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Pavel Eybert
starosta

Končí 28 let, kdy jsem stál 
v čele chýnovského zastupi-

telstva. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat všem, kteří mi celou 
tu dobu pomáhali s  vedením 
města. Ať už jsou to zaměstnan-
ci městského úřadu, zastupitelé, 
pracovníci našich zřizovaných 
organizací a především Vy, ob-

čané Chýnova, kteří jste mi 28 
let dávali důvěru k  vykonávání 
funkce starosty. 

Další práce pro město se ne-
zříkám, ale věk se nezastaví,  
a tak bude jen dobře, že se výko-
nu funkce starosty ujme někdo 
mladší. 

Budu jen rád, když se podaří 
zvolit zastupitelstvo, které na-
váže na dosavadní směr vedení 
Chýnova.                                          

Poděkování

Evžen Zadražil
zastupitel

Jak jsme vás již informovali 
v  minulých vydáních chý-

novského Občasníku, přichystalo 
pro vás město Chýnov na sobotu 
20. října 2018 v kulturním domě 
v Chýnově oslavy kulatého výro-
čí 100 let od vzniku samostatné 
Československé republiky. 

Program v sále kulturního 
domu v  Chýnově slavnostně 
otevře v  18:00 hodin zástupce 
města Chýnova za doprovodu 

táborského hudebního sesku-
pení Pouličníci.  Od 18:30 hod. 
si pak budete moci poslechnout 
zajímavou přednášku „Osudo-
vé osmičky v  českých dějinách“ 
v  podání chýnovského učitele 
dějepisu Ondřeje Jaroše. Poté vy-
stoupí žáci ZŠ Chýnov a v před-
náškovém programu pak bude 
v  19:30 hod. pokračovat známý 
historik, ředitel Prácheňského 
muzea a především chýnovský 
rodák, Jiří Prášek v rámci tématu 
„Jak se žilo v Chýnově mezi lety 
1918 – 1948“.

Po deváté hodině večerní pak 
k  poslechu a tanci zahraje chý-
novská kapela Merenda. Pro 
všechny příchozí bude připraveno 
drobné občerstvení a pití zdarma. 
Vřele vítány jsou dobové kostýmy 
ve stylu prvorepublikového kaba-
retu.

V  městské knihovně bude již 
od 1. 10. 2018 probíhat tematická 
výstava a v  samotný den konání 
oslav budou ve dvoře KD vysta-
veny prvorepublikové stroje členů 
Veterán klubu Chýnov.
Srdečně vás na tuto akci zveme!

Oslavy 100 let od vzniku Československa v chýnově!

ZÁŘÍ
 14. 09. 19:00 Mezinárodní 

noc netopýrů v Chýnovské 
jeskyni

 29. 09. Strmý vrch Chýnov, 
XXXVI. ročník závodu 
motocyklů do Strmého vrchu

 27. 09. 13:30 Přátelská 
beseda občanů starších 
sedmdesáti let, KD Chýnov

 30. 09.–04. 10. Návštěva 
z partnerské obce Oberthal

ŘÍJEN
 01. 10. - 01. 11. výstava 

"Momenty z války  
– Válečný život vojáků 
jindřichohradeckého pluku", 
Měk Chýnov

 05. 10–06. 10.  
Komunální volby

 06. 10. cyklokrosová TBC 
série – závod O pohár 
starosty města Chýnov

 06. 10. 9:00  Mykologická 
vycházka s Pavlem Špinarem 
Velmovice

 07. 10. 14:00  
Trh u Svobodů ve dvoře

 08. 10.–12.10.  
Týden knihoven

 08. 10. a 12. 10.  
12:30 – 15:00 Odpoledne 
s deskovými hrami v 
knihovně

 20. 10. 17:30 Společenský 
večer „Osudové osmičky  
a Chýnov“ v KD Chýnov

 25. 10. 19:00 „Jak se peče 
domácí chléb“ Eliška Basíková

LISTOPAD
 09. 11. 17:00 Vernisáž výstavy 

obrazů Evy Wernerové 
Malkovské, 
Měk Chýnov
 15. 11. 16:00 „Chýnovský 

pivovar ve vzpomínkách 
Jiřího Dvořáka“ vyprávění, 
vzpomínání protkané hraním 
na harmoniku  
a zpíváním, Měk Chýnov
 16. 11. 19:00 „DDT“ 

představení táborské divadelní 
společnosti Kapota, KD Chýnov
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Pavel Eybert
starosta

Předposlední zasedání zastu-
pitelstva v  tomto volebním 

období se uskutečnilo 28. 8. 2018, 
jako obvykle v  jídelně restaura-
ce Na Radnici. Hlavním bodem 
programu bylo projednání polo-
letních zpráv o hospodaření jed-
notlivých součástí města a města 
samotného za 1. pololetí letošní-
ho roku.

Příjmy města za 1. polole-
tí byly celkově 36,957 mil. Kč, 
výdaje celkem 24,133 mil. Kč. 
Zůstatek na účtech k 30. 6. 2018 
pak 18,534 mil. Kč. To je vý-
znamný rozdíl proti minulým 
rokům, kdy jsme hospodařili 
s  minimálními rezervami, a má 
to dva důvody. Tím prvním je, 
že se příjmy rozpočtu zvedají,   
a tím druhým pak skutečnost, že 
potřebujeme šetřit na výstavbu 
tělocvičny. K  31. 8. 2018 máme 
k dispozici 22 mil. Kč a musíme 
se snažit omezit jiné investice než 
tělocvičnu tak, abychom doká-
zali našetřit nejméně 40, raději 
však více, milionů, neboť tělo-
cvičnu máme nasmlouvanou za 
60 milionů, k tomu DPH více jak 
12 mil. Kč a úvěr na dofinanco-
vání si nechceme brát větší než 
cca 25 mil. Kč. V  jednotlivých 
položkách rozpočtu na výda-
jové stránce se opakují částky 
z rozpočtů minulých let, šetříme 
pouze na investicích. Přesto jsme 
některé financovali, např. kapa-
citní propustek v  Dobronicích 
na zastávce 298 tis. Kč, zpřístup-
nění a opravy sklepů a kancelá-
ří pivovaru 1,2 mil. Kč,  nákup 
nakladače Kramer a kontejnerů 
2,603 mil. Kč. Zde jsme ale měli 
dotaci od MŽP ve výši 2,3 mil. 
Kč. Hodně nás stojí úklid města 
a údržba zeleně 1,475 mil. Kč, 
využívání, zneškodňování a svoz 
odpadů 3,856 mil. Kč, zastupitel-
stvo 1,012 mil. Kč, provoz úřadu 
2,272 mil. Kč, ale i další položky. 
Z  příjmů je největší DPH 8,399 
mil. Kč, daně z příjmů fyzických 
osob 4,092 mil. Kč, daň z příjmu 
právnických osob 3,437 mil. Kč  
a daň z  nemovitosti 2,421 mil. 
Kč. Z  vlastní činnosti byly nej-
větší příjmy z  prodeje nemo-
vitostí – parcely na Panských 
polích 7,068 mil. Kč, za odpady 
3,346 mil. Kč, bytové hospodář-
ství 1,073 mil. Kč, nájmy z  lesa  

210 tis. Kč, nájmy vodné stoč-
né 300 tis. Kč, platby za teplo 
v Kloužovicích 297 tis. Kč a další 
položky. Na projektovou přípra-
vu, studie proveditelnosti, de-
mografickou studii a zpracování 
žádosti na dotaci na tělocvičnu 
jsme vynaložili celkem 1,536 
mil. Kč. V provozních nákladech 
příspěvků a dotací jsme poskytli 
stejné částky jako v minulých le-
tech nebo mírně vyšší. Nakoupili 
jsme pozemky za 190 tis., 200 tis. 
jsme dali do nového veřejného 

osvětlení v ulici Nad Libosadem 
a renovovali posilovnu HZ Chý-
nov za 100 tis. Kč. 

Chýnovská majetková s.r.o. 
hospodařila s  příjmy v  celkové 
částce 9,576 mil. Kč při výdajích 
8,778 mil. Kč. Z toho les zname-
nal příjem 1,571 mil. Kč při ná-
kladech 1,006 mil. Kč, vodní hos-
podářství mělo výnos 2,907 mil. 
Kč, náklady 1,688 mil. Kč, školní 
stravovna příjem 1,578 mil. Kč, 
náklad 1,310 mil. Kč, hřbitov vý-
nos 27 tis., náklady 115 tis. Kč, 
odpady výnos 616 tis. Kč, náklad 
560 tis. Kč, u společných činností 
byl příjem 100 tis. Kč, náklad 912 
tis. Kč, sportovní areál měl vý-

nos 96 tis. Kč, náklad 73 tis. Kč. 
Fakturace městu činila 2,658 mil. 
Kč při nákladech 3,111 tis. Kč. 
Kloužovická tepelná měla výnos 
481 tis. Kč, náklad včetně splátek 
městu 515 tis. Kč. 

Místní hospodářství mělo pří-
jem 104 tis. Kč, náklad 113 tis. 
Kč, bytové hospodářství mělo 
výnos 10 tis. Kč, náklad 8,7 tis. 
Kč.  Finanční průtok na MH činil 
1,316 mil Kč, na bytovém hospo-
dářství 1,047 mil. Kč.

Mateřská škola hospodařila 

celkem s  2,780 mil. Kč příjmů 
při nákladech 2,617 mil. Kč. Zá-
kladní škola hospodařila celkem 
s  příjmy ve výši 13,676 mil. Kč 
při výdajích celkem 13,643 mil. 
Kč. Jelikož u všech organizací 
jde o pololetní výkaz, kde jsou 
některé příjmy v 1. pol. větší, u ji-
ných zase větší výdaje, nelze zcela 
jednoznačně hodnotit výsledek 
hospodaření, a proto jej zastupi-
telstvo bere jen „na vědomí“. 

V  bodě nákupy a prodeje za-
stupitelstvo souhlasilo s  prode-
jem dvou pozemků v  Kloužovi-
cích ZD Dolní Hořice za cenu 
230,- Kč/m2, nesouhlasilo s pro-
dejem pozemků v  Záhosticích  

o výměře cca 44 900 m2 ani za 
cenu 30,- Kč/m2 žádnému ze 
zájemců, na Panských polích od-
souhlasilo prodej dvou posled-
ních parcel, odsouhlasilo prodej 
pozemku 801/30 v  KÚ Chýnov 
zájemci za 316,- Kč/m2, prodej 
31 m2 k scelení stavební parcely 
747/3 KÚ Chýnov za cenu 270,- 
Kč/m2, neodsouhlasilo prodej 
pozemků p.č. 812/1, 812/2 cel-
kové výměry 2 279 m2, souhla-
silo s  narovnáním vlastnických 
vztahů u Křivé, odsouhlasilo pří-
padný nákup pozemku na cestu 
u zahrádkářské kolonie Skalice  
I a také schválilo narovnání 
vlastnických vztahů s ŘSD v sou-
vislosti se silnicí 1/19 a výstav-
bou obchvatu Chýnova.

V různém jsme pak zastupitele 
a přítomné občany informovali  
o termínu auditu města pracov-
níky KÚ, o dokončení úprav 
sklepů bývalého pivovaru, vý-
stavbě chodníku v  ul. Nad Li-
bosadem, vysoutěžení firmy na 
pokládku asfaltu tamtéž, zko-
laudování vodovodu a kanali-
zací na Panských polích, opravě 
střechy bývalé školy v  Dobro-
nicích a dalších. Dále jsme in-
formovali o proběhlých akcích 
spolupořádaných městem, pohár 
v  kopané, v  požárním útoku, 
volejbalu a pozvali jsme ob-
čany na akce následující: nec-
kyádu, setkání s  armádou, de-
chovkový festival, cyklozávody  
a také na závod motocyklů do 
strmého vrchu. 

Informace o výstavbě obchva-
tu jsou stále neradostné. Staveb-
ní povolení stále nejsou vydána 
přesto, že ŘSD má všechny po-
třebné pozemky i věcná břeme-
na, má i vysoutěženu prováděcí 
firmu, stále však po odvolání 
jedné účastnice řízení není ani 
jedno ze tří stavebních povolení 
v platnosti.

Z jednání zastupitelstva
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S  výstavbou tělocvičny jsme 
pokročili alespoň v  tom smyslu, 
že je podepsána smlouva se zho-
tovitelem sdružení Dřevotvar – 
řemesla a stavby +MK Chýnov, 
je předáno staveniště a firma 
zahájila přípravné práce. 

Dále jsem zastupitelům sdělil, 
že 30. 9. 2018 přijede 14 obča-
nů z  Oberthalu na družební 
návštěvu a budou v Chýnově  
do 4. 10. 2018. 

Vzhledem k  tomu, že banka 
chce zřídit zástavní právo na 
pozemek pro výstavbu RD, aby 
jeho vlastníkům půjčila pro-
středky na výstavbu, zastupitel-
stvo vyslovilo souhlas s  tímto 
zástavním právem a banka jim 
tak poskytne hypotéční úvěr. 

