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Ze zasedání zastupitelstva

Èervnové zasedání zastupitelstva se
uskuteènilo v úterý 22. 06. 2010, tentokrát
netradiènì pøijetím drustva en, kuelkáøek
Sokola Chýnov. Jeliko toto drustvo vyhrálo
soutì druhé ligy a postoupilo do 1. ligy,
rozhodla rada mìsta o jejich pøijetí na
zastupitelstvu k podìkování za reprezentaci
Chýnova. Kvìtiny a kniní dárek doplnil
i pøíspìvek na èinnost. Dál ji pokraèovalo
zasedání standardnì.
Po konstatování, e nebyly ádné námitky
k usnesení z minulého zasedání zastupitelstva, schválení programu a zprávách
o èinnosti rady, komisí a výborù, ovìøovatelù
a navrhovatele usnesení, zastupitelstvo
schválilo v 1. bodì zprávu o výsledku
auditu - pøezkoumání hospodaøení za
rok 2009, který provedl Krajský úøad
Jihoèeského kraje. Jeliko výrok auditora
znìl - bez výhrad, nebyly zjitìny chyby
a nedostatky, nebyl to problém.
Ve druhém bodì jednání zastupitelstva,
nákupy a prodeje, zastupitelé schválili
prodej dvou drobných pozemkù z majetku
mìsta obèanùm, kteøí je ji dlouho uívali.
Na tento stav se pøilo na základì revize
provádìné katastrálním úøadem, který
v poslední dobì upøesòuje digitalizaci
naich katastrù. Dále pak zastupitelé souhlasili
s výkupem pozemkù cca 500 m 2 na komunikaci, která by propojila ulici Ludvíka
Zatìrandy a ulici Vítkovcù tak, aby bylo
moné zokruhováním tyto komunikace
obsluhovat lépe dopravnì, pøi prohrnování
snìhu a pro svoz komunálních odpadù.
Dále jsem pak zastupitele informoval
o pokraèování pøíprav zmìny územního

plánu dle drobných poadavkù pøednesených
ji v závìru minulého roku zastupitelùm
na zasedání v Dobronicích. Je odevzdán
koncept na MìÚ Tábor, èekáme na vyhodnocení
a zpracování odborem rozvoje MìÚ Tábor.
Zastupitelé pak také souhlasili se zmìnou
územního plánu pro f.Biofisch, která by
chtìla zbudovat nìkolik rybníkù, z toho
dva na naich katastrech. Tuto zmìnu
územního plánu by zadali a financovali
sami, jen potøebovali ná souhlas a ten
jim byl udìlen. Rybníky by mohly být
vybudovány na Chotèinském a Maovickém
potoce.
Na minulém zasedání zastupitelstva
jsem pøedloil návrhy na regulaèní plán
pro pøipravovanou výstavbu RD v prostoru
Na Návozech. Zastupitelé poadovali více
variant a tak jsem pro toto zasedání
zastupitelstva pøedloil dalí. Ètyøi zpracoval
architekt, jednu vlastník jednoho z dotèených
pozemkù. Jeliko návrh od vlastníka nebyl
v parametrech , které jsou schopny dalího
projednávání, byl tedy nehlasovatelný.
Zastupitelé se vak ani tentokrát neshodli
potøebnou vìtinou na ádném z návrhù
a regulaèní plán tedy pøijat nebyl. koda.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávami o hodnocení kolního roku v Z
a M. Podrobnìjí informace jsou uvedeny
ve zprávách Mgr. Marie Hánové a Heleny
Málkové
V bodì informace jsem zastupitelùm
sdìlil, e jsme dostali pøidìlenou dotaci
na výstavbu (rozíøení) dìtského høitì
v M od Jihoèeského kraje, na tøi sektory
dìtských høi od Ministerstva pro místní

rozvoj. Od nadace ÈEZu - oranové høitì,
jsme dotaci bohuel neobdreli. Dotaci
na peèovatelskou slubu od JèK jsme
také nedostali, ádáme vak v druhém
kole znovu. Loni jsme uspìli právì ve
druhém kole. Od JèK jsme získali dotaci
na vydání knihy ejhle èlovìk od p. Járy
Novotného. Je k dostání i v naí knihovnì.
Hasièi ádali o dotaci na opravu èerpadla
hasièského vozu, tu nedostali a tak je
oprava hrazena z èásti z provozní dotace
od JèK a z èásti z mìstského rozpoètu.
V souèasné dobì je pøipravována ádost
o dotaci z Regionálních operaèních programù
na tøi komunikace (Váova ul., Okruní
ul., Bítovská cesta) a kompletní rekonstrukci
veøejného osvìtlení v celém Chýnovì i místních
èástech jako jedna komplexní ádost.
Dále jsem zastupitele informoval o ukonèení
prací na zateplení bytu na fotbalovém
høiti + výmìna oken, o zateplení spojovací
chodby M + výmìna oken a vchodových
dveøí, o ukonèení èinnosti Obvodního oddìlení
Policie ÈR v Chýnovì s pøechodem na
provoz sluebny policie, o pøípravì výstavby
ÈOV v Záhosticích, opravì výtahu v restauraci
Na Radnici, o koncertu Jaroslava Svìceného
v kostele a také o jednáních s majitelem
pivovaru ohlednì demolice havarijních
èástí støech. V rùzném také zastupitelstvo
neschválilo ádost dluníka o prominutí
úrokù, které vyplývají ze smlouvy s ním
uzavøené.
Po pøeètení návrhu usnesení a jeho
odsouhlasení pak zastupitelstvo ve 22.oo
hod. ukonèilo své jednání.
Za zastupitelstvo: Pavel Eybert, starost
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Vyhodnocení ankety od obèanù
Nejprve chci podìkovat vem, kteøí
nali chvilku a vyplnili dotazníèek s otázkami
ohlednì plánù dalího vývoje v Chýnovì
a zaslali nám ho zpìt. Tìm, kteøí tak
neuèinili jen vzkái - Vae koda.
Z vrácených dotazníkù lze jednoznaènì
vyèíst, e nejvíce je preferováno vybudování
obchvatu Chýnova.
V souèasné dobì je v právní moci
(platnosti) územní rozhodnutí na umístìní
stavby obchvatu a je pøipravována a projednávána dokumentace pro stavební povolení.
Souèasnì jsme jako mìsto získali výmìnou,
nebo koupí znaènou èást pozemkù, které
jsou pro stavbu zapotøebí. Koncem letoního
roku by mìlo dojít k zahájení výkupu
pozemkù investorem obchvatu, tedy Øeditelstvím
silnic a dálnic. Pro rok 2011 je v jihoèeském
kraji plánována pouze jedna stavba obchvat Chýnova. To nám dává dost znaènou
nadìji, e bude realizována, zahájena.
Mìsto Chýnov, prostøednictvím svého vedení
i stavebního úøadu má vechny úkoly
na nìm poadované splnìny a je pøipraveno
pomoci i s dalími, které mu investorem
budou zadány. Financování výstavby je
vak na ØSD (tedy na státu) a rozhodnì
se vymyká vem monostem naeho rozpoètu.
I dále budu pokraèovat dopravou, jejími
problémy. Poadavky na pøechod pro chodce
pøes silnici 1/19 pøed rybníkem a pak
zpìt na køiovatce u kany na pøedmìstí
se realizovat nedají. Dopravní situaci
policie vyhodnocuje na obou místech tak,
e zøízení pøechodù pro chodce by v tìchto
místech bylo pro nì nebezpeèné né víc,
ne stávající stav. Chodec vstupující na
pøechod se domnívá, e má absolutní
pøednost pøed vozidly. Vozidlo jedoucí
z kopce na zhoreném povrchu komunikace
vak zastavit neumí, zrovna jako vozidlo,
které vyjelo ze zatáèky a nemá dostateèné
rozhledové pomìry.
Proto dopravní inenýr Policie ÈR
opakovanì nae návrhy na pøechody pro
chodce odmítá.
Co se týèe budování a oprav chodníkù
ty budou v dalích letech jistì pokraèovat.
Záleí na tom, kterým èástem dá zastupitelstvo
pøednost a hlavnì na tom, kolik investièních
prostøedkù bude moci být z rozpoètu vyèlenìno
na budování chodníkù.
Problémy s obchodní sítí, pøedevím
s prodejnou potravin, vnímáme. Rozíøení
plochy prodejny potravin na námìstí se
pokouíme dojednat s vlastníky nemovitosti.
Urèitá ance do budoucnosti tady je.
S prodejnou potravin na pøedmìstí je
to sloitìjí. Jeliko mìla v minulosti
malý obrat, byla pronajata vlastníkem
k nepotravináøskému úèelu a pro lokalitu
pøedmìstí a Záhostice nám obchod
s potravinami velmi chybí. Vyzýváme vlastníky
vhodných nemovitostí k jeho zøízení, zatím
se vak ádný k tomu nerozhodl.
Dìtská høitì jsou plánována rozíøit
nebo obmìnit letos ve ètyøech lokalitách.

Pro dalí roky urèitì budeme plánovat
pokraèování.
Poøízení bankomatu v Chýnovì bohuel
stále nepøipadá z ekonomických dùvodù
v úvahu. Poslední kalkulace z dubna
letoního roku øíká, e bychom museli
mít 5 tisíc výbìrù mìsíènì abychom nemuseli
na jeho provoz pøiplácet. Maximální odhad
poètu výbìrù se pohybuje do 2000 a za
kadý neuskuteènìný výbìr do 5000 chce
banka 30,- Kè mìsíènì.. To by znamenalo,
e bychom mìsíènì museli na jeho provoz
doplácet okolo 90.000,- Kè z mìstského
rozpoètu, co je zcela neúnosné.
Pivovar je pro nás problém bezpeènostní,
ale také vzhledu Chýnova. Soukromý majitel
zøejmì nemá dostatek prostøedkù na jeho
opravu. Bude vak nucen èást stavby
(støechy) strhnout, aby nedolo k dalímu
nekontrolovanému zøícení. Pokud tak neuèiní,
naøídí strhnutí stavební úøad na náklady
mìsta.
Fasáda fary Chýnovského dìkanství
zasluhuje opravu to je pravda, je to vak
pøedevím na majiteli nemovitosti. Tím
Mìsto Chýnov není. Opravu fasády jsme
podpoøili uspoøádáním koncertu v kostele
s dobrovolným vstupným právì na opravu
fasády fary. Vybráno bylo 11.468,- Kè.
Poadavek na výmìnu a doplnìní zrcadel
na køiovatce na pøedmìstí jsme vznesli
na Øeditelství správy a údrby komunikací
v Táboøe. Budeme ho i nadále pøipomínat,
stejnì jako poadavky na opravu komunikací
v jejich správì.
Doplòování a opravy veøejného osvìtlení
a rozhlasu probíhají stále. Je pøipravena
komplexní oprava veøejného osvìtlení
v Chýnovì i místních èástech a je pøipravována
ádost o dotaci z Regionálního operaèního
programu. Z vlastního rozpoètu takovou
akci udìlat z finanèních dùvodù nedokáeme
a jak dopadne ádost o dotaci pøedpovìdìt
neumíme.
Dalí pøipomínky, návrhy obèanù, u
byly jednotlivé. Garáe mìsto stavìt nebude,

