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Andrea Fraitová
starostka města

Vážení spoluobčané, zdravím 
vás poprvé prostřednictvím 

našeho chýnovského Občasníku. 
Je čas adventu, a proto bych vám 
chtěla na tomto místě popřát, 
abyste si tento čas i navzdory 
předvánočnímu shonu užili v po-
klidu. Abyste si našli čas nejen ke 
zhodnocení roku uplynulého, ale  
i ke stanovení přání, cílů a priorit 
v roce nadcházejícím...

Totéž se budu snažit učinit i já, 
a to nejen na úrovni svého osob-

ního života, ale i toho profesního, 
který se mi po zvolení do funkce 
starostky našeho města nyní vý-
znamně mění. Mohu vás ujistit, 
že se budu snažit co nejrychleji 
zapracovat v  této důležité pozi-
ci, že budu chtít navázat na do-
savadní práci mých předchůdců 
a ve spolupráci s  radou města  
a městským zastupitelstvem do-
končit všechny již započaté pro-
jekty dle plánu a během celého 
následujícího volebního období 
realizovat i projekty nové. 

Nechť kouzlo Vánoc projde 
vaším domovem a zanechá za 
sebou klid, pohodu a štěstí. Jmé-
nem celého zastupitelstva města 
vám pak do nového roku srdečně 
přeji hodně zdraví, štěstí, lásky  
a osobních i pracovních úspěchů! 
Těším se na spolupráci s  vámi  
v příštím roce!

Závěrem bych vás chtěla po-
zvat na společný vstup do no-
vého roku a společný přípitek 
v  rámci tradičního ohňostroje, 
který se uskuteční na Gabrielově 
náměstí před školou 15 minut po 
silvestrovské půlnoci na Nový 
rok. 

PROSINEC
 14. 12. 18:30 Výroční 

schůze Motosportu Chýnov, 
KD Chýnov

 15. 12. 7:00 Roráty, kostel 
Nejsvětější Trojice

 15. 12. 14:00 Adventní 
dílnička na faře

 15. 12. 14:00 8. Dětská liga 
Táborska, orientační běh, na 
Močítkách

	15. 12. 16:30 Zpívání  
u stromečku  
v Dobronicích

 16. 12. 14:00 Adventní 
koncert sboru Domino 
v kostele Nejsvětější Trojice

 18. 12. 15:30 Zpívání  
u stromečku před školou

	23. 12. 9:00 Sváteční 
bohoslužby, sbor „Tvrz víry“

 24. 12. 22:00 Půlnoční mše 
svatá 

 26. 12. 9:00 Sváteční 
bohoslužby, sbor „Tvrz víry“

 26. 12. 10:00 Tradiční 
zimní turnaj v malé kopané, 
fotbalové hřiště Chýnov

 26. 12. 13:00 Štěpánská 
cyklovyjížďka, sraz  
u kašny před ZŠ, trasa  
cca 20–25 km, vyjížďka 
zakončená v Bistru na hřišti

 26.–29.12. Vánoční 
kuželkářský turnaj dvojic, 
TJ Sokol Chýnov
V adventní době a ještě 

chvíli poté až do  
4. 1. 2019 si můžete 
v městské knihovně 
prohlédnout betlém 

pana Oldřicha Kučery 
z Březiny u Poličky

LEDEN
 01. 01. 0:15 Novoroční 

ohňostroj na náměstí
 12. 01. 13:30 19. ročník 

Běhu Milénia, 
 sraz před ZŠ Chýnov
 12. 01. 20:00 Myslivecký 

ples, KD Chýnov (hraje 
Vysočinka)

 Od 14. 01 zveme na výstavu 
obrazů chýnovské rodačky 
Kamily Doubkové, 

 obrazy je možné si prohlédnout 
v městské knihovně až do konce 
února 2019

 19. 01. 15:00 Historie 
kloužovických rodů  
a gruntů, 

 sousedské posezení s přednáškou 
Jiřího Dvořáka,  
Hostinec U Basíků

ÚNOR
 07. 02. 17:00 Promítání 

fotek Chýnova a okolí, Josef 
Basík,  Měk Chýnov

 09. 02. 20:00 Ples KPŠ, KD 
Chýnov (hraje Ivan Kubát, Pepa 
Dušek a spol.)

 23. 02. 20:00 Hasičský ples, 
KD Chýnov (hraje Blue Band)

BŘEZEN
 11. -17. 3. Jarní prázdniny

Kalendář aKcí

Autor fotografie: Lukáš Rešl - Pacova hora
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První dny starostky města chýnova, 
paní andrey Fraitové, v její nové funkci

Andrea Fraitová ve své kanceláři...

... na návštěvě v Mateřské škole Chýnov... na výroční schůzi Cykloklubu Chýnov

... na výroční schůzi SDH Chýnov

... při předávání cen vítězům jihočeského Krajského přeboru v motokrosu 2018 ... s malířkou Evou Wernerovou - Malkovskou  
na výstavě jejích obrazů
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My, kolegové z MÚ Chýnov, 
mu k  tomuto ocenění sr-

dečně blahopřejeme a zároveň 
si dovolujeme vyslovit hlasitý 
souhlas. Ačkoliv vždy mával ru-
kou nad jakoukoliv pochvalou, 
a i tento článek neměl být nikde 
jinde zveřejněn, rozhodli jsme se 
s Vámi o tuto výjimečnou událost 
podělit. 
Pavel Eybert - starosta, senátor, 
zastupitel, ale především Člo-
věk...  jeho jméno je pojmem 
a synonymem pro přirozenou 
autoritu, skromnost, ráznost  
a neuvěřitelnou pracovitost... 
Rádi bychom mu tímto poděko-
vali za společně strávené roky. 
Nebylo vždy snadné stačit jeho 
neutuchajícímu elánu, se kterým 

se vrhal do řady náročných akcí, 
u kterých se nebál maximálně vy-
užít všechny dostupné dotační ti-
tuly pro výstavbu a modernizaci 
nových objektů v Chýnově a jeho 
místních částech. Nás zaměst-
nance, kteří jsme mu v  tom byli 
snad alespoň trošku nápomoc-
ni, vždy náležitě odměnil. Nám 
bylo radostí pracovat pro něj, pro 
„nadřízeného“, který se k  nám 
vždy choval s úctou a uměl ocenit 
přínos každého človíčka, který se 
na úřadě objevil. 
Možná mu vytýkáte, že uměl být 
dost svéhlavý a nikdy nechtěl 
diskutovat. Vzhledem k  tomu, 
že sám osobně řídil veškeré pro-
bíhající projekty a domlouval 
všechny detaily, už prostě neměl 

sil vše donekonečna vysvětlovat. 
Budiž řečeno na jeho obranu, že 
vše, co dělal, dělal pro budová-

ní svého milovaného města, pro 
Chýnov, pro vás... 

Kolegové MÚ Chýnov

Svaz měst a obcí České republiky pořádal podruhé soutěž Nejlepší starosta v uplynulém volebním období, tentokrát tedy v letech 2014–
2018. Cílem soutěže je ocenit ty, kterým se povedlo o něco více než ostatním a dát tak inspiraci svým kolegům. Krajští vítězové byli opět 

vyhlašování na Pražském hradě ve Španělském sále. 

Ještě pár slov k Pavlu eybertovi

Převzato z časopisu Informační servis SMO
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Z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo města:
Eliška Basíková, Pavel Eybert, 
Andrea Fraitová, Tomáš Hes, On-
dřej Jaroš, Libor Kuchař, Zdeněk 
Kulík, Jaroslav Mládek, Miro-
slav Mládek, Jan Pistulka, Milan 
Rada, Otto Strakatý, Jan Šmejkal, 
Karel Tureček, Evžen Zadražil  

Rada města:
Andrea Fraitová (starostka), 
Evžen Zadražil (místostarosta), 
Tomáš Hes, Milan Rada, Jan 
Šmejkal 

Členové finančního výboru (5):
Předseda: Jan Šmejkal
Členové: Josef Musil, Václav Za-
dražil, Bohuslav Kučera, Tomáš 
Hes
Členové kontrolního výboru (7):
Předseda: Libor Kuchař
Členové: Zdeněk Kulík, Jindřich 
Bubeník, Olga Svobodová, Stani-
slav Štokinger, Pavel Eybert, Jaro-
slava Strakatá

KOMISe, SBORY:
Stavební komise:
Předseda:  Karel Tureček
Členové: Jiří Čihák, Tomáš Men-
šík, Jana Douchová, Jaroslav Bar-
táček, Pavel Eybert, Lukáš Kunče, 
František Vácha, Lukáš Drápala, 
Milan Veselý, Jaroslava Strakatá

Komise životního prostředí  
a zemědělství:
Předseda: Otto Strakatý

Členové: Radek Dvořák, Zdeněk 
Kulík, Karel Tureček, Božena Str-
nadová, František Švec, Václav 
Hanousek

Školská a kulturní komise:
Předseda:  Milan Rada
Členové: Evžen Zadražil, Miro-
slav Mládek, Ondřej Jaroš, Alena 
Strašrybková, Štěpánka Jirásko-
vá, Jitka Svobodová, František 
Vácha, Helena Málková, Milan 
Veselý

Sociální a zdravotní komise:
Předseda: Tomáš Hes
Členové: Jan Pistulka, Miroslav 
Mládek, Rostislav Černý, Renata 
Kainráthová, Pavla Hesová, Dag-
mar Mládková, Jana Hejná

Komise pro informatiku:
Předseda: Zdeněk Peclinovský
Členové: Štěpánka Jirásková, 
Alena Strašrybková, Evžen Za-
dražil, Tomáš Prášek, Václav 
Dvořák, Veronika Starková, 
Alois Zadražil, Lukáš Drápala

Sbor pro občanské záležitosti:
Předsedkyně: Marie Fučíková
Členky: Jitka Betáková, Anna 
Butalová, Simona Čekalová, 
Hana Dvořáková, Jitka Komár-
ková, Eliška Basíková, Helena 
Málková, Dagmar Mládková, 
Marie Musilová, Bohumila Ra-
kušanová, Jarmila Váchová, Pavla 
Hesová

Evžen Zadražil 
místostarosta

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás informoval 
o výsledku jednání Zastupitelstva 
města Chýnova, konaného dne 
26. listopadu 2018. Vedení toho-
to zasedání se po ustanovujícím 
zastupitelstvu, konaném dne  
5. listopadu 2018, ujala nově zvo-
lená starostka paní Andrea Frai-
tová.
Na programu byla volba finanč-
ního a kontrolního výboru. Nej-
prve se hlasovalo o počtu členů 
v  jednotlivých výborech. Ve fi-
nančním bylo odsouhlaseno čle-
nů pět a v tajné volbě pak získali 
nejvíce hlasů Josef Musil, Tomáš 
Hes, Václav Zadražil a Bohuslav 
Kučera. Předsedou tohoto výbo-
ru je Jan Šmejkal. Do kontrolní-
ho výboru byl odsouhlasen počet 

členů sedm. Jejími členy se stali 
Zdeněk Kulík, Jaroslava Straka-
tá a Jindřich Bubeník. Po shodě 
hlasů v prvním kole pak proběh-
lo druhé kolo volby a výše jme-
nované členy pak doplnili Stani-
slav Štokinger, Olga Svobodová  
a Pavel Eybert. Předsedou tohoto 
výboru je Libor Kuchař.
Odsouhlaseny byly též odmě-
ny členů Zastupitelstva města 
Chýnova dle NV č.318/2017 Sb.,  
a to v  dosavadní výši do konce 
roku 2018 a zhruba s  desetipro-
centním navýšením od 1.1.2019. 
Odsouhlaseni byli též jednatelé 
Chýnovské majetkové s.r.o. (An-
drea Fraitová a Evžen Zadra-
žil) a Kloužovické tepelné s.r.o. 
(Andrea Fraitová a Jan Šmejkal). 
Na programu dále byly prodeje 
pozemků, tentokráte v  malém 
množství. Zastupitelstvo si také 
vyžádalo přehled financování 

akce Den s  armádou za posled-
ních deset let. Rada města pak do 
17.12.2018 rozhodne o jejím po-
řádání v roce 2019, neboť Město 
Chýnov je pořadatelem této akce.
Odsouhlasen byl rovněž návrh 
rozpočtu na rok 2019 a střed-
nědobý výhled hospodaření pro 
Místní hospodářství, Základní 
školu a Mateřskou školu. Revo-
kována a pouze s  minimálními 
změnami následně schválena 
byla též pravidla pro schvalování 
rozpočtových změn s  platností 
od 27.11.2018.
Paní starostka dále zastupitele in-
formovala mj. o aktuální situaci 
ve výstavbě tělocvičny, problé-
mech s navýšením ceny ze strany 
dodavatele za výstavbu komu-
nikace v  ulici Nad Libosadem, 
informovala též o ustanovení 
inventarizační komise a inventa-
rizačním plánu na další období.

Předložen byl též plán zasedání 
Zastupitelstva města Chýnova 
v  roce 2019. Zastupitelstvo se 
v něm sejde celkem čtyřikrát. Ješ-
tě v tomto roce je v plánu zasedá-
ní zastupitelů ve čtvrtek 27. pro-
since 2018. Termíny budete moci 
aktuálně sledovat na webových 
stránkách města  www.chynov.eu 
stejně jako spoustu dalších aktu-
álních informací.
Volba předsedů a členů jednot-
livých komisí je v  kompetenci 
Rady města, která zasedala ještě 
před jednáním zastupitelstva,  
a jejich přehled můžete získat 
dále, stejně tak jako přehled 
schváleného rozpočtu na rok 
2019. Nově zřízena byla komise 
pro informatiku.
Závěrem mi dovolte popřát 
všem občanům pohodově svátky  
a mnoho zdraví, štěstí a spokoje-
nosti v roce 2019! 

Město Chýnov
Schválený rozpočet na rok 2019

Rozpočtové výdaje 2019 
2143 Cestovní ruch 55 000
2212 Silnice 2 470 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 300 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 60 000
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 45 000
2310 Pitná voda 50 000
2321 Odvádění a číštění OV a nakládání s nimi 50 000
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 75 000
3111 Předškolní zařízení 550 000
3113 Základní školy 2 500 000
3314 Činnosti knihovnické 1 085 100
3316 Vydavatelská činnost 20 000
3319 Ostatní záležitosti kultury 16 000
3326 Poříz.,zachov.,obnova hodnot nár.historie 20 000
3341 Rozhlas a televize 30 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 130 000
3392 Zájmová činnost v kultuře 55 000
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 515 000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 20 050 000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 772 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže 290 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 50 000
3612 Bytové hospodářství 1 580 000
3613 Nebytové hospodářství 150 000
3631 Veřejné osvětlení 1 000 000
3632 Pohřebnictví 300 000
3633 Výstavby a údržba místních inženýr. sítí 100 000
3634 Lokální zásobování teplem 40 000
3635 Územní plánování 50 000
3636 Územní rozvoj 10 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj 481 200
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 400 000
3725 Využívání a zneškodňování komun. odpadů 19 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 300 000
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině 250 000
4357 Domovy 25 000
4351 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 2 123 400
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 30 000
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 359 000
6112 Zastupitelstva obcí 2 110 400
6171 Činnost místní správy 4 551 400
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 000
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 120 000
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech 200 000
6399 Platby daní a poplatků (daň  města) 3 800 000

Výdaje celkem 53 217 500       

1

Město chýnov – schválený rozpočet na rok 2019
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Otevřený dopis zastupitelce

Paní
Eliška Basíková
Chýnov
391 55

My, členové místního sdružení ODS Chýnov, Vás vyzýváme, v důsledku Vašeho jednání při volbě vedení města Chýnov, ke složení mandátu 
zastupitele. Dobrovolně jste vstoupila na naši kandidátku a byla jste na ní s podporou ODS zvolena. Vzhledem k počtu hlasů odevzdaných pro 
celou kandidátku naší strany nemůžete říci, že jste se do zastupitelstva dostala jen vlastní zásluhou. Jsme velmi rozhořčeni tím, že při volbě 
starosty jste podpořila protikandidáta, čímž jste výrazně poškodila naše zájmy. Na jedné straně se vydáváte za nezávislou kandidátku a přitom 
neváháte na straně druhé, nikým z místního sdružení ODS nepověřena, jménem ODS navrhovat kandidáta na neuvolněného místostarostu, což 
je zjevný rozpor ve Vašem jednání. Proto Vás vyzýváme k odstoupení z mandátu zastupitele.