Dále jsem zastupitelům sdě-
lil, že v  Chýnově jsou podá-
ny tři kandidátky do nového 
zastupitelstva a jak je průběh 
voleb připraven. Jelikož nové 
zastupitelstvo bude po svém 
zvolení mít velmi málo času, 
představil jsem návrh rozpočtu 
na r. 2019. Až na drobné úpra-
vy je návrh shodný s rozpočtem 

pro r. 2018. Zásadní položkou 
v  něm je opět návrh 20 mili-
onů pro výstavbu tělocvičny. 
Všechny provozní prostředky  
i příspěvky jsou stejné, nebo 
mírně větší, než v letošním roce, 
příjmovou stránku nijak nena-
vyšujeme, aby byla reálná. 

Zastupitele jsem požádal  
o případné návrhy úprav roz-

počtu, které by měli podat ale-
spoň týden před posledním za-
sedání zastupitelstva, aby mohly 
být zapracovány. Pokud nebude 
novému zastupitelstvu rozpočet 
vyhovovat, může si ho v  průbě-
hu roku upravit rozpočtovými 
opatřeními. Jelikož v  současné 
době máme na účtech dost vol-
ných prostředků, navrhl jsem za-
stupitelům, abychom část z nich 
složili na spořicí účet, který je 
přece jen trochu lépe úročený. 
Mohli bychom si tak přivydělat  
cca 30–40 tis. Kč při možnos-
ti jednodenní výpovědní lhůty  
a nulových nákladech.

Schválením navrženého usne-
sení bylo jednání zastupitelstva 
ukončeno.                                      

V sobotu 8. září proběhlo za pěkného počasí a účasti mnoha zainteresovaných diváků 
„Setkání s armádou a integrovaným záchranným systémem“



www.chynov.cz4

Marcela  
Vosátková 

ředitelka ZŠ Chýnov

Vážení rodiče, 
naši příznivci, 

milí žáci, 
dovolte mi, abych 
Vás oslovila na 
prahu nového škol-

ního roku 2018/2019 a zároveň 
pozdravila v  souvislosti s  mým 
nástupem do funkce ředitelky 
školy.

Krásné léto plné slunečního 
svitu a hřejivých paprsků skon-
čilo a je tu nový školní rok. Po 
prázdninovém „lenošení“ a od-
počinku, nezbytném k  načerpá-
ní nových sil, nastává rodičům, 
žákům i všem zaměstnancům 

školy další hektické období, které 
si pro každého z nás přichystalo 
řadu náročných úkolů.

Jeden zájem je však společný 
nám všem, a sice vytvořit ve škole 
přátelskou atmosféru a v ovzdu-
ší vzájemné důvěry vychovávat  

a 

vzdělávat naše děti.
A co připravujeme pro nastá-

vající školní rok? Budeme pokra-
čovat v  nastaveném směřování 
školy a zejména ve spolupráci 
s rodiči. Pevně také věřím, že bu-
deme navazovat na dosavadní 

výsledky naší školy.
Dovolte mi jako ředitelce ZŠ 

Chýnov ještě jednu poznámku. 
Celý život se řídím myšlenkou, 
že všechny problémy se dají řešit, 
ale musí se o nich vědět. Nevá-
hejte se tedy podělit o své názo-
ry a připomínky. Jsou důležitou 
součástí našeho povolání. Jen 
Vaším prostřednictvím získává-
me zpětnou vazbu o práci, která 
ovlivní život Vašich dětí. Za  své 
zaměstnance bych si však nejví-
ce přála, aby se výhrad vyskytlo 
pomálu. Doufám naopak, že se 
ze strany rodičovské veřejnosti 
budou občas ozývat i  pochvalné 
hlasy, které budou zaměstnance 
motivovat ke  stále lepším výko-
nům.  Zároveň bych ráda po-
děkovala všem zaměstnancům, 
kteří svůj čas věnovali přípravě 
školy na nový školní rok a často 
pracovali nad rámec svých po-
vinností.

Žákům, jejich rodičům, peda-
gogům a ostatním zaměstnan-
cům školy přeji hodně spokoje-
nosti, optimismu a pevné nervy.

Doufám, že jsme všichni 
v pondělí 3. září vykročili pravou 
nohou a nastávající školní rok 
2018/2019 bude úspěšný.            

Škola

120. výročí otevření budovy Základní školy chýnov
Miroslav Mládek 

učitel

Už v  roce 1894 zaslali chý-
novští Zemské školní radě 

žádost o zřízení měšťanské ško-
ly. Zemská školní rada žádosti 
vyhověla a 1. října 1896 bylo na 
nově ustavené škole zahájeno vy-
učování. Protože stará školní bu-
dova byla nevyhovující, začalo se 
učit v prvním poschodí chýnov-
ské radnice. Současně byla zahá-
jena stavba nové školní budovy. 
Vlastní stavební práce začaly  
18. února 1897. Do konce roku 
byla zhotovena hrubá stavba  
a začaly vnitřní práce, které byly 
během dalšího roku dokončeny. 
Slavnostní otevření a vysvěce-
ní se uskutečnilo 11. září 1898. 
Vlastní vyučování v  nové školní 
budově bylo zahájeno až v sobo-
tu 24. září. V  dubnu roku 1899 
započala úprava parku před 
školou. Kolem kašny byly vysá-
zeny stromy, upraveny cestičky  
a celý prostor byl ohrazen níz-
kým plůtkem.

Z  období první poloviny  

20. století jsem vybral jen několik 
zajímavých událostí. V  Almana-
chu, který byl vydán k 100. výročí 

otevření školní budovy, je popsá-
na historie PhDr. Jiřím Práškem 
velmi podrobně:

r. 1905 – spojení správy 
obecné a měšťanské školy 

r. 1912 – školu navštěvovalo 
540 žáků, měšťanská škola byla 
pouze pro chlapce

r. 1922 – byla škola elektri-
fikována

r. 1936 – namaloval malíř 
Sláva Procházka na stěně nad 
schodištěm pohled na Chýnov

r. 1938 – bylo instalováno 
moderní rozhlasové zařízení

r. 1945  – školní rok byl zahá-
jen v kulturním domě, ve škole 
se vyučovalo až od 29. října

r. 1953   – spojením národní  
a střední školy (dnes II. stupeň) 
vznikla Osmiletá střední škola

r. 1960 – získala škola nový 
název Základní devítiletá  
škola.

Další velká rekonstrukce 
čekala školu koncem 60. let. 
Bylo rozhodnuto o vybudová-
ní přístavby směrem do školní 
zahrady. Provoz v  této čás-
ti školní budovy byl zahájen 
počátkem roku 1971. Nejprve 
tam byla přemístěna školní 
družina, dílna a jedna učebna. 
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Jiří Tychtl

Stromy, které připomínají mi-
nulost jsou stromy, které nikdo 

nevysazuje a ani neošetřuje. Ale 
jsou stromy, o které se lidé starají, 
neboť všem, kdo ví, proč jsou vy-
sazeny, budou připomínat nějakou 
událost. 

A tak musím připomenout 
vysazené lípy před naší krásnou 
školou. Tyto stromy mají historie 
požehnaně. Byly vysazeny, když se 
otevírala nová škola. Je to již 120 
let, kdy každá třída, co v  té době 
navštěvovala školu, zasadila jednu 
lípu. To znamená osm tříd (osm 
lip) a jednu lípu zasadili páni učite-
lé. Čili ve stromořadí před školou 

bylo celkem 9 lip. Lípy pomalu 
rostly, až dosáhly dnešní mohut-
nosti. Byly svědky všeho dění, co 
se na náměstí odehrávalo. Zažily 
první republiku, poté okupaci. 
Smutně se dívaly, jak pod nimi 
hospodaří Němci. Když Němci 
uprchli, tak je vystřídali Rusové. 
Ti hned první den jednu z lip po-
razili tankem. S panem učitelem  
Malenínským jsme pak na tom-
to  místě zasadili novou. 

V dnešní době dělají panu sta-
rostovi problémy, neboť prosy-
chají a musí se odborným řezem  
udržovat. 

Stromy rostou na náměstí 
dodnes a dělají nám všem ra-
dost.                                                 

Helena Málková 
ředitelka MŠ

S počátkem měsíce září nastává 
nejen dětem, ale i jejich rodi-

čům odklon od prázdninových 
radovánek a odpočinkových ak-
tivit. Všem se stýská po dnech, 
kdy jsme nemuseli vstávat podle 
budíků a mohli si užívat letní 
dny. A dětem, těm se po tom 
všem stýská ještě víc, zejména 
když se někde ocitnou poprvé.  
A tím poprvé může být i nástup 
do mateřské školy. „Ostřílení“ 
žáčci už nemají s  adaptací pro-
blém, i když i mezi nimi se mo-
hou najít výjimky, ale některým 
„nováčkům“ první dny i týdny 
v  mateřské škole mohou při-
nést smutek, často dokonce slzy, 
ale o tom už bylo napsáno dost  

a dost. Smutek brzy přebolí, děti 
přijmou nové kamarády, po-
znají jiné dospělé osoby i pro-
středí a tak pomalu začne další  

školní rok ... 
Pro ten letošní je k  předškol-

nímu vzdělávání zapsáno celkem 
110 dětí, což je oproti minulým 

létům absolutní rekord. Těší mě, 
že jsme mohli vyhovět všem ža-
datelům o umístění dítěte, kteří 
o to v  termínu zápisu požádali. 
Poslanci sice na konci června 
rozhodli o tom, že mateřské školy 
nejsou povinny přijímat ke vzdě-
lávání dvouleté děti, protože na 
to nejsou dostatečně připravené, 
ale jak už to v našich končinách 
bývá, jednalo se o „bouři ve skle-
nici vody“.  Děti tohoto věku se 
přece už dávno do mateřských 
škol přijímají, jen se o tom tolik 
nemluví. Rodiče všeobecně mají 
o umístění dětí mladších tří let 
velký zájem a školky nemohou 
zkoumat, jaké pohnutky je k  to-
muto závažnému kroku vedou. 
Pokud je takto malé dítě rodiči 
dobře připravené, má ulehčenou 
situaci, 

Z mateřské školy

ředitelé ŠKOly Ve druhé POlOVině 20. StOletí a dále:
Josef Haupt
1938 – 1953

Zdenka Rychnová
1953 – 1960

Ferdinand Holas 
1960 – 1978

Otmar Hryzák
1978 – 1991

Hana Kapplerová 
1991 – 2004

Marie Hánová 
2004 – 2018

Marcela Vosátková
2018

Stromy

Fotografii poskytl Jiří Prášek

pokračování na str. 6

Během června se začalo vařit 
v  nové kuchyni (úplně první 
kuchyně byla ve sklepě a pak 
v  současném kabinetu chemie). 
Od října 1970 začala nová kotel-
na vytápět nejen novou přístav-
bu, ale i starou školní budovu. 
V říjnu 1971 začali žáci používat 
nové šatny ve spojovací chodbě  
k nové přístavbě. Na podzim 
1972 byla zahájena oprava fasády 
staré školy.

Na počátku 80. let bylo jasné, 

že ani tato přístavba nebude pro 
školu dostačující, a proto v  září 
roku 1984 byla zahájena výstav-
ba nového školního pavilonu.  
1. října 1986 byl pavilon včetně 
spojovací chodby otevřen. 

Další významnou rekon-
strukcí byla plynofikace kotelny, 
klempířské práce a nová fasáda 
na celé staré budově. Tyto práce 
proběhly v  letech 1996 a 1997 
před stým výročím naší školy. 
Další větší akce v 90. letech byly 

rekonstrukce odborných uče-
ben. Učebna fyziky 1992, učeb-
na chemie 1993, školní jídelna 
(elektrické vedení, nerez zaříze-
ní) 1994–1997, celková rekon-
strukce WC ve staré budově.

A jak vypadá škola dnes, když 
už je jí 120 let? V  posledních 
letech  byly uskutečněny další 
významné úpravy. Nová okna, 
podlahy ve třídách, dlažby na 
chodbách, školní dvůr s umělým 
povrchem, podlaha v  tělocvič-

ně, zateplení a fasáda pavilonu  
a přístavby, nové vybavení 
v  učebnách, postupně se insta-
lují do tříd nové interaktivní 
tabule, obnovuje se počítačová 
učebna. To vše dává naší ško-
le nový moderní ráz. Je trochu 
symbolické, že v  roce 120. vý-
ročí otevření školní budovy se 
konečně škola dočká výstavby 
nové velké tělocvičny. Vše je 
připraveno, v  září by se mělo  
začít.                                               
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aktuality z MŠ: 

V souvislosti s blížícími 
se komunálními volbami 
a končícím funkčním ob-
dobím představitelů na-
šeho města, děkuji panu 
starostovi Mgr. Eyberto-
vi, odcházejícím členům 
rady a zastupitelům za 
jejich dosavadní činnost 
ve prospěch našich nej-
menších občánků, za vý-
bornou spolupráci i zájem 
o předškolní  vzdělávání  
v našem městě.

v opačném případě se jeho pobyt 
ve školce může stát traumatic-
kým zážitkem nejen pro něj, ale i 
pro personál a v neposlední řadě 
i samotné rodiče.