pozemky na garáe jsme vak ochotni
odprodat. Postavit si je pøípadný zájemce
bude muset sám.
Pískovitì, zábradlí a dalí drobnosti
se dají letos, nebo v letech dalích, urèitì
na poadovaná místa doplnit.
eleznièní pøejezd poadujeme po Správì
eleznièní dopravní cesty opravit u øadu
let. Probìhlo nìkolik pøipomínkových jednání
k projektu dle kterého by rekonstrukce
mìla být zhotovena. Realizace se snad
tedy u koncem letoního roku doèkáme.
Dìtské brouzdalitì u vodní nádre
jsme dali vyprojektovat a vìøím, e ho
v pøítích letech také vybudujeme.
Kromì tìchto námìtù , které jste nám
zaslali, je jetì celá øada úkolù které
na nás nebo jiné zastupitele v pøítím
volebním období èekají. Vybudovat pøestavbou
bývalé traové distance nové sídlo Chýnovské
majetkové, pokraèovat v zasíování nových
parcel pro výstavbu rodinných domù,
dokonèovat a opravovat ulice. Pokraèovat
v údrbì dalího mìstského majetku. M,
Z, KD, MìÚ, Sportovní areál, Fotbalový
areál, provoz recyklaèního dvora, høbitova,
lesù, veøejného WC, vodovodù, kanalizací,
èistíren odpadních vod atd. Nemalou prací
je také údrba veøejné zelenì, veøejných
prostranství, úklid odpadù, snìhu, trávy,
lupení atd.
Snad na to vechno bude dost prostøedkù
a sil.
Mgr. Pavel Eybert (ODS)
Vá starosta
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Z domova seniorù
Milí ètenáøi,
Tentokrát bych Vás v pøíspìvku ráda informovala o 14. roèníku
P r a  s k ý c h g e r o n t o l o g i c k ý c h dnù, které se konaly ve dnech
2 7 . - 2 8 . 5 . 2 0 1 0 v k o n f e r e n è n í m c e n t r u Green point
v Praze 10.
Letoní PGD nesly název - Stárnout je normální. Po
slavnostním zahájení probíhalo udìlování certifikátù Váka.
Certifikát Váka udìluje Èeská alzheimerovská spoleènost
na základì shody v oblastech a kritériích, které jsou definovány
v dokumentu Kritéria hodnocení kvality Váka.
Tento certifikát byl udìlen naemu zaøízení (DS Chýnov)
na základì auditu, který probìhl 16.04.2010. Platnost certifikátu
je 18 mìsícù.
Certifikace kvalitních zaøízení je jedním z úspìných programù
ÈALS (Èeská alzheim.spoleènost). Mezi dalí projekty, které
jsou úspìné patøí také Dny pamìti . Tento projekt je realizován
od roku 2008 a je zamìøen na vèasnou diagnostiku Alzheimerovy
choroby. Bìhem posledních dvou let bylo vyetøeno více ne

Hasièi v I.pololetí

První pololetí roku
u hasièù zahajují ji tradièní akce. Vítání Nového
roku na námìstí s punèem,
pøes hasièský ples a asistenci s polní kuchyní pøi
bìhu milénia. V zimních mìsících probíhala
kolení zásahové jednotky v klubovnì
na hasièárnì a odborná pøíprava v polygonu
na hasièské stanici v Táboøe.
S pøíchodem jara byla upravena pergola,
vytøídìny a uklizeny skladové prostory
a pùda na hasièské zbrojnici. Mìsíc kvìten
patøí soutìím v poárním sportu.
Letoní první kolo v poárním sportu
uspoøádali hasièi z Dolních Hoøic. Do
soutìe byla postavena tøi nae drustva,
která soutìila v kategoriích mui I, a mui II.
V muích I obsadil ná A tým tìsnì
druhé místo za vítìzi z Nové Vsi a B
tým sloený z mladíkù pro které to byla
premierová soutì obsadil místo deváté.
Drustvo soutìící v kategorii mui II

2000 lidí s poruchami pamìti. Kontaktním místem je i DS
Chýnov.
Program PGD 2010 byl velice bohatý a zajímavý a nelze
ho celý zmínit. Hovoøilo se napøíklad o smyslu ivota ve
stáøí. Ze závìru výzkumného etøení vyplynulo, e míra smysluplnosti
ivota je závislá na prostøedí a sobìstaènosti seniorù.
Ke ztrátì smysluplnosti ivota dochází èastìji u seniorù
nemající dobré vztahy s rodinou, postrádají radostné záitky
a u tìch, kteøí nenali uplatnìní v pùvodním povolání.

❦ ❧ ❦

Pøíspìvek s názvem Mezigeneraèní projekt byl o tom,
jak je dùleité a pøínosné setkání rozdílných generací.
Komunikaci seniorù a nejmladí generace je urèitì dobré
podporovat a rozvíjet pøi setkávání v prostorách zaøízení
pro seniory nebo v prostøedí blízkém dìtem. I klienti naeho
zaøízení si vdy ze setkání s dìtmi odnesou hezký pocit.
Závìrem pøejeme vem ètenáøùm krásné léto.
Za DS Chýnov - Eva Tureèková

nad 35 let skonèilo v soutìi
tìsnì pod stupni vítìzù na
4 místì. V bìhu na 100 m
s pøekákami jednotlivcù
zvítìzil ná Tomá Strnad.
Podobný výsledek jako
v Dolních Hoøících vybojovalo nae drustvo i na soutìi
v Radostovicích, kde obsadilo
druhé místo v kategorii mui I . V bìhu na 100 m s pøekákami zvítìzil Tomá Strnad,
a na tøetím místì dobìhl
Stanislav Macháèek.
Dalí nae èinnost je zamìøena na
údrbu techniky a vìcných prostøedkù.
V letoním roce pokraèuje druhé etapa
oprav vozidla Liaz. Po loòské opravì
karoserie pøila na øadu nástavba spolu
s generální opravou èerpadla. Spoustu
vìcí si opravíme sami, ale nìkteré je
potøeba provést u odborné firmy. Proto
jsme vyuili monost, e Jihoèeský kraj
vypsal grand na podporu jednotek sborù
dobrovolných hasièù obcí a podali si
ádost na spolufinancování opravy èerpadla
a modernizaci nástavby u vozidla CAS
25 Liaz. Bohuel nám ná grant Jihoèeský
kraj zamítl a tak bylo vozidlo pøevezeno
do opravny poární techniky v Peèkách,
kde místo celkové opravy byla provedena
pouze generální oprava èerpadla na kterou
staèili finance z mìstského rozpoètu a pøíspìvek Kraje na zásahovou jednotku. Na
druhou èást bohuel musíme poèkat, a
se podaøí zajistit její financování.
V èervnu pøibyl do naeho vozového
parku starí automobilový ebøík, který
zakoupilo mìsto. Opravy na tomto vozidle
si necháme a na zimní mìsíce, kdy bude
více èasu se vozidlu vìnovat.
Èinnost a chod sboru je tøeba také

z nìèeho financovat, èlenské pøíspìvky
na ve nestaèí. Proto jsme rádi pøijali
nabídku Èeských drah na zbourání døevìného
skladu na nádraí v Chýnovì za kterou
nabídli finanèní odmìnu. A tak pøes sto
let starý sklad u rampy zmizel po fyzicky
nároèné práci ve velkém vedru 12. èervna
z nádraí.
V prvním pololetí roku nás také zamìstnávali výjezdy k poárùm a k technickým
zásahùm. Zasahovali jsme u pìti poárù
a provedli sedm technických zásahù.
Zaèátkem jara nás oslovili èlenové
praské kapely Trombenik, jestli bychom
jim nezapùjèili nai historickou støíkaèku
a uniformy pro nafocení fotek na obal
jejich nového CD. Oni nám za to nabídli
být kmotry tohoto CD a pozvali nás do
praského Futurum muzic baru na køest
tohoto CD, co jsme rádi pøijali. Byl to
pro nás pìkný kulturní záitek a domluvili
jsme se s kapelou Trombenik na dalí
spolupráci.
Nejvíce nás v letoním roce potìilo,
e se podaøilo zapojit nové mladé èleny
do èinnosti naeho sboru, co se nìkolik
let nedaøilo.
Za SDH Chýnov
Jan Pistulka
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Pøíspìvky sportovním oddílùm
Pøeètení minulého èísla Chýnovského
obèasníku mì vedlo k urèitému zamylení
nad èlánkem pana Evena Zadraila ml.
Ten se celkem kriticky vyjádøil o rozdìlování
pøíspìvkù na èinnost sportovních organizací
(a potamo i o zastupitelích mìsta), a tak
si dovolím napsat k tomu nìkolik slov.
Na úvod musím uvést, e svým zpùsobem
rozumím tomu, e jakékoliv rozdìlování
finanèních prostøedkù musí být zákonitì
terèem urèité kritiky od tìch, kteøí mají
na to jiný názor, jiná kritéria. Vdy rozhodují
lidé, lidé, kteøí mají nìjaké pøedstavy,
nìjaké priority, nìjaký smìr a samozøejmì
i nìjaké nedostatky. A to ve ovlivòuje
vidìní vìcí, které èasto bývá v rozporu
s vidìním svìta lidí jiných. Tak i snaha
vypoøádat se pøi stanovování náplnì rozpoètu
na dalí období je provázena i tìmito
klady a zápory.
Vdy nakonec rozhodne vìtina, její
názor a priority pøeváí nad názory a prioritami jiných. Ne nikdo nemùe øíci, e
takto je to nejspravedlivìjí. Ale chtìl
bych ubezpeèit p. Zadraila o tom, e
jsem pøesvìdèen, e ve je dìláno v dobré
víøe a s vnitøní zodpovìdností vùèi obèanùm
mìsta a bez osobního prospìchu. Moná
je to zbyteèné psát, ale pøesto na to,
obzvlátì v dnení dobì, kladu dùraz!
Prvotní snahou pøi pøidìlování finanèních
prostøedkù je, aby se udrelo pokud mono
to, co je stávající a funkèní. Není to
vdy jednoduché, ale zásadní pøi sestavování
rozpoètu na pøítí období. A stejnì dùleité
je to i pøi rozdìlování financí z rozpoètu
Mìsta pro rùzné zájmové organizace.
Nemyslím si, e by se nìkomu nesnailo
zastupitelstvo, v rámci moností a samozøejmì
i kritickým názorem k dané èinnosti, v minulosti nìjak vyhovìt.
Rozdìlení finanèního objemu sportovním
organizacím na rok 2010 vycházelo ze
schváleného rozpoètu. Návrh na rozdìlení
prostøedkù z rozpoètu pro sportovní organizace
podal Finanèní výbor. Návrh na rozdìlení
ale mohl jinak podat kadý ze zastupitelù.
O hloupé pejorativní (hanlivé) pøipomínce,
e nìco bylo dopøedu pøipraveno, pomlèím.
Ve lo standardní cestou a nedovedu
si to pøedstavit jinak.
Ano, návrh vychází z urèitého konzervativního pøístupu a drí jakési tradièní
rozdìlení. Obecnì mám trochu problém
s tím, jak mnoho prostøedkù se vydává
na provozní náklady a jak málo nám
zbývá na investice a rozvoj. Bohuel nemyslím,
e v pøítích letech bude lépe. A tak by
bylo dobré, kdyby prostøedky na sportovní
a zájmovou èinnost byly více v rukách
sportovních svazù, podnikatelù a jiných
sponzorù, právì proto, aby se nemuselo
dávat tolik z rozpoètu mìsta.