Za místní sdružení ODS:
Mgr. Josef Musil v.r., Mgr. Pavel Eybert v.r.

Předseda MS ODS Chýnov, Místopředseda MS ODS Chýnov

Odpověď na otevřený dopis OdS

Vážený pane předsedo a místopředsedo,
do zastupitelstva jsem kandidovala proto, abych alespoň malým dílem přispěla k prospěchu města. ODS jsem zvolila proto, že jsou mi obecně 
vlastní demokratické principy a také proto, že jsem už za tuto stranu v minulém období v zastupitelstvu byla a oceňovala jsem práci předsedy 
(starosty) pro město. Vzhledem k zařazení na 14. místo kandidátky jsem už nepočítala, že bych dál pokračovala. Mé zvolení chápu jako důvěru 
občanů, a proto nebudu odstupovat. Nadále totiž hodlám jako zastupitelka aktivně prosazovat program místního sdružení ODS, ke kterému 
jsem se ve volbách přihlásila a za který jsem i byla s vysokým počtem preferenčních hlasů zvolena. Pokud jde o samotný průběh prvního zastu-
pitelstva, navrhla jsem do funkce místostarosty člena naší kandidátky, abych odblokovala momentální patovou situaci. To jsem jako nezávislá 
kandidátka jménem celé ODS činit neměla. Nikdy jsem v žádné straně nebyla a je mi cizí „stranické hašteření“ a myslím, že do našeho malého 
města nepatří. Stranické zájmy by neměly být povyšovány nad zájem udělat to nejlepší pro rozvoj našeho města ku prospěchu jeho spokojených 
obyvatel. Aby se nalezlo to nejsprávnější řešení, měla by se vždy vést demokratická konstruktivní diskuse. A ta mi poslední dobou chyběla.  
Osobně mě mrzí, že povolební situace došla tak daleko, že se musím vyjadřovat takto veřejně. Měla jsem snahu, abychom jednali všichni společ-
ně. Pokud si mám zachovat úctu ke všem zúčastněným, doufám, že tímto končí situace kolem objasňování výsledků voleb.

S pozdravem Eliška Basíková

Otevřený dopis zastupiteli

Pan 
Bc. Evžen Zadražil
Chýnov
391 55 

My, členové místního sdružení ODS Chýnov, Vás vyzýváme, v důsledku Vašeho jednání při volbě vedení města Chýnov, ke složení mandátu za-
stupitele. Dobrovolně jste vstoupil na naši kandidátku a byl jste na ní s podporou ODS zvolen. Nemůžete říci, že jste nedostal příležitost ucházet 
se o účast ve vedení města. Nabídnutou kandidaturu na starostu města jste nejprve přijal, po čtrnácti dnech odmítl a našeho dalšího kandidáta 
jste nepodpořil, což považujeme za Vaše selhání. Přes všechna Vaše slovní vyjádření je zřejmé, že jste upřednostnil svůj osobní zájem, a proto jste 
neváhal podpořit kandidáta s námi soupeřící kandidátky, bez ohledu na důsledky. Toto Vaše jednání považujeme za nečestné, a proto odstupte 
z mandátu zastupitele. 

Za místní sdružení ODS:
Mgr. Josef Musil v.r., Mgr. Pavel Eybert v.r.

Předseda MS ODS Chýnov, Místopředseda MS ODS Chýnov

Otevřený dopis místnímu sdružení 
OdS chýnov
(v reakci na otevřený dopis zastupite-
li ze strany vedení MS ODS Chýnov ze dne 
24.11.2018)

Vážené vedení místního sdružení ODS,
dovoluji si reagovat v  otevřeném dopise na 
Vaši výzvu, abych odstoupil z mandátu zastu-
pitele města Chýnova na základě Vámi uve-
dených důvodů. 
Nejprve mi dovolte vysvětlení mých kroků 
při volbě vedení města Chýnov na ustanovu-
jícím zasedání Zastupitelstva města a všeho, 
co tomu předcházelo.

Při sestavování kandidátky ODS pro říjnové 
komunální volby v  Chýnově jsem byl oslo-
ven tehdejším starostou Pavlem Eybertem. 
Souhlasím s tím, že jsem do ní vstoupil dob-
rovolně. Kandidaturu jsem přijal mimo jiné 
i z  toho důvodu, že jsem na této kandidátce 
byl jako nestraník i při minulých volbách. 
Nejsem členem ODS a ani s ODS nemám po-
depsanou žádnou smlouvu či dohodu.
Při sestavování kandidátky jsem sice souhlasil 
s umístěním na jejím čtvrtém místě, nicmé-
ně jsem se vyjádřil nesouhlasně s  nominací 
pana Lukáše Kunčeho coby lídra této strany. 
Nic proti tomuto člověku osobně nemám, jen 
jsem měl důvodné obavy z toho, že toto na-

stavení kandidátky může poškodit výsledek 
voleb pro ODS. Sám jsem totiž pana Kunčeho 
předtím vůbec neznal a jak jsem si zjišťoval 
v předvolebním období, tak ani naprostá vět-
šina místních občanů. Toto jsem také mís-
topředsedovi MS ODS Chýnov panu Pavlu 
Eybertovi sdělil. Byl jsem však ujištěn, že je 
to v pořádku a že se nemusím ničeho obávat. 
Výsledek voleb ale nakonec přeci jen dopadl 
tak, jak jsem předpokládal… Pan Kunče se 
do zastupitelstva města vůbec nedostal, stejně 
jako druhý kandidát v pořadí, Pavla Hesová  
a ODS tak vznikl poměrně velký problém. 
Navíc bývalé vedení města v podobě Pavla Ey-
berta a Jana Pistulky prohlásilo, že již nadále 
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…k volbám

Po téměř třiceti letech, kdy jsem prvně vstoupil do komunální politiky, jsem opět zjistil, jaké různé podoby má. Bohužel i podoby, které se mi 
nelíbí. Asi je to naivním vychováním k tomu, že je správné dodržovat pravidla, dohody a často si též klást otázky o čistotě svého svědomí.
Ta naivita se v posledních komunálních volbách projevila i v tom, že jsem věřil otevřenému politickému boji, kdy se střetávají různá politická 
uskupení (jednodušeji strany) a někdo nakonec čestně prohraje a poblahopřeje vítězi. S tím asi žádný normální člověk nemá problém.
Problém ale nastane, když zjistíte, že se vlastně nestřetáváte s politickými konkurenty, ale, ze zcela záhadných důvodů, s kolegy na vlastní kan-
didátce. Nikdy mě (a to myslím opravdu upřímně) nenapadlo, že k této nenormální situaci může dojít. Pokud by to člověk předpokládal, v pod-
statě by pak nemělo smysl ani do voleb jít. Nikdo není sám za sebe. Bez podpory vlastní strany nelze uspět. Bez loajality jednotlivců nemůže 
uspět strana. To je základní zákon politiky.
Mám rád kolektivní sporty. Je však možné čekat úspěch týmu, ve kterém spoluhráč úmyslně střílí vlastní góly? Jak to v takovém případě dopadá 
asi všichni vědí. Ale co toho spoluhráče k tomu způsobu jednání vede?
Jistě, dá se pochopit, že může dojít ke sporům. V jakémkoliv kolektivu – i v politickém uskupení. Může dojít k tomu, že i u svého kolegy (nebo 
kolega u mě) zjistím třeba morální selhání, podezřelé finanční či dotační machinace a nebo jednání zavánějící trestným činem. Pak je logické 
reagovat a podporu neposkytovat. To je občanská povinnost. V takovém případě nesmí platit stranická disciplína.
Ale z hlediska různosti názorů se nabízí jiné řešení. Je přece čestnější raději přestoupit do jiného týmu (v politice do jiné strany), kde pak můžu 
za něj v klidu bojovat do roztrhání těla. Tomu se říká hra fair play.
My, kandidáti STAN, jsme plně dali volný průchod názorům a poté jsme vedli otevřené diskuze, bez jiných zákulisních jednání. Nikdo ze zvo-
lených zastupitelů za STAN neměl k tomu postupu a následujícím dohodám námitky. 
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva však se věci vyvíjely jinak. A my jsme stáli s otevřenými ústy a opařeni jsme na novou situaci nebyli 
schopni reagovat. Ano, za otevřenost a důvěru je třeba být potrestán…takto jsme se po zastupitelstvu cítili a s námi i ti, kteří nám dali důvěru. 
Jeden z nás dal vlastní gól.
Jako kandidáti za STAN jsme se proto rozhodli zveřejnit tuto výzvu:
Kandidáti STAN vyzývají pana Otto Strakatého, aby se vzdal mandátu člena Zastupitelstva Města Chýnov. Bez odůvodnění nedodržel dohodu, 
kterou jsme uzavřeli. Pokud měl k ní výhrady, měl je včas a otevřeně sdělit. Pokud tyto výhrady měl dlouhodobě, měl opustit kandidátku STAN. 
Na našich setkáních, kterých se i on účastnil, byli jednoznačně podporováni naši kandidáti do výborů a komisí.  Ani tato podpora nebyla z jeho 
strany dodržena.
Dále je tu silné podezření, že za zády a bez souhlasu STAN jednal před ustavujícím zastupitelstvem s našimi konkurenty o volbě do orgánů 
vedení Města.
Jeho jednání považujeme za vrcholně neetické. Město Chýnov si zaslouží, aby jeho zastupitelé byli důvěryhodní a otevření občané. 
Víme, že mandát zastupiteli nelze nijak zrušit, či odejmout, přesto si myslíme, tuto výzvu dlužíme těm, kteří nám věřili.

Jaroslav Mládek 
 Zastupitel Města Chýnov za STAN

nechce a ani nebude figurovat ve 
vedení města, dokonce proběhla 
i rozlučka. Oba se však dostali do 
zastupitelstva města. Nastala tedy 
poměrně složitá situace. 
Co se týká mého zvolení do za-
stupitelstva města, bylo zcela 
zřejmé, že většina hlasů byla 
preferenčních pro mou osobu 
(že jsem byl voliči takzvaně „za-
křížkován“), nikoli pro celou 
kandidátku ODS – to by se pak 
nemohlo stát, že by se první dva 
lídři této kandidátky vůbec do 
zastupitelstva nedostali. Zásad-
ně tudíž nesouhlasím s  tím, že 
bych se dostal do zastupitelstva 
především zásluhou ODS. Navíc 
jsem byl vždy jakožto apoliticky 
založený člověk zastáncem filo-
zofie, že komunální volby jsou 
především o lidech, nikoli o po-
litických stranách.
Potvrzuji skutečnost, že mi byla 
ze stany ODS nabídnuta možnost 
kandidovat na starostu města. 
Rozhodně se však nedá mluvit 
o tom, že jsem tuto kandidaturu 
přijal, nechal jsem si pouze čas 
na rozmyšlenou. Nakonec jsem 
po zodpovědném vyhodnocení 
tuto nabídku odmítl, rozhodně 
však ne až po dvou týdnech, jak 

bylo uvedeno ze strany ODS. Dů-
vody jsem k tomu měl jak osobní, 
rodinné, tak i pracovní. Osobně 
jsem je sdělil přímo panu Ey-
bertovi. Po výsledku voleb jsem 
se pak snažil všechny tři strany 
stmelovat, to mi mohou doká-
zat na základě povolebních jed-
nání všichni zvolení zastupitelé  
i všichni členové původní kandi-
dátky ODS. Dokonce jsem se po-
važoval za takového povolebního 
pacifistu, neboť jsem nechtěl, aby 
se zvolené zastupitelstvo takzva-
ně polarizovalo. Bylo mi jasné, že 
by se to neblaze promítlo do ná-
lady občanů města a to jsem ne-
chtěl. Opačného názoru byl však 
pan Eybert, díky jehož jednání 
k polarizaci došlo a to k celkem 
silné. A to jak v  rámci zastupi-
telstva, tak i mezi lidmi v ulicích 
města.
Také mě překvapila z  mého po-
hledu „soukromá“ jednání pana 
Eyberta se stranou STAN, kteří 
sice kandidáta na starostu nemě-
li, ale zjevně měli ve finále sloužit 
jako jistá podpora ODS. Poslední 
kapkou pro mě pak bylo to, když 
ODS vyšlo s  kandidaturou na 
starostu v  podání pana Tomáše 
Hese a místostarostu pana Jana 

Pistulky. Po prohraných volbách 
jsem to bral jako drzost vůči ob-
čanům. V  podstatě jako kdyby 
žádné volby nebyly. A protože 
jsem nechtěl devalvovat hodnotu 
demokratických voleb, rozhodl 
jsem se svým hlasem podpořit 
Andreu Fraitovou, kandidátku za 
vítěznou stranu, tedy za Sdružení 
nezávislých kandidátů Dobronic, 
Kloužovic, Velmovic, Záhostic  
a Chýnova. Téhož názoru byla 
také moje kolegyně z kandidátky 
ODS Eliška Basíková. Na něko-
lika schůzkách ODS před usta-
novujícím zastupitelstvem jsme 
navíc náš postoj oba zřetelně de-
monstrovali.
Po zvolení starostky Andrey 
Fraitové jsem byl připraven pod-
pořit původního kandidáta na 
post uvolněného místostarosty 
Jana Pistulku (ODS). Ten však 
zřejmě dostal stranický příkaz 
a kandidatury se vzdal. Vznikla 
tudíž nepříjemná situace, proto-
že nikdo jiný na tento post nebyl. 
Starostka tedy nechala revoko-
vat hlasování o uvolněném mís-
tostarostovi na neuvolněného, 
což bylo většinově schváleno.  
A protože i v  tomto případě za-
vládl těžký bojkot ze strany ODS 

a ani žádná jiná strana na tento 
post nikoho nenabídla, tak jsem 
kandidaturu přijal já. Chtěl jsem 
podržet nově zvolenou starostku, 
jinak by vznikla opravdu velice 
patová situace.
Chápu, že jsem v  tu chvíli mož-
ná zradil pár členů ODS a jejich 
bližních, nicméně rozhodně ne 
většinu voličů, kteří se vyjádřili 
ve svobodných volbách, včetně 
voličů mých, s nimiž jsem danou 
situaci konzultoval, neboť jejich 
zpětná vazba je pro mě důleži-
tá. Navíc prohlašuji, že budu ve 
vedení města nadále prosazovat 
programové prohlášení ODS, 
ostatně se od prohlášení SNK 
z cca 95% nijak neliší.

Vzhledem k tomu, že jsem jednal 
nejen dle svého nejlepšího vě-
domí a svědomí, ale i s ohledem 
na aktuální veřejné mínění, Vaši 
výzvu k  odstoupení ze Zastupi-
telstva města Chýnova NEPŘIJÍ-
MÁM…!

Bc. Evžen Zadražil
místostarosta města Chýnova

V Chýnově, 28.11.2018
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Město chýnov, potažmo chýnovská majetková modernizují park techniky

Společnost Chýnovská majetková s.r.o. pečuje o lesy, vodovody, kanaliza-
ci, travnaté plochy, na starosti má celoroční úklid komunikací, provozuje 
sběrný dvůr a kompostárnu. Máme dvanáct stálých zaměstnanců, dal-
ších zhruba pět využíváme z nabídky úřadu práce. Někdy vypomohou  
i brigádníci nebo nárazově ve formě služeb také dobrovolní hasiči.

