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Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou

Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho
dal�í zasedání. Z dùvodu �patného zdravotního stavu se p. Tomá�
Hes st. rozhodl rezignovat na svùj mandát zastupitele a tím
i na funkci pøedsedy finanèního výboru. Jeliko� dal�í dva
kandidáti na funkci zastupitele nereflektovali, byl dal�ím v øadì
p. Jaroslav Mládek. Ten slo�il slib zastupitele a byl té� zvolen
do funkce pøedsedy finanèního výboru.

Poté teprve zaèal plánovaný prùbìh zasedání zprávami
z èinnosti rady, výborù a komisí v období od minulého zastupitelstva.
Hlavním bodem jednání byly zprávy o hospodaøení. Podrobné
informace o hospodaøení mìsta mù�ete získat u úèetní a tajemníka.
Mìsto Chýnov hospodaøilo v roce 2010 celkem s 36.570 tis. Kè,
kdy� pøíjmy byly 36.470 tis. Kè. Chybìjících 100 tis. Kè bylo
uhrazeno ze zùstatku roku 2009. Nájem z lesù byl 480 tis.
Kè, vydání za silnice 2.250 tis. Kè, na chodníky 982 tis. Kè.
Provoz veøejné silnièní dopravy stál 189 tis. Kè, kdy� pøíjem
za dotaci na zastávky byl 68 tis. Kè. Pøíjem z nájemného za
vodovod byl 180 tis. Kè, vydání pak 655 tis. Kè, z toho 640
tis. Kè splátky úvìru a úrokù za vodovod Záhostice.  Èi�tìní
a odvádìní odpadních vod nás stálo 110 tis. Kè, kdy� pøíjmy
byly z nájemného 180 tis. Kè. Vodní nádr�e nás stály 157
tis. Kè, z toho 65 tis. Kè provoz vodní nádr�e v Chýnovì a 65
tis. Kè oprava v Klou�ovicích. Na splátkách z pùjèek jsme
obdr�eli 625 tis. Kè. Mateøské �kole jsme poskytli 1.277 tis.
Kè a to jak na provoz, tak na výmìnu oken, zateplení i dìtské
høi�tì. Pøíjem byl 100 tis. Kè formou dotace od JÈK na høi�tì
a 19 tis. Kè od pøi�kolených obcí. Podrobnìji Vás informuje
pí øeditelka ve své zprávì. Základní �kole jsme poskytli 3.581
tis. Kè, kdy� pøíjmy jsme mìli 899 tis. Kè od pøi�kolených
obcí, 58 tis. Kè z pojistné události a 1 075 tis. Kè od ministerstva
�kolství prostøednictvím JÈK. Opìt zde odkazuji na podrobnìj�í
zprávu vedení �koly.

Na provoz knihovny a infocentra jsme vynalo�ili 1.155
tis. Kè, z toho 726 tis. Kè na mzdy a odvody, 76 tis. Kè na

nákup nových knih, 108 tis. Kè na vydavatelskou èinnost, 41
tis. Kè na Obèasník. Pøíjmy èinily 145 tis. Kè, z toho  poplatky
ètenáøù 19 tis . Kè, 30 tis. Kè z dotace, 19 tis. Kè z prodeje
knih, 32 tis. Kè z inzerce a Obèasníku, 29 tis. Kè prodejem
zbo�í a 12 tis. Kè za kopírování. Na zájmovou èinnost v kultuøe
bylo vynalo�eno 95 tis. Kè pøi pøíjmech 79 tis. Kè. Na opravy
veøejných budov a kaplièek bylo vynalo�eno 88 tis. Kè. Opravy
a roz�íøení rozhlasu pøi�lo na 74 tis. Kè. Kulturní akce a fungování
sboru pro obèanské zále�itosti stály 394 tis. Kè, pøíjmy v darech
na akce pak èinily 41 tis. Kè. Dobudování nových �aten na
fotbalovém høi�ti a úpravy starých stály rozpoèet 755 tis.
Kè. Na dìtská høi�tì (mimo M�) bylo vynalo�eno 610 tis.
Kè, pøi pøíjmech 293 tis. Kè od MMR. Tìlovýchovné akce,
vèetnì pøíspìvkù sportovním oddílùm (480 tis. Kè), mìly celkový
náklad 516 tis. Kè. Bytové hospodáøství vykázalo pøíjem 1.944
tis. Kè pøi výdajích 1.790 tis. Kè, z toho 590 tis. Kè splátky
úvìru a úrokù na DPS, 735 tis. Kè splátky úvìru a úrokù na
20-ti bytovce, 360 tis. Kè na údr�bu a opravy, 43 tis. Kè
pergola pro DPS. Nebytové hospodáøství mìlo náklad celkem
5.315 tis. Kè, z èeho� 2.550 tis. Kè byl nákup budovy bývalé
tra�ové distance a 2.007 tis. Kè náklady na její opravy v roce
2010, 425 tis. Kè splátky úvìrù. Zakoupení dvou nových lednic
pro restauraci �Na Radnici� stálo 48 tis. Kè, 99 tis. Kè oprava
výtahu v restauraci, 36 tis. Kè pak opravy a udr�ování. Pøíjmy
z nájmù nebytových prostor èinily 238 tis. Kè. Na veøejné
osvìtlení jsme vynalo�ili 763 tis. Kè, z toho materiál a slu�by
251 tis. Kè, elektøina 383 tis. Kè a nové investice do VO 129
tis. Kè. Pohøebnictví mìlo náklady 68 tis. Kè, kdy� nájem za
høbitov je 10 tis. Kè. Dal�í plynofikace stála 18 tis. Kè. Nákup
pozemkù 585 tis. Kè proti prodejùm za 55 tis. Kè. Za pronájmy
pozemku jsme pøijali 53 tis. Kè. Koupili jsme auto �ebøík
Robur za 35 tis. Kè a prodali Bìlorus za 30 tis. Kè. Svoz
a  l ikvidace domovních odpadù mìl náklad 2.341 tis. Kè, pøíjmy
pak byly 1.272 tis. Kè. /dokonèení na str. 2/

Nová výstavba
v Záhosticích



OBÈASNÍK CHÝNOVSKA (2) èíslo 88 / duben 2011

Péèe o veøejnou zeleò stála mìsto
2.904 tis. Kè, pøíjmy byly 688 tis. Kè od
úøadu práce na veøejnì prospì�ná pracovní
místa. K vybraným 15 tis. Kè na povodòovou
sbírku od obèanù pak z mìstského rozpoètu
bylo pøidáno té� 15 tis. Kè. Na novì
narozené dìti jsme pøispìli 285 tis. Kè
(28x10 tis. Kè, 1x5 tis. Kè). Dal�í sociální
pøíspìvky èinily celkem 32 tis. Kè. Po�ární
ochrana stála 324 tis. Kè, z  toho 196
tis. Kè materiál , slu�by a opravy, 69 tis.
Kè el . proud a PHM, 43 tis. Kè pergola
u hasièské zbrojnice v Klou�ovicích, 15
tis. Kè pak refundace �kolení a poho�tìní.
Pøíjmy na èinnosti hasièù od JÈK byly
59 tis. Kè. Zastupitelstvo stálo na mzdách
a odvodech 647 tis. Kè, volby do PS PÈR
i Senátu PÈR, zastupitelstva mìsta 174
tis. Kè, kdy� pøíjem za volby byl 163
tis. Kè. Rozdíl bude zaplacen v roce 2011.

Místní správa pøi�la na 4.131 tis. Kè.
Z toho mzdy a odvody 2.668 tis. Kè, energie,
telefony, po�tovné 274 tis. Kè, �kolení
68 tis. Kè, materiál 179 tis. Kè, DKP 71
tis. Kè, cestovné 54 tis. Kè, pøíspìvek
MH 209 tis. Kè, pøíspìvek na stravování
zamìstnancù 109 tis. Kè, slu�by 220 tis. Kè,
opravy 226 tis. Kè. Pøíjem za stravenky
èinil 17 tis. Kè, nájem 5 tis. Kè. Poji�tìní
majetku mìsta stálo 150 tis. Kè, slu�by
finanèním ústavùm 50 tis. Kè. Na dani
ze závislé èinnosti mìlo mìsto pøíjem
3.500 tis. Kè, na dani od OSVÈ 665 tis.
Kè, z kapitálových výnosù 300 tis. Kè,
na dani od právnických osob 3.656 tis.
Kè, DPH pøineslo 7.887 tis. Kè, daò z nemovitosti
pak 2.927 tis. Kè. Daò za obec ve vý�i
1.559 tis. Kè je jak pøíjmem, tak i vydáním,
na DPH jsme odvedli 31 tis. Kè. Za psy
byl pøíjem 15 tis. Kè, z poplatkù z místa
31 tis. Kè, za výherní hrací automaty
97 tis. Kè, z jejich výtì�kù pak 51 tis. Kè.
Správní poplatky byly ve vý�i 201 tis.
Kè. Pøevody z úètu na úèet pak plus
i mínus obojí 3.340 tis. Kè.

K 31. 12. 2010 mìlo mìsto Chýnov
závazky o celkové vý�i 6.554 tis. Kè,
z  toho za úvìr pro DPS 1.548 tis. Kè,
za 20-ti bytovku 2.394 tis. Kè, za vodovod
Záhostice 469 tis. Kè. Tyto úvìry jsou
spláceny z nájemného. Dále pak také
úvìr za nákup objektu èp. 534 na nádra�í
ve vý�i 2.125 tis. Kè hrazený z bì�ného
úètu mìsta, který po opravì bude té�
pronajat Chýnovské majetkové a úvìr
tak bude hrazen té� alespoò èásteènì
z  nájmu.

Chýnovská majetková s.r.o. hospodaøila
v roce 2010 celkem s 13.859 tis. Kè.
pøíjmù,  13.506 tis. Kè výdajù. Z toho
v  lesním hospodáøství mìla pøíjem 2.511
tis. Kè, výdaje 1.841 tis. Kè, vèetnì nájmu
480 tis. Kè pro mìsto. Ve vodním hospodáøství
mìla pøíjmy 3.350 tis. Kè  a výdaje 3.244
tis. Kè, z toho 360 tis. Kè nájem mìstu,
poplatky státu 379 tis. Kè, opravy 630
tis. Kè, 516 tis. Kè za el .proud, 1.290
tis. Kè mzdové náklady. Ve �kolní stravovnì
èinily pøíjmy 3.041 tis. Kè, výdaje 2.995
tis. Kè. Pøíjmy od cizích strávníkù byly

1.364 tis. Kè, ostatní pak od dìtí a zamìstnancù.
Za potraviny bylo vydáno 2.468 tis. Kè,
nájemné 198 tis. Kè, mzdy a odvody 330
tis. Kè. V kapitole komunálního odpadu
byl pøíjem od podnikatelù 224 tis. Kè
a výdaje 274 tis. Kè. U høbitova byl pøíjem
327 tis. Kè (jednou za 10 let!) a vydání
154 tis. Kè.  Pro mìsto byly odvedeny
práce v celkové hodnotì 4.340 tis. Kè,
pøi úhradì 4.090 tis. Kè. Z toho nejvíc
na údr�bu veøejného prostranství 1.623
tis. Kè, 639 tis. Kè na údr�bu komunikací,
600 tis. Kè za úklid snìhu, 294 tis. Kè
na opravy budov, 49 tis. Kè na veøejné
osvìtlení, 186 tis. Kè na svoz odpadù
atd. Práce pro cizí byly úètovány ve vý�i
76 tis. Kè. Náklady na spoleènou re�ii
byly 657 tis. Kè, spoleèný pøíjem pak
230 tis. Kè. Telefony, po�tovné, kanceláøské
potøeby, programy PC stály 140 tis. Kè,
odpisy 157 tis. Kè, mzdy a odvody 289
tis. Kè ve spoleèných výdajích. Poplatky
bankám 33 tis. Kè a poji�tìní 15 tis.
Kè. Místní hospodáøství dìlá správu poplatkù
za odpady a správu bytového hospodáøství.
Náklady ve vý�i 246 tis. Kè byly hrazeny
jednak pøíspìvkem od mìsta ve vý�i 209
tis. Kè, nájmem od ÚP ve vý�i 13 tis.
Kè a chybìjících 24 tis. Kè bylo doplnìno
z výnosù minulých let . Za odpady bylo
vybráno 1.139 tis. Kè a ty byly pøevedeny
mìstu ve vybrané vý�i. Na nájemném
a splátkách bylo vybráno 2.015 tis. Kè,
které byly té� pøevedeny mìstu. Náklady
na správu bytového hospodáøství ve vý�i
10 tis. Kè tvoøí ztrátu, která byla té�
hrazena ze zùstatku minulých let. Podrobné
informace lze získat u úèetních Chýnovské
majetkové a Místního hospodáøství , na
jejich novém pracovi�ti èp. 534 (u nádra�í).

