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Ze zasedání zastupitelstva
Pøedposlední zasedání zastupitelstva

v tomto volebním období se uskuteènilo
31. 08. 2010 jako obvykle v 19.00 hod.
v jídelnì restaurace Na Radnici .

Po obligátních úvodních procedurách
do�lo na rozbory hospodaøení za 1. pololetí
2010. Nejprve p. Jaroslav Mládek, jako
pøedseda finanèního výboru, seznámil
zastupitele s hospodaøením mìsta. To
mìlo v prvním pololetí faktické pøíjmy
15 675 t is .  Kè, by� úèetnì jsou je�tì
o pøevody z úètu na úèet a daò za obec
vy��í o 2,989 mil . Kè.

Výdaje do komunikací èinily 1,28
mil . Kè, chodníkù 765 tis . Kè, dotace
do dopravy 38,5 tis.Kè, splátky a úroky
za vodovod Záhostice 322 tis. Kè, slu�by
pro kanalizace 35 tis. Kè, provoz vodní
nádr�e 18 tis. Kè, mateøská �kola 74
tis. Kè, základní �kola 1 milion, provoz
knihovny a infocentra 619 tis. Kè, zájmová
èinnost v kultuøe 86 tis . Kè, památky
51 tis. Kè, kultura a Sbor pro obèanské
zále�itosti 108 tis. Kè, údr�ba a rozvoj
sportovi�� 633 tis. Kè, kdy� z toho 348
tis. Kè bylo investováno do oprav bytù,
starých �aten a støechy pùvodní budovy
a 222 tis. Kè bylo dofinancování výstavby
nových �aten na fotbalovém høi�ti.  Pøíspìvky
obèanským sdru�ením èinily 356 tis. Kè,
na bytové hospodáøství bylo vydáno
660 tis. Kè, pøevá�nì ve splátkách a úrocích
úvìrù, na peèovatelskou slu�bu pak
961 tis. Kè, z toho 264 tis. Kè na obìdy,
které si dùchodci platil i 314 tis.  Kè.

Nebytové hospodáøství nás stálo
2,69 mil . Kè, kdy� 2,55 mil .  Kè z toho
èinil nákup nemovitosti  - bývalé tra�ové
distance na Chýnovském nádra�í .

Provoz a opravy veøejného osvìtlení
nás stály 489 tis. Kè, rozvoj infrastruktury
pak  87 tis. Kè, za 438 tis. Kè jsme
zpìt odkoupili parcelu v Záhosticích,
nebo� nový vlastník odstoupil od smlouvy
(je dosud volná!) , za daò z prodeje
nemovitosti nám bylo vymìøeno 35
tis. Kè, za 35 tis. Kè jsme poøídili hasièùm
�ebøík, svoz a likvidace odpadù nás

Dìkujeme v�em, kteøí finanèní èástkou pøispìly do sbírky
pro obec Chrastavu, která byla zasa�ena srpnovou
povodní. Celkem se vybralo 15 tis. Kè.

stála 1,245 mil. Kè, péèe o vzhled obce
a veøejnou zeleò pøi�la na 1,4 mil .  Kè,
jeliko� se narodilo 9 dìtí v 1. pololetí
bylo vyplaceno 90 tis. Kè na pøíspìvcích
rodièùm, po�ární ochrana potøebovala
63 tis.  Kè.

Náklady na zastupitele èinily 348
tis. Kè, na volby 33 tis . Kè a náklad
na provoz mìstského úøadu èinil 2,11
mil. Kè. Za slu�by bank a poji�tìní jsme
vynalo�ili 40 tis.  Kè.

Pøíjmy z mìsta byly hlavnì z daní
- a to 11,18 mil .  Kè (ov�em - 1,56
mil. Kè danì obce) z dotací - 380 tis. Kè
nám poskytl úøad práce, 958 tis.  Kè
byly pøíjmy za odpady od obèanù, 64 tis. Kè
za odpady od organizací , 40 tis. Kè
od JÈK na hasièe, 70 tis. Kè JÈK na
dìtské høi�tì, 56 tis. Kè z prodejù a pro-
nájmù pozemkù, 823 tis. Kè z nájemného
bytù, 620 tis. Kè z pronájmu nebytových
prostor, 500 tis . Kè splátky od dlu�ní-
kù 470 t is . Kè od obcí pøi�kolených

na �kolství, 94 tis. Kè výnos za knihovnu
a Infocentrum a dal�í drobnìj�í pøíjmy.
Dotace na výkon státní správy, vèetnì
�kolství od JÈK 1,21 mil. Kè, za výherní
hrací automaty 132 tis. Kè, za správní
poplatky 123 tis. Kè.

Z úvìrù pøijatých v minulých letech
nám zbývá doplatit 1,82 mil .  Kè za
DPS, 2,7 mil . Kè 20ti bytovku a 790
tis. Kè za vodovod Záhostice.

Nový úvìr 2,55 mil .  Kè za budovu
bývalé tra�ové distance zaèneme splácet
ve druhém pololetí . Splátky bytù jsou
plnì hrazeny z vybíraného nájemného,
splátky za vodovod z vodného, stoèného
a budovu pro Chýnovskou majetkovou
budeme splácet z provozních prostøedkù
mìsta. Pokud máte zájem o podrobnìj�í
pøehled pøíjmù a výdajù mìsta, máte
mo�nost u tajemníka úøadu, hospodáøky
mìsta, ale i u mì, nahlédnout do
kompletního vyúètování, které je na MìÚ
ulo�eno a kontrolováno auditem JÈK.

/pokraèování na str. 2/
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/dokonèení ze str. 1/
Dal�ím programem zastupitelstva

bylo seznámení s hospodaøením Chýnovské
majetkové s.r.o..Tato na�e servisní organizace
hospodaøila celkem s 8,136 mil . Kè
pøíjmù a s 7 mil . Kè výdajù.

Pøíjmy z lesa byly 1.235 mil . Kè,
výdaje 977 tis.  Kè z toho 240 tis.  Kè
nájem mìstu.

Ve vodním hospodáøství byly pøíjmy
2,61 mil . Kè, výdaje 1,9 mil . Kè, z toho
180 tis . nájem mìstu. Kladný rozdíl
mezi pøíjmy a výdaji bude spotøebován
ve 2. pololetí , kdy nejsou pøíjmy za
doplatky, ale provoz se musí hradit
stále. Na �kolní vývaøovnì byl pøíjem
1,765 mil . Kè, výdaje 1,68 mil . Kè.

Odpady od podnikatelù vynesly 306
tis. Kè, náklad byl 119 tis. Kè. Opìt platí,
�e pøíjmy jsou v 1. pololetí a výdaje
pak celý rok. Z pronájmu hrobù byl
pøíjem 33 tis. Kè, náklad 15 tis. Kè.
Zde je vy��í pøíjem jednou za 10 let ,
dle cyklu pronájmu hrobových míst .
Ostatní roky je pøíjem výraznì ni��í
a výdaje jsou zhruba stejné.

Práce pro mìsto, pøevá�nì úklid
a údr�ba veøejných prostranství a zelenì
byly fakturovány v èástce 2,039 mil. Kè
pøi nákladech 2,041 mil . Kè. Spoleèné
náklady èinily 270 tis. Kè, pøi pøíjmech
133 tis. Kè.

Bytové hospodáøství + MH Chýnov
hospodaøily s pøíjmy a výdaji tak, �e
vybrané èástky za nájem a odpady ve
stejné vý�i odvedlo do rozpoètu mìsta,
nebo na úhradu slu�eb nasmlouvaných
pro u�ivatele bytù, které jsou jimi té�
hrazeny prostøednictvím záloh skládaných
u MH. Nákladem mìsta je pak 76 tis. Kè,
které jsou poskytovány  na tuto celkovou
slu�bu .

K hospodaøení Z� mìla pøíspìvek
øeditelka Z� paní Mgr. Marie Hánová,
k hospodaøení M� pak øeditelka M�
paní Helena Málková, která se je�tì
o nìm zmíní ve svých zprávách v Obèasníku.

Pøíprava vìcného zámìru rozpoètu
na rok 2011, a tak trochu i na roky
pøí�tí v dal�ím bodì jednání, bylo pro
mì tak trochu zklamáním, kdy� mimo
mnou navrhované akce, byl vznesen
jen jeden námìt na dal�í zále�itost .

Pro pøí�tí rok, ale i dal�í, jsem doporuèil
dobudování prostor pro Chýnovskou
majetkovou, brouzdali�tì u vodní nádr�e,
vèetnì vybudování vodního zdroje
a oplocení, okanalizování lokality Podmost,
rekonstrukci VO, zasí�ování 10 - 15
parcel pro výstavbu RD, výmìny oken
v knihovnì Dobronice, vybudování ÈOV
v Záhosticích, práce na komunikacích
Vá�ova, Vítkovcù, Luèní, Okru�ní, chodníkù
v ulici Turovecká, Nekutova, U �pýcharu,

Vá�ova a také kompletní pøechod na
bezdrátový rozhlas atd.

