyní přes-
ně vyčíslit, o  kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních 
surovin či vody jsme díky recy-
klaci vysloužilého elektra ušet-
řili ekosystém Země. Víme také, 
o jaké množství jsme snížili pro-
dukci skleníkových plynů CO2 
nebo nebezpečného odpadu. 
Informace vycházejí ze studií 
neziskové společnosti ASEKOL, 
která s  obcí dlouhodobě spo-
lupracuje na  recyklaci vytřídě-
ných elektrozařízení.

Z  Certifikátu Environmen-
tálního vyúčtování společnosti 
ASEKOL vyplývá, že občané 
naší obce v  loňském roce vyřa-
dili 8  357,66 kilogramů elektra. 
Tím, že jsme ho následně předali 
k recyklaci, jsme uspořili 111,95 
MWh elektřiny, 6  363,33 litrů 
ropy, 489,59 m3 vody a 3,99 tun 
primárních surovin. Navíc jsme 
snížili emise skleníkových plynů 

o 23,13 tun CO2 ekv., a produkci 
nebezpečných odpadů o  101,50 
tun.

Výsledek studie jednoznačně 
prokázal, že zpětný odběr elek-
trozařízení, i  těch nejmenších, 
má nezanedbatelný pozitivní 
dopad na životní prostředí. Když 
si uvědomíme, že recyklace běž-
ných 100 televizorů uspoří spo-
třebu elektrické energie pro do-

mácnost až na 4 roky, nebo ušetří 
přibližně 400 litrů ropy potřeb-
ných až k sedmi cestám do Chor-
vatska, jsou to impozantní čísla. 
Pozitivní zprávou pro uživatele 
počítačů také je, že odevzdání 
10 vysloužilých monitorů ušetří 
spotřebu energie potřebnou pro 
chod notebooku po  dobu nece-
lých 5 let. Všichni ti, kteří tří-
děním takto zásadně přispívají 
k ochraně životního prostředí, si 
zaslouží obrovský dík. 

V  současné chvíli mají Češi 
prostřednictvím sběrné sítě spo-
lečnosti ASEKOL k  dispozici 
více než 16  000 sběrných míst. 
To je pětkrát více než například 
v  ekologicky vyspělém Rakous-
ku. Sběrný dvůr je již v  každé 
středně velké obci. Zároveň ulice 
a  separační stání jsou doplněny 
o  červené kontejnery na  drob-
né elektro. Každý kdo má zá-
jem třídit vysloužilé elektro si 
může najít nejbližší sběrné místo 
na  webu  www.sberne-dvory.cz 
nebo www.cervenekontejnery.cz. 

Naše obec recyklací elektrospotřebičů 
výrazně ulevila životnímu prostředí

Benešova vila, model

Gratulace pro Dominika Duku
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- I. a  II. stupeň. Pod vedením 
pana učitele Dvořáka pracuje 
redakční rada ve složení Monika 
Bočanová, Miroslava Dvořáková, 
Julie Farová, Monika Havlíková, 
Lukáš Svěchota, Matěj Kadlec 
a  Daniel Šimák. Ilustrace vytvá-
řejí Lucie Vejborová, Denisa Mu-
silová, Lucie Zástěrová.

Žáci 9. ročníků se s paní učitel-
kou Holotovou zapojili do sbírky 
Liga proti rakovině a podařilo se 
jim získat 10 694 Kč. 

Ve  veřejné sbírce Rolničko-
vé dny 2018 vybrali naši žáci 
13 943,- Kč. Výtěžek bude použit 
na  zakoupení nového mikrobu-
su. Celkem se v  11 městech Ji-
hočeského kraje podařilo vybrat 
192 059 Kč. 

V pondělí 11. června 2018 se 
sjelo do Arcibiskupského paláce 
v Praze mnoho hostů, aby pob-
lahopřáli paní Běle Gran Jensen 
k  jejímu významnému životní-
mu jubileu. A navíc se k tomuto 
významnému datu vztahují další 
dvě události – 28. výroční zalo-
žení hnutí Na  vlastních nohou 
– Stonožka a  18. výročí spolu-
práce Stonožky a  Armády Čes-
ké republiky. Mezi hosty, které 
přivítal vážený patron Stonožky  
J. Em. Dominik kardinál Duka, 
O. P., nechyběli bývalý náčel-
ník GŠ AČR gen.  Josef Bečvář 
s  manželkou, gen.  Josef Šíba, 
bývalý velvyslanec při Svatém 
stolci Pavel Vošalík, hudebník, 
producent a  hudební skladatel 
Karel Vágner i  významní zá-
stupci institucí a  firem, se kte-
rými Stonožka spolupracuje. 
A hlavně nechyběli pedagogové 
ze stonožkových škol, spolu-
pracovníci a  přátelé Stonožky. 
Za naši školu byla pozvána ředi-
telka Marie Hánová.

PhDr.  Jiří Prášek uspořádal 
pro žáky 5. – 9. ročníků kvalitní 
besedu k historii Chýnova a Tá-
borska.

Dívky z  kroužku orientálních 
tanců se zúčastnily těchto sou-
těží: 

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

8. 5. Mia Festival regionální 
kolo České Budějovice (2. místo)

Kroužek švihadel vybojoval 
první místo v soutěži Mia Festi-
val České Budějovice.

Děti z  kroužku orientálních 
tanců a  kroužku švihadel repre-
zentovaly školu na  mezinárodní 
soutěži Mia Festival v Praze v pa-
láci Lucerna ve dnech 25. 5. a 3. 
6. 2018. Oba kroužky získaly 2. 
místo. Jedná se o tyto žáky:

Orientální tance: Štěpánka 
Černá, Julie Drápalová, Lucie 
Vejborová, Tereza Šťastná, Aneta 
Petrů, Nikola Papežová, Vendula 
Vajsarová, Barbora Hesová.

Švihadla: Tina Eybertová, Ve-
ronika Hladíková, Barbora Janů, 
Natálie Vajsarová, Markéta Dr-
dová, Eliška Kuchařová, Petra 
Černá, Kateřina Zywczoková, 
Adam Švec, Nicol Hanousková.

V  okresní Soutěži mladých 
zdravotníků vybojovala hlídka 
ve  složení Barbora Hesová, An-
drea Dvořáková, Adéla Dvořáko-
vá, Lucie Bartáčková a  Markéta 
Smitková 1. místo. Hlídka prv-
ního stupně ve  složení Barbora 
Kolářová, Jakub Rybníček, Maty-

áš Kolář, Petr Příplata, Veronika 
Volfová získala rovněž 1. místo. 
Obě družstva postoupila do kra-
je, kde získala šesté místo.

V  okresním kole Dopravní 
soutěže mladých cyklistů obsadili 
Barbora Kolářová, Dominik Lexa, 
Kateřina Šindelářová a Daniel Fi-
lip 3. místo.

V okresním kole Dopravní sou-
těže mladých cyklistů – kategorie 
I. stupeň získali žáci Michaela 
Makovcová, Štěpán Pošvář, Ma-
tyáš Kolář, Nela Mašková, Dan 
Georgiev a Daniela Novotná čtvr-
té místo.

Velice zdařilý byl orientační 
běh a projekt Putování vesmírem 
s  vesmírnou olympiádou, který 
připravili žáci devátých ročníků 
pro první stupeň. Projekt byl rea-
lizován pod vedením pana učitele 
Dvořáka.

Velice se daří práce s  talen-
tovanými žáky, kteří se umísťují 
na předních místech v okresních 
i krajských kolech olympiád.

Odeslali jsme práce do  celo-
státní literární, výtvarné a  foto-

grafické soutěže, kterou pořádá 
Klub ekologické výchovy ve spo-
lupráci se Zeleným Křížem ČR 
a  sekretariátem České komise 
pro UNESCO. Soutěž je věnová-
na 100. výročí vzniku Českoslo-
venska a  Mezinárodnímu roku 
udržitelného turismu vyhlášené-
ho OSN na  období 2017 – 2018. 
Téma bylo „Lípa – národní strom“ 
a „Propagujeme turistiku v regio-
nu, městě, obci“. V  oblasti Pro-
pagace získali umístění Václav 
Fučík a František Janů. Slavnostní 
předání diplomů se uskutečnilo 
v  zasedací místnosti MŠMT ČR 
Karmelitská 7, Praha 1 u příleži-
tosti Evropského týdne udržitel-
ného rozvoje. 

V  okresním kole biologické 
olympiády kategorie C vybojoval 
1. místo Libor Kuchař (8. A), 

4.–5. místo Barbora Hesová 
a  6. místo Mathias Voigt. Libor 
Kuchař postoupil do  kraje, kde 
získal krásné 4. místo a byl úspěš-
ným řešitelem. V  krajském kole 
biologické olympiády kategorie 
D byli úspěšnými řešiteli Kateřina 
Šindelářová a Jáchym Kubů. 

V  okresním kole matematické 
olympiády v  kategorii Z  8 vybo-
jovala první místo Denisa Mráč-
ková a  v  kategorii Z  6 získali 1. 
–3. místo Kateřina Šindelářová 
a  Josef Pufr, v  kategorii Z  7 byl 
Vojtěch Zadražil osmý.

V okresním kole soutěže Mate-
matický KLOKAN obsadil v kate-
gorii Cvrček 3. – 6. místo Lukáš 
Smitka, v kategorii Klokánek 5. – 
8. místo Jakub Tourek. 

V  okresním kole Pythagoriá-
dy 5. ročníků získal 8.–12. místo 
Samuel Kubů a  byl úspěšným 
řešitelem. V  sedmých ročnících 
byl Jáchym Kubů 4.–6. a Vojtěch 
Zadražil 7.–12. Oba byli úspěš-

ní řešitelé. V  osmých třídách 
vybojovala 2.–4. místo Zuzana 
Hanousková a  byla úspěšnou ře-
šitelkou. 

Ve  výtvarné soutěži Červen, 
měsíc myslivosti a ochrany příro-
dy, kterou pořádá Okresní mysli-
vecký spolek, získal cenu za zají-
mavou práci Petr Frančík. 

V  okresní soutěži „PO  očima 
dětí“ vybojovali žáci v oblasti lite-
rárních prací ve 2. kategorii první 
místo Barbora Mrázková, druhé 
Jáchym Kubů. V  krajském kole 
této soutěže byla Barbora Mráz-
ková druhá a  Jáchym Kubů třetí. 
Ve výtvarné oblasti v první kate-
gorii obsadila druhé místo Zu-
zana Papežová, ve  třetí kategorii 
první místo Kristýna Kostrouno-
vá, druhé Gabriela Hesová, třetí 
Lucie Vejborová. V krajském kole 
této soutěže byla Gabriela Hesová 
první. Ve čtvrté kategorii vybojo-
vala první místo Lucie Zástěrová, 
která získala rovněž první místo 
v krajském kole.

Žáci Lukáš Svěchota, Miro-
slava Dvořáková, Monika Havlí-
ková, Denisa Mráčková a  Radek 
Korch obsadili 7.–9. místo v sou-
těži „Mladý záchranář – hasičem 
v akci“. 

Sportovní výsledky:
V okresním atletickém čtyřbo-

ji I. stupně obsadila děvčata 
druhých ročníků Madlen Kra-
tochvílová, Simona Dvořáková 
a  Kamila Pospíchalová 2. místo. 
V  jednotlivcích získala druhé 
místo Madlen Kratochvílová. 
V  okresním atletickém čtyřboji 
II. stupně obsadily starší žákyně 
Barbora Hesová, Tereza Hodi-
nová, Lucie Bartáčková, Tereza 
Šťastná a  Sabina Zadražilová  
3. místo. V  Atletickém přeboru 
Táborska získala v  hodu krike-
tovým míčkem 2. místo Martina 
Pospíchalová a  3. místo Marie 
Čekalová. V  Atletickém přeboru 
Táborska druhý stupeň vybo-
jovala Barbora Hesová 1. místo 
v běhu na 800 m a 2. místo ve sko-
ku dalekém. V této soutěži získala 
Tereza Šťastná 3. místo v  hodu 
kriketovým míčkem.

Nejúspěšnější žáky školy při-
jal pan starosta 22. 6. 2018 v ob-
řadní síni MěÚ v Chýnově.

Na akademii byli vyhlášeni nej-
lepší žáci jednotlivých tříd. 

Od  1. 8. 2018 odchází do  dů-
chodu ředitelka školy Mgr. Marie 
Hánová. Chtěla bych všem podě-
kovat za  vynikající dlouholetou 
spolupráci, popřát všem hodně 
zdraví, úspěchů a  spokojenosti. 
Bylo mi s vámi hezky.                    

Radek Korch

V neděli 18. 3. 2018 v 15 ho-
din odjeli žáci osmých a de-

vátých tříd z  náměstí od  školy 
na  pětidenní poznávací zájezd 
do Londýna. Cesta ubíhala rych-
le, bez jakýchkoli potíží.

V  brzkých ranních hodinách 
jsme projeli  Eurotunelem a  asi 
v sedm hodin ráno jsme se ocitli 
na území Velké Británie. Od Lon-
dýna už nás dělilo pouhých pár 
kilometrů. Zanedlouho nás auto-
bus vysadil nedaleko Greenwich-
ské observatoře, prohlédli jsme 
si poledník a  nadzemní drahou 
zamířili do centra Londýna. Zde 
naše zraky upoutalo mnoho věcí, 
jako například budova Státní 
banky, katedrála Svatého Pavla 
atd. Odtud se nám také naskytly 
ohromující pohledy na mrakod-
rapy, z nichž největší Shard je celý 
skleněný. Řeku Temži jsme přešli 

po  mostech Milenium a  Towe-
ru. Poslední zastávkou prvního 
dne byla pevnost Tower, známá 
svými havrany, hlídači a  možná 
i  Jindřichem VIII. Po  prohlídce 
jsme nastoupili na  loď a  necha-
li se odvézt k  O2 aréně. Značně 
unaveni, ale napjati jsme čekali 
na svou náhradní rodinu.