Přijímání velmi malých dětí 
není jediným tématem, ke kte-
rému se vyjadřuje Česká školní 
inspekce (ČŠI), pedagogové i ro-
dičovská veřejnost. Tím je v sou-
časné době i povinné předškolní 
vzdělávání. ČŠI provedla šetření, 

které se zaměřilo na efektivitu 
tohoto vzdělávání, aby zjistila, 
že se do tohoto projektu   neza-
pojily všechny děti, pro něž bylo 
určeno. Jednalo se především  
o děti ze sociálně a ekonomicky 
znevýhodněného prostředí, jež 
na jejich potřeby v oblasti vzdě-
lávání nedokáže adekvátně rea-
govat. Inspekce se také zabývala 
tzv. individuálním vzděláváním, 
kdy dítě je vzděláváno v  rodině.  
Tento typ vzdělávání a jeho pod-
pora, které se, letos poprvé, týká 

i naší MŠ, není podle zjištění ČŠI 
efektivně zajištěna a ve skuteč-
nosti tento režim přináší pouze 
další administrativní zátěž pro 
jednotlivé školky. Do dnešního 
dne není totiž stanoven žádný 
způsob ověřování dosažení po-
žadovaných znalostí takto vzdě-
lávaných dětí a jejich zákonní 
zástupci tak nemají potřebnou 
zpětnou vazbu. Pokud by snad 
došlo k  neuspokojivému výsled-
ku ověřování vědomostí, nemají 
ředitelky mateřských škol právo 
tento způsob vzdělávání zrušit 
(čerpáno ze zprávy ČŠI).

Úvod mého příspěvku byl sice 
plný suché teorie, ale suchý urči-
tě nebude připravený vzdělávací 
program naší mateřské školy. 
Je plný zajímavých aktivit jak 
celoškolních, tak i vypracova-
ných pro jednotlivé třídy. Jejich 
realizace jistě povede všechny 
naše malé žáčky k  získávání 
nových znalostí a upevňování 
návyků, snad bude formovat je-
jich osobnost ve vztahu k  lidem  
i sobě samému a dokáže je dobře 
připravit pro vstup do základní  
školy.                                                    

pokračování ze str. 5

Zprávy z matriky

Sbor pro občanské záležitosti  
a sociální a zdravotní komise města  
chýnova si Vás dovoluje pozvat na

přátelskou besedu občanů 
starších 70 let.

Beseda se uskuteční 

ve čtvrtek 27. září 2018
v sále Kulturního domu v Chýnově. 

Začátek je ve 13,30 hodin.

Odvoz účastníků:
Dobronice 13.00 hodin
Kloužovice 13.10 hodin
Velmovice 13.20 hodin

Jedinou jubilejní svatbu – 60 let 
společného života – diamanto-

vou svatbu, oslavili manželé Marie 
a Josef Jandovi z Chýnova. Jubilan-
ty jsme navštívili s kytičkou a dár-
kem. Ještě jednou přejeme pevné 
zdraví a hodně spokojenosti.

Prázdninové měsíce byly i pro 
SPOZ „prázdninové“.  Slavnostní 

akce se nekonaly, jen jsme pocti-
vě navštěvovali nové jubilanty, 
kteří i o prázdninách slavili svá 
životní jubilea. Přišli jsme bla-
hopřát s přáním a dárečkem, ale 
mnozí byli překvapeni, že do-
stávají podepsat  „prohlášení“  
o tom, že nemají nic proti tomu, 
aby jejich jméno u příležitosti vý-

ročí bylo zveřejněno v  Občasní-
ku Chýnovska. Tak takové je na-
řízení EU na ochranu osobních 
údajů, které má ve zkratce název 
GDPR a je platné od 1.5.2018.

Na tradiční návštěvě základ-
ní a mateřské školy na zahájení 
školního roku 2018/2019  jsme se 
pozdravili  s dětmi a jejich rodiči.

SPOleČenSKá
KrOniKa

Marie Fučíková
Předsedkyně SPOZ

NAROZENé DěTI
Strnadová Aneta,  

Chýnov
Maleninská Julie, 

Chýnov
Volf Tadeáš, 

Chýnov
Bednář Jiří, 

Chýnov
Berka Filip, 

Chýnov
Chomát Lukáš,

Chýnov
Jenšíková Valerie, 

UZAvŘENé SňATky
Jan Štěrba, České Budějovice

Tereza Dvořáková, Slaný

Dávid Gago, Slovensko
Lada Rathouská, 
České Budějovice

Lukáš Vach, Chýnov
Adriana Foreytova, Ukrajina

Tomáš Strnad, Chýnov
Radka Doležalová, Chýnov

Karel Beránek, Černovice
Lucie Kuchařová, Velmovice

ZEMŘELÍ 
SPOLUObčANé

Rabišková Růžena (1930),  
DS Chýnov

Langweilová Hana (1940), 
Chýnov

Náplavová Eva (1932), 
Chýnov
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SPOleČenSKá
KrOniKa

Marie Fučíková
Předsedkyně SPOZ

ŽIvOTNÍ JUbILEA
(červenec, srpen, září)

70 let
Provazníková Alena, 

Chýnov

Nováková Jaroslava, 
Chýnov

Kovandová Marie, 
Chýnov

Strnad František, 
Chýnov

Hammerle Jaruška, 
Chýnov

Burdová Božena, 
Chýnov

75 let
Vodržka Josef, 

Chýnov

Jelínek Václav, 
Chýnov

Zámečník Václav, 
Chýnov

80 let
Šulcová Marie, 

Chýnov

85 let
Pozděnová Vlasta, 

Chýnov

Kainráthová Jiřina, 
Chýnov

Holkupová Lidmila, 
DS Chýnov

90 let

Leitner Julia, 
DS Chýnov

Štroufová Věra, 
Chýnov

Novotná Albína, 
Chýnov

93 let
Kubíčková Marie, 

DS Chýnov

Plánované akce 
SPOZ:

Vítání dětí

21. 9. 2018
a 12.10. 2018

Klára Jirásková 
Poděbrady

Když jsem se 17. ledna dozvě-
děla, že pan Miloslav Dvořák 

navždy odešel ve věku 101 let, 
bylo mi to velmi líto, ačkoliv jsem 
jej znala krátce. Kdo byl Miloslav 
Dvořák a proč o něm píši do Ob-
časníku? 

Miloslav Dvořák se narodil dne 
12.9. 1916 v Chýnově, matce Ma-
rii, roz. Václavíkové a otci Milosla-
vu Karlovi Dvořákovi, obuvníkovi 
z Chýnova. Poté ho život zavál přes 
Českou Lípu do Velkého Oseka  
u Kolína a odtud do domova se-
niorů v Poděbradech. Moje dcera 
se zajímá o vyprávění pamětníků  
a proto jsme se v prosinci vypra-
vily navštívit neznámého 101 leté-
ho pána. Brzo jsme zjistily, že pan 
Dvořák sice špatně vidí a hůře sly-
ší, ale intelekt mu slouží výborně 
a o vše se zajímá. Rád nás přivítal 
a třikrát vyprávěl o svém životě, 
na další už bohužel nedošlo, stej-
ně jako na společný oběd a pivo  
v blízké restauraci, na které se tě-
šil.

Vyprávěl zpočátku hlavně  
o dětství v Chýnově – vzpomínal 
na tetu Annu, která mu šila košile, 
bochníčky chleba sypané mákem, 
hry na náměstí, ale i náhlou smrt 
otce, když jemu bylo 13 let. Pak 
začal vyprávět o svém bratrovi  
s upozorněním, že mu asi nebude-
me tuto  historii věřit.

Starší František se narodil  
29. listopadu 1914 v Chýnově  
a vyučil se radiomechanikem. Za 
2. světové války již žil s rodinou  
v Praze. Na jaře 1941 se bratři se-
tkali na ochozu Národního mu-
zea, u Václavského náměstí. ” Bratr 
rozevřel kabát a řekl: podívej, jsem 
radistou kpt. Morávka. Pod kabá-
tem měl po obou stranách pistoli. 
Pamatuju si to jako dnes. Bratr byl 
zdatný radioamatér, dokázal psát 
120 slov za minutu!” To bylo napo-
sledy, kdy Miloslav bratra spatřil,  

v březnu 1942 byl František za-
tčen. “Bratr ještě v neděli vysílal 
z Chýnova od matky, viděla, jak 
žárovička blikala, měl papír se šif-
rami. V pondělí ráno jel do Prahy, 
cestou zřejmě někde uschoval vy-
sílačku”. Jak bylo jeho zvykem, jel 
nejdříve do bytu v Podbabě, pak 
do práce. Jenže v bytě na něj čekali 
gestapáci a manželka s chlapci ve 
věku 6 a 7 let. Švagrová  pak vyprá-
věla, že ji a Františka vezli, on měl 
u sebe údajně pistol. Když při cestě 
zastavili v Bubenči, vyskočil z auta 
a běžel k trati, aby se zbraně zbavil, 
ale byl dostižen. Následně byl prý 
36 x vyslýchán a 30. června 1942 
popraven spolu s jinými (např.  
s Josefem Mašínem) v Praze – Ko-
bylisích. 

Mezitím byl Miloslav totálně 
nasazen, zatčen a 6 měsíců vězněn 
v Berlíně na Alexanderplatzu. Tam 
mu bylo řečeno: “Váš bratr zneužil 
svých vědomostí proti Říši a bude 
potrestán a vy budete také poslán 
tam, kde je lepší kultura než naše”. 
Což byla narážka na pohlednici 
nalezenou u něj. Psal do Čech, že  
u jezera se Němci bezohledně 
tlačili k východu z parku.” To je 
ta kultura, kterou zde chtějí za-
vádět?”, napsal a netušil, že se  
z pohledu stane důkaz proti němu.  
V létě 1942 byl nakonec propuš-
těn, možná na přímluvu svého za-
městanavatele.

Co je na celé historii nejasné-
ho? To, že o radistovi Františku 
Dvořákovi se nedočteme v žádné  
z mnoha knih o atentátu na Heyd-
richa nebo o Třech králích, pro 
něž údajně pracoval.  Pan Miloslav 
se snažil nějaké informace získat, 
ale marně. Prý se obrátil i na ně-
které vojenské historiky, ale nikdo 
nebyl schopen nebo ochoten zjistit 
více. Když jsme s ním mluvily, pře-

svědčovaly jsme ho, aby nechal své 
vyprávění zaznamenat pro Paměť 
národa, ale odmítal. Obával se, že 
mu nikdo neuvěří, když neexistují 
dokumenty o bratrově činnosti, 
jen jméno uvedené na památníku 
v Kobylisích. Také přemítal, kdo 
bratra udal, proč historici nenašli 
žádné dokumenty v archivech. To, 
že o bratrově činnosti v odboji ni-
kdo neví, ačkoliv za ni byl popra-
ven, bylo zklamáním jeho života. 

Pana Dvořáka jsem si ihned 
oblíbila, jeho vitalita ve 101 letech 
byla neuvěřitelná. Dlouho praco-
val na dráze, měl rád hudbu a zpěv, 
dříve hrál na klavír, občas si dopřál 
dobré víno. Byl skromný, nechtěl 
se se svými vzpomínkami nikde 
prosazovat. Mne i dceru jeho pří-
běh oslovil natolik, že jsme zkou-
šely zjistit vice, spolu se synem 
pana Miloslava, Leošem. Jediné 
dokumenty, které lze v dostupných 
archivech dohledat, jsou žádost  
o výživné pro děti za dobu věznění, 
posudek z místa bydliště a  úmrtní 
list. Soudní spisy, které by obsaho-
valy obvinění a důkazy činnosti, se 
ztratily, neznámo kdy a proč. Po-
slední šancí by mohly být výslechy 
gestapa, ovšem jako naprostý laik 
nevím, zda existují a kde je zís-
kat. Jediné, co kromě vzpomínek 
pana Dvořáka dokazuje statečnost 
jeho bratra Františka, je potvrzení  
o udělení Československého vá-
lečného kříže 1939 In memoriam, 
datované 16.2.1942. 

Byla bych ráda, kdyby alespoň 
tento článek byl mou osobní při-
pomínkou dvou statečných chý-
novských rodáků – popraveného 
radisty Františka Dvořáka a jeho 
bratra Miloslava Dvořáka, který 
prožil vyjímečně dlouhý a zají-
mavý život a nikdy na Chýnov 
nezapomněl.                                            

Z Poděbrad do chýnova po 101 letech
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Karel Vošta 

Tento rok uplyne 700 od první 
písemné zmínky o vsi Klou-

žovice. Tato zmínka je nepřímá, 
a týká se jejího držitele či jen 
vlastníka její části, jak bývalo ve 
středověku zvykem. Nachází se 
v pozůstatcích desk zemských, 
které byly vedeny zemským sou-
dem a představovaly zejména 
pojištění majetkových nároků 
svobodných obyvatel králov-
ství. Jakýsi Dětřich z Chýnova 
či Chvojnova (de Choyna) na 
Pelhřimovsku pohnal roku 1318 
před zemský soud drobné vla-
dyky neboli zemany z dnešního 
Táborska Ješka z Uzdičova, Bar-
toše z Klokot jinak ze Svrabova, 
Slávu z Turovce a Petra z Klou-
žovic (de Kluzowicz). Jmenovaní 
učinili Dětřichovi škodu na jeho 
dědičném zboží Wissowie (snad 
Býšov nebo Víšov), a to na ko-
ních, dobytku a různých domá-
cích věcech. Ztráty byly vyčísle-
ny na 20 hřiven stříbra. Termín 
soudního jednání byl stanoven 
na druhý den po svátku sv. Mar-
tina, což bylo 13. listopadu 1318.  
V téže věci žalovali zemany i Ha-
vel z Víšova, Šimon a Martin. Jak 

soud dopadl a zda byl nejstarší 
známý držitel Kloužovic loupeži-
vý rytíř, nevíme.

