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Ze zasedání zastupitelstva
Ze dne 29. 12. 2009

Poslední zasedání zastupitelstva v r. 2009
mìlo na programu hlavnì projednání
a schválení rozpoètu pro r. 2010, poslední
rozpoètové zmìny pro r. 2009, ale také
významné rozhodování o tom, zda koupit
budovu bývalé traové distance a pøilehlé
pozemky na chýnovském nádraí. A tak
po nezbytných úvodních procedurálních
záleitostech dolo nejprve na nákupy
a prodeje. Jeliko hasièùm a Chýnovské
majetkové s. r. o. je dnes u budova v ulici
Slavníkovcù malá, poohlíeli jsme se po
nìjakém vhodném prostoru u delí dobu.
Pùvodní pøedstava, e pøistavíme vedle
hasièské zbrojnice ve svahu dalí budovu
jsme sice povaovali za moné, ale vzhledem
k obtínìjímu zakládání stavby a pøístupu
jsme hledali i jiné øeení. To se nabízelo
v oputìných budovách a pozemcích na
chýnovském nádraí naproti restauraci
Na Køivé. Jde o pøízemní budovu o rozloze
400 m 2 a pozemek 1554 m 2 , z nìho je
cca 1100 m 2 zpevnìná asfaltová plocha.
A tak po rozhodnutí zastupitelstva zhruba
pøed dvìma lety jsme Èeské dráhy a.s.
poádali, zda je moné budovu odkoupit.
Jejich reakce byla tentokrát rychlejí ne
u pozemku v Luèní ulici, který jsme kupovali
jen 7 let a tak jsme v polovinì prosince
r. 2009 obdreli nabídku na odkoupení nemovitosti a pozemku za cenu 2 550 000,- Kè.
Proto jsem zastupitelstvu pøednesl návrh
na souhlas s cenou a také s pøijetím
úvìru na tuto koupi ve výi ceny. Zastupitelstvo
souhlasilo a tak jsme oslovili nìkolik
penìních ústavù s poptávkou úvìru. Rada
mìsta pak na konci ledna vybere penìní
ústav, který úvìr poskytne. Dle informací
È. D. by návrh smlouvy mohl doputovat
na MìÚ Chýnov koncem bøezna.
Druhý návrh na prodej cca 16 ti m 2
pro výhybnu v ulici Na Moèítkách schválen
nebyl. Ani opakovaná dlouhá diskuse
nepøesvìdèila nìkteré zastupitele, e je
pro mìsto výhodné, aby ji zhotovil na
své náklady investor bytového domu na
pozemku, kterému se øíká Na tenise,
kde má vyrùst 9 malometráních bytù.
Nakonec dojde tedy zøejmì na vybudování
výhybny nákladem mìsta a na pozemku
mìsta.
Ve tøetím bodì pak byly schváleny
rozpoètové zmìny è. 10 za r. 2009, nebo
jsme sniovali pøíjmy mìsta z plánované

výe o 618 tis. Kè pøedevím z dùvodu
sníení pøíjmù z daní a to u samostatnì
výdìleèných osob o 230 tis. Kè, u právnických
osob o 196 tis. Kè a vodního hospodáøství
o 180 tis. Kè, atd. Logicky pak také výdaje
musely být nií a to o èástku, která je
celkovì 1,185 mil. Kè, kdy z toho 567
tis. tvoøila úspora na financování, tedy
nií splátky úvìrù a úrokù, ne bylo
plánováno, nebo kleslo úvìrové zatíení.
K 31. 12. 2009 máme úvìry, které jetì
zbývá doplatit ve výi 6,3 mil. Kè. Z toho
3 mil. Na domu s 20 ti byty, 2,1 mil.
Na domu s peèovatelskou slubou a 1,1
mil. Na vodovodu pro Záhostice. Také
zbývá doplatit 100 tis. Kè za úvìr na
komunikaci Slavníkovcù. Celkovì jsme
sníili úvìrové zatíení z 18,5 mil. na
6,3 mil. A to díky proplacení dotací na
ul. Slavníkovcù ve výi 5,1 mil. A na
rekonstrukci kulturního domu ve výi
3,5 mil. Kè.
Návrh rozpoètu mìsta na r. 2010 byl
opakovanì projednáván v radì mìsta
i financování komisí a tak pøi vlastním
projednávání v zastupitelstvu doznal u
jen dvou zmìn. První se váe k plánovanému
nákupu nemovitosti na chýnovském nádraí,
kde bude potøeba po jejím získání do
majetku provést úpravy, které by budovu
po pìti letech, kdy není udrována, pøipravily
k nastìhování. Pro tyto èinnosti schválilo
zastupitelstvo doplnìní výdajù o 400 tis.Kè.
Jeliko i po této úpravì se návrh rozpoètu
tváøil pøebytkovì, dovolil jsem si navrhnout
i zvýení èástky na pøíspìvky obèanským
sdruením o 100 tis. Kè. Vichni pøedsedové
tìchto organizací naøíkají, e v dobì,
kdy se hospodáøství moc nedaøí, je pro
nì stále tìí získat sponzorské dary
na financování èinnosti. I tento návrh byl
zastupitelstvem akceptován a tak byl rozpoèet
schválen pro r. 2010 s pøíjmy celkem
30 624 520,-Kè a s výdaji 30 487 839,- Kè.
Plánovaný úvìr ho pak navýí na stranì
výdajù, tak na stranì pøíjmù.
Z daní a poplatkù pøedpokládáme
pøíjem 19 mil. Kè, na kolství a výkon
státní správy dostaneme pøíspìvek od
státu ve výi 2,4 mil. Kè a od pøikolených
obcí 900 tis. Kè na kolství. Z lesa a vodního
hospodáøství pøedpokládáme pøíjmy 940
tis. Kè, z pronájmù nebytového hospodáøství 200 tis. Kè, ze sportovních zaøízení
150 tis., z bytového hospodáøství 2,04

mil. Kè, z odpadního hospodáøství 120
tis. Kè (1,1 mil. Od obèanù je ji v daních
a poplatcích), za obìdy 600 tis. Kè a dalí
pøíjmy, ale také pøevody z úètù ve výi
3,5 mil., co je vdy na stranì pøíjmù,
tak na stranì výdajù a jen opticky navyuje
objem rozpoètu. Také pøíjem za obìdy
je hned výdajem ve stejném objemu, stejnì
jako 1,9 mil. Kè danì za obec. Take
ve skuteènosti se dá pracovat s objemem
ve výi 24,625 mil. Kè.
Výdajová stránka rozpoètu pak pøedpokládá
70 tis. na provoz vodní nádre (bazénu),
550 tis. pøíspìvek M a 500 tis. na zateplení
spojovací chodby v M, 2,4 mil. Kè pøíspìvek
Z, 911 tis. Kè na provoz knihovny a informaèního centra, 70 tis. Kè na vydavatelskou
a výstavní èinnost, 40 tis. Kè na ostatní
záleitosti kultury, 75 tis. Kè na opravy
kulturního dìdictví, 30 tis. Kè na opravy
a provoz rozhlasu, 40 tis. na Obèasník,
160 tis. Kè na zájmovou èinnost v kultuøe,
230 tis. Kè na koncerty, divadla a akci
s armádou, 905 tis. Kè na sportovní zaøízení
v majetku mìsta, 525 tis. Kè ostatní
tìlovýchovnou èinnost (vèetnì pøíspìvkù),
400 tis. Kè na vyuití volného èasu dìtí
a mládee, 295 tis. bytové hospodáøství,
560 tis. Kè nebytové hospodáøství, 1,16
mil. Kè na veøejné osvìtlení, 100 tis. Kè
pohøebnictví, 101 tis. Kè komunální sluby
a územní rozvoj, 1,4 mil. Kè na svoz
domovních odpadù, 606 tis. Kè na likvidaci
domovních odpadù, 1,58 mil. Kè na údrbu
veøejné zelenì a úklid mìsta, 250 tis. Kè
na pøíspìvky na narozené dìti, 1,31 mil.Kè
na sociální sluby (vèetnì 600 tis. Kè
na obìdy), 283 tis. Kè poární ochrana,
709 tis. Kè jsou náklady na zastupitelstvo,
3,9 mil. Kè na èinnost Mìstského úøadu
vèetnì matriky, stavebního úøadu, 170
tis. Kè na pojitìní mìsta, 1,8 mil. Kè
splátky úvìrù a úroky a dalí podrobnìjí
výdaje. Podrobný rozpoèet mìsta je k
dispozici k nahlédnutí na MìÚ u tajemníka.
Rozpoèet byl sestaven a schválen mírnì
pøebytkový a hlavnì støízlivý na stranì
pøíjmù. Pøípadné získané dotace na rùzné
akce jej mùou vylepit, nelze vak s
nimi do rozpoètu poèítat, pokud nejsou
schváleny. Po schválení rozpoètu jsem
zastupitele informoval o dokonèení výstavby
aten byly u dodány fotbalistùm k dispozici
na vánoèní turnaj, o provedení prodlouení
/pokraèování na str. 2/
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/pokraèování