Zacelená mezera
Vlastníme tři traktory Zetor, vůz Multicar M25, jednoosý nosič nářadí 
BCS, nakladač UNC, zametací vůz a nosič nářadí Nilfisk City Ranger 
3500, malotraktor BCS Vivid 400 DT a samojízdné žací stroje Kubota 
G23-II a GR 1600. Letos v dubnu přibyl čelní nakladač Kramer 5065T.
V rámci projektu Evropské unie – Systém odděleného sběru pro Chý-
nov zažádalo město o jeho spolufinancování z Fondu soudržnosti 
v rámci Operačního programu životního prostředí. Jednalo se o po-
řízení kontejnerů na sběr a svoz biologicky rozložitelného komunál-
ního odpadu a městské zeleně, dále čelního nakladače pro manipulaci 
s bioodpadem a na jeho zpracování. Celkové výdaje činily 2,85 milio-
nu korun, příspěvek Evropské unie byl 2,42 milionu korun. Nakladač 
Kramer 5065T nám dodala akciová společnost Garnea z Neplachova. 
Stroj působí v městské kompostárně při vrstvení a přehazování páso-
vých hromad a dále při sběru a svozu bioodpadu ve městě. Kvalitní 
techniku tohoto typu jsme dlouhodobě postrádali, protože jsme měli 
a vlastně doposud máme starý smykový nakladač UNC 060, který již 
našim potřebám nestačil.
„Náš nový nakladač Kramer má na svém kontě zhruba 300 motoho-
din. Cením si především klimatizace, uzávěrky diferenciálu, pohodlí 
a hlavně velice jednoduchého ovládání. S  provozem jsem po všech 
stránkách spokojen. Závady jsme nezaznamenali a absolvovali pou-
ze garanční prohlídku. Z příslušenství máme zatím nakládací lopatu 
a vidle. Po uplynutí pětileté udržitelnosti plánujeme využití nakladače 
s dalším nářadím při údržbě města a jiných, například stavebních, čin-
nostech,“ dodává Radek Černý, obsluha nakladače.
Vážení čtenáři Občasníku Chýnovska, dovoluji si vám za všechny pra-
covníky Chýnovské majetkové popřát šťastné, veselé a hlavně spokoje-
né svátky vánoční a v novém roce pevné zdraví a vše dobré. 

Text: František Vácha, Jan Kroupa
Foto: Jan Kroupa

chýnovská majetková s.r.o.

Škola
Marcela Vosátková

ředitelka školy

Vážení rodiče, milé děti, přátelé 
školy,
začátek školního roku je úspěšně 
za námi. Za okny nás již vítá zima 
a děti se pomalu začínají těšit na 
Vánoce.
 
Výuka v  naší škole je v  plném 
proudu. Probíhá  mnoho soutěží 
a celá řada olympiád. Nezapo-
mínáme ani na sport, kde jsme 
již dosáhli vynikajících úspěchů. 
Dění ve škole je velmi rozmanité. 
Pedagogičtí pracovníci se snaží 
svým přístupem probudit u žáků 
zájem o vědění, sport, hudbu, 
historii a občas je to úsilí téměř 

nadlidské.
Jako ředitelka školy bych si přá-
la, aby v  naší škole byla radost, 
aby každé dítě zažilo úspěch a ve 
škole jsme vytvořili přátelskou 
pracovní atmosféru. Heslo učení 
mučení by nemělo přetrvávat. 
Potřebujeme, aby děti přijaly za 
své, že vzdělání je důležité. 
A co přát na závěr? Aby se naši 
žáci těšili do školy a rodiče nám 
své děti do školy rádi posílali. To 
bude největší odměna jak pro nás 
pedagogy, tak i pro zřizovatele, 
pro kterého je naše škola velkou 
prioritou.
V nastávajícím adventním čase 
vám přeji hlavně hodně klidu, 
rodinné pohody a radosti z  va-
šich dětí. 
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Martina Havlůjová
učitelka

Jako v  biblickém Babylonu, to-
lik různých jazyků zaznívalo 
v učebnách a na chodbách místní 
základní školy první říjnové pon-
dělí. Děti i dospělí se totiž připo-
jili k Evropskému dni jazyků. 
Odpolední výuku nahradily ja-
zykové kvízy, rébusy a hry za-
měřené na znalosti českého, 
německého i anglického jazyka. 
Nechyběla dokonce ani výuka 
italštiny s rodilým mluvčím včet-
ně seznámení s  historií a kultu-
rou této země. Pro žáky druhého 
stupně bylo připraveno deset sta-
novišť včetně výtvarné dílny. V té 
se děti snažily graficky zpracovat 
mezinárodně užívané výrazy. 
Pro osmáky byla připravena be-
seda s  americkou lektorkou, při 
které se dozvěděli o zeměpisných 
zajímavostech USA a oťukali si 
americkou angličtinu. 

Manželé Benešovi 
si poseděli  

v základní škole
Kulaté narozeniny oslavily s  re-
publikou i děti ze zdejší základní 
školy. Párty připravily vskutku 
velkolepou, věnovaly jí téměř 
celé páteční dopoledne před pod-
zimními prázdninami. 
Čtvrťáky počínaje procestovali 
všichni prostřednictvím power-
pointových prezentací uplynu-
lých sto let a na své cestě se setka-
li nejen s herci, zpěváky, politiky, 
ale i s vynálezy, které zjednodu-
šily lidem život. Potkali dokon-
ce olympijské vítěze, vyslechli si 
nejslavnější hity za posledních 
sto let, posoudili módu doby ne-
dávno minulé.
Přímo proti vstupu se pak všichni 
mohli setkat s manželi Benešový-
mi sedícími na lavičce své vily. 
Její papírovou repliku vytvořili 
žáci 9. A. Tato kopie sezimovo-
ústecké stavby byla dominantou 
celé výstavy, kde nechyběly stát-
ní symboly, portréty prezidentů 
či vlajky sestavené z  barevných 
kamenů. Návštěvníci obdivovali  
i obrovskou papírovou lípu, která 
připomínala významné osobnos-
ti Československé a České repub-
liky. 

evropský 
den jazyků

Hana Kášková 
učitelka

Evropský den jazyků proběhl 
také na prvním stupni, a to jak 
v českém jazyce, tak i od třetího 
ročníku v jazyce anglickém. Dů-
raz byl kladen na bohaté kulturní 
dědictví a jazykovou rozmanitost 
našeho kontinentu. Zábavnou 
formou si děti ve svých třídách 
přiblížily a zároveň procvičily 
cizí jazyk. Pátý ročník se zapojil 
do projektu Abeceda peněz, který 
je pod patronací České spořitel-
ny a součástí Finanční akademie 
(finanční gramotnost do škol). 
Děti se učí hravou a interaktivní 
formou porozumět světu financí. 
Třída 5.B se do svého podnikání 
pustila hned od září. Vyvrchole-
ním celé akce bude předvánoční 
jarmark, který si žáci sami sys-
tematicky připravují. Pomyslnou 
finanční štafetu převezme od led-
na třída 5.A. 

na chodbách školy zazněly nejrůznější jazyky

Tři kamarádi
David Bronec

Na slunném paloučku mezi lesy 

Projekt Zdravá 
pětka ve škole

Šárka Markvartová
učitelka

V  průběhu měsíců října a listo-
padu navštívila Základní školu 

Oslava 100 let republiky v ZŠ

žila spousta hmyzích rodinek. 
V  jedné z  nich, v  domečku pod 
zemí, bydlel čmelák zahradní 
Franta. Kousek od nich pobýva-
la rodinka Fenyklových s malým 
Otou, což byl Frantův nejlepší 
kamarád. Skoro každý den pod-
nikali výlety do všech koutů pa-
loučku i se svojí malou kamarád-
kou včelou samotářkou Emičkou.
Od rodičů měli zakázáno vzdá-
lit se od paloučku, ale pořádně 
nevěděli proč. Okolí domova 
měli prolétané skrz na skrz a už 
dlouhou dobu se nudili. Každý 
z nich si stěžoval, jak jsou doma 
maminka i tatínek přísní a že jim 
dokonce musí pomáhat v  do-
mácnosti. Tak se dohodli, že už 
toho mají doma dost a že to zkusí 
prozkoumat za lesem, kde budou 
bez dohledu a mohou si dělat, co 
chtějí. Malá Emička se strachova-
la, ale nechtěla, aby si kamarádi 
mysleli, že je bábovka. 
Po obědě se všichni tři vydali na 
cestu. Do lesa se trochu báli, ale 
ani jeden z nich to nahlas nepři-
znal. Cesta lesem byla dlouhá,  
a tak když konečně uviděli světlo 
sluníčka, zajásali. Spatřili krás-
nou zahradu s velkými barevný-
mi květy a uprostřed stál rozlehlý 
dům. Všichni byli šťastní a létali 
si z kytky na kytku, některé viděli 
úplně poprvé. Dělali hlouposti  
a byl slyšet jenom smích. Ne-

všimli si ale, že se přibližují 
k domečku blíž a blíž. Najednou 
se obrovskou rychlostí něco vel-
kého přehnalo kolem Emičky, až 
ji to odhodilo pod vysokou slu-
nečnici, kde zůstala ležet. Ovšem 
v  mžiku se nad ní opět objevil 
temný stín a prudce něco pada-
lo směrem k  ní dolů. Naštěstí ji 
Ota rychle zvedl a poponesl pod 
velký list. Všichni měli obrovský 
strach a mlčky čekali, co se bude 
dít. 
Po chvíli klidu se Emičce ulevilo, 
a tak v  rychlosti vypálili zpět ke 
své klidné louce. Jenom Franta se 
ještě stačil ohlédnout a viděl dva 
velké obry s něčím v ruce. To si 
jen děti chránily svou zmrzlinu 
před včelkou. 
Po cestě domů jim došlo, proč 
nemají opouštět klidný a bez-
pečný palouček, že rodiče mají 
pravdu a myslí to s  nimi dobře. 
Zkrátka, pálilo je dobré bydlo  
a zjistili, že doma je doma. 
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Ondřej Jaroš
učitel

Ve dnech 14. a 15. listopadu 
se v  hale TJ Spartak MAS 

Sezimovo Ústí konal turnaj 
chlapců kategorie III ve florbale.
Naši školu reprezentovali: Lukáš 
Kuchař, Samuel Kubů, Adam 
Dvořák, Tadeáš Vaněk, Petr Po-

spíchal, Jan Pospíchal, Jaroslav 
Pospíchal, Josef Pufr a Matěj Ko-
lací.
Chlapci nejprve v základní skupi-
ně porazili 3:0 Planou n. Luž., 2:0 
Bechyni, 4:2 Husovu a 1:0 Miku-
láše z Husi. V nadstavbové části 
přehráli Soběslav Komenského 
3:0 a v nervy drásajícím posled-
ním utkání 1:0 Zborovskou. Díky 

tomu postoupili do čtvrtečního 
finále. Nejlepším střelcem byl 
s 10 góly Adam Dvořák. V bran-
ce zářil Lukáš Kuchař.
Ve čtvrtek jsme se ve velkém finá-
le utkali se ZŠ SÚ 9. května a po 
skvělém výkonu slavili drtivou 
výhru 9:0 (hrálo se 2x15) a zá-
roveň postup na krajský přebor, 
který se uskuteční 28. listopadu 

v Českých Budějovicích. Finálo-
vými střelci byli: Matěj Kolací 3, 
Petr Pospíchal 3, Samuel Kubů 2 
a Adam Dvořák 1.

Kluci nám udělali velikou radost  
a touto cestou jim ještě jednou 
moc gratulujeme! 

Chýnov lektorka výukového pro-
gramu Zdravá 5, Lucie Balouno-
vá. S dětmi z prvních a druhých 
tříd si povídala o pěti základních 
zásadách zdravého stravování –  
o správném složení jídelníč-
ku, pitném režimu, základech 
zdravého nákupu, o důležitosti 
správné výživy pro lidské tělo,  
o přípravě zdravé svačinky.
Žáci 3. - 5. ročníků si prošli des-
kovou hrou Obchod zdravé 5.
Pro žáky 2. stupně byla připra-
vena dvouhodinovka vaření ve 
školní kuchyňce. Žáci připravo-
vali zdravé pokrmy.

Žákyně 7. ročníku Nikola  
a Vendula se se mnou podělily  

o své dojmy.

Jaký pokrm vaše třída při-
pravovala?

Čočkovou polévku s  kokosovým 
mlékem, domácí pizzu a zapečená 
jablka s tvarohem a mandlemi.

co vám nejvíc chutnalo? 

Jednoznačně pizza.

Užily jste si nějakou legraci?

Když jsme vařily polévku, tak 
jsme si spletly plotýnky na vařiči. 
Niky pořád míchala cibulku a ta 
se ne a ne usmažit.  Na studené 
plotýnce to nešlo. Hodně jsme se  
u toho nasmály.

dozvěděly jste se něco nového?

Ano, paní nám vyprávěla  
i o správném držení těla a o cvi-
čení. Dozvěděla jsem se, že když 
posílím břišní svaly, nebudu mít 
problémy se zády.

Pamatujete si nějaký recept?

Ano, třeba ten na pizzu:
• 200g polohrubé mouky
• 200g pomazánkového másla
• rajčatový protlak
• paprika, cuketa, sýr, šunka, pepř, 
sůl
Mouku a pomazánkové máslo  
a špetku soli smícháme, těsto 
rozválíme na plech, potřeme raj-
čatovým protlakem, posypeme 
nakrájenou zeleninou, poklademe 
plátky šunky a posypeme sýrem. 
Pečeme asi půl hodiny.

děkuji za rozhovor. 

Okresní přebor mladších žáků ve florbale ovládla ZŠ chýnov
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Úspěchy žáků ZŠ v okresním 
kole přespolního běhu

Dagmar Holotová
učitelka

V  úterý 25. září se v  Táboře 
v  areálu Komora konal tra-

diční přespolní běh. Paní učitelka 
Holotová s  panem učitelem Jaro-
šem vybrali ty nejlepší běžce. Sna-
žili jsme se, co to jen šlo, a dosáhli  
i umístění na „bedně“.
 Za jednotlivce se na 1. místě umís-
tila Barbora Hesová a na 3. místě 
Petr Pospíchal. Chlapci 6. – 7. 
ročníku ve složení Vaněk, Pufr, 
Kolací a bratři Pospíchalové vy-
bojovali krásné 2. místo. Děvčata 
8. – 9. ročníku ve složení Hesová, 
Mrázková, Havlíková, Bartáčková 
a Hodinová vybojovala 1. místo  
a postoupila do krajského kola.
Krajské kolo se konalo v  úterý 9. 
října v Jindřichově Hradci. Tam si 
děvčata doběhla pro 4. místo. Bar-
ča Hesová se umístila v  jednotliv-
cích na 2. místě. 

ŠKOLÁKEM NANEČISTO 
  

         
Základní škola v Chýnově zve všechny předškolní děti a jejich rodiče  
na společná setkání ve škole. Předškoláci se budou moci seznámit  

s prostředím školy a poznají budoucí paní učitelky.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Zaměříme se na všestranný rozvoj 

 Přiblížíme činnosti, se kterými se děti během vyučovacího procesu setkají 
 Nebude chybět seznámení s angličtinou, písničky a pohyb 

   
 

Termíny setkání: 16. ledna, 20. února a 20. března 2019,  
vždy každou 3. středu v měsíci v čase od 16.00 do 17.00 hodin. 

 
Těšíme se na vás! 
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Z mateřské školy
Ve čtvrtek 22. listopadu proběhlo v MŠ Chýnov keramické tvoření pro rodiče a děti pod vedením manželů Michalcových. Námět i techniku 
zpracování na téma Vánoce si děti a rodiče zvolili sami.