Středověké prameny o Kloužo-
vicích, které s jistotou existova-
ly již ve 13. století, jsou skoupé. 
Pravděpodobně zůstaly v držení 
drobné šlechty, která zde mohla 
mít i tvrz. K chýnovskému pan-

ství ve 14. století ještě nepatřily. 
Roku 1494 se připomíná mlýn 
patřící Oldřichu Malovcovi  
z Chýnova. V 16. století nále-
žela část vsi k Radenínu a část  
k Chýnovu. Roku 1654 bylo  
v chýnovské části osm osedlých 
hospodářů, v radenínské části 
jeden osedlý, jeden na živnosti 

zkažený, dva grunty pusté a jeden 
chalupník. Tento stav rozděle-
ní vsi trval do 18. století. Tehdy 
byli čtyři hospodáři radenínskou 
vrchností postoupeni směnou 
Chýnovu. 

Roku 1850 se staly Kloužovice 
samostatnou obcí. V roce 1980 
byly připojeny k Chýnovu.         

léto v knihovně
Štěpánka Jirásková

I letos v létě jsme převážnou 
část doprovodného progra-

mu zaměřili na děti školkového  
a mladšího školního věku. 

Opět jsme naplánovali témata, 
kterým bychom se chtěli věnovat 
a zdokonalovat se v nich. Úžasně 
milým překvapením byl zájem 
rodičů o hravá dopoledne a jejich 
ochota spolupracovat s námi. Pro 
vaši představu vyberu některá  
z nich:

První dopoledne bylo věno-
váno vodě. Děti znají pohádky, 
večerníčky o vodnících, vodních 
vílách, přesně vědí, kde v  Chý-
nově najdeme studánku, ale kam 
odtéká voda z nádobí, z pračky či 
ze sprchy a co se s ní posléze děje, 
odpovědělo jen málokteré dítě.  
A hned jsme měli úkol. S  laska-
vým svolením vedoucího CHM 
jsme navštívili ČOV v Chýnově, 
kde už na nás čekal pan Pavel 

Lukáč, vše nám ukázal a patřičně 
vysvětlil. 

Další téma bylo opět blízké 
nám všem „les“. Výtečné průvod-

ce po lese jsme měli hned dva.  
Maminku Petru Kapplerovou  
a jejího šikovného syna Milánka.  
Zopakovali jsme si, jak se v  lese 

chováme, jaké druhy zvířat zde 
můžeme potkat, zazpívali jsme 
si písničky o zvířátkách, snažili 
jsme se napodobovat chůzi růz-
ných zvířat, Milánek nás sezná-
mil se svou sbírkou ptačích pírek.  
Dopoledne jsme završili pro-
cházkou do lesa a stavěním do-
mečků pro drobná lesní zvířátka. 

Poslední dopoledne, které 
zmíním, se neslo ve více spor-
tovním duchu. Propůjčili jsme 
si heslo „Ve zdravém těle zdravý 
duch“. S dětmi jsme se přesunuli 
na fotbalové hřiště, kam za námi 
přišla paní Hana Mazáčková  
a pod jejím vedením jsme si 
všichni užívali řady her. Oživi-
li jsme si hry z  doby, kdy i my 
knihovnice byly ještě malé holky  
a naopak seznámili jsme se s hra-
mi, které hrají současné děti. Po 
celou dobu soutěžení, skotačení 
a běhání vládla kamarádská ná-
lada, děti si vzájemně pomáhaly, 
fandily, podporovaly se, že nám 
bylo až líto, jak čas rychle letí a že 
už musíme zpátky do knihovny. 

Knihovna

700 let od první zmínky o Kloužovicích

Zdeňka Braunerová: Kloužovice
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S  nadšením jsme přijali na-
bídku spolupráce s příměstským 
táborem paní Jitky Svobodové. 
Jako mávnutím čarovného prout-
ku se zdejší městská knihovna na 
pár hodin proměnila v  desig-
nérský salón. Neomezili jsme 
se pouze na nové trendy v oblé-
kání, ale navrhovali jsme nové 
podoby motorek a technických 
strojů. Mladí designéři byli plní 
zajímavých nápadů.  Ti, kteří si 
příliš nevěřili, zavítali mezi regá-
ly a nechali se inspirovat různými 
encyklopediemi. 

Příjemné teplé letní podveče-
ry nikoho nenechaly sedět doma  
u televize. Jeden takový podvečer 
jsme si vybrali a podnikli jsme 
společnou výpravu do Týna nad 
Vltavou na otáčivé hlediště. Ně-
kteří dokonce tvrdili, že se jedou 
inspirovat. Název představení to-
tiž byl „Zkrocení zlé ženy“. 

Ještě jednou děkujeme všem, 

kteří ochotně a většinou bez 
nároku na jakoukoliv odměnu 
spolupracují se zdejší knihov-
nou. Odměnou za vaše skutky 
jsou spokojené a rozesmáté tváře 
všech přítomných. 

V čase, kdy se bude pomalu ro-
dit nové číslo tohoto zpravodaje, 
se poprvé pokusíme zapojit do 
celorepublikové akce s  názvem 
„Ukliďme Česko“. Oslovili jsme 
školní družinu a maminky na 
mateřské dovolené a společnými 

silami se pokusíme projít část 
přírodního území kolem Chýno-
va a posbírat vše, co do přírody 
vskutku nepatří. 

a co nás čeká v nadchá-
zejících měsících?

Významnou akcí pro knihov-
nu bude tradiční říjnový TÝ-
DEN KNIHOVEN (8. – 12. 
10.). Na dopoledne připravuje-
me tematické pořady pro děti 
z mateřské a základní školy a od-
poledne čeká knihovna na jed-
notlivce. V pondělí a v pátek od 
12:30 do 15. hodiny podlehne-
me společenským hrám. Zájem-
ci můžou přijít a odejít, kdy se 
jim to hodí.  Krom toho budeme 
zdarma registrovat nové čtenáře 
a dokonce i odpustíme poplatky 
za pozdní vracení knih. 

Snažíte se péct domácí chléb 
a občas se výsledek, který vy-
táhnete z  trouby, chlebu vůbec 

nepodobá? Pak přijměte pozvání 
ve čtvrtek 25. října v 19 hodin do 
cvičné školní kuchyně. Paní Eliš-
ka Basíková nám poodkryje ta-
jemství přípravy pěstování kvás-
ku a dokonce si společně jeden 
chleba upečeme. Sraz zájemců je 
v 19 hodin v parku před základní 
školou. 

Poznáváte rádi chýnovskou his-
torii? Pak si vás dovolujeme po-
zvat ve čtvrtek 15. listopadu od 
16. hodiny do Městské knihov-
ny v  Chýnově na vzpomínkový  
podvečer s  písničkou a panem Ji-
řím Dvořákem. Bude se vyprávět, 
zpívata vzpomínat na chýnovský 
pivovar.

nabídka pro maminky 
na mateřské dovolené

S nastávajícím podzimem ubý-
vá možností, kdy jste se mohly 
scházet s  ostatními maminkami 
a jejich dětičkami v parcích a na 
pískovištích. Traviny v  parcích 
začnou být mokré, studené a ne 
zcela vhodné pro batolata na le-
zení. Nabízíme řešení. Prostor, 
kde pořádáme besedy, bývá 
z  pravidla v  dopoledních hodi-
nách ne příliš využit. Po krátké, 
rychlé úpravě by se mohl změ-
nit na jedno dopoledne v  týdnu 
v dětský ráj či centrum.

Těšíme se na shledanou 
v knihovně!                                      

Alena Strašrybková

V poslední době se v knihov-
ně objevilo několik novinek, 

které nejspíše osloví především 
ženy. 

Je to určitě i proto, že jejich 
autorkami jsou ženy, které vyprá-
vějí příběhy vycházející z  jejich 
vlastních zkušeností a prožitků 
a dokážou tak velice věrohodně 
líčit situace, vztahy i prostředí  
a tím přitáhnout a zaujmout čte-
náře/čtenářku. Takovou autor-
kou je i Petra Dvořáková, která 
ve svém novém románu Dědina 
vypráví čtyři příběhy jedné sou-
časné vesnice na Vysočině očima 
jejích obyvatel. Ty nechává autor-
ka promlouvat svižným civilním 
jazykem, téměř nářečím, které 
dodává knize na autentičnosti, na 
druhé straně ale pro někoho může 
být určitou překážkou. Ještě mož-
ná připomeňme, že Petra Dvo-
řáková je také autorkou úspěšné 
knihy pro děti Každý má svou 
lajnu.

Pro naše čtenářky, kterým je 

dobře známá britská autorka 
Jojo Moyesová, nositelka ceny za 
nejlepší romantický román roku, 
máme dobrou zprávu -  ve fon-

du máme 
její dvě 
novinky. 
Jednak je 
to román 
Život po 
tobě, ve 
kterém se 
opět se-
tkáváme 
s Lou, hr-

dinkou knihy Než jsem tě pozna-
la, a potom jistě nezklame Zaká-
zané ovoce – opět krásný, lidský, 
romantický příběh plný emocí, 
osudových setkání a životních 
náhod…

Z trochu jiného soudku je kni-
ha Claire Cameronové, u nás 
téměř neznámé kanadské spiso-
vatelky, Poslední neandertálská 
žena. Zde se prolínají osudy dvou 
žen, neandertálské Dívky a sou-
časné archeoložky Rose, i když 
je od sebe dělí tisíce let, jejich 

zásadní prožívání a zkušenosti 
především s  těhotenstvím a péčí 
o novorozence jsou překvapivě 
shodné.

Ani tentokrát nechybí v  se-
znamu našich knižních novinek 
řádka detektivek. A tak se po od-
počinku u romantických příběhů 
můžete pustit třeba do dalšího 
Petra Maye. V  pátém díle jeho 
čínských thrillerů Běžkyně se 
v Pekingu dostaneme do prostře-
dí vrcholového sportu, nekalého 
soupeření, skandálů a dopingu. 
A pro příznivce Jo Nesba máme 
jeho novinku Macbeth. Tentokrát 
ale nejde o případ Harryho Holea, 
ale o svéráznou Shakespearovu in-
terpretaci.

Nakonec, ale se zvláštním dů-
razem je třeba upozornit na knihu 
rozhovorů Renaty Červenkové 
s  Pavlem Kolářem, přednostou 
rehabilitační kliniky v  Praze Mo-
tole, Labyrint pohybu. Špičkový 
odborník, otec tří dětí, přední 
fyzioterapeut významných čes-
kých sportovců i tisíců obyčejných 
smrtelníků v  této knize odpovídá 

na otázky 
nejen ze své-
ho oboru, 
ale věnuje se  
i tématům na 
jedné stra-
ně osobním 
a na druhé 
straně ce-
lospolečen-

ským. Proč stojí za to právě tuto 
knihu číst? Pochopíte, že úspěch 
uznávaného odborníka je založen 
především na jeho lidském přístu-
pu. Ve svých odpovědích profesor 
Kolář několikrát poukazuje na izo-
laci jednotlivých oborů medicíny  
a zdůrazňuje důležitost koope-
race lékařů mezi obory. Zároveň 
uvádí, že lékaři se málo věnují 
v diagnostice faktorům sociálním 
a psychologickým a uvádí kon-
krétní příklady pacientů, jejichž 
fyzické obtíže jsou přímým dů-
sledkem toho, že zažili velmi těžké 
věci. Navíc kniha lahodí oku (což 
u tohoto žánru nebývá zvykem) 
neboť je doplněna výbornými ilu-
stracemi Radka Petříčka.