ze str. 1/

vodovodu a kanalizace v ul. Na Návozech
vèetnì hrubého podkladu vozovky a pøípravì
ul. Váova na zhotovení koneèných povrchù
zaloením obrubníkù, deové kanalizace
a pøípojek vody, plynu a el. Proudu. Tyto
akce byly pùvodnì plánovány a na r. 2010
vzhledem k pøíznivému poèasí v listopadu
a poèátkem prosince jsme je stihli provést
jetì v r. 2009. Také jsem zastupitele
informoval o zmìnách v systému úèetnictví,
které nás èekají v souèasnosti se zavádìním
tzv. státní pokladny.
V bodì rùzné jsem pak pozval zastupitele
i obèany na novoroèní ohòostroj a pan
Musil navrhl pro dalí roky doplnìní
vánoèní výzdoby. Pan tokinger navrhl
zruení odmìn èlenùm komisí, které bylo
schváleno. Návrh paní Basíkové na dalí
pøíspìvek obèanskému sdruení Polánka
schválen nebyl s tím, e je moné o nìm
rozhodnout pozdìji v radì mìsta z kapitoly
ostatní tìlovýchovná èinnost, kde jsme
alokovali 525 tis. Kè zejména, bude-li
za dosavadní pøíspìvek 5 000 Kè, nìjaká
lyaøská stopa do Chýnova zhotovena.
Schválením usnesení v pùl deváté pak
bylo pøípitkem k novému roku zasedání
zastupitelstva zakonèeno.

Zasedání zastupitelstva
ze dne 23. 3. 2010

První letoní zasedání zastupitelstva
se konalo v úterý 23. 3. 2010. Po zprávách
o èinnosti rady, komisí a výborù pøilo
na øadu schvalování zpráv o hospodaøení
mìsta a jednotlivých subjektù zøizovaných
mìstem.
Mìsto Chýnov hospodaøilo za r. 2009
celkovì s èástkou 49 mil. Kè. Z toho si
vak musíme pro reálné hospodaøení odeèíst
pøevody mezi úèty (4,1 mil. Kè) a daò
za mìsto (2,06 mil. Kè), které jsou jen
úèetními operacemi. Skuteènì prolo
hospodaøením mìsta tedy jen 42,84 mil.
Kè. Jeliko jsme dostali po vybudování
a vyúètování dotace na komunikaci Slavníkovcù (5,1 mil. Kè) a na KD (3,5 mil.

Kè), splatili jsme úvìry, kterými byly tyto
akce pøedfinancovány. Mimo tìchto úvìrù
jsme také splatili i bìné úvìry a to ve
výi celkem 11,99 mil. Kè. Provozní rozpoèet
na èinnosti mìsta byl tedy ve výi 30,85
mil. Kè. Z této èástky bylo vìnováno 3,35
mil. do výstavby a oprav komunikací,
1,38 mil. Kè do výstavby a oprav chodníkù,
174 tis. do èekáren a jeho pøíspìvek
na dopravu.
Do oprav a rozvoje vodovodù bylo
pouito 983 tis. Kè, na kanalizace bylo
vydáno 362 Kè. Provoz vodní nádre nás
stál 88 tis. Kè, Mateøské kole jsme poskytli
512 tis. Kè, Základní kole 2,4 mil. Kè
a k tomu opravu hrazenou z Ministerstva
financí ve výi 3,08 mil. Kè. Provoz knihovny
stál 951 tis. Kè, do KD jsme koupili idle
a stolka 384 tis. Kè a doplatili jsme
k dotaci 190 tis. Kè jako ná podíl. 202
tis. Kè jsme vìnovali na opravy kaplièek,
na poøádání akcí (koncerty, armáda ...)
jsme vìnovali 130 tis. Kè, na sbor pro
obèanské záleitosti 115 tis. Kè. Výstava
a oprava aten FC vyla na 1,3 mil. Kè,
oprava høitì v Dobronicích na 133 tis.
Kè, splátky úvìru na tenisové høitì 291
tis. Kè. Dìtská høiátka (5 míst) 420
tis. Kè, pøíspìvky obèanským sdruením
(FC, TJ, HC, motosport ...) 362 tis. Kè.
Bytové hospodáøství mìlo náklad 1,64
mil. Kè, peèovatelky 585 tis. Kè, nebytové
hospodáøství 385 tis. Kè, veøejné osvìtlení
provoz a rozvoj 997 tis. Kè, technická
infrastruktura 655 tis. Kè, svoz odpadù
1,32 mil. Kè, skládkování odpadù 595
tis. Kè. Údrba veøejné zelenì 1,82 mil. Kè.
Pøíspìvek na narozené dìti byl 240 tis.
Kè, tedy pro 24 dìtí narozených v r. 2009.
Na poární ochranu jsme vynaloili 397
tis. Kè, na zastupitelstvo 695 tis. Kè,
na volby do EP 75 tis. Kè. Místní správa
nás stála 4,586 mil. Kè, z toho mzdy
a pojitìní 2,8 mil. Kè.
Z pøíjmù byl nejvìtí pøíjem daòový
19,35 mil. Kè, z poplatkù a dotace na
výkon státní správy 2,13 mil. Kè, dotace
hasièùm 130 tis. Kè, na volby 74 tis.

Kè, za odpady 1,14 mil. Kè, dotace od
úøadu práce na mzdy 487 tis. Kè, od
Ekocomu za odpady 130 tis. Kè, za prodej
zainventovaných pozemkù 3,22 mil. Kè,
za pronájem pozemkù 52 tis. Kè, za prodej
el. rozvodù v Záhosticích 97 tis. Kè, pronájem
restaurace 250 tis. Kè, pronájmy bytù
1,94 mil. Kè, splátky bytù 92 tis. Kè,
120 tis. Kè dotace na peèovatelky, 290
tis. Kè dotace na dìtská høitì, 139 tis.
dotace na kaplièky, 158 tis. Kè pøíjem
za sportovní areál, 35 tis. dary na koncerty
a armádu, 53 tis. nájem za kulturní dùm,
255 tis. Kè pøíjmy v knihovnì, 929 tis.
pøíspìvky obcí na Z a M, dotace od
MF na opravu koly 2,773 mil. Kè, 67
tis. Kè dotace na autobusovou èekárnu,
180 tis. Kè nájem za vodohospodáøský
majetek a 240 tis. Kè nájem za lesy.
Dotace na KD 3,5 mil. Kè, dotace na
ulici Slavníkovcù 5,1 mil. Kè. Podrobný
rozpis pøíjmù a vydání je k dispozici
na MìÚ u tajemníka, na internetových
stránkách mìsta a byl vyvìen na úøední
desce.
Hospodaøení Z bylo v kapitole ze
státního rozpoètu 15,05 mil. Kè jak na
pøíjmové stranì, tak na výdajové, 5,2
mil. Kè z rozpoètu zøizovatele a ostatní,
také v pøíjmech i vydání. Doplòková èinnost
pak 350 tis. Na výdajích i pøíjmech. Mateøská
kola hospodaøila v kapitole hrazené
ze státních prostøedkù s 3,05 mil. Kè
v pøíjmech i výdajích, v kapitole od zøizovatele a od rodièù pak se 671 tis. Kè,
kdy výnosy byly o 12,6 tis. Vìtí. Ty
pùjdou do rezervního fondu.
Chýnovská majetková s.r.o. mìla pøíjmy
celkem 12,98 mil. Kè. Výdaje 1,8 mil.
Kè, ve vývaøovnì obìdù pøíjmy 3,14 mil.
Kè, výdaje pak 3,138 mil. Kè, vodní hospodáøství
mìlo pøíjmy 3,68 mil. Kè a výdaje 3,35
mil. Kè, odpady od podnikatelù pøíjmy
233 tis. Kè, výdaje shodnì velké, pøíjmy
za hroby 90 tis. Kè, výdaje na høbitov
142 tis. Kè, pro mìsto odvedli práci za
3,53 mil. Kè pøi výdajích 3,59 mil. Kè,
pro cizí provedli výkony za 97 tis. Kè.
/dokonèení na str. 3/