V dal�ím bodì byly rozdìleny pøíspìvky
obèanským sdru�ením a to takto: HC
Chýnov 20 tis. Kè, FC Chýnov 190 tis.
Kè, Sokol Chýnov 190 tis. Kè, Motosport
Chýnov 90 tis. Kè, OS Polánka 5 tis.
Kè, kdy� ve høe bylo asi 5 rùzných variant
návrhù. 45 tis. Kè zùstává jako rezerva
pro drobnìj�í dotace, které pøidìlí v prùbìhu
roku rada mìsta.

Jeliko� máme podány �ádosti na výstavbu
a opravy komunikací (ROP-12,5 mil . Kè:
Vá�ova, Okru�ní, Bítov-Záhostice, MF-
5,9 mil . Kè: Luèní, Vítkovù a Pacova
Hora-Velmovice), ponechalo zastupitelstvo
prostøedky na dofinancování v rozpoètu
zatím bez pøidìlení. Na drobnìj�í akce
(opravy komunikací a parkovi��) vyèlenilo
zastupitelstvo z rozpoètu 650 tis. Kè. Na
opravy a výstavbu chodníkù pak 970
tis. Kè, z toho 600 tis. Kè na výstavbu
chodníku v Turovecké ulici . K pøidìlení
prostøedkù ponechaných v rozpoètu na
komunikace se zastupitelstvo vrátí v momentì
schválení dotací.

V bodì nákupy a prodeje zastupitelstvo
schválilo prodej cca 1,1 ha pozemkù na
výstavbu obchvatu mìsta ve prospìch

øeditelství silnic a dálnic. Odsouhlasilo
pøevod ideálních podílù PF ÈR do majetku
mìsta z dùvodu pøedpokládaného ukonèení
èinnosti PF. Schválilo souhlas s pøevzetím
zbylých èástí komunikací 409/II a 01915/
III od JÈK do majetku mìsta po pøípadné
výstavbì chýnovského obchvatu. Také
pøeschválilo text usnesení z 28. 12. 2010
ve prospìch Úøadu pro zastupování státu
ve vìcech majetkových k bezplatnému
pøevodu pozemkù z jeho vlastnictví na
Mìsto Chýnov z dùvodu úpravy legislativy.
Dále pak odsouhlasilo prodej 2,7 ha pozemkù
v KÚ Záhostice na vybudování soustavy
rybníkù za cenu min. 10 Kè/m2 a nìkolik
drobných odprodejù.

V bodì informace jsem zastupitele
seznámil s ukonèením vnitøních úprav
v èp. 534 (nové sídlo Chýnovské majetkové),
jeho kolaudací a pøestìhováním v�ech
jejich zamìstnancù do tohoto prostoru.
Dále pak s úpravou veøejné zelenì na
námìstí, høi�ti FC a pøed prodejnou Jednoty.
Tato úprava byla provedena na základì
posudkù odborných firem. Pøed prodejnou
Jednoty budou vysázeny nové hlohy, u vodní
nádr�e pak javory. K výsadbì na námìstí
dojde a� v pøí�tích letech a to v souvislosti
s pøípadnou dal�í obnovou tak, aby celkový
ráz byl jednotný.

Vedoucí policejní stanice informoval
zastupitele o bezpeènostní situaci ve mìstì
a okolí a také o situaci v poètu slou�ících
policistù na zdej�í stanici , který klesl
na poèet 5-6 osob.

Dále jsem pak informoval o pøedání
dokumentace zmìny ÚP è.1 Mìstskému
úøadu Tábor v podobì zpracováné dle
návrhù pøedlo�ených zastupitelstvu na
minulých jednáních.

Bohu�el v�e potrvá je�tì cca 4 mìsíce,
ne� probìhnou v�echny zákonné lhùty
vá�ící se k projednání.

Místostarosta Jan Pistulka pak zastupitele
seznámil se zprávou o èinnosti hasièského
sboru Chýnov. Bìhem roku se úèastnili
na více jak 100 akcích, od po�árù a�
k  technickým zásahùm pro mìsto, ale
i k pomoci pøi kulturních, sportovních
a dal�ích akcích konaných ve mìstì.  V souèasné
dobì pøevzali od Chýnovské majetkové
prostory gará�í, dílen a �aten a ve spolupráci
s Chýnovskou majetkovou si je renovují
a upravují pro potøeby hasièského sboru,
který v dne�ní dobì pøebírá znaènou èást
odpovìdnosti za profesionální hasièský
sbor Tábor.

Pøedseda �kolské a kulturní komise
Mgr. Josef Musil pak zastupitele seznámil
s programem oslav 1030 let Chýnova,
který Vám pøedstaví ve svém pøíspìvku.
Dal�í zasedání zastupitelstva v èervnu
leto�ního roku se pak na návrh Ing. Libora
Kuchaøe bude konat dle rozhodnutí zastupitelù
v Dobronicích u Chýnova. Schválením
usnesení bylo zastupitelstvo okolo pùl
jedenácté ukonèeno.

Za zastupitelstvo:
Mgr. Pavel Eybert - starosta
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Kulaté výroèí po�ty v Chýnovì.

Po letech u�ívání hasièské
zbrojnice spoleènì s technickými
slu�bami mìsta se hasièi doèkali, �e prostory
hasièské zbrojnice plnì vyu�ijí jen pro
úèely sboru a svou techniku budou mít
pod jednou støechou i s novým sociálním
zázemím pro hasièe.

Po odstìhování Chýnovské majetkové
do nového objektu na nádra�í zaèali sami
hasièi s úpravami gará�í a sociálním
zázemím tak, aby tyto prostory plnì vyhovovali
potøebám zásahové jednotky obce.

Po mìsících úprav, kdy se hasièi dvakrát
v týdnu scházeli v hasièárnì, dostali gará�e
do stavu, který splòuje po�adavky pro
dobré fungování zásahové jednotky. Byla
èásteènì zrekonstruována elektroinstalace
a instalováno nové osvìtlení, nové rozvody
vzduchu pro zásahová vozidla doplnìné
vìt�ím zásobníkem ke kompresoru. Vybourány
byly nìkteré pøíèky a udìlán nový prostup
mezi gará�emi. V�echny nové prostory
byly vymalovány a èást i oblo�ena obkladem.

V èásti sociálního zázemí nastoupily
i odborné firmy na práce zednické, obklady,
dla�by, vodoinstalace, elektroinstalace
a truhláøské práce.

Ve�keré práce bychom rádi stihli do
konce mìsíce dubna a slavnostní uvedení
do provozu by pak pøipadalo na 4. kvìtna
na svátek svatého Floriána patrona hasièù.

Vrabci na støe�e chýnovské po�ty si
u� zaèali cvrlikat o tom, �e právì v leto�ním
roce oslaví jejich po�ta 150 výroèí od
svého zalo�ení. V�em tìm, kteøí nerozumí
ptaèímu náøeèí , se proto na vìdomí dává
následující zpráva:

V øadì publikací, zabývajících se historií
mìsta Chýnova,  je uvádìna povìt�inou
struèná zmínka také o tom, �e v roce1861
byla v Chýnovì zøízena po�ta, resp. �po�tovní
expedice�, obvykle je�tì s dodatkem, �e
prvním jejím expedientem byl úøednì jmenován
místní obchodník Josef Antonín Strakatý.
Tuto skuteènost potvrzují i dokumenty
archivované v 18. a 19. století tehdej�í
Dvorní komorou ve Vídni, z nich� se lze
dozvìdìt dal�í informace o historii a vývoji
organizování po�tovních slu�eb v Chýnovì
a v jeho okolí .

Z jejich obsahu vyplývá mj. také to,
�e v dobì od r.1753 a� do r.1861 dodávání
a pøejímání dopisù v Chýnovì smìl provozovat
pouze dekretem jmenovaný posel, který
dopisy vyzvedával nebo je pøedával u po�tovní
stanice v Táboøe (dekretem vydaným dne
4. prosince 1753 tehdej�í Dvorní po�tovní
komisí v Praze byl prvním takovým poslem
jmenován Thomas Makowetz).

Zmiòované archivní dokumenty obsahují
rovnì� rozhodnutí o zøízení �C.k. Postexpedition
in Cheynow�, které bylo vydáno zaèátkem
r.1861. Timto rozhodnutím bylo rovnì�
stanoveno datum zahájení provozu této
novì zøízené po�tovní expedice, kterým

byl skuteènì 11. èervenec
roku 1861, urèena její
èinnost (s omezením na sbìr a dodávání
dopisù ve mìstì a v okolí , s napojením
na pravidelnou denní relaci zaji��ovanou
�poselskou jízdní po�tou� mezi Køelovicemi
a Táborem, vedenou pøes Hoøepník a Pacov
a stanovení tehdej�ího doruèovacího okrsku.
Souèástí zmínìného rozhodnutí bylo rovnì�
oznámení o svìøení místa po�tovního expedienta
Josefu A.Strakatému, se slu�ební smlouvou
a se stanovením vý�e roèního platu v èástce
120 zlatých (+ 30 zlatých jako provozní
pau �á l ) .

Dne 28. února 1871 bylo vydáno rozhodnutí
o zøízení místa �po�tmistr� (jím byl jmenován
stávající po�tovní expedient); dne 28.února
tého� roku byla na místo po�tmistra jmenována
Barbora Strakatá (vdova po zemøelém
prvním chýnovském po�tmistrovi J.A.Strakatém.

Úèelem tohoto pøíspìvku není  podat
v�echny informace o zajímavém vývoji
organizování po�tovních slu�eb na chýnovsku.
Hlavním cílem je pøipomenout v�em tìm,
kterým historie po�tovnictví nebo dìjiny
mìsta Chýnova nejsou úplnì cizí , jen
nìkolik zajímavých skuteèností a informovat
je o nadcházejícím 150 výroèí chýnovské
po�ty. Dodáváme, �e pøi této pøíle�itosti
bude, kromì jiného, u po�ty Chýnov od
11.7. do 31.7. pou�íváno zvlá�tní pøíle�itostné
razítko, pøipravuje se rovnì� uspoøádání
malé výstavy kopií archiválií .

Rudolf Kulveit, Praha

HASIÈI  SE
DOÈKALI!

Nejenom rekonstrukcí hasièské
zbrojnice se v�ak hasièi zabývali
od zaèátku leto�ního roku.

Na pøivítání Nového roku uvaøili
grog, aby pøi ohòostroji nebyla zima,

uspoøádali tradièní hasièský ples s Bo�ejáky,
pøi bìhu Milénia asistovali s polní kuchyní
pøi výdeji gulá�ku a teplých nápojù pro
diváky závodu a podíleli se na poøádání
ma�karního prùvodu mìstem a poté zábavy
v jídelnì restaurace Na Radnici .

Zamìstnávali je také zásahy u tøí po�árù
a provedli nìkolik technických zásahù
(èerpání vody ze zatopeného sklepa, mytí
komunikací a jiné). Na stanici HZS v Mì�icích
absolvovali dvoudenní �kolení velitelù
a praktické cvièení v klecovém polygonu
s dýchací technikou. Probìhlo také pravidelné
�kolení zásahové jednotky, dva èlenové
sboru získali kvalifikaci rozhodèích po�árního
sportu a jeden èlen slo�il zkou�ku odborné
zpùsobilosti �Hasiè II . stupnì.�

Hodnì energie a trpìlivosti pak stála
práce na o�ivování vozidla VW Transporter,
které jsme získali od ministerstva vnitra
bezplatným pøevodem a je�tì chvíli potrvá
ne� bude oprava tohoto vozidla dokonèena.

Jaro se u� ohlásilo a tak nás èekají
u� pøípravy na soutì�e v po�árním sportu
a musíme se povìnovat také technice,
na kterou nebylo tolik èasu.