Knižní tipy především pro ženy, ale nejen pro ně
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rozkvetlé chýnovsko

V pátém ročníku „Rozkvetlého Chýnovska“ sedmnáct při-
hlášených soutěžících předvedlo svá květinami rozzářená 

okna a zahrádky, a tak mohla Školská a kulturní komise rozdat 
své odměny:

Kategorie „Okna, balkóny, lodžie“: 

1. místo:  Alena Kovandová, 2. místo:  Ivana Frančíková, 3. mís-
to:  Hana Černá, 4. místo: Mgr. Martina Králová

Kategorie „Předzahrádka“: 

1. místo: Milena Březinová, 2. místo: Miriam Schnürerová, 3. 
místo: Miloš Krump, 4. místo Jana Miksová

Jitka Svobodová 
pořadatelka

Letos se nám opět podařilo zrealizovat a nadmíru hezky strávit spo-
lečný týden s několika (před)školáky. Od 13. do 17. 8. jsme se každé 

ráno rozloučili s rodiči a pustili se do práce. Zpívání, keramika, vyprá-
vění nad Biblí, tvoření, hry, běhání a stavění domečků v Oboře, výlet s 
koníky...to vše a ještě mnohem víc jsme si společně moc užili. Poslední 
den jsme vše předvedli rodičům a pozvali je na vlastnoručně připravené 
dobroty. Myslím, že jsme spolu byli rádia odnášíme si hezké vzpomínky  
a nové kamarády. Snad budou síly i příští rok. Přidejte se! 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se naprosto nezišt-
ně zapojili a pomohli!!!                                                                               

POděKOVání 

Nástup léta byl pro chýnovskou farnost trochu smutný.  Po více než dvaceti letech se od nás odstěhoval jáhen pan Mgr. Václav Mikula s rodi-
nou a fara zůstala momentálně opuštěná. S Mikulovými jsme se rozloučili v neděli 22. července a popřáli jim všechno nejlepší, spokojenost  

a úspěchy v novém působišti a poděkovali jim za vše, co pro naše farní společenství udělali – a nebylo toho málo. Kromě každodenních povinností 
a starostí uveďme alespoň několik zásadních akcí, které měly velký význam nejen pro farnost, ale i pro celé město a další okolní obce.  Z celé řady je 
třeba poukázat především na náročné opravy a restaurování kostelů v Chýnově, v Hrobech, v Radeníně a v Hartvíkově. Pan Mikula dokázal nejen 
finančně z různých grantů a dotací zabezpečit realizaci těchto projektů, ale také všechny práce řídil a organizoval, spolupracoval s úřady, památkáři, 
restaurátory, řemeslníky a dalšími odborníky.

Díky Mikulovým proběhla v Chýnově také řada kulturních akcí, počínaje koncerty různých žánrů v kostele, přes zajímavé přednášky až  tře-
ba  divadelními představeními konče.  A nakonec nesmíme zapomenout ani na jejich práci s dětmi a mládeží. Paní Mikulová připravovala a vedla 
každoroční oblíbené velikonoční a vánoční tvořivé dílny, o prázdninách probíhaly dětské tábory na okolních farách, dětem se líbil svatomartinský 
průvod nebo společná oslava Vánoc. 

S odchodem Mikulových končí jedna pěkná etapa historie chýnovské farnosti a doufáme, že ta příští bude pro všechny neméně úspěšná.                          

církev bratrská

Z katolické farnosti

dětSKÝ KřeSŤanSKÝ PříMěStSKÝ táBOr
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Jan Pistulka st., 
starosta SDH Chýnov

Letošní rok je pro chýnovské 
hasiče rokem oslav 140. vý-

ročí založení sboru. K  tomuto 
výročí uspořádali hasiči několik 
akcí, aby představili veřejnosti 
svoji činnost.

Při svátku sv. Floriána, pat-
rona hasičů, byl den otevřených 
dveří na hasičské zbrojnici, kam 
pozvali děti z  mateřské školy, 
kolegy z  okolních sborů a širo-
kou veřejnost. Prvního června, 
na den dětí, zavítali naši hasi-
či se svojí technikou za dětmi  
z mateřské školy a na louce u fot-
balového hřiště v Chýnově si děti 
užily spoustu zábavy, zastříkaly 
si z ručních stříkaček i z nataže-
ných hadic z nového auta.

Hlavní část oslav připadla na 
15. a 16. června, kdy v pátek byla 
vernisáží v  infocentru zahájena 
výstava, která přiblížila historii 
i současnost sboru. Proběhl zde 
i křest knížečky „140 let SDH 
Chýnov“, vydané k  tomuto vý-
ročí. Poté se hasiči přesunuli na 
hasičskou zbrojnici, kde na slav-
nostní valné hromadě nejprve 
uctili památku zemřelých členů 
sboru minutou ticha. Po slav-
nostním projevu starosty sboru 
proběhly zdravice hostů, starosta 
OSH Tábor Alois Pazdera předal 
vyznamenání jak členům sboru, 
tak i samotnému sboru a pak už 
všichni zavzpomínali na různé 
příhody, které u sboru zažili. 

V  sobotu byl připraven pro-
gram pro širokou veřejnost. Do 
Chýnova se sjeli hasiči ze třiceti 
dobrovolných sborů ze široké-
ho okolí, také HZS JČK z Tábo-
ra, HZSP Temelín a ZZS  JČK 
z Tábora a přivezli sebou jak 
historickou, tak i nejmoderněj-
ší techniku, kterou v  současné 
době disponují. K  vidění bylo 
dvacet historických stříkaček, 
třicet hasičských automobilů, mj. 

vysokozdvižný žebřík s plošinou, 
autojeřáb, motorové čluny i sa-
nitka pro hromadná neštěstí, kte-
ré byly celé odpoledne vystaveny 
v parku u školy.  

Slavnostním pochodem od 
hasičské zbrojnice a položením 
věnce u pomníku padlých na 
náměstí začal hlavní program 
na parkovišti před školou. Po 
přivítání všech účastníků oslav 
starostou sboru Janem Pistulkou 
a zdravicemi od starosty měs-
ta Mgr. Pavla Eyberta, senátora  
PČR Mgr. Jaroslava Větrovské-
ho a ředitele územního odboru 
HZSJČK plk. Ing. Petra Hojsáka, 
byly knězem Tomášem Vyhnál-
kem slavnostně požehnány dva 
nové hasičské automobily a pra-
por sboru, který ozdobily dvě pa-
mětní stuhy, které věnovali sboru 
senátor PČR Mgr. Jaroslav Vě-
trovský a starosta města Chýnov 

Mgr. Pavel Eybert. 
Poté už následovaly ukázky 

z  činnosti sborů, děti z  Malšic 
se představily   pěknou scénkou 
při hašení stohu, děti z Dobronic 
předvedly požární útok. Histo-
rické stříkačky představili v  čin-
nosti hasiči ze Zárybničné Lhoty, 
z Daměnic a Tábora a vrcholem 
byla ukázka součinnosti při zá-
sahu hasičů Chýnov, HZS Tábor  
a hasičů z Mladé Vožice na „ho-
řící Holešovnu“. Celé odpoledne 
moderoval Jarda Hájek a vyhrá-
vali Muzikanti z  jižních Čech.  
Večer následovala taneční zábava 
s hudební skupinou MIX a oslavy 
ukončil ohňový vodopád z budo-
vy školy s malým ohňostrojem. 

V tomto roce slavili osmdesá-
té výročí také hasiči z Kloužovic, 
kteří při této příležitosti uspořá-
dali soutěž v požárním sportu, na 
které se našemu sboru velmi da-

řilo. Náš sbor přivezl z Kloužovic 
celkem šest pohárů, a to za cel-
kové prvenství v kategorii muži I.  
a muži II., třetí místo ženy I.  
a tři poháry ze soutěže jednotliv-
ců v kategorii muži II.: Jan Pistul-
ka ml. za 1. místo, Standa Machá-
ček za 2. místo a v kategorii žen 
obsadila 3. místo Eliška Strakatá. 

V srpnu zavítala na naše fotba-
lové hřiště Táborská hasičská liga 
v rámci soutěže o pohár starosty 
města Chýnov, které se účastnilo 
celkem 49 družstev. Tato zdařilá 
akce přivítala spoustu diváků, 
kteří si s hasiči užili hezké odpo-
ledne, i když se domácím tento-
kráte nedařilo tak jako v  minu-
lých ročnících. Sestava družstva 
se v  letošním roce obměnila,  
a tak to bude chvíli trvat, než se 
tým sehraje a naváže na úspěšné 
výsledky z minulých let.

Letošní suchý rok zaměstnával 
hasiče především odstraňováním 
hnízd nebezpečného hmyzu, 
popadaných stromů a větví z ko-
munikací, hašením požárů polí 
a v  neposlední řadě i dovozem 
vody pro zvířata. 

Naši novou techniku jsme 
také představili při oslavách vý-
ročí hasičů z  Tábora, Jistebnice, 
Tučap, Chyšek a Smilových Hor  
a byli jsme i při slavnostním pře-
dání nových automobilů v Mladé 
Vožici a Turovci. Zdařilou akcí 
byla účast našeho historického 
automobilového žebříku Robur 
na výstavě Pyrocar v  Přibysla-
vi, která je největším setkáním 
hasičských automobilů v ČR. 

V říjnu skončí volební období 
současnému zastupitelstvu měs-
ta. Proto bych všem zastupitelům 
a především panu starostovi chtěl 
za celý hasičský sbor poděkovat 
za jejich vstřícnost, se  kterou 
přistupovali k  potřebám chý-
novských hasičů, a věřím, že  
i s novým zastupitelstvem města 
budeme v  této dobré spolupráci 
pokračovat.                                     

Sbor dobrovolných hasičů chýnov
hasiči v roce výročí
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Ze světa sportu
Fotbal v chýnově

Miroslav Mládek 
předseda oddílu

Vážení sportovní přátelé,doba 
dovolených a prázdniny 

jsou nenávratně pryč a na dveře 
klepe podzim a s ním se rozjelo 
období podzimních fotbalových 
soutěží. A mužstvo má za sebou 
první čtyři kola a zatím si nevede 
špatně. Po uzávěrce Občasníku, 
10. 9., má za sebou čtyři zápasy, 
když jsme dvakrát vyhráli, jed-
nou remizovali a jednou prohrá-
li. B mužstvo, což je vlastně část 
dorostenců doplněná o některé 
zkušené hráče, postoupilo do III. 
třídy a uvidíme, jak si povede 
v  druhé nejvyšší okresní soutě-
ži. Se začátkem školního roku 
zahájila své mistrovské zápasy 
mužstva mladší a starší příprav-
ky. Bohužel jsme nemohli letos 
přihlásit pro nedostatek hráčů 
mladší a starší žáky. Trenér mlad-
ší a starší přípravky Karel Sedla-
tý a jeho asistent Míra Mašek si 
na nedostatek hráčů nemůžou 

stěžovat.  Mladších dochází na 
tréninky 16 – 18 a starších asi 16 
hráčů. Potěšitelná je i spolupráce 
s rodiči.  Přesto bych chtěl apelo-
vat na rodiče, ale i na prarodiče, 
aby podle svých možností pomá-
hali oběma trenérům při práci se 
svými dětmi. 

V letošní sezoně nás čeká ještě 
jedna důležitá akce, a to je voleb-
ní členská schůze, která se usku-
teční asi v únoru 2019 a měla by 
zvolit nový výbor fotbalového 
oddílu.  Výbor dá k dispozici své 
funkce a bylo by velice vhodné, 
aby se v novém výboru objevily 
mladší tváře, které by pokračova-
ly ve vedení klubu.

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

Na závěr přikládám kompletní 
rozpis podzimních zápasů všech 
našich mužstev a několik foto-
grafií z mistrovského utkání na-
šeho áčka s Lišovem a Ševětínem 
a z  turnajů mladší přípravky ve 
Veselí nad Lužnicí.                        

Ml. přípravka  1. místo na turnaji ve Veselí - srpen

Klečí zleva: Šístek Rosťa, Kostroun Jiří, Mašek Vítek, Šístek Radim, 
Pistulka Jan. Stojí: Sedlatý Karel – trenér, Návara Václav, Přívoz-
ník Petr, Vácha Dominik, Mašek Miroslav – asistent trenéra, chybí  
Straka Jakub

Ml. přípravka 2. místo na turnaji ve Veselí – červen

Leží: Kostroun Josef. Sedí: Návara Václav, Mašek Vítek, Straka Jakub, 
Lojda Václav, Pistulka Michal. Stojí: Sedlatý Karel – trenér, Martinka 
Filip, Přívozník Petr, Pistulka Jan, Mašek Miroslav – asistent trenéra

SEZÓNA 2018 - 2019
Muži  A  |  I.A třída skupina A  |  podzim 2018

 2. kolo 19.08.  17:00  NE FC Chýnov : SK Lišov
 3. kolo 25.08.  17:00  SO FK Olympie Týn.n.V. : FC Chýnov
 4. kolo 02.09.  17:00  NE FC Chýnov : SK Ševětín 
 5. kolo 08.09.  10:15  SO SK Čtyři Dvory : FC Chýnov
 6. kolo 15.09.  10:30  SO Sokol Planá nad Lužnicí : FC Chýnov
 7. kolo 23.09.  16:30  NE FC Chýnov : Nová Včelnice
 8. kolo 30.09.  16:00  NE FC ZVVZ Milevsko B : FC Chýnov
 9. kolo 07.10.  16:00 NE FC Chýnov : SK Nemanice
10. kolo 13.10.  10:00 SO Centropen Dačice : FC Chýnov
11. kolo 21.10.  15:30  NE FC Chýnov : TJ Sokol Bernartice
12. kolo 27.10.  10:30  SO Meteor Tábor : FC Chýnov
13. kolo 04.11.  14:00  NE FC Chýnov : Sokol Sezimovo Ústí
 1. kolo 10.11.  14:00  SO Lokomotiva Veselí n.L. : FC Chýnov
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25. 8. se naše volejbalové oddíly zúčastnily již tradičního volejbalového turnaje turovecká smeč. 

V katerogii "A" týmů vybojovalo při své premiéře družstvo juniorů s názvem "Chejnov" pěkné 5. místo (junioři: Tomáš Anděl, Anežka 
Zadražilová, Vojtěch Zadražil, Magdalena Kulíková + tým doplnili zkušení volejbalisté: Alois  Zadražil, Zdeněk Kulík a Jitka Andělová). 