Z katolické far nosti

T øíkrálová sbírka

Chtìl bych moc podìkovat vem, kteøí pøispìli
pøi Tøíkrálové sbírce. V Chýnovì a okolí se celkem
vybralo 38 038,- Kè. Z toho podporujeme dvì dìti
na Haiti v rámci Adopce na dálku. Po zemìtøesení
jsme se o tyto dìti báli. Od pracovníkù olomoucké
Charity jsme z Haiti dostali dobré zprávy:
Isabelu jsem vidìl v pondìlí 22. 2., Za ten rok povyrostla. Chodí
do koly na okraji Port au Princce. Oblast byla zasaena zemìtøesením,
ale vzhledem k poloze a typu staveb (hodnì pøírodní materiál, kdy
zdìné domy, tak nízké) nebyly dopady katastrofální, øada rodin ale
o støechu nad hlavou pøila. Tam ije také vá chlapec Ruben, který
navtìvuje kolu farnosti v Blanchard.
Pozdìji jsme dostali zprávu, e se patnáctiletý Ruben byl evakuován
a musel ukonèit kolní docházku.

Sv. Vojtìch

Ji nìkolik let dìláme kolem svátku sv. Vojtìcha
poutní procházku ke kapli na Pacové hoøe. Letos to
bude v nedìli 25. 4. - vyjdeme v 15 hodin od posledních
domù ulice Na Skalici, pobonost u kaple nad jeskyní
bude v 16:00. Pøipomínáme si, e je velmi pravdìpodobné,
e sv. Vojtìch v Chýnovì kdysi byl, protoe patøil
jeho rodu.

Pou

Nejvìtí slávou pro ná kostel je slavnost Nejsvìtìjí
Trojice - lidovì pou. Letos bude v nedìli 30. kvìtna.
Na slavnostní mi v 8:30 jsme pozvali chýnovského
rodáka Mons. Vladimíra Vyhlídku.
Mgr. Václav Mikula
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Spoleèné výdaje èinily 645 tis. Kè pøi
pøíjmech 194 tis. Kè. Místní hospodáøství,
které jsme zachovali pro správu bytového
fondu a výbìr poplatkù za odpady, hospodaøilo s 519 tis. Kè, ostatní pøíjmy jsou
pøevádìny do rozpoètu mìsta a nezahrnují
se do hospodaøení MH. Vechny tyto zprávy
jsou k nahlédnutí té u tajemníka MìÚ
Chýnov.
V bodì nákupy a prodeje zastupitelstvo
schválilo odprodej 60 m 2 v Klouovicích
jako uvedení vìcí do souladu (dlouhodobì
uívaný pozemek mìsta obèanem), souhlas
s pøijetím pozemku od JÈK - Správa a údrba
komunikací v Dobronicích - Støíbrné Hutì,
èást komunikace p. è. 794/1, prodej p. è.
571/3 o výmìøe 616 m 2 v k.ú. Dolní Hoøice
z majetku Mìsta Chýnov. Dále také souhlasilo
s pøípadným pøijetím do majetku mìsta
pozemek p. è. 1454/3 v k.ú. Chýnov (silnice
k nádraí) a také s pøípadným pøijetím
do majetku p. è. 744/23 v k.ú. Chýnov
od f. Bio Fisch. Odsouhlasilo té nákup
9 m 2 v Luèní ulici, vèetnì nákladù za
pøesazení thují a plotu. Zastupitelstvo
nepøijalo nabídku pana Jirovského na
dar 200 tis. Kè na vybudování výhybny
v ulici K Moèítkùm a rozíøení odboèení

na ulici Nekutova. Tyto záleitosti budou
øeeny dále v souvislosti s pøipravovanou
výstavbou 9 ti bytù v lokalitì Na tenise.
Ve 4. Bodì projednalo návrh na regulaèní
plán prostoru v prodlouení ulice Na
Návozech. Shodli se na tom, e je tøeba
pøipravit variantní návrhy a rozhodovat
bude na pøítím zasedání zastupitelù.
Vzala v tomto bodì také na vìdomí, e
nebude provedena zmìna územního plánu
ve Støíbrných hutích, nebo adatelé svoji
ádost stáhli.
Dále jsem zastupitele informoval o pokraèování nákupu budovy bývalé traové distance
na nádraí. Smlouva o úvìru je podepsána,
smlouva na koupi nám dosud od ÈD
pøedloena nebyla. Projektové práce na
pøestavbu tohoto objektu se chýlí ke konci.
Po nákupu budou pak moci být bezodkladnì
zahájeny úpravy. Také jsem zastupitele
informoval o zahájení prací na dokonèení
úprav námìstí. Probíhá obnova chodníku
a pøipravuje se vybudování zálivu autobusové
zastávky. Pokraèují také práce na zmìnì
územního plánu, drobné úpravy vyádané
obèany a mìstem.
Vedoucí Chýnovské majetkové pak
informoval o zimní údrbì komunikací.

Milí ètenáøi,
i kdy u pomalouèku pøichází jaro,
dovolím si vrátit se krátce k pøedvánoènímu
èasu.

Dobøe také dopadla nìkolikadenní
kontrola z MPSV ÈR na standardy kvality
v domovì seniorù. Ze závìreèné zprávy
pracovníkù ministerstva vyplynula velmi
uspokojivá hodnocení.

Z domova seniorù
❦ ❧ ❦

Bìhem adventu probìhlo nìkolik akcí
pro nae seniory. Pøiel sv. Mikulá, který
v doprovodu svých pomocníkù navtívil
osobnì vechny nae klienty a obdaroval
je.

❦ ❧ ❦

Pozvání pøijalo také Duo Klasik, které
zpøíjemnilo hudbou a pìkným zpìvem
klientùm prosincové odpoledne.

❦ ❧ ❦

Vyrazili jsme i za hranice Chýnova
do nedalekého Pacova a do Budislavi,
kde zorganizovali seniorské plesy. Klientùm
se obì akce moc líbily.

❦ ❧ ❦

K pøedvánoèním pøípravám patøí také
cukroví, a to si nai klienti zkusili pøichystat.
Zvládli to velmi dobøe.

❦ ❧ ❦

Vyèíslení nákladù bude a na pøítím
zasedání, nebo bøezen jetì není vyèíslen.
V 5. Bodì byly rozdìleny pøíspìvky
organizacím. Sokolu Chýnov 200 tis. Kè,
FC 200 tis. Kè, HC Chýnov 20 tis. Kè,
Motosport Chýnov 35 tis. Kè, OS Polánka
5 tis. Kè.
Místostarosta informoval zastupitele
o schùzce s vedením Policie ÈR Jihoèeského
kraje. Policejní stanice se v Chýnovì zmìní
na sluebnu spadající pod stanici Sezimovo
Ústí. V období, kdy bude probíhat výstavba
zálivu autobusové zastávky na námìstí,
bude pøesunuta zastávka doèasnì do prostoru
naproti kartáèovnám a èásteènì pøed
Z. Dále zastupitelstvo rozhodlo o dìlení
finanèních prostøedkù na opravy a výstavbu
komunikací. Prioritu dostalo dokonèení
Váovy ulice, ulice Vítkovcù, oprava parkovitì
pøed zdravotním støediskem a dokonèení
3. etapy úprav námìstí. Posledním bodem
bylo vzetí na vìdomí výsledku pøezkoumání
hospodaøení Mìsta Chýnov auditory KÚ
JÈK za r. 2009. Výrok bez výhrad byl
vzat na vìdomí. Schválením usnesení pak
zasedání ve 22.45 hodin skonèilo.
Za zastupitelstvo
Mgr. Pavel Eybert - starosta

❦ ❧ ❦

Nový rok jsme pøivítali s pìveckým
sborem Hlahol, který je tradièním hostem
v naem domovì. V druhém lednovém
týdnu pøedvedly dìti z místní kolky naim
klientùm, co vechno umí a krásnì jim
zazpívaly a pøednáely.

❦ ❧ ❦

V úterý 16. 2. oil domov pøi øádìní
makar, které nenechaly nikoho bez povimnutí.