Diskuze ve�kerá �ádná.
Nákupy a prodeje tentokrát  nebyly

po�adovány �ádné a tak byla projednána
�ádost o pøíspìvek pro  obèanské sdru�ení
Polánky na poøízení snì�ného skùtru
pro ly�aøské stopy. Zastupitelstvo
odsouhlasilo 10 tis . Kè.

�ádost obèanky Dolních Hoøic o pùjèku
150 tis . Kè zastupitelstvo nepodpoøilo.

Rozpoètové zmìny zastupitelé schválili.
Jak pøicházejí do rozpoètu pøíjmy, jsou
postupnì zapojovány do výdajù nad
rámec pøijatého rozpoètu. Zastupitelstvo
také odsouhlasilo dar pro obec Chrastava
ve vý�i 15 tis. Kè. Tolik se také vybralo
pøi veøejné sbírce a tak jsme ji� poslali
této obci 30 tis. Kè na obnovu po povodni,
která je v létì postihla.

Zastupitelé také schválili návrh vyhlá�ky,
která stanovuje pravidla pro udìlování
èestného obèanství mìsta Chýnov. Tato
vyhlá�ka byla pøipravena a odsouhlasena
na základì návrhu Dìkanství Chýnov
udìlit èestné obèanství Monsr. Vladimíru
Vyhlídkovi, který je rodákem z Chýnova
a významným církevním hodnostáøem
a který dovr�í 85 let. O pøípadném udìlení
èestného obèanství bude jednat zastupitelstvo
na pøí�tím zasedání a tedy a� po nabytí
právní moci úèinnosti vyhlá�ky.

V informacích jsem pak zastupitele
seznámil s pracemi, které probíhají a také
s akcemi, které byly  uskuteènìny, nebo
nás èekají .

Z tìch pracovních jsem seznámil
pøedev�ím o postupu oprav budoucího
sídla Chýnovské majetkové s.r .o. .
Zhotovujeme novou støechu, betonové
podlahy, instalace v�eho druhu, pøípojku
plynu apod. Èeká nás dodávka gará�ových
vrat (2 ks), sádrokartonový strop, topení,
sociáln í  zázem í  apod .  Èás t  budovy
(ga rá�e , dílna,sociálky) bychom chtìli
zprovoznit do konce roku, kanceláøe
pøí�tí rok.

Opravujeme chodníky, kanalizaci ,
VO, cesty. Znaèný náklad spotøebuje
provoz mìsta, zejména údr�ba zelenì,
úkl id .

Z probìhlých akcí jsem se zmínil
o setkání s armádou, z pøipravovaných
o festivalu dechových hudeb, neckyádì.
V této souvislosti také s tím, �e dosavadní
nájemce Sportovního areálu k 1. 11. 2010
ukonèí své pùsobení a �e budeme hledat
nového .

Po  schválení usnesení z jednání
zastupitelstva okolo 20,30 hod. zastupitelstvo
ukonèilo svoji schùzi s tím, �e poslední
zasedání zastupitelstva bude v úterý
12.10.2010 od 19,00 hod. opìt v jídelnì
restaurace Na Radnici .

Za zastupitelstvo mìsta Chýnov:
Mgr. Pavel Eybert, starosta

Placená inzerceVá�ení Chýnováci,
jeliko� se funkèní období

Mìstského zastupitelstva, ale i Senátu PÈR chýlí ke konci, vystavíte
mi, prostøednictvím svého hlasování ve volbách, vysvìdèení.

Pokud usoudíte, �e jsem byl Chýnovu, ale i Ji�ním  Èechám a Èeské
republice prospì�ný, budu potì�en. Znáte mì a moji práci nejlépe
a proto má pro mì Va�e ohodnocení nejvìt�í význam.

Za dvacet let na chýnovské radnici a 14 let v Senátu PÈR jsem
snad nìco dokázal, nìco také urèitì zkazil. Ka�dopádnì, a� u� mi
vysvìdèení vystavíte jakékoliv, dìkuji za nì. Co bude dál je  jen na
Vás .

Mgr. Pavel Eybert
kandidát za ODS na starostu mìsta Chýnov a senátora PÈR

Srdeènì Vás zdraví Vá� dosavadní starosta a senátor PÈR.

Na�e mìsto pøíjemnìj�í pro rodinu...
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Dìkuji èlenu Rady mìsta Chýnova panu
Jaroslavu Mládkovi za obsáhlé osobní
vysvìtlení na téma pøíspìvkù sportovním
oddílùm v na�em mìstì. Zjevnì si nev�iml,
�e jsem èlánek nepsal jen já, ale �e pod
ním byl podepsán i jeho spoluautor pan
Milan Makovec.

Po pøeètení tohoto pøíspìvku a zároveò
èlánku pøedsedy FC Chýnov o nìkolik
stránek dále jsem si polo�il otázku, jak
to tedy vlastnì je s tím sportem v Chýnovì
doopravdy.. .? Na jednu stranu se pan
Mládek holedbá velkou základnou mláde�e,
pøedseda FC Chýnov v�ak protiøeèí pravým
opakem - pøípravka pro nedostatek dìtí
zru�ena, mlad�í i star�í �áci byli pro

Z katolické farnosti
Mo�ná jste se ji� doslechli , �e na

èestné obèanství na�eho mìsta byl navr�en
Mons. Vladimír Vyhlídka. Tìm, kteøí ho
neznají , bych ho rád pøedstavil:

Narodil se 20. listopadu 1925 v Chýnovì.
Po ukonèení základní �kolní docházky
v Chýnovì vystudoval reálné gymnázium
v Táboøe.

V roce 1947 nastoupil základní vojenskou
slu�bu. V únoru 1948 vylouèen pro své
nábo�enské pøesvìdèení ze �koly dùstojníkù
v záloze a pøevelen k PTP oddílùm.

Od roku 1950 vystøídal rùzná zamìstnání
v mrazírenském prùmyslu, v ÈKD Sokolovo...
Proto�e mu u nás nebylo umo�nìno studovat
teologii , emigroval v roce 1964 do Itálie,
kde vystudoval teologii na èeské koleji

Chýnovský rodák Vladimír Vyhlídka
v Øímì a stal se knìzem.

Proto�e chtìl pùsobit jako knìz v Èe-
chách, vrátil se do vlasti v roce 1970.
Jeho první cesta vedla do Chýnova - právì
na pou�. K výkonu funkce duchovního
mu v�ak nebyl vydán státní souhlas, a proto
pracoval do roku 1973 jako pomocný
zdravotník v Praze. Od listopadu 1973,
kdy dostal státní souhlas, pùsobil v duchovní
správì v pohranièí.

V roce 1988 se stal sekretáøem pra�ského
arcibiskupa Franti�ka kardinála Tomá�ka,
zùstal jím a� do jeho smrti v roce 1992.
Za svoji èinnost po boku kardinála Tomá�ka
dostal titul Monsignore.

Od roku 1992 do roku 1998 pùsobil
jako dìkan v Táboøe. Na podzim 1998
se stal kanovníkem Královské kolegiátní
kapituly na Vy�ehradì. Pøestìhoval se
z  Tábora do Prahy na Vy�ehrad, kde
dodnes bydlí .

Vedle svých povinností, které vyplývají
z jeho církevní hodnosti, je literárnì èinný
jako pøekladatel.

Reakce na pøíspìvek pana Jaroslava Mládka z Obèasníku �èerven 2010�
na téma �Pøíspìvky sportovním organizacím�

nedostatek èlenù odhlá�eni z 1.A tøídy. . .
Dìti, které patøí vìkem do pøípravky, dostávají
pokyn nastupovat za star�í �áky, tedy
s o 5 let star�ími a mnohdy o dvì hlavy
vìt�ími kluky. Je to správnì? Je opravdu
ta základna tak velká?

Proè nemohli jet mlad�í �áci na zimní
turnaj v hale? Tisíc korun zápisné je
pro FC Chýnov moc? Tomuto se øíká
podpora mláde�e? Kam mizí ty stotisícové
pøíspìvky na adresu FC Chýnov? A proè
nejsou k dispozici trenéøi dìtských kategorií
a pøedseda FC Chýnov vyzývá obèany
k této èinnosti prostøednictvím tohoto
Obèasníku?

Celkem mì ji� unavuje trávit mnoho

èasu tím, aby si koneènì nìkdo z vedení
na�eho mìsta v�iml, �e zde existuje agilní
sportovní klub, který Chýnov na poli sportovním
jednoznaènì nejlépe reprezentuje, vìnuje
se mláde�i, poøádá pro ni soustøedìní,
doprovází je po závodech, spolupracuje
se �pièkovými sportovci, atd. Je�tì �e
v na�em mìstì ne�ije napø. olympionièka
Martina Sáblíková. Ta i navzdory tomu,
�e je olympijskou vítìzkou, tak jen proto,
�e by zde tento sport dìlala sama, nedostala
by nejspí�e dle filozofie pøedstavených
na�eho mìsta za své výkony ani korunu...

Závìrem bych chtìl øíci , �e v èem
s panem Mládkem plnì souhlasím, je
to, �e sport je pouze jistá nadstavba a
�e jsou v �ivotì lidském vìci daleko dùle�itìj�í.

