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Váení spoluobèané,
dovoluji si za staronové vedení mìsta Vám k nadcházejícím vánoèním a novoroèním
svátkùm popøát hodnì zdraví, tìstí a spokojenosti.
Doufám, e budete moci být v ètyøletém období spokojeni i s naí prací pro
Chýnov. Úkolù a pøedsevzetí máme dost. Chu udìlat zas nìco prospìného, co
vylepí Chýnov, nám urèitì nechybí. Je jen otázkou, jaké budou pøíjmy mìsta a tím
i jeho monosti ke splnìní cílù, které pøed námi jsou. Proto si pøejme navzájem hodnì sil
a prostøedkù k realizaci veho co povaujeme za dùleité v roce 2011 ale i v letech dalích.
Mgr.Pavel Eybert - starosta

Ustavující zasedání zastupitelstva mìsta Chýnov

Novì zvolení zastupitelé se v plném poètu seli na
prvním zasedání v úterý 9. 11. 2010, aby zvolili vedení
mìsta na dalí volební období. Pøítomno bylo také 28 obèanù
mìsta.
Dle tradice byl øízením ustavujícího zastupitelstva povìøen
nejstarí zvolený zastupitel Václav Jelínek.
Zapisovatelem byl urèen tajemník MìÚ Václav Zadrail,
ovìøovateli zápisu Andrea Fraitová a Milan Rada.
Poté byla ze zástupcù vech tøí subjektù, které uspìly
ve volbách, zvolena mandátová, volební a návrhová komise
ve sloení Josef Musil, Kateøina Bednáøová a Otto Strakatý.

Mandátová komise zkontrolovala vem zastupitelùm
osvìdèení o zvolení zastupitelem, které vydal MìÚ Tábor.
Vechna pøedloená osvìdèení byla platná, tak mandátová
komise konstatovala, e vichni zastupitelé byli øádnì zvoleni.
Následovalo sloení slibu zastupitelù do rukou øídícího
zasedání a pak ji byly zahájeny volby jednotlivých pøedstavitelù
mìsta, které øídil pøedseda volební komise Josef Musil.
Návrh na starostu podala pouze ODS, která navrhla
souèasného starostu Pavla Eyberta. V tajné volbì byl poètem

Dovolujeme si Vás pozvat na
tradièní pùlnoèní silvestrovský
ohòostroj , který se uskuteèní
v 00.15 hodin 1. ledna 2011
na námìstí pøed kolou.

15 hlasù zvolen starostou opìt Pavel Eybert, který se
ujal øízení dalího prùbìhu zasedání a zároveò podìkoval
za zvolení. Do rukou starosty sloil slib Václav Jelínek
a pøedseda volební komise zahájil volbu místostarosty.
Návrh na místostarostu podala opìt pouze ODS a to na
souèasného místostarostu Jana Pistulku, který byl také
v tajné volbì poètem 15 hlasù znovu zvolen.
Návrhù na èleny rady se selo více. ODS navrhla Josefa
Musila, Starostové a nezávislí Karla Tureèka a Miroslava
Mládka, Sdruení nezávislých kandidátù Jana mejkala,
Andreu Fraitovou a Otto Strakatého. Hned první kolo volby
rozhodlo. Èleny rady se stali Josef Musil s 11 hlasy, Karel
Tureèek s 12 hlasy a Miroslav Mládek s 10 hlasy.
Jeliko dle zákona o obcích zøizuje zastupitelstvo finanèní
a kontrolní výbor pokraèovalo zasedání zastupitelstva volbou
pøedsedù tìchto výborù. Na pøedsedu finanèního výboru
byl navren Tomá Hes st. a na pøedsedu kontrolního
výboru Jan mejkal. Oba navrení kandidáti byli zvoleni.
V závìru jednání ustavujícího zastupitelstva podìkoval
starosta volební komisi a vem zastupitelùm za provedení
voleb, struènì seznámil zastupitele a pøítomné obèany
mìsta s návrhem pøipravovaných akcí, které by se mìly
v tomto volebním období provádìt, místostarosta podìkoval
za zvolení a pøedseda návrhové komise pøeèetl návrh usnesení,
které bylo vemi zastupiteli schváleno. Pøípitkem na dobrou
spolupráci v pøítích ètyøech letech bylo zasedání zastupitelstva
ukonèeno.
Václav Zadrail, tajemník MìÚ Chýnov
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Sbor pro obèanské záleitosti - rok 2010

SPOZ - Sbor pro obèanské záleitosti
v Chýnovì má 14 èlenek. Urèitì se
kadý spoluobèan setkal s nìkterou
jeho èlenkou pøi slavnostní pøíleitosti,
a se jedná o dìti, mláde, dospìlé
nebo starí generaci.
Po letoních volbách do zastupitelstva
obcí dolo ke zmìnì na funkci pøedsedkynì
SPOZ paní Anny Butalové, která pùsobila
na tomto místì více jak 20 let. Pøi
této pøíleitosti pøijal paní Butalovou
starosta mìsta pan Pavel Eybert s nádhernou
kyticí a malým dárkem. Ostatní èlenky
SPOZ se pøipojily s podìkováním a odmìnou ve velkém potlesku.
Paní Butalová naposledy zhodnotila
uplynulý rok 2010 ve vech akcích,
které SPOZ zajioval. Èlenky navtívily

celkem 79 jubilantù - to znamená
obèanù 70, 75, 80, 85, 90 a více
leté.
Ve tøech Vítáníèkách bylo
pøivítáno do ivota 24 dìtí.
V prù-bìhu roku se uskuteènily
dalí akce jako je Louèení
dìtí s M, pøijetí úspìných
ákù Z, vdy oèekávané podzimní Setkání dùchodcù a závìrem
roku návtìvy spoluobèanù
v sociálních zaøízeních. Dìkuji
èlenkám SPOZ i zástupcùm mìsta
Pavlu Eybertovi a Janu Pistulkovi
za vstøícnost a podporu.
V pøítím roce, který je rokem 1030.
výroèí zaloení mìsta, bude urèitì dost
pøíleitostí, kde èlenky SPOZ svou prací

Vítání dìtí

pomùou ke spokojenìjímu bìhu ivota.
K tomu pøeji jim i vem spoluobèanùm
pevné zdraví, dobrou mysl a hodnì
radosti.

Marie Fuèíková - pøedsedkynì SPOZ

Setkání dùchodcù

Informace o projektu komunitního plánování sociálních slueb
Mìsto Chýnov se v øíjnu letoního roku zapojilo do projektu
Komunitního plánování sociálních slueb. Jedná se o projekt
Jihoèeského kraje a v rámci tohoto projektu byla uzavøena
smlouva o dílo mezi Mìstem Tábor a JÈK. Tento projekt je
podpoøen z prostøedkù Evropského sociálního fondu prostøednictvím
Operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost a ze
státního rozpoètu ÈR.

l Co jsou sociální sluby

Sociální sluby slouí k zajitìní potøeb obèanù, kteøí
potøebují nìjakou formu pomoci z dùvodu své zdravotní nebo
sociální situace. Pøímo nebo nepøímo se tedy týká témìø kadé
rodiny (napø. je èlenem rodiny senior, v rodinì jsou malé
dìti, osoba s postiením, nezamìstnaný, atd.) Sluby jsou
rùzných typù - napøíklad poradenství (napø. poradny, krizové
linky), ambulantní sluby (napø. stacionáøe), pobytové sluby
(napø. domovy pro osoby s postiením, domovy pro seniory).
Kvalita slueb je dána standardy kvality, které musí naplnit
vechny organizace poskytující sluby. Vìtina organizací
poskytuje více slueb zároveò a lií se také území, na kterých
jsou sluby poskytovány (území více obcí, kraje, atd.).

l Komunitní plánování sociálních slueb

Komunitní plánování sociálních slueb je metoda, která
umoòuje zjistit potøeby obèanù na stranì jedné a nabídku
organizací poskytujících sociální sluby na stranì druhé. Kromì
toho se do komunitního plánování zapojují samy obce, nebo
jsou odpovìdné za pøíznivé sociální klima v obci. Cílem komunitního
plánování sociálních slueb je zøizovat a podporovat sluby,
které obèané skuteènì potøebují a chtìjí vyuívat, a naopak
ruit sluby, které potøebné nejsou. Zøízení nìkterých sociálních

slueb mùe být velmi nákladné, proto je výhodné pøedem
zjistit zájem obèanù o jeho vyuití (z dotazníkového etøení
se mùe napøíklad zjistit, e by senioøi více uvítali rozíøení
peèovatelské sluby).

l Jak bude projekt probíhat a jak se do nìj mùete
zapojit

Projekt probíhá na celém území obce s rozíøenou pùsobností
(ORP) Tábor. Území bylo rozdìleno na sedm èástí a vzniklo
v nich sedm pracovních skupin. Tyto skupiny zpracují èást
komunitního plánu za pøidìlené území. V první fázi projektu,
od øíjna do ledna, bude probíhat dotazníkové etøení, které
zpracuje externí firma. Dotazováni budou uivatelé sociálních
slueb (tj. ti, kdo nìjakou slubu vyuívají), poskytovatelé
sociálních slueb (tj. organizace, které sluby poskytují), zástupci
obcí a veøejnost. Cílem dotazníkù bude zjistit, jak jsou obèané
spokojeni s kvalitou a dostupností slueb, které vyuívají
nebo vyuívat budou a jak a kde by se chtìli informovat
o nabídce tìchto slueb. Zároveò bude zjitìno, jaké sluby
v jakém rozsahu mohou nabídnout organizace v okolí obce.
Porovnáním zjitìných informací vznikne návrh plánu sociálních
slueb, kde bude pøehlednì vyjádøeno, jaké sluby se budou
nebo nebudou rozvíjet. Komunitní plán sociálních slueb bude
dokonèen v záøí 2011 a bude následovat realizace jednotlivých
návrhù.
Obèané, kteøí by mìli zájem se do komunitního plánování
sociálních slueb zapojit, se mohou prùbìnì úèastnit práce
pracovní skupiny nebo své námìty nezávisle konzultovat
s vedoucí nebo èleny pracovní skupiny.
Kontaktní osobou je Dagmar Mládková, matrika MìÚ
Chýnov, è. tel. 381 297 025, e-mail: matrika@chynov.eu.
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Zamylení bývalého zastupitele

Po dlouhé úvaze jsem se rozhodl napsat
tento èlánek, k jeho uveøejnìní mám
urèité osobní dùvody. Po dvaceti letech
práce v radì mìsta Chýnov konèím, a chtìl
bych se proto nìkolika slovy rozlouèit.
Zda se to hodí nebo ne, nechám na ètenáøi.
Proè psát? K tomu mì trochu vede
i datum 17. listopadu, které je vlastnì
pøíèinou, proè jsem pracoval jako zastupitel.
Je to v podstatì prosté. Se svými pøáteli
z Prahy jsem byl o Sametové revoluci
pøi tom hned na poèátku (a èásteènì
nasával atmosféru u pøed tím). Vìdìli
jsme tehdy, co chceme. Vládlo nadení,
slzy, strach a krásné chvíle na Václavském
námìstí. Kdo nezail, asi nepochopí. Jak
to dál bude komplikované mi dolo u
v dobì, kdy jetì ani mnozí nevìdìli,
co se dìje. Kdy jsem vylepoval rùzné
letáky. Plivali po mì nìkteøí lidé, kteøí
o pár dní pozdìji stáli v èele prùvodu
pøi Generální stávce, dolo mi, e ivot
je a bude asi i v budoucnu sloitý. Nemýlil
jsem se. Nastal toti èas, kdy pøi vytváøení
nových politických struktur na vech úrovních,
se nalo mnoho tìch, kteøí vèas pochopili,
co znamená funkce, vliv a moc. Doba
ideálù skonèila, zaèala tvrdá realita.
A s pøibývajícím èasem jsem stále víc
chápal, e politika nìjak rozmìlòuje lidskou
slunost a jakousi pokoru k tomu, co
by mìla znamenat. Je to velmi pragmatický
a nìkdy nesmlouvavý souboj, ve kterém
dost èasto pøevládají ambice a touha
po úspìchu nad jejím posláním.
Tady si tak trochu povzdechnu nad
výsledkem snaení o nastolení demokratické
spoleènosti. Ano, jaksi technicky je ve
vybudováno, ale to je málo. Myslím, e
se to vechno trochu víc, ne je zdrávo,
zvrhlo na honbu za získáním co nejvíce
prostøedkù, které se pak vydávají èasto
neúèelnì. e tato spirála snahy, kterou
bych charakterizoval slovy urvi, co mùe,
nevede ke spokojenosti, u snad pochopil
témìø kadý rozumný èlovìk. Ale zároveò
nutno dodat, e si za to mùeme sami,
nìjak si neuvìdomujeme, e jsou i jiné
hodnoty. Zvolenými politickými reprezentacemi dlouhodobé rozhazování finanèních
prostøedkù je pøíèinou obrovského státního
zadluení. Právì proto, e nebyla respektována
hodnota penìz, které se negenerují jen
tak, ale musí být nìèím podloeny. Politické
strany, permanentnì nìco reformující, dbaly
vìtinou pouze o to, aby získaly prostor
pro uskuteènìní svých zájmù, a to stojí
co to stojí. Ano, stojí nás to dost.
Obèan je jaksi trochu stranou. Tady
si vypùjèím èerstvá slova jednoho známého
pravicového komentátora: Obèané se brodí
s obavami houtinou pøedpisù, zákonù,
naøízení a vyhláek, které se spí hodí
na ikanování lidí ne na výkon spravedlnosti a dobra. Nelze ne souhlasit.
A politici? Ano stále nìco vymýlí, øeí,
ale zapomínají velmi èasto na vìtí solidárnost s obèany. Stále se opakuje, e lidem
zaplácnou ústa kouskem koláèe, aby si