Pokud si vzpomínáte na několik obzvlášť nevlídných, chladných a deštivých dnů letošního jinak tak krásného a teplého babího léta, tak to 
byl právě termín návštěvy skupiny švýcarských občanů partnerské obce Oberthal u nás v Chýnově. Navzdory nepřízni počasí ale u nás naši 

vzdálení přátelé prožili pestrý, rozmanitý program od návštěvy kulturních památek, přes prohlídku pivovaru, technického muzea nebo muzea 
masek, až po Krýzovy jesličky, plavbu lodí po Orlické přehradě nebo návštěvu zemědělského družstva. 
Zdálo se, že naši hosté byli spokojeni i s ubytováním v rodinách, které se jim snažily připravit co nejlepší servis. Na závěrečném společném 
večeru předal zástupce Oberthalských našemu panu starostovi krásnou panoramatickou fotografii centrálních švýcarských Alp, která nyní zdobí 
schodiště městského úřadu, a ocenil jeho dlouholetý přínos pro budování partnerských vztahů mezi Chýnovem a Oberthalem. Těšíme se, stejně 
tak jako naši švýcarští přátelé, že se tyto vztahy budou dále rozvíjet. 

na chýnovské radnici zavlála červená vlajka s bílým křížem

Svoboda projevu
Helena Málková, 

ředitelka MŠ Chýnov 

Svoboda projevu je určitě vel-
mi přínosným prvkem pro 

fungování každé společnosti. Je 
ovšem velkou chybou, pokud 
je omezena na trapné nadávky  
a vulgární výrazy, kterými  se čas-
tují politici, sousedé, pomyslní 

kamarádi a v  nejhorším případě 
i někteří rodinní příslušnici. Aby 
se člověk dokázal svobodně vyjá-
dřit, musí být na takový způsob 
projevu řádně připravován již od 
nejútlejšího dětství. Dítě nejprve 
pozoruje okolní svět a proto, aby 
poznalo jeho zákonitosti, začíná 
se ptát. Ptá se na všechno, co by 
rádo vědělo a znalo, často však  
i na věci, které nám dospělým ne-
dávají žádný smysl. Je však nutné, 

abychom dokázali dítěti naslou-
chat a odpovídat na jeho dotazy.
Naslouchání není tak snadné, jak 
by se mohlo na první pohled zdát. 
A pro mnohé „dospěláky“ je také 
dost pracné, možná i tak trochu 
děsivé. Co když se dozvíme něco, 
co se nám nebude líbit? Nebo se 
snad ukáže, že má dítě pravdu  
a my jsme se zmýlili? Může se to 
stát, ale vždy je to ku prospěchu 
věci. Umění naslouchat, shro-

mažďovat a správně vyhodnoco-
vat informace je k nezaplacení. 
Pokud ho ovládneme a předáme 
tuto dovednost i svým dětem, 
posílíme tak vzájemnou důvěru  
i respekt. Navíc malý člověk za-
čne naslouchat i nám, protože 
mu půjdeme dobrým příkladem. 
Základem je udělat si na dítě 
vždycky čas. Pokud za námi při-
jde s  nějakým problémem, měli 
bychom přerušit práci a věnovat 
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Hana Měchurová

V září jsme od Města Chýnov 
přijali pozvání na každo-

roční přátelskou besedu občanů 
starších 70 let. Zúčastnili jsme se 
v  hojném počtu. Příjemně strá-
vené odpoledne s  pestrým pro-

gramem, výborným občerstve-
ním, dárkem v podobě kalendáře  
a květiny od pana starosty se 
všem moc líbilo. Tímto ještě jed-
nou děkujeme.
Již podruhé do našeho domova 
zavítala paní Krátošková se svým 
velbloudem Šajtanem. Na tuto 
neobvyklou návštěvu se přijeli 

podívat i klienti z  Domova dů-
chodců Dobrá Voda a Domova 
pro seniory Budislav. Tentokrát 
vše zdokumentovala Jihočeská 
televize. Paní Krátoškové patří 
velký dík za trpělivost a ochotu, 
kterou nám opět věnovala.
Podzimní slunné dny vybízely 
k  výletům a vycházkám do pří-

rody, my jsme se vydali do Tu-
rovce, kde se nachází „Houbová 
rezervace Luční“. Další dva výle-
ty jsme podnikli do Tábora. Na 
dušičkové svátky jsme navštívili 
kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Klokotech a prošli tamější roz-
lehlý hřbitov. Zajímavý výklad 
nám podala zdejší paní kostelni-

Z domova pro seniory

se pouze tomu, co nám chce po-
tomek (v případě pedagoga malý 
žáček) sdělit. Vždy se musíme 
snažit pojmenovat a pochopit 
jeho pocity, nezlehčovat sdělo-
vané, protože dítě jinak získá 
pocit, že nemá cenu nám něco 
povídat, že ho stejně nechápeme. 
Někdy stačí jen poznamenat, že 
obdobné „starosti“ prožívá i jiný 
vrstevník a že chápeme, jak jsou 
nepříjemné, jindy musí být naše 
pomoc odbornější. Dítě brzy po-
chopí, že opravdu nenastal konec 
světa a vše se dá nějak vyřešit. 
Každou situaci vzešlou z naslou-
chání lze zároveň využít k  for-
mování dětského názoru a jeho 
následné prezentaci.
Při naslouchání je vždy dobré 
vzpomenout si na rady našich ro-
dičů či prarodičů, kteří nám vždy 
radili, abychom si dobře rozmys-
leli, co řekneme, než otevřeme 
ústa. Proto se musíme vyhnout 
odsuzovacím a zakazovacím re-
akcím, stejně tak poznámkám  
o nízké inteligenci a shazování 
názorů dítěte. Pokud my sami 
nejsme schopni respektovat ně-
koho jiného, naše dítě bude mít 
problémy respektovat nás. Re-

spekt a důvěra nejsou vrozené ani 
dané, musí se na nich pracovat  
z obou stran. Když nás dítě zkla-
me, dejme mu najevo, že jsme 
zaskočeni jeho rozhodnutím 
nebo chováním, ale neříkejme, 
že je ztracený případ, nevycho-
vaný fracek či zavrženíhodný je-
dinec. Taková prohlášení fungují 
na některé děti jako silný stres, v 
jiných vyvolávají pocit beznaděje 
nad vlastním životem, agresivitu, 
nebo naopak apatii vůči rodi-
čům, učitelům i společnosti. 
      Vždy musíme dítě nechat po-
užívat vlastní rozum. Nefunguje 
také, pokud ustaranému človíč-
kovi okamžitě nabízíme pomoc 
při řešení problému – raději 
vyčkávejme a poskytujme dítěti 
šanci pro samostatné rozhodo-
vání. Hledáním správného řešení 
se dítě učí samostatnosti, zvedá 
se mu sebevědomí a nás dospělé 
často překvapí svými schopnost-
mi a nápady. V životě vůbec není 
dobré dávat „nevyžádané“ rady, 
často stačí jen mlčky přikyvovat a 
chápavě mlčet. Děti mají vestavě-
ný alarm, který se spustí, pokud 
se jich dospělí neustále na něco 
ptají. Okamžitě zareagují nedů-

věrou a připraví se k protiútoku. 
Je tedy jasné, že méně otázek po-
vede k naší větší informovanosti, 
než užití vyšetřovacích praktik  
a nátlakových řešení. Malý člo-
věk, jemuž je nasloucháno, do-
káže, samozřejmě, naslouchat 
jiným, respektuje jejich názor,  
i když se s ním neztotožňuje. 
      Na tomto místě by se dal čekat 
závěr článku s přáním, abychom 
se k  našim dětem chovali vždy 
tak, jak se mají dospělí lidé cho-
vat, abychom jim naslouchali  
a snažili se je pochopit. Pomysl-
ná kapka inkoustu pod článkem 
ještě pomalu nezaschla a výše 
popsanou teorii jsem si mohla 
vyzkoušet i v  praxi. Nejednalo 
se o práci s  dětmi, ale o situaci, 
která zanechala pachuť na zase-
dání chýnovského zastupitelstva. 
Pominu projednávané záležitosti, 
i když u této kapitoly by se také 
našlo mnoho lidských pochybe-
ní, a soustředím se na událost, 
ke které došlo po ukončeném 
jednání. Exhibující občan proká-
zal, jak je těžké přijmout názory 
někoho jiného, jak málo umíme 
chápat, respektovat a naslouchat. 
Neschopnost smysluplné komu-

nikace, fyzické ataky a vulgární 
urážky jasně ukázaly, co všechno 
se dospělí jedinci musí naučit od 
našich nejmenších. Často krou-
tíme hlavou nad „nemožným“ 
chováním a hrubostí politiků, 
jejich neschopností ctít názory 
druhého a vzájemnou averzí. 
Uvedený nepochopitelný výstup 
nasvědčuje tomu, že určité skupi-
ně občanů, politiků a vrcholných 
představitelů asi nebylo v dětství 
dostatečně nasloucháno, pro-
to se snad nad jejich chováním 
nemůžeme pohoršovat, spíš je 
můžeme politovat. Jak se, pro-
boha, mohou domluvit lidé ve 
státě, potažmo na celém světě, 
když na maloměstě nedokážou 
„táhnout za jeden provaz“. Mrzí 
mě, že jsem byla svědkem exce-
su, který jasně ukázal, kolik zloby  
a nechuti je v nás dospělých, zlo-
by, kterou musíme eliminovat,  
a potom snad někdy dojdeme ke 
společnému cíli. Važme si toho, 
co dokázalo předchozí vedení 
města, a podpořme ty, kteří jsou 
připraveni utkat se s novými vý-
zvami. Je přece úplně jedno, kdo 
zrovna sedí na „starostenské“ 
židli, pokud mu jde o dobré fun-
gování všeho a všech. Přestaňme 
už se konečně dělit na straníky, 
nezávislé či jiné a dělejme všech-
no proto, aby se nám v Chýnově 
dobře žilo. Začněme se už ko-
nečně chovat dospěle tak, aby 
se za nás naši potomci nemuseli 
stydět.

I v této zjitřené atmosféře vám 
všem, vážení občané Chýnova, 
přeji, za sebe, kolektiv zaměst-
nanců i dětí z mateřské školy 
v Chýnově, krásné Vánoce a 
zdravím, rodinnou pohodou 

i optimismem naplněný  
rok 2019. 
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ce. Podruhé jsme si vyjeli do cen-
tra, na staré město, do kavárny 
Budík a ochutnali dobrou kávu 
se zákuskem. Sladké cestování se 
klientům vždy líbí.
Svatý Martin k  nám na bílém 
koni nepřijel, ale zato přišel se 
svojí harmonikou pan Jaroš, aby 
oblíbenými písněmi zpříjemnil 
svatomartinské posezení, kde se 
podávaly klientkami vlastnoruč-
ně upečené rohlíčky a nechyběla 
ani ochutnávka svatomartinské-
ho vína. Panu Jarošovi mnoho-
krát děkujeme, protože přede-
vším díky němu se všichni dobře 
pobavili.
Plesovou sezónu naši klienti již 
zahájili v Pacově, kam jsme pra-
videlně zváni pacovským Do-
movem seniorů – Domovem 
důchodců. Tanec a hudba nás též 
provázely na předvánočním se-
tkání s rodinami klientů. V tento 
nedělní podvečer se též rozzářilo 
zámecké nádvoří světelnou vý-
zdobou a vestibul domova pro-
voněla vánoční jedle. Všichni jste 
srdečně zváni na tuto podívanou.
Náš domov se již druhým rokem 
zapojil do projektu Českého 
rozhlasu Ježíškova vnoučata. 
Tento projekt pomáhá plnit přá-

ní seniorům a těší se velkému 
ohlasu, jak ze strany dárců, tak 
obdarovaných. V  loňském roce 
měl klient přání letět letadlem 
nad vesnicí a okolím, kde dosud 
žil. Toto přání se mu k jeho velké 

radosti splnilo. I letos jsme za-
registrovali několik přání, patří 
k nim především knihy křížovek 
a luštění, různé časopisy a týde-
níky, zpravodaje obcí, sladkosti, 
káva, cigarety, ale i rádio, fusa-

ky do invalidních vozíků a opět 
let letadlem. Doufáme, že všem 
se jejich vysněná přání splní.  
Krásný adventní čas přejí za-
městnanci Domova pro seniory 
Chýnov. 
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Vítání občánků města chýnov

V letošním roce se v Chýnově a jeho částech narodilo zatím 30 nových dětí. V podzimních měsících 
se uskutečnila dvě vítáníčka občánků narozených do konce července 2018. Všichni pozvaní rodiče se 

s dětmi zúčastnili, převzali drobné dárky, květiny a gratulace. Další vítání budou až v roce 2019. Všem dětem  
a jejich rodičům přejeme do nového roku zdraví, štěstí a spokojenost.
Sbor pro občanské záležitosti v Chýnově. 

SPOleČenSKá
KROnIKa

Marie Fučíková
Předsedkyně SPOZ

NAROZENé DětI
Jelínková Berta,  

Chýnov
Fuňková Olivie,  

Chýnov
Studený Slávek, 

Kloužovice
Šimáková Julie, 

Velmovice
Vojáková Laura, 

Chýnov
Frýzková Valerie,

Chýnov
Kubeš Petr, 
Záhostice

Kovář Josef,
Chýnov

Rozlívka Michal, 
Chýnov

ZEMŘELí 
SPOLUOBčANé
Hütter Karel (1943),  

Kloužovice
Mikula Jan (2001), 

Chýnov
Petrů Josef (1942), 

Chýnov
Sládek Luděk (1955),  

Chýnov
Řezníček Bohumil (1942), 

Dobronice
Urban Jiří (1941), 

Chýnov

ŽIvOtNí jUBILEA
(říjen, listopad, prosinec)

70 let
Dvořák František, 

Záhostice
Stejskal František, 

Kloužovice
Havlíková Jiřina, 

Chýnov
Bouchal Václav, 

Chýnov
Mrštná Hana, 

Kloužovice
Markvart Ladislav, 

Chýnov
Fučíková Marie, 

Záhostice
Pospíchal František, 

Chýnov
Fauová Daniela, 

Chýnov

Vítání občánků, 12. 10 2018

Zprávy z matriky
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Kovačíková Eva, 
Chýnov

75 let
Novotná Zdenka, 

Chýnov
Hudera Karel, 

Chýnov
Rokosová Milada, 

Chýnov
Trpák Jan, 

Chýnov

80 let
Andel Kamil, 

Chýnov
Sumerauerová Růžena, 

Chýnov
Zadražilová Marie, 

Chýnov

85 let
Průcha Jaroslav, 

DS Chýnov
Fučík Josef, 
Kloužovice

Macháček Josef, 
Chýnov

90 let

Gondová Dana, 
Chýnov

Semrádová Věra, 
Chýnov

Basíková Zdeňka 
Kloužovice

91 let
Seberová Marie, 

DS Chýnov

93 let
Melichová Eliška, 

DS Chýnov

98 let
Gebrová Jiřina, 

DS Chýnov

Za sledované období, 
do uzávěrky tohoto čísla 

Občasníku, nebyl  
u matriky Chýnov uzavřen 

žádný sňatek.

Výroční schůzka členek Sboru 
pro občanské záležitosti 

v Chýnově se uskutečnila 
v úterý 27.11.2018 za účasti 

nové paní starostky  
Andrey Fraitové. 

Z plánovaných akcí už 
zbývá tradiční návštěva 

klientů  Domova pro seniory 
v Chýnově s vánočním 

přáním, kytičkou a malým 
dárkem. 

Vážení spoluobčané.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem členkám SPOZ za vstřícný postoj a ochotu, se kterou 
ve svém volném čase dovedou při jubilejních návštěvách potěšit, projevit zájem a společně prožít 

hezké chvilky s mnohdy osamocenými spoluobčany. Děkuji i bývalým představitelům města, Mgr. Pavlu 
Eybertovi a Janu Pistulkovi, za jejich vstřícnost a ochotu, se kterou s námi spolupracovali. Přeji všem pevné 
zdraví. 

Marie Fučíková, předsedkyně SPOZ 

Marie Fučíková
předsedkyně SPOZ

Tradiční setkání občanů star-
ších 70 let se uskutečnilo ve 

čtvrtek 27. 9. 2018 v  kulturním 
domě v Chýnově. Město Chýnov 
zastupoval starosta Pavel Ey-
bert, místostarosta Jan Pistulka, 
člen městské rady Milan Rada 
a členky Sboru pro občanské 
záležitosti v Chýnově. Program 
připravily děti ze ZŠ Chýnov pod 
vedením paní učitelky Dagmar 
Eybertové. Dobrou náladu po 
celé odpoledne spolu se zpěvem 
zajišťovala hudební skupina An-
dělé z Nemyšle. Občerstvení pro 
účastníky zajistila Restaurace Na 
Radnici, všichni zúčastnění ob-
drželi stolní kalendáře pro rok 
2019 s  motivy výstavby, oprav a 
dalších akcí, které se v minulých 
letech uskutečnily v  Chýnově a 
jeho částech. Setkání mělo velmi 
dobré ohlasy. Všem našim star-
ším spoluobčanům přejeme do 
nového roku pevné zdraví, hod-
ně štěstí a spokojenosti a věříme, 
že se zase za rok společně setká-
me v plném počtu. 

Setkání občanů starších 70 let
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Poděkování

Jiří Prášek 
Písek

Vážení a milí spoluobčané Chý-
novští!