Hlavním obsahem èlánku p. Zadraila
je jakási výtka k nepomìru pøidìlených
pøíspìvkù. Ano, mohl tøeba ten pomìr
být jiný a je to otázka pro èleny zastupitelstva
pøi dalí strategii pøidìlování finanèních
prostøedkù. Chtìl bych ale jen krátce
okomentovat pøíspìvky pro dvì nejvìtí
organizace, TJ Sokol a FC Chýnov. TJ Sokol
má dlouholetou tradici. Jeho zaøízení
po rekonstrukci vytváøí zázemí pro oddíl
kuelek a i pro spoleèenské vyití obèanù
Chýnova. Oddíly dospìlých dosahují dobrých
výsledkù a vrcholem letoní sezóny byl
postup drustva en do 1. ligy.
Zastupitelstvo na jednom ze svých
minulých zasedání pøijalo rozhodnutí finanènì podpoøit TJ Sokol v tíivé situaci,
do ní se po rekonstrukci dostal. Není
to øeení nad kterým lze jásat, ale na
druhé stranì je tady zaøízení, které se
za èas stane standardem v mnoha obcích
naí velikosti. A bylo by vhodné je udret
pøi ivotì. Ale hlavnì nesmíme zapomenout
na ji zmínìnou tradici a úspìnost oddílu
kuelek, ve kterém je organizováno mnoho
domácích obèanù.
Pokud se týká fotbalového oddílu,
je rozdìlení finanèních prostøedkù motivováno
hlavnì tìmito dùvody. Fotbal je pro Chýnov
tradice, která pøesahuje urèitì hranice
naeho mìsta, co pozná kadý èlovìk,
který se o fotbal trochu zajímá. Vím, e
po celé republice jsou fandové, kteøí se
zajímají o chýnovský fotbal. To není nadnesené.
Fotbal je zde tradice a zároveò té organizace
s nejvìtí základnou mládee. A jsme
opìt u jakési konzervativnosti pohledu
na vìc. Chceme fotbal v této, èi podobné,
podobì zachovat? Chceme, aby tolik dìtí
a mládee mìlo monost se vìnovat tomuto
sportu?
Moná tyto dùvody nìkdo nevezme,
ale jeliko sleduji sport velmi a velmi
podrobnì dlouhá a dlouhá léta (p. E. Zadrail se asi diví?), vím, co znamená
takový oddíl pro to, aby alespoò èást
dìtí a mládee definitivnì nezakrnìla
u poèítaèù (a to moná v tom lepím
pøípadì). Jsou to tedy nejen sportovní,
ale i dùleité spoleèenské dùvody pro
podporu takto masového sportu.
Zatím mládee není tak málo, (a dokonce
se zapojila i chýnovská dìvèata!) ale
pokud tomuto nevytvoøíme podmínky, bude
jí ubývat stejnì jako tìch nadencù, kteøí
je trénují. Co pak?
Mìsto vlastní majetek, který oddíl
provozuje. atny a ostatní prostory jsou
objekty, které vyadují tak jako jiný mìstský
majetek, prostøedky na údrbu a vylepení,
aby byly pøipraveny pro sportovní i jiné
spoleèenské akce, co èasto oceòují i ti,

kteøí nejsou zrovna fotbalovými fanouky.
Pokud se nìkdo opírá o reprezentaci
mìsta v republice a ve svìtì, není to
pro mì tak zásadní záleitost. Dùvod
je jednoduchý. Pokud je nìkdo úspìný,
sponzoøi se shání celkem dobøe. I kdy
chápu, e dnení doba je sloitá a kadý
s podnikatelù víc obrací korunu, ne ji
vydá. Podpora mládee a dìtí není ale
nic reprezentativního. Nikdy to asi nebude
zajímavé pro sponzory, kteøí právì onu
reprezentaci vyadují, aby se v rámci
své reklamy prezentovali zde, pøípadnì
i v jiných mìstech. Takový je stav vìcí
a nikdo z nás s tím nic neudìlá. Nikdo
z vìtích sponzorù nepùjde do oddílu
hrajícího okresní pøebor se zatuchlými
kabinami a s ohranièeným oranitìm
pøipomínajícím høitì. A co nae chýnovská
mláde? Kdo a co ji pak pøitáhne? Stejnì
se na to budou dívat i pøípadní budoucí
sponzoøi, pro nì bude èest dát své prostøedky
do oddílu, který peèuje o dìti a mláde,
a má k tomu i podmínky a který má
pro toto podporu obce èi mìsta.. A e
se pøi tom støetávají rùzné názory? A e
to má i svá úskalí? A co je nemá?! Chci
tím øíci, e prvotnì nejde o reprezentaci,
ale o péèi a o co nejvìtí podporu masového
sportu. A proto podpora fotbalového oddílu,
který organizuje tolik dìtí a mládee
za to stojí. Samozøejmì, stejnì jako u jinde
vloených prostøedkù, je nutné i hlídat,
jakým zpùsobem jsou vyuívány.
Sport je z urèitého pohledu moné
chápat jako urèitou nadstavbou a proto
je logicky i mnoho lidí, kteøí by do nìho
nedali ani korunu. I to se mùe v budoucnu
stát. Ano, musíme uznat, e jsou vìci
dùleitìjí..., ale myslím, e stejnì jako
kultura, tak i sport mají v naem ivotì
dùleité místo. Ale jak sport podporovat?
Nikde není jasné pravidlo, jasné mìøítko...,
jsou jen rùzné postoje a neustálé hledání
shody. Je mnoho cest, kterými se dá jít.
Urèitì jednou z cest je napøíklad i vìtí
aktivita rodièù, jejich dìti jsou èleny
oddílu. Uvìdomit si, e není nic zadarmo,
e ti, kteøí se o mláde starají, odvádí
sluby neocenitelné...a zároveò nedocenìné.
Èi snad je nìkomu jedno, co obnáí taková
práce s dìtmi a kolik je za ní úsilí a penìz?
Nemìlo by...
Ve svém pøíspìvku jsem se pokusil
vysvìtlit urèité dùvody rozhodnutí o rozdìlování finanèních pøíspìvkù, a to bez jakékoliv
pøedpojatosti vùèi nikomu. Kadé práce
a iniciativy je tøeba si váit.
Na závìr bych napsal, e názory na
tyto i jiné vìci je moné øíkat a psát
vìcnì, bez invektiv, která neprospívají
k dobré komunikaci mezi lidmi.
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Pøeji vem krásné léto!

Jaroslav Mládek
Pøedseda Finanèního výboru

Zpravodajství Policie Èeské republiky

❶ Zlodìj dopaden

Tábor - Radenín - Ukradené
kolo je ji zpìt v dìtském
domovì.
Tiskovým servisem ze dne 29. dubna
2010 jste byli informováni o pátrání
po zlodìji, který z objektu Dìtského
domova Radenín odcizil dìtské horské
jízdní kolo. Pøípadu se ujali policisté
místnì pøísluného Obvodního oddìlení
Chýnov a byli úspìní. Díky dobré místní
znalosti a spolupráci s obèany je jejich
poznatky dovedly k devatenáctiletému

mladíku, bytem z Prahy, který se v inkriminovanou dobu v obci Radenín zdroval.
Bìhem nìkolika dní se jej podaøilo vypátrat
a následnì zadret. Tomu pak nezbylo,
ne se pod tíhou dùkazù ke krádei doznat.
etøení ukázalo, e nekradl poprvé. I tento
jeho dalí skutek tak bude hrát pøi rozhodování soudu o jeho potrestání významnou
roli.
Policisty Obvodního oddìlení Chýnov
vak daleko více tìí, e odcizené kolo
je vráceno zpìt do uívání dìtí, které
ijí v dìtském domovì.

Reorganizace Územního odboru PÈR Tábor
Tábor - Dvì policejní stanice.
Dnením dnem vela v platnost
dlouhodobì pøipravovaná a ji døíve
avizovaná reorganizace Územního odboru
PÈR Tábor. Obvodní oddìlení PÈR Jistebnice
a Chýnov se mìní na Policejní stanice,
kdy Policejní stanice Jistebnice spadá
do organizaèní struktury Obvodního oddìlení
PÈR Mladá Voice a Policejní stanice
Chýnov do organizaèní struktury Obvodního
oddìlení PÈR Sezimovo Ústí. O pøipravovaných
zmìnách byli starostové dotèených mìst
a obcí pøedem informováni, zejména
pak dne 19. bøezna 2010, kdy se pracovního
jednání za jihoèeskou policii zúèastnili
vedle vedoucích Územních odborù a Obvodních oddìlení PÈR Tábor i krajský øeditel

plk. Mgr. Ing. Radomír Heøman a velitel
poøádkové policie plk. Mgr. Martin Souèek.
Cílem této reorganizace je zlepení
poskytovaných slueb veøejnosti a také
optimální nasazení policejních sil a prostøedkù
v této èásti regionu. Poèetní stav policistù
na teritoriu a jejich zázemí, vèetnì technického
vybavení i budov, zùstává bez vìtích
zmìn. Policistùm na stanicích by tak
mìl vzniknout prostor pro èastìjí práci
v terénu a kontakt s veøejností.
Telefonní a e-mailové spojení na uvedené policejní souèásti zùstávají beze zmìn.
O nové organizaèní struktuøe je veøejnost
informována té na webových stránkách
www.policie.cz pod odkazem Útvary Policie
ÈR - Kontakty - Územní odbor Tábor.

Obvodní oddìlení chýnovské policie skonèilo k 31.05.2010.
Dne 25.05.2010 probìhlo na Mìstském úøadì v Chýnovì pøijetí pøísluníkù
Policie ÈR, obvodního oddìlení Chýnov, které bylo ke dni 31.05.2010 zrueno.
Starosta Pavel Eybert podìkoval policistùm chýnovského oddìlení za pøíkladnou
spolupráci s mìstem, pøedal jim pamìtní listy a upomínkové pøedmìty na
jejich slubu v Chýnovì.

❷ Kráde motorové nafty

Tábor - Chýnov - Zmizelo
2748 litrù nafty.
Policisté proetøují pøípad krádee
nafty, a to pøímo z výdejního stojanu
v objektu jednoho ze zemìdìlských drustev
na Chýnovsku. etøením bylo zjitìno,
e v prùbìhu mìsíce dubna bylo neoprávnìnì
odèerpáno na 2748 litrù nafty, èím
drustvu vznikla koda ve výi 65 000
korun.
Pøípadem se zabývají policisté Obvodního oddìlení Chýnov.

¸ Vloupání do garáe

Tábor - Chýnov - Náøadí je
stále v kurzu.
Policisté pátrají po zlodìji, který
se v dobì od 17. do 18. dubna 2010
vloupal do garáe u jedné z rekreaèních
chalup v katastru obce Chýnov. Po násilném
odstranìní zámku vstupních vrat si odnesl
elektrické i mechanické zahradní náøadí
v hodnotì témìø 20 000 korun. Po zlodìji
pátrají policisté místního obvodního
oddìlení.
Na tyto pøípady opakovanì upozoròují.
V pøípadì podezøení na uvedenou trestnou
èinnost prosím informujte policisty na
lince 158. Dìkujeme.
❹ Kráde nafty
Tábor - Chýnov - Zlodìji nafty
opìt v akci.
I pøes èetná varování pøed zlodìji
etøí policisté v závìru tohoto týdne
dalí dva pøípady krádee nafty. Zlodìji
tentokráte vynechali nákladní automobily
a zamìøili se na pracovní stroje. Za
cíl si vybrali bagr, který stál odstavený
v obci Draice a kolový tahaè znaèky
koda 180, zaparkovaný v objektu jednoho
ze zemìdìlských drustev na Chýnovsku.
Po násilném odstranìní víèek nádrí
z nich odèerpali na 240 litrù motorové
nafty, èím majitelùm zpùsobili souhrnnou
kodu ve výi témìø 10 000 korun.
Po zlodìjích pátrají policisté místnì
pøísluných obvodních oddìlení Tábor
a Chýnov. Na tyto pøípady opakovanì
upozoròují a doporuèují rovnì vem
majitelùm a provozovatelùm nákladních
vozidel, zemních strojù èi zemìdìlské
techniky, aby zváili monost lepího
zabezpeèení proti tìmto krádeím.
Zároveò ádají kadého, kdo by mìl
jakékoliv podezøení v souvislosti s uvedenou
trestnou èinností, pøípadnì byl svìdkem
tìchto krádeí, aby své informace neprodlenì
pøedal policii na lince tísòového
volání è. 158. Dìkujeme.
por. Mgr. Miroslav Doubek
taorpcr@mvcr.cz
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Z katolické farnosti