Jak vidíte hasièi se ani pøes zimu
nenud i l i .

Za SDH Chýnov: Jan Pistulka st.

Letos Chýnov oslaví
tøi slavná výroèí
No utíká to pìknì. Je�tì máme

v mysli vzpomínky na poslední kulatiny
mìsta a u� jsme zase o deset let star�í.
Letos si pøipomeneme ji� 1030 let
od první zmínky o na�em mìstì, navíc
pak je�tì 70 let od úmrtí Mistra Franti�ka
Bílka a 150 let od vzniku po�tovního
úøadu v Chýnovì. Cítíme, �e  je nutno
tato výroèí nále�itì pøipomenout. Mìsto
pro vás pøipravilo cyklus poøadù, kde
bude namíchán kokteil tradièních akcí
s novými, od country po dechovku,
pro dìti i dospìlé, nìco ze sportu
i z kultury, vesele i vá�nì.

Úplnou novinkou bude na zahájení
cyklu 24. 6. svatojánská noc s táborákem
a lampionovým prùvodem pro dìti ,
country kapelou �Spadané listí� z Tábora
pro dospìlé, následovat bude 26.6.
E.on cup v kopané rodinných týmù.
Zaèátkem prázdnin si výstavou v infocentru
pøipomeneme vznik po�tovny v Chýnovì,
vystaveny budou archiválie ze sbírek
Po�tovního muzea v Praze, po�ta chystá
pamìtní ar�ík známek i výroèní razítko.

Bìhem léta chystá mìsto dal�í , j i�
tradièní, akce - fotbalový turnaj �O pohár
starosty�, Den s armádou, závod na
MTB kolech, festival dechovek èi Neckyádu.
Jistì ka�dý najde akci podle své chuti
a gusta.

 Na závìreèný týden oslav se poèet
na�ich obyvatel rozroste o dvacítku
zastupitelù z partnerské obce Oberthal
ve �výcarsku, kteøí nám oplácejí náv�tìvu
z roku 2009.  Na jejich náv�tìvu máme
pøipraven poznávací program, ale bude
vrcholit i cyklus oslav. V pátek 14. 10.
výstavou fotografií ze �ivota Mistra
Bílka, která se uskuteèní v infocentru
a bude obohacena o archivní materiály
z archivu atelieru �echtl  a Voseèek.
Pokud nìkteøí obèané mìsta mají v rodin-
ném archívu fotografie èi památky na
Mistra Bílka, mù�ete nám je pøinést
do knihovny k oskenování a k vystavení
té�. Na zahájení výstavy chystáme vydat
i kalendáø tematicky zamìøený na �ivot
Franti�ka Bílka, který bude ve volném
prodeji. Vyvrcholením dne bude koncert
v podání pìveckého sboru �Hlahol�
z Tábora v chýnovském kostele.

V sobotu 15. 10. vás pak v�echny
pozveme do kulturního domu na
spoleèenský veèer s taneèní kapelou
�Náladièka�, pøedtanèením a pøekvapením
na závìr.

Vìøíme, �e vás bohatý program zaujme
a budete mít chu� tato tøi slavná výroèí
oslavit s námi.

Za �kolskou a kulturní komisi
Mgr. Josef Musil, pøedseda
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Z katolické farnosti

Noc kostelù
Letos poprvé bychom se chtìli pøidat k evropské akci �Noc

kostelù�. Koná se v pátek 27. kvìtna veèer.  Cílem je pøipomenout
kulturní hodnotu kostelù a nabídnout pìkný zá�itek. Pøesný
program v na�em kostele bude zveøejnìn.

Vá�ení a milí ètenáøi ,
koneènì jsme se doèkali prvního jarního sluníèka, které

u� doká�e pìknì zahøát, ale my se je�tì ve vzpomínkách
vrátíme i k pøedvánoènímu èasu.

❦  ❧  ❦
Bìhem podzimu a adventu jsme pro klienty pøipravili nìkolik

akcí. Pøijali jsme pozvání kolegù z Pacova a Budislavi na
tradièní Plesy seniorù. Nìkteøí klienti si  zatancovali a v�ichni
se potì�ili z výher v tombole. Pak u� tu byl sv. Mikulá�,
který s andìlem a èerty osobnì nav�tívil v�echny na�e seniory
a obdaroval je sladkostmi a ovocem.

❦  ❧  ❦
Krátce pøed Vánocemi nás nav�tívili studenti ze Zdravotní

�koly  z  Tábora s pøáním a koledami. Na oplátku jsme je
pohostili vánoèním cukrovím, upeèeným na�imi kuchaøkami.
Na na�e klienty nezapomnìly ani dìti z chýnovské mateøské
�koly, které je pøi�ly potì�it svými básnièkami a písnièkami.
�tìdrý den probìhl jako ka�doroènì ve sváteèní atmosféøe
se stromeèkem, koledami, kaprem a bramborovým salátem.

❦  ❧  ❦
Nový rok jsme zahájili divadelním pøedstavením �Ka�dý

den, ��astný den� v táborském divadle. Ve druhém lednovém
týdnu jsme pøivítali  pacovský dìtský soubor �Sluníèko�, stejnì
jako  pìvecký sbor �Hlahol�, který je ji� nìkolikátý rok na�ím
milým hostem.

❦  ❧  ❦
V únoru jsme do divadla vyjeli na pøedstavení �Smí�ené

Tøíkrálová
sbírka

Chtìl bych moc podìkovat v�em,
kteøí pøispìli pøi Tøíkrálové sbírce.
V Chýnovì a okolí chodilo 7 skupinek
koledníkù, celkem vybrali 37 837,-Kè.
Z toho podporujeme dvì dìti na Haiti
v rámci Adopce na dálku. Obì jsou
dívky z mìsta Gonaives: Eliasaint
Christela (12 let) a  Frekencia Pierre.
Dal�í èást penìz je pro táborskou
Charitu (støedisko Auritus) a pomoc
Charity u nás i v zahranièí .

Sv. Vojtìch
Ji� nìkolik let dìláme kolem svátku

sv. Vojtìcha poutní procházku ke kapli
na Pacové hoøe. Proto�e letos pøipadá
Vojtìchùv svátek na Bílou sobotu, pùjdeme
o týden døíve - v nedìli 17. dubna. Vyjdeme
v 13.00 hodin od posledních domù ulice
Na Skalici, pobo�nost u kaple nad jeskyní
bude v 14.00 hodin.

Poté se vrátíme do Chýnova, kde od
15.30 hodin ébude v kostele koncert �idovských
písní skupiny Ester (poøádá Církev bratrská).

Pou�
Nejvìt�í slávou pro ná� kostel je slavnost Nejsvìtìj�í Trojice

- lidovì pou�. Letos bude v nedìli 19. èervna. Na slavnostní
m�i v 8.30 hodin jsme pozvali chýnovského rodáka Mons.
Vladimíra Vyhlídku. Bohu�el je v souèasné dobì déle nemocný,
jeho úèast je s otazníkem.

Vladimíra Vyhlídku také zveme na besedu pro chýnovskou
veøejnost, spojenou s pøedáním èestného obèanství . Pøesný
termín zatím nemáme, zále�í na jeho zdraví.

pocity� s výbornými výkony Jany Hlaváèové a Petra Kostky.
V bøeznu to pak byl �Pøíbìh Coco Chanel� v podání Umìlecké
agentury Harlekýn Praha.

❦  ❧  ❦
Závìr na�eho povídání patøí tradiènímu masopustnímu reji .

Z ohlasù bylo patrné, �e øádìní ma�kar udìlalo radost ka�dému,
kdo se nechal vtáhnout do dìje. Prùvod masek  nevynechal
ani ulice Chýnova.

Z domova seniorù

 Za celý domov seniorù pøejeme v�em krásné jaro
a aby to zmiòované sluníèko svítilo co nejèastìji.

S Chýnov - Jana Hejná
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Od 21.3.2011 sídlí Chýnovská majetková s.r.o.
na nové adrese:
Nádra�ní ulice 534, Chýnov.

JARO U NÁS V CHÝNOVÌ
Koneènì je tady jaro a nìkteøí z vás, stejnì jako

zvíøátka, zaèínají vylézat z nor, rozhlí�et se po okolí
a rozkoukávat se v prvních sluneèních paprscích. Ale
opatrnì s tím jarním rozhlí�ením! Slunce nìkdy oslòuje!

Venku je krásné poèasí, slunce svítí a hlavnì krásnì
a pøíjemnì høeje. Ptáci vám krou�í nad hlavou a svojí
písní vás doprovázejí na jarní vycházce. Jdete s partou
kamarádek ulicemi na�eho malebného rozkvétajícího
mìsteèka, nikam nechvátáte, v�dy� vás nic nehoní, není
kam pospíchat, èas není va�ím pánem. Jediné, co vás
�ene kupøedu jsou va�e my�lenky. Okolo sebe máte
partu spøíznìných du�í a tak v�echny nápady, co se
vám honí hlavou, mù�ete klidnì vyslovovat nahlas, proto�e
víte, �e se vám dostane podpory ze v�ech stran.

Díky tak krásnému poèasí se na�ím klidným Chýnovem
prochází hodnì lidí. A� u� jsou to �koláci radující se
z konce vyuèování, maminky s koèárky a dìtmi tou�ící
naèerpat síly a energii ze sluneèních paprskù, nebo
lidé jdoucí z práce s pøedstavou, jak si zaènou zvelebovat
svojí zahradu, která je po zimì tak zpustlá. V�echno
jsou to obyèejní lidé pro�ívající svoje �ivotní radosti
i starosti. Potkáváte je ka�dý den, nìkteré znáte od narození,
nìkteøí zde �ijí krátce a znáte je jenom �od vidìní�.

Va�e pøátelská parta se na v�echny usmívá, mile se
s ka�dým pozdravíte, s nìkterými se na chvíli zastavíte,
aby doplnili stav va�ich informací a pokraèujete smìle
dál ve svojí cestì, která má jediný prostý cíl: �NENECHAT
NA NIKOM NIT SUCHOU.� Ka�dý, koho míjíte si nìèím
získá va�i pozornost. Je vás hodnì a ka�dá z vás ví
nìco. Spoleènì to pøece dáte snadno dohromady. V�dy�

i staré moudro praví: �Víc hlav, víc ví.� No a kdy� neví,
tak vymyslí, v�dy� to je mnohem zábavnìj�í a taky napínavìj�í,
vymý�let jak by co mohlo být, kdyby ...  Jen�e pøemý�lení
je nároèné, �e mám pravdu? A tak, kdy� u� vám dalo
tolik práce nìco si na dotyèného vymyslet, tak si to
pøece nenecháte pro sebe. To by byla vìèná �koda, aby
se to nikdo nedozvìdìl a celá ta pracnì vytvoøená fáma
by vlastnì pøi�la úplnì vniveè, a to nikdo z va�í party
nedopust í .

Milé dámy, na�tìstí pro nás a bohu�el pro vás, le�
má krátké nohy! - To moc dobøe ví ka�dé malé dìcko.
A taky ví, �e kdy� bude lhát, bude potrestané. Vás nikdo
potrestat nemù�e, ale vìzte, �e va�e obliba tím nestoupá.
Ve va�em vìku by vás mohlo napadnout, �e svým jednáním
naru�ujete a nièíte pøátelské a partnerské vztahy. Zkuste
se na chvíli vcítit do kù�e èlovìka, o kterém rozná�íte
sprosté l�i a výmysly. Jak se mù�e cítit ten, kdo se od
sousedù a známých dozví, jaké hrozné zlo páchá, kdy�
si do té doby myslel, �e �ije normální �ivot a nikdy
by ho nenapadlo, �e si ho okolí vùbec kdy v�imlo.
Jaké my�lenky se mu honí hlavou? Je mu zle z toho,
�e vás musí stále potkávat. Ale v�echno jednou pøebolí
a nezbývá nám, ne� takové chování hodit za hlavu a u�ívat
si dál �ivota po svém. Neklást si otázku: �Co na moje
chování øeknou lidi?� Ka�dý si za svùj �ivot zodpovídáme
sami a na øeèi nesmíme dát, proto�e lidé jsou zlí a závistiví.
Ka�dý dobøe víme, kdo je ná� pøítel a komu mù�eme
dùvìøovat. Nikdo jiný nás pøece nemusí zajímat.