V sobotu 20. října, při příležitosti 
slavnostního večera k  stoletému 
výročí vzniku Československé 
republiky, kdy jsem měl možnost 
přednést přednášku o Chýnově 
v  době první republiky, se mi 
dostalo neobyčejné cti. Byl jsem 
jmenován čestným občanem 
Chýnova a pomyslně jsem se tak 

vrátil do doby před 35 lety, kdy 
jsem odešel za zaměstnáním do 
píseckého muzea a přestěhoval se 
do Písku. Stal jsem se tedy opět 
Chýnovákem a chci říci, že jsem 
na to velmi hrdý. Přiznám se, že 
jsem z Chýnova nikdy nechtěl 
odejít, doufal jsem tehdy, že se mi 
podaří získat místo v  táborském 
muzeu, a že zůstanu „doma“. 
Miloval jsem Chýnov, jeho ulice, 
zákoutí, okolí, hřbitov, zámek, 
Močítka, jeskyni a vůbec všech-
no. Ale osud to rozhodl jinak. 
Přišel jsem do města, k  němuž 
jsem neměl žádný vztah a nikoho 

zde neznal – mimo paní Šrůtko-
vou. Tato chýnovská rodačka 
byla zprvu skutečně jediným 
mně známým člověkem, pozdě-
ji jsem poznal i několik dalších 
„krajanů“, kteří v  tomto městě, 
které jsem si postupně velmi za-
miloval, žili nebo žijí. Brzy jsem 
zjistil, že naše rodina měla v Pís-
ku různě propletené dávné koře-
ny – a jsem tomu rád. Otevřeně 
se přiznám, že jsem nebyl příliš 
šťastný z  rozhodnutí rodičů, že 
si v Písku na stará kolena pořídí 
byt a odstěhují se za námi, proto-
že jsem se obával, že o milovaný 

Milan Rada
Za ŠKK

Školská a kulturní komise měs-
ta Chýnov dostala na starost 

organizaci oslav 100. výročí vzni-
ku Československé republiky. 
Poté, co proběhlo několik setkání  
a dokonce vznikl i užší realizační 
tým, začal mít program oslav jas-
ný rámec. O tom, jak se vše po-
vedlo, se v sobotu 20. října mohli 
přesvědčit všichni, kteří se oslav 
zúčastnili. Nejdříve se v 17 hodin 
uskutečnilo setkání u pivovaru 
se slavnostním poklepáním na 
základní kámen budoucí tělo-
cvičny pro místní základní školu. 
K  dobré náladě přispěla kapela 
Pouličníci.
Následoval přesun do kulturního 
domu, kde proběhl hlavní slav-
nostní večer. Přítomní si mohli 
prohlédnout výstavu jak od pro-
fesionálů, tak od žáků základní 
školy. Centrálním tématem byly 
osudové osmičky v  naší historii. 
Všemu vévodila maketa Bene-
šovy vily, která byla umístěna na 
pódiu a jejímiž autory byli žáci 9. 
ročníků.
Na stejné téma byla i přednáška 
Mgr. Ondřeje Jaroše, který celou 

hodinu dokázal zaujmout pří-
tomné nejen historickými úda-
ji, ale osudové osmičky nalezl  
i v divadle, filmu, sportu a dalších 
odvětvích života naší minulos-

ti. Jeho povídání bylo doplněno 
prezentací a zajímavostmi ze ži-
vota osobností naší historie.
V  průběhu večera proběhlo vy-
stoupení pěveckého sboru ZŠ 
Chýnov. Kromě několika básní 
se sálem nesly také písně. Troj-
hlas písně Ach, synku, synku si 
dokonce vysloužil několik očí 
plných slz. Tak dojemné to bylo 
vystoupení.
Další přednáškou navázal Dr. Jiří 
Prášek. Ten si jako ústřední téma 
vzal život v Chýnově za 1. repub-
liky. I jeho povídání a promítání 
dobových snímků si získalo po 
celou dobu pozornost celého 
sálu. 
Poté přišly na řadu slavnostní 
okamžiky. Právě Dr. Jiří Prášek 
byl zastupitelstvem města oceněn 
titulem Čestný občan města Chý-
nov, a to za dlouholetou a trvalou 
propagaci města Chýnov nejen 
publikační činností. Ocenění 
převzal z  rukou starosty Mgr. 
Pavla Eyberta. Ten byl ovšem za 
několik okamžiků oceněn stej-
ným titulem, a to za dlouholetou 
práci pro rozvoj města Chýnov. 

Tímto aktem byly slavnostní 
chvíle ukončeny a následovala 
volná zábava se skupinou Me-
renda.

Na závěr patří poděkování všem, 
kteří se na zdárném průběhu 
oslav podíleli. Nutno také vy-
zdvihnout práci paní Štěpánky 
Jiráskové a Aleny Strašrybkové, 
kterým se nejen podařilo průběh 
oslav režírovat, ale také získat do-
taci, díky níž náklady na oslavy 
byly pro město méně zatěžující. 

Oslavy 100. výročí vzniku republiky
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chýnov TV na kabelové 
televizi

Milan Rada

V  září letošního školního 
roku naši školu navštívil zá-

stupce firmy Nej.cz. Kromě jiné-

ho se zmínil o tom, že zná naše 
internetové zpravodajské vysílání 
z Chýnova, a chválil nás za téměř 
profesionální práci. Byli jsme 
touto pochvalou potěšeni, ale 
to jsme ještě netušili, jaká přijde 
další nabídka. Jelikož firma Nej.
cz také jako jednu z činností pro-
vozuje kabelovou televizi v Tábo-

ře, Sezimově Ústí, Milevsku 
a v  Bechyni, dostali jsme mož-
nost náš díl zpráv z  měsíce září 
2018 v  kabelové televizi Nej.Tv 
ve výše zmíněných městech pre-
zentovat. 
A podařilo se. 10 dní byly naše 
zprávy z  Chýnova v  časech 
2:00, 6:00, 10:00, 14:00, 18:00  

a 22:00 v programu této kabelové 
televize. A protože vše proběhlo 
hladce, byl zařazen i díl z  měsí-
ce října, který byl opět vysílán  
10 dní v měsíci listopadu. 

Věříme, že naše spolupráce bude 
pokračovat a naše zprávy si získa-
jí další pravidelné diváky. 

Knihovna
Podzim 

v knihovně
Štěpánka Jirásková

Do chýnovské knihovny už 
také přišel podzim!

Už dávno jsme v  knihovně po-
chopili, že nestačí pouze se-
dět a čekat na potencionálního 
čtenáře, ale je třeba mu jít na-
proti. Vzbudit u něho zájem  
o informace či naopak mu uká-
zat, že v  knihách se schovává 
humor, zábava, relaxace, dobro-
družství, napětí, prostě vše, po 
čem naše unavené, zklamané či 
jenom hledající duše touží. Zá-
jem dětí dozvídat se stále něco 
nového, zkoumat nepoznané 
probouzejí rodiče, později jim 
v  tom pomáhá mateřská škola, 
základní škola, družina… Ani 
my v knihovně nechceme zůstat 

pozadu a nabízíme pomoc. S vel-
kým potěšením musím konsta-
tovat, že všechny zmíněné insti-
tuce vřele naši nabídku pomoci 
uvítaly a přistoupily k  vzájemné 
spolupráci.
S radostí uvádím několik příkla-
dů:

Uklízíme Česko
Letošní podzim byl velice tep-
lý, barevně pestrý, plný sluníčka  
a téměř bez deště. Po dohodě se 
školní družinou a ochotnými 
rodiči jsme Chýnov přihlásili do 
celorepublikové akce UKLÍZÍME 
ČESKO. Nakoupili jsme ochran-
né pomůcky, vytvořili plán a těšili 
se na pátek odpoledne, až vyrazí-
me do přírody a budeme ji moci 
zbavit všech předmětů, které ji 
hyzdí. Bohužel, počasí bylo jiné-
ho mínění. V pátek od rána byla 
hrozná zima a silně pršelo. Celé 
dopoledne jsme v  duchu mat-

ku přírodu přemlouvali, ať už se 
konečně umoudří a dopřeje nám 
počasí vhodné pro pobyt venku. 
Nebyli jsme vyslyšeni. Co ale dě-
lat, když někteří odvážní rodiče  
a děti dorazili? Vyhrál plán B 
– teoretická verze. V  knihovně 
jsme dohledali všechny knížky 
o odpadovém hospodářství, pře-
četli jsme si pohádku o nepořád-
ném skřítkovi, vysvětlili jsme si, 
jak dlouhou dobu potřebují od-
padky, aby se rozložily.

Další týden se už počasí 
umoudřilo a my konečně vyra-
zili do přírody. Děti byly úžasné! 
Uklízely systematicky a připomí-
naly mi pracovité mravenečky. 

Všichni jsme obdivovali jejich 
rychlost, s  jakou předměty na-
cházely. Nálezy byly kuriózní: 
dětský dudlík, bota, kovový noč-
ník a další.

Chýnov tak nenávratně přijdu. 
Nakonec se to ukázalo výhodné, 
protože jsem mohl o stárnoucí 
rodiče pečovat v  místě bydliště. 
A s  Chýnovem mě dosud pře-
devším pojí každoroční cesta 
do místní školy, kde již více než 
třicet roků (nikdy jsem nevyne-
chal) vyprávím dětem o historii 
města, školy, o válce, o Františku 
Bílkovi a nakonec i o literatuře 
spojené s tímto regionem. A věř-
te, že se na to vždy těším a mám 
pocit, že velmi pozorné a vníma-
vé děti rovněž. Byl jsem vždycky 
hrdý na bohatou a hlavně pra-
starou minulost města a mám 
radost, že nabyté vědomosti  
o tom mohu předávat dál. Kdy-
koliv mám možnost, zastavím se 
ve městě, projedu si známá mís-
ta, třeba jen autem, občas vystou-
pím, projdu se někde a vzpomí-
nám na dětství, které bylo krásné  
a které jsem prožíval s mnohými 
z Vás. Za ta desetiletí mi bohužel 
z paměti vymizely některé podo-
by kamarádů a přátel, také jsme 
všichni změnili postavy i obliče-
je, někdo více, někdo méně. Ale 

příběhy a souvislosti si stále nesu. 
Mrzí mě, že už nemohu vyzpo-
vídat maminku, která mi vždy 
dokázala objasnit všechny chý-
novské rodinné vztahy, a to i do 
dávné minulosti.
Jsem rád, že se ke mně Chýnov-
ští hlásí, když zajedou do Písku  
a dostanou se do muzea. S řadou 

lidí z  Chýnova udržuji styk, 
také s  těmi, kteří už žijí jinde  
a Chýnov mají zrovna tak rádi. 
Také mě těší rozdávat povědomí  
o Chýnově všude jinde a v  tom 
mě utužují desítky známých, kte-
ří mě upozorňují, co kdy a kde  
o Chýnově slyšeli.
Za projevenou poctu chci po-

děkovat bývalé kulturní komisi, 
městskému zastupitelstvu, sta-
rostovi Pavlu Eybertovi, který 
si udělení čestného občanství 
zaslouží mnohem více než já,  
a vlastně vám všem. 

Buďte v  Chýnově zdrávi, svorni  
a hodně šťastni! 
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Městská knihovna Chýnov, Gabrielovo náměstí 

Kamila Doubková 
obrazy 

Od 14.1.2019 

Cílem této akce bylo zopakovat 
dětem, jak moc důležité je starat 
se o naše okolí, i když už nám 
třeba nepatří, a naučit se přemýš-
let, jak zacházet s nepotřebnými 
věcmi. Děkuji všem, kteří se do 
projektu s  námi zapojili (rodiče, 
školní družina, Chýnovská ma-
jetková s.r.o.,…).

Mykologická vycházka do 
dubských vrchů
Celé jaro jsme si o přednáškách 
s  Pavlem Špinarem teoreticky 
prohlubovali znalosti v  oblasti 
mykologie. Konečně nastal ten 
pravý čas ověřit si nabyté zna-
losti v praxi! V sobotu 6. října po 
ránu jsme se sešli ve Velmovicích 
a společně vyrazili do lesa. Našli 
jsme opravdu velkou škálu hub  
a to přitom si pan Špinar stěžo-
val, jaké je strašné sucho. Te-
oretické zhodnocení této akce 
proběhlo ve čtvrtek 29. listopadu 
v knihovně.

Týden knihoven
Stalo se módní záležitostí, že 
různým předmětům je přidělen 
jeden den v  kalendáři. Slavíme 
například  „Den pozdravů, Den 
úsměvů, Den HIV“ atd. Knihov-
ny, jelikož jsou přece jenom vět-
ší  instituce, se nespokojí pouze 
s jedním dnem. Vysloužily si rov-
nou celý týden. I my v Chýnově 
se k  této oslavě hrdě hlásíme  
a rády zaběhlou akci dodržujeme. 
Sami jistě uhodnete, jaký největší 
dárek může knihovna obdržet? 
Ano, spokojeného čtenáře. Proto 
vymýšlíme různé aktivity, abyste 
měli důvod do knihovny přijít 
a poznat, že čtení není otrava či 
nuda, ale právě naopak. Díky lis-
tování knížkou pochopíte různé 
věci, zasmějete se, pobrečíte si či 
dokonce získáte odvahu mluvit  
o určitých věcech, o kterých byste 
se dříve neodvážili. 

Poděkování za pochopení
V týdnu od úterý 16. do pátku 19. 
října 2018 jsme měli vždy dopo-
ledne knihovnu z důvodu přípra-
vy oslav 100. výročí založení re-
publiky pro veřejnost zavřenou. 
Děkujeme všem za pochopení.

Spisovatelka Michaela 
Fišarová v  chýnovské 
knihovně
V  úterý 23. října jsme se skvě-
le bavili. Pozvání do chýnovské 
knihovny přijali spisovatelka Mi-
chaela Fišarová a herec Miroslav 
Reil. Paní spisovatelka zároveň 
učí na základní škole, a tak jí vů-
bec nedělalo problém komuni-

kovat s dětmi a představovat své 
knihy. Sympatický Miroslav Reil 
její vyprávění skvělým způsobem 
doplňoval scénickým čtením 
úryvků z knížek.
Rády bychom tuto sehranou dvo-
jici do Chýnova pozvali co nevi-
dět ještě jednou. Tentokrát bych 
vybrala knihu „Nikolina cesta“. 
Získala ocenění „Zlatá stuha 
2013“ za nejlepší knihu pro mlá-
dež. Jedná se o poetický příběh 
Nikoly a jejího brášky, kteří musí 
čelit, bohužel, nesnadné situaci 
v  rodině. Budeme řešit domácí 
násilí.

loutkové divadlo pro nej-
menší návštěvníky
Nezapomínáme ani na nejmen-
ší návštěvníky knihovny. Jelikož 
ještě sami neumějí číst, museli 
jsme volit jinou formu zábavy  
a poučení. Pozvali jsme loutkové 
divadýlko Metlička paní Hany 
Filipové z Nové Vsi. Pohádka se 
jmenovala „Jak se princezna na-
učila kouzelná slovíčka“.  Hanka 
si děti získala od první chvíle 
svého vystupování. Děti se smály, 
napovídaly princezně, dokonce ji  
i upozorňovaly na nebezpečí. 
Hravou formou jsme si zopako-
vali, jak je důležité říkat „dobrý 
den“, „děkuji“ a třeba „prosím“. 

Jak se peče domácí chle-
ba?
Tentýž den odpoledne jsme se 
s laskavým dovolením paní ředi-
telky základní školy přesunuli do 
cvičné kuchyně, abychom si na-
cvičili pečení domácího chleba. 
Naší vlídnou a zkušenou lektor-

kou byla Eliška Basíková.
Vernisáž výstavy obrazů 
evy Wernerové Malkovské
V pátek 9. listopadu zase knihov-
na praskala ve švech. Zase po 
roce se zde sešli známí, kama-
rádi a obdivovatelé malířky Evy 
Wernerové Malkovské. Vernisáže 
této nadané ženy jsou vždy plné 
překvapení. Tentokrát jsme se po 
několika letech opět potkali s její 
spolužačkou ze střední školy 
Zuzanou Jirsovou, která s  sebou 
přivezla vzorky své práce a díla 
jejích kolegů z pražské galerie. 

Beseda s  Jiřím dvořákem 
o chýnovském pivovaře
Jednoho dne o letních prázdni-
nách vtrhl do knihovny ener-
gický muž, který si chtěl něco 
okopírovat. Během toho, co stroj 
pracoval, Jiří Dvořák vyprávěl.  
Dozvěděla jsem se, že pochází 
z  rodiny, kde se povolání slád-
ka dědilo z otce na syna, vlastní 

doma zajímavé předměty z  chý-
novského pivovaru a zajímá se 
o pivovarnictví. Rád prý zpívá  
a hraje na harmoniku. Prostě ide-
ální člověk na besedu. Slovo dalo 
slovo a 15. listopadu jsme se sešli 
ve zdejší knihovně. 

adventně laděný výlet 
Zatímco bude toto číslo ve fázi 
přípravy k tisku, někteří z vás ab-
solvují vánočně laděný výlet na 
zámek Loučeň a poté si prohlíd-
nou Polabské národopisné muze-
um v Přerově nad Labem.