❦ ❧ ❦

Koncem bøezna pøijel soubor  Katánek
a zaèátkem dubna se drustvo naich
klientù zúèastnilo seniorské soutìe v Budislavi.

❦ ❧ ❦

Pøed velikonoèními svátky si také klienti
zkusili pøipravit nìjaké jarní dekorace
a ozdobit vajíèka.

V úvodu je zmínka o jaru, které
jistì netrpìlivì vichni oèekávají.
Na závìr za celý domov seniorù
pøeji vem a je sníh
a plískanice u minulostí.
DS Chýnov - Eva Tureèková
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Zpravodajství Policie Èeské republiky
❶ Odcizení traktoru

Tábor - Kozmice - V krátké
dobì ji druhý pøípad.

Po nedávném pøípadu odcizení traktoru z areálu zemìdìlské firmy v Mladé
Voici (tiskový servis ze dne 5. bøezna
2010) etøí policisté na Táborsku dalí
stejný pøípad. Kolový traktor znaèky
Zetor, typ 7340, spz CB 83-85, èervené
barvy, roku výroby 1996, zmizel tentokráte z objektu zemìdìlského drustva
v obci Kozmice na Chýnovsku. Stalo
se tak v noèních hodinách z 15. na
16. bøezna 2010. Zlodìj tím drustvu
zpùsobil kodu ve výi 350 000 korun.
Bliím markantním znakem odcizeného traktoru jsou utrené lapaèe
neèistot za zadními koly, rozbité pravé
zpìtné zrcátko a prasklý plastový blatník
levého pøedního kola.
Po zlodìji i odcizeném traktoru
pátrají policisté místnì pøísluného
Obvodního oddìlení Chýnov. Na telefonních linkách 974238770 èi 158
pøijmou jakékoliv informace o moném
pohybu èi výskytu uvedeného traktoru,
stejnì jako vekeré poznatky o podezøelém dìní v obci Kozmice a jejím okolí
v noèních hodinách z 15. na 16. bøezna,
které by mohly mít souvislost s uvedenou
krádeí. Za spolupráci pøi potírání této
trestné èinnosti policisté dìkují.
Zároveò upozoròují vechny zemìdìlce, aby zabezpeèení své techniky
vìnovali náleitou pozornost.

❷ Policejní logo naplòují skutky

Tábor - Chýnov - Policisté svým
jednáním ochránili zdraví obèanù.

Krátce pøed polednem dne 25. února
2010 øeili policisté Obvodního oddìlení
Chýnov neobvyklou situaci. Na chodníku
pøed policejní sluebnou na místním
Gabrielovì námìstí se náhle k zemi
skácel mu støedního vìku. Jeho tìlo
se zaèalo zmítat v silných køeèích.
O pomoc volající hlasy lidí z ulice
okamitì pøivolaly policisty pøed sluebnu.
Jejich reakce byla pohotová. Správnì
rozpoznali, e mu proívá epileptický
záchvat a zaèali okamitì jednat. Zatímco
jeden z policistù volal na místo ZZS,
druhý se spoleènì s dalími lidmi na
ulici snail do doby, ne køeèe ochabnou,
zamezit monému poranìní hlavy zmítajícího se mue. Záchvat natìstí
zanedlouho odeznìl. Policisté pak
mue opatrnì pøesunuli do prostor

policejní sluebny. Za stálého sledování
jeho zdravotního stavu zjistili totonost
mue a o události informovali jeho
rodièe. Ti policistùm pøedali dalí pokyny,
jak mui poskytnout následnou pomoc
a pøislíbili co nejrychlejí pøíjezd na
stanici. Na místo pøivolaný lékaø ZZS
pak mue vyetøil a na základì zjitìného
stavu rozhodl o jeho moném pøevozu
do domácího oetøování. Policistùm
a dalím zúèastnìným se následnì dostalo
slov díkù a uznání za pohotové a správné
jednání.
Dalí pøípad, pøi kterém mohlo dojít
k vánému ohroení zdraví obèana,
øeili chýnovtí policisté v èasných ranních
hodinách dne 28. února 2010. Na základì
telefonického upozornìní øidièe, e
na silnici z Chýnova do Plané nad
Lunicí se pohybuje asi podnapilý mu,
který má zjevné problémy s chùzí, se
rozhodli uvedený úsek zkontrolovat.
Sotva devatenáctiletého mladíka zanedlouho nali. Leel bez bot a v promáèeném obleèení v pøíkopu u cesty. Vedle
opilosti jevil známky prochlazení a
znaèné únavy. Policisté zjistili jeho
totonost a následnì jej pøevezli do
nedalekého místa bydlitì, kde jej pøedali
rodièùm. I v tomto pøípadì se policistùm
dostalo od rodièù mladíka podìkování.

¸ Pátrání po motorovém vozidle

Tábor - Chýnov - Z parkovitì
zmizela koda Favorit.

Policisté vyhlaují pátrání po osobním
vozidle tovární znaèky koda Favorit,
rz. CBT 00-27, rok výroby 1991, tmavì
èervené barvy. Vùz byl odcizen v dobì
od sedmé hodiny veèerní dne 3. února
2010 do sedmé hodiny ranní dne 4. února
2010 z parkovitì v Tyrovì ulici v obci
Chýnov. Markantním znakem vozu je
odliný odstín barvy levého pøedního
blatníku. Automobil je dále osazen
zánovními zimními pneumatikami
na ocelových discích. koda odcizeného vozu byla odhadnuta na èástku
10 000 korun.
Pøípad etøí policisté místního obvodního oddìlení. Na lince 974238770
èi 158 pøijmou jakoukoliv informaci
o výskytu èi pohybu odcizeného vozidla,
stejnì jako informaci o jakémkoliv
podezøelém dìní v uvedenou dobu na
parkoviti v Tyrovì ulici v Chýnovì.
Za spolupráci policisté dìkují.

❹ Maøil výkon úøedního rozhodnutí
Tábor - Chýnov - Za jízdu bez øidièského oprávnìní pùjde pøed soud.

Z trestného èinu maøení výkonu
úøedního rozhodnutí se bude pøed
soudem zodpovídat mu støedního
vìku z Jihlavska. Poruení zákona
se dopustil tím, e v noèních hodinách
z 26. na 27. ledna 2010 øídil motorové
vozidlo tovární znaèky Peugeot ulicemi
Chýnova, ani by byl dritelem øádného
øidièského oprávnìní. Policejní hlídka
místního obvodního oddìlení pøi kontrole
zjistila, e se tak dìje v dobì, kdy
mu byla tato èinnost rozhodnutím
soudu zakázána, a to a roku 2011.
Policisté pøípad zpracují ve zkráceném
pøípravném øízení. U soudu pak mui
hrozí a trest odnìtí svobody na dobu
a tøí let.

❺

Policistùm neujel

Tábor - Chýnov - Policisté zadreli
nebezpeèného pachatele.

Krátce po pùlnoci dne 19. ledna
2010 se na silnicích Chýnovska
a Táborska odehrála policejní honièka
jako z akèního filmu. Øidiè osobního
vozidla tovární znaèky Honda Civic
nereagoval na pokyn hlídky Obvodního
oddìlení PÈR Chýnov k zastavení
a z místa kontroly ujel. Policisté jej
proto zaèali pronásledovat a pokoueli
se jej pøedepsaným zpùsobem zastavit.
Øidiè ujídìjícího vozidla na jejich
opakované výzvy nereagoval, naopak
zvýil rychlost a nebezpeènou a bezohlednou jízdou se snail policistùm
zmizet. Protoe pronásledované vozidlo
zamíøilo smìrem na Tábor, vyádali
si chýnovtí policisté asistenci táborských a sezimovoústeckých hlídek.
Øidiè ujídìjící hondy vak nereagoval
ani na dalí pokyny k zastavení.
Pronásledování tak pokraèovalo i v ulicích Tábora, kde se policistùm podaøilo taktickým manévrováním nasmìrovat ujídìjící vozidlo do slepé
ulice. V bezvýchodné situaci pak øidiè
svùj automobil opustil a pokusil se
policistùm utéct a následnì skrýt. Ti
mu vak byli v patách a po krátkém
pátrání jej nalezli ukrytého mezi nákupními koíky u nedalekého supermarketu.
/dokonèení na str. 5/
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Následné policejní úkony jen potvrdily,
proè se mu tolik snail policistùm
ujet. Nejen e se prokazoval cizí identitou,
byl pod vlivem omamných èi psychotropních látek a navíc øídil vozidlo
v dobì, kdy mu byl rozhodnutím soudu
vysloven zákaz øízení motorových
vozidel. Dále policisté zjistili, e identifikaèní znaky jeho vozidla byly pozmìnìny
a navíc bylo opatøeno registraèními
znaèkami z jiného automobilu.
Dalí policejní etøení ukázalo,
e mu má ji bohatì popsaný trestní
rejstøík a v souèasné dobì po nìm

pátrají policisté z Lounska a Litomìøicka,
kde je dùvodnì podezøelý ze spáchání
rozsáhlé majetkové trestné èinnosti
a dopravních deliktù. K dalímu etøení
si tak mue pøevzali severoèetí kriminalisté.
Chýnovtí, tábortí a sezimovoústeètí
policisté si za svùj profesionální zákrok
a nasazení zasluhují plné uznání

❻

Kráde motorové pily
a køovinoøezu

Tábor - Chýnov - I na venkovì je
tøeba si dávat na zlodìje pozor.