Pøeji nám v�em krásné a hlavnì klidné jarní procházky
a pevné nervy, proto�e : �Starého psa novým kouskùm
nenauèí�!� Jana Zadra�ilová

Vedení firmy a pracovníci dìkují
panu starostovi a radním mìsta
Chýnov za krásné zázemí, jak
pracovní, tak sociální

Franti�ek Vácha

Pracovní doba:

CHÝNOVSKÁ MAJETKOVÁ

Telefonní èísla:
hajný, vodohospodáø

380 420 819
úèetní 381 297 619

381 297 652
vedoucí - mobil 603 158 456

pondìl í 7.30 - 11.30 12.00 - 16.30
úterý 7.30 - 11.30 12.00 - 15.00
støeda 7.30 - 11.30 12.00 - 16.30
ètvrtek 7.30 - 11.30 12.00 - 15.00
pátek 7.30 - 11.30 12.00 - 14.30

zázemí dìlníkù

kanceláøe

dí lny
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KULTURA

Leden v knihovnì byl ve znamení statistik
a inventury. Jakmile jsme v�echny tyto
�provìrky� pøekonali , s chutí jsme se
vrhli do dal�í èinnosti . Veèery byly stále
je�tì dlouhé a z minulého roku jsem
mìla dojednané nìjaké besedy .   Nezbývalo,
ne� si v klidu sednout, vzít kalendáø
a v�echny akce naplánovat tak, aby vyhovovaly
jak pøedná�ejícím, tak i náv�tìvníkùm.
Troufla bych si tvrdit , �e besedy bývají
velice zajímavé a pøíjemné. Hlavnì mì
opravdu tì�í, �e mezi námi, i v této komerènì
zalo�ené dobì, existuje spousta lidí, kteøí
se o nìco zajímají, zdokonalují své vìdomosti
a jsou ochotni pøijít a bez jakékoliv finanèní
odmìny se s námi podìlit o své vìdomosti
a zá�itky a mnohdy nás i nìco zajímavého
nauèit . Napøíklad známá cestovatelka
Simona Broukalová.  V polovinì prosince
se vrátila z Tibetu a chýnovská knihovna
byla první,  kam se svým povídáním o této
úchvatné zemi zavítala. O ètrnáct dní
pozdìji jsme v knihovnì pøivítali, chýnovákùm
velice dobøe známou, ing. Helenu �andovou.
Dcera paní �andové �ije v Austrálii a pøi
jedné z tamních náv�tìv paní Helena
procestovala obrovský kus Austrálie, udìlala
hromadu fotek a za�ila nesèetná dobrodru�ství.
Paní �andová má obrovské znalosti , umí
velice poutavì vyprávìt, �e jsem se bìhem
pøedná�ky nìkolikrát pøistihla jako bych
byla v Austrálii s ní. Paní �andové pøejeme
pevné zdraví a doufáme, �e a� zase podnikne
nìjakou tu výpravu, �e se ozve, abychom
mohli zase spoleènì procestovat dal�í
èást této tak zajímavé zemì.

Podle køes�anské tradice skonèilo v úterý
8. bøezna období pøejídání, zabíjaèek
a veselic a Popeleèní støedou zaèala POSTNÍ
DOBA.  I my v knihovnì ctíme tuto tradici,
a proto jsme uvítali nabídku pana Lubo�e

Milí ètenáøi ,
jaro má ze v�ech roèních období nejvíc

práce. Napøíklad musí uklidit sníh, zazelenit
louky a stromy, rozkvést snì�enky, pampeli�ky,
sedmikrásky. Lidem se jaro líbí , nabírají
novou energii , nemusí myslet na mayské
proroctví, �e 21. 12. 2012, po velké katastrofì,
svìt zanikne. Astrofyzici doporuèují kolonizovat
vesmír .

Na téma Mayù sepsal William Gladstone
román: �12 - mù�e zmìnit nalezení dvanácti
vyvolených osud planety?�

Popisuje cestu Maxe, který byl zvlá�tní
typ. Do 6 rokù nemluvil, a kdy� se nakonec
rozpovídal, formuloval pouze slo�ité my�lenky.
Star�í bratr Luis ho nemìl rád a ubli�oval
mu. Max v 15.  letech upadl do klinické
smrti a mìl zvlá�tní vidìní. Zjevilo se

mu 12 rùzných jmen, jejich majitele postupnì
v �ivotì poznával.

Joan Wester Andersnonová: � Kde tanèí
andìlé� - 51 pravdivých pøíbìhù o nebeských
náv�tìvnících, kterým je pøisuzována ochrana
lidí i pøed náhodnou smrtí. Sama autorka,
její� syn vyvázl z náruèe jisté smrti , j im
uvìøila. V tisku vyzvala obèany, kteøí
mìli podobnou zku�enost, aby jí svìøili
své pøíbìhy, z nich uspoøádala kni�ní
vydání .

Zajímavé ètení, kdy ètenáø si není
jist , má-li uvìøit andìlùm, nebo osudové
náhodì.

Irena Fuchsová : �Kdy� �eny mají své
dny� - 25 povedených krátkých povídek,
které se dobøe ètou a mají vtipné obsahy.

Autorka vydala 18 dìl, zaèí-
najících slovem �KDY��, co�
mì ètenáøky upoutalo.

Nakonec pøíjemné pobavení
s knihou Jiøího �moka a po-
vedenými ilustracemi Petra Slaby � Lovecké
remazùry� - 20 povídek z mysliveckého
prostøedí a také s mysliveckou mluvou,
jak napovídá i titul knihy. Autor si vytvoøil
osoby a situace, které obestøel zajímavým
dìjem.

Milí ètenáøi!
Radujte se z ka�dého nového dne,

a jak nabádá nìmecké pøísloví. . . . �radujte
se u� dnes, �koda èekat do zítøka�.

Hezké poètení.
Kvìtu�e Medová

Dìní v Mìstské knihovnì Chýnov
Jury a paní Jany Douchové, kteøí nám
pøiblí�ili tzv. �zelené potraviny�.

Abychom se o svém tìle dozvìdìli
je�tì mnohem více a nauèili se ho alespoò
trochu pochopit , zavítala mezi nás paní
Jana Bìlohlavová z Èeských Budìjovic.
Paní Bìlohlavová se vìnuje IRISDIAGNOSTICE.
Po skonèení besedy jsme se v�ichni shodli
na tom, �e paní Bìlohlavovou v Chýnovì
velice rádi zase uvidíme.

Nechtìly  bychom  ale zùstávat pouze
u besed pro �dospìláky�. Kontaktovali
jsme své kolegynì z jiných knihoven a spoleènì
oslovujeme osvìdèené spisovatele a ilustrátory
dìtských kní�ek a vytváøíme jim øetìzec
knihoven, kde by se mohli s dìtmi podìlit
o své zku�enosti pøi vytváøení tak ú�asného
díla jako je samotná kní�ka. U� se nám
rýsují  nìjaké termíny na záøí a listopad.

V knihovnì pouze nebesedujeme, ale
sna�íme se také ka�dý mìsíc uspoøádat
nìjakou tématickou výstavu.

V únoru jsme vystavovali linoryty témìø
osmdesátiletého Franti�ka Dobe�e z Tábora.

V pondìlí 7.bøezna  jsme vernisá�í
zahájili výstavu fotografií amatérského
fotografa Martina Pelicha z Milevska.
Výstava nese název �Fotografie s vùní
spáleného benzínu�.  Chýnovský Motosport
velmi výsti�nì doplnil výstavu o figurýnu
obleèenou do dresu èlena tohoto klubu,
crossovou  motorku a velkou sbírku vítìzných
pohárù.

Omlouváme se v�em, kteøí se tì�ili
na velikonoèní výstavu. Je�tì ke konci
roku  2010  jsme s kolegynìmi z ostatních
knihoven oslovili paní Vítìzslavu Klimtovou
a ona pøislíbila udìlat tzv. �spanilou
jízdu� a ka�dý mìsíc vystavovat své loutky
v jiné knihovnì. Bohu�el na Chýnov vy�el
právì duben. Abychom zùstali u tématu

a zbylé prostory knihovny nebyly  holé,
vyhlásili jsme soutì� o  �nej..., nej... èarodìjnici�.
Svá díla mù�ete pøiná�et do knihovny
a my s nimi  velice rády knihovnu vyzdobíme.

 Stalo se nepsaným pravidlem, �e ka�dý
mìsíc vyrá�íme �nìkam  za divadlem� .
V  únoru jsme byli v Jihlavì na Mam�elle
Nitouche, v bøeznu jsme nav�tívili Pelhøimov
.  Musím øíci, �e jsme byli mile pøekvapeni.
Pelhøimov�tí ochotníci nastudovali Zvonokosy
a my jsme se docela dobøe bavili. Na duben
jsem vybrala téma spojené s velikonoci
a pojedeme do Hudebního divadla Karlín
na muzikál Jesus Christ Superstar.  Abych
dokonèila výèet divadel, na kvìten máme
naplánovanou Jihlavu, konkrétnì  �Hello
Dolly� .

13. øíjna tohoto roku uplyne  sedmdesát
let od úmrtí sochaøe a chýnovského rodáka
Mistra Franti�ka Bílka. Slu�elo by se,
myslím, uspoøádat men�í sobotní výlet
do Prahy a nav�tívit jeho novì zrekonstruo-
vanou vilu. Pøedbì�né datum zájezdu vychází
na 7. kvìtna 2011.
Stále pro vás nakupujeme nové
knihy.
â Viewegh, Michal:  Bioman�elka
â Rohál, Robert: Jiøina Jirásková a

Zdenìk Podskalský
â Cimický, Jan: Usmìvavý Budha
â Clench, James: William&Kate. Pøíbìh

královské lásky
â Monyová, Simona: Citová divoèina
â Nopová, Stanislava: Riskantní prázdniny
â Heldt , Dora: Dovolená s tátou
â Lasky,Kathryn: Legenda o sovích

strá�cích
â Meadows, Daisy: Duhová kouzla -

Apolenka, módní víla
Opravdu krásné a rodinu spojující

jsou i dìtské kní�ky z nakladatelství Thovt.
Za Mìk Chýnov Bc. �tìpánka Jirásková
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Se uskuteènil 25. bøezna 2011 v místním
kulturním domì. Po celou dobu hrála
k tanci DH Gloria a vytvoøila svým úèinkováním
jedineènou atmosféru po celý veèer. Ples
byl zahájen senátorem a starostou mìsta
Chýnova Mgr. Pavlem Eybertem. Pøítomnost
krojovaných náv�tìvníkù z okolí Jezeøan-
Mar�ovic vzalo dech v�em hostùm. Zatanèili
Moravskou besedu a svými vstupy pøedvedli,
jak probíhají tyto akce na Moravì.

Spoleènì s Glorií vystoupil Franta
Uher z Lan�hota. Svými vtipy pobavil
celý sál, tak�e o dobrou náladu nebyla
nouze.

Na tomto plese bylo náv�tìvníky zastoupeno
nejen okolí mìsta, ji�ní Èechy èi vzdálenìj�í
místa Èeské republiky, ale dokonce i zahra-
nièí .

Dále bylo mo�né bìhem veèera ochutnat
nìkolik druhù moravského vína a jiné
moravské speciality.