sami rozdìlili ten nesrovnatelnì vìtí.
Zvlátní systém demokracie - vichni jsou
bezúhonní, leè velké peníze mizí v záhadnì
se vyskytujících èerných dírách. Klíèe
z Václaváku zvoní v uích... No...vrátím
se radìji k tématu mého èlánku.
Byl jsem s panem starostou Eybertem
nejdéle slouícím zastupitelem mìsta, dále
jsem byl èlenem rady a pøedsedou finanèního
výboru. Za léta této práce jsem proil
mnoho chvil, které byly pro mì pouèením.
Jak v oblasti vyplývající z mé funkce,
tak i v poznání lidí. Poznání, jak nìkdy
neèekanì pestré je spektrum názorù a pøístupù k vìcem a rùzným situacím.
Myslím, e se v Chýnovì udìlalo mnoho
dobré práce. Ale nikdo z nás není bez
chyb. Urèitì se nìco také nevedlo, za
co nesu svùj díl zodpovìdnosti. Nìco
rozhodnout èi o nìèem hlasovat je leckdy
tìké, protoe to nemá v tu chvíli ani
ádné nejlepí øeení. Rozhodovalo se
o penìzích, lidech a já proíval èasto
bezesné noci se spoustou otázek o tom,
zda jsme to èi ono udìlali správnì. A vìøte,
e nikomu tuto práci nezávidím. Stejnì
tak velmi dobøe vím, jak je sloitá a nároèná
práce starosty. Kolik to stojí nasazení,
kolik práce, je èasto není docenìná.
Obdivuji kadého, kdo ji dìlá.
Nìco také ji pamatuji a dobøe vím,
e ne nadarmo se øíká: svìtská sláva
polní tráva. S tímto krédem jsem el i do
funkce radního mìsta. Ne pro svou slávu
a ambice, ale normálnì a bez okázalostí
slouit obèanùm, kteøí si mì zvolili. Nikdy
jsem nejednal ve svùj osobní prospìch
a myslím, e alespoò ti, kdo mì znají,
tomu vìøí. Nikdy jsem nevyuíval monosti,
které by se nabízely, kdybych se jen trochu
snail. Nikdy jsem si nekoupil tøeba ani
ádný pozemek, ani obecní byt, zkrátka
proto, e tìit nìjakým zpùsobem ze své
funkce mi bylo hloupé vùèi ostatním obèanùm.
Èasto jsem pøemýlel a uvaoval o osobní
zodpovìdností. Tolikrát jsem cítil, e pravda
není skrytá ve skuteènosti, e jsme nìco
prohlasovali, e jsme cosi prosadili. Ve
výhøe pravda není, by je na tom zaloeno
celé lidské snaení politikou poèínaje.
Myslím, e poøád je potøeba mít na mysli,
e dùleitá je i forma a ne pouze úspìch.
Dospìl jsem do bodu, kdy se mi zdá,
e toho pamatuji a moc na to, abych
mohl vùbec nìco psát. No...kdy u jsem
zaèal.
Letoní volby rozhodly, e má práce
konèí. Do zastupitelstva jsem se nedostal.
Nic divného. Volby jsou volby, rozhodli
volièi. Pøesto svùj výsledek nepovauji
za neúspìch. Dostal jsem poèet hlasù,
který mì øadí na páté místo v poøadí
obdrených hlasù. Jsem na ten výsledek
hrdý... moná jetì víc i proto, e jsem,
myslím, nikdy výraznì neprezentoval svou
práci.
Systém voleb je kapitolou jinou. Myslím,
e se nemýlím, kdy napíu, e mu rozumí
jen hrstka vyvolených. Ale normální

voliè nikoliv. Jako by potvrzoval sloitost
naí legislativy, která u dávno pøesáhla
rozmìr chápání obèanù. No nic, tak to
je. Nìjaká pravidla jsou nastavena. A volby
jsou èasto v demokracii o pozlátku, reklamì,
penìzích a nesplnitelných slibech.
Pøed volbami i po volbách jsem byl
èasto dotazován, proè jsem se nedostal
na kandidátce ODS na volitelnìjí místo.
Ano, je to jedna z vìcí, které já stále
nerozumím, a musím napsat, e mi nevadí
nezvolení, ale zpùsob, jak bylo naloeno
s mou loajalitou vùèi stranì ODS, stranou,
za ní jsem celé roky kandidoval.. Dùvìru
velké èásti obèanù jsem dostal, dùvìru
tìch, s nimi jsem tak dlouho sedìl za
jedním stolem, ne... i toto poznání je
vak k nìèemu asi dobré.
ODS mì vyzvala ke kandidatuøe a já
tuto nabídku pøijal. Pøi jednání o kandidátce, kde jsem nebyl pøítomen, jsem
byl odmìnìn desátým místem. Po dlouholeté
práci, myslím, e ne patné, jsem cítil
svou pozici silnou, a musím proto pøiznat,
e mì to zaskoèilo. Pøilo mi to divné
a v první chvíli jsem chtìl odstoupit.
To jsem asi udìlat mìl, ale nemám rád
velká gesta a tak to nakonec mou loajalitu
k ODS nezviklalo.
Kdy jsem na setkání s volièi vyjádøil
starostovi podporu a ocenil jeho práci,
myslel jsem to upøímnì. Jeho slova o mé
dobré práci jsem u tak bohuel cítit
nemohl.
S pány Eybertem, Pistulkou, Musilem
sedím minimálnì osm let v radì mìsta.
To, e rozhodli o mnì beze mì takto,
skuteènì zamrzelo. Nikdo nic neøekl, nenaznaèil a mnì pøilo skuteènì hroznì
hloupé, abych se doadoval vysvìtlení.
Lze tedy soudit, e ostatní kandidáti prezentovali sebe a svou práci lépe. Ani
bych se chtìl nìkoho dotknout, u nìkterých
ale opravdu nevím jak. Ale nejsem tak
sebevìdomý, abych si troufl napsat, e
jsem byl kandidát lepí. Ale èinnost, která
je za mnou, mi myslím, dávala urèité
právo, jednat se mnou otevøenì. Proto
musím zopakovat, e zpùsob jednání ODS
vùèi mnì nemùu povaovat za seriózní.
Ale je to ji minulost, ivot jde dál.
Mám svùj ivot a svou práci, které se
musím dostateènì vìnovat.
Panu starostovi pøeji mnoho úspìchù,
váím si ho za vekerou práci, kterou
pro Chýnov udìlal, ale zároveò také vyslovím
urèitá pøání. Pøání, aby trochu více dokázal
respektovat jiné pohledy na vìci, dával
lidem více prostoru a monosti k vyjádøení
rozdílného postoje. Je to dùleitá zpìtná
vazba, urèitì dùleitìjí a serióznìjí
ne pochlebování do oèí a pomluva v hospodì. e to leckdy zdruje a není to
efektivní? Zdánlivì.... nìkdy vak moná
ménì znamená více. Velmi dobøe vím,
e jeden èlovìk nemùe mít vdy správný
názor, vemu rozumìt, a dát lidem prostor
k vyjádøení pochybnosti je základní kámen
dobrého fungování jakéhokoliv seskupení
lidí a v politice obzvlátì. Stejnì tak
jako je dùleité umìt pøiznat vlastní chyby.
Kadý je dìláme.
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/pokraèování na str. 4/

/dokonèení ze str. 3/

Stejnì tak bych mìl pøání, aby byla
objektivnìji posuzována práce lidí v
zastupitelstvu a v mìstských organizaèních
slokách. Ano je to hodnì o manaerské
èinnosti a umìní øídit lidi. Hodnì jsem
vnímal, jak nìkdy vládne urèitá obava
a je mnohem vìtí ne pozitivní motivace,
je je tak dùleitá k øeení úkolù. Není
jich málo.
Pøeji panu starostovi, aby byl vdy
ve svých funkcích obklopen lidmi, kteøí
mají snahu a odvádìjí takové penzum
práce, za nì mají nárok na zaslouenou
odmìnu. Velmi dobøe vím, e v politice
a ve státní sféøe to tak samozøejmé není.
Je skuteèností, e obce jsou stále více
a více zatíeny sloitou administrativou
a je tøeba, aby v jejich vedení pracovali

lidé, kteøí jsou schopni se orientovat ve
sloitosti vech souvisejících pøedpisù
a poadavkù. Je tøeba, aby i tito lidé
stále na sobì pracovali, bez toho se to
zvládnout nedá. Zjistil jsem, e kdy chce
èlovìk dìlat i zdánlivì jednoduché vìci
tak, jak by se dìlat mìly, musí jim vìnovat
potøebnou dávku èasu.
Jetì musím uvést dalí dùvod, proè
píu. A to je jakýsi apel. Apel na to,
aby se lidé dále a více zajímali o dìní
kolem sebe, aby byli kritiètí, ale zároveò
uznalí. Aby dokázali pøijít nejen s odsudkem,
ale i nabídkou nìèeho zajímavého, pozitivního
a s pomocí. To vdy bez strachu, e jejich
názor nebude vyslyen èi ohodnocen jako
hloupý. A nebáli se s rozumnou kritikou
nejen pøijít, ale také ji umìli pøijmout.
Aby dokázali rozliovat. Aby se dokázali

Jak by vypadalo

zastupitelstvo dle poètu hlasù
Poøadí poèet J m é n o
hlasù

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

819
625
618
473
461
439
432
401
381
381
371
271
360
358
355
352

Pavel Eybert
Tomá Hes ml.
Jan Pistulka
Miroslav Mládek
Jaroslav Mládek
Otomar Strnad ml.
Dagmar Eybertová
Renata Kainráthová
Milan Rada
Otto Strakatý
Josef Musil
Tomá Hes ml.
Libor Kuchaø
Fraitová Andrea
Karel Tureèek
Frantiek Vácha

politická
strana

Výsledek

ODS
ODS
ODS
Starostové a nez.
ODS
ODS
ODS
ODS
Starostové a nez.
Starostové a nez.
ODS
ODS
SNK
SNK
Starostové a nez.
ODS

zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

338
326
319
308
307
299
277
264
245

zdvoøile a uznale chovat ke vem, kteøí
se snaí dobøe pracovat.
S opravdovou upøímností pøeji vem,
kteøí se dostali do zastupitelstva, aby
na to byli hrdi a pracovali zodpovìdnì.
By musím dodat, e nepovauji rozdìlení
postù v radì, vzhledem k výsledkùm voleb,
za správné, nicménì chápu, e je to souèást
legitimního politického boje.
Má slova byla moná v nìèem kritická,
ale opravdu nejsem pøítelem pomluv nìkomu
za zády a rùzných drbù, a tak doufám,
e i ti, kterým to bylo urèeno, to pochopí.
A na závìr svého zamylení pøeji Chýnovu,
aby se nové zastupitelstvo zhostilo své
role zodpovìdnì, a vem obèanùm pøeji
krásný pøedvánoèní èas...
Jaroslav Mládek
U Kuelníku 427, Chýnov

Jiøina Novotná
Helena Mareèková
Václav Jelínek
Kateøina Bednáøová
Milo Krump
Karel Mlynáø
Jan mejkal
Milan Macháèek ml.
Milan Macháèek st.