To, e se krade pøedevím ve mìstech
a na venkovì ne, u dávno není pravda.

K U LT U R A
Milí ètenáøi,
planeta Zemì se
rozhodla stát neobydlenou a vyuila
vech moností, aby
dosáhla svého cíle. Vychýlila zemskou
osu ke zrychlení rotace, probudila podmoøské
sopky, rozvíøila píseèné bouøe, zatøásla
Haiti a usmrtila lidi. Také poèítá s erupcemi
na Slunci, aby zpùsobila magnetickou
bouøi, a také doufá, e se Vesmír jednoho
dne smrtí. Ale Zemì není jediná, která
usmrcuje, jsou to i samotní lidé.
Frantiek CINGER ve své knize Arnot
Lustig zadním vchodem uvádí vìtinou
vzpomínky idovského chlapce na pobyt
v Terezínì, Osvìtimi a Buchenwaldu.
Ètení je laskavìjí ne samotné proitky
idovských obèanù. A. L. øíká: Naim

mrtvým mùeme vzdát pouze èest a
vzpomínku. Dokud ijeme, jsou s námi
...
Johannes Mario SIMMEL: Setkání
v mlze. Sedm povídek, které jsou na
obalu knihy pøíznivì hodnoceny, dìj
je køehký, postavy odkrývají nesmìle
své nitro a nechávají na partnerovi,
aby nael smysl jejich jednání. Doufá
se, e chápe i ètenáø. Domnívám se,
e povídka je opravdu obtíná literární
forma, a e se autor proslavil spíe
svými romány.
Morbidní poètení najde ètenáø v díle:
Vlastimil MRVA: Jetì jsme vám chtìli
øíct. Jsou to vzpomínky slavných osobností,
které zemøely, a o svém odchodu z
tohoto svìta hovoøí pøesvìdèivì, a
mrazí v zádech. Opravdu nezvykle ojedinìlá

Zájezd do Prahy  návtìva Národního muzea

I zde je tøeba vìnovat zabezpeèení
svého majetku náleitou pozornost
a nedávat tak zlodìjùm snadnou pøíleitost.
Dokazuje to pøípad, který etøí policisté
na Chýnovsku. V obci Vlèeves zlodìj
bez pouití násilí vnikl do neuzamèeného
domu a jeho pøilehlých technických
prostor, kde odcizil motorovou pilu
a køovinoøez znaèek Oleo - mac. Majiteli
tím zpùsobil kodu ve výi
26 000 korun.
Policisté na tyto pøípady
opakovanì upozoròují.
por. Mgr. Miroslav Doubek

forma vyprávìní. Autor èerpal ze znaèného
mnoství pramenù i z knih, které o sobì
nìkteøí umìlci napsali.
A nakonec román pro eny: Sandra
BROWN:Dùm s minulostí. Laura Nolanová
je majitelkou domu, který vak musí
prodat, protoe její otec jí odkázal pøedevím
dluhy. Jediným zájemcem je James
Paden s nevalnou povìstí. Nakonec
to nemohlo dopadnout jinak, ne e
se do sebe zamilovali. Autorka popisuje
milostné scénky a do podrobných detailù.
Nakladatelství IKAR vydává v letoním
roce její dalí román pro eny Radostná
zvìst.
Milí ètenáøi, ètenáøky, ètoucí,
doufám, e jaro brzy zvítìzí nad zimou
a dodá nám pozitivní energii do pøítích
dnù.
Hezké poètení.
Kvìtue Medová

Ve ètvrtek 18. února uspoøádaly
chýnovská knihovna spolu s Øímskokatolickou
farností v Chýnovì výlet do Prahy .
Zúèastnili se dìti, rodièe i prarodièe.
Odjídìli jsme ráno v pùl osmé od
knihovny. Jako první byla na programu
návtìva letitì Praha a odtud jsme pøejeli
do centra mìsta, kde jsme mìli naplánovanou
prohlídku Národního muzea, konkrétnì
aktuální výstavu s názvem Pøíbìh planety
Zemì. Pøiblinì kolem pùl tøetí jsme
se opìt vichni seli a hromadnì odjeli
do Èestlic, abychom navtívili nejvìtí
aquapark z celé Èeské republiky. Kdo
si nechtìl uívat vodních radovánek, mohl
navtívit zdejí obchodní zónu anebo
si v klidu posedìt a relaxovat v kavárnì.
Kolem pùl sedmé jsme velice pøíjemnì
unaveni nasedli opìt do autobusu a nechali
se odvést zpìt do Chýnova.
tìpánka Jirásková
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Dìní v Mìstské knihovnì
✎ V pátek 26. 3. jsme vernisáí zahájili velikonoèní výstavu

s drobným prodejem. Sela se nám vajíèka zdobená opravdu
vemi monými technikami a jsou jedno hezèí ne druhé.
Vem, kteøí nám zapùjèili nebo dali na prodej, moc dìkujeme.
A nebyla to jen vajíèka, ale i proutìné vìci, perníèky, vìneèky,
krásné vyívané deèky atd. Obzvlátì dìkujeme Mateøské kole,
Základní kole a Domovu seniorù Chýnov. Výstava potrvá
do poloviny dubna.
✎ Na tuto výstavu naváe Chýnov oèima ptákù, kterou
pøipravuje pan Josef Vandìlík.
✎ Po vernisái velikonoèní výstavy jsme spoleènì se kolní
druinou a panem Mikulou zahájili Noc s Andersenem. Dìti
se podívaly na vì a do kostela, kde dostaly odborný výklad,
hledaly poklad (tím byly klasické èeské pohádky a také nìjaké
mlsky), povìdìli jsme si o historii Velikonoc a pøeèetli pohádku.
Po té dìti odely s paními vychovatelkami do koly a pokraèovaly
v programu. Akce se zdaøila.
✎ Ve ètvrtek 29. dubna od 17.00 hodin pan Pavel Toufar
nám v knihovnì udìlá pøednáku o lidových tradicích v jednotlivých
roèních obdobích. Rádi Vás pøivítáme.
✎ A nakonec bych Vás chtìla pozvat do kulturního domu

v Chýnovì na slíbené divadlo pacovského Tyjátru Noc a skála
od Frantika Nepila. Pøijïte v pátek 23. dubna v 19.30 hodin
pobavit se za pouhých 50,- Kè.
✎ V sobotu 17. dubna Vás zveme do knihovny na perkaøskou
dílnu. Zaèínáme ve 14.00 hodin.
✎ A jetì upozornìní. V týdnu od 19. do 24. 4. bude
knihovna z dùvodu revize knihovního fondu zavøena.
Daniela Velasová

Vyhodnocení soutìe

Poznáte kde to je?
Správná odpovìï je

KANA

na Gabrielovì námìstí.
A pro výhru si mùe pøijít

Martin imeèek
Tyrova 478.