Ev�en Zadra�il, MOTOSPORT CHÝNOV

Ve spolupráci s Diakonií Broumov poøádáme

Humanitární sbírku obleèení

Kdy� mu to zdraví dovolí , vrací se
do Chýnova, zvlá�tì ke hrobu rodièù. V
posledních letech pøijí�dí na pozvání farnosti
na poutní m�i jako kazatel.

â Letního a zimního obleèení  /dámské, pánské,dìtské/
â Lù�kovin, prostìradel, ruèníkù, utìrek, záclon ,
â Látky  (minimálnì 1m2, prosíme, nedávejte odøezky a zbytky látek)
â Domácí potøeby-nádobí  bílé i èerné, sklenièky- v�e nepo�kozené
â Peøí, péøových a vatovaných pøikrývek, pol�táøù a dek
â Obuv  - ve�kerou nepo�kozenou

Vìci pøineste dobøe zabalené v pytl ích nebo krabicích.
Pøíspìvek na dopravu a tøídìní 5,- Kè za balík nebo pytel.

Vìci je mo�né odevzdat v Chýnovì v bývalém pivovaru
v pátek 8. øíjna od 16 do 18 hodin

a v sobotu 9. øíjna od 8 do 10 hodin

Volby  2010
Mìstský úøad v Táboøe

pøíslu�ný jako
registraèní úøad

ve smyslu ust.  § 21
odst. 3 zákona è.  491/2001. ,

o volbách do zastupitelstev obcí a o zmìnì
nìkterých zákonù, ve znìní pozdìj�ích
pøedpisù projednal podle ust. § 23 odst. 1
zákona o volbách kandidátní listiny
volebních stran pro volby do zastupitelstva
mìsta Chýnova konaných ve dnech
15. a 16. øí jna 2010 a zaregistroval
kandidátní listiny tìchto volebních stran:
l �Komunistická strana Èech a Moravy�
l �Køes�anská a demokratická  unie
Èeskoslovenská strana lidová�
l �Obèanská demokratická strana�
l �Sdru�ení nezávislých kandidátù z
Klou�ovic, Dobronic, Velmovic a Zahostic�
l �Starostové a nezávislí� Na listopad chystáme ji� tradièní svatomartinský prùvod...
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Po skonèení oficiálních soutì�í, kde panuje
velká nervozita a soutì�í se o tisíciny vteøin,
jsme pro hasièe z na�eho okrsku pøipravili

na závìr soutì�ního období hasièské hry.
Soutì�ilo se v netradièních disciplínách, a ne�lo ani

tak o výsledky jako o pobavení v�ech soutì�ících i divákù
sobotního odpoledne na fotbalovém høi�ti v Chýnovì.

U� první disciplína ukázala hravost hasièù, kdy po odstartování
po�árního útoku v plné zbroji celé dru�stvo zakleklo a
pìknì po ètyøech, jako vláèek, se sunulo dìtskou prolézaèkou
na startovní èáru, kde na ka�dého èlena èekal pùllitr zlatavého
moku, který musel ka�dý vypít pìknì do dna a a� po
dopití poslední kapky se zastavil èas. A právì tato poslední
èást úkolu dìlala soutì�ícím velké problémy. Ono vypít
rychle pùllitr pivka po 200 metrovém bìhu není opravdu
jednoduché, jak si mnozí na startu mysleli .

Druhou disciplínou byla dálková doprava vody - �tafeta,
pøi které soutì�ící na prvním úseku musel pøenést vìdro
plné vody, pøelít obsah do savice, tu na dal�ím úseku
pøelít zpìt do vìdra a na nosítkách pøenést ke d�berovce.
Pøitom pøi pøelévání  si museli v�ichni dávat  velký pozor,
aby moc vody nevyplýtvali a zbylo jim dost vody na sestøíknutí
terèe. Nìkterým  týmùm se to povedlo a� s poslední kapkou
vody, která zbyla ve vìdru.

V poslední týmové disciplínì v pøetahování lanem o  nej-
silnìj�í dru�stvo, èekalo na soutì�ící  lano, které u� svým
vzhledem budilo respekt. Lano mìlo prùmìr deset centimetrù
a nosnost 70 tun a nehrozilo tak, �e ho soutì�ící pøetrhnou.

Oznamujeme obèanùm, �e v období
od 1. 10. 2010 do 30. 4. 2011 bude
pro veøejnost otevøena èekárna na
nádra�í v Chýnovì. Otevírat se bude
v pracovní dny pøed pøíjezdem prvního
vlaku tj. ve 4.15 hod. a ostatní dny
v 6.30 hod. Uzavírat se bude v pracovní
dny ve 23.15 hod. a ostatní dny ve
20.40 hod. Provoz èekárny ÈD je
zaji�tìn nákladem Mìsta Chýnov.

Hasièské hry

Hasièi i tady ukázali , �e umí opravdu pìknì zabrat a v�dy
táhnout, kdy� je tøeba, za jeden provaz.

Ve vlo�ené soutì�i dvojic, kde první soutì�ící , v disciplínì
nazvané �sací vedení�, musel vysát metrovým brèkem  pùllitr
piva a druhý soutì�ící , v disciplínì �pøívodní vedení�, musel
vypít tuplák piva. K velkému pøekvapení v�ech se na prvním
místì umístilo dru�stvo �en.

A jak to nakonec dopadlo v ostatních disciplínách?
Výbornì! Vyhráli v�ichni, kteøí se zúèastnili! Ne�lo o umístìní
ani o èasy, ale sejít se a pobavit sebe i pøítomné diváky.
A to se nám snad podaøilo.

Jak se na jedné stranì tribuny dobøe bavili hasièi , tak
na druhé stranì u dìtského høi�tì, se bavily zase dìti .
U�ívaly si celé odpoledne na sluníèku ve znamení her
a soutì�í o sladké ceny s DJ Pepou Lidralem a jeho �enou.

V pozdních veèerních hodinách se k úèinkujícím pøipojila
soutì� �o hoøící hru�ku�, a tak bylo konstatováno, �e se
Chýnovské hasièské hry 2010, povedly.

Jinak na�i hasièi nezaháleli ani v letních mìsících.
V èervenci soutì�ili na hasièském memoriálu v Dolních
Hoøicích, zúèastnili se oslav 135. výroèí zalo�ení Sboru
dobrovolných hasièù v Mladé Vo�ici s historickou hasièskou
støíkaèkou. Dále pomáhali dvakrát s odklízením a èi�tìním
komunikace  od bahna po pøívalových de�tích v Nuzbelích.
V srpnu zasahovali pøi belskových povodních v Plané nad
Lu�nicí , Chýnovì a Støíbrných Hutích a podíleli se na
akci �Den s Armádou�. Zaèátkem záøí se zúèastnili v noèních
hodinách pátrací akce po pohøe�ované osobì.

A tak si myslím, �e si ty hasièské hry na konci léta
plnì zaslou�ili . Za Sbor dobrovolných hasièù Chýnov:

Jan Pistulka st.

Vá � e n í ,
ch c i  Vám podìkova t za pomoc pø i h l edán í man�e la

08.09.2010, k t e rý pø i z t rá t ì o r i en tac e zab l oud i l v   l e s e
p ø i  h l edán í hub . Mìl a l e ,  d íky Bohu , s í lu uj í t
v e lký kus c e s t y a t ím un ika l h l edaj í c ím. Jed iná
mo�nos t ,  c o udì la t pro j eho zách ranu , by l o ob rá t i t  s e
na po l i c i s t y a has i è e .

Mnohokrá t dìkuj i za Va� i snahu
a ocho tu nám pomoc i .

S pozdravem  Vìra Chrá� �anská .

Podìkování èlenùm Hasièského sboru
v Chýnovì a místním policistùm.

Oznámení obèanùm
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Zpravodajství Policie Èeské republiky
❶❶❶❶❶ Tábor - Pìt dopravních
událostí.

K první z hlásných dopravních nehod
do�lo krátce po pùlnoci na vèerej�í den,
kdy øidiè osobního vozidla, s velkou
pravdìpodobností pod vlivem alkoholu,
havaroval v Bechyni do oplocení u domu.
Po nehodì se odmítl podrobit vy�etøení,
zda není pod vlivem omamné èi návykové
látky. Následným �etøením policistù se
navíc prokázalo, �e øidiè má ulo�en
trest zákazu øízení motorových vozidel,
a to a� do roku 2013. Policisté tak
proti nìmu zahájili úkony trestního øízení
pro pøeèin maøení výkonu úøedního rozhodnutí,
o jeho potrestání tak bude opìt rozhodovat
soud. Dal�í hlásnou dopravní nehodou
pak byla havárie osobního vozu, ke
které do�lo krátce po poledni na silnici
v katastru obce Chabrovice. Øidiè po
èelním nárazu vozidla do stromu utrpìl
zranìní, které si vy�ádalo jeho transport
do nemocnice. Z té v�ak následnì bez
vìdomí lékaøù utekl a zdr�uje se na
neznámém místì. Policisté proto po nìm
pátrají. Tøetí hlásnou dopravní nehodou
byl úraz chodkynì, která byla v Mrázkovì
ulici v Sobìslavi zachycena couvajícím
osobním vozidlem. Její zranìní si vy�ádalo
zásah zdravotnické záchranné slu�by.