Mons. Vladimír Vyhlídka
Letos jsme slavili slavnost Nejsvìtìjí
Trojice - lidovì pou - poslední nedìli v
kvìtnu. Hlavním celebrantem poutní me
byl chýnovský rodák Mons. Vladimír Vyhlídka,
v souèasné dobì kanovník na Vyehradì.
Pøes svùj úctyhodný vìk cestoval do svého
roditì a pøi mi pronesl krásné kázání.
Po mi se pozdravil s nìkolika kamarády
z dìtství. Nakonec se vypravil na chýnovský

høbitov a navtívil hrob svých rodièù.
Bylo to pro nìj osobní výroèí - pøed ètyøiceti
lety se vrátil do vlasti (ze studií v Øímì,
kam utekl, protoe mu soudruzi nepovolili
studovat u nás) a hned se dostal na
chýnovskou pou.
Týden po pouti také kadoroènì následuje
oslava Boího tìla, kterou ji nìkolik
let slavíme mí pod irým nebem - na
bývalém høbitovì u kostela. Poèasí nám
pøálo - me pod irým nebem má jinou
atmosféru ne v kostele. Po mi následoval
prùvod k oltáøi na námìstí, kde jsme
se modlili za nae mìsto a jeho obyvatele.
Veèer jsme vyslechli krásný koncert Jaroslava
Svìceného v kostele. Chtìl bych podìkovat
za 11 468,- Kè z dobrovolného vstupného,
které jsou zaèátkem financí na plánovanou
opravu fasády fary.
A co máme v plánu? Na poslední
den v èervnu pøipravujeme táborák na
farním dvoøe. V prvním srpnovém týdnu
chystáme tábor pro dìti na faøe v Pohnání.

Jaroslav Svìcený
houslový virtuos v kostele

K U LT U R A
Mìsto Chýnov vydalo s podporou
Jihoèeského kraje knihu fotografií
s názvem ejhle èlovìk. Výbìr z tvorby
známého táborského fotografa Járy
Novotného.
Knihu je moné si zakoupit v mìstské
knihovnì.
Køest knihy se uskuteènil v táborském
Divadle Oskara Nedbala v pondìlí
07.06.2010. Úvodem promluvil øeditel
divadla Karel Daòhel. V hudební èásti
vystoupil klavírista Karel Vrtika. Knihu
pokøtil senátor Parlamentu ÈR a starosta
mìsta Chýnova Pavel Eybert.

Oslovili jsme organizace, které se
urèitým zpùsobem podílejí na tvorbì
kulturních poøadù v Chýnovì a spoleènì se nám podaøilo sestavit harmonogram akcí pro následující léto.
Nabízíme Vám kalendáø na celé
léto.

Mìsto Chýnov ve spolupráci s firmou Webhouse
vytvoøilo novou podobu
webových stránek mìsta.
Naleznete je na adrese:
www.chynov.cz

Pro letoní léto nabízíme následující kulturní
a sportovní program: l Po celý mìsíc èervenec - výstava pohlednic
Èervenec

l 3.7.2010 Vojta Kiïák Tomáko,
folkový koncert u táboráku - Chýnovská
jeskynì
l 12.-18.7.2010 Hudební kurzy v Chýnovì
l 16.7.2010 Prodejní výstava hudebních
nástrojù
l 16.7.2010 Závìreèný koncert kurzù
v chýnovském kostele Nejsvìtìjí Trojice
l 23.7.2010 Houslový koncert Jaroslava
Svìceného v Chýnovské jeskyni
l 24.7.2010 10. roèník fotbalového
turnaje O pohár starosty mìsta

ze umavy od pana Benedikta
(prostory Mìstské knihovny)

Srpen

l Po celý mìsíc srpen - výstava fotografií
Petra Maree (prostory Mìstské knihovny)
l 28.8.2010 Akce Den s armádou

Záøí

l 3. - 4. 9.2010 Mezinárodní koncert
dechových hudeb s názvem Z jiních
Èech a Moravy.
Tradièní Neckyáda
l 10.9.2010 Akce u Chýnovské jeskynì
Evropská noc pro netopýry

Øíjen

l 23.10.2010 Strmý vrch
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Dìní v Mìstské knihovnì
Ve ètvrtek 29. dubna 2010 zavítal do
chýnovské Mìstské knihovny PhDr. Pavel
Toufar. Pøivezl si s sebou obrovskou cestovní
taku plnou vech svých knih. Bìhem následujících dvou hodin vytahoval pomalièku jednu
po druhé a velice poutavì líèil obsah a dùvody,
které ho vedly k jejímu napsání. Své vyprávìní prokládal
výstinými citacemi z knih. V blízké dobì plánujeme zakoupit
nìkteré jeho knihy
Napøíklad:
Touha po hvìzdách (1999)
Kosmické skandály (1999)
Tajemnou èeskou krajinou Od Blaníku k Otavì (2006)
Vánoce (2001)
Velikonoce (2001)
Prùbìnì jsme nakupovali nové knihy, abyste si v létì
mohli vybrat, s jakou knihou budete relaxovat. Za zmínku
stojí napøíklad:
- Obermanová Irena: Láska jako Øím,
- Soukupová Petra: Zmizet,
(Kniha roku 2010, získala cenu Magnesia Litera),
- Meyerová Stephnie: Hostitel,
- Polívková Alena: Jak být IN v písemném projevu,
- Lustig Arnot: Okamiky s Otou Pavlem,
- Bettrice Small: Pán z hranice
a v neposlední øadì Svìrák Jan: Kuky se vrací.

V pátek 7. kvìtna probìhla vernisá 2. roèníku putovní
výstavy Obèanského sdruení FOKUS. Vernisá zahájil starosta
mìsta Pavel Eybert, následovalo vdy pøíjemné a velmi
dobøe pøipravené vystoupení dìtí z M, na které navázaly
dìti ze zdejí Z. Výstava byla prodejní a trvala celý
kvìten.

Výpùjèní doba v Mìstské knihovnì
se bìhem prázdnin mìnit nebude.
Opìt po èase se v nedìli 6. èervna ve tøináct hodin
pøed Mìstskou knihovnou sela skupina lidí, aby spoleènì
odjela do Prahy do Karlínského divadla na odpolední pøedstavení známé operety Polská krev . Karlínské divadlo
kadý rok pøichází s novou premiérou, pro letoní rok to
byla právì Polská krev. Pøedstavení bylo skuteènì velmi
zdaøilé a sklidilo veliký aplaus. Okamitì po pøedstavení
jsme urychlenì nasedli do autobusu a ujídìli zpìt do Chýnova,
abychom stihli koncert Jaroslava Svìceného v chýnovském
kostele.

Nyní v knihovnì vystavuje své letecké snímky Chýnova
pan Josef Vandìlík. Jistì stojí za shlédnutí
Pracovnice knihovny pøejí vem hezké prázdniny
a dovolené s dobrou knihou a spoustou sluníèka.
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Motto:

KOLNÍ INFORMATORIUM

Mladá generace má pocit, e s ní pøichází lepí svìt. Stará garda má pocit,
e s ní ten lepí svìt odchází
/ Karel Èapek /

kolní rok 2009/2010 konèí a my bychom vás rádi seznámili s tím,
co se nám podaøilo zvládnout v jarních mìsících
â Plnit výchovnì vzdìlávací plány na I. i II.
stupni, vyuívat moderní metody práce
a zajiovat názornost výuky.
â Pracovat se áky se speciálními vzdìlávacími
potøebami dle individuálních vzdìlávacích
plánù (11 ákù), vyuívat nepovinného
pøedmìtu rekondièní cvièení, spolupracovat
s PPP Tábor prostøednictvím Mgr. Králové.
â V týdnu od 19. 4. do 23. 4. 2010 probíhal
netradièní zpùsob výuky. Nae kola
je Pøidruená kola UNESCO a ji øadu
let v Týdnu kol UNESCO vyuívá projektové
vyuèování, terénní práce, pokusy a dalí
alternativní metody, letos na téma
Mezinárodní rok biodiverzity. Kadý
uèitel si se svou tøídou vybral biologicky
zajímavou oblast a ji v pondìlí se
áci vydali do vech svìtových stran.
Vybranou lokalitu dìti prozkoumaly,
zfotografovaly a zanesly do mapy. Se
získaným materiálem v prùbìhu týdne
pracovaly a se závìreènou prezentací
v pátek seznámily vechny áky. Nejlepí
áci se pøedstavili na setkání Jihoèeské
sekce Klubu ekologické výchovy a koordinátorù EVVO JK v úterý 27. dubna v zasedací místnosti VO a SZe v Táboøe.
Z úst dìtí jsme se dozvìdìli napøíklad
zajímavosti z Kladrubské hory, Støíbrných
Hutí, z rybníkù v okolí Turovce, o památných
stromech v Táboøe, o výskytu konvalinky
vonné, lípy malolisté a velkolisté v okolí
Chýnova. Nai nejmení navtívili mravenitì v okolí koly a vytvoøili si jejich
modely, zatímco ti nejstarí zrealizovali
projekt Pøeití v pøírodì. áci 8. roèníkù
v prùbìhu týdne seznámili malé spoluáky
s bezpeèným internetem, sami si vyzkoueli profesi uèitele. Ve støedu jsme zrealizovali Memoriál Hany Kapplerové celokolní projekt vìnovaný památce
na bývalou paní øeditelku. Celý se nesl
v duchu fyzikálních a mate-matických
pokusù, kvízù, praktických úkolù, vyhledávání
informací na internetu a v odborné literatuøe.
Ve ètvrtek probìhl dalí celokolní projekt
k oslavì Dne Zemì. Nai áci se té
zúèastnili soutìe v Botanické zahradì
v Táboøe na téma Kapky poznání ke
Dni Zemì. V pátek kromì závìreèných
prezentací probìhlo té fotbalové utkání
uèitelù se áky. Celý týden byl doslova â
nabytý èinnostmi, které jistì budou pro
nae áky velkým pøínosem a do jejich â
myslí se urèitì zapíí silnìji ne poznatky
získané v la-vicích. A co je stranì dùleité,
e v kon-taktu s pøírodou se ji dìti uèí
nejen chránit, ale vytváøejí si k ní i lásku, â
kterou pøedají budoucím generacím.
â Pøipravili jsme výmìnný pobyt Èeskovýcarsko v rámci projektu Srovnávání