Pozvánka na prohlídku 
betlému
Jako každý rok v adventním čase 
si vás dovolujeme pozvat na pro-
hlídku tentokrát jednoho, ale 
zato  velkého Ladova betlému od 
Oldřicha Kučery z Březiny u Po-
ličky. K  vidění bude od pondělí 
10. prosince až do pátku 4. ledna 
2019, vždy v úředních hodinách 
městské knihovny.

Relaxační zájezd do 
Gmündu

Reagujeme na žádost 
paní Heleny Zadražilové 

a nabízíme zájezd do 
rakouského Gmündu do 

termálních lázní Sole 
Felsen Bad.

Termín: středa 9.1.2019
Cena dopravy: 200,- Kč

Odjezd z Chýnova:
7:30 z náměstí

Bližší informace obdržíte 
v městské knihovně

Přejeme všem čtenářům  
klidný adventní čas,  
spokojené Vánoce,  

do nového roku pevné zdraví  
a brzy na viděnou v knihovně 

či při nějaké akci. 
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Z katolické farnosti
Alena Strašrybková

Svatomartinský průvod
Svátek svatého Martina jsme 
oslavili lampionovým průvodem. 
V  kostele a kolem kostela byly 
pro děti připravená stanoviště, 
na kterých si dolepovaly obrá-
zek o sv. Martinovi a poté už se 
vypravily průvodem kolem školy 
na prostranství u hřbitova, kde 
na ně čekali dokonce dva koníci 
pana Petra Svobody. Děkujeme 
za spolupráci Církvi bratrské.

Další akcí, na kterou zveme 
všechny děti, bude program se 
stavěním betléma a rozsvícením 
betlémského světla v  kostele na 
Štědrý den odpoledne od 14 ho-

din. 
Program adventních a vánoč-
ních pořadů
• Roráty (ranní mše při svíčkách) 
– čtvrtek 6. 12. od 6:30 hod.  
a sobota 15. 12. od 7:00 hod
• Tvořivá vánoční dílna pro děti  
i dospělé - sobota 15. 12. od 14:00 
hod. na faře
• Adventní koncert pěveckého 
sboru Domino – neděle 16. 12. 

od 15:00 hod. v kostele
• Zpívání koled u stromečku 
v  Dobronicích – sobota 15. 12. 
od 16:30 hod.
• Štědrý den – 14:00 hod. pro-
gram pro děti 
• 21:45 hod. chrámový sbor zpívá 
koledy
• 22:00 hod. „půlnoční“ mše sva-
tá 
• Boží Hod 25. 12. – 8:30 hod. 
mše svatá, od 14:00 hod. do 16:00 
hod. bude přístupný betlém  
v kostele
• Sv. Štěpána 26. 12. – 8:30 hod. 
mše svatá, od 14:00 hod. do 16:00 
hod. bude opět přístupný betlém 
Sv. Silvestra 31. 12. – 15:00 hod. 
mše svatá 
• Nový rok 1. 1. – 8:30 mše svatá

Tříkrálová sbírka

Tříkrálovou sbírku pořádá 
každoročně  Charita České re-
publiky.  Skupinky koledníků, 
doprovodné akce i distribuci 
pokladniček organizují jednotli-
vé místní Charity ve spolupráci 
s farnostmi, školami či různými 
mládežnickými organizacemi.
Úspěch celé  sbírky závisí na ak-
tivitě tisíců lidí ve všech koutech 
republiky, často i v obcích o ně-
kolika desítkách obyvatel. 
Komu sbírka pomůže?
Výtěžek sbírky  je určen na po-
moc nemocným, handicapova-
ným, seniorům, matkám s dětmi 
v tísni a dalším jinak sociálně 
potřebným skupinám lidí a to 
zejména v regionech, kde sbírka 
probíhá. Nejméně desetina vý-
nosu sbírky je každoročně urče-
na také na humanitární pomoc 
do zahraničí. 

V chýnovské farnosti pro-
běhne tříkrálová sbírka 
v sobotu 5. ledna 2019. 

Oldřich Horek
duchovní správce CČSH 

v Chotovinách a Chýnově

Žádný TVŮRCE, jak lze nejlé-
pe po způsobu Bílkově ozna-

čit člověka, který tvoří duchovní 
umění, tedy dílo v  plné odpo-
vědnosti Bohu, netvoří pro sebe, 
nesleduje zištný záměr. Čím vyšší 
má poznání Svatého, tím více se 
před ním rozšiřuje oblast těch, 
kteří budou jeho dílem – prací 
oslovováni a posíláni na cestu 
pravého života Božího. 
Bílek sám pociťoval svůj úkol ve-
lice intenzivně, a proto také mohl 
vydávat svědectví o samotném 
vnuknutí Boha, který jej uschop-
ňuje k práci, vede jeho ruku a bdí 
nad ním a jeho tvořením. 
Po celý jeho život nevychladla 
touha zhostit se svého úkolu  
a dovést jej k nejvyšším metám, 
jež zřetelně nahlížel. Leč sám 
omezen svou lidskou přirozenos-
tí, prostředím, s nímž byl svázán, 
přece jen zprůchodnil značný 
kus cesty. „Vy jste světlo světa!“ 
zní z  Evangelia. Ne nadarmo 
v  Bílkových dílech zahlédneme 
živé jasné světlo, které proráží 
tmu širokého okolí. Není to jen 
Ježíš sám, ale též jeho svědci  
a vyznavači. Tak i on, Bílek coby 

tvůrce, působil svým životem, 
prací ke Světlu. Oddán puzení 
shůry, směli z  jeho rukou mezi 
jinými vyrůst Ukřižovaný, Slepci, 
Mojžíš, Hus  nebo Komenský... 
Budoucí dobyvatelé. Avšak jsou 
to jen střípky zahlédnutých vel-
kolepých chrámů…, a přece pro-
nikají do hlubin lidského nitra, 
aby nechali dospět novému du-
chovnímu životu, vedou po cestě 
Světla až k setkání se Vzkříšeným 
a s Tím, který jej poslal. Musíme 
vyznat, že u Bílka skutečně každá 
maličkost, třeba svícen, váza, ob-
rázek nebo jen zdobení promlou-
vají. Jsou to oživující společníci, 
kteří nesou duchovní poselství  
a míří k Pravdě Života. 
Proto zde s  vděčností Bohu i li-
dem, chceme sdělit, že jeho dílo 
bylo nyní rozšířeno k  užitku 
mnohých. Sice již ne přímo  ru-
kou umělcovou, jehož světlé pa-
mátky si připomínáme, ale přec 
z  jeho díla prozářeného oním 
Světlem. 
Dne 9. září 2018 byl v  Chotovi-
nách zasvěcen Bohu pro službu 
lidem k víře, lásce a naději nový 
zvon. Zvon nese jména našich 
duchovních velikánů slov i činů 
-  Jana Husa a Jana Žižky. V  hor-
ní obrubě zvonu  je  nápis, citát 
Janova evangelia: "Každý, kdo 

je z pravdy, slyší můj hlas." Je 
tím vyjádřena touha, aby hlas 
zvonu byl zároveň hlasem Je-
žíšovým. Byl slyšen a vyslyšen 
v lidských srdcích. Neboť hlas 
zvonu je v předpokladu hlasem 
svolávajícím k Dobru, Pravdě  
a Kráse, pro něž člověk nachází 
zdroj v Bohu skrze Ježíše Krista. 

Na plášti zvonu jsou reliéfy Jana 
Husa a Jana Žižky. Vyjadřují du-
chovní souznění v pojmu české-
ho křesťanství, které je dějinně 
vlastní našemu národu. Reliéfy 
byly zpracovány podle původ-
ních reliéfů od chýnovského 
sochaře Františka Bílka. Jejich 
modelaci provedla paní Marie 
Valterová Boušková z Tábora.  
Zpracování originálních  reliéfů 
o výšce cca 6 cm na reliéfy plo-
ché o výšce cca 6 mm se zdařilo 
výborně. 

Druhá strana pláště je vyzdo-
bena původním znakem Círk-
ve československé - kalich  
s hostií a dvojitý kříž. Pod zna-
kem jsou jména dárců, kteří 
chtěli být na zvonu uvedeni.  
Poděkování za toto požeh-
nané dílo patří především 
Bohu, poté všem, kteří přispěli  
k jeho zdárnému dokončení. 

církev československá husitská – unikátní dílo Františka Bílka ožilo nově v chotovinách
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Karel Vošta

Chýnovský kostel má bohatou 
historii, kterou nelze oddělo-

vat o historie města a jeho obyva-
tel. Příběh, který je níže zapsán, se 
Chýnova týká právě jen prostřed-
nictvím kostela. Pokud tedy někdo 
nemá v lásce církevní záležitosti 
a šlechtu a neuvažuje příliš o po-
sledních věcech člověka, neměl by 
četbou článku ztrácet čas.

Anna Markéta Kotvicová neměla 
snadný život, ačkoliv pocháze-
la z panského rodu. Narodila se  
v druhé polovině 16. století jako 
dcera Jana z Vrtby na Červeném 
Hrádku a Magdaleny z Říčan. 
Přežila dva manžely i své děti. 
Měla finanční starosti a švagr 
ji zřejmě připravil o dědictví. 
Roku 1607 se provdala za Jiřího 
Vítu ze Rzavé, který byl narozdíl 
od ní pouhý rytíř a žil u matky 
na Dubu severně od Chýnova. 
Z manželství se narodila dcera 
Magdalena. Když Jiří roku 1611 
předčasně zemřel, vedla Anna 
Markéta spor s ručiteli svatební 
smlouvy, aby jí vyplatili věno ve 
výši 305 kop grošů míšeňských, 
které jí měla vyplatit tchyně.  
K vyplacení došlo po delší době. 
Jelikož tím vznikl problém pro 
švagra Ladislava Vítu, zabral 
tento statek Dub bez ohledu na 
dědické nároky vdovy a Mag-
daleny. Při tom nechal vykopat 
v místnosti tvrze zvané frauci-
mor uschované peníze. Anna 
Markéta se znovu provdala za 
Karla Šléglovského z Šicendor-
fu, se kterým žila od roku 1615 
na Kydlinech u Klatov. Na Dubu 
vládla dál její tchyně Anastázie 
se švagrem Ladislavem, kteří 
přikoupili i panství pacovské. 
Jenže Ladislav Víta se zapojil do 

povstání stavů proti císaři. Ačko-
liv záhy zemřel, byl jeho majetek 
konfiskován. To byla příležitost 
pro Annu Markétu coby poruč-
nici dcery Magdaleny. Statky 
Dub a Pacov jí byly roku 1623 
postoupeny, ale za částku 71 000 
kop, přičemž předtím musela vy-
platit švagrovou. Následujícího 
roku jsou matka a dcera upomí-
nány ohledně doložení zaplacení 
sumy za obě panství. Anna Mar-
kéta tehdy rodila syna, jenž záhy 
zemřel, a dcera byla nemocná. 
Téhož roku se velmi mladá Mag-
dalena provdala na Pacově za 
císařského důstojníka francouz-
ského původu Pavla z Montbru-
nu. Svatba se konala o masopustu 
a sjelo se na ní mnoho význam-
ných lidí. Montbrun půjčil tchyni 
Anně Markétě, která již byla po-
druhé vdova, peníze. Z manžel-
ství Pavla a Magdaleny se narodi-
ly dvě dcery. První brzy zemřela, 
druhá se jmenovala Markéta Do-
rota. Montbrun zemřel již roku 
1629 a byl pochován ve fran-
couzském kostele v Praze. Mag-
dalena zemřela 9. července ná-
sledujícího roku na Pacově, ale 

pochována byla v chýnovském 
kostele, kam tehdy Dub farností 
spadal. Poté Anna Markéta Pa-
cov prodala Janovi Černínovi  
z Chudenic a uchýlila se s vnuč-
kou na Dub. Zdejší gotickorene-
sanční tvrz vystavená západním 
větrům neskýtala asi příliš po-
hodlí. Rodina držela ještě dům  
v Táboře a v Praze. Černín ale 
cenu Pacova splácel velmi po-
malu po řadu let. Tehdy již byla 
Anna Markéta potřetí provdaná, 
a sice za Jiřího Kotvice z Kotvic, 
či spíše Georga von Kotwitz, 
Němce slezského či lužického 
původu. Byl hejtmanem Bechyň-
ského kraje a v letech 1636-40 
hejtmanem Pražského hradu. Ve 
třicátých letech již oba původně 
evangeličtí manželé vyznávali 
katolickou víru.
Pro člověka raného novověku  
a šlechtice především bylo vypo-
řádání posledních věcí důležitou, 
ba zásadní záležitostí. Nemocná 
Anna Markéta z Kotvic sepsala 
testament 29. března 1638. Vnuč-
ce Markétě Dorotě Montbrunové 
odkázala částku 10 000 kop. Sta-
tek Dub a oba domy odkázala na 

polovinu vnučce a manželovi. 
Panství tvořila tvrz s příslušen-
stvím, vsi Dub, části Dobronic 
a Chotčin a krčma v Ratiboř-
ských Horách. Pokud by vnuč-
ka a manžel záhy zemřeli, měla 
být polovina statku prodána ve 
prospěch bratra Sezemy z Vrtby  
a dalších osob, kostelů a klášterů. 
Anna Markéta si v testamentu 
vymínila, že chce být pochována 
v chýnovském kostele ve stejném 
hrobě jako její dcera Magdalena. 
Paměť urozenosti měl uchovat 
náhrobní kámen, na kterém měly 
být erby matky a dcery (snad vrt-
bovský erb s parožím a vítovský 
s chrtem v klenotu či montbru-
novský erb). Spása duše byla 
pro umírající prvořadá. Anna 
Markéta odkázala chýnovskému 
kostelu každoroční plat po věčné 
časy 18 kop grošů míšeňských, tj. 
21 zlatých. Z toho 9 kop pro fará-
ře, aby za zemřelou sloužil ročně 
21 mší, 9 kop na osvětlení koste-
la. Příběh nekončí šťastně. Anna 
Markéta zemřela roku 1639, dva-
náctiletá vnučka ji následovala 
o rok později a pochována byla 
rovněž v Chýnově. Kotvic mu-
sel vyplatit částku za Dub rodu 
Vítů, znovu se oženil a brzy také 
zemřel. Statek Dub byl roku 1666 
přikoupen k Chýnovu. Mešní 
nadace existovala dál, jen peníze 
kostelu poskytovala správa chý-
novského panství. 
A pokud by naše země a cír-
kev neprošly ve 20. století zá-
sadními dějinnými turbulen-
cemi, sloužily by se mše za 
Annu Markétu patrně dodnes. 
Ještě v polovině 20. století byl  
v přízemí kostelní věže náhro-
bek, připisovaný Anně Markétě 
a dceři. Ten je v současnosti ne-
zvěstný. 

Jiří Tychtl

Začnu tím, jak můj život po-
kračoval, když již letos sla-

víme 100 let republiky. Narodil 
jsem se 12. listopadu v roce 1935. 
To bylo ještě za prezidenta Ma-
saryka. Skončil až v  roce 1936 
v březnu. Po jeho smrti nastoupil 
pan prezident Eduard Beneš. Byl 

v úřadě až do roku 1939, kdy nás 
obsadili Němci. Po nástupu fa-
šismu musel odejít do emigrace 
do Anglie. Nastala strašná doba 
pro naši republiku. Ze dne na 
den jsme se stali protektorátem. 
Vládli zde tvrdou rukou naši 
ochránci. Republiku okleštili na 
minimální stát. V  té době byl 
prezidentem Dr. Emil Hácha. 