Starostové a nezávislí
Xxx
ODS
Xxx
ODS
zastupitel
SNK
zastupitel
Starostové a nezávislí
Xxx
ODS
Xxx
SNK
zastupitel
ODS
Xxx
ODS
Xxx

Volební zákon do zastupitelstev obcí svojí konstrukcí
upøednostòuje mení volební subjekty a jeliko není politická
vùle ho zmìnit, zøejmì bude platit i nadále, a snad je to
dobøe. Jsou sice úvahy o pøímé volbì starosty, bez zmìn
kompetencí by to bylo zhorení situace. Starosta je v souèasné
podobì roven zastupiteli v pravomocích, nese vak znaènou
odpovìdnost a to i za vìci, které nepodpoøil a zastupitelé
je schválili.V pøípadì pøímé volby starosty by se mohlo
stát, e by byl bez podpory klubu ze kterého byl zvolen
a obec by se mohla ubírat jiným smìrem ne za který by
starosta chtìl nést odpovìdnost.
Pavel Eybert - starosta

Hasièi zhodnotili rok 2010 na VVH

Rok ubìhl jako voda
a hasièi se seli na své
výroèní valné hromadì
v jídelnì restaurace Na Radnici ke zhodnocení své práce za uplynulé období. Po
zahájení a uvítání hostù - p. starosty
mìsta Mgr. Pavla Eyberta, zástupce okrsku
a odborné rady velitelù p. Stanislava
tokingera a zástupce SDH Radenín
p. Jaroslava Drahotu, pøedal starosta sboru
Tomá Hes st. slovo jednateli sboru p. Pistulkovi st., který pøítomné seznámil s èinností
sboru od 1. 1. do 3. 11. 2010.
Jednotka sboru dobrovolných hasièù
obce zasahovala u sedmi poárù: chata
v Bítovì, suka v ZD Dolní Hoøice, tøikrát
stodola se senem v Bítovì, RD Chýnov
a travní porost u sportovního areálu na
pøedmìstí. Probìhli provìøovací cvièení
na Polygonu HZS Tábor s dýchací technikou
a jedno cvièení zdravovìdy s p. Dr. Kratochvílem
z Táborské záchranky. Technické zásahy

spoèívaly pøedevím v mytí komunikací,
tarasù a pomníku, odstraòování padlých
stromù, èerpání vody po pøívalových detích
v Plané nad Lunicí a také tøeba na
zalévání kolky katanù pìstované pro
námìstí. Hodnì práce bylo odvedeno jak
pøi opravì a úpravì vozidel, støíkaèek
a vìcných prostøedkù, tak pøi úklidu a údrbì
hasièské zbrojnice, venkovních prostor
a skladù. Povinné kondièní jízdy bìhem
roku byly rovnomìrnì rozloeny na vozidla
 706 RTHP, CAS 25 LIAZ a kodu Felicia.
Velitelé a strojníci absolvovali kolení
na HZS v Táboøe a øidièi v autokole,
prùbìnì bìhem roku byla provádìna
odborná pøíprava èlenù zásahové jednotky.
Tøi nae drustva se zúèastnila I. kola
soutìe v poárním sportu (p.s.) v Dolních
Hoøicích s umístìním na druhém místì
A drustvo a 9. místì B drustvo, které
bylo sloené z dorostencù a byla to pro
nì premiéra mezi dospìlými. V kategorii

Mui II nad 35 let bylo nae drustvo
ètvrté a v soutìi jednotlivcù zvítìzil Tomá
Strnad. Na druhé soutìi I. kola p.s.
v Radostovicích jsme obsadili druhé místo
a k prvnímu místu T. Strnada pøidal 3. místo
v jednotlivcích Standa Macháèek. Dále
nae drustva startovala na pohárových
soutìích, Táborské hasièské lize a memoriálech
(Bechynì, Dolní Hoøice, Chrbonín, Dvorce,
Chotìmice).
Sbor se ve své spoleèenské èinnosti
zapojil ji pøi vítání Nového roku s punèem
na námìstí, poøádal hasièský ples, spoleèenské
posezení s rodinnými pøísluníky, úèastnil
se køtu CD kapely Trombenik v Praze,
jeho je kmotrem a na oslavách 135 let
od zaloení SDH Mladá Voice. Podílel
se na akci bìhu Milénia, Setkání s armádou
ÈR v Chýnovì, uspoøádal hasièské hry
s dìtským odpolednem a pomáhal s organizací
a zajitìním rybáøské soutìe pro dìti.
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V bodì rùzné byl pøipomenut pøevoz Gazu do Radimovic,
pøivezení automobilového ebøíku ROBUR z Bøeznice, oprava
a poloení chodníèku u pergoly, nafocení staré støíkaèky na obal
CD, odvezení PS 12 na opravu do eletavy a liazky do KOMETU
Peèky na generální opravu èerpadla, monitoring vodních tokù
pøi pøívalových detích, zajitìní STK pro vozidla, pátrání po
pohøeované osobì a zbourání budovy skladu na nádraí. Sbor
se také prezentoval èlánky v Obèasníku Chýnovska, Hasièských
novinách, TV RTA a na internetu.
K 3.11.2010 probìhlo celkem 159 akcí a naimi vozidly bylo
najeto celkem 3096 km.
V dalích bodech programu se hovoøilo o ekonomické situaci
sboru, plánu práce na pøítí rok a o pøípravách na hasièský
ples, který se bude konat 15.1.2011 a zahrají na nìm Boejáci.
V diskusi vystoupil starosta mìsta a podìkoval hasièùm za
jejich práci pro mìsto, pan tokinger vyzdvihl dobrou spolupráci
sboru jak s okrskem Chýnov, tak s ostatními sbory pøidruených
obcí a pan Drahota pøedal zdravici od hasièù z Radenína. Poté
podìkoval velitel sboru pan Otomar Strnad ml. vem èlenùm
zásahové jednotky za velmi kladný pøístup k plnìní úkolù na
nì kladených a ostatním èlenùm za práci pro sbor. Vyzdvihl
také velmi dobrou spolupráci s vedením mìsta.
Po odsouhlasení usnesení se rozproudila u jen dobrá zábava,
s kapelou Petra Koláøe, kterou si hasièi jistì za svou práci
zaslouili.
Závìrem chci podìkovat vem rodinným pøísluníkùm naich
hasièù, kteøí jim tohoto èasovì nároèného koníèka tolerují. Díky!
Váení spoluobèané , rok se nám pøeklenul do období
adventu a proto si Vám jménem chýnovských hasièù dovoluji
popøát klidné proití vánoèních svátkù a popøát Vám do
nového roku hodnì zdraví, tìstí a pohody.
Za SDH Chýnov Jan Pistulka

Z katolické farnosti
Vánoèní bohosluby
v katolickém kostele
24.

prosince

25.

prosince

14:00 odpolední setkání
pro dìti u jeslièek v kostele
22:00 pùlnoèní me
(zpívá chrámový sbor)

Tøíkrálová sbírka

Katolická farnost se opìt zapojí do této
celostátní sbírky, kterou organizuje Charita.
Hlavní èást výtìku bude na Adopci na dálku
dvou dìtí z Haiti. Zaèátkem ledna moná
potkáte tøi krále i Vy.

8:30 me
(zpívá chrámový sbor)
Jeslièky v kostele
budou pøístupné
25. a 26. prosince
od 14:00 do 16:00

Srdeènì vás zveme na

VÁNOÈNÍ KONCERT
v nedìli 26. prosince v 16:00

v chýnovském kostele. Vystoupí pìvecký
komorní sbor

DOMINO z Tábora

Roráty

Adventní rorátní bohosluby pøi svíèkách jsou
k a  d ý ètvrt e k v a d v e n t u v 6 : 3 0 hodin.

Narozeniny Vladimíra Vyhlídky
V nedìli 21. listopadu se nìkolik chýnovských farníkù
pøipojilo ke spoustì gratulantù na praském Vyehradì.
Chýnovský rodák Mons. Vladimír Vyhlídka slavil 85. narozeniny.
Popøát pøiel i praský arcibiskup Dominik Duka, delegace
z Itálie a nìmecky mluvících zemí, Karlovy univerzity,
mnoho známých (napø. dalí chýnovský rodák - øeditel
píseckého muzea Dr. Práek) a zástup nìkdejích farníkù.
Mgr. Václav Mikula
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Archeologická pøekvapení na chýnovském hraditi
I. Ne jsme kopli do zemì.
V letech 2007-2008 probìhla v Chýnovì
stavební rekonstrukce bývalého zámeckého
areálu - dnes Domova pro seniory. Na
jiní stranì dolo k výstavbì nového obytného
pavilonu a také v okolí stávajících budov
byly provádìny stavební úpravy.
Protoe je místo bývalého zámku významnou chýnovskou i regionální památkou,
byl na èásti nezastavìných ploch v bezprostøedním okolí Domova provádìn v prùbìhu stavby archeologický výzkum. Jeho
závanost byla dána nìkolika dùvody.
Za prvé je to historický význam vyvýené
polohy nad Chýnovským potokem, z nìho
patøí nepochybnì k nejvýznamnìjím
a nejstarím zprávy o tomto ostrohu jako
sídelním a hospodáøském centru ji v období
raného støedovìku. Jedná se o slovanské
hraditì, uvádìné ji v Kosmovì kronice
k r. 981. Také v následujících staletích
byl Chýnov dùleitým sídelním støediskem,
o èem svìdèí nejen oznaèení oblasti
latinským názvem provincia a jména
purkrabích na chýnovském hraditi, ale
také kostel, který byl ji v polovinì 13. století
postaven nedaleko hraditì. Stejnì tak
i mladí historie vypovídá o rozkvìtu
obce, kdy se napøíklad ve 14. století
stal Chýnov oblíbeným místem praského
arcibiskupa, nebo lechtické rody, které
mìly ji od 15. století zásluhy na stavebních
promìnách i rozvoji místního spoleèenského
ivota. Vedle kostela Nejsvìtìjí Trojice
se tak stal dalí dominantou Chýnova
zámek a postupem doby se dotváøela
i ulièní zástavba.
Je proto s podivem, e a do r. 2007
nebyl na tak významném historickém místì
jako je ostroh se zámkem a pøilehlým
kostelem proveden profesionální archeologický
výzkum a chýnovské hraditì nebylo dokonce
pro historicko-archeologické a památkáøské
úèely ani detailnì zamìøeno. Proto mì
potìilo, kdy jsme v r. 2007 vstoupili
do jednání s paní øeditelkou chýnovského
Domu pro seniory Adrienou Krákorovou,

Historické centrum Chýnova s kostelem a bývalým zámkem,
postaveným na ranì støedovìkém hraditi (oznaèeno ipkou).
která projevila - vedle starostí, které mìla nìkolik závaných nálezù. Je to jednak
se zahajovanou rekonstrukcí Domova - nìkolik vrcholnì støedovìkých keramických
nadstandardní pochopení pro provedení nádob, které se dodnes dochovaly ve sbírkách
naeho archeologického výzkumu. Není táborského muzea a pùvodnì zdobily chýtøeba jistì zdùrazòovat, jak milé bylo, novské muzeum, jednak jsme mìli to tìstí,
kdy nás s nebývalým zájmem o nai e z Chýnova pochází historik, zapálený
práci chodili zamìstnanci Domova seniorù znalec veho chýnovského a souèasný
navtìvovat pøímo na místo výzkumu nebo øeditel píseckého muzea PhDr. Jiøí Práek.
za nepøíznivého poèasí pøinesli do terénu Od nìho jsme získali mnoství zlomkù
álek kávy nebo èaje. To se hned lépe slovanské a vrcholnì støedovìké uitkové
keramiky, které od dìtských let na chýnovském
pracovalo.
Ale zpìt k naemu výzkumu... Moná hraditi sbíral. I jeho zásluhou jsme tak
si nìkterý z ètenáøù poloí v souvislosti ji dopøedu vìdìli, e se v místech, kde
s archeologickým výzkumem otázku, co budeme výzkum provádìt, dochovaly hmotné
mohli archeologové na místech kolem doklady (pøedevím zlomky keramiky)
zámku oèekávat? Abychom provádìli terénní po slovanském i historicky mladím osídlení.
práce smysluplnì, je nutné si takové otázky Samozøejmì, e jsme - s ohledem na
poloit pøed zahájením výzkumu. Je tøeba význam chýnovského slovanského hraditì
znát historické a starí archeologické pro èeské národní dìjiny - doufali, e
informace o místì i jeho okolí. V pøípadì poprvé prokáeme toto sídelní centrum
Chýnova to znamenalo detailnì prostudovat z raného støedovìku také moderními
dìjiny obce a znát pokud mono vìtinu archeologickými metodami a konkrétními
ze zde nalezených pøedmìtù, které potvrzují terénními poznatky o stáøí a pùvodní
nebo dokonce roziøují známé historické podobì hraditì. Po nìkolika týdnech
poznatky o existenci a vývoji osídlení. a mìsících práce nás vak èekala mnohá
Pøestoe v Chýnovì nebyl a do naeho pøekvapení.... Vedle slovanského hraditì
pøíchodu proveden ádný profesionální jsme toti objevili i dosud neznámé pozùstatky
archeologický výzkum, mìli jsme k dispozici opevnìní ze 14.-15. století!!