sociálních podmínek ákù základních
kol. Na tento projekt jsme získali dotaci
z Ministerstva financí ÈR z Fondu partnerství
Programu výcarsko-èeské spolupráce.
Celkové náklady projektu èiní 204 610,Kè, spoluúèast 30691,- Kè zaplatí ná
zøizovatel Mìsto Chýnov.
Od 10. 5. - 15. 5. 2010 se uskuteènil
výmìnný pobyt 20 výcarských ákù
a 6 dospìlých v èeských rodinách. K porovnání
kulturního a pøírodního dìdictví a sportovních a turistických moností jihoèeského
regionu a kantonu Bern jsme navtívili:
Prahu - Praský hrad, Palácové zahrady,
jeli jsme lanovkou na Petøín, navtívili
bluditì a rozhlednu na Petøínì, Muzeum
èokolády, uskuteènili jsme semináø v Senátu
ÈR se senátorem Mgr. Pavlem Eybertem,
dále jsme navtívili Tábor - Husitské muzeum
- podzemní chodby, Èeský Krumlov a Telè
- prohlídka zámku a historického centra
mìst UNESCO.
Z pøírodního dìdictví a turistických
a sportovních moností jsme navtívili:
CHKO Blaník, umavu - Lipno, horolezeckou
stìnu v Letním táboøe Palcát, bowling
v Chýnovì, Chýnovskou jeskyni.
Na závìr týdne jsme zrealizovali pro vechny
úèastníky a pozvané hosty semináø v Chýnovì,
kde áci sami sezná-mili vechny úèastníky
se svou vytvoøenou prezentací z celého
týdne, výstupy komentovali v èeském i
nìmeckém jazyce. výcartí áci odevzdali
vypracované pracovní listy, které se týkaly
geografie ÈR, èeské rodiny a koly v Chýnovì,
nai áci je zpracují pro závìreèné výstupy.
Zajistili jsme publicitu v Táborském deníku
14. kvìtna 2010.
Výmìnný pobyt 20 èeských ákù a esti
dospìlých ve výcarsku se uskuteènil
7. 6. - 13. 6. 2010. Èetí áci vyplnili
na základì získaných informací pracovní
listy, které se týkají geografie výcarska,
výcarské rodiny a koly v Oberthalu,
které zpracují pro závìreèný semináø.
V rámci výmìnného pobytu nai áci navtívili
výcarské Alpy, hlavní mìsto Bern, horskou
sýrárnu i tradièní suenkárnu. Své sportovní
monosti porovnali se výcarskými kamarády
na celodenním sportovním dnu ve kole
v Oberthalu.
V rámci Stonoky áci 5. roèníkù navtívili
koncert v Praze na stadionu Dukly.
Paní uèitelka Hana Káková ve spolupráci
s panem uèitelem Dvoøákem a áky 9. roèníkù
zorganizovala pro vechny áky kvalitní
program ke Dni dìtí.
áci 9. tøídy se s paní uèitelkou Holotovou
zapojili do sbírky Liga proti rakovinì
a podaøilo se jim získat výtìek pøes
7000,- Kè.

â V soutìi MLÉKONTO 5 jsme obsadili
1. místo a vyhráli dárkový ek od spoleènosti
TETRA PAK na 7000,-Kè.
â Velice se daøí práce s talentovanými
áky, áci se umísují na pøedních místech
v okresních i krajských kolech olympiád.
â V krajském kole biologické olympiády
kategorie C obsadila 4. místo Magdalena
Èmelíková.
â V krajském kole jihoèeského zvonku
vyzpíval støíbrné pásmo Martin Balínek.
â V okresním kole biologické olympiády
kategorie D obsadila 4. a 5. místo
Eva Brabcová (VII.B), 7. místo Olga
Bouchalová (VII. A)
â V soutìi Kapky poznání ke Dni Zemì
I. kategorie 1. místo: Èerná, Horáková,
Jandová (2. tøídy), dále 1. místo: Èmelíková,
Daneová, Plocha (8. roèník), 2. místo:
Bednáøová, Hes Jakub a Jan (4. tøídy),
3. místo: Kulíková, Zadrailová, Dvoøáková
(2. tøídy) a 3. místo: Zadrail, Schnürer,
Hladík (3. tøídy).
â V okresní soutìi Hlídek mladých zdravotníkù
obsadili áci I. stupnì (Jan Hes, Jakub
Hes, Andrea Sládková, Adéla Èiháková,
Veronika Zemanová) 1. místo a postoupili do kraje, áci 6. roèníkù obsadili
6. místo.
â Ve výtvarné soutìi Èerven, mìsíc myslivosti,
kterou poøádá Okresní myslivecký spolek,
získala nae kola 1. místo a putovní
pohár. V jednotlivcích pak ve 2. kategorii
3. místo Lucie Nováková, ve 4. kategorii
2. místo Zolboo Ganbold a 3. místo
Markéta Tureèková, ve 3. kategorii cenu
poroty tìpán Hladík.
â V okresní soutìi O zlatou srnèí trofej
obsadil 2. místo Jan Jùza a 3. místo
Libor trouf.
â Nai áci odeslali práce na rybáøskou
olympiádu, kterou poøádá Støední rybáøská
kola ve Vodòanech, a ocenìní získali
áci Patrik Dane a Adam Zadrail.
Protoe oba jsou áci I. stupnì, nemohou
postoupit do krajského kola.
â Krouek moderních tancù s paní uèitelkou
Kákovou reprezentoval kolu na mezinárodní
taneèní soutìi v Chorvatsku, na Mistrovství
Èech formací v Kladnì a na celostátní
soutìi v Chomutovì, v Kladnì a Chomutovì
vystupovaly té orientální tance s paní
uèitelkou Markvartovou a získaly 1. místo.
Dále oba soubory vystupovaly na Bambiriádì
v Táboøe. Orientální tance na Mistrovství
Èeské republiky - malé skupiny - získaly
1. místo s vystoupením Rozsypané perlièky
(8 ákyò) a rovnì 1. místo s vystoupením
Slunce nad Saharou (5 ákyò z 5. - 7.
tøídy).
/pokraèování na str. 9/

O BÈASNÍK C HÝNOVSKA (8) èíslo 85 / èerven 2010

a Kareøina Princová (bìh 800 m). áci
â áci turistického krouku zpracovávají
Zadrail (plný míè) a 2. místo 60 metrù
II. stupnì skonèili na 9. místì a za
pracovní listy k Nauèné stezce Chýnov
a v Mladovoickém atletickém ètyøboji
obsadili nai áci 1. místo.
jednotlivce obsadil 2. místo Jiøí Prùa
a pøipravují se na letní turistický kurz
(skok vysoký) a 3. místo Niki Káková
do Krkono.
â V okresním atletickém ètyøboji I. stupnì
(bìh 800 m).
â Daøí se spolupráce s hnutím  Na vlastních
1. místo dívky 4. roèník (Farová, edivá,
Bednáøová), 1. místo dívky 2. roèník â V soutìi Ochrany fauny ÈR Tìíme
nohou a Armádou Èeské republiky.
hliník z naich domácností získali áci
Od hnutí Na vlastních nohou byla
(Pekaøová, Èervená, Slezáèková), 2. místo
470,-Kè.
paní øeditelka 26. 3. 2010 pozvána do
chlapci 3. roèník (Zadrail, Hladík, Skøivan),
a rovnì 2. místo dívky 1. roèník (Zadrailová â Nejúspìnìjí áky koly pøijal pan starosta
Prahy na slavnostní setkání pedagogù
28. 6. 2010 v obøadní síni MìÚ v Chýnovì.
ke Dni uèitelù, kde byla ocenìna nae
Sabina, Zadrailová Lucie, Zástìrová
práce pro Stonoku. Dále nai áci
Klára). V jednotlivcích 1. místo Adam
áci si tohoto setkání velice váí.
Zadrail, Michaela Farová a Klára Zástìrová,
Milan Rada a Niki Káková jménem
Stonoky podìkovali v Táboøe kapitánce
2. místo Kateøina Musilová a Sabina
Ladì Kováøové a vem ostatním vojákùm
Slezáèková.
AÈR, kteøí se vrátili z afghánské mise, â V Atletickém pøeboru Táborska obsadili
e zprostøedkovali pomoc stonokových
áci I. stupnì 2. místo v okrese. Za
dìtí afghánským kolákùm.
jednotlivce získal 2 zlaté Adam Zadrail
â V okresní soutìi ve fotbale získali chlapci
(bìh 500 m a skok daleký) a Michaela
Farová (hod kriketem), dále 2. místa
3. místo.
Sabina Zadrailová, Sabina Slezáèková
â V soutìi Pohár rozhlasu starí ákynì
(hod kriketem), Kateøina Musilová (bìh
6. místo a starí áci 7. místo.
500 m) a ta rovnì 3. místo (skok daleký)
â V Kinderiádì 1. místo Pavel Kubera
a 3. místa Pavel Kubera (hod kriketem)
(kriket), Michaela Farová (kriket), Adam

Návtìva dìtí základní koly v Oberthalu - výcarsko.

7. 6. 2010 jsme se se kolou vydali do výcarska na
výmìnný pobyt. Seli jsme se v 7:30 pøed kolou, naloili
jsme kufry, rozlouèili se s rodièi a mohlo se vyrazit na dlouho
oèekávaný výlet. Cesta byla dlouhá. Trvala 12 hodin, ale i tak
jsme si ji s kamarády dokázali uít. Projídìli jsme pøes
Nìmecko a Rakousko. V autobuse jsme koukali na rùzné
filmy, povídali si a spoleènì se tìili do výcarska.
Do Oberthalu jsme dorazili v 19:45. Kdy jsme pøijídìli
ke kole, výcarské dìti na nás u netrpìlivì èekaly na høiti.
Jakmile zahlédly ná autobus, bìely rychle k silnici a vichni
jsme si zaèali mávat. S radostí jsme vystoupili z autobusu,
vrhli jsme se do davu a zaèali se vítat. Po slavnostním zahájení
a veèeøi ve kolní jídelnì nás rozdìlili do rodin a spoleènì
jsme se vypravili domù. Já jsem bydlela u toho samého kluka,
co byl u nás. Doma mi Adrian ukázal dùm a já si vybalila.
Sotva jsem se staèila rozkoukat, li jsme ven spoleènì s ostatními.
Kadý veèer jsme se takhle spoleènì scházeli na høiti, které
bylo kousek od domu. Ráno jsme vstávali brzo, nasnídali
jsme se a vyrazili do koly, kam jsme jezdili na motorce.
Nejprve jsme mìli sportovní den. Sportovala celá kola,
co je celkem asi jen 60 dìtí. Byli jsme rozdìleni do 4 drustev.
Soutìilo se ve skoku do dálky, do výky, ve plhu, hodu
koulí, v bìhu na 80 m a na 2 km. Kdy jsme mìli vechny
disciplíny hotové, li jsme si opékat buøty na høitì u kolky,
která byla hned nad kolou. Asi po hodinì odpoèinku jsme
pokraèovali ve sportování. Tentokrát jsme si mohli vybrat ze
4 her, na výbìr byl badminton, ping-pong, fotbal a hra mlýn.
Já jsem hrála badminton.
Ve støedu nás èekal výlet do Alp. Zase jsme se v pùl
osmé seli ve kole a mohli jsme vyrazit. výcarské dìti
s námi tentokrát nejely. li jsme na horu, která se jmenovala
Stockhorn. Nahoru jsme vyjeli lanovkou a pak jsme scházeli
zase kus dolù k jezeru. Pohled na Alpy nás uchvátil. Jedineèné
panoráma horských títù a výcarsko pod námi. U jezera
jsme se nasvaèili a kochali se výhledem. Potom jsme pokraèovali
zase pøes hory na druhou stranu, kde jsme si pùjèili kolobìky
a sjeli dolù asi 10 km. Jeli jsme serpentinami, které se rùznì
klikatily v horách. Okolo se ve stráních pásly krávy a my
jsme mìli pocit, e jsme se ocitli v pohádce.
Ve ètvrtek byl výlet naplánovaný do sýrárny a suenkárny.
Tentokrát s námi jeli i výcaøi. V sýrárnì nám ukázali, jak
se vyrábí sýr jetì podle starého zpùsobu a ruènì. Také z toho
místa pochází nejkvalitnìjí a nejlepí sýr ve výcarsku. Po
exkurzi nám vyhládlo, tak jsme li k mamince pana øeditele,