Ten, aby se zavděčil svým chle-
bodárcům, souhlasil, aby došlo 
k obsazení celého území němec-
kými vojsky. Jak tady hospodaři-
li, je dost dobře známo. Mnoho 
českých občanů jejich vládnutí 
odneslo popravou, zavřením do 
koncentračních táborů, nasaze-
ním do reichu na nucené práce 
a hlavně probíhaly zde na území 

státu různé vyhlazovací akce. Ať 
to byla akce na vyvraždění Židů, 
která proběhla ze strany Něm-
ců velmi důkladně. Tady u nás 
v  Chýnově to bylo otázkou jed-
noho dne. Všichni Židé se muse-
li dostavit na náměstí, kde na ně 
čekalo nákladní auto. Kdo se do 
tohoto auta dostal, byl odkázaný 
na smrt. Popíši vám jednu pří-

Z historie chýnovského kostela III

Moje životní drama
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hodu při odvozu Židů z Chýno-
va. Chodil jsem do druhé třídy. 
Když jsme ráno přišli do školy, 
tak nám pan učitel Zadražil řekl: 
„Děti nesvlíkejte se, půjdeme se 
rozloučit se Židy, kteří od nás od-
jíždějí do Německa.“ Byla to od 
něho odvaha. Šli jsme přes most 
a naproti Zadražilovům stálo vo-
jenské auto. Tam všichni nastu-
povali a většinou plakali. Mys-
lím, že jsme byli poslední, kteří 
jim podali ruku, než odjeli a již 
se nikdy nevrátili. Život pokračo-
val dál a v Chýnově se Němci za-
bydleli ve škole na celé čtyři roky. 
Žádnou radost nám nedělali, 
chodili na tenis střílet jako na 
střelnici. Když pochodovali přes 
Chýnov, tak se každý odvracel od 
jejich chování. Když šel Pacinka 
po chodníku, tak lidé přecházeli 
na druhý chodník. Když někdo 

tohoto pána nepozdravil zdviže-
nou pravicí, tak dostal bičíkem 
přes záda. Roky utíkaly a blížil 
se rok 1945. To již Němcům do-
šlo, že válka je prohraná. A tak 
v květnu 1945 se z ničeho nic se-
brali a odtáhli na západ, protože 
z  východu měli panický strach. 
Přišla revoluce a s  ní nastolení 
nového státu Čechů a Slováků. 
Do republiky se nám vrátil pan 
prezident Beneš. To bylo slávy 
při jeho příjezdu. Musím popsat 
svoji příhodu ze setkání s panem 
prezidentem a jeho ženou. To 
bylo v roce 1947, to jsem chodil 
do druhého ročníku měšťanky. 
Paní učitelka Zadražilová nám 
vyjednala exkurzi na Kovosvit 
do Sezimova Ústí. Po vykonání 
exkurze jsme pěšky šli do Sezi-
mova Ústí podívat se, kde tráví 

svůj čas pan prezident. Jak jde-
me ve štrůdlu kolem plotu, kde 
se vzal, stál tam pan prezident  
i s manželkou. Byli na procházce. 
To bylo radosti. On se nás ptal, 
odkud jsme. Paní Hana hned při 
rozhovoru poslala dozor domů 
pro fotografie. Než se ten pán 
vrátil, tak jsme dostali od pana 
prezidenta každý jednu hašlerku. 
Pán se vrátil a my všichni dostali 
foto podepsané panem preziden-
tem a jeho ženou. Dodnes ji mám 
v  rámečku. Dál přišel rok 1948  
a pan prezident zemřel. 
Na jeho místo přišel další, a to 
Klement Gottwald. Ten vládl až 
do roku 1953. Stačilo, aby odjel 
na pohřeb Stalina a za krátký 
čas šel pod kytičky taky. Na tuto 
dobu neradi vzpomínáme. 
Po Gottwaldovi se ujal funkce 

Toník Zápotocký, to byl prezi-
dent „táta dělníků“. Nic nedoká-
zal a hodně nasliboval. Když byla 
měna v  roce 1953, tak ještě den 
předem sliboval: „Naše měna je 
pevná a postavená na práci na-
šeho lidu“ a bác, druhý den byla 
měna. 
Po jeho smrti se ujal funkce An-
tonín Novotný. To byl kádr. Kdo 
se za jeho působení dostal za 
katr, ten si byl jistý, že vyfasuje 
nejméně 15 až 20 let Jáchymova. 
Potom přišla normalizace a úřa-
du se ujal pan Ludvík Svoboda. 
Ten taky dlouho ve funkci nebyl, 
dokonce vypadl ze všech mož-
ných aktivit a zastával účetního 
v  jednom JZD. Až když přišel 
Brežněv na návštěvu a ptal se 
po Svobodovi, tak honem svoji 
funkci musel opustit. 
Další z  kandidátů je náš milý 
Gustáv Husák.  To je období, 
na které se dobře pamatujeme. 
Někdo vzpomíná rád a někdo 
s nenávistí. Ale doba byla taková  
a změna přišla až v roce 1989 při 
Sametové revoluci. Je všem znám 
výrok pana Bartošky z Melantri-
chu: „Havel na Hrad“. Skutečně 
se tam dostal a vládl. Posledním 
ve funkci je náš stařík Miloš Ze-
man. Za toho žijeme, bavíme se, 
pracujeme a těšíme se, že bude 
lépe a lépe.

Dovětek: Je mně 83 let a stačilo 
to, abych přežil všech 12 prezi-
dentů, zatím si nestěžuji. 

Pavel Kulveit 

Mnoho chýnovských obča-
nů, kteří navštěvují kli-

dovou a odpočinkovou zónu  
u nás v Chýnově na „Močítkách“, 
si určitě v  podzimních měsících 
povšimlo, že na prudké stráni 
v  lesní lokalitě od železničního 
mostu směrem k  volejbalovému 
hřišti prakticky zmizel starý smr-
kový les. Bohužel i chýnovské 
lesy, stejně jako mnoho dalších 
oblastí v  celé České republice, 
postihla v  letošním suchém létě 
velká kůrovcová kalamita.
Hlavním důvodem této kalamity 
jsou především letošní dlouho-
trvající letní horka a extrémní 
sucho. Suchem oslabené stro-
my ztrácejí výrazně možnosti 

obranyschopnosti a kůrovec pak 
stojící stromy zahubí. Kůrovec  
(v našich podmínkách na smrku 
především lýkožrout smrkový – 
Ips typographus) se živí lýkem, 
čímž strom poškozuje a nakonec 
způsobí jeho úhyn, neboť lýko 
zajišťuje transport vody a živin 
do stromu. Zdravý strom bojuje 
proti kůrovcům mízou, pokud 
se ale brouci výrazně přemnoží, 
jako v  letošním suchém a hor-
kém létě, které kůrovcům v  r. 
2018 tak vydatně pomohlo, ne-
mají stromy prakticky šanci se 
ubránit. Kůrovec se v  letošním 
roce bohužel přemnožil i přes 
provádění celé řady obranných 
opatření k  zabránění jeho vývo-
je, jako je např. kladení lapáků, 
instalace feromonových lapačů 

Kůrovcová kalamita se nevyhnula 
ani chýnovským lesům
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a mnoho dalších ochranných  
a obranných opatření. Hlavním 
úkolem vlastníků lesa je přede-
vším důsledné a včasné vyhle-
dávání napadených stromů, to 
znamená všímat si smrků s opa-
dávajícím jehličím nebo odlupu-
jící se kůrou. Jelikož ochrana lesa 
před biotickými škodlivými čini-
teli je odbornou záležitostí, měl 
by vlastník lesa postupovat vždy 
po dohodě se svým odborným 
lesním hospodářem (OLH). Při 
zjištění kůrovcových stromů pak 
následuje včasné pokácení a ná-
sledná asanace stromů. Veškeré 

napadené stromy se musí před-
nostně vytěžit, dřevní hmotu po 
té přiblížit na odvozní místo a po 
té dodat odběratelům. Bohužel 
odběratelé dřeva dnes nabízí za 
kůrovcové dříví výkupní ceny, 
které někde nepokryjí ani ná-
klady na těžbu, přiblížení dřeva  
a jeho dopravu. A to jsou vlast-
níci lesů povinni hradit a provést  
i následnou obnovu lesa, (vytěže-
nou plochu opět do dvou let za-
lesnit), a po té provádět násled-
nou péči o mladé lesní kultury. 
Kůrovcovou kalamitou byli v  le-
tošním roce prakticky postiženi 

všichni vlastníci lesů a to jak Lesy 
České republiky s. p., tak i měst-
ské a obecní lesy, církevní lesy  
a postiženo bylo kůrovcem v  le-
tošním suchém roce i velké 
množství soukromých vlastní-
ků lesa. Rozsah poškození lesů 
kůrovcem představuje v  součas-
né době kalamitu, která nemá 
v  historii českého lesnictví ob-
doby, neboť v  některých oblas-
tech naší republiky dosahuje až 
hrozivých rozměrů a představuje 
vysoké riziko i pro následující 
rok 2019. 

Veterán klub chýnov
Václav Zadražil

Veterán klub Chýnov

Vážení spoluobčané, dovolte 
mi, abych vás při příležitosti 

blížícího se konce roku pozdravil 
jménem Veterán klubu Chýnov.

Vzhledem k tomu, že jsem vás  
o všech akcích, které jsme po-
řádali, nebo se jich  účastnili, 
seznamoval v jednotlivých vydá-
ních letošních Občasníků, budou 
mé informace celkovým shrnu-
tím naší činnosti. 
Když jsem počítal, kolika akcí 
jsme se zúčastnili, nebo je pořá-
dali, dostal jsem se k počtu šest-
nácti. Vzhledem k tomu, že sezo-
na, kdy na uskutečňování srazů  
a setkání veteránů, trvá zhruba 
šest měsíců, tak je to každý mě-
síc dvě, někdy i tři akce. K nej-
významnějším srazům, kterých 

jsme se účastnili, patřilo jako 
každoročně žehnání na sezonu 
v Milevsku, první žehnání mo-
torkářů v Chýnově, velmi pěkný 
byl sraz motocyklů a automobilů 
v Bořené Hoře u Sedlčan, setkání 
motocyklů JAWA a ČZ v Draži-
cích, křížem krážem kolem Plané 
a sraz v Čelkovicích. Z domácích 
akcí to byly prvomájová vyjížď-
ka, výstava strojů v den chýnov-
ské pouti a třetí Sraz veteránů 
Chýnov. 
Ještě se musím vrátit k hlavní 
naší klubové akci. Byl jí třetí Sraz 
veteránů Chýnov.  Ukázalo se, 
že nápad pořádat srazy veteránů 
v našem městě byl velmi dobrý. 
V letošním roce se ho zúčastni-
lo 140 motocyklů a automobilů, 
opět velký byl zájem příznivců 
veteránů i veřejnosti.  Značný 
ohlas měla účast nejlepšího re-
publikového motokrosaře všech 

dob, Jaroslava Falty. Víme dobře, 
že o úspěšnosti akce rozhoduje 
také ve velké míře  počasí, a proto 
doufáme, že i při dalším již čtvr-
tém našem srazu, který bude v 
neděli 18. 8. 2019, bude zase hez-
ky. V letošním roce se vypravila 
výprava tří našich členů s dopro-
vodem do Itálie. Cílem výpravy 
bylo navštívit Benátky a horský 
průsmyk Passo di Stelvio. Celou 
trasu 2000 km nakonec absolvo-
vali pouze dva členové (jeden se 
po drobné nehodě musel vrátit  
z Rakouska domů) a jejich stroje 
ji absolvovali bez poruch. 
Jak jste již mnozí zjistili, vydalo 
Město Chýnov spolu s veterán 
klubem kalendář na rok 2019. 
V kalendáři jsou fotografie krás-
ných motocyklů a automobilů - 
veteránů, které vlastní naši členo-
vé. Kalendáře jsou k zakoupení  
v městské knihovně, drogerii 

paní Strakaté, v hostinci v Klou-
žovicích a prodejně v Dobroni-
cích. Cena jednoho kalendáře je 
95 Kč.
Závěrem mi dovolte, poděkovat 
všem, kteří nás v naší činnosti 
podporují zejména Zastupitel-
stvu Města Chýnov. Vzhledem 
k volbám a změnám ve vedení 
města děkuji  minulému vedení  
a tomu novému přeji hodně 
úspěchů v jejich práci, pevné 
nervy a hodně zdraví. Dále chci 
poděkovat Motosportu Chý-
nov, sponzorům, našim členům  
a v neposlední řadě našim příz-
nivcům.

Všem občanům Chýnova přejí 
členové Veterán klubu Chýnov 
krásné vánoční svátky a hodně 
úspěchů v novém roce 2019. 
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Blanka Roubková
Oddíl kuželek

Podzim je již tradičně částí 
roku, kdy začíná nový ročník 

všech kuželkářských soutěží.

Naši mladí talentovaní kuželkáři 
startují v Poháru mladých nadějí 
i v Českém poháru dorostu.
V PMN v kategorii mladší-
ho žactva zastupuje náš od-
díl letos poprvé Tobiáš Petrů  
a vede si na nováčka velice zdat-
ně. Byly odehrány 3 turnaje  
a v průběžném pořadí figuruje na 
20. místě. Jeho výkony šly naho-
ru vzestupnou řadou: 208, 225, 
243 kuželek. Turnajů se účastní 
79 mladších žáků.
Thea Petrů a Kristýnka Nováko-
vá nás reprezentují v téže soutěži, 
ovšem v kategorii starších žá-
kyň. Zde startuje 66 dívek. Thea 
Petrů je v průběžném pořadí na 
3. místě za výkony 246, 270,252 
poražených kuželek. Kristýnka 
Nováková se zatím usadila na 
27. místě, když se neustále zlep-
šovala a nahrála 214, 220 a 231 
kuželek.
Jan Novák se účastní Českého 
poháru dorostu. Po třech tur-
najích na kuželnách v Jihlavě 
(544 k.), v Nové Bystřici (528) 
a ve Slavonicích (529) mu pat-
ří 20. místo z celkového počtu 
144 bodovaných dorostenců. 
Oba turnaje mládeže mají 6 kol, 
takže nás čekají ještě 3 turnaje  
a celostátní finále pro 16 nejlep-

ších v každé kategorii. Další akcí 
pro mládež je Vánoční turnaj do-
rostu - mezikrajové soutěžení. Ve 
čtyřčlenném výběru našeho kraje 
je i Jan Novák. Turnaj se uskuteč-
ní na kuželně KK Konstruktiva 
Praha.
V mistrovských soutěžích do-
spělých máme tradičně 3 cel-
ky. 2 KLŽ „A“je druhá nejvyšší 
soutěž, kde se již po několikátou 
sezonu zdatně drží naše ženy. 
V letošním roce se zatím na re-
konstruované dráze v Táboře, 

která je jejich domácí kuželnou, 
trápí. Je však před námi zby-
tek podzimní sezony a celá jar-
ní část. Hostujícími hráčkami 
za Chýnov jsou Dita Kotorová  
z Benešova a Zuzana Mihálová  
z KK Lokomotivy Tábor.
Sokol Chýnov A je aktuálně na  9. 
místě se 6  body  z osmi odehra-
ných zápasů. Sokol Chýnov „B“ 
je po 8. kole na 5. místě se ziskem 
7 bodů.
Naši hráči jsou i v cizích služ-
bách. Jan Novák a Thea Petrů 

hájí barvy KK Hilton Sezimovo 
Ústí v 1. kuželkářské lize doros-
tu sk. A, který tuto ligu vede. 
Družstvo je tříčlenné. Oldřich 
Roubek hostuje v kuželkářském 
klubu Lokomotivy Tábor, jejíž 
hráči postoupili do 1. ligy. Blanka 
Mašková bojuje o body ve 2KLŽ 
za SK Žižkov Praha. V Rakousku, 
v 1. bundeslize hraje za družstvo 
ASKÖ Schneegattern Pavel Petrů 
a oddílu Polizei SV Wels propůj-
čil své služby Jiří Dvořák.

Pojďte si zahrát kuželky!
V době vánočních svátků, kdy 
naše těla lenoší a pojídáme samé 
sladkosti, je třeba přinutit se  
k pohybu. Oddíl kuželek má pro 
Vás nabídku. Ve dnech 26. 12. až 
29. 12. pořádáme další ročník 
Vánočního turnaje jednotlivců. 
Turnaj není věkově omezen, je 
pouze třeba chuť do hry a hrací 
obuv. Propozice budou vyvěšeny 
na dveřích u kuželníku.
Těšíme se na Vás.

Naše aktivní hráče čekají hned po 
Novém roce 5. 1. okresní přebory 
jednotlivců a v případě postupu 
jsou 26. 1. na programu krajské 
přebory. Všem zúčastněným pře-
jeme: „Ať Vám to padá!!!“
Do krásného a svátečního vánoč-
ního období vám všem přejeme 
jeho klidné a šťastné prožití.