DUBEN
l 1. 4. 2011 Noc s Andersenem
l známé osobnosti ètou dìtem
- starosta Chýnova Mgr. Pavel Eybert
l 5. 4. 2011 v 17.00 hod.  Mìk Chýnov
Krajinou kaplièek a bo�ích muk - beseda
s pí Mikulovou
l Mìk Chýnov vyhla�uje soutì� o nej...,
nej . . . èarodìjnici
l 14. 4. - 20. 4. 2011 Týden �kol
UNESCO na téma:
�Mezinárodní rok chemie a èeský jazyk�
l 15. 4. 2011 Mìk Chýnov poøádá
zájezd do Prahy na muzikál Jesus
Christ Superstar
l 17. 4. 2011 13.00 hod. pou� ke
svatému Vojtìchovi
l 17. 4. 2011 15.30 hod. koncert �idovských
písní
(poøádá Církev bratrská)
l 20. 4. 2011 fotbalové høi�tì Chýnov
- ukázka výcviku dravých ptákù pro
M� a Z� Chýnov
l 21. 4. 2011 Mìk Chýnov beseda
o Islandu s ing. Jiøím Fi�erem
l 21. - 22. 4. 2011  od 8.00 do 14.00
hod. Zápis dìtí do M� Chýnov
l 22. - 25. 4. 2011 Velikonoce
ZELENÝ ÈTVRTEK - velikonoèní dílna
l Od  25. 4. do 13. 5. 2011 Mìk
Chýnov putovní výstava skøítkù V. Klimtové
s názvem �Potulná pohádková zemì�
l 27.4.2011 výlet nejpilnìj�ích ètenáøù
l M� Chýnov Probouzení brouèkù

KVÌTEN
l 7. 5. 2011  Mìk Chýnov poøádá
zájezd do Prahy do vily Fr. Bílka
l 14. 5. 2011 od 19.00 hod. koncert
Vojty Kiïáka Tomá�ka v areálu Chýnovské
jeskynì
l 24. 5. 2011   Mìk Chýnov poøádá
zájezd do Jihlavy na �Hello, Dolly�
l Mìk Chýnov stálá výstava fotografií
paní �echtlové

ÈERVEN
l 4. 6. 2011  Závod horských kol
na 35 km
l 19. 6. 2011 Pou�
l 14. 6. 2011 Mìk Chýnov setkání
SK IP
l 24. 6. 2011 SVATOJÁNSKÁ NOC -
olavy 1 030 let od 1. zmínky  o Chýnovu
l 26. 6. 2011 Fotbalový turnaj rodin
e-on cup, fotbalový areál

ÈERVENEC
l 9. 7. 2011 Vernisá� výstavy 150
let po�ty v Chýnovì v Infocentru MìÚ

VELIKONOÈNÍ
VESELICE

Týden pøed Velikonocemi v nedìli
17. dubna probìhne dobroèinná akce
Velikonoèní veselice. Bude zahájena
koncertem skupiny Ester s názvem
�Poklad �idovských písní� v 15.30
hod. v chýnovském kostele. Usly�íte
tradièní �idovské písnì v hebrej�tinì
i v jazycích ladino a jidi�. Program
bude provázen mluveným slovem
seznamujícím s pøekladem textu
písní. Vstupné dobrovolné. Ji� bìhem
koncertu bude venku mo�nost se
obèerstvit tradièními velikonoèními
dobrotami, kávou a èajem a dìti
se budou moci svést na voze ta�eném
koòmi. V závìru odpoledne pøijde
na øadu jehnìèí peèenì, také tradièní
velikonoèní pokrm. Tímto v�ím bychom
chtìli dát mo�nost k spoleènému
slavení tohoto jedineèného svátku,
pøipomenout jeho význam a zároveò
výtì�kem podpoøit tento rok Domov
pro seniory v Chýnovì. Srdeènì vás
zveme a tì�íme se na vás.

Církev bratrská Chýnov

U� pøi�lo jaro. Rozhodl jsem se,
�e pùjdu ven.

Po dlouhé hibernaci zase zaèíná
zemì o�ívat. Vidím kolovat její
královskou krev - vodu. V�ude kolem
se rodí �ivot, v�echno se potahuje
zeleným �atem. Záøí první kvìtiny.
Ptáci a motýli tanèí kolem mì.  Zdánlivì
mrtvému lesu zase naroste klobouk.
A koneènì se ji� sná�í z oblohy odmìna
za dlouhé èekání - �ivotadárný dé��.
Fouká jemný vìtøík. Je to, jako kdyby

Závìrem bychom chtìli podìkovat
sponzorùm, kteøí ples podpoøily, spolu-
poøadatelùm a v neposlední øadì v�em
náv�tìvníkùm.

Momentálnì jsou v plném proudu pøípravy
Hudebních kurzù v Chýnovì a 4. roèníku
Mezinárodního koncertu dechových hudeb
�Z ji�ních Èech a Moravy�.

V�echny informace budou v blízké
dobì na www.hudebnikurzychynov.eu a
www.chynov.cz

Za poøadatele Radek Hru�ka

2. Moravský ples v Chýnovì

Procházka jarní pøírodou

�tìpán Hladík

ZPOVÌÏ CHÝNOVSKÉHO
RODÁKA PO 40-TI LETECH

Jednoho dne jsem se tu narodil,
základní �kolu jsem vychodil.
Pak se mi v du�i ozval hlas, a vìta,
abych se vydal cestièkou do svìta.
Po 40-ti letech jsem se do svého rodného
mìsteèka vrátil.
Pár starých rodákù jsem je�tì poznával,
pár starých rodákù jsem je�tì potkával.
Pár známých pøátel jsem je�tì poznával,
kdy� jsem se s nimi na ulici potkával.
V my�lenkách jsem se do dìtství vracel,
kdy jsem si s nimi v dìtství hrával.
Dnes vidím samé nové tváøe
a mladé generace pøicházejí.
Na�e babièky a dìdové
u� jsou dávno pryè,
teï na�e mámy a tátové odcházejí.
Teï je øada na nás, dcery a synové,
takový u� je zákon tohoto �ivota.
Odejde starý, zrodí se nové.
Kde jsou louky, meze a ty staré stromy?
Na jejich místech jsou ulice a nové domy,
mìsteèko mìní svoji tváø.
Slunce, které nad ním  vychází
má stálou záø.
Slunce, které nad ním svítí
má svoji stálou tváø.

Stanislav Kaprál (62 let), Chýnov

v�echno probouzel, pro�átrává celý
les. A ji� jsem zde. Pøede mnou stojí
paní lesa, mohutná skála, která dává
ka�dý rok mo�nost vzít si její �perky.
Náhle spatøím potok. Padá dolù peøejemi
a syèí jako had, èekající, a� se nìjaká
zbloudilá du�e nechá zlákat tou �ancí
osvì�it se. Po obloze bloudí ztracené
oveèky, které svolává jejich pastýø.

Je krásné sledovat zázraky jara.
Takovou nádheru doká�e vykouzlit
jen pøíroda.
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�KOLNÍ  INFORMATORIUM

â daøí se pracovat se 14 �áky se speciálními
vzdìlávacími potøebami podle indivi-
duálních vzdìlávacích plánù, vyu�ívat
nepovinného pøedmìtu rekondièní
cvièení Mgr. Rù�ièkové ke zkvalit-
nìní této práce, ale té� individuální
pomoc tøídních uèitelù, vyuèujících
èeského jazyka a cizích jazykù
a spolupráce s PPP Tábor prostøed-
nictvím Mgr. Králové

â zajisti l i jsme testování SCIO pro
�áky 9. roèníkù - STONO�KA 2010/
2011. Výsledky na�í �koly v èeském
jazyce a matematice jsou nadprùmìrné,
patøíme mezi úspì�né �koly a máme
lep�í výsledky ne� 70% zúèastnìných
�kol. V anglickém jazyce se �kola
øadí mezi nadprùmìrné �koly, má
lep�í výsledky ne� 80% zúèastnìných
�kol, v nìmeckém jazyce patøíme
mezi lep�í prùmìrné �koly, máme
lep�í výsledky ne� 60% zúèastnìných
�kol. V obecných studijních pøed-
pokladech máme lep�í výsledky ne�
zúèastnìné základní �koly. Tøída
9. B má ve v�ech oblastech - OSP,
ÈJ, MA, AJ - výsledky nad prùmìrem
nebo vysoce nad prùmìrem zúèast-
nìných �kol a lep�í výsledky ne�
tøída 9. A.

â pokraèujeme v plnìní projektu ENVIGAME
a v EU peníze �kolám - projekt
Vzdìlávání pro �ivot v Evropì. Odeslali
jsme 1. monitorovací zprávu

â �áci se pod vedením Mgr. P. Dvoøáka
a Mgr. P. Kubartové úèastnil i
astronomické olympiády

â �áci 5. A s panem uèitelem Radou
se úèastnil i výtvarné soutì�e na
téma �Máme rádi hasièe�. Cenu poroty
pøevzali zástupci tøídy s panem uèitelem
v Praze v Muzeu Policie ÈR, kde
s nimi zároveò natoèil i rozhovor
do poøadu �Kdy� se volá 112� na
Radio�urnálu. Dále se úèastnil i tøí
mìsíèního internetového kurzu �Hravì
�ij zdravì�, kde dosáhli pìkných
výsledkù a pokroèil i ve znalostech
o zdravém �ivotním stylu.

â �áci 9. roèníkù s panem uèitelem
Jaro�em a paní uèitelkou Havlùjovou
uskuteènili exkurzi do Armádního
muzea v Praze, �áci 8. roèníkù do
Èeských Budìjovic. �áci 6. roèníkù
se svými tøídními uèiteli nav�tívil i
Národní muzeum v Praze

â �áci 1. A a 3. B s Mgr. Musilovou
a Mgr. Rù�ièkovou zrealizovali exkurzi
na Ranè Vìtrovy v rámci projektu
EU peníze �kolám.

Co v�e se nám podaøilo od prosincového vydání Obèasníku do prvních jarních dní:

â �áci 4. roèníkù nav�tívili rybí farmu
BIOFISCH, s.r.o. v Kamenici nad Lipou,
kde zhlédli výtìr lososovitých ryb.

â od Agentury Dobrý den Pelhøimov
jsme obdr�eli Certif ikát o vytvoøení
svìtového rekordu: Nejvìt�í galerie
znakù mìst a obcí vyrobených z odpa-
dových materiálù.

â �áci turistického krou�ku nav�tívil i
pøedvánoèní Prahu, Táborský poklad,
Muzeum rekordù a kuriozit v Pel-
h ø imovì

â zúèastnil i jsme se Mikulá�ské la�ky
v Táboøe, kde Daniel Tichý obsadil
3. místo a �ákynì Aneta Mráèková
rovnì� 3. místo. Uspoøádali jsme
té� Vánoèní la�ku v na�í �kole.

â zúèastnili jsme se slavnostního vyhlá�ení
Talentu roku 2010 v táborském malém
divadle, Milan Rada obsadil 2. místo
v kategorii pøírodovìdnì - technické,
Niki Ká�ková získala 3. místo v kategorii
spor tovní .

â k zápisu pro �kolní rok 2011/2012
se dostavilo 51 dìtí , do prvních
tøíd bylo pøijato 46 dìtí .

â ve spolupráci s Mìstem Chýnov jsme
kvalitnì pøipravil i 11. roèník Bìhu
milenia - 22. 1. 2011

â �áci 2. B s paní uèitelkou Ká�kovou
zrealizovali projekt Druháci na horách
v Lipnì nad Vltavou

â v okresním kole zemìpisné olympiády
kategorie A obsadil 1. místo Fil ip
Zadra�il ze 6. B, v kategorii B 5. místo
Jan Novák a v kategorii C 8. místo
Radim Plocha

â v okresním kole chemické olympiády
získala 3. místo Magdalena Èmelíková
a postoupila do kraje

â v okresním kole matematické olympiády
kategorie Z 5 obsadili 6. - 10. místo
Jan a Jakub Hesovi , 15. - 17. místo
Jan Hladík, byli úspì�ní øe�itelé.
V kategorii Z 9 získal 13. - 14.
místo David Nguyen Cong

â v okresním kole konverzaèní soutì�e
v nìmeckém jazyce získala 4. místo
Eli�ka Srbková, v konverzaèní soutì�i
v anglickém jazyce kategorie I .A
obsadil 5. místo Petr Freitag, v kategorii
I I .  A 8. - 9. místo Amar Mu�iè

â na�e �kola se zapojila do soutì�e
SAPERE - �Vìdìt jak �ít�, která byla
zamìøena na zdravý �ivotní styl ,
do okresního kola postoupila Jana
Noháèová, Zdenìk Mejzr a Sabina
Jaro�ová

â ve výtvarné soutì�i na téma �V jaké
zvíøátko bych se chtìl na jeden den
promìnit� , kterou poøádá Ochrana
fauny ÈR, obsadila Eli�ka Nìmeèková
3. místo

â v pìvecké soutì�i Jihoèeský zvonek
vyzpívali støíbrné pásmo �áci: Eli�ka
Jiráèková, Kateøina Vedralová, Sabina
Jaro�ová a dále trio Sabina Jaro�ová,
Martin Balínek, Nikola Dane�ová