Další den jsme měli na  pro-
gramu výlet do  Windsoru, což 

je sídlo anglických panovníků.  
Poté následovala cesta na zámek 
Hampton Court. Zde jsme si 
prošli bludiště a  zahradu. K  ve-
čeru jsme se opět vraceli k našim 
ubytovatelům.

Poslední den v  Anglii nám 
zbývala navštívit část města, kte-
rá se nazývá City of Westminster. 
Velkým  lákadlem pro turisty je 
Londýnské oko, z kterého se vám 

naskýtá pohled na  průmyslovou 
část města. Dále jsme si prohlédli 
budovu  parlamentu, Westminst-
erské opatství a  Buckinghamský 
palác. Prý se v něm momentálně 
nacházela královna, ale bohužel 
jsme ji neviděli. Menší nákupy 
dárků jsme vyřešili na Trafalgar-
ském a  Leicesterském náměstí. 
Také jsme ještě museli navštívit 
rušnou a  reklamami známou 
křižovatku Piccadilly a  poscho-
ďovým autobusem popojet k Na-
tural History Museum. Toto 
muzeum je zaměřeno především 
na  přírodní a  historické vědy. 
Po  velice náročném dni jsme se 
osvěžili procházkou  Hyde Par-
kem, na jehož konci nás už čekal 
autobus. V  pozdních večerních 
hodinách jsme opustili Anglii.

Ve  čtvrtek 22. 3. odpoledne 
jsme se celí šťastní, unavení, ale 
plni nových zážitků a  spousty in-
formací vrátili zpět do Chýnova. 

Iva Eybertová

Letošní soutěž měla téma Vod-
ní zdroje pro hašení požárů. 

Do  jedné kategorie bylo možno 
poslat, tak jako každý rok, pouze 
3 práce z jedné školy.

Okresního kola se zúčastni-
lo celkem 796 dětí z  16 škol a  4 
SDH. Na stupních vítězů se umís-
tilo 7 žáků naší školy. Ve výtvarné 
části soutěže v kategorii ZŠ 1 (1.-
2. třída) se na  2. příčce se svým 
obrázkem umístila Zuzana Pape-
žová, kategorii ZŠ 3 (6.-7. třída) 
opanovaly „sedmačky“- zvítězila 
Kristýna Kostrounová, 2. mís-
to získala Gabriela Hesová a  3. 
místo Lucie Vejborová. Kategorii 
ZŠ 4 (8.-9. třída) vyhrála Lucie 

Zástěrová. Literární části soutě-
že také dominovali žáci sedmé-

ho ročníku – vítězkou kategorie 
L2 (6.-7. třída) se stala Barbora 

Mrázková, Jáchym Kubů dosáhl 
na stříbrný stupeň. 

Krajského kola se účastnilo 
7 092 dětí z 91 škol, 43 SDH a 3 
DDM. Vítězné stupně uhájili čty-
ři žáci – ve výtvarné části ve svých 
kategoriích zvítězily Gabriela He-
sová a  Lucie Zástěrová. Výtečné 
výsledky přinesla i  část literární 
– 2. místo Barbora Mrázková,  
3. místo Jáchym Kubů.

Slavnostní vyhodnocení, pře-
dání cen i  diplomů, včetně bo-
hatého doprovodného programu 
proběhlo na táborské stanici HZS 
JčK v sobotu 26. května 2018.

Chtěla bych všem žákům po-
děkovat za  vynikající reprezen-
taci školy a  popřát jim krásné 
prázdniny.                                      

pokračování ze str. 3

Stonožkový dort z Chýnova

Cestujeme za poznáním Londýna 
a staré dobré Anglie

Požární ochrana očima dětí 2018
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Marie Fučíková
Předsedkyně SPOZ

ŽIVOTNÍ JUBILEA
70 let

Kujanová Mária, 
Chýnov

Veselá Růžena, 
Kloužovice

Sklenář Antonín, 
Chýnov

Fau Bohumil, 
Chýnov

Makovec Miroslav, 
Kloužovice

Vondrysková Miluše, 
Chýnov

Hromada Stanislav, 
Chýnov

Vondrušková Stanislava, 
Chýnov

75 let
Černá Jaroslava, 

Chýnov
Zadražil Alois, 

Chýnov
Hesová Anna, 

Chýnov
Krám Jan, 
Velmovice

Hütter Karel, 
Kloužovice

Andelová Milena, 
Chýnov

Řezanková Jaroslava, 
Kloužovice

80 let
Toman Josef, 

Chýnov
Fučíková Pavlína, 

Chýnov
Hanzalová Hana, 

Chýnov

85 let
Štiatková Markéta, 

DS Chýnov
Nácalová Marie, 

Velmovice
Pekař František, 

Záhostice
Špát Jan, 
Chýnov

91 let
Petrů Věra, DS Chýnov

92 let
Svobodová Antonie, Chýnov

93 let
Lipšová Vlasta, 

Chýnov

HASIČ
Jáchym Kubů

Když jde hasič do práce,
není to žádná legrace.
Nastoupí do svého auta
a hasí rudého kohouta.

Nejdřív jede k rybníčku
napumpovat vodičku.
Jede přes dva pruhy,
zachránit své druhy.

Jede k hořícímu domu,
zastaví u velkého stromu.
Ten dům je městský úřad,
zachránil i tucet kuřat.

Babka ho sleduje zpovzdálí,
vypadá, že se dobře baví.
Jak tam tak zápolí s hadicí,
babka tam sedí se smějící.

A teď zpátky na stanici,
dům tu stojí doutnající.
Všechno zvládnul 
na jedničku,
chce si zdřímnout 
na chviličku.

HASIČI
Barbora MRÁZKOVÁ

Hoří dům a hoří byt,
dědek volá: „To chce klid!“
Už jsem volal hasiče,
prý až dojí sendviče.

Hoří louka, hoří les,
babka volá: „Žádný stres!“
Hasiči se k ohni blíží,
ale ten se rychle šíří.

Strejda volá hasiče,
že jim hoří slepice.
Hasiči už přijeli,
a slepici zajeli.

Hoří sláma, hoří tráva,
už hoří i naše kráva.
Nikdo vodou nespoří,
oheň už tu nehoří.

Vladana Radová
Třídní učitelka 8.B

Na  letošní školní rok vyhlá-
sil Klub ekologické výcho-

vy fotografickou soutěž na  téma 

„Propagujeme a  poznáváme 
kulturní a  přírodní dědictví naší 
obce, města". Do  této soutěže se 
přihlásili žáci 8. B naší základní 
školy, kteří vytvořili elektronické 
pohlednice města Chýnov. Poro-

tě, která vybírala vítěze soutěže, 
se ze všech prací žáků základních 
škol nejvíce líbila pohlednice žáků 
Václava Fučíka a  Františka Janů, 
kteří si 4. června převzali ocenění 
na Ministerstvu školství v Praze. 

Helena Málková
ředitelka MŠ Chýnov

Děti v mateřské škole se stejně 
jako ty v základních a jiných 

školách připravují na prázdniny. 
Těšení je všude stejné a  záleží 
na  možnostech, bohužel ně-
kdy i  ochotě rodičů, jak dlouhé 
volno a  jakou náplň svým dě-
tem připraví. Součástí odchodu 
na  prázdniny bývá i  odnášení 
prací, které děti vytvořily během 
roku ve  škole. Balíčky s  výkresy 
a  pracovními výtvory jsou pro 
děti „balíčkem snažení“ a  ony 
se těší na  hodnocení rodičů. Že 
u  malých dětí by mělo být vždy 
kladné, není třeba jistě připo-
mínat. Historka, které jsem byla 
svědkem, mi ovšem ukázala, že 
opak může být pravdou. Říká se, 
že stěny mají uši, a tak není divu, 
že se ke  mně dostal i  rozhovor 
mamky s dítětem. Natěšené dítko 
neslo taštičku se svými pracemi 
a  snažilo se je zřejmě mamince 
ukázat. Její reakce mě doslova 
zamrazila. Místo pochvalného 
hodnocení jsem zaslechla větu 
(doslovná citace): „Hele, nech 
toho, na  ty tvoje matlaniny nej-
sem zvědavá, já mám jiný starosti 
a nepočítej s tím, že mi to doma 

roztaháš po  ledničce.“ Bohužel, 
nebo spíše bohudík, jsem nevi-
děla do  tváře onoho dítěte, kdy 
matčin výraz mě v té chvíli vůbec 
nezajímal, ale i na dálku jsem cí-
tila to rozčarování a nepochope-
ní. Jistě, dětský výkres má plno 
nedostatků, ale vždy je vytvářený 
s láskou a ochotou a záleží na do-
spělcovi, jak k  tématu přistoupí. 
Vzniklá situace byla pro mě ale-
spoň návodem k tomu, že, podle 
rad jedné renomované psycho-
ložky, budeme většinu dětských 

výkresů dávat domů co nejdříve 
po  jejich vytvoření, abychom 
předešly tomu, že pro některé ro-
dinné příslušníky bude koncem 
června jejich prohlížení zbyteč-
nou činností a ztrátou času. Jsem 
přesvědčená, že uvedený případ 
patří k  velmi výjimečným, ale 
přesto se nad ním musím stále 
zamýšlet, pokud mám na  zřete-
li výchovné působení směrem 
k našim nejmenším.

Každá rodina má totiž k  vý-
chově dítěte jiný přístup a panuje 
zde celá řada mýtů a předsudků.  
Jiné postoje a názory mají tátové, 
jiné mámy, také prarodiče to vidí 
úplně jinak a pro děti samotné je 
potom velmi těžké zorientovat se 
v tom, co po nich ti dospělí vlast-
ně chtějí. Za  časů našich dědeč-
ků a babiček bylo všechno jasné 
a snadné - otec byl hlava rodiny, 
co řekl, to platilo. Když někdo 
zlobil, dostal na  zadek. A  stra-
va? Jedlo se, co bylo, a  všichni 
měli totéž, od kojence až po dů-
chodce, Dnes je všechno jinak, 
ale nutno dodat, že mnohdy je 
všechno jinak tak trochu na hra-
ně. Zatímco dříve se děti potý-
kaly s  autoritativním přístupem, 
dnes často neexistují téměř žád-
né hranice a děti jsou nesmyslně  

považovány za  osobnosti, které 
mohou všechno, již od  raného 
věku. Kde je tedy pravda a  jaké 
škody můžeme výchovou napá-
chat?

Často se tvrdí, že tátové své děti 
vychovávají jinak než maminky. 
Do  jisté míry to může být prav-
da, ale není to pravidlem. Tatínci 
bývají pro děti vzácnější, a proto 
často slouží pouze  „na  hraní“. 
Jsou tolerantnější, jejich pobyt 
s  dětmi je akčnější a  zábavnější. 
Na  druhou stranu mohou dog-
maticky trvat na některých pravi-
dlech, která si umanuli nebo při-
nesli z vlastního dětství. Mnohdy 
na své děti přenášejí nenaplněné 
ambice a  nutí je ke  sportovním 
či jiným výkonům. Úspěch je 
samozřejmostí, neúspěch se tres-
tá. Maminky jsou shovívavější 
a  tolerantnější, ve  většině přípa-
dů je jejich přístup více pečující. 
Ve  snaze ochránit klid v  rodině 
se ale někdy dopouštějí chyby 
zvané „aby tatínek nevěděl“. Než 
aby narušily rodinnou pohodu, 
raději vytvoří s dětmi jakési spik-
lenectví, kde platí, že tatínkovi se 
některé věci neřeknou nebo se 
alespoň upraví a vhodně zaobalí. 
Dítě, vyznej se.

Výchovné chyby se dělají 
i  tehdy, že kluky se snažíme vy-
chovávat jinak, než holčičky. 
Od  dávných dob se traduje, že 
„kluci nepláčou“. To je sice prav-
da, oni nejen že nepláčou, ale   
také v  podstatě neukazují žádné 
emoce a  slabiny, protože slabost 
byla v  minulosti trestána odmí-
táním či opovržením. Od  holči-
ček se zase někdy, poněkud ab-
surdně, očekává, že budou zlobit 
méně, protože „holčičky jsou 

rozumnější“. V  případě nezdaru 
je dobré u  obou skupin nechat 
působit emoce, ale dítěti zároveň 
sdělit, že na problém není samo 
a vždy má kolem sebe své nejmi-
lejší, kteří mu ochotně podají po-
mocnou ruku. Podobně je vhod-
ná vstřícnost i  v  oblasti zájmů. 
Dobré je podporovat, co si dítě 
samo vybere a co ho baví, a ne-
nutit ho do naplňování vlastních 
nesplněných snů. Ostatně, je pře-
ce všeobecně známo, že Jirásek 
propadl z českého jazyka a Johnu 
Lennonovi prý jeho teta říkala, 
že to hloupé brnkání na  kytaru 
ho živit nebude a že by měl dělat 
něco pořádného…

Jak  tedy na správnou výchovu? 
Je sice pravdou, že výchovné styly 
si, bohužel, neseme pečlivě od-
pozorované z  vlastního dětství, 
ale na druhou stranu každý z nás 
může být schopen překročit svůj 
stín. Nejlepší je samozřejmě de-
mokratický a partnerský přístup, 
který ovšem neznamená volnost 
vždy a všude. Zázračnou kombi-
nací je dostatek volnosti v rámci 
pevných hranic. Dítě musí po-
znávat svět, ochutnávat ho a po-
řádně si ho osahat i za cenu pádů 
a omylů. K  tomu tedy potřebuje 
dostatek zmiňované volnosti. 
Nemusí ale skákat po  stole, dě-
lat si, co chce, a  nerespektovat 
rodiče a  další dospělé. K  tomu 
právě potřebuje znát pevné hra-
nice, kde ne znamená skutečně 
ne a  při porušení pravidel ná-
sleduje přiměřený trest. Mějme 
na  paměti, že dítě nejpozději 
od  tří let naprosto spolehlivě ví, 
kdy mluvíme právě o něm, o jeho 
chování či vlastnostech. Važme 
proto slova, a  pokud se nejsme 
schopni domluvit na  některých 
rodičovských postupech před 
dítětem, domlouvejme se raději 
o samotě. S postupujícím věkem 
ratolesti je ale samozřejmě opti-
mální řešit problémy u rodinné-
ho stolu, přičemž není žádnou 
chybou přiznat před potomkem, 
že se zatím nemůžeme shodnout, 
že stále ještě hledáme, jak dál. Ale 
o tom zase někdy příště.