NABÍDKA BYTU K PRONÁJMU
bytový dùm

Gabrielovo námìstí 460, Chýnov

BYT

bude volný od 1. 3. 2011

velikost bytu: 4+0 s pøísluenstvím
typ bytu: dvouúrovòový

/døevìné schody z obývacího pokoje do 2 lonic/

topení: plynové

/samostatné mìøení spotøeby vody, el.en. a plynu/

kontakt:

Ludmila Plachá
tel.: 6 0 6 7 2 5 5 8 7
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II. Nejen staøí Slované...

Archeologický výzkum v letech 20072008 byl provádìn pøedevím na východní
a jiní stranì chýnovského ostrohu. Na
louce, pøiléhající na vnìjí stranì k budovám
bývalého zámku a zasahující a na hranu
svahu k Chýnovskému potoku, jsme mìli
monost odkrývat plochy, které mìly nìjakou
souvislost se stavební rekonstrukcí Domova
pro seniory nebo byly zvlátì významné
pro poznání podoby a vývoje historického
osídlení.
Z polohy místa, kde jsme mohli archeologicky pracovat, bylo zøejmé, e se budeme
pohybovat na okraji bývalého sídelního
areálu, nebo vlastní centrum se nachází
v místech, kde byl v novovìku postaven
zámek a v souèasné dobì je provozován
Domov pro seniory. Pøedpokládali jsme
proto, e pravdìpodobnì nezískáme zásadní poznatky o stavbách, které pùvodnì
pøísluely k mocenskému a sídelnímu
jádru hraditì, ale doufali jsme, e i v okrajových partiích objevíme nìjaké doklady
pùvodního osídlení jako jsou napøíklad
tzv. kulturní vrstvy, tj. vrstvy hlíny a rùzných
pøímìsí, které vznikají v dùsledku ivota
lidí na daném místì. V tìchto vrstvách
se také nacházejí nejrùznìjí èásti z domovní
výbavy, nástroje, náøadí (keramika, kovové
pøedmìty) ad., které umí archeolog datovat.
Postupnì jsme tak po obvodu zámku
poloili 9 sond a prozkoumali 338 m 2
nezastavìné plochy s hloubkami, dosahujícími
a 3 m pod souèasným povrchem. Do
tìchto sondáí byly zapoèteny i výkopy
pro inenýrské sítì na severní stranì,
které dosahovaly prùmìrných hloubek
1 m. Vechna terénní zjitìní pro nás
geodeticky dokumentovala f. Geo-cz s.r.o.
Protoe nebylo technicky ani bezpeènostnì
moné odkrýt celou louku, provedli jsme
propojení naich terénních poznatkù
s moderním prùzkumem. To bylo zvlátì
dùleité v okamiku, kdy jsme archeologicky
zjistili neobvyklou nálezovou situaci, která
nesouvisela s nejstarím slovanským hraditìm. Ale pìknì (èasovì) po poøádku....
Na nìkolika zkoumaných místech jsme
skuteènì objevili a nìkolik desítek centimetrù silné kulturní vrstvy, které bìhem
nìkolika staletí vyrostly na podloí a potvrzují tak nejen existenci chýnovského slovanského hraditì, ale i intenzitu jeho osídlení.
Vedle nálezù uitkové keramiky, pøedevím

Ranì støedovìká keramika z chýnovského hraditì.

Prùbìh zaniklého støedovìkého
hrncù, zdobených vlnovkami a vpichy,
patøí k zajímavostem nìkolik hlinìných
pøeslenù, které slouily pøi výrobì textilií.
Tyto na chýnovském hraditi nej-starí
vrstvy a nálezy jsou datovány do 11. 12. století. Nelze vylouèit, e jsme zachytili
i zbytky po jednoduchých stavbách na
východní stranì ostrohu a pøíkop na severní

Zásyp støedovìkého pøíkopu na jiní
stranì chýnovského zámeckého areálu..
stranì, který oddìloval sídelní centrum
od pøedhradí, na nìm byl ve 13. století
postaven kostel.
Nejpøekvapivìjí nález nás ale èekal
po celém východním a jiním obvodu
zámku, kde jsme nìkolik metrù od jeho
vnìjích obvodových zdí objevili 6-8 m
iroký a 3 m hluboký pøíkop. Zpoèátku
jsme nevìdìli, jak si tento pevnostní prvek
vysvìtlit, protoe slovanská hraditì mívala charakteristické obvodové opevnìní
v podobì hradeb, palisád apod. a pøíkop
obvykle smìrem na pøedhradí, tedy
v chýnovském pøípadì smìrem ke kostelu.
Námi objevený pøíkop, lemovaný na východní a jiní stranì vysokým svahem nad
Chýnovským potokem tak postrádal logiku.
Situace byla pracovnì o to obtínìjí,
e jsme v nìkterých sondách nemohli
z bezpeènostních (podmáèená hlína)
a statických dùvodù (pøíkop pøiléhající
ke zdem zámku) provést jeho vybrání

pøíkopu, zanesený do souèasného
vzhledu chýnovského ostrohu.
v celé íøi a hloubce. To se povedlo a
ve dvou sondách na jiní stranì ostrohu,
kde jsme získali nejen celý profil pøíkopu,
ale i dataèní materiál z jeho zásypu.
V nìm jsme objevili zlomky uitkové keramiky a kachlù ze 14. - 15. století!!! A protoe jsme následnì pøi odstranìní pøístaveb
na jiní stranì Domova seniorù objevili
i zbytky pùvodních zdí, které patrnì patøily
kamennému støedovìkému sídlu (hradu
- dnes bychom spíe stavbu oznaèili jako
tvrz), zaèalo být jasno.... Archeologickým
výzkumem jsme se toti dotkli dvou zaniklých
sídel. Starí - s kulturními vrstvami a slovanskou keramikou - pøísluelo okrajovým
partiím chýnovského hraditì, a mladí
nálezy - kamenné zdivo na jiní stranì
stávajících staveb a kolem nìho probíhající
pøíkop - pøísluejí vrcholnì støedovìkému
lechtickému sídlu, které zde bylo zaloeno
ji ve 14. století.
Archeologické nálezy tak prokázaly,
e po slovanském hraditi následovalo
vyuití chýnovského ostrohu k vybudování
pøíkopem opevnìného kamenného lechtického sídla, a pak po nìkolika staletích
dolo i k jeho promìnì a pøestavbì na
novovìký zámek.
První archeologický výzkum na chýnovském ostrohu tak doloil jak existenci
(v rámci èeských národních dìjin významného) slovanského hraditì, jeho rozkvìt
spadal do 11.-12. století, tak i kamenného støedovìkého lechtického sídla,
obklo-peného pøíkopem, ze 14.-15. století,
na nìj v novovìku navázalo reprezentativní sídlo - chýnovský zámek.
Díky pochopení vech stran, které výzkum
provádìly nebo ho v rámci stavebních
rekonstrukcí umonily, jsme tak mìli
výjimeènou monost dozvìdìt se o naem
mìstì nìco nového a i pro èeskou historii
nepochybnì zajímavého.
doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc., Chýnov
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Milí ètenáøi,
louèení, patøící ke kadodennímu projevu lidského ivota, mùe být radostné,
humorné, nebo smutné, trvalé. Ne se
rozlouèíme se zajímavými knihami, které
jsme si vypùjèili v místní knihovnì, dùkladnì
si je proèteme, abychom obohatili svou
dui. Napø.: Jan CIMICKÝ - Soudce Ding.
Dva studenti práv dostudovali a JUDr.
Filip HAHN se stal pracovníkem úøadovny
ve trasburku. Jeho kolega Ding HAJIA
se vrátil do Èíny, kde vyhrál místo soudce.
Protoe Filip mìl na starosti také kontakty
s Èínou, pøi cestì do Pekingu navázal
styk s kamarádem Dingem. Také obdivoval
moudrost a laskavost legend a bajek,
zaujal ho tradièní pohled na zloèin a historické soudní pøípady slavných èínských
soudcù, jak je èítával v kníkách Van
Gulika.

K U LT U R A
Autor ètenáøùm umonil nezaujatý pohled
na Èínu, a také na íøku svých zájmù
a znalostí.
Na chvíli se zaèteme do humorné Zuzany
BUBÍLKOVÉ a Miroslava IMKA - Politická
záchytka. Jde o politickou satiru, která
se ve svých otázkách i odpovìdích vysmívá
neoblíbeným politikùm, které si oba autoøi
vzali na muku.
A nakonec: Pavlína BRZÁKOVÁ - Kvìta
Fialová, zákony tìstí.
Jsou to ivotopisné údaje a filozofie
pro denní ivot známé hereèky Kvìty Fialové.
Ètenáøi se napøíklad dozví, e mìla matku
výtvarnici a sochaøku, otce vojáka, sestru
Blanku, druhého manela Pavla Háu,
dceru Zuzanu, vnuèku Dominiku. Sama
se prý ráda zabývá východními naukami
a v èetbì upøednostòuje duchovní tématiku.

Od roku 2009 úèinkuje v Uherském
Hraditi v divadelní høe Marold a Maude,
v ní Josef Kubánik hraje Marolda,
a K. F. se do nìho zamilovala doopravdy.
Na otázku ... jste na nìco alergická?,
odpovídá: Ano, na Klause. Navíc si
pøeje, aby u ho, proboha, zpopelnili.
Jinak je kamarádkou V. Havla a A. Lustiga.
Samozøejmì je to filozofie K.F., ètenáøi
ji mohou respektovat a mít i jiné názory.
P. Brzáková vydala v roce 2009 knihu
na stejné téma: Kvìta Fialová, tìstí
tady a teï.
Milí ètenáøi, pøeji Vám krásné proití
sváteèních dnù, bìhem nich se také rozlouèíme
se starým rokem, ale jak øíká klasik:
Èlovìk se mùe rozlouèit se vím, jenom
ne s nadìjí.
Hezké poètení
Kvìtue Medová

Seznam kulturních, spoleèenských a sportovních akcí pro následující mìsíce
PROSINEC:

ve 22.00 hod. pùlnoèní me
v kostele Nejsvìtìjí Trojice

kadý ètvrtek v adventu v 6.30 hod.
v kostele Nejsvìtìjí Trojice

25. 12. 2010 v 8.30 hod.
me v kostele Nejsvìtìjí Trojice

RORÁTY

11. 12. 2010

Mìk Chýnov a Radek Hruka
poøádají zájezd
na adventní trhy do Vídnì
Mìk Chýnov poøádá zájezd
do adventní Prahy
na muzikál Noc na Karltejnì

25. a 26. 12. 2010

25. 12. 2010

ÚNOR 2011

Dìti z M Chýnov navtíví
klienty Domova pro seniory
a zarecitují pásmo
vánoèních básnièek

Zimní turnaj v malé kopané
- høitì Chýnov

v M Chýnov se koná
pøedvánoèní setkání rodièù a dìtí

16.00 hod. VÁNOÈNÍ KONCERT
v kostele Nejsvìtìjí Trojice

31. 12. 2010

Silvestr s tancem Na Masnì

Hostinec Klouovice
Rybáøský ples
k tanci a poslechu hraje
Klasik trio

LEDEN 2011:
1. 1. 2011

20. 12. 2010

v 15.30 hod. zpívání u stromeèku

24. 12. 2010

ve 14.00 hod. odpolední setkání
pro dìti u jeslièek v kostele
Nejsvìtìjí Trojice
od 21.00 hod. Bistro na høiti
- oslava tìdrého veèera

2. 2. 2011

Mìk Chýnov poøádá zájezd
do Jihlavy na operetu
Mam´zelle Nitouche

26. 12 . 2010

od 9 hod.VÁNOÈNÍ DÍLNA NA FAØE

19. 12. 2010

29. 1. 2011

Ples KP k tanci a poslechu hraje
BIG PAPA

Adventní trhy
v Chýnovì pøed pivovarem

ochotnický divadelní
spolek MAKARY
odehraje v 1. patøe
restaurace Na radnici
od 14.00 hod. Charleyovu tetu

22. 1. 2011

11. roèník tradièního Bìhu Milenia

od 14.00 do 16.00 hod.
v kostele Nejsvìtìjí Trojice
zpøístupnìny JESLIÈKY
od 20.00 hod. Bistro Na Masnì
k tanci a poslechu hraje
ivá kapela