â úèastnil i jsme se okresního kola
recitaèní soutì�e

â �áci 2. - 9. tøíd se pod vedením
pana uèitele Dvoøáka úèastnil i
matematické soutì�e Klokan

â ve �kole jsme uspoøádali masopustní
re j

Za Základní �kolu Chýnov, okres Tábor
Mgr. Marie Hánová, øeditelka �koly
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I dìti ve �kolní dru�inì ji� netrpìlivì
vyhlí�í první jarní paprsky. A tak jsme
se stejnì jako ka�dý rok rozhodli trochu
pøijít jaru na pomoc a vynest paní Zimu
z Chýnova. Po velkých pøípravách ve
�kolní dru�inì, kde dìti s p. vychovatelkou
Drdovou Moranu vyrobily, jsme se vypravili
za zpìvu písnièky k potoku. Tady jsme
Moranu úspì�nì vyprovodili a pøivítali
jsme jaro. Dokonce se na�el i �áèek Plaváèek,
který okusil , jak je voda na jaøe studená.

l  1. 4. 2011�D ve spolupráci
s MK Chýnov poøádá Noc
s  Andersenem

l Týden �kol UNESCO - na téma
�Mezinárodní rok chemie� a téma
�Èeský jazyk� od 14. 4. - 20.4.
2011. Na Den Zemì se na�i
�áci úèastní výukového prog-
ramu �Orli , supi, kondoøi na
na�í �kole�.

l Pod Klubem ekologické výchovy
se zapojíme do celostátní
výtvarné a literární soutì�e
�Les - místo pro odpoèinek
i poznání�

V nedìli 27. 3. 2011 se dìti ze Z� Chýnov vypravily na
krajskou taneèní soutì� do Èeských Budìjovic. Orientální
taneènice pod vedením �árky Markvartové získaly 1.místo
v juniorské kategorii a 2.místo v katerogii dìtské. Svìøenci
Hanky Ká�kové a Hanky Jelínkové soutì�ili v kategorii Disco
a street show. Pro nejmen�í dìti to bylo vùbec první veøejné
vystoupení a hned si odnesly bronzovou medaili. Pro juniory
bylo hodnocení poroty zklamáním, jeliko� obsadili a� 6.pøíèku.
Konkurence byla ohromná. Hlavní vìková kategorie byla
zastoupena pøedev�ím dívkami z devátého roèníku, na které
bohu�el vy�la nepopulární bramborová medaile. V�echny
skupiny postoupily na Mistrovství Èech, kde zkusí znovu
bojovat a umístit se co nejlépe.

Bìh miléniaPøipravujeme:

�kolní
dru�ina
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Z Mateøské �koly Chýnov
... U� je to tady, u� je to tady ...

Ne, nelekejte se, prosím, vá�ení ètenáøi a neèekejte �ádnou
politickou akci nebo reakci. Úvodní vìta je pouze projevem mého
�jásotu� nad dávno �objevenou Amerikou�. V�ichni jsme dnes
zahlceni akcí, která nese vzne�ený název �Celé Èesko ète dìtem�.
Co tak najednou? Co�pak dne�ní Èesko neète? Jak je to vùbec
mo�né? Nebo snad nìkdo vysly�el �náøky� pedagogù, kteøí se
s  tímto problémem dnes a dennì potýkají na v�ech úrovních
�kol? Absence èetby a vùbec poslechu mluveného slova se u dne�ních
dìtí projevuje  stále se zvìt�ujícím poètem logopedických vad,
malou slovní zásobou, nízkou soustøedìností a dal�ími prùvodními
jevy. My v�ichni, kteøí pracujeme s dìtmi, o tomto ne�varu víme
ji� dávno, ale na�e prosby a pøipomínky  jakoby nikdo nesly�el.
Je nezpochybnitelné, �e z rodin se vytrácí komunikace, chybí
spoleèné posezení, rozebírání problémù, chvilky, kdy rodiè a dítì
si na sebe najdou èas. Dìti jsou ochuzeny o uspávací rituály

Náv�tìva dìtí z M� v knihovnìs pohádkou a pomazlením, koupì knihy
bývá dnes pova�ována za zbyteènost, èetba
za pøe�itek. Kni�ní pøíbìhy jsou, v lep�ím
pøípadì, nahrazovány  filmy s rùzným
námìtem, v tom hor�ím brutálními poèítaèovými
hrami a dal�ími paskvily.

Na�e spoleènost zapomíná, �e èlovìk
a kniha k sobì neoddìlitelnì patøí , �e
lidský hlas nelze, hlavnì u dìtí , nièím
nahradit. Jak z toho ven? Snad poøádáním
podobných akcí, jako je ta v úvodu zmiòovaná?
Ano, správnì. �ijeme pøece v Èechách a
a tak musí mít celá akce monstrózní charakter,
tady nestaèí vzít v potaz názory pedagogù.
U nás musí vzniknout obecnì prospì�ná
spoleènost, za  obrovských nákladù se
realizuje projekt se vzne�eným názvem
a mateøským èi základním �kolám je
doporuèeno, aby s dìtmi èetly.  Projekt
musí mít punc svìtovosti , proto pøijmeme
rady amerického vìdce, do èela spoleènosti
postavíme øeditelku - jednatelku, zvolíme
hlavní koordinátorku, 3 èleny správní
rady, 3 èleny dozorèí rady, 3 èleny èestné
rady, zapojíme nespecifikovaný poèet
regionálních koordinátorù, oslovíme desítky
sponzorù, poskytovatelù grantù i soukromých
dárcù. Zá�titu samozøejmì pøevezme Ministerstvo
kultury ÈR, Ministerstvo �kolství, mláde�e
a tìlovýchovy ÈR, Dìtský fond OSN UNICEF
a osobnì se anga�uje i pan Václav Havel,
kterého podporují desítky známých hercù,
dal�ích umìlcù i sportovcù. Tihle v�ichni
právì teï zjistil i , �e Èesko neète. Ne,
výètem aktérù nesni�uji nìèí zásluhy, ale
�propánakrále�, vzpamatujme se a poøád
nevymý�lejme dávno vymy�lené. Od nepamìti
vyrùstaly v�echny dìti s pohádkami, které
jim vyprávìli rodinní pøíslu�níci doplòováni
pracovníky mateøských i základních �kol,
aby pak samostatnou èetbou naèerpávaly
dal�í poznatky, rozvíjely fantazii i  správnou
gramatiku. Dne�ní doba tìmto aktivitám
vùbec nepøeje. Rodiny øe�í své existenèní,
pøípadnì partnerské problémy, dìti jsou
obklopeny masovou pseudokulturou, zahlceny
mno�stvím brutality a sexu, je jim pøedkládána
vize svìta, kde kniha u� nemá své místo.
Jedinì vzdìlávací zaøízení a omezený poèet

rodin dnes udr�ují slovesné umìní na
odpovídající vý�i, a proto mì, jako dlouholetou
uèitelku pøed�kolních dìtí , zará�í výzva
organizátorù �ètecího projektu�, aby se
�koly do pøedkládané akce zapojovaly.
S èistým svìdomím mohu prohlásit , �e
na�e mateøská �kola nemusí na podobné
výzvy vùbec reagovat, proto�e èetba, hry
se slovy, recitace, zpìv, vyprávìní, vymý�lení
pøíbìhù, ilustrace k pohádkovým  tématùm,
vyhledávání v encyklopediích, spolupráce
s místní knihovnou  a jiné èinnosti , patøí
ke ka�dodenní práci s nejmen�ími. Je
vìdecky dokázáno a praxí ovìøeno, �e
dne�ní mláde� vyrùstá v jazykovì chudém
prostøedí, kde lidskou øeè i vzájemný
kontakt vytlaèuje televize, jejím� nástrojem
není jazyk, ale obraz. Dìti závislé na
televizi  nemají cvik v u�ívání jazyka,
jsou zbavovány pøedstavivosti, èasto mívají
potí�e s uèením  i v osobním �ivotì.
Vztah ke knize musí být formován ji�
od nejútlej�ího dìtství , l idský hlas je
pro malé dítì tím nejlep�ím �médiem -
èím døíve dítìti povídáme a èteme, tím
lépe rozvíjíme jeho vyjadøovací schopnosti,
tím døíve z nìj vychováme èlovìka  samostatnì
uva�ujícího, s rozsáhlými vìdomostmi.
Dítì odkojené èetbou vyroste v èlovìka,
který je schopen øe�it své problémy rozumem
nikoli silou.

Osobnì nový projekt �Celé Èesko ète
dìtem� nezatracuji - mrzí mì v�ak, �e
takto samozøejmá vìc, jako je ètení dìtem,
se medializuje a� dnes, kdy� situce je
známá ji� nìkolik desítek let . Nezájem
o èetbu zapøièiòuje, vedle ji� popsaných
problémù,  i situace ve spoleènosti. Pohádkové
pøíbìhy, literární díla  s lidským hrdinou
a dal�í �ánry, jakoby nekorespondovaly
s dne�ní dobou. Mladá generace a vlastnì
i my, døíve narození, nemáme �ádnou
jistotu, �e pohádkové my�lenky o tom,
�e dobro vítìzí nad zlem, le�  bývá potrestána
a loupe�ivý rytíø pøijde o v�echen svùj
majetek, mohou být v na�í spoleènosti
realizovány. Zdá se mi, �e knihy, které
jsou nositelkami univerzálních hodnot,
vedou témìø marný boj s narùstající

demoralizací obyvatel a slova jako poctivost,
pravda, úcta, odpovìdnost, rozum, spravedlnost
nebo odvaha patøí do kategorie tìch, která
oznaèujeme jako cizí a neznámá. Prostì
a jasnì, èíst se musí, abychom nedopadli
tak, jak prorokuje psycholog Jim Trelease,
jeho� slovy konèím svùj pøíspìvek:

�Národ, který málo ète, málo ví.
Národ, který  málo ví, se �patnì
rozhoduje - doma, na trhu, u soudu,
u volebních uren. Nevzdìlaná men�ina
mù�e pøehlasovat vzdìlanou men�inu
- to je velmi nebezpeèná stránka
demokracie� .

â  jedna z nejkrásnìj�ích a nejkvalitnìj�ích
èeských pohádkových knih ��palíèek
ver�ù a pohádek� autora Franti�ka
Hrubína stojí na na�em trhu cca 380,-
Kè ? (a cena je�tì poroste !!!)

â po asi 10 hodinách týdnì u televize
výkon dítìte ve �kole zaèíná klesat?

â pøíli�né sledování televize (nebo hry
na PC) vytváøí návyk a nenávratnì
po�kozuje vývoj dítìte?

â ka�dodenní èetba dítìti pro radost
je nejúèinìj�í metodou výchovy ètenáøe?

â dítì, kterému nikdo neète, má nízké
vyjadøovací schopnosti a èasté logopedické
vady?

â ètení nahlas je dovednost, kterou ovládá
pøirozenì jen málokdo?

víte, �e ...

Za M� Chýnov
Helena Málková, øeditelka

Zápis do M� Chýnov pro
�kolní rok 2011/2012 se bude

konat ve dnech 21. 4. 2011
a 22. 04. 2011 ve �luté budovì

M�, v dobì od 8.30 hod.
do 14.00 hod. - rodièe

pøedlo�í doklad o svém
trvalém bydli�ti a potvrzení
o øádném oèkování dítìte

(oèkovací prùkaz)
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�eny Sokola Chýnov poprvé v historii vkroèily mezi ku�elkáøskou
elitu a hrají 1. ku�elkáøskou ligu �en. Hned první zápas v Náchodì
se vyvedl a Sokol Chýnov zvítìzil . Bylo to velmi dùle�ité
utkání pro zdravé sebevìdomí v�ech na�ich hráèek a dùkaz
toho, �e i s favoritem se dá vítìzit . Jako nováèek si na�e
�eny vedly velmi zdatnì a v polovinì soutì�e pøezimovaly na
krásném 6. místì. 1 KL� hraje 12 dru�stev.
.....a  horká souèasnost.

Jarní základní èást soutì�e ji� skonèila pro dru�stvo Sokola
Chýnov �B�. Sokol Chýnov �B� zùstal bez bodu, ale pro dal�í
vývoj tohoto týmu je dùle�ité, �e se formuje stálá sestava
nadìjných hráèù, kteøí se neustále zlep�ují  a mohou v budoucnu
pomoci i dru�stvu �A�.