Přeji všem snadné řešení 
problémů při plánování prázd-
ninového programu a  pevné 
letní nervy polechtané sluníč-
kem při výchově našich nej-
mladších.                                    

Z mateřské školy

POŽÁRNÍ 
OCHRANA OČIMA 

DĚTÍ 2018

Fotografická soutěž Poděkování:
Mateřská škola 

Chýnov, okres Tábor 
děkuje zřizovateli 

– Městu Chýnov 
a dalším zúčastněným 

za vstřícnost 
a podporu projevenou 
během školního roku 
a přeje všem léto plné 

pohody a krásných 
zážitků.

Aktuality z MŠ:
Slavnostní rozloučení nej-

starších dětí s  mateřskou ško-
lou se uskutečnilo v pátek dne 
29. 6. za  účasti představitelů 
města, členek SPOZu, pracov-
nic MŠ a rodičovské veřejnosti.

Mateřská škola bude ve 
dnech 16. 7. – 17. 8. uzavřena!
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Vítání občánků 8. června 2018
V letošním roce SPOZ uspořádal již třetí „Vítání občánků“.  Prvním občánkem roku 2018, kdy naše 

republika slaví 100 let od svého vzniku, je Amálie Švecová z Velmovic, kterou jsme přivítali s dalšími 
5 dětmi dne 8. 6. 2018.                                                                                                                                                 

Konalo se dne 22. 6. 2018 v dopoledních hodinách ve slavnostně vyzdobené obřadní síni za přítomnosti ředitelky základní školy paní Mgr.
Marie Hánové, zástupce ředitelky pana Mgr.Milana Rady a  dvou učitelů Mgr.Stanislavy Šmejkalové a Mgr.Petra Dvořáka. Celkem bylo 

přítomno 22 žáků, kteří uspěli a byli vyhodnoceni ve sportovních disciplínách, výtvarném  a pěveckém projevu, ale hlavně ve vědomostních 
soutěžích. Starosta města pan Mgr.Pavel Eybert ocenil výsledky, kterých žáci dosáhli, ohodnotil dobrou spolupráci se základní školou a poděko-
val za reprezentaci celého města. Nechyběly drobné dárečky, květiny a slavnostní nálada.

Ve druhém čtvrtletí letošního 
roku si manželský slib obno-

vily dva páry, které uzavřely sňa-
tek 27. 4. 1968.

Zlatí manželé Jana a Karel Ku-
chařovi z  Kloužovic si řekli své 
„Ano“ v  obřadní síni tehdejšího 
Národního výboru v Chýnově.

Zlatí manželé Marie a  Jan 
Hodných z  Chýnova si řekli své 
„Ano“ v  obřadní síni tehdejšího 
Národního výboru v Pacově.

Při návštěvách obou  man-
želských párů nechybělo osobní 
blahopřání pana starosty, květi-
ny i drobné dárky.  Ještě jednou 
přejeme pevné zdraví, osobní 
spokojenost a  hodně radosti 
v rodinách.

Děkuji paní Aleně Koblihové 
za  to,  že nás upozornila na  ju-
bileum svých rodičů , kteří se 
brali v Pacově a sňatek tak nebyl 
v  místní matrice zaznamenán. 
Jsem ráda, že jsme mohli rodi-
nu při této příležitosti navštívit 
a projevit tak úctu k místním ob-
čanům.      

Z domova pro seniory
Hana Měchurová
Eliška Hojsáková

V  polovině dubna jsme na-
vštívili výstavu historické-

ho spodního prádla a  hygieny 
v  městské knihovně v  Chýnově. 
Klientky s  úsměvem zavzpomí-
naly na  mnohdy nepohodlné 
prádlo z  období jejich mládí 
a debatovaly nad tehdy zvolený-
mi materiály. Všechny jsme ale 
musely obdivovat precizní pro-
pracování a zdobné výšivky.

Na  den 1. máje již podruhé 
zavítal na  zámecké nádvoří Ve-
terán klub Chýnov s  krásnými 

nablýskanými historickými stro-
ji, jež byly na obdiv všem, kdo se 
přišli podívat. Děkujeme tímto 
Ing. Sládkovi.

Již tradiční společenskou udá-
lostí je setkání s rodinami klien-
tů. O dobrou náladu a zábavu se 
postarala hudební skupina Duo 
Klasik, s  níž si všichni zazpíva-
li a  klientům zahrála písničky 
na jejich přání. Nově jsme v tento 
den uskutečnili prodej vlastních 
výrobků klientů. Výtěžek z  pro-
deje nás velmi mile potěšil. Pro 
seniory je velkou motivací a bude 
použit na  další aktivizační čin-
nosti.

Již tradičně  poslední pátek  
v  červnu patřil nejmenším 

dětem, předškolákům, kteří 
po prázdninách půjdou do 1.tří-
dy základní školy. V obřadní síni 
pro ně byly připraveny knížky 
i drobné dárky. Měli jsme radost 
ze setkání s  našimi nejmenšími, 
s jejich učitelkami a také s jejich 
rodiči.

Zprávy z matriky
NAROZENÉ DĚTI

Zikmundová Adéla,  
Záhostice

Dvořáková Klára, 
Záhostice

Havlík Matěj, Dobronice
Duchoň Štěpán, Chýnov
Burdová Ema, Dobronice

Fořtová Valerie,
Chýnov

Šanda František, 
Chýnov

Jonáš a Jáchym Königovi, 
Chýnov

Zeman Martin, Kloužovice

UZAVŘENÉ SŇATKY
Josef Bušek, Pelhřimov
Michaela Pacnerová, 

Pelhřimov

Martin Sommer, Chýnov
Kristýna Blahová, Chýnov

Petr Rataj, Lažany
Hana Šimečková, Radenín

Petr Kubeš, Záhostice
Petra Vojáková, 

Tábor

ZEMŘELÍ 
SPOLUOBČANÉ
Doležal Václav (1928), 

Chýnov
Kvasnička Jan (1932), 

Chýnov
Čápová Jarmila (1935), 

DS Chýnov
Bočan Jiří (1936), 

Chýnov
Taranzová Eva (1936), 

DS Chýnov
Průchová Emílie (1937), 

DS Chýnov
Novotný Jiří (1940),

Chýnov
Vandělík Josef (1941), 

Chýnov
Suchan Jiří (1942), 

DS Chýnov
Jelínek Václav (1941), 

Chýnov
Jelínková Zdeňka (1942), 

Chýnov
Svobodová Milada (1937), 

Chýnov
Svobodová Květuše (1934), 

Chýnov
Petr Josef (1944), 

Chýnov
Kotalíková Stanislava (1928), 

DS Chýnov

Jubilejní sňatky

Přijetí nejlepších žáků ZŠ u pana starosty

Rozloučení 
předškolních 
dětí s mateřskou 
školou

pokračování na str. 10Zlatí manželé Marie a Jan Hodných z Chýnova
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Knihovna

Štěpánka Jirásková
Měk Chýnov

Mocná vládkyně nad letošní 
zimou už začátkem března 

celá netrpělivá vyčkávala první-
ho jarního dne, aby co nejrych-
leji předala vládu nad počasím 
rozzářenému, letně naladěnému 
sluníčku. A to nikoho z  nenecha-
lo zahálet či posedávat doma…

I my v knihovně jsme sledova-
li vývoj počasí a v souladu s ním 
jsme vám nabízeli doprovodné 
akce.

 V  polovině dubna jsme si 
s  pány inženýry Janem Fišerem 
a  Michaelem Strnadem rozšířili 
teoretické znalosti obyvatel ptačí 
říše a hned o čtrnáct dní později 
jsme si čerstvě nabyté vědomosti 
vyzkoušeli v praxi. Obnovili jsme 
zdejší tradici a na Prvního máje 
v  pět hodin ráno jsme vyrazili 
na  Močítka, abychom naslou-
chali ptačímu zpěvu a pokoušeli 
se podle něj identifikovat, o jaký 
druh pěvce se jedná. Pan Strnad 
poté pohotově doplňoval zajíma-
vosti o zpěváčkovi.

Cestujeme 
za poznáním 
České republiky
Už je to pár let, kdy do knihov-

ny přišla paní Helena Zadraži-
lová s  myšlenkou, že bychom 
mohli podniknout jednodenní 
výlet na  Šumavu. Paní Zadraži-
lová znala Šumavu, my zajistili 
dopravu. Od  té doby cestujeme 
docela pravidelně, přidávají se 
k  nám i  obyvatelé z  širšího Tá-
borska a  podle vašeho zájmu 
to vypadá, že budeme cestovat 
dále. (Během posledních výletů 

jsme navštívili zámky Rájec, Ly-
sice, Vranov, Bítov, hospitál Kuks 
a nebyli bychom to my, abychom 
nepoznali i  nějakou technic-
kou památku, jako například 
Schwarzenberský kanál či vodní 
elektrárnu Lipno). Abyste získali 
přehled, jak výlety probíhají, po-
prosila jsem pana doktora Fran-
tiška Rytíře o  zprávu z  jednoho 
výletu.

Včelaři i přátelé přírody se sešli 
na zájezdu, který nesl název: „Ob-
divujeme přírodu i techniku“

14. dubna se uskutečnil zájezd 
po  jižních Čechách s  průvodcem 
Josefem Jahelkou.

První zastávka byla v planetá-
riu v  Českých Budějovicích, kde 
byl zajištěn poutavý výklad pohy-
bu roční oblohy, jak v současném 
pohledu, tak i v  jednotlivých roč-
ních obdobích. 

Pokračovali jsme k  Lipnu ko-
lem Čertovy stěny u  Loučovic, 
kterou vytvořil ďábel, když musel 
předčasně pustit náklad určený 
na  klášter ve  Vyšším Brodě. Ne-
odolali jsme. Po  krátkém šplhání 
kamenitou strání obklopenou spe-
cifickou, ohroženou květenou jsme 

na vrcholu u mohutného balvanu. 
Pohled na  neschůdný kamenitý 
sráz k řece je úchvatný.

Velká část poznávacího zájezdu 
byla věnována první přehradě  Vl-
tavské kaskády - Lipnu. Samotné 
jezero o rozloze 48,7 km2 má dél-
ku 42 km, přehradní hráz je 25 m 
vysoká. Toto v  Evropě originální 
dílo bylo vytvořeno s  elektrárnou 
v  hloubce 160 m neuvěřitelným 
zdoláním žulového masivu. Zá-
žitkem je sjezd 220 m dlouhou 
lanovou dráhou pod úhlem 45°. 
Dlouhými prostornými chodbami 
se dostáváme k  jednotlivým tech-
nickým divům elektrárny, ve stro-
jovně jsou dvě mohutná soustrojí. 
Vtokový přístup má světlost 4,5 m, 
unikátní kulový uzávěr váží např. 
250 tun. Voda pohání 24 lopat 
Francisovy turbíny. Zpět nahoru 
se dostáváme do  jednotlivých pa-
ter výtahy. 

Poznávací zájezd se nezpro-
nevěřil svému záměru. K  večeru 
jsme navštívili Schwarzenber-
ský plavební kanál, který sloužil 
od roku 1790 do roku 1962, tedy 
172 let, k  plavení až i  24 metrů 
dlouhých kmenů. Při dvou a sed-
mi promile klesne po 44 km o 255 
metrů. V osadě Jelení je muzeum 
a  názorná plastická mapa, která 
na stisk tlačítka představí průběh 
kanálu od Třístoličníku k Vltavě. 
Poblíž osady nahlídneme i do dol-
ní brány vyústění tunelu 400 met-
rů dlouhého, kterým dokonce část 
stoky vede. U této brány jsme na-
stupovali večer k návratu plni zá-
žitků. Dík patří řidiči panu Pavlu 
Prokopovi.

Výstavy
Přestože můžete být přesvěd-

čeni, že nejste příliš velcí milov-
níci čtení, i  tak nabízíme důvod 
navštívit chýnovskou knihovnu. 

Přibližně měsíc co měsíc se sna-
žíme, aby knihovna, přesněji 
vstupní místnost, získala jinou 
tvář. V  březnu nás fotografie 
pana Josefa Basíka motivovaly 
k  procházkám po  okolí, v  dub-
nu jsme se dozvěděli, jak na tom 
byly naše prababičky s hygienou 
a  jaké nosily spodničky, v  květ-
nu jsme obdivovali obrazy paní 
Heleny Šandové a v červnu jsme 
oslavili s chýnovskými dobrovol-
nými hasiči 140 let od  založení 
sboru.