18. 12. 2010

15. 1. 2011

Hasièský ples
k tanci a poslechu hrají Boejáci

v 0.15 hod. námìstí - oslava
s ohòostrojem na poèest
pøíchodu NOVÉHO ROKU
Tøíkrálová sbírka
Mìk Chýnov výstava exlibris
pana Dobee z Tábora

8. 1. 2011 Rodná
MOTOSPORT Chýnov poøádá
závody seriálu Mistrovství ÈR
v motoskijöringu 2011
více na
www.motosportchynov.cz

5. 2. 2011

Myslivecký ples
k tanci a poslechu hraje Vysoèinka

25. 2. 2011

Mìk Chýnov poøádá zájezd do Prahy
do divadla Na Fidlovaèce
na pøedstavení Záhada
Dìtský karneval

BØEZEN 2011:

Mìk Chýnov výstava fotografií
Martina Pelicha s názvem
FOTOGRAFIE S VÙNÍ
SPÁLENÉHO BENZÍNU

25. 3. 2011

2. jihomoravský veèer
k tanci a poslechu hraje Gloria

DUBEN 2011:

22.  25.4. 2011 Velikonoce

KVÌTEN 2011:
24.5.2010

9. 1. 2011 eleè

MOTOSPORT Chýnov
poøádá úvodní závody
Seriálu Mistrovství ÈR
v motoskijöringu 2011

Mìk Chýnov poøádá zájezd
do Jihlavy na Hello, Dolly
Blií informace poskytnou
pracovnice Mìk Chýnov pøípadnì
na tel. èísle 381 297 647
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Dìní v knihovnì

Uplynulé ètvrtletí v chýnovské mìstské
knihovnì a infocentru bylo docela pøíjemné.
Z léta jsme pomalièku vklouzli do podzimu,
dny se zaèaly zkracovat, veèery prodluovat
a to byl pádný dùvod uspoøádat zájezd
do divadla èi pozvat nìjakou zajímavou
osobnost do Chýnova. V divadle jsme byli
hned dvakrát. 22. záøí jsme vyrazili do
Prahy do Divadla Radka Brzobohatého
na pøedstavení Edith Piaf a 9. listopadu
jsme zamíøili do Jihlavy do Horáckého
divadla na muzikál My fair lady. Myslím,
e nebudu mluvit pouze za sebe, kdy
napíi, e Horácké divadlo nás velice mile
pøekvapilo a e jsme si slíbili, e se do
Jihlavy urèitì v pøítím roce vypravíme
znova. Horácké divadlo sídlí ve velice zajímavé
budovì.
Obdrela jsem nìkolik dotazù, zda bych
mohla zjistit pár základních údajù o budovì
Horáckého divadla. Tady je má odpovìï
- V kvìtnu roku 1945 se Horácké divadlo
po vystupování v divadelních sálech mìst
Vysoèiny natrvalo stìhuje do budovy Mìstského divadla v Jihlavì. 31. øíjna byla inscenací
hry Jak pøila basa do nebe uzavøena
divadelní budova. Zaèínají postupné pøípravy
na plánovanou rekonstrukci. 16. bøezna
1992 dochází k poloení základního kamene. Zaèíná nová etapa výstavby komplexu
divadelních budov podle návrhu kolektivu
autorù ve sloení: Ing. akad. arch. Václav
Králíèek, Ing. arch. Vladimír Krátký, Ing.
Arch. Tomá Brix, Miroslav Melena a Jan
Vanèura. 31. kvìtna roku 1995 dosáhly
celkové náklady na výstavbu divadla èástky
141 000 000,00 Kè. 1. èervence 1995 se
soubor divadla stìhuje do nové budovy.
13. záøí probìhlo slavnostní pøedání symbolického klíèe od nové budovy divadla.
A koneènì 7. øíjna 1995 se odehrálo první
pøedstavení v nové budovì divadla. Dramatik
Josef Bouèek pro tuto pøíleitost napsal
divadelní hru Smrt v císaøském domì.
Hlavní roli Císaøe Zikmunda ztvárnil hostující
herec Boøivoj Navrátil. (Èerpáno z www.hdj.cz)
    
V øíjnu jsme mìli tu èest po dlouhé
dobì v chýnovské knihovnì a infocentru
oficiálnì pøivítat paní Jitku Brodskou, která
zde celý mìsíc vystavovala své olejomalby.
Stále pro Vás nakupujeme nové
knihy, uvádím pár pøíkladù:
- Klaus Václav: Zápisky z cest
- Jakoubková Alena:
Starým láskám nevolej
- Louda Jiøí:
Svým dìjinám neuteèeme
(významný èeský heraldik, tvùrce èeského
státního znaku a prezidentské vlajky)
- Burdová Michaela:
Køiály moci (Zrada temného elfa)
- áèek Jiøí: Encyklopedie pro áèky

Druhý týden v øíjnu ji tradiènì oslavila chýnovská knihovna jako vechny
ostatní knihovny v republice tzv. Týden knihoven. Uèitelé zdejí základní
koly vytvoøili plán návtìv, podle kterého jednotlivé tøídy postupnì navtìvovaly
knihovnu a s ohledem na vìk ètenáøù jsme besedovali o knihovnì, o jejím
uspoøádání a o kníkách. Dìti se také seznámily s vyhledáváním knih v online katalogu. Pøi besedách vládla pøíjemná atmosféra, nezbývá ne dodat,
tìíme se na pøítí podobné akci na shledanou.
Pøiblinì o mìsíc pozdìji jsme
vernisáí zahájili prodejní výstavu
obrazù paní Evy Wernerové-Malkovské. Vernisáe paní WernerovéMalkovské jsou vdy mimoøádnì
zajímavé. ikovné dìti z mateøské
koly pod vedením paní uèitelky
Krumpové zarecitovaly nìkolik básnièek, následujícím bodem programu bylo pásmo písní dìtí ze základní
koly za doprovodu paní uèitelky
Skalníkové. Oficiální záhájení verni-

sáe provedl pan místostarosta Jan Pistulka.
Po oficiálním úvodu se návtìvníci vernisáe
pøesunuli do obøadní sínì, aby si shlédli
módní pøehlídku z dílny autorek Zuzany
Jirsové, Evy Stoèesové a Anny Wernerové.
Na tomto místì bych velice ráda
podìkovala vem uèitelkám a uèitelùm
z mateøské a ze základní koly za uiteènou
spolupráci pøi rùzných kulturních a spoleèenských akcích.
Ráda bych vás také pozvala na vernisá
Vánoèní výstavy, která se uskuteèní
v pátek 3. prosince od 17.00 hodin.
Budeme vystavovat betlémy zapùjèené
z Muzea Jindøichohradecka. Výstava potrvá
do konce roku. V prodeji bude také
pár upomínkových pøedmìtù. Opìt jsou
pøipravené sklenìné koule s pøáním veselých vánoc z Chýnova tentokrát v zelené
barvì.

Zaèátkem roku pøipravujeme výstavu
exlibris pana Dobee z Tábora.
Na bøezen nám pøislíbili výstavu fotografií pan Martin Pelich ve spolupráci
s Motosportem Chýnov. Výstava ponese
název Fotografie s vùní spáleného benzínu
Ze svých cest by se také u mìla
vrátit sleèna Simona Broukalová, která
nám jetì pøed odjezdem pøislíbila barvité
vyprávìní o svých záitcích pøi cestì po
Tibetu. U se tìíme. Vyprávìní sleèny
Broukalové se velice pøíjemnì poslouchají.
Plním slib, který jsem vám dala v Jihlavì
a hned po zveøejnìní programu Horáckého
divadla jsem objednala vstupenky na operetu
Mamelle Nitouche - termín 2. února
2011 (premiéra 29. 1. 2011) a na muzikál
Hello, Dolly - termín 24. 5. 2011 (premiéra
14. 5. 2011).
Také máme monost navtívit pøedstavení
Záhada v divadle Fidlovaèka v Praze
a to 25. února 2011.
Závìrem bych velice ráda spolu
se svými kolegynìmi a celou kolskou a kulturní komisí popøála
vem ètenáøùm Obèasníku klidné
a pohodové vánoce a do nového
roku 2011 pevné zdraví a mnoho
tìstí a úspìchù.
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tìpánka Jirásková

Motto:

KOLNÍ INFORMATORIUM

 Nejsnadnìjí zpùsob, jak ztratit dùvìru a úctu mladých, je dávat jim nekoneèné rady

â áci reprezentovali kolu ve sportovních
soutìích. V soutìi Veèerní bìh Táborem
získali 1. místo imon Jùza (1. tøídy),
â Jihoèeský kraj prostøednictvím odboru
dále Tomá Slezáèek (6. a 7. tøídy),
ivotního prostøedí, zemìdìlství a lesnictví
2. místo Barbora Hesová (1. tøídy),
krajského úøadu vyhlásil soutì Zelená
Aneta Èervená (2. + 3. tøídy), Karolína
kola Jihoèeského kraje. Soutì se
Bednáøová (4. a 5. tøídy) a 3. místo
týkala èinnosti koly v oblasti EVVO
Denisa edivá (4. a 5. tøídy). V okresní
ve kolním roce 2009/2010. Do prvního
soutìi Pøespolní bìh obsadily 1. místo
roèníku se zapojilo 16 kol Jihoèeského
dívky 4. a 5. tøíd (edivá Denisa, Bednáøová
kraje, cílem soutìe bylo ocenit, zviditelnit
Karolína a Musilová Kateøina), 2. místo
a podpoøit probíhající aktivity environdívky 1. - 3. tøída (Èervená Aneta,
mentální výchovy, vzdìlávání a osvìty.
Pekaøová Natálie, Doubková Kamila).
â Nae kola získala první místo.
3. místo získali chlapci 4. - 5. tøída
Slavnostní vyhláení probíhalo na
(Skøivan Vojtìch, Hes Jakub a Zadrail
Podzimních dnech EVVO v Èeských
Adam). V jednotlivcích 1. místo Tomá
Budìjovicích. Cenu pøevzala øeditelka
Slezáèek a 3. místo Denisa edivá.
koly Marie Hánová od èlenù Rady
Jihoèeského kraje - Ing. Karla Vlasáka â Uspoøádali jsme Memoriál Tomáe Havla,
pøespolní tafetový bìh na poèest naeho
a RNDr. Jany Krejsové. Dále kola obdrí
bývalého áka (14. 10. 2010).
finanèní pøíspìvek na èinnost v oblasti
EVVO ve výi 7 500,-Kè. kola mùe â kola získala 4. místo ve výtvarné
a literární soutìi VoZP na téma Zdraví
uívat oznaèení Zelená kola
a já za nejvíce zaslaných pøíspìvkù.
Jihoèeského kraje. Pøedání cen mìlo
Vyhráli jsme sadu sportovních dresù
velice pøíjemnou atmosféru.
PUMA, 30 míèù, tøi sítì atd. Ceny byly
â Pokraèujeme v plnìní projektu Vzdìlávání
slavnostnì pøedány zástupci VoZP v naí
pro ivot v Evropì z OP Vzdìlávání
kole a diplom na slavnostním vyhláení
pro konkurenceschopnost z EU peníze
v Praze.
kolám. Pedagogové vytváøejí digitální
uèební materiály ke zkvalitnìní výuky. â áci Radim Plocha, Nikola Daneová,
Elika Nìmeèková a tìpán Hladík
â Plníme environmentální projekt ENVI
pod vedením paní uèitelky Kuchaøové
GAME. Nae kola si vybrala téma
Biodiverzita a její poznávání a Kulturní
a Radové reprezentovali kolu na
dìdictví obce. Projekt je realizován
5. ekologickou konferenci základních
spoleèností Cross Czech a ve spolupráci
kol v Praze. Hlavním tématem byla
s KEV a Výzkumným ústavem pedagoBiodiverzita a její poznávání.
gickým v Praze v rámci OP VK a je â V rámci volby povolání áci 9. tøíd
spolufinancován ESF a ze státního
navtívili ÚP v Táboøe, dále jsme
rozpoètu ÈR.
zorganizovali setkání ákù a rodièù
â 23. 11. 2010 jsme dokonèili projekt
9. tøíd se zástupci støedních kol, áci
Srovnávání sociálních podmínek ákù
základních kol z dotace z Ministerstva
financí ÈR z Fondu partnerství Programu
výcarsko-èeské spolupráce. Vydali
jsme sborníky, které byly slavnostnì
pokøtìny na závìreèné konferenci projektu
a rozdány zúèastnìným ákùm. áci
vytvoøili velice pìkné prezentace
z výmìnných pobytù, se kterými seznámili
rodièe a hosty závìreèného semináøe.
â Úèastnili jsme se okresní pøírodovìdné
soutìe Poznej a chraò a áci obsadili
- nejmladí:
â 1. místo (Hladík Jan, Hes Jakub a Jan),
2. místo (Èiháková Adéla, Zywczoková
Aneka a Papeová Monika) a 5. místo
(Frait Vojtìch, Kulíková Magdaléna,
Lhoták Filip). V kategorii 6. a 7. tøíd
1. místo (Novák Jan, Hladík tìpán,
Maríková Pavla). V kategorii 8. a 9.
tøíd 2. místo (Koøenský Václav, Plocha
Radim a Daniel Tichý), 4. místo
(Rakuanová Stanislava a Pekaøová
Kristýna). Za 1. místa áci pøivezli
2 putovní poháry.