Radost nám pøinesly okresní pøebory jednotlivcù, na kterých
Sokol Chýnov získal 10 medailí . Okresními pøeborníky se
stali Pavel Petrù v soutì�i mu�ù, Blanka Ma�ková mezi �enami
a Monika Návarová vyhrála juniorky. Støíbrné medaile pøivezli:
Jiøí Dvoøák v mu�ích, Tomá� Chy�ka z dorosteneckého pøeboru,
Pavel Vácha uspìl mezi star�ími �áky a Michaela Dvoøáková
mezi mlad�ími �ákynìmi. Bronz vybojovala Alena Kovandová
v �enách, Libu�e Hanzálková v seniorkách a Jan Vácha byl
tøetí v kategorii star�ích �ákù.

SPORT

Na dveøe u� klepe jaro a s ním i nová
motokrosová sezóna. Ale ani v zimì jsme
nelenili. Uspoøádali jsme polovinu mistrovského
republikového �ampionátu v motoskijöringu
(závody se konaly 29.1. v Rodné a 30.1.
v �elèi) a na�i vizitku stejnì jako loni
ozdobilo ocenìní nejlep�ího poøadatele
Mistrovství ÈR.

Do nové sezóny vcházíme se smìlými
plány. Opìt vybojovat alespoò jeden titul
mistra ÈR a dva tituly krajských pøeborníkù
v�ak nebude rozhodnì jednoduché, pøesto
pro to udìláme v�echno. O medailové
pozice bychom chtìli podobnì jako v minu-
lých letech bojovat také na závodì
motokrosových dru�stev. Výsledkovì domi-

...Je�tì ohlédnutí za podzimní sezonou. Na základì umístìní v okresním pøeboru
nás budou na krajských pøeborech je�tì
reprezentovat Vìra Návarová a Miroslava Cízlerová.

Velmi dobøe si v dlouhodobé soutì�i PMN vede Michaela
Dvoøáková. Po loòském celkovém 2. republikovém místìv leto�ním
roce zatím vede.  Èeká ji je�tì jeden turnaj v Kutné Hoøe
a po nìm celostátní finále v Olomouci.
Rok 2011

Úspìch ku�elkáøù Sokola Chýnov pokraèoval  i na krajských
pøeborech jednotlivcù. Se støíbrnými medailemi se vrátil i Pavel
Petrù v soutì�i mu�ù, Vìra Návarová v soutì�i �en a Libu�e
Hanzálková ze soutì�e  seniorek.

Ve dnech 7.-8. kvìtna  se koná MÈR a  v�ichni nás na
vrcholném klání budou reprezentovat. Soutì� mu�ù se koná
v Blansku, soutì� �en bude probíhat v Rosicích a seniorky
se utkají v Pelhøimovì.

V�em na�im zástupcùm pøejeme pevnou ruku a �Hodu zdar�!
Výrazného úspìchu dosáhla v nedìli, 20. bøezna na�e Michaela

Dvoøáková v soutì�i  mlad�ích �ákyò. V Olomouci ve finálovém
klání dokázala zopakovat vynikající loòské 3. místo a pøijí�dí
s medailí .  K tomuto úspìchu se musela probojovat sítem 6ti
turnajù a závìreèného finále. Moc blahopøejeme!!!

Blanka Roubková

MOTOSPORT CHÝNOV pøed sezónou 2011

nantní postavení si chceme udr�et i v jez-
decky oblíbeném AMATER CUPu.

Na�e øady jsme roz�íøili o dva chýnovské
juniorské jezdce - Nikolu Sládkovou a Jiøího
Boèana. Oba dva budou sbírat první zku�enosti
právì v tomto amatérském motokrosovém
seriálu .

Poøadatelsky budeme spolupracovat
také na úvodním presti�ním Mezinárodním
mistrovství ÈR v motokrosu, které se pojede
8. kvìtna v nedalekém Pacovì, kam v�echny
pøíznivce tohoto sportu srdeènì zveme
na kvalitní podívanou!

Abychom veøejnosti pøiblí�ili motokros

i po stránce kulturní, uspoøádali jsme
spoleènì s fotografem Martinem Pelichem
v období 7. 3.-15. 4. 2011 výstavu fotografií
s podtitulkem �Fotografie s vùní spáleného
benzínu� v Knihovnì mìstského úøadu
v Chýnovì. Vstøícnost pracovníkù Mìstského
úøadu a kladné ohlasy nìkterých náv�tìvníkù
nás velmi potì�ily.

Znám je ji� také termín XXIX. roèníku
Strmého vrchu. Ten se letos pojede v Chýnovì
v sobotu 22. øíjna. Opìt chceme pro diváky
pøipravit kvalitní show.

Ev�en Zadra�il
pøedseda organizace
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F O T B A L
Fotbalový oddíl FC Chýnov � jaro 2011

Výbor FC Chýnov
pracuje v tomto slo�ení:
Miroslav Mládek pøedseda
Pavel Kulveit jednate l
Miroslav Doucha sekretáø
Jan Petrù ml. organizaèní pracovník
Milo� Krump èlen výboru
Karel Sedlatý èlen výboru

Florbal
Jak fotbalisté z Chýnova, tak i dobrovolní hasièi mláde�nických

oddílù Chýnova a Dobronic vyu�ívají svou zimní pøestávku
ve svých soutì�ích k dal�ímu oblíbenému sportu. Od listopadu
do konce bøezna tráví pravidelnì ka�dou sobotu ve sportovní
hale v Ratiboøských Horách, kde se ji� druhým rokem
vìnují f lorbalu. Nejsou sice pøihlá�eni do �ádné oficiální
soutì�e, ale sami si organizují pøátelská utkání. Tradièním
soupeøem je tým SDH Chýnov a tým otcù. Utkání s rodièi
patøí mezi presti�ní a po loòském debaklu si letos dali
tatínkové zále�et . V prvním utkání sice prohráli 12:20,
ale hned v odvetì se vytáhli pøekvapivým vítìzstvím 20:18.
Uvidíme, jak podobné zápasy dopadnou v pøí�tím roce,
nebo� právì vznikající tým FbK Chýnov bude hledat 5-7
nových hráèù.

Vá�ení sportovní pøátelé, jaro definitivnì pøevzalo vládu
nad zimou a zaèíná opìt kolotoè fotbalových utkání, který
nás bude provázet a� do konce èervna. Ne, �e bychom se
teprve teï probudili ze zimního spánku, hráèi pøes zimu pilnì
trénovali . �A� mu�stvo od ledna v terénu, v hale a na umìlce
v Táboøe, ostatní zaèali a� v únoru a výbor vlastnì �ádnou
zimní pøestávku nemìl. Pøíprava na jaro zaèala hned po skonèení
podzimní èásti . Bylo nutno finanènì uzavøít rok, domluvit
pøípravu, dát dohromady kádr �A� mu�stva atd. Tady bych
chtìl vyzdvihnout hlavnì práci pana Jana Petrù a Petra Holoty.
Na høi�ti zatím probíhala dal�í rekonstrukce. Byly vybudovány
sprchy a WC pro rozhodèí a zrekonstruovány byly záchody
pro diváky a náv�tìvníky Bistra Na høi�ti . Na tomto místì
bych chtìl podìkovat Mìstu Chýnov a pracovníkùm MH za
dobøe provedenou práci. Nový kabát dostala i restaurace,
která byla nájemci novì vymalována a pro milovníky sportovních
pøenosù byla instalována velkoplo�ná obrazovka.

Správcem areálu je paní Alena Kukaèová. S lajnováním
a úklidem na tribunì pomáhají man�elé �imákovi a se seèením
MH Chýnov. Bistro na høi�ti má od 1.9.2010 v pronájmu paní
Dagmar Holotová.

Kdy� jsem si proèetl svoje pøíspìvky za poslední tøi roky,
nena�el jsem v nich nic moc optimistického. Neustále se pereme
s nedostatkem penìz, malým zájmem o trenérskou práci s mláde�í
a letos i s udr�ením prvního mu�stva v nejvy��í krajské soutì�i.
Stále nám chybí vedoucí pøípravky. Na druhé stranì je pravda,
�e se nám teï pøes zimu leccos povedlo. Sehnat k �ákùm

nového trenéra, vedoucího k �B� mu�stvu, udr�et u �áèka�
kvalitního trenéra, máme nové internetové stránky
(www.fcchynov.webnode.cz) a v neposlední øadì, za velké pomoci
Mìsta, zkvalitnit zázemí pro hráèe a rozhodèí. Nesmím samo-
zøejmì zapomenout na na�e sponzory a tìm, kteøí nám je�tì
zùstali vìrní, moc podìkovat. Jejich seznam najdete na na�ich
internetových stránkách.

Tì�íme se na v�echny pøíznivce fotbalu a za celý výbor
FC Chýnov, hráèe a trenéry Vás zveme na v�echny jarní fotbalové
zápasy. Mgr. Miroslav Mládek, pøedseda oddílu

Mu�stva a jejich realizaèní týmy:
Pøípravka � okresní soutì� � trenér Karel Sedlatý

vedoucí � zatím neobsazeno
Mlad�í a star�í �áci � okr¨. pøebor � trenér Jakub Pachta

vedoucí Pavel Vácha
Dorost  �  krajská I . A tøída � trenér Mirek Pechánek

a Jan Petrù
vedoucí Pavla Noháèová

�B� mu�stvo � okresní pøebor � trenér Miroslav Doucha
vedoucí Jaroslav Bartáèek

�A� mu�stvo � krajský pøebor � trenér Petr Holota
asistent Milan Mládek
vedoucí David Studený

Milan Rada
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Chýnov - Tábor  1:2 (branky: Mládek)
Chýnov - Teplý�ovice 2:0 (branky: Hòup, Hru�ka J.)
Pacov - Chýnov  0:2 (branky: Mládek, Zadra�il K.)
Chýnov - Sobìslav  3:2 (branky: Svaèina, Sedláèek,

Zadra�il V.)
Chýnov - Planá nad Lu�.  2:0 (branky: Zadra�il K.,

B øenda )

Havel David (Planá nad Lu�.),
Valá�ek Roman (Dra�ice),

�vehla Vít (Chotoviny)
Chotovinský Jan (Sez.Ústí - konec hostování)

Fiala David (Meteor Tábor)

Mlad�í a star�í �áci FC Chýnov
Pøíprava �ákù zaèala 21. ledna 2011 v tìlocviènì v Obratani,

kam pøi�lo 15 chlapcù. Druhý trénink zaèal po jarních
prázdninách, pøi�lo na nìj 19 chlapcù, mezi nimi i 6 star�ích.
Trénovat jsme zaèali dvakrát týdnì ve støedu a v pátek.
Na trénink chodí 15 a� 20 chlapcù. Zpoèátku jsme se
zamìøil i na fyzièku a kombinace, postupem èasu jsme
zaèali støí let na bránu a trénovat více standardních situací .
Chlapcù v mlad�ích �ácích je 14, a mo�ná jich bude je�tì
více. Se star�ími je to bohu�el hodnì �patné. Je jich dohromady
9 a z toho chodí na trénink jen 7. V mlad�ích �ácích je
plno �ikovných fotbalistù, kteøí by mohli hrát i za star�í
�áky. Bohu�el, po této sezónì odchází do dorostu 5 chlapcù
ze star�ích �ákù, tak�e jich bude je�tì ménì. Jinak bych
chtìl podìkovat hráèùm za docházku na tréninky. Je to
jistá cesta ke  zlep�ování a k dobrým výsledkùm v sezónì.

Pøíprava dorost
Pøípravu na jarní sezonu 2011 jsme zaèali netradiènì

bìhem milénia 27. ledna. Pak u� zaèal tréninkový cyklus
tìlocvièna a umìlá plocha v Táboøe. Poèet tréninkù se l i�i l
podle potøeby na tøikrát a ètyøikrát týdnì. Úèast se pohybovala
okolo dvanácti hráèù, co� je dobrý prùmìr. Tìlocviènu
v Ratiboøských Horách jsme vyu�il i hlavnì pro nabrání
síly a obratnosti , k èemu� nám pomohla i místní posilovna.
Naopak, na umìlce bylo více bìhání a práce s míèem.
První pøípravný zápas jsme odehráli v Táboøe s dorostem
Èekanic. Pøi pomìrnì velkém mrazu jsme se roze�li smírnì
1 : 1. Bìhem pøípravy jsme nav�tívil i i relaxaèní centrum
na plaveckém stadiónu v Táboøe. Dal�í pøíprava byla se
star�ími �áky FK Tábor a Èerveným konìm. Obì tato utkání
se odehrála na umìlce v Kvapilovì ulici . Generálka na
mistrovské utkání byla v sobotu 26. 3. s dorostem FK
Tábor. Jarní boje zaèínáme v sobotu  2. 4. 2011 v Bechyni.