V  červenci budou knihovnu 
zdobit obrazy manželů Baue-
rových ze Soběslavi a  na  srpen 
a  září připravujeme výstavu  
„1968 – naděje nebo boj o moc“.

Inspirace na léto
Skvělou inspirací na  letoš-

ní dovolenou byla přednáška 
o  Zanzibaru inženýrky Heleny 
Šandové. Oblíbená cestovatel-
ka a  vždy perfektně připravená 
průvodkyně nás za hodinu a půl 
poutavého vyprávění seznámila 
se zdejší krajinou, její historií, 
zvířaty, rostlinami. Dokonce 
jsme měli možnost soutěžit v po-
znávání koření a zasmáli jsme se 
historkám z cest.

V sobotu 26. 5. 2018 o chýnov-
ské pouti se rozezněla zámeckým 
nádvořím hudba dechové kapely 
Muzikanti z  jižních Čech. Jsme 
rádi, že díky sponzorům jsme 
mohli každého návštěvníka po-
hostit opečenou klobásou, pivem 
a  limonádou. Počasí nám přálo, 
a tak se tento koncert protáhl až 
do pozdních odpoledních hodin.

Letošní jarní počasí s  let-
ními teplotami přímo vybízí 
k  výletům. Jedním z  nejzajíma-
vějších, který jsme za  poslední 
dobu podnikli, byl bezesporu 
do  Myslkovic ke  zvonaři panu 
Votrubovi. Čekali jsme postarší-
ho pána, který se zvonařskému 
řemeslu věnuje již několikátou 
generaci. Všichni jsme byli pře-
kvapeni, když nás přivítal mladý 
sympatický muž, kterého k  jeho 
řemeslu přivedla ukázka odlévá-
ní zvonu, tehdy mu bylo 10 let. 
Nadchla ho tak, že vystudoval 
odbornou školu a  založil vlastní 
firmu. Je jedním ze čtyř zvonařů 
v  naší republice, kteří se tomu-
to unikátnímu řemeslu věnují. 
Jeho práce, výroba a  vůbec celé 
povídání bylo tak zajímavé, že 
v budoucnu rádi jeho dílnu opět 
navštívíme.

I  letos klienti reprezentovali 
náš domov na  již XIX. ročníku 
pacovských her seniorů a na tur-
naji v  kuželkách a  petanque 
v táborském G-centru, kde změ-
řili své síly s  jinými domovy. 
Na  obou hrách si naši soutěží-
cí vedli velmi dobře, a  i  když se 

na vítězných příčkách neumístili, 
všichni si příjemné dny užili. 

Počátkem června jsme přijali 
pozvání do Domova pro seniory 
Budislav. Budislavští si pro nás 
připravili přátelské klání v  rus-
kých kuželkách. Ukázali nám své 
výtvory, provedli nás vnitřními 
prostory domova a pochlubili se 
vlastní zahrádkou, kde pěstují ze-
leninu a květiny.

V  našem domově se také ak-
tivně věnujeme zahradní terapii. 

Vlastníme několik mobilních 
záhonů, jejichž tvar a výška dává 
možnost věnovat se zahradničení 
i  seniorům na  invalidních vozí-
cích. Letos je muži s pomocí akti-
vizačních pracovnic zrenovovali 
a ženy vysázely květiny a zeleni-
nu. Pěstují zde jahody, bylinky, 
květiny, rajčata a  další zeleninu, 
které následně i  sklízejí. Koníč-
kem mnohých z  klientů bylo 
zahradničení. Doma vlastnili 
zahrádku, která byla jejich po-

těšením a které věnovali veškerý 
svůj volný čas. My se snažíme jim 
tuto zálibu zachovat. Zahradní 
terapie i pobyt v zahradě či parku 
může přinášet vybavování vzpo-
mínek a navozovat tak příjemné 
a pohodové chvíle. U klientů jsou 
například podporovány jejich 
paměťové a komunikační schop-
nosti či jemná a hrubá motorika. 
Díky zahradní terapii je možné 
pozitivně působit i  na  zdravotní 
komplikace, které stáří přináší.  

„Dětí s vážným onemocně-
ním, jejichž rodiny by potřebova-
ly finanční podporu, je mnohem 
více. Rodiče často neví, že u nás 
mohou o příspěvek požádat. Naší 
snahou je, aby se tato informace 
co nejvíce rozšířila,“ říká Petr 
Sýkora, spoluzakladatel nadace 
Dobrý anděl. „Některým rodi-
nám poradí lékaři či sociální pra-
covníci přímo v nemocnici, ji-
ným pomoc doporučí pacientské 
organizace. K mnohým z nich se 
ale i přesto tato informace nedo-
stane,“ dodává. 

Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý 

měsíc podporují rodiny s neza-
opatřenými dětmi, které zasáhlo 

vážné onemocnění. Typicky se 
jedná o onkologické onemocnění, 
selhání ledvin či jater, vážné meta-
bolické poruchy, nemoc motýlích 
křídel, cystickou fibrózu a  další 
těžká kombinovaná postižení. 
Kromě dětských pacientů podpo-
rují také rodiny s dětmi, v nichž 
onemocněl rakovinou jeden z ro-
dičů. Za  6 let fungování nadace 
podpořili dárci více než 5 200 ro-
din z celé České republiky.

Jak můžete pomoci 
právě vy? 
Pokud máte ve svém okolí ro-

dinu s  takto vážně nemocným 
dítětem, neváhejte jí pomoc na-
dace doporučit. Kontakt je velmi 
jednoduchý – stačí zavolat nebo 
napsat e-mail a  pracovníci již 
zajistí vše potřebné. Důležité je 
nebát se ozvat, Dobří andělé ro-
dinám rádi pomohou. 

 
Staňte se i vy 
Dobrým andělem
Stačí krátká registrace na webu 

www.dobryandel.cz a  může-
te začít přispívat. Vaše finanční 
pomoc bude rodinám odeslána 
do  posledního haléře. Díky své-
mu Andělskému účtu si navíc 
můžete přečíst konkrétní příběhy 
rodin, kterým pomáháte.             

pokračování ze str. 9

Dobrý anděl pomáhá
Čtyřicet tři rodin z Táborska již dostalo finanční 
podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá 
také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným 
onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců 
– Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat 
lépe alespoň po finanční stránce. Pomozte najít další 
rodiny, které tuto podporu potřebují! 

Jaro v knihovně

Čertova stěna

Vlaďka Radová a Michael 
Sovadina zahajují výstavu

Historické spodní prádlo

pokračování na str. 12
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Z katolické farnosti

Alena Strašrybková

I  když všichni máme rádi náš 
překrásný kostel, přece je-

nom rozkvetlé jaro láká k poby-
tu v  přírodě a  k  chvále Božího 
stvoření pod širým nebem. Pro-
to jsme se také vydali v  neděli  
22. dubna na  vycházku ke   
sv. Vojtěchu na  Pacovou horu 
a  v  sobotu 19. května jsme pak 
podnikli pouť k poctě patrně nej-
známějšího Čecha, svatého Jana 
Nepomuckého, s  jehož sochou 
se můžeme setkat na  mostech 
po  celém světě. I  v  našem okolí 
najdeme památky zasvěcené to-
muto mučedníkovi. Je to kaplička 
u Lejčkova patřící k oblajovické-
mu zámku a kaplička v Horních 
Hořicích u  domu č.p. 22. Pouť 
jsme začali krátkou modlitbou 
u kapličky nad Lejčkovem a poté 
jsme se vydali na cestu do Hořic. 
Celou dobu nás provázela temná 
mračna, která jsme pozorova-
li se smíšenými pocity, jednak 
s  nadějí na  dlouho očekávanou 
vláhu, jednak s obavami, že nám 
déšť překazí naši cestu. Bouřka se 
nakonec Hořicím vyhnula, a tak 
jsme mohli slavit mši svatou ven-

ku na  prostranství před druhou 
kapličkou. Velké poděkování je 
třeba vyslovit ochotným hořic-
kým farníkům, kteří nejen krás-
ně vyzdobili kapličku a připravili 
vše potřebné ke  mši, ale nabídli 
všem posléze i výborné, opravdu 
pouťové pohoštění.

Pomalu tradičním se také stává 
zájezd chýnovské farnosti s páte-
rem Karlem do  Rakouska. Le-
tošní akce byla hodnocena jako 
obzvláště zdařilá. Tentokrát jsme 
směřovali do  oblasti Horního 
Rakouska, kde jsme obdivova-
li nejen historické památky, ale 
nadchla nás i  krása tamější kra-

jiny, především jezero Traunsee, 
nad nímž se tyčí jeden z prvních 
alpských vrcholů – Traunstein. 
Cílem naší cesty byl benediktin-
ský klášter v  Lambachu (zalo-
žen v  roce 1056) na  břehu řeky 
Traun, kde pro české poutníky 
sloužili mši svatou otec Karel 
a jáhen pan Mikula. Oběma také 
patří dík za  perfektní přípravu 
a organizaci zájezdu.

Při dalším ohlédnutím za udá-
lostmi uplynulých dní možná 
mnohé napadne známé rčení 
„Bez Božího požehnání marné 
lidské namáhání“. Chýnovští ob-
čané mohli být totiž v  nedávné 

době svědky dvou slavností, při 
nichž byly žehnány silné stroje.  
V  sobotu 12. května se do  Chý-
nova sjeli motorkáři, aby si vy-
prosili Boží ochranu na  svých 
cestách a  o  měsíc později při 
oslavách 140. výročí založení ha-
sičského sboru posvětil páter To-
máš Vyhnálek nový zásahový vůz 
a prapor chýnovských hasičů. Jis-
tě jim i sobě všichni přejeme, aby 
jejich auto zůstalo co nejdéle jako 
nové, aby svou energii a elán ne-
museli věnovat likvidaci jakých-
koliv katastrof, ale mohli ji in-
vestovat do  jiných příjemnějších 
aktivit pro blaho celé obce – moc 
jim děkujeme!

Pro nadcházející čas prázdnin 
a dovolených přijměte pozvánku 
k  návštěvě kostela v  Radeníně, 
kde bude slavena mše svatá k po-
ctě jeho patronky sv. Markéty 
v sobotu 14. července večer, dále 
oslavíme pouť o svátku sv. Anny 
v  Nové Vsi v  neděli 29. červen-
ce a  pouť v  Hrobech v  neděli 
19. srpna. Poutní mše o  svátku 
sv. Bartoloměje v  Poříně bude 
v  sobotu 25. srpna večer a  pouť 
u kaple v Zárybničné Lhotě v ne-
děli 26. srpna odpoledne.            

pokračování ze str. 11

Léto, prázdniny a děti
I  letos zveme všechny šikovné 

kluky a holky na pondělní zábav-
ná dopoledne s knihovnou. Ten-
tokrát proběhnou 9. a 23. červen-
ce a 6. srpna. Akce je určena pro 
děti od 5 do 10 let a podmínkou 
je účast na celém programu od 9 
do 11:30 hodin (děti mohou při-
cházet už od 8 hodin).

Ve čtvrtek 16. srpna dopoledne 
navštíví knihovnu účastníci dět-
ského příměstského tábora a tato 
akce je otevřená i pro ostatní děti.

Na prázdniny 
s Františkem Bílkem
Na  začátku turistické sezóny 

vydala Společnost Františka Bíl-

ka z  iniciativy jejího předsedy 
Františka Kožíška a s velkorysou 
podporou firmy ČEVAK map-
ku „Po  stopách Františka Bílka 
na jihu Čech“. V mapě jsou ozna-
čena a  popsána místa spojená 
s Bílkovým životem, nebo místa, 
kde se dnes nacházejí jeho díla.

I  když František Bílek prožil 
větší část svého života v  Praze 
a  i  jeho nejvýznamnější práce 
najdeme dnes mimo jižní Čechy, 
je jeho stopa v našem regionu ne-
smazatelná. A naopak genius loci 
především jeho rodného Chýno-
va bezpochyby hluboce ovlivnil 
umělcovu osobnost i jeho tvorbu. 
Do Chýnova se vrátil, když nepo-
chopen odešel ze studií v Paříži, 
do Chýnova, do své „Chaloupky“ 

zval své přátele literáty a výtvar-
níky, zde se svou ženou a dětmi 
trávil letní měsíce a  zde se také 
kruh jeho pozemského života 
uzavřel.

Mapka je k  dispozici v  měst-
ské knihovně, kde si ji zájemci 
mohou vyzvednout, a  také je 
v  elektronické podobě dostupná 
na  webu Společnosti Františka 
Bílka (www.spol-fb.cz)

Zároveň připomínáme, že 
v  knihovně je možné zakoupit 
další zajímavé publikace. (Vilém 
Nečas: Bílek – Svědectví o bratru 
Františkovi; František Kožíšek: 
Jesličky Františka Bílka; Jára No-
votný: František Bílek a Chýnov; 
Anna Pammrová: Cestou k  zář-
nému cíli; Karel Steiner: Básně)  

Opět i  letos vyhlašuje Školská 
a  kulturní komise další ročník 
soutěže „Rozkvetlé Chýnovsko“.

Dělají vám radost krásně roz-
kvetlé truhlíky na  oknech či lo-
džiích anebo máte před vaším 
obydlím více volného, vkusně 
upraveného, zelení porostlého 
prostoru? Neváhejte a  přihlaste 
se do soutěže.

Podmínkou přihlášení je pou-
ze to, aby všechna krása byla 
dobře viditelná z veřejného pro-
storu a tím také pomáhala vytvá-
řet ještě hezčí tvář našeho města.

Soutěžit se bude o  poukázky 
pro 1. až 4. místo v hodnotách 4, 
3, 2 a 1 tisíc korun na nákup za-
hradnického zboží.