Víte e,

â

â
â
â
â

â
â

/ Ernest Hemingway /
8. tøíd navtívili výstavu Vzdìlání a øemesla
v Èeských Budìjovicích.
V rámci projektu Moderní metody
ve volbì povolání ákù Z z operaèního
programu
Vzdìlávání
pro
konkurenceschopnost bylo zajitìno
testování pro áky 8. roèníkù poèítaèovým
programem COMDI, individuální pohovory
a poradenství pro áky a rodièe. Ve
zajistila výchovná poradkynì s odbornou
pracovnicí projektu paní Hanákovou.
Prostøednictvím Mgr. Martiny Králové
a PPP Tábor byly provedeny profesní
testy pro áky 9. roèníkù.
ákùm 9. roèníkù jsme zajistili testování
Scio.
áci 4. tøíd se zúèastnili výuky na
dopravním høiti v Táboøe.
áci 5. tøíd navtívili Planetárium Èeské
Budìjovice.
Podaøilo se prokolit 4 áky v okresním
studijním støedisku ÈÈK v Choustníku
(Gabriela Pøíplatová, Jan Komárek, Natálie
Dvoøáèková a Veronika Meníková).
Uspoøádali jsme sbírku na výcvik koní
pro hiporehabilitaci a odeslali 1680,Kè
- áci ákovské rady.
Jsme zapojeni do projektu Recyklohraní,
kola vzdìlává áky v oblasti tøídìní
a recyklace odpadù, umoòuje ákùm
té sbìr baterií a drobného elektroodpadu,
hlavním garantem je novì paní uèitelka
Kuchaøová. áci EP vytvoøili do soutìe
Znaky mìst a obcí znak mìsta Chýnova
z odpadních materiálù. Soutì poøádá
Jihoèeský kraj a spoleènost EKO-KOM,
v oblastním kole nai áci získali 3. místo
a znak postoupil do kraje.
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/pokraèování na dalí stranì/

â V rámci humanitárního Hnutí na vlastních nohou jsme
uspoøádali Stonokový týden ve dnech 18. - 22. 10.
2010. Tento týden na naí kole slavnostnì zahájila i paní
Bìla Gran Jensen, prezidentka hnutí Na vlastních nohou,
a senátor Parlamentu ÈR Mgr. Pavel Eybert. Do Stonokového
týdne se významnì zapojili i rodièe, èím se prohlubuje
spolupráce koly s rodinou. Vem zapojeným rodièùm
a prarodièùm moc dìkujeme. Na konto Stonoky jsme
odeslali 30 480,-Kè.
â áci zajistili kvalitní program na vítání obèánkù, program
pro dùchodce a programy na vernisáe výstav.
â Vydávám kolní èasopis SLIM, áci novináøského krouku
uspoøádali besedu s paní Bìlou Gran Jensen.
â áci 4. a 5. roèníkù se seznámí s nauènì - zábavným
projektem mise Plus+, který nabízí výukový program Malá
energetická akademie. Za tímto úèelem pøijede na kolu
E.ON Energy Truck.
â Nominovali jsme áky na Talent roku 2010 (Niki Kákovou,
Milana Radu, Pavla Dutku, Magdalénu Èmelíkovou, Martina
Balínka).
â áci turistického krouku 26. 11. uskuteènili polární
â Ve výtvarné soutìi ÈÈK na téma Oblíbená pohádka
výpravu na Homoli s pøespáváním ve kole.
získala v kategorii mladí áci 1. místo Sabina Babùrková,
â
Zveme
vechny rodièe a obèany mìsta Chýnova 20. 12. 2010
v kategorii starí 2. místo Elika Janurová a 3. místo
na zpívání u vánoèního stromu v 15:30 hodin pøed budovou
Markéta Tureèková. Ocenìní pøevzaly ákynì v Mìstské
koly. Pøeji vem klidný a pohodový pøedvánoèní èas naplnìný
knihovnì v Táboøe, kde je rovnì výstava nejlepích prací.
porozumìním a láskou.
â Uspoøádali jsme sbírku pro projekt ance Dìti ulice se
Za Základní kolu Chýnov, Mgr. Marie Hánová, øeditelka koly
uèí pracovat, dejte jim anci.

Vánoèní pøíbìh

O Vánocích maminka témìø kadý rok vypráví historku
o mnì a kaprovi.
Kdy mi byly asi ètyøi roky, mìli jsme kapra dost brzy,
plaval ve vanì nìkolik dní, ne ho tatínek zabil. No a já
jsem u byla ve vìku, kdy dìti chtìjí nìjaké to domácí zvíøátko.
Tatínek pøinesl kapra domù, hodil ho do vany a já jsem si
myslela, e je to pøedèasný vánoèní dárek a e mi ho Jeíek
pøinesl døív, aby s námi mohl být u stromeèku a slavit s námi
Vánoce. Mìla jsem z nìho obrovskou radost. Trávila jsem
s ním prý celé dny od rána a do veèera. Maminka mì zpoèátku
hlídala, abych nevyvedla ádnou lumpárnu, ale jeliko jsem
se svým novým kamarádem byla zkrátka poøád a nic se nestalo,
pustila mì na chvíli z oèí.

ZELENÁ KOLA
JIHOÈESKÉHO KRAJE

No a teï trochu odboèím, abychom pochopili závìr. Moje
teta, která je vlastnì jen kamarádka mojí mamky, mìla doma
pejska. Byl to takový ten pokojový typ, který se koupe kadý
týden. Kdy jsme k ní jednou pøijeli na návtìvu a já vidìla,
jak ho zrovna koupe, øekla jsem si, e by nae rybièka také
mìla být pìknì èisouèká a voòavouèká.
Po pøíjezdu domù jsem tedy vzala do ruky mýdlo a zaèala
jsem kapra mazat mýdlem. Vyprávìla jsem mu pøi tom, jak
bude krásnì voòavý. Za chvíli se v koupelnì objevila maminka,
aby zkontrolovala, co tam vùbec dìlám. Kdy se otevøely dveøe
a ona mì vidìla, jak mydlím kapra, zaèala se hroznì smát.
Pozdìji se pøiznala, e nevìdìla, jestli se má zaèít smát,
nebo zlobit, protoe nanetìstí byl den pøed tìdrým dnem.
Nakonec to vechno dopadlo tak, e kapr byl samozøejmì
nepoivatelný a nejspí i poøádnì omámený. Ten rok jsme
u kapra nesehnali a veèeøeli filé z nìjaké jiné ryby, ovem
na tento záitek vzpomínáme se smíchem dodnes.
Denisa Vidová
áci 5.A pøevzali v Muzeu Policie v Praze zvlátní cenu
poroty za nejdelí obrázek zaslaný do soutìe Máme rádi
hasièe. Ten malovalo spoleènì vech 25 ákù tøídy. Pozornost
si vyslouili i krátkým rozhovorem do poøadu Kdy voláte
112, který byl vysílán na Radiournálu.
Mgr. Milan Rada

Nae kola získala první místo. Slavnostní vyhláení probíhalo
na Podzimních dnech EVVO v Èeských Budìjovicích. Cenu
pøevzala øeditelka koly Marie Hánová od èlenù Rady Jihoèeského
kraje - Ing. Karla Vlasáka a RNDr. Jany Krejsové.
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Z Mateøské koly Chýnov

... podzime, podzime, u zas nosí detì, pìknì tì prosíme, poèkej chvilku jetì ...
Obvyklá dìtská øíkanka nebyla v letoním
podzimu vùbec aktuální. Kadoroèní sezonní
recitování dìtí v naí mateøské kole jsme
museli pøizpùsobit zmìnám poèasí a básnièky,
ve kterých se ape v blátì nebo obouvají
holinky, jakoby ztratily smysl. Nebylo
vlastnì zaè prosit, protoe deové kapky
se opravdu objevovaly velice sporadicky,
zato krásného podzimu si dìti uily dosyta.
Venkovní teploty jetì v polovinì mìsíce
listopadu trhaly rekordy a sluneèní dny
vùbec nevypovídaly o tom, e ji za pár
týdnù nastanou nejkrásnìjí svátky v roce.
Postupem èasu se vak nadcházejícímu
roènímu období zaèalo poèasí zostra
pøizpùsobovat. Poletující sníh i pøedpovìdi
meteorologù ji definitivnì pøedznamenaly
pøíchod paní Zimy a ukládání pøírody
k spánku se stává stìejní náplní èinností
práce s dìtmi v naí mateøské kole.
Povídání o tom, co se událo, ale zaèneme
v dobì, kdy zima nemìla jetì dostateènì
dlouhé drápky. V mìsíci øíjnu se na zahradì
mateøské koly uskuteènil velmi hezký
program s názvem Uspávání brouèkù.
Spoleèná akce mìla za cíl zakonèit jeden
z tematických výchovnì vzdìlávacích blokù
o pøírodì, prohloubit spolupráci rodiny
a mateøské koly, ale pøedevím pøinést
radost vem zúèastnìným. Obrovské mnoství
uspávaèù bylo pro nás, pracovnice mateøské
koly, velkým pøekvapením. Velice si váíme
pochopení tìch rodièù i dalích rodinných
pøísluníkù, kteøí nelitovali èasu ani finanèního
obnosu na zakoupení svítících doplòkù
a pøipravili svým dìtem hezký podveèer.
Vìøíme, e tento zpùsob louèení s podzimem
se stane v naí kolce hezkou tradicí
a svìtýlka lampionù rozzáøí dìtské oèi
i v pøítím roce.
Podzim patøí k nejpestøejím roèním
obdobím, co se vdy projevuje i pøi výzdobì
mateøské koly. Pøíroda poskytuje v této
dobì nejen dostatek materiálu, ale i inspiraci
pro dìtskou tvorbu a související èinnosti.
Pøírodní materiál je vyuíván pøi výtvarných
a pracovních aktivitách, podzim se objevuje
v písních, øíkadlech, dramatizaci pohádek,
a, pro nìkoho moná pøekvapivì, tøeba
i pøi tìlesné výchovì. Dvì podzimní pohádky
v podání profesionálù barevnou
paletu jen dokreslily a pestrý
program vytáhl z klobouku
i kouzelník.
Tradièní dunìní Bubnù z celého svìta Lukáe Vídenského
naplnilo proitkem nejen kolkové dìti, ale i nás dospìlé
a bylo, bez nadsázky, dosavadním
vrcholem kulturních vystoupení
v M. Uklidòující rytmy tamtamù, kontrastující s øádìním
dìtských bubeníkù, byly opravdu
pohlazením po dui a ukázaly
kouzelnou moc hudby, která dokáe beze slov ovládat pøítomné.