Výprava ákù a uèitelù ve výcarském Bernu.
která bydlela nedaleko sýrárny v krásné chatièce. Tam jsme
posedìli a opekli buøty. Po odpoèinku jsme jeli do suenkárny.
Tato továrna byla jediná ve výcarsku a na svìtì. Nikde
jinde se suenky této znaèky nevyrábí. V suenkárnì jsme
mohli ochutnat jakékoliv suenky a také nakoupit.
V pátek nás èekal poslední výlet. Tentokrát jsme se vydali
do hlavního mìsta Bernu. Bern je velice krásné mìsto s bohatou
historií. Odpoledne jsme navtívili také místní ZOO. Ani jsme
se nenadáli a byl pøed námi poslední den, který strávil kadý
po svém se svojí výcarskou rodinou. My jsme byli jezdit na
motokárách a v motýlím domì. To byla obrovská hala upravená
jako zahrada a létaly kolem nás snad vechny druhy motýlù.
Ze dne stráveného s rodinou jsem byla nadená, ale zároveò
smutná, protoe za nìkolik hodin jsme mìli odjídìt zpátky
do Èech. Kdy jsme pøijeli z výletu, zabalila jsem si a v
5 hodin jsme se vydali do koly. Naloili jsme si kufry do
autobusu a rozlouèili se s rodinou. Pak jsme vyrazili na
diskotéku, kterou pro nás ve kole pøipravili. Vichni si ji
moc uili, protoe to byla poslední monost být se vemi
pohromadì. V 19 hodin pøiel pan uèitel a oznámil nám vìc,
kterou nechtìl nikdo slyet: Odjídíme. Vichni protestovali,
ale museli jsme odejít. Dlouho jsme se se vemi louèili a breèeli
jsme, ale také jsme si slíbili, e se o prázdninách opìt navtívíme.
Bylo to pro nás tìké najednou jim moná napoøád øíct sbohem
po tom vem, co jsme s nimi proili. Cestu domù jsme vichni
prospali. Ve výcarsku se mi stranì líbilo a zamilovala
jsem si ho. Doufám, e se tam brzy vrátím.
Hana Marounková
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Pøijetí u pana starosty
1. Milan Rada
IX.A
2. místo v okresním kole konverz. v Nj
3. místo v okresním kole zemìpisné olympiády
reprezentace koly na 4. ákovské ekologické
konferenci; vynikající výsledky ve Scio
testech + sportovní úspìchy
2. Pavel Dutka
IX.A
2. místo v okresním kole konverz. v Aj
3. místo v okrením kole chemické olympiády,
7. v kraji; úspìný øeitel matematické
olympiády; vynikající výsledky ve Scio
testech
3. Niki Káková
IX.A
2. místo v okresním kole recitace
1. místo v kategorii vestranný talent
Jihoèeského kraje; vynikající sportovní
úspìchy-1.m. Pøespolní bìh; Veèerní bìh
Táborem; jihoèeský mistrovský titul v duatlonu; 3. místo Atletický pøebor Táborska
- bìh 800 m
4. Magdalena Èmelíková
VIII.A
3. místo v okresním kole biologické olympiády,
4. v kraji; 3. - 4. místo v okresním kole
fyzikální olympiády; 1. místo Kapky poznání
ke dni Zemì
5. Nikola Daneová
VIII.B
1. místo v okresním kole Poznej a chraò
6. Denisa Broncová
VIII.B
1. místo v okresním kole Poznej a chraò
7. Martin Balínek
VIII.B
zlaté pásmo v regionální soutìi Jihoèeský
zvonek; 2. místo v krajském kole Jihoèeského
zvonku
8. Olga Bouchalová
VII.A
2. místo v okresním kole dìjepisné olympiády
9. Petr Freitag
VI.B
3. místo v okresním kole konverz. v Aj
10. Klára Holkupová
VI.A
3. místo v okresním kole matematické
olympiády
11. Kateøina Vedralová
III.A
zlaté pásmo v regionální soutìi Jihoèeský
zvonek
12. Veronika Zemanová
IV.B
støíbrné pásmo v regionální soutìi Jihoèeský
zvonek; 1. místo v okresním kole Hlídek
mladých zdravotníkù
13. Michaela Èerná
V.B
1. místo v okresním kole recitace

14. Josef Kulík
V.B
1. místo v okresním kole Poznej a chraò
15. Filip Zadrail
V.B
1. místo v okresním kole Poznej a chraò
+ sport
16. Jan Strnad
V.B
1. místo v okresním kole Poznej a chraò
17. Jan Hes
IV.B
1. místo v okresním kole Hlídek mladých
zdravotníkù
18. Jakub Hes
IV.B
1. místo v okresním kole Hlídek mladých
zdravotníkù
19. Andrea Sládková
IV.B
1. místo v okresním kole Hlídek mladých
zdravotníkù
20. Adéla Èiháková
IV.B
1. místo v okresním kole Hlídek mladých
zdravotníkù
21. Jan Jùza
V.A
2. místo v okresní soutìi O zlatou srnèí
trofej
22. Libor trouf
IV.B
3. místo v okresní soutìi O zlatou srnèí
trofej
23. Adam Zadrail
III.A
1. místo v okresní soutìi - atletický
ètyøboj - chlapci; dvì 1. místa Atletický
pøebor Tá - bìh i skok daleký; Kinderiáda
a øada dalích sportovních úspìchù
24. Michaela Farová
IV.A
1. místo v okresní soutìi - atletický
ètyøboj - dívky; 1. místo Atletický pøebor
Tá - hod kriket; Kinderiáda a øada dalích
sportovních úspìchù
25. Klára Zástìrová
I.B
1. místo v okresní soutìi - atletický
ètyøboj - dívky; a øada dalích sportovních
úspìchù
26. Sabina Slezáèková
II.A
1. místo v okresní soutìi - atletický
ètyøboj - dívky; 2. místo Atletický pøebor
Táborska - hod kriket
27. Kateøina Musilová
III.B
2. místo v okresní soutìi - atletický
ètyøboj; 2. a 3. místo Atletický pøebor
Táborska-bìh, skok daleký; a øada dalích
sportovních úspìchù
28. Sabina Zadrailová
I. A
2. místo Atletický pøebor Táborska - hod
kriket

Monika Prùová pøi kolním
kole soutìe ve skoku vysokém.
29. Tomá Andìl
I. B
3. místo Atletický pøebor Táborska - bìh
30. Pavel Kubera
IV. A
3. místo Atletický pøebor Táborska - kriket
+ Kinderiáda
31. Kateøina Princová
V. B
3. místo Atletický pøebor Táborska -bìh
+ Kinderiáda
32. Jiøí Prùa
IX. B
2. místo Atletický pøebor Táborska -skok
vysoký
Dìkuji rodièùm za
spolupráci se kolou, za to,
e nám dùvìøují a e
pùsobíme jednotnì pøi
výchovì naich dìtí
Dìkuji zøizovateli za
spolupráci a pøeji vem
ètenáøùm léto plné sluníèka,
pohody a odpoèinku
Za Základní kolu Chýnov, okres Tábor
Mgr. Marie Hánová, øeditelka koly

Podìkování
kantorùm

Rodièe ákù tøíd 5.A a 9.B
dìkují uèitelùm Z Mgr.Dagmar
Eybertové a Mgr. Petru Dvoøákovi
za péèi, vstøícnost, toleranci a
starostlivost, kterou jako tøídní
uèitelé vìnovali svým ákùm bìhem
svého pùsobení v uvedených tøídách.

Nová pøírodní uèebna

áci 4.A pøi hodinì ètení

Jednou z vìcí, kterou se mùe nae základní kola také
pochlubit je kolní pozemek nedaleko místního høbitova.
Udret ho v dobrém stavu je v posledních letech velmi nároèné,
protoe pøedmìt pracovní výchova se zamìøením na pìstitelské
práce se vyuèuje pouze v 6. roèníku jednu hodinu týdnì.
V dubnu letoního roku se nám podaøilo sem umístit tzv.
UÈEBNU V PØÍRODÌ.
Díky státnímu podniku Lesy ÈR, který stavbu podpoøil finanènì
a místní firmì Døevotvar - øemesla a stavby, s.r.o., která pomohla
s její realizací a také ji dofinancovala, mohou uèebnu vyuívat
uèitelé i áci naí koly pøi výuce v terénu, kolní druina pøi
pobytu na èerstvém vzduchu nebo mùe slouit jako stanovitì
pøi celokolních akcích a projektech.
Pøeji vem, kteøí budou uèebnu vyuívat, aby pobyt i výuka
zde byly pøíjemné jako prostøedí, ve kterém se nachází.
Mgr. Vladana Radová
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Z Mateøské koly Chýnov

Èerven - za kamna vlezem ?

Znalcùm lidových pranostik teï urèitì vstávají vlasy hrùzou,
kdy si ètou nadpis mého èlánku. Ne, opravdu nechci mìnit
lidová pøísloví, chtìla jsem jen trochu humornì popsat rozmary
poèasí letoního léta. Depresivní náladu umocòují, vedle deových
pøívalù, i absence sluneèního svitu, výkyvy teplot a dalí prùvodní
jevy, které nám diktuje pøíroda.
Poèasí se mìní den ze dne, nemìnný je ale fakt, e za
pár dní konèí pro dìti v naí mateøské kole dalí kolní
rok. Za pár týdnù kolka na nìjaký èas utichne, aby se pøipravila
na dalí malé áèky, kteøí si poøijdou najít nové kamarády,
pohrát si a nìco nového se nauèit.
Po celý kolní 2009/2010 v oblasti výchovnì vzdìlávací
byl naím stálým vodítkem kolní vzdìlávací program a následnì rozpracované tøídní programy, které urèovaly denní
náplnì práce s dìtmi. Ty jsou rozdìleny zhruba do ètyø blokù,
èasové ohranièení si urèují samy pedagogické pracovnice podle
potøeb a zájmu dìtí. Zmiòované t e m a t i c k é è á s t i z o h l e d ò u j í
roèní období a aktivity, které se k nim se jedná o literární hrdiny, dokázali si
váí a o nich jsem se ji ve svých pøíspìvcích vèas uvìdomit, e brouèek bude nehodný
pravidelnì zmiòovala v minulých èíslech tak a tehdy, jak mu to oni sami dovolí.
Obèasníku. Zdaøilé formy práce èi pøípadné Toté platí i v ivotì. Dítì je naprostým
neúspìchy pravidelnì konzultujeme, vyhodno- obrazem svých rodièù v dodrování návykù,
cujeme a zamýlíme se nad dalím zkvalitnìní chování, mluvì, pøístupem k plnìní povinností,
pøedkolního vzdìlávání.Rodièe dìtí jsou komunikaci s ostatními. Aby získalo správný
o výchovné práci v mateøské kole pravidelnì start pro ivot, potøebuje vzor, který mu
informováni, mají monost zúèastòovat musí poskytnou jeho rodièe, protoe nejdraí
se dìní pøímo ve tøídách nebo se s èinností devizou pro dítì je dobøe fungující rodina
dìtí seznamovat formou tematických výstavek : - taka, který poøád nepracuje, má dobré
v prostorách M. Na tomto místì bych nápady a umí si hrát - mamka, která si
ráda zviditelnila aktivitu, kterou by èlovìk vdy udìlá èas a nekøièí - domov, kde
s neznalostí problematiky výchovy dìtí má kadý svoji práci, povinnost, dùleitost,
mohl povaovat za velmi okrajovou. Jedná svobodu i právo.
Výchova dítìte je, zvlátì v souèasné
se o dlouhodobou akci Mamko, tako,
øíkej si se mnou ..., kdy si rodièe mohou dobì, bìhem na dlouhou tra. Kadý by
opsáním shromaïovat texty básní èi k tomuto úkolu mìl pøistupovat co nejzodpísní doplòujících výchovnì-vzdìlávací povìdnìji, i kdy je to, z pedagogického
cyklus v mateøské kole a doma si je hlediska i ivotních zkueností pøiznávám,
s dìtmi spoleènì deklamovat a procvièovat. velice sloité. Atmosféra ve spoleènosti,
Vechny pracovnice mateøské koly nesmírnì honba za penìzi, výhodami na úkor ostatních,
tìí, pokud zájem rodièù zaregistrují, protoe hromadìní majetku, neúcta k lidem a jevìdí, e rodiè, který nelituje svého èasu jich práci, negativní vzory spoleèenského
a kratièký text si zaznamená, udìlá svému i rodinného chování v podání naich nìkterých
dítìti neocenitelnitelnou slubu. To s vdìèností politických pøedstavitelù, celebrit, i mediálních
sleduje zájem rodièe o kolu i dìtské hvìzd - to vechno na dnení populaci
vìdomosti, proije si krásnou citovou pùsobí a je jen na rodièích a dalích
chvilku pøi spoleèné recitaci i zpìvu. Zvlád- spolupracujících osobách, jak se s tìmito
nutím textu si potomek posiluje pamì, vzory dokáí vyrovnat. Kadý rodiè chce
správnou výslovnost, upevòuje sebevìdomí, jistì pro své dítì to nejlepí. Mnozí rezignují
zbavuje se ostychu pøi vystoupení, uvìdomuje na nastavení správných mantinelù chování
a jednání svých malièkých a argumentují
si, e pøináí potìení druhým.
Nìkdo ze ètenáøù se mnou mùe tím, e chtìjí, aby jejich dítì bylo astné.
polemizovat, e vechno co popisuji, je tìstí vak není meøitelná velièina. tìstí
pøece samozøejmé, e to dìlají pro své je pocit, který kadý vnímá jinak. Majitelé
dìti jistì vichni, ale, vìzte, opak bývá drahých aut, velkých rezidencí a tenisových
pravdou. Nemohu, ani nechci sahat rodièùm kurtù pøece mohou být stejnì astní i nedo svìdomí, kadý z nich je pøece zodpovìdný astní, jako lidé bez majetku a dalích
za výchovu svého dítìte a za jeho následné výhod. Majetek a peníze neumoòují tìstí,
chování. Nejútlejí vìk dítìte je specifický jen pohodlnìjí ivot, pokud ho je s kým
tím, e se formuje jeho charakter a v ít.
Váení ètenáøi, je docela moné, e
dnení dobì obzvlátì platí heslo - jaká
je rodina, takové je i dítì. Vzpomeòme k napsání tìchto ne vdy veselých øádkù
na dìtský pøíbìh, popisovaný v Karáfiátových mì vedlo pochmurné poèasí i nìkteré
Brouècích, kde byli maminka a tatínek události. Nechci vak konèit vùbec pesimisticky,
ze svého synáèka neastní, protoe je protoe výchova nejmladí generace pøináí
trápilo, e Brouèek je neposluný. By pøece také i hodnì radostí, které nás,