Přihlásit se můžete do   
13. srpna 2018 a  to buď osobně 
v knihovně anebo na emailu: ji-
raskova@chynov.eu.

Děkujeme, že pomáháte 
zkrášlovat Chýnov.                     

Rozkvetlé 
Chýnovsko 
– 5. ročník

Před zámečkem Ort v Gmundenu na břehu jezera TraunseeVýstup k benediktinskému klášteru v Lambachu

Jiří Tychtl

Každý starší Chýnovák si jistě 
vybaví toto krásné údolí po-

toka, které je co do historie Chý-
nova poměrně dosti známé. Když 
začneme s  historií, tak musíme 
hodně dozadu. Název Močítka 
vznikl tím, že chýnovské tkadle-
ny, které zpracovávaly režné plát-
no, musely toto plátno vymočit 
a  to nejlépe u  potoka, kde bylo 
vody dost. Zároveň plátno bělily, 
aby se lépe prodávalo. Tím vznikl 
název Močítka.

Dále překročíme řadu let až 
do doby, kdy se stavěl železniční 
most přes toto močítecké údolí. 
Asi v  místech nad mostem byl 
tábor, kde byli ubytováni děl-
níci, kteří pracovali na  stavbě 
tohoto mostu. Když se přímo 
na  Močítkách vylámal kámen 
na stavbu mostu, vznikl tam plá-
cek, který je tam dodnes. Tento 
plácek má svoji historii. Dříve, 
za  první republiky se na  tomto 
plácku a na skále odehrávala di-
vadla chýnovských ochotníků. 
Repertoár byl poměrně značný, 

neboť, jak dokazují fotografie, 
obsazení jedné hry čítalo až 100 
lidí. Jinak se tam pořádaly také  
různé oslavy. Ještě před válkou 
se konaly oslavy výročí republi-
ky. Jak to probíhalo? Z pivovaru 
se zapůjčily sudy, které se dovezly 
koňmi na plácek. Na tyto soudky 
se vypůjčily fošny od pana Kou-
mara, aby se mohlo na tyto pro-
vizorní lavice sednout. V  rohu 
plácku hrála hudba. Občerstvení 
si vzali na  starost místní šenký-
ři. Čepovalo se pivo a limo. Byla 
jen citronovka anebo malinovka. 
Majetnější občané se dopravili 
v  kočárech s  koňmi. Samozřej-
mě nechyběl ani místní cukrář 
pan Jakšič, který prodával svoje 
výrobky. Toto, co jsem popiso-
val, mám z místní kroniky. Nyní 
již bude následovat pojednání 
o době, kterou si pamatuji.

Za  války v  roce 1942 až 1945 
sloužil plácek zároveň s  místem, 
kde se říká „Na tenisu“, jako střel-
nice jednotek Hitlerjungend a SS. 
Když napochodovaly tyto jednot-
ky na Močítka, tak tam byl zákaz 
vstupu. Za  prvé  se tam střílelo 

ostrými náboji a  za druhé nikdo 
nechtěl mít s  těmito okupanty 
jakýkoliv styk. Naštěstí Němci 
odtáhli a  plácek čekal na  znovu 
obnovenou činnost.

První známou akcí byla oslava 
osvobození od  těchto nezvaných 
hostů. Místní občané a  mládež 
uspořádali slavnost, ve které jsem 
jako statista již účinkoval. Byla 
to slavnost pod názvem „Svo-
boda.“ Celá hra se soustředila 
na  osvobození Rudou armádou. 
Jen se pamatuji, že pan Strakatý 
Oto hrál ruského vojáka, a když 
se dobyla barikáda, tak tohoto 
vojáčka házeli do vzduchu, až mu 
vykloubili ruku. Nahoře na  ská-
le stála paní učitelka Soukupová 
a přednášela báseň od spisovatele 
Jaroslava Seiferta „Za  svobodu.“ 
Přednášela tak dojemně, že i ně-
kteří z  posluchačů uronili slzič-
ku. Na konec oslavy byla taneční 
zábava, tančilo se na  holé zemi 
a z radosti, že je po válce.

Dále se musím zmínit, že 
na  Močítkách bylo také v  pro-
vozu koupaliště, které bylo celé 
vydlážděné i  na  dně. Tam se 
scházeli místní občané a  děti 
k  nedělnímu odpočinku. Spous-
ta dětí se tam naučila plavat. 
Koupaliště fungovalo jako tako-
vá chýnovská rekreační oblast. 
Pak přišla v  roce 1950 povo-
deň a  hráz, která nevydržela, se 
prolomila a  bylo po  koupališti. 
Až teprve za  starostování Pavla 
Eyberta se koupaliště opravilo. 
Teď využívají plácek volejbalisti. 
Dnes jsou Močítka opět krásným 
údolím, kam chodí hodně obča-
nů. Mnozí z nich ani nevědí, z ja-
kého důvodu získalo toto místo 
název Močítka.                             

Močítka
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Sbor dobrovolný ch hasičů Chýnov
Fotoreportáž z oslav 140. výročí za ložení hasičského sboru v Chýnově
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Ze světa sportu

Karel Sedlatý
Petr Holota  
Josef Kolací

FC CHÝNOV A

Uplynulou sezónu 2017/2018 
jsme skončili na  výborném 

třetím místě, a  proto ji můžeme 
hodnotit jako úspěšnou. Tým se 
po celou dobu prezentoval aktiv-
ní hrou a podařilo se nám efek-
tivně nakládat s  vypracovanými 
šancemi. Mezi nejlepší utkání 
bych zařadil zápas v Bernarticích, 
v  Plané nad Lužnicí, na  Dobré 
Vodě a domácí utkání se Čtyřmi 
Dvory. O  střelecké produktivitě 
hovoří počet vstřelených branek, 
který skončil na čísle 81, čímž se 
řadíme hned za  Lom u  Tábora, 
a  jsme tedy druhým nejproduk-
tivnějším týmem v naší skupině. 
Velký podíl na  této produktivitě 
má Jarda Prášek, který vstřelil 
30 branek a  výrazně tak týmu 
pomohl. Celou sezónu jsme po-
kračovali v  zapojování mladých 
chýnovských odchovanců, kdy se 
do  hry výrazněji zapojili Ondra 

Hladík, Filip Zadražil a  Luboš 
Havlík. Vyzdvihnout bych chtěl 
celý tým za  kolektivní výkon 
po  celou sezónu, který byl pod-
pořen významnými individuál-
ními výkony hráčů Jardy Práška, 
Davida Krále a v brance nás po-
držel spolehlivými výkony Jirka 
Průša.

Závěrem bych chtěl poděkovat 
našim sponzorům, fanouškům 
a  Městu Chýnov za  vydatnou 
podporu po  celou sezónu. Věří-
me, že jsme všem udělali radost 
a že nás podpoří i v nadcházející 
sezóně 2018/2019.

FC CHÝNOV B
B tým odehrál svou první sezónu 
ve  IV. třídě okresu velmi dobře, 
kdy se umístil na  1. místě a  po-
stupuje do  III. třídy. Tento tým 
nám pomohl k tomu, aby si mla-
dí hráči vyzkoušeli dospělý fot-
bal s  podporou několika zkuše-
ných chýnovských odchovanců. 
V  tomto trendu bychom chtěli 
i nadále pokračovat. 

 Mladší žáci
Družstvo mladších žáků ob-

sadilo v  letošní soutěži okresní-
ho přeboru první místo. Je to až 
s  podivem, vzhledem k  počtu 
hráčů, kteří se na  výkonech po-
díleli. V kategorii starších žáků se 
nám nepodařilo odehrát všechny 
zápasy a po penalizaci jsme skon-
čili na  čtvrtém místě. Závěrem 
chci poděkovat hráčům i  rodi-
čům za přístup i jejich čas. 

Starší přípravka
Tentokrát začnu z  horšího 

konce. V  tomto ročníku star-
ší přípravka nedokázala získat 
ani bod. Příčin je více. Ročník 
2008, který postoupil z  mladší 
přípravky, se nedokázal pro-
sadit hlavně díky fyzickým 
parametrům (hráči jsou spíš 
malého vzrůstu). Ročník 2007 
se ve  velikosti soupeřům vy-
rovnal, ale zaostával naopak 
v technice, rychlosti a myšlení. 
Zde se projevilo, že kluci rok 
nikde nehráli a  budou těžce 
dohánět ztrátu. Netvrdím, že 

to nepůjde, ale někteří hráči 
budou muset změnit přístup 
k fotbalu, zvlášť když přestoupí 
o kategorii výš.

Mladší přípravka
Naopak mladší přípravka, 

zvlášť na  jaře, převážně dělala 
radost mně i  rodičům a  příz-
nivcům. Po  těžkých začátcích se 
na jaře rozehrála k dobrým výko-
nům a výsledkem je druhé místo 
v  tabulce. Tým byl složen z hrá-
čů čtyř ročníků, ale zkušenosti 
z  předešlé sezóny měli jen tři 
hráči. Přesto hráči zlepšovali své 
výkony a  zvlášť ti nejmenší jsou 
ozdobou a  budoucností týmu. 
Nejlépe to dokumentuje turnaj 
pro ročník 2012, který se po se-
zóně konal ve Veselí nad Lužnicí. 
Tam naše naděje získaly 2. mís-
to, když ani jednou neprohrály 
a vítězi turnaje uštědřily vysokou 
porážku.

Teď mají hráči zasloužené vol-
no a koncem července se sejdeme 
na hřišti v přípravě na novou se-
zónu.                                               

Pavel Kulveit

V krásném sportovním areálu 
na fotbalovém hřišti v Chý-

nově se v pátek 18. 5. uskutečnila 
oslava 85. výročí tamního fotba-
lu, která se po  všech stránkách, 
včetně krásného počasí, velmi 
vydařila. Výborem fotbalového 
oddílu do  posledního detailu 
naplánovaný slavnostní podve-
čer začal zápasem přípravek, a to 
mezi domácím celkem a  muž-
stvem MAS Táborsko, v  němž  
nejmenší  domácí  fotbalové   na-
děje (5-6leté) zvítězily nad svým 
soupeřem vysoko 13 : 4, když se 
střelecky zaskvěl především do-
mácí mladíček Vít Mašek, kte-
rý sám nastřílel do  sítě soupeře  
8 gólů…

Poté však již následoval hlavní 
bod oslav, a to utkání týmu zná-
mých fotbalových hvězd a  staré 
gardy FC Chýnov. Před slav-
nostním výkopem, který provedl 
nestárnoucí Karol Dobiáš spolu 
s  legendou chýnovské kopané 

Josefem Macháčkem a po úvod-
ních projevech starosty Chýnova 
P. Eyberta a předsedy fotbalové-
ho klubu M. Mládka byli oceně-
ni dárkovými koši čtyři nejstarší 
členové bývalého Sokola Chýnov 
(Karel Tichý, Josef Macháček, Jan 
Růžička a  Karel Kadleček). Bo-
hužel J. Růžička a K. Kadleček se 
nemohli ze zdravotních důvodů 
těchto oslav zúčastnit. A dalšími 
oceněnými byli Pavel Eybert, Jan 

Petrů st., Miroslav Mládek a de-
vadesátiletý…táborský Vladimír 
Mikulec, který byl v osmdesátých 
letech minulého století prvním 
„nechýnovským“ trenérem u do-
mácího A-týmu a kterého pozvá-
ní do  Chýnova na  tuto slavnost 
velice potěšilo a dojalo.                  

Samotné utkání se neslo v ryze 
přátelském duchu a  hostující 
fotbalové legendy ukázaly, že 
i  v  pokročilém věku fotbal hrát 

nezapomněly. V  sestavě oprav-
du hvězdných internacionálů se 
v Chýnově představili tito borci:  
Karol Dobiáš, Antonín Panen-
ka, Ivan Hašek, Jaroslav Šilhavý, 
Ladislav Vízek, Horst Siegl, Jan 
Berger, Přemysl Bičovský, Zde-
něk Svoboda, Vratislav Lokvenc, 
Radek Šírl, Lukáš Hartig, David 
Šimon a domácí Petr Holota, kte-
rý se jako funkcionář domácího 
fotbalového oddílu a  v  součas-
né době jako trenér úspěšného 
mužstva dospělých v  I. A  kraj-
ské třídě nejvíce zasloužil o  to, 
že tyto všechny legendy zavítaly 
do Chýnova.