1. Moravský ples v Chýnovì
se uskuteènil 22. ledna 2010 v místním
kulturním domì. Po celou dobu hrála k
tanci DH Gloria a vytvoøila svým úèinkováním
jedineènou atmosféru po celý veèer. Ples
byl zahájen senátorem a starostou mìsta
Chýnova Mgr. Pavlem Eybertem. Pøedtanèení,
pøipravené Hlubockými princeznami z Hluboké
nad Vltavou pod vedením Terezy Sklenièkové,
vzalo dech vem pøítomným hostùm, nejvìtí
úspìch mìla svìtelná show.
Spoleènì s Glorií vystoupil Franta

Uher z Lanhota. Svými vstupy pobavil
celý sál, take o dobrou náladu nebyla
nouze. V prùbìhu veèera jsme staèili popøát
oslavencùm k narozeninám i svátku.
Na tomto plese bylo návtìvníky zastoupeno
nejen okolí mìsta, jiní Èechy èi vzdálenìjí
místa Èeské republiky, ale dokonce i
zahranièí. Velmi nás pøekvapili a zároveò
potìili hosté, kteøí váili nejdelí cestu,
a to 650 km z nìmeckého Hanbührenu.
Dále bylo moné bìhem veèera ochutnat

nìkolik druhù moravského vína i jiné
moravské speciality.
Závìrem bychom chtìli podìkovat
sponzorùm, kteøí ples podpoøili, spolupoøadatelùm a v neposlední øadì vem
návtìvníkùm, kteøí neváhali podniknout
v tomto mrazivém poèasí delí èi kratí
cestu.
Momentálnì vrcholí pøípravy Hudebních kurzù v Chýnovì a 3. roèníku koncertu
Z jiních Èech a Moravy.
Vechny informace budou v blízké
dobì na www.hudebnikurzychynov.eu
Za poøadatele Radek Hruka
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Motto:

KOLNÍ INFORMATORIUM

 Lenoení bez vzdìlávání znamená smrt a hrob pro ijícího èlovìka

/ Seneca /

Èas od naeho posledního listopadového setkání utekl jako voda a my u se tìíme na první jarní den.
úspìným øeitelem ( 9 . - 1 1 . m í s t o )
â áci turistického krouku navtívili
Co ve se nám od listopadu
a z 5. roèníkù postoupilo 8 ákù, Elika
pøedvánoèní
Prahu,
Táborský
poklad,
do bøezna podaøilo:
â ve vech roènících plnit uèební osnovy,

dùraz se klade na moderní metody
práce, názornost výuky, vyuívání
pomùcek a didaktické techniky, rozvoj
logického mylení ákù, uplatòování
prùøezových témat v jednotlivých roènících VP. Snaíme se udret vysokou
úroveò vzdìlání, vysokou kvalitu práce,
ale i individuální pøístup k ákùm.
Maximálnì vyuíváme komunikace
se áky i rodièi
â daøí se pracovat s 10 áky se speciálními vzdìlávacími potøebami podle
individuálních vzdìlávacích plánù,
vyuívat nepovinného pøedmìtu rekondièní cvièení Mgr. Rùièkové ke zkvalitnìní
této práce, ale té individuální pomoc
tøídních uèitelù, vyuèujících èeského
jazyka a cizích jazykù a spolupráce
s PPP Tábor prostøednictvím Mgr. Králové
â zajistili jsme testování SCIO pro áky
9. roèníkù - STONOKA 2009/2010.
Výsledky naí koly v èeském jazyce
a matematice jsou nadprùmìrné, patøíme
mezi úspìné koly a máme lepí
výsledky ne 80% zúèastnìných kol.
V anglickém jazyce se kola øadí mezi
prùmìrné koly, má lepí výsledky
ne polovina zúèastnìných kol, v
nìmeckém jazyce mezi lepí prùmìrné
koly, máme lepí výsledky ne 60%
zúèastnìných kol. V obecných studijních
pøedpokladech je prùmìrný celkový
percentil 59, nae kola dosahuje
lepích výsledkù ne vìtina zúèastnìných
kol. Tøída 9. A má ve vech oblastech
- OSP, ÈJ, MA, AJ - výsledky nad
prùmìrem nebo vysoce nad prùmìrem
zúèastnìných kol a lepí výsledky
ne tøída 9. B. ák Milan Rada získal
v OSP nejlepí výsledek mezi áky
základních kol v Jihoèeském kraji
a druhý nejlepí výsledek v testu
z nìmeckého jazyka. ák Pavel Dutka
získal druhý nejlepí výsledek mezi
áky základních kol Jihoèeského
kraje v testu z matematiky a tøetí
v OSP
â áci se pod vedením Mgr. Petra Dvoøáka
a Mgr. P. Kubartové úèastnili astronomické olympiády
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uskuteènili polární výpravu na Homoli
s pøespáváním ve kole a promítáním filmù s váleènou tématikou
áci 9. B vyhlásili 27. 11. 2009 jako
Den bílé barvy
zúèastnili jsme se Mikuláské laky
v Táboøe, kde ák Jiøí Prùa obsadil
2. místo a Martin Sedlatý 3. místo,
dále jsme se zúèastnili soutìe ve
florbalu, kde chlapci získali 5. - 8.
místo v okrese, pravidelnì se úèastníme
soutìí ve vybíjené
ve výtvarné soutìi ÈÈK na téma Mùj
zvíøecí kamarád obsadila 2. místo
Michaela Mareová
Moderní tance GR8 obsadily 2. místo
v Táboøe v soutìní kategorii Parketové
kompozice s choreografií Nemyslí,
zaplatí a v listopadu získaly 1. místo
na mistrovství ÈR - malé skupiny STREET
SHOW DISCIPLÍNA a postup na mistrovství
Evropy
zúèastnili jsme se soutìe kol Cesta
odpadu, kterou poøádal KÚ JK a spoleènost
EKO-KOM a obsadili jsme 2. místo
v kraji (cena minifotbálek je plnì vyuita
o vech pøestávkách)
na Stonoku jsme odeslali literární
práce na téma Nejlepí uèitel v mém
ivotì a Jak si pøedstavuji spolupráci
Stonoky s Armádou ÈR
od hnutí Na vlastních nohou je paní
øeditelka 26. 3. 2010 pozvána do Prahy
na slavnostní setkání pedagogù ke
Dni uèitelù
v soutìi Budi svìtlo ve kole, kterou
poøádá Energy Centre Èeské Budìjovice,
jsme mìli 100% úèast a získali jsme
4. místo v kraji. Vyhráli jsme mìøení
intenzity osvìtlení v základní kole.
Za výtvarné práce obdreli cenu té
áci: Zadrailová Aneka (I.B), Horová
Albìta (VII.A) a Magdaléna Èmelíková
(IX.A)
zúèastnili jsme se slavnostního vyhláení
Talentu roku 2009 v táborském malém
divadle, Niki Káková získala 2. místo
v kategorii vestranný talent a v Talentu
Jihoèeského kraje obsadila 1. místo
v kategorii vestranné
dále se uskuteènilo kolní kolo M
olympiády 5. a 9. roèníkù, do okresu
postoupil Pavel Dutka (IX. A) a byl
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Strakatá získala 4. místo, Filip Zadrail
a Miroslav Vondruka (5.-7. místo)
a jmenovaní áci byli úspìnými øeiteli
dále probìhlo kolní kolo CH olympiády,
do okresu postoupil Pavel Dutka a Milan
Rada, oba IX. A. V okresním kole obsadil
Pavel Dutka 3. místo a Milan Rada
7. místo
do okresního kola konverzaèní soutìe
v Nj postoupil Milan Rada, získal 2. místo
do okresního kola dìjepisné olympiády
postoupila Olga Bouchalová, obsadila
2. místo
Mgr. Petr Dvoøák a paní uèitelka Hana
Káková odeslali 2 èlánky k prezentaci
Nauèné stezky v Chýnovì do èasopisu
Krasec
paní uèitelka Hruková se zúèastnila
poznávacího zájezdu do Londýna
s vybranými áky 8. a 9. roèníkù
ve spolupráci s Mìstem Chýnov
a senátorem Mgr. Pavlem Eybertem
jsme zrealizovali 10. roèník Bìhu
milenia 23. 1. 2010
zápis pro kolní rok 2010/2011 probìhl
dne 22. 1. 2010, zapsali jsme 50 ákù,
dále 14 ákù má ádost o odklad
ve kole jsme uspoøádali masopustní
rej
dne 9. 2. 2010 provedli dva lektoøi
Agentury 42 besedy o tøídìní a recyklaci
obalù Tonda obal na cestách. Kadá
beseda trvala jednu vyuèovací hodinu.
Celkem lektoøi prokolili 200 ákù
I. stupnì a 37 ákù 6. roèníkù. Besedy
byly velice kvalitní, perfektnì pøizpùsobené
vìku ákù. Protoe jsme kola udritelného
rozvoje I. stupnì a kola zapojená
do projektu Recyklohraní, urèitì áci
vyuijí získané informace ve výuce
i v kadodenním ivotì.
áci 2. tøíd navtívili výstavu dìtské
knihy 60 let na køídlech Albatrosu
v Galerii Klementinum v Praze
v okresním kole konverzace v anglickém
jazyce v kategorii I. A obsadil 3. místo
Petr Feitag (VI.B) a v kategorii II.A
2. místo Pavel Dutka (IX.A)
v okresním kole recitace ve II. kategorii
získala 1. místo Michaela Èerná (V.B)
a ve IV. kategorii 2. místo Niki Káková
(IX.A) a obì postupují do krajského
kola
/pokraèování na str. 8/
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â vyuili jsme projekt EU a ÈR Ovoce â zapojíme se do projektu Moderní metody

do kol, áci 1. - 5. tøíd dostávají
zdarma ovoce a zeleninu
â pøes Národní institut dìtí a mládee
se úèastníme projektu Klíèe pro ivot
- rozvoj klíèových kompetencí, který
je zamìøený na výzkum hodnotové
orientace dìtí, jaký je jejich pohled
na dnení svìt, vzdìlání, rodinu, jejich
zájmy