Vystoupení sympatického pana Lukáe
by nae mateøská kola v budoucnu ráda
nabídla i rodièùm, kteøí by ráznými údery
do bubnù mohli ventilovat svùj temperament
a naopak, pøi poslechu indických ukolébavek
a dalích pohodových melodií, zapomenout
na kadodenní starosti a trable souèasného
svìta.
Smìrem k rodinì smìøovala i dalí
kolková aktivita, tentokrát prezentovaná
jako Keramické tvoøení pro rodièe a dìti.
Minikurs vedl výtvarník Pavel Michalica
(lektor keramického krouku v M) a vichni
pøítomní z øad rodièù èi prarodièù moná
poprvé v ivotì vidìli na vlastní oèi pravou
hrnèíøskou hlínu a zkusili si její zpracování.
Dìti, které navtìvují krouek keramiky
v naí M, samy tvoøily svá dílka, ale
zároveò byly platnými rádci svým blízkým.
Desítky zdaøilých výrobkù odvezl pan
Keramik do své dílny k dalímu zpracování
a po dokonèení se urèitì stanou pùsobivou
dekorací vánoèního bytu. Jedním z výsledkù
této akce bylo, vedle pøíjemného záitku,
i pouèení pro nás organizátory, nechat
pro pøítì delí èasový limit i mení poèet
tvùrcù ve skupinì, z øad rodièù jsme
zaznamenali pochvalné reakce i pøání
na dalí setkání s konkrétními námìty.
Na tomto místì si dovolím jeden velmi
malý povzdech. Celá akce neskonèila odvezením
vyrobených polotovarù, doznívala jetì
pøítí dny v rozhovorech a hrách dìtí.
Vìøte, bylo a je mi èasto líto tìch malých,
kteøí se, po jakékoli spoleèné aktivitì,
ani jednou nemohou zapojit do debaty
s ostatními, aby mohli øíci : moje mamka
a taka tam byli taky ....
Pevnì vìøím, e tato replika se nebude
týkat dalího setkání, tentokrát opìt na
pùdì mateøské koly, kam pozveme rodièe
a jejich ratolesti na pøedvánoèní dílnièku
spojenou s ukázkou výchovné práce. Celý
prosinec v M bude ji tradiènì naplnìn
zpìvem koled, výrobou dáreèkù pro blízké
i vzdálené, pøípravou kulturních programù,
výzdobou koly, ale pøedevím pohodou.
Toto slovo, a v mateøské kole pøedevím,
by mìlo být povinnì skloòováno dennì
a ve vech pádech. Narùstající kadodenní

stres, pøibývání výchovných problémù,
existenèní starosti rodièù a dalí prùvodní
jevy naeho ití, by mìly být na pùdì
kolek zapomenuty a dìti by se mìly
vìnovat jen tomu, co je baví, co odpovídá
jejich vìku, monostem, znalostem i dovednostem. Jsem ráda a se mnou jistì
déleslouící uèitelky v mateøských kolách,
e nìkteøí nai nadøízení i dìttí psychologové nám koneènì dávají za pravdu a odklánìjí se od mnoství kroukù, kterými
jsou zahlceny nìkteré dnení kolky. Za
tímto zjitìním zøejmì stojí dobøe honorovaný
odborný tým z vyích míst, který právì
objevil dávno objevené a sice, e pøedkolní
dítì potøebuje pøedevím hru a s ní spojené
èinnosti, pohádky, ze kterých se dozví,
e dobro vítìzí a zlo bývá potrestáno,
e písnièky podporují dobrou náladu
a odbourávají napìtí. Rytmizace øíkadel,
recitace, taneèní prvky i dramatizace
pohádkových høíèek pak jen doplòují a rozvíjejí to, co velkému mnoství dìtí dnes
chybí - slovní zásobu, bezchybnou výslovnost
a gramaticky správnou øeè. Rovnì pohybové
vyití je ve kolkách samozøejmostí a nemusí být vzletnì nazýváno sportovním
soustøedìním nebo obdobnou formulkou.
Interiéry budov perfektnì vyzdobí i výtvarné
práce ménì talentovaných, jen je tøeba
se u kresby zastavit, pochvalou ocenit
malého autora a podpoøit tak jeho sebevìdomí,
ne jenom vyzdvihovat práce dìtí výtvarného
krouku, jak èasto hlásají nápisy na
chodbách. Vdy je dobré mít na pamìti,
e není ádoucí, aby nastávajícího koláka
tíil pomyslný diáø pøeplnìný seznamy
vech moných aktivit a on èasto touí
po nìèem úplnì obyèejném, co nemá nìkým
nalinkováno nebo vnucováno. Je prostì
nutné se zamyslet nad tím, co je dìtem
prospìné, co je nesmyslnì zatìuje a vytváøet ve kolkách takové klima, které dìtem
pøinese ji zmiòovanou pohodu a radost
ze ivota.
Vyuijme blíících se svátkù, dejme
se do klidu a radujme se také my, dospìlí.
Alespoò nyní, na sklonku roku, se zastavme,
pøestaòme poøádat nesmyslné výpravy
za nákladnými dary, prostì jen vìnujme
svùj èas tìm, kteøí nás nejvíce potøebují
- svým dìtem, vnouèatùm, rodièùm, sourozencùm
i tìm, kteøí sice nejsou souèástí naí
rodiny, ale také èekají na pomoc èi alespoò
hezké slovo.
Proijte, milí obèané naeho mìsta,
krásné Vánoce a zdravím naplnìný nový
rok.
Helena Málková, M Chýnov

Oznámení z M:
l M Chýnov bude ve dnech

23.12.2010  31.12.2010
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U Z AV Ø E N A

FOTBAL

Fotbalový oddíl FC Chýnov

Hodnocení podzimní sezóny 2010 - Mui A

Mustvo jsem pøevzal pøed sezónou po velice úspìném
Romanu Lukáèovi, který tady nasadil vysokou laku, co se
týèe získaných bodù. Bohuel u na zaèátku bylo jasné, e
na tento úspìch nenávaem, protoe nám odelo najednou
8 hráèù ze základní sestavy. Mustvo se doplnilo o hráèe
z Béèka ale bohuel skok z okresního pøeboru do kraje byl
pro kluky moc velký. Z toho se odvíjela celá sezóna. Pøíprava
byla v podstatì náborem a zkoukou kdo vydrí a hlavnì
bude chtít a mít na to, hrát kvalitní soutì jakým krajský
pøebor opravdu je. Hned první zápas doma s prùmìrným Veselím
0-0 nám ukázal, e to bude opravdu tìký podzim. Dalí prohra
ve Èkyni a domácí propadák s Týnem nás poslal na poslední
místo. A kdy se k tomu pøipoète váné zranìní Vency Hruky
a odchod dvou zkuených hráèù Havla a K Zadraila dlouho
to vypadalo, e tam zùstanem. Doma se nám sice docela daøilo,
bojovalo se, kluci se chtìli ukázat, ale zápasy venku to byla
neskuteèná tragédie a ostuda. Co zápas to prohra a to minimálnì
o tøi branky. V pùlce sezóny se ke mnì pøipojil Petr Holota,
potøebovali jsme zmìnu, trochu hráèe vyhecovat, namotivovat
a to Petr svým pojetím a hlavnì zkuenostmi umí a taky to
dokázal. Venku to bylo sice stále stejné, ale zápasy doma na
to nechali zapomenout. Nakonec z toho je 14. místo, zisk
15 bodù a do klidného støedu tabulky to máme est bodù,
take na jaøe je o co hrát.
Chtìl bych podìkovat vem hráèùm, kteøí nám v prùbìhu
sezóny pomohli. Výborný a stabilní výkon podal brankáø Soukup,
který nám byl velkou oporou, dále stoper a kapitán Hlinka
a nestárnoucí Bøenda. V záloze to byl obèas Ondra Mládek,ale
jeho èas urèitì jetì pøijde. Vìøím, e jednou bude tahounem

a oporou mustva. V útoku to bylo horí, støílení branek to
je nae slabina. Obèas se blýskl Doubrava H., posila z FK
Tábor. Kdo se moc neprosadil byl V. vehla, který se vrátil
ze zkouky z Tøebonì. Nakonec nejlepí výkon podal ná
domácí Ondra Svaèina, který jetì jako loni hráè okresu zahrál
vynikajíci zápasy a právem se dostal do základní sestavy.
Je to poctivý, hodný kluk a kdy bude chtít a makat bude
z nìho obávaný útoèník.
Na závìr bych chtìl vem moc podìkovat. Hráèùm i výboru,
tak i divákùm. Pøeji Vám ve nejlepí do Nového roku a zvu
Vás na jarní sezónu, která snad bude lepí ne ta minulá.
Milan Mládek

Hodnocení podzimní èásti sezony - FC Chýnov B

Do podzimní èásti okresního pøeboru nastupovalo mustvo
oslabeno o nìkolik hráèù základní sestavy, kteøí byli pøeøazeni
do áèka. A protoe to byli vlastnì ti nejlepí hráèi, muselo
se to zákonitì odrazit ve výsledcích. Ji úvodní utkání naznaèilo,
e podzimní èást pro nás nebude jednoduchá. V prvních ètyøech
kolech jsme neuhráli ani bod a byli jsme beznadìjnì poslední.
Po dalích dvou kolech u bylo veseleji, protoe se dosáhlo
dvou vítìzství a zisku esti bodù, co bylo velmi dùleité,
protoe jsme vìdìli, e v dalích dvou utkáních nás èekají
nejtìí soupeøi soutìe, se kterými jsme se ziskem bodù
nepoèítali, co se nakonec ukázalo, e oprávnìnì. Zase naopak
z posledních tøí kol, jsme doufali v zisk alespoò esti bodù
a skuteènost byla jetì lepí, protoe jsme jich získali sedm.
Tím se nae postavení v koneèné tabulce výraznì zlepilo a
se ziskem tøinácti bodù pøezimujeme na celkem dobrém osmém

místì s minimální ztrátou na soupeøe pøed námi (na tøetí
Koice je to sedm bodù), ale také s minimálním náskokem
na soupeøe za námi (na poslední Meteor Tábor B pouze
est bodù). Z tohoto pøehledu je patrné, e je na jaøe stále
o co hrát a vzhledem k tomu, e do áèka by se mìli vrátit
hráèi, kteøí z rùzných dùvodù podzim nehráli, mìlo by být
béèko posíleno zase o ty hráèe, kteøí podzim odehráli za áèko.
Jak jsem ji avizoval, nebudu ji dále vykonávat funkci
vedoucího mustva. Vdy dle vzorných pamìtí nestora chýnovského
fotbalu Josefa Macháèka, jsem jako vedoucí tehdy jediného
mustva dospìlých zaèal pùsobit ji v roce 1976! Toto první
období trvalo do roku 1984. Pak jsem zaèal spolupracovat
s tehdejím trenérem ákù Miloem Krumpem a po pøíchodu
svého syna do ákù i vykonávat funkci vedoucího ákovského
mustva, ve které jsem, s malými pøestávkami, pracoval dodnes.
Kdy to tak nìjak seètu, tak ta má anabáze vedoucího mustva
ákù, dorostu a dospìlých trvala témìø ètvrt století (24 let).
To u je jistì dost na to skonèit a pøedat tafetu nìkomu
mladímu. Novým vedoucím béèka je Jarda Bartáèek, co je
podle mého názoru správná volba. Chci touto cestou podìkovat
vem trenérùm, s kterými jsem spolupracoval. Nebudu je radìji
jmenovat, protoe jich bylo tolik, e bych urèitì na nìkterého
zapomnìl a to bych nerad. Samozøejmì, e úplnì od chýnovského
fotbalu vùbec nechci v souèasné dobì utíkat. Pokud bude
zájem, budu pomáhat spíe v nìjakých organizaèních záleitostech
celého oddílu.
Závìrem mi dovolte podìkovat vem, kteøí se vìtí èi mení
mírou podílejí na èinnosti fotbalového oddílu FC Chýnov,
zastupitelstvu a starostovi mìsta, vem sponzorùm a výboru
oddílu a popøát vem pøíznivcùm radost z fotbalu a záchranu
áèka v krajském pøeboru. Vem obèanùm mìsta pøeji hezké
svátky vánoèní a úspìný rok 2011.
Václav Zadrail
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Dorost 1.A tøída

Sezónu 2010-11 jsme zaèali v srpnu a to na høiti v Chýnovì.
Do pøípravy se zapojilo celkem 23 hráèù. Tréninky jsme mìli
tøikrát týdnì, kdy jsme se hlavnì soustøedili na vytrvalost
a obratnost.
První pøípravné utkání jsme odehráli na høiti v Kozmicích
s dorostem Èekanic.
Se zaèátkem kolního roku jsme upravili tréninky na
dvakrát týdnì se zamìøením na obratnost a herní èinnost.
Jene s pøíchodem povinností ve kole se i zmenoval poèet
hráèù na trénincích a posléze i na zápasech.
Mistrovská utkání zaèala 21. 8. s mustvem Èeských Velenic
na jejich høiti a to výhrou. K tomuto utkání jsme odcestovali
pouze s 15 hráèi.
Domácí utkání jsme zaèali výhrou nad Bechyní která sestoupila
z krajského pøeboru a pak následovala dalí utkání venku
a doma.
Pokud bych chtìl zhodnotit podzimní sezónu tak s pohledu
realizaèního týmu se nám moc nepovedla. Celkové sedmé
místo a dvacet bodù neodpovídá potencionálu které mustvo
má.
Ná cíl bylo hrát na pici tabulky, to znamená druhé
nebo tøetí místo, co se nám nepovedlo. Hlavní pøíèinou byla
nediscipli-novanost nìkterých hráèù kteøí neumìli spojit zábavu
s fotbalem. Tento pøístup ovlivnil i nìkterá utkání ve kterých
jsme mìli bodovat naplno napø. v Jistebnici.