Nehlásnými dopravními nehodami, které
si v�ak vy�ádaly poskytnutí souèinnosti
policie, byla havárie nákladního vozidla
v Chýnovì, která èásteènì bránila v provozu
na hlavním silnièním tahu 1/19, a to
v dobì od pùl deváté hodiny ranní a�
témìø do tøetí hodiny odpolední a dále
pak kolize dvou osobních vozidel v katastru
obce Ko�ín.

❷❷❷❷❷ Pátrací akce po seniorech.
Tábor - Po ztraceném houbaøi
pátrali policisté.

V tomto týdnu policisté na Táborsku
pátrali ji� dvakrát po seniorech, kteøí
se vydali do pøírody a nemohli najít cestu
zpìt. Po pátrací akci na Bechyòsku z poèátku
tohoto týdne pátrali tábor�tí policisté
vèera na Chýnovsku po 79letém seniorovi,
který se vydal do lesa na houby. Obì
pátrací akce mìly sice ��astný konec,
ale ne v�dy tomu tak musí být. Ztraceného
houbaøe hledalo 15 policistù, slu�ební
pes a 17 dobrovolných hasièù z Chýnova.
Jistì není potøeba pøipomenout, �e bylo
vynalo�eno mnoho sil i prostøedkù, aby
byl zachránìn lidský �ivot. Vìt�inì tìchto
situací by se dalo pøedejít pøedev�ím
správným odhadnutím svých sil . Dal�í
dùle�itou zásadou, kterou by mìl ka�dý

dodr�ovat, je, �e ten, kdo se chce vydat
do pøírody, sdìlí svým blízkým okruh,
kde se bude pohybovat, pøedpokládaný
èas návratu a pokud jede do lesa automo-
bilem i lokalitu jeho zaparkování. Ka�dý,
kdo se vydá do lesa sám, by mìl nav�tìvovat
jen místa, která dùvìrnì zná. Jednou
z nejhlavnìj�ích vìcí je mít u sebe nabitý,
plnì funkèní telefon. Toto v�e pomù�e
policistùm správnì èlovìka v nouzi lokalizovat
a poskytnout mu rychlou a úèinnou
pomoc.

¸ Pozor na podvodné
telefonáty
Tábor - Senioøi pozor!

Tábor�tí kriminalisté �etøí v poslední
dobì nìkolik pøípadù, kdy kdosi zavolá
na pevnou linku vìt�inou star�ích obèanù
s následující legendou. Pøedstaví se
jako vnuk èi jiný pøíbuzný a �ádá o pomoc
pøi vyøe�ení svého finanèního problému.
Jedná se vìt�inou o finanèní zálohu
na koupi èi opravu auta èi o nutnost
rychle uhradit finanèní pùjèku. V prùbìhu
hovoru zji��uje finanèní situaci dotazovaného
a telefonát konèí tím, �e vyzvednout
zapùjèené peníze po�le svého kamaráda.

Policisté pøed tìmito telefonáty dùraznì
varují. Pokud si nejste skuteènì stoprocentnì
jisti , �e hovoøíte se svým pøíbuzným
èi známým, na telefonát v �ádném pøípadì
nereagujte a zejména nehovoøte o své
finanèní situaci.

Tábor�tí kriminalisté tímto �ádají
obyvatele Táborska, kteøí byli v poslední
dobì tímto telefonátem kontaktováni,
aby se pøihlásili na telefonním èísle
974 238 445 èi lince èíslo 158. Dìkujeme.

❹❹❹❹❹ Mìdìné okapy jsou v kurzu
Tábor - Chýnov - Na budovì
nevydr�ely ani týden.

Policisté pátrají po zlodìji , který
v noèních hodinách z 6. na 7. záøí 2010
odmontoval z budovy firmy v ulici Slavníkovcù
v Chýnovì teprve pøed týdnem nainstalované
dva mìdìné okapové svody vèetnì pìti
kolen a dvou kotev v celkové délce
8 m. Majiteli tím zpùsobil �kodu ve
vý�i 6 500 korun. Zda okapy nyní zdobí
jiný dùm, èi zda skonèily, jak je v tìchto
pøípadech obvyklé, jako znehodnocený
odpad ve sbìrných surovinách, �etøí
policisté místní policejní stanice.

K tìmto pøípadùm dochází velmi
èasto, policisté proto pøed tìmito kráde�emi
varují . Na lince 158 pøivítají zejména
vèasné informace o jakémkoliv podezøelém
dìní, které by smìøovaly
k objasnìní této trestné
èinnosti .

por.
Mgr. Miroslav Doubek

taorpcr@mvcr.cz

Ocenìní práce policistù
Za spolupráci s VP AÈR byli ocenìni �Køí�em Vojenské policie�.

Pøi pøíle�itosti slavnostního aktu pøedání funkce velitele Velitelství Vojenské
policie a velitele Vojenské posádky Tábor vìnoval dne 2. záøí 2010 náèelník
Vojenské policie brigádní generál Ing. Vladimír Lo�ek vyznamenání �Køí� Vojenské
policie� té� dvìma táborským policistùm, a to npor. Mgr. Vítu Feichtingerovi -
vedoucímu Obvodního oddìlení Tábor a ppor. Miroslavu Peroutkovi - vedoucímu
Policejní stanice Chýnov. Jmenovaným vyznamenání za dlouholetou a pøíkladnou
spolupráci pøedal osobnì ministr obrany RNDr. Alexandr Vondra.
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KULTURA
Milí ètenáøi,
zamáváme létu, pøivítáme podzim, usedne-

me do køesla, které neodnesly pøívalové
de�tì, otevøeme knihu: Josef Alois Náhlovský
�Kru�nohorská kronika�. Autor nejprve
uvádí zvyklosti a charakteristiku kru�nohorcù,
potom povìsti , bajky, pohádky, oblíbená
jídla s kuchaøskými pøedpisy, které by
se daly ovìøit v praxi.

Vá�nìj�í téma objevíme v díle: David
Lodge �Nejti��í trest�. Spisovatel popisuje
osudy penzionovaného profesora lingvistiky
Desmonda Batese, který pøichází o sluch.
V knize jsou uvádìny nedorozumìní a bizard-
ní situace v dùsledku jeho nedoslýchavosti.
Dìj zaèíná 1. 11. 2006 a po 365 stránkách

Ve dnech 3. - 4. záøí 2010 se uskuteènil ji� tøetí a tentokrát mezinárodní
koncert dechových hudeb Z ji�ních Èech a Moravy v Chýnovì.

Na koncertu vystoupily kapely Bo�ejáci, Budvarka, Keramièka, Gloria
a Drietomanka ze Slovenska. Hlavnì tento slovenský zástupce mìl
veliký úspìch u publika, ov�em pozadu nezùstali ani ostatní úèinkující
a jejich umìní a kvalita byla odmìnìna publikem v podobì sborového
zpìvu.

Chtìl bych podìkovat v�em sponzorùm, partnerùm a spolupoøadatelùm,
bez kterých by se koncert uskuteènil jen tì�ko. Podìkování patøí i kapelám
a moderátorùm, kteøí na koncertì vystoupili, a potì�ili v�echny pøítomné.

Keramièka

konèí 7. 3. bez udání letopoètu.
D. L. v úvodu vyslovuje obavy, �e tento

román zpùsobí jisté problémy pøekladatelùm.
Ov�em pøekladatel Richard Podaný nebyl
tímto úkolem �zaskoèen� a navíc byl nominován
na kni�ní cenu �Magnesia litera 2010�.

Známý spisovatel detektivních románù
Raymond Chandler v díle �Zlaté rybièky�
vysílá soukromého detektiva Marlowa
vy�etøit pøípad Leanderových perel. Zajímavostí
knihy je èesko-anglické vydání, kdy originál
anglického textu je porovnáván s èeským
pøekladem.

A nakonec: Paulo Coleho �Alchimista�.
Pasáèek ovcí Santiago mìl sen, �e u egypt-

ských pyramid najde zakopaný poklad.
Prodal nìkolik ovcí a vydal se na cestu,
bìhem ní� za�il mnohá dobrodru�ství
a získal i moudrost i lásku dívky Fatimy.
Toto dílo, které uvádí cestu za snem
a pøesvìdèuje o smyslu �ivota, zapùsobilo
silnì i na brazilskou mláde�. Poznali ,
�e ka�dý pro�ívá svùj �Osobní pøíbìh�.
Santiago na�el poklad a dostal i polibek
od dívky Fatimy.

Milí ètenáøi, myslím, �e pokladem nemusí
být jen peníze nebo �perky, ale ka�dý
ho máme kolem sebe, proto�e èím je
èlovìk rozumnìj�í a lep�í, tím víc dobra
v lidech pozoruje/Pascal/ .

      Kvìtu�e Medová
Hezké poètení. 