Jaro

Michaela Mareová
U je bøezen, ale jaro stále nikde.
Tenhle rok si dává na èas. Snìhová peøina
pokrývá okolní krajinu a støechy domù.
Vechno kolem vypadá zachmuøenì a jetì
k tomu zase padá sníh. Sluníèko se na
nás neusmálo u pìknì dlouho. Tohle
jaro se mi vùbec nelíbí. Sedím u okna,
hledím do dálky a moje bujná fantazie
zaèíná pracovat.
Vidím nádhernì nazelenalou voòavou
trávu. Malé snìenky vykukují z posledního
bochánku snìhu jako miminko vyhlíející
ze své peøinky, jako první náznak pøicházejícího
jara. Sluneèní paprsky ozaøují ve kolem

ve volbì povolání ákù Z v rámci
operaèního programu Vzdìlávání pro
konkurenceschopnost. Pro áky 8. roèníkù
bude zajitìno testování poèítaèovým
programem COMDI, individuální pohovory
a poradenství se áky a rodièi, bude
té prokolena výchovná poradkynì.
Zpìtnovazebnì bude vyhodnocen projekt
v rámci regionu jiní Èechy a bude
nastavena jeho udritelnost a implementace v rámci ÈR

a modrá obloha pøipomíná moøe. Klidné
ranní moøe. Lehounký vánek si pohrává
s pramínky mých vlasù, které se vlní
jako moøské øasy v proudu vody. V uích
mi zní písnì ptákù a z dálky slyím zurèení
vody v potùèku. Obèas vlnka narazí na
kámen a zvonivì plouchne.
Voda pospíchá a pospíchá, stále vpøed.
Stejnì rychle utíká ivot, a proto bychom
si mìli váit kadého okamiku. A je
dobrý nebo patný, vdycky má nìjaký
smysl a nìco nám pøináí. Proto si myslím,
e bychom mìli naplno proívat vechny
ivotní chvilky, vdy voda teèe tak rychle!

Pøipravujeme:

l 29. 3. 2010 pøijede na Z Chýnov
E.ON pojízdné vzdìlávací centrum s výukovým
programem misePlus+. Cílem je pøiblíit
ákùm 5. roèníkù svìt energie. E.ON Energy
Truck je speciální vozidlo vybavené názornými
vzdìlávacími pomùckami a experimentálním
koutkem. Dìti se dozvídají, jak vzniká
elektrická energie, jak se vyrábí a putuje
z místa výroby a k zásuvkám jejich
domova, nauèí se etrnì zacházet s energiemi
l Týden kol UNESCO - na téma Mezinárodní
rok biodiverzity od 19. 4. - 23. 4. 2010.
V tomto týdnu nai áci zajistí prùvodcovství
chýnovskou nauènou stezkou pøihláeným
kolám JK
l pøipravujeme výmìnný pobyt Èeskovýcarsko v rámci projektu Srovnávání
sociálních podmínek ákù základních
kol. Získali jsme dotaci 173 919,-Kè
z Ministerstva financí ÈR z Fondu partnerství
Programu výcarsko-èeské spolupráce.
Celkové náklady projektu èiní 204 610,Kè, spolupodíl zaplatí ná zøizovatel Mìsto
Chýnov
Za Základní kolu Chýnov, okres Tábor
Mgr. Marie Hánová, øeditelka koly

Lyaøský výcvik 7. roèníkù v Krkonoích

Kadý rok je zvykem, e áci sedmých roèníkù jezdí na
hory. Tentokrát jsme jeli my a moc jsme si to uili.
Uprostøed února jsme jeli na lyaøský výcvik do Krkono.
Hned po pøíjezdu nás èekal velmi únavný výstup. K chatì,
kde jsme mìli být ubytovaní, jsme museli vystoupat. Byl to
poøádný kopec. Cesta vedla zasnìenými úseky, kde jsme
vidìli lyaøe, jak frèí kolem nás, ale my jsme museli stoupat
vý a vý. Batohy nám na zádech poskakovaly, a jsme
koneènì dorazili na místo.
Jen co jsme se ubytovali, dostali jsme pøíkaz, a se
pøevlékneme do lyaøského obleèení a vyjdeme pøed chatu
s lyemi. Èeká nás rozøazovací jízda. Nìkteøí padali jako
neforemné hroudy do snìhu, jiní hravì kopeèek sjeli.
Dalí dny jsme poøád lyovali od rána do veèera. Sranda
nechybìla, protoe kadou chvíli nìkdo spadl a vynoøil se
jako bílý snìhulák.
Jeden den byl odpoèinkový. Pár z nás se vydalo na psí
spøeení, ostatní èekala procházka do zasnìeného kopce,
kde se vichni koulovali a házeli do snìhu.
Dalí dni pokraèoval opìt program lyování. V pátek
odpoledne pár z nás odjídìlo, take jsme bohuel pøili
o závìreènou diskotéku, co mì trochu mrzí. Hory jsem si
ale uila a stejnì tak i kamarádi. Olga Bouchalová 7. A

Je sobota ráno, pøesnì hodina pøed odjezdem na lyaøský
výcvik sedmých tøíd do Pece pod Snìkou. Sbaleno mám
u od vèerejka, proto teï jen nedoèkavì vyèkávám, a
bude osm hodin, abychom mohli s rodièi vyrazit ke kole,
kde na nás bude èekat autobus. Protoe ze sedmièek nejedeme
vichni, volná místa v autobuse doplnili áci osmých a devátých
roèníkù. Kdy nastupujeme, honí se nám hlavou, e týden
bez rodièù a koly bude opravdu skvìlý. Tìíme se na to,
co zaijeme. Do Pece pojedeme asi ètyøi hodiny. V autobuse
není moc velká zábava, øidiè pùsobí otrávenì a nechce
nám pustit film. Vymlouvá se, e ádný nemá, ale my mu
moc nevìøíme. Po dlouhé dobì koneènì dorazíme do Krkono.
Vechna nae zavazadla naloíme na rolbu, která nám
je doveze a k chatì. Bohuel, my tam musíme lapat pìky.
Vyrazíme ale s nadením. Kdy u si koneènì myslíme, e
jsme na místì, zjiujeme, e musíme jetì vý. Vichni se
dìsíme, protoe je to jetì daleko. Neztrácíme nadìji a vydáváme se dál.
Úplnì vyèerpaní dorazíme k chatì Rozko a jdeme se
ubytovat. Sotva vybalíme, èeká nás první jízda. Podle té
nás rozdìlí do skupin.
Lyovat chodíme ráno a odpoledne, do chaty se vracíme
na jídlo. Moc dobøe tu ale nevaøí, støídají se poøád brambory,
tìstoviny a knedlíky. Nejlepí je ovem snídanì.
Na veèer máme nachystaný program, hrajeme spoleèenské
hry, nìkdy koukáme na film. Dvakrát jsme dokonce vyrazili
na veèerní lyování.
Poslední veèer nám uèitelé pøipravili diskotéku ve sklepì.
Týden utekl jako voda. Domù si vezeme spoustu záitkù
a vzpomínek. Hory jsme si moc uili.
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Kristýna Pekaøová 7. B