 Utkání bylo bohaté na  krás-
né góly a  konečný výsledek 3 : 
6 nebyl tentokrát vůbec důle-
žitý. Branky domácích stříleli 
Vl. Hruška, J. Hejný a  jeden byl 
vlastní J. Šilhavého, za  hosty se 
gólově prosadili Hašek 2x, Lok-
venc 2x, Siegl a Šírl. Bylo oprav-
du zážitkem sledovat přesné při-
hrávky všech hostujících borců, 
jejich dokonalý přehled ve  hře 

a  i  přes přibývající léta, jejich 
technickou vyspělost, i  když té 
rychlosti již samozřejmě trochu 
ubylo…. Během utkání se všich-
ni přítomní diváci také postupně 
dozvěděli o každém jednotlivém 
internacionálovi od  moderáto-
ra této zdařilé exhibice, o  jejich 
fotbalových úspěších nebo jak 
šla jejich profesionální kariéra, 
a  to jak v domácí ligové soutěži, 
tak i v zahraničí, kolik který hráč 
odehrál zápasů za  reprezentaci 
a  v  lize, kolik kdo vstřelil ligo-
vých nebo reprezentačních gólů, 

kdo se pak dal po  skončení své 
aktivní fotbalové kariéry na  tre-
nérskou dráhu atd.… Samotný 
zápas, který řídila trojice rozhod-
čích Lovětínský, Havlík a Panský, 
se nesl v ryze přátelském duchu, 
a tak např. i během utkání, když 
se hrálo na druhé polovině hřiště, 
předvedl bezprostřední K. Dobi-
áš své žonglérské umění a to tak, 
že u postranní čáry v sedící polo-
ze dribloval s náhradním míčem 
a tím pobavil přítomné diváky…
nebo i Ladislav Vízek, který kaž-
dý svůj dotyk míčem vždy dopro-

vodil před zcela naplněnou tribu-
nou vtipnými hlasitými glosami, 
jako např. že lépe by bylo v jeho 
restauraci Kozlovně, kde by se 
určitě tolik nezadýchal apod…. 
Po zápase pak proběhla v útulné 
klubovně krátká autogramiáda, 
kde všichni přítomní bývalí čes-
koslovenští reprezentanti velice 
ochotně podepisovali četným 
fotbalovým malým i  dospělým 
fanouškům fotografie, pohledni-
ce, knížky a  nebo i  dresy a  od-
povídali na  jejich zvídavé otáz-
ky a  poté následovalo výborné 

občerstvení. Na závěr této velmi 
zdařilé akce pak ve večerních ho-
dinách zahrála k tanci a poslechu 
výborná kapela Merenda. 

     V Chýnově se v páteční pod-
večer přišlo podívat na  známé 
velké fotbalové osobnosti na 450 
spokojených diváků, kteří se ve-
směs nechali slyšet, že se jednalo 
o velice zdařilou kulturní a spor-
tovní akci, k  níž samozřejmě 
maximální mírou přispěli všich-
ni výše jmenovaní bývalí skvělí 
fotbalisté.                                      

Fotbal v Chýnově

85. výročí fotbalu v Chýnově se vydařilo 
a dorazily na něj velké fotbalové legendy

Chýnovský rodák a velký fotbalový talent 
Adam Zadražil má nakročeno do velkého fotbalu

Pavel Kulveit

Adame, jaké byly tvé fotba-
lové začátky a  jakými celky jsi 
dosud prošel?

Svou fotbalovou kariéru jsem 
odstartoval v  pěti letech v  Chý-
nově, kam mě přihlásil můj děda, 
což byl trochu paradox, neboť on 
byl hlavně motokrosař a  fotbal 
neměl zrovna moc v  oblibě. Ale 
chtěl, abych měl pravidelný po-
hyb a dělal nějaký sport. A právě 
fotbal byl v našem městečku tou 
nejadekvátnější možností. Potom 

jsem hrál na střídavý start v teh-
dejším Spartaku Sezimovo Ústí 
a až v roce 2016 jsem přestoupil 
do FC MAS Táborsko.    

Kdo byl tvým prvním trené-
rem a  pod kterými trenéry jsi 
dosud fotbalově vyrůstal? My-
slím, že jich byla od tvých prv-
ních fotbalových krůčků asi celá 
řada.

Mým úplně prvním trenérem 
byl v mladší přípravce pan Josef 
Macháček a dále mě pak v Chý-
nově vedli Jan Petrů, Petr Kvěch, 
Jakub Pachta a  Karel Sedlatý 

a v Táboře to pak v mládeži byli 
trenéři Josef Holub, Zbyněk Ja-
roš, Radim Hešík, Karel Musil, 
Kamil Tobiáš a  v  A-týmu mužů 
pak Roman Nádvorník.

Táhlo tě to hned do  branky 
a  nebo ses stal gólmanem až 
později?

Asi jako každý malý kluk jsem 
chtěl hlavně střílet góly, takže 
jsem v Chýnově začínal v útoku, 
ve  Spartaku jsem hrál stopera 
a  nakonec, asi vzhledem k  mé 
výšce, jsem skončil v brance. Do-
cela jsem za to i rád, neboť když 

vidím, kolik toho kluci musí na-
běhat v trénincích, tak si vždycky 
říkám, ještě že se mě to netýká… 
Když se ale občas v tréninku na-
skytne příležitost zahrát si v poli, 
tak neváhám ani minutu. 

Již rok jsi v  kádru dospělých 
druholigového celku MAS Tá-
borsko a už sis připsal i několik 
startů ve  2. lize. Jedničkou je 
Michal Toma, který je jedním 
z  nejlepších brankářů v  této 
soutěži. Od něj se toho asi sna-
žíš hodně pochytit.

pokračování na str. 18
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Tomáš Kučera

Sezóna je u konce a  je třeba si 
opět připomenout průběh 

uplynulého ročníku. Po  zdařilé 
minulé sezóně a  postupu o  ligu 
výš věřil málokdo v další úspěchy. 
Ještě před začátkem soutěže jsme 
zavítali na  první ročník florba-
lového turnaje do Soběslavi, kde 
jsme oponovali silnějším soupe-
řům, ale i  tak se nám podařilo 
turnaj  vyhrát. Dále jsme sehráli 
přátelské utkání proti rezervě pa-
covských Honzíků a i toto utkání 
jsme zvládli s poměrně vysokým 
vítězstvím. 

Poté nás již čekala „pouze“ Ji-
hočeská liga. Po prvním kole byly 
naše pocity velmi smíšené a roz-
pačité a  trochu jsme se obávali 
našich budoucích výkonů. Utr-
pěli jsme první porážku v sezóně, 
ale právě ta celý tým semknula 
a až do posledního zápasu sezóny 
jsme nepoznali hořkost porážky. 
Dalo by se říct, že celý ročník 
proběhl v naší režii, jelikož jsme 
zhruba po  šestém zápase usedli 
na první místo a toto umístění si 
již nenechali vzít. Celkově se mi 

uplynulá sezóna hodnotí velmi 
dobře, jelikož jsme obsadili právě 
zmiňované první místo a po roce 
nás čeká další postup o ligu výš. 
Konkrétně se jedná o  tzv. Regi-
onální ligu, která je  zaměřená 
na kraj Jihočeský a Vysočinu.

Určitě stojí za  zmínku vel-
mi kvalitní výkony našeho gó-

lmana Jirky Menšíka, protože 
naše výkony se odrážely právě 
od  těch jeho. Na  druhou stranu 
nás postihlo i  pár nepříjemných 
chvilek, a to když jsme se museli 
vypořádat se zraněními našich 
hráčů. To jsme naštěstí vždy jako 
tým zvládli, a mohli slavit důleži-
tá vítězství.

Pomalu se začínáme při-
pravovat na  příští sezónu, kdy 
plánujeme opět navštívit tur-
naj v Soběslavi a  sehrát několik 
přátelských utkání. Určitě bych 
chtěl ale zmínil jednu věc a ta je 
pro nás bohužel až skoro smut-
ná. Soutěž, kterou budeme hrát 
v  příštím roce, můžeme hrát 
s  výjimkou pouze příští rok, 
poté musí mít každý tým mlá-
dežnické družstvo. Bez jeho exi-
stence bychom nemohli bohužel 
tuto soutěž dále hrát. V Chýno-
vě a  jeho okolí by se určitě ta-
lentovaní kluci našli, k  trénin-
ku však chybí často zmiňovaná 
hala. My za  celý tým doufáme, 
že se toto nekonečné téma již 
uzavře a  sportovní hala v  Chý-
nově vyroste. 

V neposlední řadě bych samo-
zřejmě chtěl poděkovat všem na-
šim fanouškům, městu Chýnov 
za jeho podporu a hlavně Sokolu 
a  jeho představiteli Tomáši He-
sovi. Určitě budeme rádi, když 
navštívíte naše zápasy, které opět 
sehrajeme na  podzim a  na  jaře 
ve  sportovní hale v  Sezimově  
Ústí.                                                

Blanka Roubková

Kuželkářská jarní část ne-
byla pouze ve  znamení 

bojů o  body. Na  sportovním 
večeru se dostalo vyznamenání 
za  dlouholetou úspěšnou hráč-
skou činnost v oddíle v podobě 
plakety Josefu Vandělíkovi. Bo-
hužel, krátce na to, nás všechny 
zaskočila smutná zpráva o jeho 
úmrtí.

Dovoluji si otisknout část 
e-mailu, zaslaného Pavlem Ja-
rešem ze Sokola Cetoraz, který 
snad nejlépe vystihuje osobnost 
a povahu Josefa Vandělíka.

„Josef byl nejen velký kuželkář, 
ale také kamarád, který nikdy ne-
opomněl zúčastnit se cetorazských 
turnajů. Byl společenský a k našim 
kuželkářům se vždy hlásil. Jeho 
úmrtí je pro nás nečekané, pře-
kvapující a  neradostné. V  Josefovi 
ztrácíte nejen výborného hráče, ale 
i lidského přítele. Čest jeho památ-
ce a nejen sportovní!“

V  dubnu skončily rozehrané 
mistrovské soutěže družstev.

Naše ženy obsadily ve  2. KLŽ 
A  3. místo se ziskem 22 bodů 
mezi deseti družstvy. Vítězem 
byly hráčky TJ Loko Č. Budějovi-
ce (32 bodů) a na druhém místě 
skončil TJ Spartak Pelhřimov (25 
bodů).

Muži Sokola Chýnov A soutě-
žili v KP II. Za konečné 6. pořadí 
brali 23 bodů.

 Celkový počet účastníků  
byl 12.

Družstvo Sokola Chýnov B 
bojovalo v  okresním přeboru. 
V závěrečné tabulce po nástavbě 
získalo 9 bodů, což zajistilo 6. 
místo. Stejný bodový zisk mělo 
i družstvo Loko Tábor E o příčku 
výš. Poslední Sp. Soběslav na  7. 
místě má na svém kontě 6 bodů.

V  letošním roce proběhl 
na  chýnovské kuželně v  dubnu 
již 40. ročník Turnaje veteránů. 
Celkem se zúčastnilo 46 dvojic ze 
17 oddílů.

Celkovými vítězi se stali hráči 
Calofrigu Borovany, Karel Jirkal 
(476) a Pavel Zeman (430), když 
dosáhli celkového výkonu 906 
kuželek. Druhá a třetí pozice pat-
řila hráčkám Sokola Chýnov.

Na  druhém místě Alena Ko-
vandová (457)žž a Věra Návarová 
(449) zaznamenaly stejný výkon 
a o pomyslnou zlatou příčku při-
šly pouze horší dorážkou. Hana 
Peroutková(444) a  Alena Kovan-
dová(459) nahrály celkem 903. 
Naše další dvojice se umístily 
takto: 15. Roubková, Hanzálko-
vá 408 a 432 - 840, 16. Návarová, 

Samec (Tábor) 416 a  422 - 838, 
18. Takáčová, Takáč (Tábor) 381 
a 444 - 825 37. Kovandová, Cízler 
(Tábor) 419 a 354 - 773, 42. Še-
divcová, Roubková 337 a  398 
- 735. Za  uspořádání zdařilého 
čtrnáctidenního turnaje patří dík 
našim ženám.

V  červnu proběhl v  Českých 
Velenicích mezikrajový Jarní 
turnaj mladšího žactva. Do  to-
hoto turnaje byla nominovaná 

i naše Thea Petrů. Jihočeský kraj 
v  tomto turnaji zvítězil. Mladí 
reprezentanti bojovali ve složení:  
Koželuh (České Velenice)277, 
Myslivcová (Tábor) 248, Mikeš 
(Strakonice) 279, Petrů (Chýnov) 
306!

O prvenství usilovalo 8 krajů.
Na  prvním místě v  jednot-

livcích byla Thea Petrů. Druhá 
Kabrtová z  Královehradeckého 
kraje porazila rovněž 306 ku-
želek, ale měla horší dorážku. 
Na  třetí místo se dostal Benda 
– 288 bodů, z  Plzeňského kraje. 
V  další disciplíně tohoto klání 
– ve  sprintu zvítězila opět Thea 
Petrů s Matějem Mikešem. Ve fi-
nále porazili dvojici Malenová, 
Straka z  kraje Vysočina. Sprint 
se hraje vylučovacím způsobem, 
rozlosování je dáno „pavoukem“. 
Thea Petrů tak ukončila sezonu 
impozantním způsobem, když 
pokračovala v  tradici, co start, 
to vítězství. Moc blahopřejeme. 
Za  tyto úspěchy byla jednou 
z  nominovaných na  talent roku 
při vyhlašování ankety Kužel-
kář roku. Bohužel ČKA má tuto 
hranici nastavenou tak, že cenu 
dostává kuželkář v kategorii star-
šího žactva.

Do  nadcházejícího prázdni-
nového období přejeme všem 
čtenářům Občasníku krásnou 
dovolenou, načerpání nových sil 
do osobního i sportovního živo-
ta a  šťastné shledání při dalším, 
podzimním vydání oblíbehého 
periodika.                                        

Jaroslav Hájek
Moto BIZONI Czech

V  sobotu 12. 5. 2018 bylo 
v Chýnově první motorkář-

ské požehnání. Akce, na  kterou 
se pořádající klub Moto Bizoni 
Czech chystal již několik měsíců, 
zažila svou premiéru. 