Mezinárodní koncert dechových hudeb

Nemohu zapomenout na vìrné pøíznivce dobré a kvalitní dechovky,
kteøí vá�ili cestu z rùzných koutù nejen na�í republiky, ale i z Nìmecka
a Rakouska, a pøijeli k nám do Chýnova.

Z leto�ního roèníku mám nìkolik poznatkù a ponauèení pro roèníky
pøí�tí , k vìt�í spokojenosti nejen náv�tìvníkù, ale i kapel zajisté pøispìlo
i zastøe�ení v podobì pivních stanù.

Na pøí�tí roèník ji� pøislíbila úèast Drietomanka ze Slovenska,
Gloria a Babouci. V jednání je je�tì dal�í kapela, která zatím zùstává
jako pøekvapení.

Pøedbì�ný termín koncertu je na sobotu 3. záøí 2011 od 15. hodin.
Na dal�í shledání v Chýnovì u dobré dechovky se tì�í

Radek Hru�ka - poøadatelGloria

Zprávy z knihovny
Pøichází podzim, svìtla ubývá, poèasí nás pomalièku
zahání do na�ich pøíbytkù a my se doma stále èastìji
pøistihneme, jak pøemý�líme, co s volným veèerem.

Mìstská knihovna Chýnov
pro vás pøipravila pár tipù:

Plánované výstavy:
Záøí: Fotografie Petra Mare�e
Øíjen: Obrazy paní Jitky Brodské
Listopad: Obrazy paní Evy Wernerové Malkovské
Prosinec: Vánoèní výstava
                (letos opìt zamìøená na betlémy)

Besedy o svých dobrodru�ných cestách
nám pøislíbili:

Simona Broukalová - Východní Afrika,
                                                          -  Hima lá j e   ( p ros inec )
Ing. Jiøí Fi�er          - Island (listopad)
Ing. Michael Strnad - Mexiko
                             (7. 10. 2010 od 17.00 hod.)

* V sobotu 11. prosince 2010 podnikneme  opìt pøedvánoèní
výlet do Prahy, který zakonèíme náv�tìvou  muzikálu
Noc na Karl�tejnì (hudba - Karel Svoboda, libreto -
Zdenìk Podskalský, texty písní - Jiøí �taidl, Eduard
Kreèmar). Z Chýnova budeme odjí�dìt ve 13.00 hodin. Pøedstavení
zaèíná v 19.00 hodin. Cena vstupenky je 410,- Kè. Cena dopravy
bude zále�et na poètu úèastníkù (bli��í informace poskytneme
v knihovnì anebo na tel. èísle 381 297 647).
* Bìhem prázdnin jsme se pilnì pøipravovaly na zaèátek �kolního
roku, navázaly jsme kontakt s nakladatelstvím Thovt a nakoupily
spoustu nádherných knih pro �irokou �kálu ètenáøù. (Orientace
v nároènosti knih je velice jednoduchá, v levém horním rohu
knihy malí ètenáøi okam�itì zjistí , pro jak zdatného ètenáøe je
kniha urèena.
Tak napøíklad: �zkusím èíst sám, �ikovný ètenáø, . . .�) .
* V úterý 14.9.2010 pøijel do Chýnova ilustrátor Jiøí Fixl a zasvìtil
malé prvòáèky do tajù výroby knih.
* Mìstská knihovna Chýnov se opìt zapojí do øetìzce knihoven,
které budou první týden v øíjnu slavit tzv. �Týden knihoven�.
Opìt i tento rok bude probíhat tzv. �ètenáøská amnestie�.  Vyu�ijte
pøíle�itosti a pøijïte si urovnat svá ètenáøská konta.

Za knihovnu Chýnov: Bc. �tìpánka Jirásková
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�KOLNÍ  INFORMATORIUM

Víte �e,
â Základní �kola Chýnov, okres Tábor

se mezi prvními �kolami zapojila
do výzvy EU peníze �kolám. Projekt
�Vzdìlávání pro �ivot v Evropì�
je z OP Vzdìlávání pro konkurence-
schopnost a jeho cílem je, zlep�ení
podmínek pro vzdìlávání na základ-
ních �kolách. Projekt zahájíme
1. 9. 2010 a pøedpokládaný termín
ukonèení je 28. 2. 2013. Cílem
projektu je prostøednictvím nových
metod a nástrojù docílit zlep�ení
stavu poèáteèního vzdìlávání na
základní �kole. Zkvalitnìní a zefek-
tivnìní výuky bude dosa�eno
metodickým vzdìláváním a pod-
pùrnými kurzy pedagogických pra-
covníkù, tvorbou a následným
pou�íváním nových metodických
pomùcek a uèebních materiálù
ve výuce. Zvý�ení efektivity práce
se �áky ve vybraných prioritních
tématech bude probíhat individualizací
výuky prostøednictvím dìlení hodin.
Sní�ení výskytu rizikového chování
u �ákù Z� a podpory rovného
pøístupu ke vzdìlávání bude
v projektu podpoøeno zavedením
programu primární prevence. Indivi-
dualizace bude vyu�ita ve tøech

První den ve �kole.

�kolní rok 2010/2011 byl na Základní
�kole Chýnov, okres Tábor zahájen
se 360 �áky v 18 tøídách. Do �kolních
lavic poprvé usedlo 49 prvòáèkù.
S vedením �koly je slavnostnì pøivítal
starosta Chýnova a senátor ÈR pan
Mgr. Pavel Eybert a místostarosta
Jan Pistulka. Sbor pro obèanské
zále�itosti v zastoupení paní Butalové
a Mládkové rozdal dìtem sladká
pøekvapení. Slavnostního zahájení
se zúèastnili té� starostové dal�ích
obcí: pan Rothbauer, pan Hodina,
pan Kraus, pan Èamra, pan Prokop,
dále za �kolskou radu pan Ing. Kulík,
za �kolskou a kulturní komisi pan
Mgr. Musil a za KP� paní Ing. Douchová.
První �kolní den mìl pøíjemnou
a tmos f é ru .

Dìkujeme zúèastnìným
za jejich podporu �koly. tøídách pøi výuce cizích jazykù.

Dále se zamìøíme na inovaci
a zkvalitnìní výuky prostøednictvím
ICT, výstupem budou digitální uèební
materiály pilotnì ovìøené v rámci
bì�né výuky. Posílíme rozvoj
matematické a ètenáøské gramot-
nosti , zamìøíme se na zkvalitnìní
výuky v oblasti pøírodních vìd
a cizích jazykù.

â Bìhem záøí a øíjna dokonèíme projekt
�Srovnávání sociálních podmínek
�ákù základních �kol� z dotace
z Ministerstva financí ÈR z �Fondu
partnerství Programu �výcarsko-
èeské spolupráce�. Pøipravujeme
vydání bro�ur, které budou výstupem
z tohoto projektu a budou rozdány
zúèastnìným �ákùm na závìreèné
konferenc i  v  Chýnovì .

â Na�e �kola se zapojila do projektu
ENVI GAME. Cílem projektu je
vytvoøit sadu vzdìlávacích programù
pro realizaci environmentální výchovy
na II . stupni Z�. Bude vytvoøeno
6 vzdìlávacích programù, které
se budou zabývat tématy jako je
biodiverzita, udr�itelný rozvoj, kulturní
dìdictví, obèan a zdraví, ekosystémy
regionu a jejich mapování, obec,
obèan a jeho vztah k okolí. Základem
hry je internetová platforma, kde
se �áci dozvídají jednotlivé úkoly
a v týmech je øe�í pomocí IT techniky
(GPS, mobilní telefon, notebook).

Projekt je realizován spoleèností
Cross Czech a ve spolupráci
s   KEV  a  V ý z k umn ým   ú s t a v em
pedagogickým v Praze. Projekt
je realizován v rámci OP VK a je
spolufinancován ESF a ze státního
rozpoè tu  ÈR .

â Ve �kolním roce 2010/2011 se
na Základní �kole Chýnov, okres
Tábor vyuèuje podle tìchto vzdì-
lávacích  programù:

    1., 2. , 3. , 4. , 6. , 7. , 8. a 9. roèník:
podle - ��kolního vzdìlávacího
programu pro základní vzdìlávání
Vzdìláním k blahobytu�.

    5. roèník: podle programu Základní
�kola: è.j . 16 847/96-2.

â Ve dnech 13. a 14. záøí probìhne
v Èeském Krumlovì setkání Pøidru-
�ených �kol UNESCO. Na�i �kolu
zde bude reprezentovat øeditelka
�koly a paní uèitelka Jana Hru�ková
s prezentací Mezinárodní rok bio-
d iverz i ty .

â V záøí plánujeme dal�í netradièní
formy výuky: projekt �Svìtový den
pro srdce� (v pátek 24. 9. 2010)
a    �Evropský den jazykù�.

Pøejeme v�em �ákùm,
aby se jim ve �kole moc líbilo,

tì�íme se rovnì�
na lep�í spolupráci s rodièi.