Miroslav Pechánek

Jakub Pachta, trenér

A Mu�stvo FC Chýnov
Pøípravu na jarní sezónu jsme zahájili 20. ledna. K dispo-

zici jsme mìli stejný kádr jako na podzim s podmínkou,
�e se�eneme a tím pádem i posíl íme o nìjaké zku�ené
hráèe. Já i Petr Holota jsme dohromady oslovil i 14 hráèù,
vìt�inou z vy��ích soutì�í, bohu�el bez úspìchu. Je s podivem,
jaký pøístup mìli nìkteøí oslovení hráèi vùèi nám nebo
vedení na�eho klubu. Nikdy jsem se s nìèím podobným
nesetkal a doufám, �e u� nesetkám. Mluvím tím za celý
výbor!! ! Je tedy tøeba hrát s tím co máme a vìøit , �e se
kluci semknou a dotáhnou jarní sezónu k záchranì v kraji .
Spoleènì s Petrem Holotou pro to udìláme maximum,
a i kdy� se to nepodaøí , ka�dý zápas budeme bojovat!! !

Parta hráèù je tady dobrá, a kdy� nám pomù�ete i vy
diváci , vìøíme, �e sezónu dohrajeme dùstojnì a neudìláme
Chýnovu ostudu. Buïte a fandìtì s námi!!!

Milan Mládek

Pøípravné zápasy:

Ode�li:

Pøi�li:
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SEZÓNA 2010 - 2011
ROZLOSOVÁNÍ
Mu�i A Fincentrum krajský pøebor jaro 2011
17.kolo 19.03. 15:00  SO Loko Veselí n/Lu�nicí : FC Chýnov
18.kolo 27.03. 15:00  NE FC Chýnov : SK Èkynì
19.kolo 02.04. 16:30  SO FK Olympia Týn n/Vlt. : FC Chýnov
20.kolo 10.04. 16:30  NE FC Chýnov : Hluboká n/Vltavou
21.kolo 17.04. 17:00  NE TJ Dra�ice : FC Chýnov
22.kolo 24.04. 17:00  NE FC Chýnov : FC ZVVZ Milevsko
23.kolo 30.04. 17:00  SO Sokol Èí�ová : FC Chýnov
24.kolo 08.05. 17:00  NE FC Chýnov : FK Jindøichùv Hradec
25.kolo 15.05. 17:00  NE FC Chýnov : FK Spartak Kaplice
26.kolo 22.05. 14:00  NE SK Jankov : FC Chýnov
27.kolo 29.05. 17:00  NE FC Chýnov : FK Tatran Prachatice
28.kolo 05.06. 17:00  NE FK Slavoj È.Krumlov : FC Chýnov
29.kolo 12.06. 17:00  NE FC Chýnov : FC Písek B
30.kolo 18.06. 17:00  SO Mal�e Roudné : FC Chýnov

Dorost I.A tøída krajský pøebor jaro 2011
15.kolo 02.04. 10:00  SO FC Bechynì : FC Chýnov
16.kolo 10.04. 13:00  NE FC Chýnov : Centropen Daèice
17.kolo 17.04. 10:00  NE Jiskra Nová Bystøice : FC Chýnov
18.kolo 24.04. 13:30  NE FC Chýnov : 1.FC Jistebnice
19.kolo 30.04. 10:00  SO Sokol Bernartice : FC Chýnov
20.kolo 08.05. 13:30  NE FC Chýnov : TJ Kun�ak
21.kolo 15.05. 13:30  NE FC Chýnov : Tatran Lomnice n/Lu�.
22.kolo 21.05. 10:00  SO Loko Veselí n/Lu�nicí : FC Chýnov
23.kolo 29.05. 13:30  NE FC Chýnov : FK Tábor s.r.o. B
24.kolo 04.06. 13:30  SO FK Meteor Tábor : FC Chýnov
25.kolo 12.06. 13:30  NE FC Chýnov : Sokol Suchdol n/Lu�nicí
26.kolo 19.06. 10:00  NE Sokol Sepekov : FC Chýnov

Mu�i B okresní pøebor jaro 2011
12.kolo 10.04. 16:30  NE Sokol Ko�ice : FC Chýnov
13.kolo 16.04. 17:00  SO FC Chýnov : FK Ra�. Sobìslav B
14.kolo 24.04. 17:00  NE Slovan Opaøany : FC Chýnov
15.kolo 30.04. 16:00  SO FC Chýnov : SK Tuèapy
16.kolo 07.05. 16:00  SO Olympie Mì�ice : FC Chýnov
17.kolo 14.05. 17:00  SO FC Chýnov : Sokol Lom
18.kolo 22.05. 17:00  NE FK Tábor s.r.o. B : FC Chýnov
19.kolo 29.05. 16:00  NE TJ Bøeznice : FC Chýnov
20.kolo 04.06. 17:00  SO FC Chýnov : FK Meteor Tábor B
21.kolo 11.06. 17:00  SO SK Ratiboøské Hory : FC Chýnov
22.kolo 19.06. 17:00  NE FC Chýnov : FC Dyn. Bo�ejovice

Star�í �áci okresní pøebor jaro 2011
11.kolo 16.04. 14:30  SO 1.FC Jistebnice : FC Chýnov
12.kolo volno
13.kolo 01.05. 14:30  NE FK Meteor Tábor : FC Chýnov
14.kolo 07.05. 14:30  SO TJ Dra�ice : FC Chýnov
15.kolo 14.05. 14:30  SO FC Chýnov : SK KAVAS Vìtrovy
16.kolo 21.05. 17:00  SO FC Chýnov : 1.FC Jistebnice
17.kolo volno
18.kolo 05.06. 14:30  NE FC Chýnov : FK Meteor Tábor
19.kolo 12.06. 10:00  NE FC Chýnov : TJ Dra�ice
20.kolo 19.06. 17:00  NE SK KAVAS Vìtrovy : FC Chýnov

Mlad�í �áci okresní pøebor jaro 2011
  6.kolo 08.05. 14:00  NE Sokol Nadìjkov : FC Chýnov
  7.kolo 11.05. 17:00  ST FC Chýnov : FK Tábor
  8.kolo Tatran Lomnice n/ Lu�nicí : FC Chýnov
  9.kolo 26.05.  17:00  Èt Loko Veselí nad Lu�nicí : FC Chýnov
10.kolo 30.05. 17:00  PO FC Chýnov : SK KAVAS Vìtrovy

B-tým FC Chýnov
Do jarní èásti sezóny vstupuje B-mu�stvo s jednou

výraznou zmìnou a to výmìnou na postu vedoucího
mu�stva, kdy se po nìkolika letech rozhodl ukonèit
svou funkci Václav Zadra�il , kterého nahradí Jarda
Bartáèek mlad�í . Touto cestou bychom mu, za celé
B-mu�stvo, chtìli za jeho práci podìkovat. Co se
týèe fotbalové èásti, B-mu�stvo zahájilo zimní pøípravu
ve sportovní hale v Obratani a následnì na domácím
høi�ti . Zatím jsme odehráli tøi pøípravné zápasy. První
s týmem ZD Pojbuky, který se odehrál na umìlé
trávì v Pelhøimovì a skonèil výsledkem 6:3 ve prospìch
Pojbuk. Na týmu Chýnova se projevila nerozehranost
a dlouhá zimní pøestávka. Jediný, kdo snesl pøísnìj�í
mìøítko, byl z A-týmu hrající Ondra Svaèina, který
vstøeli l v�echny 3 branky Chýnova. Druhý zápas
s Choustníkem u� byl o poznání lep�í , jak v pøístupu,
tak v herní kvalitì. Zápas skonèil vítìzstvím 5:0 pro
Chýnov, kdy� o góly se postupnì podìlil i Kuèera
2, �alát Martin 2 a Èihák 1. Dal�í pøátelské utkání
jsme hráli s mu�stvem Èervený kùò Tábor a vyhráli
4:1, kdy� góly vstøelili J.Basík, Kovanda, Èihák a Macháèek.
V prùbìhu pøípravy nás je�tì èeká utkání s mu�stvem
Toyota Tábor, které se odehraje na domácím høi�ti
v Chýnovì.  Desátého dubna u� zaène okresní pøebor
a pojedeme k prvnímu dùle�itému mistrovskému utkání
do Ko�ic, kde bychom chtìli urèitì bodovat. Kádr
B-týmu má v souèasné dobì 18-20 hráèù. Dal�í výraznou
zmìnou proti podzimu je zakoupení nové sady dresù
pro B-tým od firmy Kyma reality s.r .o. , za co� srdeènì
dìkujeme. Na závìr bych rád popøál chýnovskému
fotbalu hodnì sportovních úspìchù bez zdravotních
komplikací a klidné odehrání v�ech soutì�í .

Vedoucí mu�stva Jaroslav Bartáèek
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Narozené dìti:
do konce roku 2010
Jakubal Marek, Chýnov
Bronec Tomá�, Chýnov
Nimaga Kiilu Matyá�, Chýnov
Plachá Vendula Miriam, Chýnov
Koblihová Ane�ka, Chýnov
Kalafut Vojtìch, Chýnov
Vacková Tereza, Chýnov

v roce 2011:
Ebert Ale�, Chýnov
Zeman Ondøej, Dobronice
Hendrychová Aneta, Chýnov
Domín Matyá�, Chýnov

Zlatá svatba 50 let
spoleèného �ivota
Jiøina a Jiøí Novotných, Chýnov

Jubilea
70 let Fuèíková Anna, Klou�ovice

Øezanka Jiøí , Klou�ovice
Stará Jiøina, Záhostice
Urban Jiøí , Chýnov
Fau Franti�ek, Chýnov

75 let Freitagová Marie, Chýnov
80 let Kohoutová Marie,Chýnov DS

Krch Josef , Chýnov
Tichý Karel , Chýnov
Korenda Antonín, Chýnov
Váchová Marie , Chýnov

85 let Veselá Emílie, Chýnov
Bøendová Anna, Chýnov DS
Plachá Ludmila, Chýnov DS

90 let Coufalová Josefa, Chýnov
91 let Svobodová Matylda, Chýnov
98 let Èí�ková Josefa, Chýnov DS

Úmrtí
Botorková Ane�ka (1914), Chýnov DS
Pumberger Jaroslav (1920), Chýnov
Král Milo� (1922), Chýnov DS
Vá�a Ladislav (1926), Chýnov
Ma�ková Jarmila (1927), Chýnov DS
Bene� Miroslav (1929), Velmovice
Havlík Jaroslav (1946), Chýnov
Kolomazníková Marie (1946), Chýnov
Strnad Bohumil (1947), Klou�ovice
Fuèík Petr (1953), Záhostice
Mráèek Karel (1971), Chýnov
Vrti�ková Jaroslava (1942), Chýnov

ZPRÁVY Z MATRIKY

Vítání dìtí ze dne 18.02.2011

 Vánoèní náv�tìva èlenù SPOZ v domové seniorù
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   Pivo
 opìt
z pivovaru

Prodej piva
pøímo z pivovarských
sklepù chýnovského

pivovaru ...
Dennì (kromì nedìle)

8-20 hodin
Objednávky té� na tel.:

380 420 820
Podrobný seznam
prodávaných piv

najdete v pivovaru
nebo na

www.walboria.cz

Prodej
bytu 2+1, 70 m2,

druhé patro
zdìného domu,

rok kolaudace 2001,
balkon, komora,

koupelna s vanou,
WC samostatnì.

Topení a ohøev vody
vlastním plynovým

kotlem .
Parkovací místa pøed

domem ,
mo�no dokoupit

i gará� v místì (není
podmínkou).
Pìkný výhled,

okna do tøí stran .
Telefon: 776 099 980.