Okolo poledního se do  Chý-
nova začínají sjíždět motorkáři 
ze všech koutů České republiky 
a  parkoviště před kostelem se 
začíná postupně plnit příznivci 

jedné stopy. Zváni jsou všichni 
motorkáři bez rozdílu věku, po-
hlaví, značky či výkonu samotné-
ho stroje. K  našemu překvapení 
nepřijíždí jenom motorky, ale 
také nablýskané tříkolky, které 
v  následné hromadné vyjížďce 
uzavírají celou kolonu. Ve  13:00 
se rozezní zvon ze zvonice koste-
la Nejsvětější Trojice, který svolá-
vá všechny, kteří si chtějí nechat 
požehnat ke  šťastnému návratu 
ze svých cest. Díky Mgr.Václa-
vu Mikulovi zažívají přítomní 

motorkáři nevšední požehnání, 
které je doprovázeno kostelní-
mi varhany, za které usedá Karel 
Juráň. Pro mnohé nezapome-
nutelná atmosféra, možnost se 
na chvíli zastavit a přemýšlet…

Po  požehnání v  kostele je 
také požehnáno všem motor-
kám a  „přibližovadlům“, kterých 
do Chýnova přijelo přes 200.

Po požehnání se řadí motorky 
do kolony a vyráží na šedesátiki-
lometrovou vyjížďku do  Hum-
polce. V  Humpolci zaparkují 

na  Horním náměstí a  pro jejich 
řidiče a  „batůžky“ je připraveno 
malé občerstvení v  podobě ne-
alko piva v  pivovaru Bernard. 
Po  občerstvení a  možnosti ex-
kurze v  pivovaru se účastní-
ci rozjíždí do  svých domovů, 
nebo do  klubovny Moto Bizonů 
v  Dobronicích u  Chýnova, kde 
se historicky první požehnání 
motorkářů v  Chýnově probírá 
do pozdních nočních hodin.

Už nyní se těšíme na druhý roč-
ník, který bude v květnu 2019.      

Úspěšná sezóna Florbalového oddílu 
TJ Sokol Chýnov

Horní řada z leva: Martin Zeman, Otto Strakatý, Jakub Kos, Tomáš 
Klouda, Tomáš Kučera, Petr Brůžek a Michal Janíček Dolní řada 
z leva: Josef Papež, Vojtěch Ingr, Ondřej Vachta a Tomáš Menšík
Leží: Jiří Menšík

Kuželky

Požehnání motorkářům v Chýnově 2018

Určitě, za tréninky s Michalem 
jsem opravdu rád, protože je to 
zkušený gólman a pořád se mám 
od něj co učit. Navíc je to i prima 
člověk a kamarád, takže možnos-
ti s ním trénovat si moc cením.

Letos v květnu se ti asi splnil 
sen, když jsi byl s českou repre-
zentací do 18 let na mezinárod-
ním turnaji na Slovensku. Jak se 
ti tam dařilo, jak se dařilo muž-
stvu a jaké tam hrály reprezen-
tační celky?

Turnaj na  Slovensku s  repre-
zentací ČR byla pro mě obrovská 
zkušenost a zároveň i velká pocta 
obléct reprezentační dres. S muž-
stvem jsme skončili na  druhém 
místě, když jsme ve  finále pro-
hráli nejtěsnějším poměrem 0 
: 1 s  domácími Slováky. Za  celý 
turnaj jsme inkasovali pouze dvě 
branky a  okusili hořkost poráž-
ky až v  samotném finále. Takže 
vzhledem k  tomu, že turnaje 
se zúčastnily týmy jako USA, 
Ukrajina, Wels, Kazachstán, Slo-
vensko a další, tak si myslím, že 
to byl skvělý úspěch. I  se svými 
výkony jsem byl docela spokojen. 
Velice cenné pro mě byly přede-

vším rady reprezentačního trené-
ra brankářů Petra Kouby.

Nyní jsi byl nominován opět 
na  sraz reprezentace do  18 let 
jako náhradník na  mezinárodní 
turnaj do Portugalska, což je opět 
velký úspěch. Zúčastníš se a nebo 
zůstáváš doma jako náhradník?

Jelikož jsem pouze mezi ná-
hradníky, tak bych do  Portugal-
ska cestoval jen v  případě, kdy-
by se někdo z  nominovaných 
gólmanů zranil, nebo nemohl 
z nějakých důvodů na tento další 
turnaj odletět.

Pocházíš z  velmi známé 
motokrosařské rodiny. Děde-

ček byl známým dlouholetým 
úspěšným motokrosařem a tatí-
nek je v  současnosti vedoucím 
jihočeského motokrosového 
střediska. Jakou podporu máš 
od rodičů, aby ses mohl věnovat 
fotbalu na tak vysoké úrovni?

Tak samozřejmě bez podpo-
ry rodičů by to nešlo, A  já jsem 
rodičům za všechno moc vděčný, 
protože bez jejich pomoci bych si 
to opravdu neuměl představit.

Co, kde a  v  jakém ročníku 
studuješ? A  máš již také pří-
telkyni, která ti drží palce v tvé 
zatím výborně nastartované 
fotbalové kariéře?

Jsem ve  2. ročníku na  střední 
zemědělské škole v Táboře a stu-
duji obor zemědělská technika 
a  chov hospodářských zvířat. 
Kdepak, přítelkyni nemám, ale 
její funkci zastává moje roční 
fenka německého krátkosrtstého 
ohaře Conny….

O tobě je známo, že provozu-
ješ ještě mnoho dalších koníč-
ků. Ani si nedovedu představit, 
jak to lze všechno stihnout. 
Mohl bys prozradit, co tě kromě 
fotbalu ještě baví?

Mezi mé další koníčky patří 

hlavně myslivost, rybaření, ky-
nologie, motorky a  trávení času 
s přáteli.

Jaké máš plány do budoucna, 
kdo je tvým brankářským vzo-
rem a kam bys to chtěl ve fotba-
le jednou dotáhnout?

Momentálně se soustředím 
na  fotbal v  MAS Táborsko a  co 
bude dál, to se uvidí. Nikdy jsem 
neměl úplně svůj brankářský 
vzor, ale stylem chytání se mi líbí 
brankář Manchestru United Da-
vid De Gea.

Máš také čas sledovat i výkony 
chýnovského A-týmu v I. A kraj-
ské třídě a zajdeš se někdy na je-
jich zápasy v Chýnově i podívat? 
Tvůj o dva roky starší bratr Filip 
se již svými výkony také pevně 
zabydlel v  sestavě chýnovského 
mužstva dospělých.

Dříve jsem se byl podívat 
na chýnovské Áčko jen ojediněle, 
ale nyní, kdy již v něm nastupuje 
také můj brácha a  někteří moji 
kamarádi a vrstevníci,  tak pokud 
mi to dovolí čas, kterého ale sa-
mozřejmě moc nemám…, tak se 
na  jejich domácí zápasy snažím 
vždy pravidelně dostavit a  vždy 
se na ně moc těším.                     

pokračování ze str. 17
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Evžen Zadražil
předseda organizace

Závodní sezóna je 
v plném proudu a jezdci 
Motosportu Chýnov 
bojují o vavříny a dobré 
jméno našeho klubu 
i našeho města v podstatě 
na všech frontách – 
od amatérských seriálů, 
přes KP, MMČR až 
po reprezentaci týmu 
v zahraničí.

Například offroadový re-
prezentant Roman Körber 

skončil jako druhý nejlepší Čech 
na  jednom z  nejnáročnějších 
motocyklových závodů na  svě-
tě v  rakouském Erzberg Rodeu 
na 78. místě z celkem 1800 jezd-
ců z  celé planety. Mladý závod-
ník Dominik Kučeřík zase bojuje 
v  kvalifikačních závodech Mis-
trovství Evropy ve  třídě 65ccm. 
Matyáš Chlum vyhrál úvodní 
závod rakouského mezinárod-
ního mistrovství ve  třídě 85ccm 
v Langenlois. 

Co se týká závodů MMČR 
Senior, tak máme hned několik 
jezdců mezi nejlepšími deseti 
v  průběžné klasifikaci šampio-
nátu ve  třídě žen (Sarah Schne-
lzer) a ve třídě Veterán (Vladislav 
Mužík, Georg Hammerl a Daniel 

Doppler). V juniorském šampio-
nátu pak máme průběžně hned 
několik jezdců dokonce mezi 
nejlepšími pěti jezdci ve  svých 
třídách (Rene Hofer, Dominik 
Kučeřík, Moritz Ernecker a  Si-
mon Breitfuss). Mezi nejlepší 

týmy patříme také v závodech ji-
hočeského KP v motokrosu. Naši 
jezdci průběžně vedou hned tři 
kategorie z  devíti (Jan Roziňák, 
Jürgen Lehner a  Daniel Do-
ppler). Někteří naši týmoví jezdci 
jezdí též amatérské motokrosové 
seriály jako například Amater 
Cup, Nova Cup či Chalupa Cup. 
Naši týmoví jezdci se objevují též 
v dalších motoristických disciplí-
nách, jako například pitbike, kde 
si například výborně počíná Jan 
Hladík, který vede republikový 
seriál třídy OPEN, dále pak Lu-
děk Papež a bratři Václav a Petr 
Veselý, anebo početná skupina 
jezdců třídy fichtl (Iveta Sládko-
vá, Pavel Fučík, Jan Zástěra, On-
dřej Vachta, Pavel Pospíchal, On-
dřej Fučík, Karel Fučík a další).

V sobotu 14. července budeme 
na  známé trati v  Pacově pořá-
dat motokrosový závod Amater 
Cup, jehož součástí bude i soutěž 
družstev. Aktivní jsme i v oblasti 
Veterán Klubu Chýnov, o  tom 
však pojednává samostatný člá-
nek Václava Zadražila v  tomto 
vydání.                                           

Václav Zadražil
Veterán klub Chýnov

Je zase za námi první polovina 
letošního roku, a tak mi dovol-

te seznámit vás s činností našeho 
veterán klubu v tomto období. 

Jako první to byla účast na Ve-
likonoční jízdě od kostela ke kos-
telu v Táboře. Potom následovala 
druhá prvomájová jízda Vete-
rán klubu Chýnov, které se zú-
častnila většina našich členů se 
svými motocykly a  automobily. 
Po  srazu na  náměstí jsme zajeli 
do  Domova seniorů potěšit kli-
enty jednak stroji, které někte-
rým připomněly jejich mládí, 
ale potěšit je i  dobrým slovem 
i  společnou fotografií. Poté ná-
sledovala vyjížďka po  okolních 
obcích. V  Radeníně byla krátká 
zastávka v  Dětském domově, 
v  Krátošicích většina účastníků 
vystoupala na  tamní rozhlednu 
a  pokochala se krásným výhle-
dem na východní část Táborska, 
včetně Chýnova a  jeho okolí. 
Další zastávka byla na  zámku 
v Brandlíně, kde jsme byli velmi 
vřele přijati jeho majitelem pa-
nem Vojáčkem. Kdo měl zájem 
o komentovanou prohlídku zám-
ku, měl možnost se jí zúčastnit. 
Většina z nás se zde také občerst-
vila v restauraci, která je součástí 
zámku. Zde musíme poděkovat 
manželům Sládkovým, kteří ce-
lou tuto akci zorganizovali.  

Po tomto "rozjezdu" přišel kvě-
ten a s ním i velké množství mo-

toristických akcí. Hned v sobotu 
pátého jsme vyjeli do  Milevska, 
kde se uskutečnil už jedenác-
tý ročník žehnání motorkářům 
na  letošní sezonu, kterého se 
zúčastnilo přes tisíc motorká-
řů. Po  mši a  následném žehná-
ní strojů následovala vyjížďka 
po okolí města.

Následující sobotu jsme se zú-
častnili dalšího žehnání motor-
kářům, které tentokrát uspořá-
dali příznivci klubu Motobizoni. 
Akce se zúčastnilo, k  velkému 
překvapení pořadatelů i  všech 
přítomných, dvě stovky mo-
torkářů se svými stroji. Po  mši 
v  chýnovském kostele jsme vy-
jeli na  vyjížďku do  Humpolce 
a na Křemešník. Je jen dobře, že 
máme ve  městě další vydařenou 
akci.  Pořadatelé přislíbili, že se 
žehnání v  Chýnově uskuteční 
i v příštích letech. 

Protože se v  letošním roce 
neuskutečnilo tradiční setkání 
veteránů v Benešově, vyjeli jsme 
hned další sobotu na  sraz vete-
ránů v  bývalém lomu v  Bořené 
Hoře u  Sedlčan. Jedná se velký 
o  areál, kde současný soukromý 
majitel buduje rekreační stře-
disko. Pozoruhodností je dva-
cet dva metrů hluboké jezero, 
na  jehož dně odpočívá vrtulník, 
který před několika roky hava-
roval v  jihočeském kraji, když 
přepravoval našeho kosmonauta 
Vladimíra Remka s jeho ruským 
kolegou Alexejem Gubarevem. 
Zároveň tento areál a jezero slou-
ží jako výcvikové středisko pro 
potápěče. Srazu se zúčastnila od-
hadem stovka  motorek a aut. 

V rámci chýnovské pouti jsme 
uspořádali již čtvrtý ročník vý-
stavy veteránů-motocyklů před 
chýnovskou školou.

První sobotu v červnu se pěti-
ce našich členů, jako motorizo-
vané hlídky, zúčastnila dnes již  
celorepublikových cyklistických 
závodů PRODOLI - MTB ma-
raton města Chýnov pořádaných 
chýnovským cykloklubem.

Další červnový víkend se ko-
nal šestý sraz československých 
motocyklů, který pořádá Jawa 
Klub Dražice, na který přijelo asi 
150  historických motorek typu 
Jawa, ČZ a Babeta. Na tomto sra-
zu je naše hojná účast už tradiční 
a také tradiční je zase účast dra-
žických veteránů na  našem chý-
novském srazu.