Za Základní �kolu Chýnov, okres Tábor
Mgr. Marie Hánová, øeditelka �koly
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Z Mateøské �koly Chýnov

Aktuality z mateøské �koly:

Podobné písòové a recitaèní texty,
které v souèasné dobì znìjí na�í mateøskou
�kolou, pøedznamenávají nejen zaèátek
nového �kolního roku, ale i nástup jednoho
z nejbarevnìj�ích roèních období. Vra�mì
se v�ak je�tì trochu nazpìt, kdy na pomyslném
trùnì sedìlo Jeho Velièenstvo Léto. Po
dlouhé dobì, byl letní provoz mateøské
�koly o nìco roz�íøen, abychom lépe vy�li
vstøíc tìm rodièùm, kteøí pro prázdninové
období nemají mo�nost umístit svì dìti
k babièkám a dìdeèkùm, proto�e se jim
z pracovních dùvodù nemohou vìnovat.
Akce se setkala s pøíznivým ohlasem
a bude jistì vodítkem i pro plánování
èervencového a srpnového provozu v tomto
�kolním roce.

Ten je ji� v plném proudu, mateøská
�kola o�ila dìtskými hlásky a program
v jednotlivých tøídách je nastaven tak,
aby uspokojil i ty nejnároènìj�í zvídálky
a pøiná�el hlavnì radost v�em zúèastnìným.
Letní  uzavírka �koly byla vìnována hlavnì
údr�báøským pracím - do�lo k vymalování
centrálního schodi�tì, pøípravny jídla
a k opravám malby v �atnách i provozních
místnostech. První záøijový den se také
v celé kráse �pøedvedla� �kolní zahrada.
Mnohé z dìtí poprvé vyzkou�ely nové
zaøízení a herní prvky, které byly, díky
ochotì zøizovatele, na zahradu instalovány
a pøiná�ejí uspokojení v�em malým �áèkùm
a nìkdy, bohu�el, nejen jim.

Jednotlivá oddìlení  mateøské �koly
ji� pulsují svým vlastním �ivotem. Plánování
èinností a chodu mateøinky  vychází pøedev�ím
z potøeb na�ich svìøencù, ale nutnì musí
zohledòovat i provozní podmínky a poèet
docházejících dìtí . Na tomto místì hned
podìkuji v�em rodièùm, kteøí bez pøipomínek
pøijali rozdìlení dìtí do tøíd a vyjádøili
tak podporu na�í práci i ochotu spolu-

... na drátech se slétly vla�tovièky, jsou jak noty, noty do písnièky ...
pracovat. Vìøte, není v�dy jednoduché
vyhovìt v�em zúèastnìným tak, aby do�lo
k v�eobecné spokojenosti . Napøíklad
k  leto�nímu 1. záøí je k pøed�kolnímu
vzdìlávání zapsáno celkem 41 dìtí (kromì
ostatních), které splòují vìk pro nástup
do základní �koly ve �kolním roce 2011/
2012. Vzhledem k tomu, �e tøídy M�
mohou být naplnìny pouze do 28 dìtí ,
bylo nutné tzv. �pøed�koláky� rozdìlit
do dvou tøíd. Právì tato situace mohla
vést ke kritice ze strany rodièù, �e právì
jejich dítì není umístìno do té tzv. velké
tøídy v patøe jedné z budov �kolky. Uji��uji
proto v�echny, �e v�em dìtem uvedené
vìkové kategorie je poskytována stejná
péèe v pøípravì na základní �kolu a v�echny

budou mít stejné �ance uspìt pøi lednovém
zápisu do zmínìného zaøízení. Letos poprvé
jsem také pøi rozdìlování dìtí do tøíd
nemusela øe�it námitky a �ádosti rodièù
typu : � . . . s XY ho do tøídy nedávejte,
na�e dítì má zákaz se s ním bavit, proto�e
my s rodinou XY také nemluvíme . . .� .
Pøíèinou tìchto �mezirodinných válek�,
které  pøipomínají èasy Kapuletù a Montekù,
bývají èasto malicherné spory, které se,
zvlá�tì na malomìstì, táhnou ji� celými
generacemi, nìkdy úplnì staèí, kdy� se

l novou èlenkou pedagogického sboru se stala od 1. záøí
2010 Mgr. Jana Zárubová
l dìti budou moci nav�tìvovat krou�ek keramiky pod
vedením profesionálního lektora
l pro �kolní rok 2010/2011 je naplánováno 8 divadelních
èi výchovnì-vzdìlávacích poøadù
l dìtem bude poskytována logopedická péèe

l M� pøipravuje spoleèné akce pro rodièe a dìti

Helena Málková, øeditelka M�

maminky nepohodnou u kafíèka pøi hodno-
cení chování svých ratolestí . Jsem ráda,
�e rodièe na�ich dìtí chápou pravidla
fungování pøed�kolního zaøízení a pøípadné
sousedské èi jiné konflikty ze soukromého
�ivota nechávají za vrátky �koly. Oceòuji
zároveò vstøícný  pøístup v�ech, kteøí si
zase naopak pøáli umístit své dítì do
kolektivu s jeho nejlep�ím kamarádem
a nemohlo jim být vyhovìno z dùvodù,
�e dìti byly do tøíd rozdìleny podle vìku.
Je praxí i vìdecky ovìøeno, �e mezi vrstevníky
se v�em dìtem podaøí navázat a roz�íøit
své sociální vazby, nauèí se reagovat
na jiné spolu�áky, dospìlé osoby a osvojí
si i nové  zpùsoby jednání a chování.
Mateøská �kola je, promiòte �samochválu�,

z hlediska vývoje tìch nejmen�ích obèánkù
opravdu pøínosem. Dítì, které pro�lo
pøed�kolním zaøízením, se lépe orientuje
ve svìtì, umí se prosadit, s men�ími problémy
zvládá po�adavky kladené na nìj �kolou
i �ivotem. Právì pøíprava dìtí na to, jak
snáze zvládnout rùzné �ivotní peripetie,
je jedním z cílù v�ech pracovnic mateøské
�koly plnìných v prùbìhu �kolního roku.
Na jeho zaèátku si v�ichni pøejme dobrou
spolupráci, radost ze �ivota i trochu pevné
nervy.
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F O T B A L
Fotbalový oddíl FC Chýnov

Rozpis fotbalových zápasù � SEZÓNA 2010 - 2011
Mu�i A Krajský pøebor podzim 2010
  2. kolo 15.8. NE FC Chýnov : Loko Veselí n/L. 17:00
  3. kolo 21.8. SO SK Èkynì : FC Chýnov 17:00
  4. kolo 29.8. NE FC Chýnov : FK Ol. Týn n/Vlt. 17:00
  5. kolo   4.9. SO Hluboká n/Vltavou : FC Chýnov 10:15
  6. kolo 12.9. NE FC Chýnov  : Dra�ice 17:00
  7. kolo 19.9. NE FC ZVVZ Milevsko : FC Chýnov 16:30
  8. kolo 25.9. SO FC Chýnov : Sokol Èí�ová 16:30
  1. kolo 28.9. ÚT FK La�i�tì : FC Chýnov 13:00
  9. kolo  2.10. SO FK J. Hradec 1910 : FC Chýnov 16:00
10. kolo 10.10. NE FK Sp. Kaplice : FC Chýnov 16:00
11. kolo 17.10. NE FC Chýnov : SK Jankov 15:30
12. kolo 23.10. SO FK Prachatice : FC Chýnov 15:30
15. kolo 28.10. ÈT FC Chýnov : Mal�e Roudné 15:30
13. kolo 31.10. NE FC Chýnov  : FK Sl. È.Krumlov 14:00
14. kolo   6.11. SO FC Písek B : FC Chýnov 12:45
16. kolo 14.11. NE FC Chýnov : FK La�i�tì 13:30

Mlad�í �áci okresní pøebor podzim 2010
1. kolo 12.9. NE FC Chýnov : Sokol Nadìjkov 11:00
2. kolo 16.9. ÈT FK Tábor s.r.o. : FC Chýnov 16:30
3. kolo 23.9. ÈT FC Chýnov : Lomnice n/L. 16:30
4. kolo 30.9. ÈT FC Chýnov : Loko Veselí n/L. 16:30
5. kolo 4.10. PO SK Kavas Vìtrovy : FC Chýnov 16:30

Dorost I.A tøída krajský pøebor podzim 2010
  1. kolo 21.8. SO Loko È. Velenice : FC Chýnov 10:00
  2. kolo 29.8. NE FC Chýnov : FC Bechynì 13:30
  3. kolo   4.9. SO Centropen Daèice : FC Chýnov 10:00
  4. kolo 12.9. NE FC Chýnov : Nová Bystøice 13:30
  5. kolo 18.9. SO FC Jistebnice : FC Chýnov 10:00
  6. kolo 25.9. SO FC Chýnov : Sokol Bernartice 13:00
13. kolo 28.9. ÚT FC Chýnov : Sokol Sepekov 16:00
  7. kolo 3.10. NE TJ Kun�ak : FC Chýnov 10:00
  8. kolo 9.10. SO Lomnice n/Lu�nicí : FC Chýnov 10:00
  9. kolo 17.10. NE FC Chýnov : Loko Veselí n/L. 12:00
10. kolo 24.10. NE FK Tábor s.r.o. B : FC Chýnov 10:00
12. kolo 28.10. ÈT So. Suchdol n/L. : FC Chýnov 10:00
11. kolo 31.10. NE FC Chýnov : FK Meteor Tábor 10:30
14. kolo  6.11. SO FC Chýnov : Loko È. Velenice 10:00