Rozlouèení s M
pracovnice mateøské koly, èekají hned
po skonèení letních prázdnin. Vìøím, e
tenhle mùj dalí povzdech o výchovì
na stránkách Obèasníku je úplnì poslední
a v pøítích èíslech budu na situaci kolem
reagovat pouze pozitivnì.
Váení ètenáøi Obèasníku, pøeji koneènì
léto nám vem.
Helena Málková, øed. M Chýnov

Aktuality z mateøské koly:
l dalí etapu zateplení budovy

M, výmìny oken v kuchyni,
kabinetu, spojovací chodbì a
boèních vchodových dveøí provedla v dubnu firma PETRASTAV
RADENÍN - práce byla odvedena
ve velmi krátkém èasovém
termínu, vzorné kvalitì a bez
naruení chodu zaøízení (ohleduplnost pracovníkù firmy, denní
úklid okolí stavby apod.)
l do základní koly odchází
35 ákù
l k pøedkolnímu vzdìlávání
pro k. r. 2010/2011 bylo pøijato
33 dìtí
l zøizovatel M vybavuje v tìchto
dnech zahradu M novými herními prvky

Podìkování z mateøské koly:
â zøizovateli mateøské koly, jmenovitì
panu starostovi Mgr. Eybertovi - za
péèi vìnovanou M i za uznání práce
kolektivu pracovnic koly
â rodièùm - za spolupráci a úèast na
akcích poøádaných M ve kolním
roce, za materiální podporu vyjádøenou
sponzorskými dary, nákupem hraèek,
hygienických potøeb, pomùcek pro výchovnì-vzdìlávací èinnosti
â p. Zdeòku Cíåkovi - za vzornou údrbu
budovy a souvisejících prací
â vem dalím spolupracujícím firmám
a subjektùm
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FOTBAL

Fotbalový oddíl FC Chýnov

Hodnocení jar ní èásti sezony - FC Chýnov B

Do jarní èásti okresního pøeboru nastupovalo mustvo se ziskem 22 bodù, ztrátou
3 bodù na druhé místo tabulky. I proto
si hráèi i vedení vytyèili za cíl umístit
se po konci sezony na druhém místì.
I pøes ne zrovna pøíznivý los zaèátku
jarní èásti, se nám tento cíl daøilo naplòovat.
V pøímém souboji o druhou pøíèku s mustvem
Tuèap odehrálo mustvo nejlepí utkání
jara a zaslouenì zvítìzilo. Jetì po dalím
zisku tøí bodù v Opaøanech se stalo to,
co v minulé jarní sezonì - a to nepochopitelné
ètyøi poráky za sebou s tabulkovì slabími
soupeøi. Èásteènì sice byly ovlivnìny zranìním
pìti hráèù základní sestavy, ale hlavnì
ztrátou formy vùdèích osobností kádru.
Po tìchto porákách jsme se ocitli v tabulce
a na pátém místì. Natìstí mustvo alespoò
èásteènì zabralo a v posledních dvou

kolech uhrálo 4 body a v koneèné tabulce
okresního pøeboru skonèilo na tøetím
místì za jasným vítìzem elèí, která
mimochodem prohrála za celou sezonu
pouze jednou, a na jaøe výbornì hrající
Bøeznicí. I kdy jsme tedy cíl nesplnili,
tak, vzhledem k vyrovnanosti soutìe v jarní
èásti, povaujeme toto umístìní za úspìch.
Vzhledem k tomu, e nám vìtina utkání
na høitích soupeøù kolidovala s A mustvem,
byli jsme odkázáni na pomoc hráèù dorostu.
Proto chci touto cestou podìkovat vedení
i samotným hráèùm dorosteneckého mustva
za tuto pomoc. Pokud to program umonil,
byli nám uvolòováni i støídající hráèi
A mustva, a proto i jim a trenérùm
patøí podìkování. Vzhledem k obsazení
postù u jednotlivých mustev pro novou
sezonu skonèil u béèka trenér Milan Mládek,

Co s tím, aneb dá se hrát fotbal
bez hráèù, trenérù a bez penìz?

Malé zamylení nad koncem jarní fotbalové sezony.
Kdy jsem si prohlíel svá hodnocení
fotbalových sezon naich fotbalistù za
posledních pìt a est let, nebyla sice
plná optimismu, ale urèitá nadìje, e
bude lépe, se z toho pøece jenom dala
vyèíst. Není lépe! Naopak, je hùø, ne
bychom si mohli pomyslet. Nemluvím teï
o hodnocení fotbalových výsledkù jednotlivých mustev, ale o tøech základních
aspektech, které jsou uvedeny v nadpisu
mého èlánku. Vezmu to od nejmeních.
Pøípravky jsme mìli a tøi, v letoním
roce máme jen jednu a v pøítí sezonì
nebude ani jedna. Kam se podìly dìti
a jejich rodièe, kteøí by je k fotbalu mìli
pøivést? Kde je tìch dvacet a tøicet malých
puntù, kteøí se dvakrát týdnì prohánìli
na høiti? Nevím. A v podstatì nemáme
ani nikoho, kdo by je trénoval. Tøeba
z øad rodièù - není zájem!
Podobná situace je i u ákù. Pro nedostatek
hráèù jsme museli odhlásit mladí i starí
áky z I. A tøídy a v pøítím roce bude
hrát jen jedno mustvo v okresním pøeboru.
Trenéra zatím nemáme! Mìl by nìkdo
zájem?
U dorostu je situace zatím dobrá. Trenéøi
Pechánek a Petrù ml. mají dostateèný
kádr na to, aby chlapci pokraèovali v dobrých
výkonech v I. A tøídì.
U jsme si za poslední léta zvykli,
e máme dvì mustva dospìlých. Byla
to tradice. V letoním roce nevím, jak
dopadne. Trenéøi Lukáè a Sokolt u A
mustva skonèili a mnozí hráèi, kteøí

byli u nás na hostování, pravdìpodobnì
skonèí také. Jak bude iroký kádr, jestli
dáme dohromady dvì mustva, to je zatím
jetì ve hvìzdách. Alternativy jsou dvì.
Bude - li dostatek hráèù, bude i B mustvo
s trenérem Douchou a vedoucím Zadrailem.
Nebude - li, bude jedno mustvo, které
bude hrát krajský pøebor. Trenéry by byli
Milan Mládek a Karel Sedlatý.
Nechtìl jsem v tomto mém hodnocení
posuzovat výsledky jednotlivých mustev.
Ty jsou souèasné dobì u na druhém
místì. Chtìl bych jen upozornit na nìkterá
nebezpeèí, která nás pomalu, ale jistì,
stahují do edivého fotbalového prùmìru
a podprùmìru. Je jich víc, ale jedno
dokáu pojmenovat jistì. Je to nezájem
vìtiny - nezájem dìtí, rodièù, ale i bývalých
hráèù oddílu. Jde ale i o nezájem nejvyích
fotbalových orgánù, které minimálnì podporují
výkonnostní sport. Samozøejmì, e tím
myslím finanèní stránku vìci. Peníze si
takové oddíly, jako jsme my, musejí shánìt
po sponzorech, kterých ubývá.
Na závìr chci podìkovat vem, kdo
nám j a k ý m k o l i v z p ù s o b e m p o m á h a j í .
V první øadì Mìstu Chýnov a starostovi
Mgr. Pavlu Eybertovi, dále vem sponzorùm,
trenérùm, funkcionáøùm a samozøejmì
hráèùm. Nesmím zapomenout ani na nae
fanouky. Rádi je na naem høiti opìt
uvidíme. První setkání by se mohlo uskuteènit
ji 24. èervence, kdy budeme poøádat
10. roèník turnaje O pohár starosty Mìsta
Chýnova. Srdeènì Vás vechny zveme.
Mgr. Miroslav Mládek,
pøedseda FC Chýnov

kterému chci podìkovat za jeho práci,
kterou pro mustvo odvedl a popøát mu
mnoho úspìchù na novém postu u A
mustva. Novým trenérem B mustva
byl výborem oddílu jmenován Miroslav
Doucha.
Závìrem mi dovolte podìkovat vem,
kteøí se vìtí èi mení mírou podílejí
na tom, e fotbalový oddíl FC Chýnov
mùe mít ètyøi mustva mládee a dvì
dospìlých. Je to vzhledem k velikosti
mìsta velký úspìch, který nám mnohde
závidí (zejména poèet mustev mládee).
Toto podìkování patøí zejména zastupitelstvu
a radì mìsta, starostovi, vem sponzorùm
a výboru oddílu.
Václav Zadrail
vedoucí B mustva FC Chýnov