V roce 2019  
hlavně zdraví a štěstí 

Petr Holota
trenér FC Chýnov “A”

FC Chýnov “A”
Do sezóny 2018/2019 jsme 
vstoupili s cílem potvrdit dobré 
umístění z minulé sezóny, což 
lze říct, že se nám bezezbytku 
podařilo. Do sezóny jsme sice 
vstoupili porážkou s Lišovem, 
ale v následujících zápasech se 
nám podařilo bodovat a dostat 
se od začátku na přední příčky, 
kde jsme i po odehrání podzimní 

části. Aktuálně figurujeme 
na třetím místě se ziskem 27 
bodů, při skóre 32:13. Rovněž 
za úspěch považuji vítězství 
ve všech třech “derby”, v Plané 
nad Lužnicí 2:5, na Meteoru 0:9  
a poslední doma s lídrem tabulky 
Sokolem Sezimovo Ústí vítězství 
4:1. Zvláště utkání se Sokolem  
a vítězství v něm je velmi cenné, 
jelikož soupeř má velkou kvalitu 
a jeho cílem je postup do KP. 
Celý podzim jsme se mohli 
opřít o opory, hlavně v brance 
Jirku Průšu, který podával velmi 
kvalitní výkony a mnohdy nás 

držel nad vodou. Spolehnout 
jsme se mohli I na Jardu Práška 
a Davida Krále, kteří opět 
svými zkušenostmi dodali týmu 
potřebnou sílu a sebevědomí, ze 
kterého těžil celý kolektiv. 
Cílem pro jarní část je navázat na 
podzimní výsledky a udržet se  
v popředí tabulky.
Poděkovat bych chtěl sponzorům 
a Městu Chýnov, rovněž také 
našim fanouškům.

FC Chýnov “B”
B tým ve III. třídě okresního 
přeboru absolvoval 11 zápasů 

a získal 22 bodů, čímž mu patří 
druhé místo o bod za první 
Vlastiboří. Opět zde hráli zkušení 
hráči kombinovaní s mladými 
chýnovskými odchovanci, pro 
něž jsou zápasy dospělého 
fotbalu velkým přínosem pro 
jejich kariéru.

Závěrem bych chtěl poděkovat 
za velmi dobrou spolupráci  
a podporu Karlovi Sedlatému  
a Honzovi Petrů mladšímu, bez 
kterých by chýnovský fotbal 
těžko fungoval. 

Ze světa sportu
Kuželky

Fotbal
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MUŽI ‚‚A” MUŽI ‚‚B”

Starší přípravka

Starší přípravka Mladší přípravka

Mladší přípravka

Karel Sedlatý
trenér

Podzimní hodnocení přípra-
vek začnu u mladší přípravky. 

Ta pokračovala v loňských výko-
nech a po podzimu skončila ve 
skupině třetí s 16 body z 8 zápa-
sů, se skórem 92:49 - 5 vítězství, 1 
remíza a 2 prohry. V silách týmu 
bylo i první místo, ale to by hráli 
jen ti nejlepší, a to určitě nechci. 
V týmu je 15 hrajících kluků  
a všichni zasáhnou do utkání. 
Je logické, že ti menší, či slabší, 
dostanou laciné góly, ale díky 
nim získají zkušenosti, které, jak 

doufám, časem zúročí. Celkově 
kluci předváděli hezký fotbal,  
o čemž svědčí největší počet 
vstřelených branek. Nechci hod-
notit jednotlivce, protože se každý  
z kluků snažil odevzdat maxi-
mum, ale přesto tým posunul 
návrat bratří Šístků, kterým 
se ostatní snaží na tréninku 
vyrovnat a neustále se zlep-
šují. Starší přípravka skon-
čila pátá s 9 body za 3 výhry  
a 4 prohry, se skórem 47:60. Proti 
loňské sezóně je to určitě znatel-
ný posun, přesto je před kluky 
mnoho práce. Jako úspěch hod-
notím velký počet dětí, které se 

neustále hlásí. Jen to u některých 
chtělo začít dříve. Co se hry týká, 
dáváme málo branek, i když šan-
ce si dokážeme vytvořit. Naopak 
naší slabinou je bránění, kdy stále 
děláme spoustu zbytečných chyb. 
Problémem je fyzická kondice, 
což nám ukázal přátelský zápas 
v Pacově, kde jsme po poločasu 
vedli, ale ve druhém jsme již ne-
stačili tempu domácích. Ani zde 
nebudu hodnotit jednotlivce, jen 
musím vyřešit otázku brankáře, 
kde nám to moc neklape. Ni-
komu se do brány moc nechce, 
což chápu, protože tam je chyba 
znát ihned. Něco mi ale přátelák 

v Pacově napověděl. Co se zimní 
přípravy týká, strávíme ji převáž-
ně na turnajích s oběma příprav-
kami. Začínáme už v prosinci 
dlouhodobým turnajem v Čes-
kém Krumlově, následovat bude 
zimní liga atd. Volné termíny se 
budeme snažit vyplnit tréninkem 
venku a rýsuje se možnost přáte-
láku v Pacově.

Na závěr chci poděkovat všem 
rodičům a fandům za podporu 
dětí při zápasech a za čas, který 

stráví při dopravě dětí na zápasy, 
a přeji jim do nového roku vše 

nejlepší. 

Přípravky
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Hodně zdraví, pohody a šťastný výkop do nového roku
 přejí všem čtenářům Občasníku chýnovska nejen naši nejmenší fotbalisté, 

ale všichni členové Fc chýnov.
 Za výbor Fc  Miroslav Mládek, předseda
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Jan Pistulka
Starosta SDH Chýnov

Hodnocení roku, ve kte-
rém hasiči oslavili 140. 
výročí založení sboru

Výroční valná hromada sboru 
se konala devátého listopadu 
v  jídelně restaurace Na Radnici.           
Po zahájení náměstkem sboru, 
který především přivítal přítom-
né hosty, mezi kterými byli paní 
starostka s  panem místostaros-
tou Města Chýnov, zástupci sbo-
rů z Dobronic, Kloužovic a Nové 
Vsi.  Minutou ticha byla uctěna 
památka za zemřelé členy sboru. 
Poté jsem zhodnotil uplynulé ob-
dobí od poslední valné hromady, 
které jak bývá u hasičů, bylo 
velmi rozmanité. Zásahová jed-
notka zasahovala u čtyř požárů, 
dvou dopravních nehod, záchra-
ny tonoucí osoby, patnácti tech-
nických zásahů a v šestnácti pří-
padech to byla technická pomoc.  
Dále jsem se zmínil o školeních, 
kondičních jízdách, taktických  
a prověřovacích cvičeních  
i o údržbě techniky a věcných 
prostředků, které také spadají do 
činnosti zásahové jednotky. 
    Připomněl jsem také hodně od-
vedené práce členů sboru na re-
novaci Pragovky, přípravě oslav 
140. výročí a soutěže Táborské 
hasičské ligy. Dále zhodnotil 
úspěchy na soutěži v  požárním 
sportu v Kloužovicích i ne zrov-
na lichotivé výsledky týmu v  le-
tošním ročníku Táborské hasič-
ské ligy. Nemalá byla také řada 
sportovních a společenských 
akcí, s  kterými sbor pomáhal 
ostatním organizacím v Chýno-
vě i potažmo samotnému městu. 
Účastnili jsme se i slavností, které 
pořádaly spřátelené sbory ke sté-
mu výročí založení republiky, 

většinou spojených s předáváním 
nebo žehnáním nových automo-
bilů či praporů. Zprávu doplnil 
ještě velitel jednotky, ve které na 
závěr poděkoval bývalému vede-
ní města za podporu hasičského 
sboru a vyjádřil přesvědčení, že  
i nové vedení města s touto pod-
porou bude pokračovat tak, aby 
tato spolupráce byla hlavně ku 
prospěchu všem občanům města.  
    Dalším bodem jednání byla 
zpráva o hospodaření sboru, kte-
rou přednesla hospodářka sboru, 
kterou jsem doplnil o podrob-
né vyúčtování oslav 140. výročí  
a seznámil přítomné i se sponzo-
ry, kteří tuto akci podpořili jak 
finančními, tak i materiálními 
dary, za což jim patří naše velké 
poděkování.
Do plánu práce na rok 2019 byly 
zařazeny tyto body: účast na 
soutěžích požárního sportu a Tá-
borské hasičské ligy s pořádáním 
jedné soutěže v Chýnově, pokra-
čovat na repasi vozidla Praga, na-
třít sušák na hadice a konstruk-
ci přístřešku na dvoře hasičské 
zbrojnice a pokusit se o založení 
kroužku mladých hasičů.
V  diskuzi vystoupila nová paní 
starostka s  panem místostaros-
tou města, kteří ve svém vyjádře-
ní slíbili plnou podporu a spolu-
práci ze strany města a uvedli, že 
si práce hasičů pro město Chý-
nov velice váží. Bývalý starosta 
města poděkoval hasičům za 
činnost, kterou pro město vyko-
návali v  uplynulém volební ob-
dobí, a připomněl, že hasiči mu 
byli vždy nezištně ku pomoci při 
všech mimořádných událostech, 
které ve městě nastaly. Jako člen 
Výkonného výboru Okresního 
sdružení hasičů Tábor a starosta 
okrsku Chýnov jsem informoval 
přítomné o proběhlých jedná-
ních těchto celků. Velitel nastínil 
ještě předpokládaný harmono-

gram tradičních akcí v Chýnově 
v roce   2019, které pořádáme 
nebo se na nich podílíme – No-
voroční přípitek, běh Milénia, 
hasičský ples, den otevřených 
dveří na hasičské zbrojnici, 
den dětí, Svatojánská noc, THL  
a případné další akce. Usnesení 
z jednání přednesl jednatel sboru 
a bylo všemi přítomnými členy 
jednohlasně schváleno. 
Na závěr jsem poděkoval všem 
členům za vykonanou práci pro 

sbor a popřál jim po zbytek veče-
ra pěknou zábavu. 

Vážení spoluobčané čas adventu 
a svátků vánočních je za dveřmi, 
dovolím si vám proto popřát jmé-
nem všech chýnovských hasičů, 
abyste tyto krásné svátky prožili 
v  klidu a pohodě v  kruhu vašich 
nejbližších a v  novém roce se se-
tkávali všichni ve zdraví spolu na 
společenských akcích pořádaných 
nejen hasiči v Chýnově. 

Sbor dobrovolných hasičů chýnov

Komunikace - odstranění stromu

Předání nového praporu SDH D. Hořice

Údržba techniky

Chotčiny - předání nového automobilu
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Motosport chýnov v sezóně 2018

Evžen Zadražil
předseda organizace

Závodníci našeho týmu mají 
již dokončenou letošní zá-

vodní sezónu, a tak mi dovolte 
trochu bilancovat. Tradičně nej-
větších úspěchů jsme jako tým 
zaznamenali v  juniorském Me-
zinárodním mistrovství ČR, kde 
Dominik Kučeřík obsadil celko-
vou třetí příčku ve třídě 65ccm  
a bronz si v tomto seriálu vybojo-
val také Moritz Ernecker ve třídě 
50ccm.
Naši jezdci byli hodně vidět též 
ve třídě Veterán v  seniorském 
Mezinárodním mistrovství ČR 
v  motokrosu, kdy Georg Ham-
merl obsadil celkové třetí a Vla-
dimír Mužík čtvrté místo. Také 
ve třídě žen (WMX) jsme zazna-

menali úspěch – celkové sedmé 
místo získala mladá Rumunka 
Stefania Bancila. 
V jihočeském Krajském přeboru 
jsme vybojovali hned tři letoš-
ní tituly. Jürgen Lehner ve třídě 
85ccm, Daniel Doppler v  kate-
gorii Veterán 40+ a Jan Roziňák 
ve třídě Veterán 60+. Díky vý-
sledkům jak v MMČR, tak i v KP 
jsme letos opět potvrdili pozici 
nejlepšího motokrosového týmu 
na jihu Čech.
Jezdec závodů pitbike Jan Hladík 
vybojoval vítězství v  mistrov-
ském republikovém klání prestiž-
ní třídy OPEN první místo. Dá se 
tak říci, že je vlastně momentálně 
nejlepším jezdcem pitbike v celé 
České republice.
V  organizační oblasti našeho 
týmu je jednoznačně stěžejní 

pořadatelskou akcí tradiční Str-
mý vrch v  Chýnově, jehož 36. 
ročník letos v září navštívilo přes 
3000 diváků a v  přímém přeno-
su ho vysílal internetový server 
iDNES. Historii závodu v  tomto 
ročníku přepsal letošní mistr Ev-
ropy a mezinárodní mistr ČR ve 
třídě MX1 Martin Michek, když 
vyhrál potřetí za sebou. To se za-
tím v  dlouholeté historii tohoto 
podniku nikomu nepodařilo. Na 
druhém místě pak skončil jezdec 
pořádajícího Motosportu Chý-
nov Roman Körber. Druhé místo 
v  tomto klání zaujal také Jakub 
Hlach v dětské kategorii a Evžen 
Zadražil ve třídě ČZ.
Dalším závodem v  naší pořada-
telské režii byl červencový závod 
Šumavského Amater Cupu v Pa-
cově, kterého se zúčastnilo téměř 

250 jezdců. Poslední listopado-
vou sobotu jsme opět pořádali 
slavnostní vyhlášení jihočeského 
KP v  motokrosu 2018 v  zapl-
něném sále KD Chýnov. Pokud 
zima dovolí, rádi bychom ve spo-
lupráci s  týmem Retox Racing 
uspořádali koncem ledna 2019 
závod MMČR v  divácky atrak-
tivním motoskijöringu v nedale-
kých Chotčinách. Více informací 
k  činnosti našeho klubu může-
te průběžně sledovat na našem 
webu www.motosportchynov.cz 
nebo též na FB profilu našeho 
klubu.

Všem občanům Chýnova bych 
chtěl na závěr popřát hezké vá-
noční svátky a v novém roce 2019 
pak mnoho zdraví, štěstí a spoko-
jenosti…! 
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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!

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

 
 

 
 

 

  

 

 

   

TJ SOKOL CHÝNOV VÁS SRDEČNĚ ZVE  

NA VÁNOČNÍ 
TURNAJ DVOJIC 

DISCIPLÍNA 2 x 100 HS 
 

26. 12. – 29. 12. 2018 
 

26. 12. od 15.00 – 21.00 hod. 
27.12. – 29. 12. od 9.00 – 21.00 hod. 

 
HRACÍ ČASY jsou rozplánované po 45 min. 

 
Organizační pracovnice turnaje: Alena Kovandová, tel. 605 971 076  

 
Startovné 160 Kč za dvojici 

Pro přihlášení na turnaj volejte na uvedené číslo. 
 
 

Každý startuje na vlastní nebezpečí! 
 

Marta Lisová, Jaromír Dvořák  
a Městská knihovna Chýnov

Lipno – stezka korunami stromů,
 opera Rusalka v Českém Krumlově na otáčivém hledišti

JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD
15.8.2019

Program: 
• odjezd v 12:30 

• v případě příznivého počasí - Lipno - procházka 
stezkou korunami stromů (vstupné 220,-Kč)

• odjezd do Českého Krumlova - večeře
• večerní představení opery Rusalka (vstupné 1 080,-Kč)

• návrat v nočních hodinách 
Cena: 490Kč (zájezd lze uskutečnit při počtu 

minimálně 30 osob)
zahrnuje dopravu, nezahrnuje vstupné 

(dospělí / senioři nad 65 let)

Vstupné na divadelní představení je splatné 
do 13.12. 2018

 Duchovní a rada starších Církve 
československé husitské v Chýnově přeje 

čtenářům „Občasníku“, stejně též všem obyvatelům 
Chýnovska příjemné prožití vánočních svátků  

a z nich posilu a povzbuzení pro nový rok 2019. 

 Zároveň si Vás dovolujeme pozvat do sboru  
„Tvrz víry“ k svátečním bohoslužbám na 

4. neděli adventní 23. prosince od 9.00 hodin  
a na Štěpána 26. prosince od 9.00 hodin.

Občasník Chýnovska, číslo 118, PROSINEC 2018 – periodický tisk územního samosprávního celku
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