Mu�i B okresní pøebor podzim 2010
  1. kolo  22.8. NE FC Chýnov : Sokol Ko�ice 17:00
  2. kolo  29.8. NE FK Sobìslav B : FC Chýnov 17:00
  3. kolo    5.9. NE FC Chýnov : Slovan Opaøany 17:00
  4. kolo  11.9. SO SK Tuèapy : FC Chýnov 17:00
  5. kolo  18.9. SO FC Chýnov : Olympie Mì�ice 16:30
  6. kolo  26.9. NE Sokol Lom : FC Chýnov 16:00
  7. kolo  2.10. SO FC Chýnov : FK Tábor s.r.o. B 16:00
  8. kolo  9.10. SO FC Chýnov : TJ Bøeznice 16:00
  9. kolo 17.10. NE FK Met.Tábor B : FC Chýnov 15:30
10. kolo 24.10. NE FC Chýnov : SK Rat. Hory 15:30
11. kolo 31.10. NE FC Bo�ejovice : FC Chýnov 14:30

Star�í �áci okresní pøebor podzim 2010
  1. kolo   4.9. SO 1.FC Jistebnice : FC Chýnov 14:30
  2. kolo v o l n o
  3. kolo 19.9. NE FK Meteor Tábor : FC Chýnov 14:00
  4. kolo 26.9. NE TJ Dra�ice : FC Chýnov 14:00
10. kolo 28.9. ÚT SK Kavas Vìtrovy : FC Chýnov 16:30
  5. kolo 2.10. SO FC Chýnov : SK Kavas Vìtrovy 13:15
  6. kolo 9.10. SO FC Chýnov : 1.FC Jistebnice 13:15
  7. v o l n o
  8. kolo 24.10. NE FC Chýnov : FK Meteor Tábor 12:45
  9. kolo 30.10. SO FC Chýnov : TJ Dra�ice 14:00

V nedìli 12. záøí 2010  od 13.30 hodin
probìhl  5. roèník tradièní  NECKYÁDY.
Poèasí se nám docela vydaøilo, sluníèko se ukázalo a  voda
mìla �celých� 15oC.
Soutì�ilo se v sedmi kategoriích.

1) Vítìzkou v kategorii ��ákynì� je Eli�ka Strakatá
2) Vítìzem v kategorii ��áci� je Jan Novák
3) Vítìzkou v kategorii ��eny� je Jaroslava Strakatá

4) Vítìzem v kategorii �Mu�i� je Pavel Eybert
5) První místo v kategorii �Dvojice v neckách�
                  získali Trpák Karel a Strnad Otomar
6) První místo v kategorii �Jízda na koleèku pøes bazén�
          získali Hes Jan star�í a Barborka Hesová
7) První místo v kategorii �Jízda na kole pøes bazén�
                                            si vybojoval Jan Novák
Blahopøejeme v�em vítìzùm, dìkujeme  úèastníkùm

a tì�íme se na pøí�tí roèník 2011.
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Motosport Chýnov v sezónì 2010

Jezdci na�eho týmu bojovali po celou
sezónu v nejrùznìj�ích soutì�ích. Nejvìt�í
úspìch zaznamenávali jak v juniorském,
tak i seniorském Mezinárodním mistrovství
ÈR v motokrosu. Devítiletý talent Marcel
Stauffer prùbì�nì vede èeský mistrák
ve tøídì 50ccm. K zisku leto�ního titulu
Mistra ÈR mu scházejí je�tì dva závody,
tak�e mu budeme dr�et palce, aby tuto
výteènou pozici udr�el . O dva roky
star�í Otto Horák je prùbì�nì tøetí ve
tøídì 65ccm a v první desítce prùbì�ného
poøadí se pohybují i dal�í na�e akvizice
Václav Chvojka v kubatuøe 85ccm a Vít
�i�ka ve tøídì MX2 Junior.

Vrcholem reprezentace na�eho týmu
v�ak bylo vítìzství Matthiase Walknera
v MEZ MÈR v nejpresti�nìj�í tøídì OPEN
v Kaplici za pøítomnosti kamer Èeské
televize. S tímto továrním jezdcem znaèky
KTM spolupracujeme u� ètvrtým rokem,
kdy byl je�tì juniorským jezdcem. Mezitím
se vypracoval mezi nejlep�ích dvacet
jezdcù celého motokrosového svìta.

V kubatuøe OPEN èeského mistráku
dále pravidelnì sbírá cenné mistrovské
body za umístìní v nejlep�í desítce
dal�í ná� jezdec Manuel Obermair. K jeho
nejvìt�ím dílèím úspìchùm patøí 3. místo
v èervencovém závodì ve Vranovì u Brna.

V krajských soutì�ích jsme zcela
jednoznaènì nejlep�ím týmem. V závodech
jihoèeského Krajského pøeboru sbírají
na�i jezdci vavøíny pøedev�ím v juniorských
tøídách, Otto Horák je ji� pøed posledním
závodem jistým krajským pøeborníkem
ve tøídì 65ccm a stejnì tak i Václav
Chvojka ve tøídì 85ccm. V jezdecky
hojnì obsazovaném seriálu AMATER

CUP pak hájíme pøední umístìní v podstatì
ve v�ech tøídách. Díky intenzivní péèi ,
èásteèné materiální podpoøe a dlouhodobé
tradici na�eho klubu projevují zájem
startovat za ná� tým nejen dal�í kvalitní
závodníci , ale tøeba i ryzí zaèáteèníci
z øad dìtí . �koda jen, �e na�e jezdce
za jejich snahu  a �pièkové výkony
nemù�eme odpovídajícím zpùsobem
ocenit i f inanènì, proto�e motokros
je opravdu hodnì drahý sport . . .

Zároveò jsme stále aktivní i jako
poøadatelé. Na èervencový závod moto-
krosového AMATER CUPu v Pacovì,
který jsme sami poøádali, pøijel rekordní
poèet 330 jezdcù a dle slov samotných
závodníkù zatím rozhodnì patøil k nej-

lep�ím podnikùm celého leto�ního seriálu.
Vrcholem na�eho celoroèního sna�ení

je ka�doroènì závod motocyklù do
Strmého vrchu. V sobotu 23. 10. 2010
se v Chýnovì pojede ji� XXVIII . roèník.
Opìt u toho nebudou chybìt �pièky
èeského motocyklového sportu a díky
tomu i kamery Èeské televize a zástupci
nejrùznìj�ích celoplo�ných médií. Jedná
se stále o jedinou akci tohoto druhu
v celé ÈR. Na tento závod se chystá
i mnoho na�ich týmových jezdcù a  to
jak z øad profesionálù, tak i z øad domácích
jezdcù. Pøijïte tyto závodníky podpoøit
v jejich reprezentaci na�eho mìsta!

Na vidìnou s Vámi se tì�í
Ev�en Zadra�il ml., pøedseda organizace

Ráda bych Vám pøedstavila nejnovìj�í formu cvièení
v oblasti Body and Mind.

Jak u� název vypovídá, jedná se o dynamické cvièení,
které vyu�ívá zejména prvkù z power jógy, pìti Tibe�anù
a ménì z pilates.

Kouzlo chi-toningu poznáte po nìkolika hodinách
cvièení. Odbouráte vnitøní napìtí, uvolníte zejména
páteø a klouby, dokonale protáhnete ve�keré svaly.
Na druhé stranì intenzivnì zpevníte støed svého tìla.

Ka�dého obèas nìco bolí... cvièení chi-toning svými
pozicemi - asánami uklidòuje nervy, proto�e aktivuje
a vy�ivuje nervovou soustavu. Vyluèuje z tìla �kodliviny,
které se v nìm usazují, rozvádí po tìle dostatek kyslíku
a tím o�ivuje celé tìlo. Zbavuje Vás bolestí hlavy, regeneruje
tìlo a dodává pru�nost a sílu.

Nebojte se, nejsou to jen �osvìdèené� fráze. Musím
pøiznat, �e jsem sama pøed pár lety tomuto cvièení
propadla. Ze zaèátku jsem také moc nevìøila, �e by

a pozvánka na
Strmý vrch 2010

Chi-toning v Chýnovì aneb pøedsudky stranou:)
se nìco pøevratného mohlo stát.
Opak je pravdou. Zaènete toti� vnímat
a mít rády(i) svoje vlastní tìlo a mysl.
Po èase se nauèíte soustøedit na
relaxaci, zaènete vnímat svoji vnitøní
energ i i .