V kategorii "B" týmů krásné 1. místo již počtvrté vybojoval tým "Močítka Chýnov" ve složení: Josef Kovanda ml., Petr Kovanda, Tomáš Hes, 
Martin Zeman, Josef Kovanda nejml., Magdaléna Kovandová, Barbora Janíčková,  Martina Kovandová, Josef Kovanda st. a Jiří Butal.

Sokol chýnov - volejbal

Muži III.třída | FC Chýnov  B | podzim 2018
1. kolo 26.08.  17:00  NE FC Chýnov  B : Lokomotiva Veselí n.L. B
2. kolo 02.09.  16:30  NE Pojbuky : FC Chýnov  B
3. kolo 09.09.  17:00  NE FC Chýnov  B : Sokol Planá nad Lužnicí B
4. kolo 16.09.  16:30  NE FC Chýnov  B : Chotoviny B
5. kolo 22.09.  14:45  SO Měšice : FC Chýnov  B
6. kolo 29.09.  14:30  SO FC Chýnov  B : Vlastiboř
7. kolo 07.10.  16:00  NE Stádlec : FC Chýnov  B
8. kolo 14.10.  15:00  NE FC Chýnov  B : Vlkov
9. kolo 21.10.  15:30  NE Košice : FC Chýnov  B
10. kolo 28.10.  14:00  NE FC Chýnov  B : Makov-Hůrka
11. kolo 04.11.  14:00  NE Dražice B : FC Chýnov  B

Starší přípravka | skupina B | podzim  2018
1. kolo 02.09.  14:30  NE FC Chýnov : Soběslav
2. kolo 12.09.  17:00  ST Černovice : FC Chýnov
3. kolo 16.09.  14:30  NE FC Chýnov : Veselí n/L
4. kolo 23.09.  14:00  NE FC Chýnov : Planá n/L
5. kolo 24.09.  16:30  PO Sokol S. Ústí / Větrovy : FC Chýnov
6. kolo 07.10.  13:30 NE FC Chýnov : FC Táborsko
7. kolo 12.10.  16:00  PA Chotoviny : FC Chýnov

Mladší přípravka | skupina B | podzim  2018
1. kolo 31.08.  17:30  PA FC Táborsko : FC Chýnov
2. kolo 07.09.  17:00  PA FC Chýnov : Planá n/L
3. kolo 12.09.  16:30  ST Mladá Vožice : FC Chýnov
4. kolo volno :
5. kolo 27.09.  17:00  ČT FC Chýnov : Větrovy/Lom
6. kolo 07.10.  10:00  NE Soběslav B : FC Chýnov
7. kolo 12.10.  16:30  PA FC Chýnov : Chotoviny
8. kolo 17.10.  16:30  ST Meteor Tábor : FC Chýnov
9. kolo 26.10.  16:30  PA FC Chýnov : Veselí n/L
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Milan Rada ml. 
CK Chýnov

Letošní léto bylo pro cyklisty 
možná až moc parné. Často 

jsem se na kole cítil podobně jako 
před třemi lety, kdy jsme projíž-
děli středem prosluněné Itálie 
směrem k Vesuvu. Teď to vypadá, 
že léto pomalu odeznívá a s ním  
i cyklistická sezóna. Nevadí, letos 
už jsme toho přece tolik stihli…

Během letních měsíců běžela 
v  plném proudu oblíbená série 
Jihočeský MTB pohár, ve které 
se naše 3 týmy zúčastnily všech 
závodů. Po absolvování celé sé-
rie můžeme konstatovat, že námi 
pořádaný chýnovský MTB mara-
ton byl jedním z nejlépe pořáda-
ných závodů, dokonce s nejvyšší 
účastí. Naši svěřenci se museli le-
tos vypořádat s nejnabitější kon-
kurencí, jaká kdy byla na tratích 
poháru k  vidění. Přesto se uro-
dilo několik skvělých výsledků. 
Už několik let je o nás v této sérii 
slyšet hlavně díky skvělým výko-
nům našich žen. Pavlína Macko-
vá dokázala ovládnout svou ka-
tegorii a potvrdila svými výkony 
svoji dlouhodobou dominanci na 
dlouhých tratích. Letos získala 
v  našem týmu parťačku, Micha-
elu Babáčkovou, která obsadila 
v kategorii krásné druhé místo. 
Ve své kategorii úspěšně bojovala 
i Lenka Mráčková, která získa-
la v  letošní sérii rovněž stříbro. 
Lenka měla v  zimě nepříjem-
ný pád a i přes vleklé problémy 
s kolenem dokázala jezdit hodně 
vysoko ve startovním poli. Máme 
z  vás radost, holky. Pravdou ale 
je, že muži mají na závodech da-
leko větší konkurenci a nemají 
to vůbec snadné. Proto u nich 

považujeme umístění v  TOP 10 
za skvělý výsledek. Ladislav Janů, 
Ondřej Fišer a Daniel Eybert byli 
letos těmi, kteří se do první de-
sítky ve svých kategoriích dostali. 
I jim my všichni ostatní gratulu-
jeme.

9. září se na hřišti v Chýnově 
konal v  odpoledních hodinách 
tradiční závod pro nejmenší cyk-

listy. Počasí nám přálo a postavili 
jsme zajímavý šestisetmetrový 
okruh na louce za hřištěm, tu-
díž měli rodiče a fanoušci celou 
dobu přehled o dění na trati. Na 
toto cyklistické klání zavítalo 
rekordních 85 závodníků a pro 
ty nejlepší byly připraveny v  cíli 
hodnotné ceny. Za sebe musím 
potvrdit, že se mi závod moc líbil, 

akce měla rychlý spád, k  vidě-
ní byly krásné souboje o přední 
příčky. Chválím i mnohé děti za 
jejich čistou a na pohled pěknou 
jízdu technickými pasážemi. Po 
závodech plynule navazoval pro-
gram fotbalovým zápasem naše-
ho „B“ týmu, který vyhrál nad 
soupeřem 5:3. Celé odpoledne se 
tedy náramně vydařilo.

Zmínil jsem snad vše podstat-
né, co se přes léto událo. Teď se 
přehoupnu do fáze plánování. 
V  sobotu 6. 10. k  nám podruhé 
zavítá cyklokrosová TBC série. 
Proběhne závod O pohár staros-
ty města Chýnov. Podle ohlasů 
se cyklokrosaři ze širokého oko-
lí těší na náročnou trasu, kterou 
jim připravíme za fotbalovým 
hřištěm. Dále bych chtěl pozvat 
všechny členy a partnery Cyk-
loklubu Chýnov z. s. na výroční 
schůzi cykloklubu, kde zhod-
notíme uplynulý rok. Schůze 
se uskuteční 24. 11. 2018 v  Bis-
tru na hřišti. Zveme i všechny 
potenciální zájemce o členství  
u nás v  klubu. Po probrání for-
malit bude na programu volná 
zábava a tmelení kolektivu. Bu-
deme také rádi, když si v kalen-
dáři v předstihu označíte datum  
26. prosince, kdy společně vyrazí-
me na kole na Štěpánskou vyjížď-
ku. O podrobnostech se dočtete 
vždy v dostatečném předstihu na 
našich webových stránkách 

www.cykloklubchynov.cz

Na závěr bych vás chtěl požá-
dat, abyste nezapomněli dávat na 
cestách velký pozor, letos se lidem 
v  našem týmu přihodilo mnoho 
nepříjemných zranění. Doražte 
tedy vždy všichni v  pořádku do 
cíle vaší cesty.                                  

cykloklub chýnov
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Kuželky
Blanka Roubková

Vážení čtenáři,
po krásném létu plném 

sluníčka je zde další číslo Ob-
časníku a s ním zahájení nového 
ročníku mistrovských kuželkář-
ských soutěží.

I v letošním roce bude mít 
Chýnov zastoupení ve druhé 
nejvyšší kuželkářské soutěži žen 
- II.KLŽ A.

Ženy Sokola Chýnov se v této 
soutěži již velmi dobře zabyd-

lely a podávají výborné výkony. 
V letošním roce budou o body 
bojovat: Miroslava Cízlerová, 
Dita Kotorová, Alena Kovando-
vá, Zuzana Mihálová,Věra Ná-
varová, Hana Peroutková a Jana 
Takáčová.

Dalším družstvem v mis-
trovských soutěžích je v KP II 
družstvo Sokola Chýnov „A“. Na 
jeho soupisce jsou: Pavel Bronec, 
Libuše Hanzálková, Tereza Ko-
vandová, Miroslav Mašek, Jan 
Novák, Dušan Straka.

V okresním přeboru jsou 
kostrou mužstva tradičně: Tomáš 
Hes, Luděk Král, Michal Návara, 
Vlastimil Novák, Jiří Šalát, Karel 
Trpák. Do hry se rovněž zapojují 
naše mladé naděje.

Mladé naděje mají ještě své 
soutěže.

Pohár mladých nadějí – soutěž 
pro žákyně a žáky. Zde nás vý-
borně reprezentuje Thea Petrů. 
Další hráčkou je Kristýna Nová-
ková.

Český pohár dorostu – pro do-

rostence a dorostenky. Soutěž, ve 
které startuje Jan Novák.

Na hostování odchází Oldřich 
Roubek do KK Lokomotiva Tá-
bor, Blanka Mašková do SK

Žižkov Praha, Pavel Petrů do 
ASKÖ KSC Schneegattern (Ra-
kousko) a Jiří Dvořák do Polizei 
SV Wells (Rakousko).

Soutěže s naší účastí startují 
22. září. Všem hráčům přejeme 
co nejlepší výsledky a radost ze 
hry. 

Hodu zdar! 

Václav Zadražil 
Veterán klub Chýnov

 

Tak nám skončily prázdniny, 
které letos provázelo opravdu 

letní počasí s vysokými teplotami  
a téměř bez deště, což je samo-
zřejmě ideální počasí pro moto-
risty včetně veteránů. Dá se kon-
statovat, že na ani jednom srazu, 
kterých jsme se zúčastnili, jsme 
nezmokli. 

Nyní už k naší činnosti od 
minulého vydání Občasníku. Ve 
dnech 4. - 7. července se vydala 
trojice našich členů na cestu do 
Itálie, kde bylo cílem navštívit 
Benátky a horský průsmyk Passo 
di Stelvio. Cesta vedla přes Ra-
kousko, kde měl bohužel jeden 
z členů výpravy menší nehodu  
a poranil si předloktí ruky tak, že 
musel být ošetřen v nemocnici, 
kde mu musela být rána zašita. 
Z tohoto důvodu musel cestu 
ukončit a vrátit se v dodávce pře-
pravní služby domů. Do Benátek 
tedy dorazili už pouze dva jezdci. 
Po prohlídce města, následovala 
vyjížďka okolo moře. Další den 
po návštěvě Bormia se vydali 
zdolat již jmenovaný horský prů-
smyk Passo di Stelvio, hlavní cíl 
cesty. Výborným zjištěním pro 
jezdce bylo, že stoupání do výš-
ky 2750 m.n.m., řídký vzduch  
a ostré zatáčky zvládly jejich stro-
je bez poruchy. Na vrcholu, kde 
bylo mnoho turistů ze všech kou-
tů světa, byly české veteránské 
stroje velkou atrakcí. Cesta dolů 
vedla po švýcarské straně prů-
smyku a zde to byla zase zkouška 
brzd. Během pobytu přálo poča-
sí, ale při cestě zpět začalo pršet  
a nezbývalo než poslední část 

přes Švýcarsko a Německo ab-
solvovat jedním tahem. Poslední 
den najely stroje JAWA 250 a ČZ 
250 téměř 700 km v kuse. Cel-
kem bylo ujeto 2000 km a stroje 
i jezdci je zvládli skvěle. 

V sobotu 21. července uspořá-
dala parta přátel malých moto-
cyklů Babeta ve Vlčevsi již třetí 
ročník Babetto párty. Srazu se zú-
častnilo 62 majitelů těchto strojů, 
včetně pěti našich zástupců. Po 
vyjížďce, která vedla po okolních 
obcích, jsme absolvovali dva sou-
těžní úkoly, při kterých se většina 
z naší skupiny držela hesla: není 
důležité zvítězit, ale zúčastnit se. 
To však neplatí o naší člence Janě 

Wolfové, která skončila v soutěži 
žen na pěkném čtvrtém místě.

První sobotu v srpnu se konaly 
hned dva srazy, a to Chotovinské 
zatáčky a Křížem krážem kolem 
Plané. Účast na těchto akcích 
byla ponechána na rozhodnutí 
členů. Větší část z nás však tento-
krát zvolila Planou nad Lužnicí, 
protože se tam konal již čtvrtý 
ročník a my jsme se ještě žádné-
ho nezúčastnili. Na sraz se do-
stavila zhruba stovka motocyklů 
a automobilů. V rámci vyjížďky 
jsme byli pozváni na návštěvu 
muzeí letectví a provaznictví  
v Deštné.  