To je tak vše k akcím v prvním 
pololetí, a protože čas neúprosně 
kvapí, tak  mi dovolte   infor-
movat vás o  našich nejbližších 
plánech. Ve dnech 2.- 7. červen-
ce se vydá několik našich  čle-
nů na  další zahraniční vyjížďku 
do Itálie, kde projedou mimo jiné 
průsmykem  Passo dello Stelvio, 
přezdívaným "královna alpských 
silnic". Naši zástupci pojedou 
na  svých motorkách, na  své ná-
klady a  po  vlastní ose přímo 
z Chýnova.

Další srazy budou následovat až 
v  srpnu. Nejdříve Chotovinské za-
táčky, veteráni ve  Vodici a  pak už 
přijde akce, na  kterou vás chci již 
dnes všechny pozvat, a tou je 3. Sraz 
veteránů Chýnov, který se bude ko-
nat v neděli 19. srpna, a kterého se 
určitě kromě našich členů zúčastní 
i mnoho dalších hostů se svými ve-
teránskými stroji.                              

Motosport Chýnov uprostřed závodní sezóny Veterán klub Chýnov
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Milan Rada ml.
Cykloklub Chýnov

Po  delší odmlce bych rád 
všechny čtenáře informoval 

o  novinkách z  prostředí cyk-
loklubu. V  letošním roce se již 
uskutečnilo mnoho akcí, které 
jistě stojí za zmínku.

Ještě před začátkem té pravé 
cyklistické sezóny jsme strá-
vili 4 dny s  celými rodinami 
na  šumavské Kvildě. Na  rozdíl 
od  loňských čarodějnic neleželo 
na  Šumavě půl metru sněhu, ba 
naopak, celé dny nás krásně hřálo 
sluníčko. Překvapily mě všechny 
děti, které se s  námi na  Šumavu 
vypravily, i  předškoláci dokáza-
li ujet minimálně 40 kilometrů 
v  terénu na  Šumavě několik dní 
po sobě bez problému. Tuto akci 
hodnotím skvěle, jelikož se sešla 
parta bezmála čtyřiceti bikerů 
a  užila si perfektní aktivní ví-
kend.

Počátkem května odstartoval 
další ročník populární série Ji-
hočeský MTB pohár. Letos tato 
série zavítá celkem na devět míst, 
a protože se všechny závody ko-
nají v  dosahu, účastníme se sé-
rie i  letos. Hned na první závod 
se podařilo poskládat tři týmy 
našich závodníků, z  nichž jeden 
je juniorský. Konkurence je rok 
od  roku kvalitnější, ale i  tak se 
daří, především našim ženám, 
obsazovat pravidelně pódiová 
umístění. V  současné době se 
nejvýše v pořadí nachází náš ju-
niorský tým (Mráčková Denisa, 
Babáček Martin, Babáčková Mi-
chaela, Janů Lukáš, Macháček 
Tomáš, Skala Matěj a Turnovský 
Štěpán), který hájí pátou příč-
ku ze sedmnácti družstev. Týmy 
dospěláků jim dýchají na  záda 
na osmém a třináctém místě.

Součástí Jihočeského MTB 
poháru je každoročně i  Prodo-
li MTB maraton města Chý-
nov, který proběhl první sobotu 
v červnu. Závod se rozrostl tako-
vým způsobem, že si na jeho po-
řádání již někteří aktivisté musí 
brát volno v  práci. Dopoledne 
začal program dětskými závo-
dy, které jsou tradičně největším 
pořadatelským oříškem. Člověk 
jen zírá s  otevřenou pusou, jak 
jsou někteří rodiče neohledupl-
ní ke  svým i  cizím dětem a  jak 
moc prožívají, když se jejich dítě 
náhodou nedostane na  startov-
ní čáře do  první řady. Nakonec 

jsme to ale s  psychickou újmou 
nějak přestáli a  mohli se plně 
věnovat průběhu závodu dospě-
lých. Dlouhá i  krátká trasa byly 
letos upraveny tak, aby cyklisté 
na  úvod závodu kroužili kolem 
fotbalového hřiště, aby z  toho 
diváci také něco měli. Pak už zá-
vod směřoval tradičně směrem 
na Stříbrné Hutě a do Dobronic. 
Když opomenu svůj držkopád, 
tak všichni dorazili do cíle v po-
řádku, což je to hlavní. Někteří 
dojeli vepředu, někteří vzadu, 
ale všichni byli spokojení, zá-
vod opravdu každého po fyzické 
stránce prověřil. Napočítali jsme 

letos rekordní počet účastníků, 
celkem bylo v  Chýnově 550 zá-
vodníků (děti + dospělí). Ano, 
to číslo je naprosto neskutečné. 
Aby mohlo všechno takto fun-
govat, muselo se zapojit mnoho 
našich přátel jak z  cykloklubu, 
tak i  z  ostatních klubů a  míst-
ních celků. Mockrát vám všem 
děkujeme. Rovněž velký dík patří 
Městu Chýnov a  našim sponzo-
rům. Po  skončení závodu násle-
dovalo vyhlášení výsledků hlav-
ního závodu, kde se na  pódium 
z  domácích závodníků dostali 
Daniel Tichý, Vlaďka Křížová, 
Michaela Babáčková, Ladislav 
Janů, Pavlína Macková a  Lenka 
Mráčková. Pro ně i  pro ostatní 
mohl být odměnou čtyřmi ka-
pelami našlapaný rockový večer, 
který následoval po  vyhlášení. 
Když jsem odcházel domů kolem 
jedné hodiny ráno, myslím, že 
u pódia pařilo ještě tak 200 lidí. 
Takže za mě perfektní akce.

Nedávno se také uskutečnila 
v  Divadle Oskara Nedbala v  Tá-
boře beseda s  účastníky Cykloex-
pedice Normandie 2017, kde jsme 
prezentovali své zážitky prostřed-
nictvím videa a  komentovaných 
fotografií. Odkaz na  video z  ex-
pedice naleznete na  našich strán-
kách (www.cykloklubchynov.cz). 
Podařilo se nám téměř vyprodat 
malý sál táborského divadla a byla 
radost bavit přes tři stovky diváků.

V  létě plánujeme pokračovat 
v  účasti v  Jihočeské MTB sérii, 
určitě vyrazíme s dětmi na Blat-
nici a v září se chystáme na kola 
na  týden do  Švýcarska. Určitě si 
ale všichni zapište do  kalendáře, 
že 9. 9. se uskuteční dětské cyklis-
tické závody na hřišti v Chýnově. 
Přeji mnoho šťastně ujetých kilo-
metrů a nezapomeňte si vždy vzít 
na hlavu přilbu.                             

Od  20. do  27. dubna se v  11 
městech Jihočeského kra-

je konal 17. ročník veřejné po-
uliční sbírky Rolničkové dny. 
I  v  letošním roce bude výtěžek 
sbírky určen na  nákup nového 
mikrobusu pro naši službu do-
pravy. Ten si Rolnička přeje jako 
dárek ke svým 25. narozeninám, 
které v letošním roce oslaví.

„Máme velikou radost, protože 
celkový výtěžek letošní sbírky je 
192  059 Kč, což znamená, že již 
máme celou potřebnou částku 
na  nákup nového mikrobusu,“ 
říká Ludmila Pokorná, koordiná-
torka sbírky.

Diakonie Rolnička pomáhá 
téměř 120 dětem i  dospělým 
s  mentálním a  kombinovaným 
postižením z  celého Táborska. 
Aby služby byly dostupné všem, 
kdo je potřebují, provozujeme 
službu dopravy. V současné době 
vlastníme 4 mikrobusy, které ob-
sluhují 6 tras a  denně najednou 
více jak 800 km. Vzhledem k vel-
ké vytíženosti aut bude nutné jed-
no z nich letos nahradit novým. 
I díky výtěžku letošního ročníku 
sbírky vyjedou klienti Rolničky 
v září novým mikrobusem.

V  jednotlivých 11 městech 
přispěli jejich obyvatelé těmito 
částkami:
Chýnov - 13 943 Kč 
Bechyně - 7 448 Kč
Jindřichův Hradec - 13 312 Kč
Tábor - 36 789 Kč
České Budějovice - 52 569 Kč
Veselí nad Lužnicí - 12 738 Kč
Planá nad Lužnicí - 5 557 Kč
Soběslav - 15 232 Kč
Třeboň - 13 783 Kč
Kardašova Řečice - 11 843 Kč
Sezimovo Ústí - 8 845 Kč

„Moc děkujeme všem, kdo 
nám v  minulém týdnu přispě-
li. Výsledek sbírky je pro nás 
důkazem, že žádný dar není 
malý a  že i  příspěvek ve  výši 
30 Kč do  sbírkové pokladničky 
má smysl. Náš velký díky patří 
i mladým lidem, kteří si na sebe 
oblékli žlutá trička a se zapeče-
těnými pokladničkami pro nás 
v 11 městech Jihočeského kraje 
vybírali. Jednalo se o studen-
ty středních a  vysokých škol, 
žáky základních škol a  skautky 
a  skauty. Bez nich bychom to 
nedokázali,“ dodává Pokor-
ná.                                              

Firma Bluetech s.r.o., 
Žižkova 596, 395 01 Pacov

Přijme do pracovního poměru:

SVÁŘEČE A OBRÁBĚČE KOVŮ

MONTÁŽNÍ PRACOVNÍKY

LAKÝRNÍKY
vyučení nebo praxe ve strojírenském oboru vítána

Nástup možný ihned! 

Volejte na tel. číslo 565 413 446 (602 618 599) 
nebo přijďte na osobní schůzku.

Představíme vám moderní, strojírenskou firmu 
exportující výrobky do celého světa.

Tomu odpovídají naše požadavky i zajímavé 
ohodnocení pro vás vč. mnoha benefitů!

Chýnovský cykloklub v akci Rolničkové dny vybraly 
na nový mikrobus

zakoupí 

od chýnovských 
starousedlíků 

skleněné nebo 
porcelánové 

exponáty 
s obrazovým 

motivem Chýnova 
a okolí. 

Tel.: 722 097 266, 
kotnovstein@seznam.cz.

Nabízená cena
500–1000 Kč

dle povahy a stáří 
exponátu.

Jiří Dvořák 
z Českých Budějovic

Petra Kapplerová

Dne 21. 6. 2018 se v Chýnově 
v  parku před kostelem ko-

nala charitativní akce s  názvem 
Kavárna na cestě lidem tentokrát 
pro dětský domov v  Radeníně. 

David Stránský přijel se svojí 
kavárnou vařit výběrovou kávu, 
ke  které si bylo možno vybrat 
sladké a  slané pečivo. Veške-
rý výtěžek z  prodeje, který činí 
14.541,- Kč, poputuje dětem 
do  Radenína. Chtěla bych tímto 

moc poděkovat panu Stránské-
mu za  ochotu podpořit takovou 
akci, navíc s takovým nadšením. 
Dále pak všem, co napekli, včet-
ně dětí z DD a všem, co pomáhali 
s  organizací. Děkuji všem, kteří  
přispěli.                                          

Odpoledne s dobrou kávou 
v Kavárně na cestě lidem
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KOZÍ 
FARMA 

CHÝNOV

KOZÍ MLÉKO 
DO PŘINESENÝCH 

NÁDOB: 38 Kč/l

KOZÍ SÝR: 40 Kč/100 g

KOZÍ 
TVAROH: 25 Kč/100 g

EXKURZE PRO ŠKOLY 
A JINÉ SKUPINY

PO TELEFONICKÉ 
DOMLUVĚ

OTEVŘENO
PONDĚLÍ–SOBOTA 
14.00–18.00 hodin

nebo po tel. domluvě

SVOBODOVI
TUROVECKÁ 80, CHÝNOV

TEL: 737 920 733
svobodova.sbor@centrum.cz

Červený Hrádek

prodává 
slepičky 

Tetra hnědá, 
Dominant 

ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu 

Araukana.

Stáří 14–19 týdnů,
cena 159–195 Kč/ks.

Prodej: 
2. srpna, 20. září
a 31. října 2018

Chýnov – autobus. zastávka
u školy – 9.55 hod.

Výkup králičích kožek
– cena dle poptávky. 

Info: Po–Pá: 9.00–16.00 hod.,
tel.: 601 576 270, 728 605 840, 

www.drubezcervenyhradek.cz 

PRODEJ SLEPIČEKPOSKYTOVÁNÍ 
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

Termín dovolené

MUDr. Jiří Havlíček
9. – 13. 7. 2018
Sestra přítomna dle 
ordinační doby
Zástup za lékaře 
MUDr. Meleg 
a MUDr. Pospíšil

MUDr. Jitka Vovsová
24. – 31. 8. 2018
Zástup za lékaře
MUDr. L. Barták

MUDr. Luděk Barták
1.–15. 8. 2018
Zástup za lékaře
MUDr. J. Vovsová

Upozornění 
pro pacienty 
MUDr. Luďka Bartáka:
Praktické lékařství AP s.r.o.
se od 1. 9 .2018 
přestěhuje na adresu 
Za Školkou 467, Chýnov.

Ordinace 
MUDr. Karčové 
ve středu odpoledne 
stále trvá.
MUDr. Barták bude 
na nové adrese ordinovat 
ve středu pouze 
od 9.00 do 12.00.

Chýnovské sokolky přejí všem čtenářům Chýnovského občasníku krásné léto 
s pořádným počasím, pohybem, pohodou a potěšením v podobě rodiny a přátel. 
A po všech cestách přejí šťastný návrat.

Chýnovské sokolkyPLÁNOVANÉ 
DOVOLENÉ 

LÉKAŘŮ

Dne 23. 6. 2018 jsme 
byli pozváni jako 
majitelé pozemků 
na grilování 
do Dobronic.
Všichni myslivci se o nás 
velice pěkně starali. 
Patří jim za to náš 
veliký dík.

Hana a Pepík Císlerovi

PODĚKOVÁNÍ