Dorost FC Chýnov
jaro 2010
Pøíprava zaèala v lednu na høiti v Chýnovì. Trénovali jsme dvakrát týdnì se
zamìøením na fyzickou kondici a rychlostní
vytrvalost. Z dùvodu nízké docházky nebylo
moné nìkteré vìci uskuteènit. Úèast hráèù
se pohybovala prùmìrnì kolem pìti. Nìkteøí
se nezapojili vùbec.
Bìhem pøípravy jsme sehráli ètyøi pøípravné zápasy na umìlém povrchu v Kvapilovì
ulici v Táboøe. Naimi soupeøi byla mustva
FK Tábor, Meteor Èekanice, Èervený kùò
a Pacov. V tìchto zápasech se vystøídal
celý kádr, co je estnáct hráèù. Mistrovská
utkání jsme zaèali prohrou s týmem Kunaku
a o dva dny pozdìji výhrou s mustvem
Suchdola. Zaèátkem sezóny zaèalo chodit
i více hráèù na tréninky.
Výkony mustva se zaèaly stabilizovat
a remíza s Mladou Voicí a výhra nad
Daèicemi mustvo uklidnila. Dalí výhry
nás posunuly do klidných vod tabulky.
Celkem jsme získali 29 bodù a obsadili
10. místo ve skupinì C 1. A tøídy.
Myslím, e mustvo se mohlo umístit
výe, ale prohrou s FK Tábor a hlavnì
velmi patným výkonem a prohrou se
Sokolem Sez. Ústí, jsme se nedostali do
první poloviny tabulky. I pøes tyto nedostatky
bych chtìl vem hráèùm a realizaènímu
týmu podìkovat za jejich práci a obìtavost,
kterou fotbalu v Chýnovì dávají. Tým
tvoøí Prùa, Botorek, Jùza, Vosol, Turek,
Kovanda, Cheníèek, Vojta, Tarago, Novotný,
Noháè, Luxa, Havelka, Jirout, Pape, Rada.
Realizaèní tým tvoøí Pechánek, Jankovský,
Noháèová.
Tìíme se na dalí sezonu 2010-11
a jetì jednou vem dìkuji.
Pechánek Miroslav, trenér mustva dorostu
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MOTOSPORT CHÝNOV v sezónì 2010

Po zimních závodech v motoskijöringu
pro nás hned v bøeznu zaèala sezona
motokrosová. Nastartovali jsme ji jarním
soustøedìním naich juniorských jezdcù
v Benátkách nad Jizerou pod vedením
desetinásobného mistra republiky Petra
Bartoe.
Støedem naeho zájmu je jako kadoroènì
Mezinárodní Mistrovství Èeské republiky
v motokrosu. V juniorském mistráku
angaujeme nejvíce mladých jezdcù ze
vech republikových týmù a spoleènì se
severoèeským Motosportklubem Málkov
patøíme výkonnostnì mezi dva nejlepí
týmy v celé ÈR. Devítiletý Marcel Stauffer
je prùbìnì druhý ve tøídì 50ccm, Michael
Sandner je druhý ve tøídì 65ccm a nová
akvizice naeho týmu, jedenáctiletý Otto
Horák figuruje na prùbìném ètvrtém místì.
Ve tøídì 85ccm si dalí ná klubový pilot
Václav Chvojka stojí prùbìnì na osmém
místì a ve tøídì MX2 je Vít ika po
dvou odjetých závodech celkovì desátý.
V seniorské nejvyí republikové soutìi,
kde je opravdu velmi tvrdá konkurence
a pravidelnì silné zahranièní obsazení,
nám dìlá nejvìtí radost Manuel Obermair.
Tohoto lídra rakouského motokrosového
mistráku se nám podaøilo pøedevím díky
dobrým kamarádským vztahùm letos angaovat
na vìtinu závodù èeského mistrovství.
Skromný, dvaadvacetiletý Rakuan, tovární

jezdec KTM, je po dvou závodech prùbìnì
pátý v nejprestinìjí tøídì OPEN a pøed
ním ve výsledkové listinì figurují pouze
jezdci z milionáøských velkoklubù Maïar
Kornél Németh a èetí reprezentanti Jiøí
Èepelák, Jan Zaremba a Martin erava!
A za naím týmovým jezdcem jsou pak
dalí pièkoví reprezentanti a mnohonásobní
mistøi ÈR jako napø. Michek, Barto, Èadek
nebo Kadleèek.
Soustøedíme se ale i na regionální
soutìe. V jihoèeském Krajském pøeboru
v motokrosu jsou na èele prùbìné klasifikace
svých tøíd Otto Horák a Václav Chvojka.
V jezdecky nejobsazovanìjím èeském
motokrosovém seriálu AMATER CUP jsme
výsledkovì jako tým jednoznaènì nejlepí,
kdy Lucka Pospíchalová prùbìnì vede
tøídu 50ccm, Michael Sandner a Otto
Horák jsou nejlepími jezdci tøídy 65ccm
a v nejsilnìji obsazené kategorii licenèních
jezdcù tøídy OPEN vede dalí ná talent
Jan Charvát. Ve tøídì Amatér MX1 se
zaèíná bodovì prosazovat také Jan Hruka.
Ve startovním poli tøídy Amatér MX2
bohuel chybí chýnovtí bratøi Otto a Tomá
Strnadovi, kteøí se i navzdory svému talentu
nemohou z finanèních dùvodù závodù
úèastnit. Také je koda, e zdravotní dùvody
ji nedovolují sbírat vavøíny ikonì naeho
týmu Jiøímu Hrobskému ve tøídì Veterán...
Letos jsme té novì angaovali

Aktuální foto naeho jezdce, devítiletého
Marcela Stauffera, který vyhrál druhý závod
Mezinárodního Mistrovství ÈR juniorù
v Horaïovicích.

sidecarcrossovou zkuenou posádku Pøemysl
Hájek - Václav Hotový. Ti se po tøech
závodech Mezinárodního Mistrovství ÈR
pohybují na krásném pátém místì.
Budeme vìøit, e se budou nai jezdci
takto skvìle prosazovat i po zbytek letoní
motokrosové sezóny a e budou nadále
výbornì reprezentovat nejenom ná tým,
ale i celé nae mìsto. Dríme palce!
Even Zadrail ml.
pøedseda organizace MOTOSPORT CHÝNOV

TJ SOKOL CHÝNOV

Úspìná sezona pro kuelkáøky
eny Sokola Chýnov zvítìzily ve 2KL a postoupily
do nejvyí soutìe - 1. ligy.
Je to nejvìtí úspìch v kuelkáøské historii oddílu.
Tomuto úspìchu pøedcházely jetì velmi vydaøené
soutìe jednotlivcù v krajském pøeboru.
V soutìi en obsadily hráèky Sokola Chýnov první 4 místa a dalím
soupeøkám nedaly anci! Krajskou pøebornicí se stala Blanka Maková,
druhé místo obsadila Miroslava Cízlerová a 3. Hana Peroutková. Tyto
3 hráèky postoupily na MÈR. Na 4. místì skonèila Alena Kovandová
a Vìra Návarová skonèila na 10. místì.
V soutìi muù vybojoval Jiøí Dvoøák 3. místo a Pavel Petrù byl
5. Oldøich Roubek obsadil 14. místo.
Úspìch zaznamenala v krajském pøeboru mladího actva nae Michaela
Dvoøáková, která se stala krajskou pøebornicí.
Nae nejmladí èlenka Michaela Dvoøáková dosáhla vynikajícího
úspìchu, kdy jí patøí 3. místo v celorepublikovém mìøení mladích
ákyò v Poháru mladých nadìjí. Po absolvování esti turnajù obsadila
toto 3. místo!
Pak pøila parádní série hráèek Sokola Chýnov, které si v soutìi
drustev vybojovaly postup do 1. ligy a nemoné se stalo skuteèností!
Po podzimní èásti soutìe ztrácely nae eny na vedoucí drustvo
SKK Jièín B 8 bodù a na první pozici útoèily ze 4. místa. Vydaøená
jarní sezona a neúspìné vystoupení vedoucího Jièína, jako i dalí
zakobrtnutí oddílù na 2. A 3. místì vyneslo do èela tabulky nae
hráèky. O vítìzi rozhodovalo poslední kolo. Jièín prohrál v Písku,
Sokol Chýnov uhrál bod v Èeských Budìjovicích a v koneèném úètování
zvítìzi l o 2 body pøed Jièínem.

Úspìné kuelkáøky - kleèí: Vìra Návarová, Hana
Peroutková; zleva: Libue Hanzálková, Miroslava
Císlerová, Alena Kovandová, Blanka Maková

Novou soutì bude muset Chýnov hrát na ètyødráze
v Táboøe, jeliko prvoligové zápasy a od nové sezony
i druholigové, se musí hrát pouze na ètyødrahách.
I tak vìøíme, e diváci, kteøí celý rok nae hráèky
poctivì povzbuzovali v domácích zápasech, si najdou
cestu i na kuelnu do Tábora.
Vyvrcholením a ocenìním tohoto úspìchu bylo
pøijetí panem starostou Pavlem Eybertem na zasedání
ZASTUPITELSTVA MÌSTA CHÝNOVA v úterý 22.6.
Tohoto pøijetí si vechny hráèky velice váí a budou
se moc snait v 1. lize reprezentovat Chýnov, jak
to nejlépe pùjde.
Blanka Roubková
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ZPRÁVY Z MATRIKY
Narození

Kapar Matyá, Chýnov
Kostroun Jiøí, Klouovice
Køepelková Sofie, Chýnov
Návara Jan, Chýnov
Volfová Elika, Velmovice
ístek Radim, Chýnov

Sòatky

pát Antonín,
Hnátková Kateøina, Poøín
Michálek Marek,
Soryèová Michaela, Planá n. Lu.
Bíba Václav, Pohnánec
ilhavá Lenka, Ratiboøské Hory

75 let Máová Olga, Èernovická
Hájková Marie, Dobronice
Malenínská Marie, Bezruèova
Markvartová Miloslava, Záhostice
Hryzáková Jana, Pod Køivou
Jandová Marie, Bílkova
80 let Rezková Marta, Tyrova
Fuèíková Marie, Záhostice
Kaprálová Anna, Tyrova
Zadrail Jaroslav,Tyrova
Koerová Boena, Gabrielovo nám.
Dvoøák Jiøí, Dobronice
85 let Kapárková Miroslava, Sportovní
Vochozková Emílie, DS

Zemøelí

Passlerová Rùena (1912), DS
Strnadová Marie (1920), Klouovice
Kabíèková Helena (1920), DS
Jubilea
Èermák Vladimír (1923), Na Návozech
70 let Novotný Jiøí, Nádraní
Kaslová Jarmila (1925), DS
Tychtlová Marie, Krátká
Korendová Marcela, Tyrova Bláhová Milada (1927), Za kolkou
Hruka Josef (1935), Kobylinská
Raková Marie, Nekutova
Rùièková Jana, Mlýnská
Vindy Zdenìk (1951), Chýnov
Fuèík Josef, Klouovice
Svoboda Václav, (1934), Údolní

RÙZNÉ

ZAJÍMAVOSTI

STALO SE
pøed 60 lety
* obecní knihovna pøemístìna ze koly

do èp. 50 po zrueném hostinci
U Makových. Knihovna mìla 2322
svazkù a 191 ètenáøù. Knihovníkem
byl uèitel pan Václav Zadrail.
pøed 50 lety
* dolo ke slouèení obcí Chýnov a Záhostice, souèasnì slouèena JZD
pøed 40 lety
* pøi TJ Sokol vzniká oddíl kuelek;
Pøedány do uívání dva domy èp. 312
a 313
pøed 30 lety
* 01.07. slouèen MNV v Chýnovì s MNV
Klouovice; Chýnov mìl 1633 obyvatel
a 398 domù; - po slouèení 2053
obyvatel a 544 domù
Èerpáno z broury Historie Chýnova v datech
od PhDr. Jiøího Páka
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