Na druhou stranu musím pochválit i hráèe, kteøí pøistupovali
k zápasùm zodpovìdnì, napø. Jirka Prùa, který i pøes povinnosti
v dorostu pomáhal i v týmu muù v krajském pøeboru.
Podzimní èást jsme ukonèili pøedehrávkou jarního kola
doma s Èeskými Velenicemi výhrou a potom u jsme v restauraci
v Terezínì zhodnotili podzimní èást soutìe.
Po podzimní èásti je mustvo na 6. místì s 23 body. Nejlepími
støelci byli Petr Jirout se sedmi a Jiøí Novotný s pìti brankami.
Na závìr hodnocení bych chtìl Vem hráèùm i realizaènímu
týmu popøát do nového roku hodnì zdraví a sportovních úspìchù
a to platí i pro vechny pøíznivce chýnovského fotbalu.
Doufám, e se vichni u tìíme na jarní boje.
Pechánek Miroslav

FC Chýnov bude mít
opìt pøípravku
Ve fotbalovém oddílu FC Chýnov se rodí nová pøípravka
nejmeních fotbalistù. Po ukonèení èinnosti pana Macháèka,
který v posledních letech trénoval právì pøípravky, hrozilo,
e v Chýnovì nebude ádné drustvo fotbalového potìru.
Proto jsem neváhal a po mém odchodu z A mustva
muù byl na základní kole vyhláen nábor do pøípravky.
V tomto pøípadì musím ocenit pomoc pøedsedy klubu
pana Miroslava Mládka, který rozhodil sítì a v souèasné
dobì u trénuje 10 klukù roèníku 2003-2004. Byl
bych rád, aby nás bylo alespoò 16-17. Proto prosím
rodièe klukù tìchto dvou roèníkù, kteøí by jetì mìli
zájem, a pøijdou do tìlocvièny Z Chýnov, kde kadé
úterý od 16.45 hod. trénujeme. Rádi pøivítáme nové spoluhráèe.
Trénovat jsme zaèali a koncem øíjna, ale kluci
jsou do toho správnì zapáleni, na tréninky se tìí,
a je na nich vidìt, e kadým tréninkem se zlepují
v prvních krùècích fotbalové abecedy.
Po novém roce nás èekají první halové turnaje,
kde si kluci zahrají koneènì zápasy proti soupeøùm.
Hlavnì se tìí, a se obléknou do dresu.
Tým tvoøí zatím tito hráèi: Jaroslav Bartáèek, Jakub
Èerný, Libor Dvoøák, Tomá Hes, David Janko, Radek
Korch, Josef Kovanda, Václav Rothbauer, Vojtìch Vedral
a Jaroslav Vanìk.
Trenérem je pan Karel Sedlatý, a asistentem syn
Martin Sedlatý.
Na závìr chci vem ètenáøùm tohoto obèasníku
popøát hezké proití Vánoèních svázkù a astný Nový
rok. Zároveò chci popøát vem mustvùm FC Chýnov
hodnì úspìchù do druhé èásti sezony.
Karel Sedlatý trenér pøípravky FC Chýnov.

áci - mladí - Okresní pøebor
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áci - starí - Okresní pøebor

Úspìný rok 2010 pro MOTOSPORT CHÝNOV
Motokrosová sezóna 2010 je za námi
a my o ní mùeme rozhodnì hovoøit jako
o úspìné. Devítiletý Marcel Stauffer získal
pro ná tým titul Mezinárodního mistra
ÈR ve tøídì 50ccm, dalí juniortí závodníci
Otto Horák a Václav Chvojka se stali
jihoèeskými krajskými pøeborníky v kategoriích 65ccm a 85ccm. V nejpoèetnìji obsazovaném èeském motokrosovém seriálu Amater
Cup celkovì zvítìzila Lucie Pospíchalová
ve tøídì 50ccm a matador Jiøí Hrobský
ve tøídì Veterán. V nejprestinìjím závodì
sezóny na domácí scénì, kterým bylo
Mezinárodní mistrovství ÈR drustev v Pøerovì
se ná tým umístil na celkovém 4. místì,
pøièem jsme za sebou nechali i takové

vìhlasné týmy jako jsou Orion Litomyl,
Motoman, TM Racing a dalí. A to nás
jetì zranìní jednoho z jezdcù ètyøi kola
pøed koncem poslední rozjíïky pøipravilo
o titul vicemistra ÈR. Ale to je zkrátka
sport...
Uspìli jsme i na poli poøadatelském.
Byli jsme ocenìni jako nejlepí poøadatel
desetidílného motoskijöringového Mistrovství ÈR za víkendový dvouzávod, který
jsme poøádali 9.1. v Radenínì a 10.1.2010
v Rodné. V rámci sedmidílného motokrosového seriálu Amater Cup 2010 jsme
také byli vyhláeni nejlepím poøadatelem.
Ná závod se uskuteènil 4. èervence 2010
na známé trati v Pacovì.

ZPRÁVY Z MATRIKY
Narození
Váchová Kateøina, Velmovice
Pavlíková Tereza, Chýnov
Tomáková Klára, Dobronice
Fuèíková Terezie, Záhostice
Kubart Jakub, Chýnov
Svìchota David, Chýnov
Voláková Adéla, Chýnov
Vachtová Dominika, Chýnov
Dvoøák Jan, Záhostice
Pospíchalová Martina, Chýnov
Vem naim novým obèánkùm
pøejeme pevné zdraví
a dobrý start do ivota.

Sòatky

Martina Hladíková, Horní Hoøice
Radek Tesaø, Chráany

Zlatá svatba 50 let
spoleèného ivota
Andìla a Josef Vojákovi, Chýnov
Marie a Jiøí Tychtlovi, Chýnov

Jubilea

Na závìr roku jsme té uspoøádali
v Chýnovì tradièní závod motocyklù do
Strmého vrchu, tentokráte ji XXVIII. roèník.
Ojedinìlost, tradice a vìhlas tohoto závodu
pøilákaly do Chýnova 2500 divákù a více
jak stovku borcù z celé republiky, kteøí
zde bojovali pøed kamerami Èeské televize,
Novy i Primy o metry chýnovského kopce.
V nejpoèetnìji obsazené kategorii motokros+enduro zvítìzil dvanáctinásobný mistr
ÈR v motokrosu Petr Barto ze stáje
Orion Litomyl RS Petrol, kdy jako jediný
vyjel a do cíle ve vech pìti jízdách.
V kategorii trial se toté podaøilo také
jedinému borci - patnáctiletému talentu
Markovi Wünschovi z Trialu Psáry. V dìtské
kategorii zvítìzil letoní vítìz Støedoevropského

poháru ve tøídì 85ccm Daniel Kièka, nae
týmová závodnice Daniela Krejèová skonèila
na krásném tøetím místì. Nejmladí úèastnicí
závodu byla její týmová kolegynì, teprve
pìtiletá Nikolka Sládková z Chýnova.
Na tomto místì bych chtìl té podìkovat
vem poøadatelùm závodu v èele s Milanem
Makovcem a Jiøím Jirkù za perfektní
pøípravu celé akce.
Nyní se ji pomalu chystáme na zimní
motoskijöringy. Hned poèátkem ledna 2011
budeme mít monost hostit úvodní dva
podniky èeského mistrovství. Lokality,
kde se tyto závody pojedou, budou jetì
upøesnìny. Zároveò se chystáme jako jediný
jihoèeský tým nasadit hned dvì posádky,
které se budou úèastnit celého republikového
seriálu.

Dìkujeme vem naim sponzorùm
za jejich podporu! Naim pøíznivcùm
a také vem obèanùm mìsta Chýnova
pøejeme krásné vánoèní svátky
a mnoho úspìchù v pøítím roce!
Even Zadrail
pøedseda organizace

70 let Vilímková Marie, Chýnov
Pokorný Jaroslav, Chýnov
Novotná Marie, Velmovice
Veøtát Frantiek, Chýnov
75 let Tychtl Jiøí, Chýnov
Komárek Josef, Dobronice
80 let Dobiáová Ludmila, Chýnov
Hejdová Libue, Chýnov
Chráanský Bøetislav, Chýnov
Votavová Vlasta, Chýnov
Landa Frantiek, Chýnov
85 let Strnadová Vlasta, Chýnov
Bednáø Jan, Chýnov
90 let Gebrová Jiøina, Chýnov
Pumberger Jaroslav, Chýnov

Úmrtí
Vejvodová Marie /1920/, DS
Vachtová Marie /1922/, Záhostice
Knoblochová Helena /1922/, DS
Pakostová Marie /1923/, DS
Proková Miroslava /1926/, DS
ilhavý Bohuslav /1927/, Chýnov
ilhavá Frantika /1925/, Chýnov
Fuèíková Anna /1926/, Záhostice
Fuèík Miloslav /1924/, Chýnov
Krchová Barbora /1908/, Chýnov
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Daò z nemovitostí na zdaòovací období roku 2011
V prùbìhu roku 2010 dolo k obnovì
katastrálního operátu v katastrálním
území Chýnov a Klouovice. Podle
informace Katastrálního pracovitì Tábor
je plánováno dokonèení obnovy katastrálního
operátu do konce roku 2010 v katastrálním
území Velmovice. Vlastníkùm pozemkù
dosud evidovaných ve zjednoduené evidenci
a pronajatých, nacházejících se ve výe
uvedených katastrálních územích vzniká
na zdaòovací období roku 2011 povinnost
podat daòové pøiznání za novì vzniklé

pozemky evidované v podobì parcel katastru,
a to bez ohledu na to, zda jsou pronajaty
èi nikoliv. Daòové pøiznání je nutné podat
Finanènímu úøadu v Táboøe nejpozdìji
do 31.1.2011.
Dnem 1. 1. 2011 nabývá úèinnosti
zákon è. 280/2009 Sb., daòový øád, ve
znìní pozdìjích pøedpisù. Tento zákon
zavádí povinnost uhradit pokutu, nepodáli poplatník daòové pøiznání, nebo uèiníli tak po stanovené lhùtì, a toto zpodìní
je delí ne 5 pracovních dnù.

Upozoròujeme poplatníky, kterých
se povinnost podání daòového pøiznání
týká, aby ji nenechávali na poslední
chvíli. Podání daòového pøiznání je moné
uèinit elektronicky na internetových stránkách èeské daòové správy (http://cds.mfcr.cz),
podáním k potovní pøepravì nebo osobnì
Finanènímu úøadu v Táboøe v úøedních
hodinách.
Nepøesáhuje-li celková roèní daò
èástku 5.000,-Kè, je splatná najednou
do 31. kvìtna 2011.
Finanèní úøad v Táboøe

Restaurace U Bazénu Vás vítá . . .

Dne 12.11.2010 jsme pro Vás znovu otevøeli Restauraci
U Bazénu ve sportovním areálu v Chýnovì na pøedmìstí.
Jak u napovídá samotné pojmenování areálu, mùete
se zde vìnovat Vaim oblíbeným sportovním aktivitám na
antukových tenisových kurtech, høiti na beachvolejbal,
stolnímu tenisu, plavání, ... .
I Vae dìti zde najdou zábavu na skluzavkách, houpaèkách
a rùzných prolézaèkách.
Ke sportu samozøejmì patøí i relaxace a obèerstvení,
které Vám poskytne právì nae restaurace otevøená dennì,
mimo pondìlka, od 17.00 hod do 22.00 hod.
V areálu restaurace Vám nabízíme monost sledování
sportovních pøenosù, pro pasivní sportovní nadence a fanouky,
na více ne osmi sportovních kanálech, na televizní obrazovce
o úhlopøíèce 127 cm, v HD rozliení. S nadením urèitì
také rádi vyuijete saunovací zaøízení a víøivou vanu Whirpool.
Ve s obsluhou, nabídkou piva Staropramen, rùzných druhù
alkoholu, káv a nealko nápojù, také jídel a pochutin, které
zaruèenì uspokojí chuové pohárky nejednoho labuníka.
Sportovní areál Vám také nabízí k uívání volné pokoje
s balkóny pro dlouhodobý pobyt a monost ubytování i pro
firmy.

Pokud budete potøebovat jakékoliv informace, s dùvìrou
se obrate na p. Láníèka na telefonním èísle 602/371 903.
Na Vae pøání jsme schopni pøipravit a uspoøádat rùzné
slavnosti, tøídní srazy, oslavy, spoleèenské akce, rauty,
veèírky, párty, zábavy, diskotéky, ... .
Tìíme se na Vás v Restauraci U Bazénu ve sportovním
areálu v Chýnovì.
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