Další již tradiční akcí, na které 

jsme nemohli chybět, byl desátý 
ročník srazu veteránů ve Vodici, 
kterého se zúčastnilo zatím re-
kordních 130 účastníků, včetně 
některých skutečně hodně sta-
rých traktorů a dalších zeměděl-
ských strojů. 

No a potom už přišla neděle 
19. srpna a zase jsme si museli 
říci, jak ten rok rychle utekl a je 
tu zase náš tentokrát už 3. Sraz 
veteránů Chýnov. 

Stejně jako před rokem nás 
přivítalo krásné slunečné poča-
sí, což je na těchto akcích hodně 
důležitý faktor. Protože bylo vše 
dobře zajištěno předem, mohlo 
se započít s plněním posledních 
úkolů před zahájením akce. 

Již okolo půl desáté se začalo 
náměstí před základní školou 
plnit motocykly a automobily 
všech možných značek. Po zku-
šenosti z loňského roku se za-
pisovatelky dostavily o hodinu 
dříve, a proto před registračním 
místem nevznikla téměř žádná 
fronta a zápisy probíhaly plynule. 
Ještě během výstavy strojů přijíž-
děli další účastníci a jedna taková 
perlička je, že čtvrt hodiny před 
startem vyjížďky se zaregistroval 
host, který potom vyhrál cenu 
pro nejstaršího účastníka srazu. 

Od jedenácti do půl jedné pro-
bíhala výstava zhruba 140 strojů, 
na kterou se přišlo podívat velké 
množství návštěvníků z širokého 
okolí města, ale i z mnoha vzdá-
lených míst republiky.  

Přítomné nejdříve pozdravil 
starosta města Mgr. Pavel Eybert. 
Potom se uskutečnil zajímavý 
rozhovor se známým sběratelem 
historických motocyklů Petrem 

Veterán klub chýnov

pokračování na str. 16
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Hošťálkem, který přijel na sraz 
se svým motocyklem Douglas 
350ccm z roku 1914. Tato mo-
torka se stala nejstarším strojem 
letošního srazu. 

Největší "peckou", kterou or-
ganizátoři připravili, byla účast 
nejlepšího republikového mo-
tokrosaře všech dob, Jaroslava 
Falty, který zavzpomínal na svou 
bohatou a velmi úspěšnou kari-
éru a ochotně podepisoval svým 
fanouškům při autogramiádě 
podpisové kartičky. Zájem byl  
i o jeho knihu Ukradený titul. 

Po ukončení výstavy ve 1230 
hod. odstartoval starosta měs-
ta vyjížďku, která letos vedla 
přes Turovec, Skopytce, Košice  
a Sedlečko do Klenovic, kde byla 
na návsi hodinová přestávka na 
občerstvení a plnění soutěžních 
úkolů, které připravila firma 
Pneuservis Kazda Klenovice.  
I zde se sešlo několik místních 
příznivců veteránů, včetně sta-
rosty obce, který nás přivítal 
a pozdravil. Zpět do Chýno-
va jsme se vrátili přes Rybo-
vu Lhotu, Želeč a Planou nad 
Lužnicí. Délka letošní vyjížďky 
byla 55km. Vyjížďka i tentokrát 

proběhla za velké ukázněnosti 
účastníků, bez větších prodlev  
a přesně dle časového harmono-
gramu.

Po návratu do Chýnova byla 
vyhlášena a oceněna nejdříve 
soutěž, která proběhla v Kleno-
vicích. Tyto ceny, které darovala 
firma Pneuservis Klenovice, pře-
dával její majitel Lukáš Kazda. 
Poté byly vyhlášeny kategorie, 
které připravili pořadatelé. Po 
vyhlášení výsledků soutěží se 
všichni účastníci shodli na tom, 

že se budou těšit na další, již 4. 
Sraz veteránů Chýnov, který se 
uskuteční opět v neděli 18. srpna 
2019.

Závěrem Veterán klub Chý-
nov děkuje za finanční podporu 
Zastupitelstvu Města Chýnov, 
firmě TOPLAC Benátky nad Ji-
zerou, ing. Karlu Turečkovi, ing. 
Jaroslavu Jankovskému a za věc-
né dary firmě Golden Snack Zá-
hostice. Dále chceme poděkovat 
pracovnicím městské knihovny 
za pomoc při tisku materiálů  

a propagaci akce, slečnám zapi-
sovatelkám, které prováděly re-
gistraci účastníků, pracovníkům 
Chýnovské majetkové, provo-
zovateli restaurace Holešovna, 
provozovateli restaurace U Čen-
dy, školníkovi ZŠ, hudebnímu 
doprovodu a prodavačkám pro-
dejny COOP Jednota Chýnov. 
Dále všem občanům, kteří se  
v tak hojném počtu přišli na sraz 
podívat a samozřejmě všem na-
šim členům, kteří se podíleli na 
přípravě a realizaci této akce.      

Evžen Zadražil 
ředitel závodu

Pozvánka na Strmý vrch 
chýnov 29. 9. 2018

Motokrosová sezóna se na-
chází ve své druhé polovi-

ně a stále běží v  plném proudu. 
K jejímu zhodnocení se podrob-
něji dostanu až v příštím vydání 
Občasníku. V tomto čísle bych si 
Vás dovolil pozvat na další ročník 
závodu motocyklů do Strmého 
vrchu, který se uskuteční 

v sobotu 29. září 2018. Je to stále 
stěžejní akce našeho klubu po or-
ganizační stránce, navíc pořáda-
ná doma v Chýnově. 

Na startu se opět sejdou špič-
ky motocyklového sportu z  celé 
České republiky. Loňské vítěz-
ství bude obhajovat letošní mistr 
Evropy a mezinárodní mistr ČR 
v  motokrosu Martin Michek, 
který bude mít na místě i auto-
gramiádu. Velkým konkuren-
tem mu bude jeden z  nejlepších 
českých hardendurových zá-
vodníků Roman Körber, který 

startuje za pořádající Motosport 
Chýnov. V  padesátimetrovém 
kopci plném překážek změří síly 
i několik domácích závodníků. 
Soutěžit se bude v  kategoriích 
motokros+enduro, trial, ČZ  
a děti do 15 let. Aby to jezdci ne-
měli tak jednoduché, podařilo se 
ve spolupráci s  městem Chýnov 
navézt na samý vrchol kopce 60 
kubíků zeminy, čímž se zavezla 
hluboká kolej, kterou se jezdci 
snáze dostávali až nahoru a také 
se tím téměř o jeden metr vyvýšil 
samotný cíl. V souvislosti s úpra-

vou tratě patří velký dík přede-
vším Jiřímu Jirků, který má její 
přípravu na starosti.

Rozhodně si nenechte tuto je-
dinečnou sportovní událost ujít! 
Tréninky začínají v  9:30 hod., 
hlavní závod pak v 13:00 hod. Po 
celý den bude připraveno bohaté 
občerstvení, doprovodný pro-
gram a zajímaví hosté. Večer od 
20:00 se uskuteční tradiční dis-
kotéka v  sále KD Chýnov. Více 
informací k  celé akci se dozvíte 
na webu pořadatele.                     

www.motosportchynov.cz

Motosport

pokračování ze str. 15

http://www.motosportchynov.cz
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Poslední prázdninový 
víkend se stává  

chýnovské koupaliště  
dějištěm tradičního  
zápolení vodáků na  

netradičních plavidlech. 

Přestože v  těchto závodech 
je vítězem vlastně každý 

z  účastníků – někdo už jen pro 
odvahu nasednout do vratké-
ho plavidla nebo přejet na kole 
lávku přes rozbouřený bazén 
– sváděly se boje urputné a zá-
vodníci ze sebe vydávali oprav-
du všechno. A tak komu čest 
tomu čest, ve svých kategoriích 

dosáhli nejlepších výkonů: Voj-
těch Vácha na kole přes bazén 
a v neckách ve dvojici s  Fran-
tiškem Karešem, nejlepší smí-
šenou dvojicí byli Dan a Týnka 
Eybertovi a s kolečkem přes ba-
zén nejrychleji převezl Jan Hes 
ml. Johanku Hesovou. Z  chlap-
ců byl nejlepší Tadeáš Eybert, 
z  dorostenců František Kareš, 
kategorii mužů opanovali Ey-
bertovi – do 50 let Dan Eybert, 
nad 50 let Pavel Eybert. V žen-
ských kategoriích vyhrály Tere-
za Nováková, Hana Matějková  
a Lenka Kosová.                             

chýnovská neckyáda po třinácté
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"Každý den buďte 
chvíli osamotě..."
Dalajláma

ZŠ chýnov

18.30–19.30
PáteK

Začínáme 14. 9. 2018

tělocvična ZŠ

www.power–yoga.cz

tìlocvièna ZŠ  Chýnov
každé SUDÉ ÚTERÝ od 19:15
lekce trvá 60 min. a stojí 50 Kè

více info na 723 014 646

dle kalendáøe

o všech školních prázdninách lekce odpadá 

zaèínáme 18.9. 2018

AEROBIC 
se Zuzkou dance

TABATA 

tìlocvièna ZŠ  Chýnov
každé LICHÉ ÚTERÝ od 19:15
lekce trvá 60 min. a stojí 50 Kè

více info na 723 014 646

podložku a pití s sebou

intervalový trénink, výživné posílení svalù celého tìla zábavnou 

formou, spalování tukù, bez choreografií...

vhodné i pro muže, každý si volí svou intenzitu cvièení

dle kalendáøe

o všech školních prázdninách lekce odpadá 

zaèínáme 25.9. 2018
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CENTRUM  PRO KOMUNITNÍ PRÁCI JIŽNÍ ČECHY  

A MĚSTO TÁBOR 

ZVOU  

NA 1. VEŘEJNÉ SETKÁNÍ  
 

Zajímá vás téma sociálních služeb? 

Máte konkrétní otázky či návrhy k sociálním službám v regionu? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Využijte možnosti PTÁT SE a DISKUTOVAT  

v rámci probíhajícího   

KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

Kdy: 20.9.2018 od 16h 

Kde: CENTRUM UNIVERZITA TÁBOR,   
               Vančurova 2904,  

             2. patro, sál B 203  
 

Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Tábor 
registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006569 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií 

 

 Senioři 

 Děti, mládež a rodina 

 Osoby v nepříznivé životní situaci 

 Menšiny 

 Osoby zdravotně postižené 

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!

Mykologická vycházka

V sobotu 6. 10. v 9:00 hodin
sraz ve Velmovicích u kapličky

Vede Pavel Špinar
Délka vycházky 2–3 km
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Bezplatný vzdělávací 
kurz pro maminky 

v táboře

Maminky neváhejte a při-
hlašujte se do bezplatného 

kurzu počítačů a měkkých doved-
ností. 

Náš seberozvojový kurz se od 

poloviny září 2018 otevírá všem 
maminkám z Tábora a okolí, kteří 
řeší návrat do práce nebo hledají 
lepší zaměstnání. Během výuky je 
zajištěno hlídání dětí zdarma. Na-
chystali jsme pro vás skvělý pro-
gram simulující založení virtuální 
firmy. Zkusíte si práci nanečisto 
s kancelářskými programy. Zažijete 

lekce se specialisty z personálních 
agentur. Zaměříte se na životopis  
a připravíte se na pracovní poho-
vor. Užijete si semináře o komuni-
kacích, spolupráci s  psychologem  
a mnoho dalších zajímavých akti-
vit. Unikátní program kurzu vám 
pomůže najít cestu k  sebereali-
zaci a podpoří sebevědomí, které 

se hodí nejen v  pracovním, ale  
i osobním životě. Kurz  je vhodný 
pro všechny rodiče dětí do 15 let, 
kteří se chtějí vzdělávat a pracovat 
na sobě.

Je lepší si své místo rezervovat 
na www.attavena.cz nebo na emai-
lové adrese                                         

zuzana.heferova@attavena.cz

14. 9. Setkání 
pro pečující 

9–10.30h

Pro vzájemnou podporu, 
povzbuzení a načerpání 
sil pro další pečování. Na 
setkání nemusíte hovořit, 
i naslouchání příběhům 
druhých může pomoci. 
V sídle Domácího hospice.
 

15. 9. nejste sami

Setkání pro pozůstalé 10-

11.30h. Pokud vám zemřel 
někdo blízký, je vám smut-
no a hledáte způsob, jak 
se se smutkem vyrovnat, 
přijďte na setkání. Nemu-
síte hovořit, i naslouchání 
příběhům druhých může 
pomoci. V sídle Domácího 
hospice. 

22. 9. Bezplatný kurz 
pro pečující 9-15 h.

 Praktické rady z  oblasti 
ošetřování, sociálně práv-

ních informací i nezbytné 
péče o sebe sama. Součástí 
kurzu je nácvik manipu-
lace s  nepohyblivým člo-
věkem a potřebných ošet-
řovatelských dovedností. 
V sídle Domácího hospice.

26. 9. den otevřených 
dveří 9-17 hod. 

Seznamte se s  činností 
Domácího hospice Jor-
dán. V  sídle Domácího  
hospice. 