Nestyïtì se být zaèáteèníky. Chi-toning nerozli�uje
hor�í a lep�í. Ka�dý je jiný a je jen na Vás, kolik toho
zvládnete. Nejde o soutì�. Je to cesta. Cesta, jak poznat
sama sebe.
Zaèínáme od 7. záøí 2010 v tìlocviènì Z� Chýnov.
V úterý od 19:30  si zaskoète protáhnout své tìlo
na Aerobic s Eli�kou (lehèí forma:)).
Ve ètvrtek od 19:30  si zajdìte kompletnì vybít
endorfiny na Dance aerobic k Zuzce Basíkové.
V pátek od 18:30 u mì naèerpejte novou sílu:)

                         Tì�ím se na Vás                        Ivet  Basíková: )
více na www.aerobiczuzka.cz
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TJ SOKOL CHÝNOV
Ku�elkáøká liga zahájena

Podrobnosti k ligovým zápasùm lze najít na oficiálních
stránkách  ÈKA,  www.kuzelky .cz

Pro sezonu 2010/2011 má oddíl ku�elek v soutì�ích 4 dru�stva.
Na soupisce dru�stva  �en  v 1. KL� jsou tyto hráèky: Cízlerová
Miroslava, Návarová Vìra, Peroutková Hana, Kovandová
Alena, Landkamerová Ludmila, Ma�ková Blanka, Raèková
Jana, Vytisková Zdena.

Za Sokol Chýnov �A� v KP 2 budou nastupovat: Bronec
Pavel, Hanzálková Libu�e, Langweil Pavel, Ma�ek Miroslav,
Roubek Oldøich ml., Straka Du�an, Zíka Vladimír .

Okresní pøebor odehraje Sokol Chýnov �B� s tìmito hráèi:
Cízler Václav, Dvoøáková Ivana, Hes Tomá�, Král Ludìk,
Návara Michal, Návarová Monika, Roubková Blanka,
�alát Jiøí, Trpák Karel .

Za dorost si v okresní soutì�i zahrají: Chy�ka Tomá�,
Kovandová Tereza, Vácha Jan, Vácha Pavel .

Po úspì�ném zakonèení loòské sezony
a postupu do nejvy��í soutì�e, zahájily na�e

ku�elkáøky novou sezonu ve velkém stylu.
V 1. ligovém kole zají�dìly hráèky Sokola Chýnov na ku�elnu

favorita soutì�e do Náchoda.
Odtud se jim  podaøilo pøivézt z tohoto zápasu cenné

body, kdy� zvítìzily  5 : 3 .  Jednotlivé výsledky:
SKK Náchod
Divi�ová Michaela st.   534
Divi�ová Michaela ml.  513
Moravcová Lucie          546
Majerová Jana          520
Cvejnová Aneta          569
Bezdíèková Ilona          542
Celkem    3224

     Sokol Chýnov
Cízlerová Miroslava  534
Raèková Jana  586
Vytisková Zdena  524
Kovandová Alena  540
Landkamerová  Lud.  549
Ma�ková Blanka  546

     Celkem        3279

Domácí zápasy budou hrát na�e dru�stva v tìchto termínech:
�eny: 25.9. - Chýnov - Zábøeh �A�; 16.10. - Chýnov - Jièín;
6.11. - Chýnov - Vala�ské Meziøíèí; 20.11. - Chýnov - Konstruktiva
Praha;  4.12. - Chýnov - �umperk.  V�echny zápasy zaèínají
ve 14.oo hodin na ku�elnì KK Lokomotiva Tábor.

Domácí zápasy Sokola Chýnov �A� budou mít toto datum:
24.9. - Chýnov �A� - Blatná; 8.10. - Chýnov �A� - Loko Tábor �D�;
22.10. - Chýnov �A� - Daèice �C�; 12.11. - Chýnov �A� - Lomnice
nad Lu�nicí; 26.11. - Chýnov �A� - Blatná �B�.
Zápasy v Chýnovì zaèínají v 17.30 hodin.

Dru�stvo �B� odehraje domácí zápasy od 16.00 hodin v tìchto
termínech: 23.9. - Chýnov �B� - Loko Tábor �E�; 14.10. -
Chýnov �B� - Silon �B�; 28.10. - Chýnov �B�- Chotoviny �D�;
4.11. - Chýnov �B� - Sobìslav �B�; 18.11. - Chýnov �B� - Silon �C�.
Zápasy dru�stva dorostu zatím nebyly rozlosovány.

Vìøíme, �e v�echna na�e dru�stva i hráèi, vykroèí do  svých
soutì�í  úspì�nì.

ZPRÁVY Z MATRIKY

Narození
Kadleèek Jáchym, Chýnov
Oudys Matyá�, Chýnov
Králová Julie, Chýnov
Fenclová Kamila, Chýnov
Novák Filip, Chýnov

Sòatky
Tíkal Petr, Choustník
Kubartová Petra, Horní Hoøice
Tesaø Radek, Chrá��any
Hladíková Martina, Horní Hoøice

Jubilea
70 let Bednáøová Anna, Velmovice

Brtna Jaroslav, Nádra�ní
Zadra�ilová Marie, Tyr�ova

75 let Zamykalová Jindøi�ka, Slun. vrch
80 let �ulc Miroslav, Sportovní

Freitag Franti�ek, Turovecká
Dole�alová Helena, Gabrielovo nám.

85 let Biedermann Kamil, U �pýcharu
Trefilová Ludmila, Tyr�ova
Novák Oldøich, Sluneèný vrch
Dvoøáková Bo�ena, Dobronice

90 let Stisková Vlasta, Dobronice
91 let Drdová Antonie, Za �kolkou
92 let Srnková Marie, Sportovní

Zemøelí
Èekal Josef(1920), Údolní
Sezimová Bla�ena (1922), DS
Hladíková Marie (1927), Dobronice
Èulík Josef /1928), Dobronice
Carda Bohumír (1930), Èernovická
Prokopová Jarmila (1938), Velmovice
�ení�ek Josef (1944), Bezruèova
�ilhavý Bohuslav (1927), Mláde�e
Trefil Vít (1925), Tyr�ova

Mìsto Chýnov hledá provozovatele
� nájemce budovy sportovního areálu
a dvou tenisových høi�� v Chýnovì.

Budova obsahuje �atny, sprchy, WC pro veøejnost, restauraci,
tøi hostinské pokoje, saunu a relaxaèní prostory.
Nájem bude sjednán od 1.11.2010 na dobu neurèitou s výpovìdní
lhùtou tøi mìsíce.
Nabídka musí obsahovat tyto nále�itosti:
      1. Ovìøené �ivnostenské listy, nebo výpis z OR,
          popø. koncesní listiny.
      2. Reference o provozovateli.
      3. Zámìr finanèního zaji�tìní podnikání.
      4. Zpracování návrhu zaji�tìní slu�eb
          a provozní doby  restaurace, sauny a høi��.
      5. Navr�enou vý�i nájmu za rok.
      6. Výpis z rejstøíku trestù.
      7. Potvrzení o bezdlu�nosti.
      8. Jiné dùle�ité skuteènosti, které chce provozovatel uvést.
Vý�e nájemného ve vyjádøení pro jeden rok bude jedním z kritérií pøi
rozhodování.
Nabídky za�lete nejpozdìji do 10.10.2010 na adresu MìÚ Chýnov,
Gabrielovo nám. 7, 391 55 Chýnov v zalepené obálce s oznaèením

�Sportovní areál Chýnov� .
Podrobnìj�í informace i pøípadnou prohlídku je mo�né dohodnout na
MìÚ Chýnov po jednání se starostou, nebo tajemníkem na tel.381297025.

Blanka Roubková

Pondìl í    18.00 �  22.00 hod.
Úterý         18.00 �  22.00 hod.
Støeda        v o l n o
Ètvrtek    18.00 � 22.00 hod.
Pátek         18.00 � 24.00 hod.
Sobota      18.00 � 24.00 hod.
Nedìle      18.00 � 24.00 hod.

Tato otevírací doba
platí do listopadu

- v dal�ím èísle Obèasníku bude
uvedena otevírací doba nová.

Po dobu fotbalových
zápasù otevøeno!

Pro zaji�tìní ve�kerých akcí
a narozenin se na nás obra�te!

Odpovìdný vedoucí:
Petr Holota

kontakt: 603 848 093

Hledám
nebytové prostory

v Chýnovì
za úèelem

provozování
kadeønictví.

Pøípadné informace
poskytnìte prosím

na tel. 776 533 008.

Provozní  doba
�Na  hø i � t i �
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TJ SOKOL CHÝNOV o.s.
NABÍZÍ:

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

ve dvou a čtyřlůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením
pro firmy možnost slevy při dlouhodobém pronájmu

>>

>>

UBYTOVÁNÍ: 266,- Kč za osobu

BOWLING:

CENY BOWLINGU:
Neděle – čtvrtek: do 18 hod. - – od 18 hod. -100,- Kč/hod. 140,- Kč/hod.
Pátek – sobota: do 18 hod. - 140,- Kč/hod. – od 18 hod. - 160,- Kč/hod.

OD 20.9. 2010 další ročník Chýnovské Bowlingové Ligy
Školní Bowlingový klub • Nové dráhy s nastav. postranicemi pro zač.

RESTAURACE:
hotová jídla, minutky, rauty…>>

Výhodné nabídky stravování pro firmy.

Informace, rezervace na tel.:
Navštivte naší www stránku: www.pensionchynov.cz

720 526 213, nebo přímo na bowlingu