Bližší informace 
a přihlášky: 

 

tel.: 725 414 931
 

eva.spallova@hospicjordan.cz 

Bydlinského 2964 Tábor 
 

www.hospicjordan.cz

Pozvánky na zářijové akce domácího hospice Jordán pro veřejnost
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KurZy něMČiny
Úterý od 17:30 hod.

mírně pokročilí 

Úterý od 19:00 hod. 
pokročilí 

začátečníci 
120 Kč/60 min. 
nebo 90 min. 

podle počtu účastníků ve skupině

Začínáme v úterý 

25. září 
v městské knihovně

Bližší informace a přihlášky:

nemcinavchynove@seznam.cz

POSKytOVání 
technicKÝch SluŽeB

Libor Dvořák
391 55 Chýnov 

Tel.: 607 255 383

 Údržba nemovitostí, spínání zdiva

 Stavební zámečnictví

 Zámečnické práce

 Svářečské práce

 Výroba vrat, plotů, mříží

 Montáže

Starostové a nezávislí získali důvěru občanů v Chýnově 
poprvé v roce 2010, kdy do zastupitelstva města zasedli 

čtyři zvolení kandidáti a jeden z nich obsadil místo v Radě 
města Chýnov. 

Ve volbách v roce 2014 se našemu hnutí čtyři místa  
v zastupitelstvu podařilo obhájit a díky vysokému počtu 
hlasů získat také dva mandáty v radě města. To svědčilo  
o zvyšující se důvěře občanů v naše kandidáty. I díky tomu 
jsme mohli v tomto volebním období podporovat řadu in-
vestic zajišťujících patřičný životní standard občanů Chýno-
va a přilehlých obcí. Jednalo se např. o opravy a rekonstrukce 
mnoha chodníků a cest, zvýšení počtu zasíťovaných parcel 
pro výstavbu rodinných domů, přípravu výstavby sportovní 
haly a obchvatu Chýnova a další.

Kandidáti hnutí Starostů a nezávislých v letošních volbách 
mají i pro následující období stále chuť pracovat ve prospěch 
občanů. Někteří z nich mají s komunální politikou dlouho-
leté zkušenosti, jiní jsou odborníky ve svých profesích nebo 
jsou zapojeni v různých spolcích veřejného života v Chýno-
vě. 

V případě, že v nadcházejících volbách získáme Vaši důvě-
ru, budeme se i nadále snažit o rozvoj města a přidružených 
obcí. 

Budeme aktivní při vytváření podmínek pro řešení důle-
žitých věcí, jako je dostupnost zdravotní péče, ochrana ži-

Poř. č. Jméno a příjmení Věk Povolání
1. Mgr. Milan Rada 46 zástupce ředitele ZŠ
2. Otto Strakatý 52 strojvedoucí
3. Mgr. Miroslav Mládek 66 důchodce
4. Ing. Zdeněk Kulík 50 revírník
5. Jaroslav Mládek 62 projektant
6. Ing. Alois Zadražil 42 vedoucí IT oddělení
7. Jaroslava Strakatá 49 OSVČ
8. Jana Hejná, DiS. 53 sociální pracovnice
9. Hana Petrů 60 vedoucí školní jídelny

10. Ing. Vladimíra Hesová 41 ekonomka
11. Jitka Svobodová 41 rodičovská dovolená
12. František Straka 60 OSVČ
13. Josef Kovanda 44 prodavač
14. Bc. Milan Rada 22 student
15. Ondřej Fučík 23 dělník

votního prostředí či dopravní obslužnost. Naším zájmem je rovněž 
věnovat se oblasti služeb pro obyvatele a budeme podporovat pod-
nikání v této sféře.   

Zasadíme se o to, aby byl Chýnov i jeho okolí stále krásnějším  
místem pro život, sport, kulturu i rekreaci.

Předem za Vaše hlasy děkujeme.

VOLEBNÍ PROGRAM kandidátů hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 
Komunální volby 2018 Chýnov
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Kdo jsme?

Sdružení nezávislých kandidátů z Dobronic, Kloužovic, Velmovic, Záhostic a Chýnova navazuje na program a činnost, kterou v roce 2006 zahájili 
jejich předchůdci zastupující venkovské části města Chýnova. Již tři volební období se zastupitelé zvolení za Sdružení aktivně podílejí na činnos-

ti městského zastupitelstva i rady města. Jejich dosavadní aktivita přispěla k tomu, že se jednání zastupitelstva změnila směrem k otevřené diskusi  
a demokratickému rozhodování.

Do komunálních voleb 2018 vstupujeme se snahou pokračovat v dosavadní činnosti a zároveň spojit síly s „Chýnováky“ s cílem vytvořit 
kandidátku pro ty, kteří chtějí rozvoj všech částí (obcí) města Chýnova. Při sestavování kandidátní listiny jsme se snažili zapojit občany, kteří se 
nebojí říci otevřeně svůj názor a aktivně ho prosazovat. Naše kandidátka zahrnuje ve velkém počtu obyvatele okolních obcí. Chceme pokrýt co 
nejširší spektrum názorů, postojů a omezit příbuzenské vztahy mezi členy.

co chceme?
Chceme být konstruktivní, komunikativní, nekonfliktní, otevření a aktivní pro splnění následujících cílů: 

1. Budeme usilovat o udržení zdravých městských financí. Myslíme nejenom na období růstu, kdy jsou veřejné finance  
v dobré kondici, ale také na horší časy i pro městský rozpočet.

2. Zásadně podporujeme rozvoj sportu a sportovních aktivit na území Chýnovska. Proto podporujeme a budeme podporovat projekt 
výstavby tělocvičny  
v areálu bývalého pivovaru. Budeme však usilovat vlastními silami o získání státní podpory na tuto rozsáhlou investiční akci. 

3. Navrhneme zřízení „Půdního a lesního fondu města Chýnov“. Zastavíme neúčelné prodeje půdy z historického majetku města.
4. Budeme nadále usilovat  

o opravy místních komunikací  
a chodníků a historického majetku města v Chýnově a místních částech.

5. Budeme nadále pokračovat v úpravách dětských hřišť, případně tyto hřiště budeme nadále rozšiřovat.
6. Nadále budeme podporovat poskytování příspěvku města Chýnov na narozené dítě. Budeme však usilovat o jeho větší adresnost. 

Chceme nově prosadit příspěvek města Chýnov našim seniorům. Jsme připraveni prosadit jednorázový „Chýnovský důchod“ ve výši 
10000,-- Kč pro všechny občany, kteří oslaví 80 let a měli minimálně po dobu 15 let trvalé bydliště v našem městě.                                            

Sdružení nezávislých kandidátů 
z dOBrOnic, KlOuŽOVic, VelMOVic, 

ZáhOStic a chÝnOVa

P. Č. Příjmení, jméno, tituly Věk Politická 
příslušnost Povolání Bydliště

1 Šmejkal Jan Ing. 33 BEZPP technolog Dobronice

2 Tureček Karel Ing. 47 BEZPP poslanec Parlamentu ČR Chýnov

3 Fraitová Andrea Ing. 42 BEZPP personalista Kloužovice

4 Kuchař Libor Ing. MBA 49 BEZPP ředitel Velmovice

5 Veselý Milan Mgr. 44 BEZPP manažer Chýnov

6 Peclinovský Zdeněk Ing. et Ing. 35 BEZPP IT architekt Chýnov

7 Makovec Aleš 33 BEZPP soukromý zemědělec Kloužovice

8 Jaroš Ondřej Mgr. 38 BEZPP učitel Chýnov

9 Musil Martin 43 BEZPP manažer Chýnov

10 Štokinger Stanislav 60 BEZPP strojvedoucí Kloužovice

11 Fučík Jan Mgr. 33 BEZPP obchodní zástupce Chýnov

12 Hájek Jaroslav 39 BEZPP ředitel Dobronice

13 Vácha Pavel 42 BEZPP kuchař Velmovice

14 Svobodová Olga Ing. 51 BEZPP ekonomka Chýnov

15 Prášek Tomáš 44 BEZPP OSVČ Chýnov
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Ing. Lukáš Kunče 
lídr kandidátky ODS Chýnov

Vážení spoluobčané,
místní organizace ODS 

Vám představuje program kandi-
dátů do zastupitelstva města Chý-
nov z řad ODS i nestraníků pro 
následující volební období 2018 
– 2022. 

V našem programu jsou za-
kotveny základní hodnoty, které 
byly vždy dodržovány při sprá-
vě našeho města a jeho místních 
částí. Proto chceme i v dalším 
volebním období navázat na vel-
mi dobrou práci starosty, radních  

a zastupitelů zvolených za ODS, 
a to zejména v oblasti výstavby 
a rozvoje města a jeho místních 
částí, a tím dále zvyšovat kvalitu 
života v našem městě. 

Naše dlouhodobé cíle se týka-
jí především výstavby obchvatu 
města, vybudování tělocvičny, 
zřízení ordinace pro lékaře, a tím 
zkvalitnění zdravotní péče o ob-
čany, modernizace infrastruktury 
či budování sociálních bytů. 

V rámci jednotlivých projektů 
se chceme zaměřit na pokračo-
vání oprav chodníků, místních 
komunikací, veřejného osvětlení, 
vodovodu a ČOV. 

Mezi další záměry našeho pro-

gramu patří zlepšení komunikace 
a informovanosti místních obča-
nů v otázkách řízení města, pri-
oritně vybudováním interaktivní 
úřední desky města Chýnov, vy-
tvořením Wi-Fi free zóny v oblas-
ti Gabrielova náměstí, zavedením 
komunikace prostřednictvím so-
ciálních sítí a zlepšením přístupu 
k dokumentům města jednotli-
vým zájemcům. 

Kandidáti do zastupitelstva 
města Chýnov a jeho místních 
částí za ODS věří, že i v dalším 
volebním období budou moci 
ukázat svoji upřímnou snahu  
o rozvoj města a růst kvality živo-
ta našich občanů.                           

Dovolujeme si Vás pozvat 
na besedu s  kandidáty do 
Městského zastupitelstva za 
místní sdružení Občanské 
demokratické strany Chýnov. 
Toto setkání se uskuteční  
24. 9. 2018 od 19.00 hodin 
v  jídelně restaurace Na Rad-
nici. Chceme Vám představit 
programové priority do příští-
ho volebního období, slyšet 
vaše připomínky k nim a také 
představit jednotlivé kandidá-
ty, kteří se ucházejí o Váš hlas 
v nadcházejících volbách.

Za MS ODS Chýnov
Mgr. Pavel Eybert

Kandidát
poř. číslo příjmení, jméno, tituly věk Navrhující 

strana
Politická

příslušnost Povolání Bydliště

1 Kunče Lukáš Ing. 47 ODS ODS instalatér Chýnov

2 Hesová Pavla Mgr. 42 ODS ODS nákupčí Chýnov

3 Eybert Pavel Mgr. 69 ODS ODS starosta Chýnov

4 Zadražil Evžen Bc. 45 ODS BEZPP IT technik Chýnov

5 Hes Tomáš 49 ODS BEZPP zdravotnický záchranář Chýnov

6 Strnad Tomáš 31 ODS BEZPP řidič Chýnov

7 Sokolík Josef 54 ODS ODS ředitel společnosti Chýnov

8 Musil Josef Mgr. 59 ODS ODS ředitel školského zařízení Chýnov

9 Kainráthová Renata Ing. 57 ODS BEZPP vedoucí pečovatelských služeb Chýnov

10 Pistulka Jan 62 ODS ODS místostarosta Chýnov

11 Bartáček Jaroslav 37 ODS BEZPP kontrolor jakosti Chýnov

12 Mlynář Karel 47 ODS BEZPP technik Chýnov

13 Šedlbauer Ladislav Bc. 38 ODS ODS finanční poradce Chýnov

14 Basíková Eliška 54 ODS BEZPP OSVČ Chýnov

15 Vácha František 57 ODS ODS vedoucí organizace Chýnov
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program: 

1 7 : 3 0  H R A J Í  P O U L I Č N Í C I  
1 8 . 0 0  S L A V N O S T N Í  Z A H Á J E N Í  V E Č E R A ,                       
              V Y S T O U P E N Í  Ž Á K Ů Z Š ,  P O U L I Č N Í C I  
1 8 : 3 0  M G R .  O N D Ř E J  J A R O Š :  O S U D O V É  O S M I Č K Y  
              V  Č E S K Ý C H  D Ě J I N Á C H ,  V Y S T O U P E N Í  Ž Á K Ů  
              Z Š ,  P O U L I Č N Í C I  
1 9 : 3 0  P H D R .  J I Ř Í  P R Á Š E K :  J A K  S E  Ž I L O  V                 
              C H Ý N O V Ě  1 9 1 8  -  1 9 3 8  
2 1 : 0 0  U K O N Č E N Í  O F I C I Á L N Í  Č Á S T I  V E Č E R A  
2 1 : 0 0  -  2 4 : 0 0  V O L N Á  Z Á B A V A ,  K  T A N C I  A                 
              P O S L E C H U  H R A J E  H U D E B N Í  S K U P I N A              
              M E R E N D A  
 
 

S R D E Č N Ě  V Š E C H N Y  Z V E M E    V  S O B O T U  2 0 .  1 0 .   
D O  K U L T U R N Í H O  D O M U  V  C H Ý N O V Ě   

N A  S L A V N O S T N Í  V E Č E R  

OSUDOVÉ
OSMIČKY