Z Mateøské koly Chýnov
Zimo, zimo, táhni pryè, jaro
u má v ruce klíè ....
Øíkadla a popìvky v podobném duchu
vyprovázely plovoucí smrtku - zimu
na cestì do vzdálených krajin. Oivením
staré tradice si dìti z chýnovské mateøské
koly pøipomnìly starý obyèej a zvyky
s ním spojené. Spoleènì s uèitelkami
vyrobily ze sena a starých hadøíkù postavu
paní Zimy, aby jí pak, za zpìvu
a deklamování ji uvedeného, pustily
po potoce a definitivnì uzavøely období
její nadvlády. Velice vydaøené akce se
zúèastnily vechny dìti z mateøské koly
a velmi potìující bylo, e si na dávnou
tradici zavzpomínali i jejich rodièe,
kteøí podobné vítání jara ji v naí
mateøské kole zaili. Jaro je snad definitivnì tady, pøináí slunce a pohodu,
ale pøipomeòme si i události v mateøské
kole, které se udály v dobì, kdy jetì
zima sedìla pevnì na svém ledovém
trùnì.
Závìr kalendáøního roku byl
poznamenán chøipkovou epidemií. Témìø
padesát procent dìtí se s touto nepøíjemnou
nemocí potýkalo tak vehementnì, e
po návrhu dìtského lékaøe a se souhlasem
zøizovatele, byla kolka v posledních
prosincových dnech uzavøena. Na tomto
místì se sluí podìkovat vem rodièùm,
kteøí pochopili závanost situace a na
dobu, kdy byla M mimo provoz, si
zajistili náhradní hlídaní. Chøipka pøekazila
i pøipravenou pøedvánoèní akci pro
rodièe a dalí aktivity, ale, bohuel,
zdraví dìtí je pøednìjí, take se nedalo
nic dìlat.
Leden byl velmi významným mìsícem
hlavnì pro nae pøedkoláky. Celkem
45 dìtí se chystalo k prvnímu závanìjímu
ivotnímu kroku - èekal je zápis do
základní koly. Dùleitá událost se promítala
témìø do vech èinností, v obou pøedkolních
tøídách, svým dílem pøispívali i rodièe.
Vlastnímu zápisu pøedcházelo sledování
Aktuality z mateøské koly:
l zápis pro kolní rok 2010/

2011 se bude konat ve dnech
22. a 23. 4. 2010 ve luté budovì
M (rodièe si pøinesou obèanský
prùkaz a rodný list dítìte)

l 2. dubna zaèala výmìna oken

ve spojovací chodbì a pøilehlých
místnostech

l témìø 80% dìtí onemocnìlo
v prùbìhu 6ti týdnù planými
netovicemi

opravdového vyuèování v opravdové
kole, které naim dìtem kadoroènì
ochotnì umoòuje paní øeditelka chýnovské
základní koly. Tradièní setkání dìtí,
uèitelek i bývalých áèkù naí koly
má pro dìti jediný cíl - zbavení se
strachu z neznámého prostøedí a urèitì
správnì nastartovat i touhu po vìdìní.
Poèet dìtí zapsaných do velké koly
se témìø nikdy neshoduje s poètem
tìch pøijatých. Letos bylo udìleno deset
odkladù kolní docházky, take v èervnu
vypravíme do kolního svìta 35 áèkù.
Oba zimní mìsíce pøinesly, i díky
bohaté snìhové nadílce, èinnosti se
zimou spojené, co se promítlo do
vech oblastí pøedkolního vzdìlávání.
Mateøská kola ale nepracuje jen ve
svém teritoriu, nìkolikrát do roka se
zúèastòujeme i akcí poøádaných jinými
kolami nebo institucemi, vìtinou s velmi
dobrými výsledky. Z jedné takové, výtvarné
soutìe, kterou poøádalo Centrum pro
volný èas dìtí a mládee v Táboøe, si
Sabinka Bergrová, Barborka Hesová,
Deniska Mráèková a Adélka Veselá odnesly
krásné ceny, protoe jejich práce byly
vybrány mezi nejlepí bez udìlení poøadí.
Dalí soutìe jsou obeslány, zatím jetì
bez oznámení výsledkù. Mezi dalí velmi
zdaøilé prezentace patøí vystupování
naich dìtí na rùzných spoleèenských
akcích poøádaných Sborem pro obèanské
záleitosti nebo místním Infocentrem,
návtìva starích spoluobèanù v Domovì
pro seniory v Chýnovì a dalí kulturní
aktivity.
Ke kulturním akcím øadíme i v poøadí

II. dìtský karneval poøádaný naí mateøskou
kolou v chýnovském kulturním domì.
Organizaènì velmi nároèné únorové
odpoledne se ji opakovanì velice vydaøilo
a za jeho úspìný prùbìh si zaslouí
podìkování pøedevím vichni, kdo
se na jeho uspoøádání podíleli - rodièe
i dalí dárci, vèetnì pana starosty
Mgr. Eyberta, za poskytnutí krásných
cen do tomboly, provozovatel kulturního
domu pan Jedlièka za bezplatný pronájem,
kluci ze základky Ondra Fuèík, Milan
Rada a Martin Sedlatý za bezchybné
vydávání tomboly, hudební skupina
Klávesy za pohodové písnièky a vichni
dalí, vèetnì personálu M, kteøí dìtem
veselici pøipravili. Setkání dìtí i dospìlých
v podobném duchu mají pro nae nejmení
veliký význam. Utuují sounáleitost
s mateøskou kolou, ale, a o to jde
pøedevím, posilují vztahy mezi dìtmi
a rodièi, z nich ti druzí v poøadí nejen
samotnou úèastí, ale i pøípravou na
spoleèné dovádìní ukazují svým dìtem,
jak jim na nich záleí.
Tolik ohlédnutí za zimním obdobím,
na jaøe u startují dalí aktivity. Pro
nejblií dny pøipravujeme jarní tvoøení
 rodièù a dìtí, výstavku didaktických
a jiných pomùcek, které mají dìti v mateøské
kole k dispozici pro pracovní, výtvarné,
smyslové i spontánní èinnosti. Hostující
divadelní soubory pøivezou nìkolik
svých pohádek, kolu rozezní hudební
projekt a jarní náladu dotvoøí dalí
pro dìti zajímavé i pouèné èinnosti.
O nich zas nìkdy pøítì.
Helena Málková, øed. M
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FOTBAL

Fotbalový oddíl FC Chýnov

Mui A Krajský pøebor jaro 2010
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

11.4. NE
18.4. NE
25.4. NE
1.5. SO
9.5. NE
16.5. NE
23.5. NE
30.5. NE
6.6. NE
13.6. NE
20.6. NE

FC Chýnov : Hluboká n. Vlt.
Draice : FC Chýnov
FC Chýnov : SK Èkynì
Èíová : FC Chýnov
FC Chýnov : Slovan J. Hradec
FC Chýnov : FK Sp. Kaplice
SK Jankov : FC Chýnov
FC Chýnov : Tatran Prachatice
FK Sl. È.Krumlov : FC Chýnov
FC Chýnov : FC Písek B
FC ZVVZ Milevsko : FC Chýnov

Dorost I.A tøída krajský pøebor jaro 2010
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

11.4. NE
18.4. NE
25.4. NE
1.5. SO
8.5. SO
15.5. SO
22.5. SO
29.5. SO
5.6. SO
13.6. NE

FC Chýnov : Sokol Ml. Voice
Sokol Sepekov : FC Chýnov
FC Chýnov : Centropen Daèice
FK Meteor Tábor : FC Chýnov
FC Chýnov : Sokol Bernartice
Sokol Slavonice : FC Chýnov
FC Chýnov : FK Tábor B
Sokol Sez.Ústí : FC Chýnov
FC Chýnov : Lomnice n.Lu.
FC Chýnov : Lok.Veselí n.Lu.

16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
16:00
17:00
17:00
13:00
10:00
13:30
13:30
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
13:30

Mui B II.tøída okresní pøebor jaro 2010

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

kolo 10.4. SO SK Ratiborské Hory : FC Chýnov
kolo 17.4. SO FC Chýnov : Sokol eleè
kolo 24.4. SO Sokol Vlkov : FC Chýnov
kolo 2.5. NE FC Chýnov : SK Tuèapy
kolo 9.5. NE Slovan Opaøany : FC Chýnov
kolo 15.5. SO FC Chýnov : TJ Bøeznice
kolo 23.5. NE FC Dyn. Boejovice : FC Chýnov
kolo
Sokol Lom : FC Chýnov
kolo 5.6. SO FC Chýnov : Olympie Mìice
kolo
FK Ra. Sobìslav : FC Chýnov
kolo 19.6. SO FC Chýnov : Sokol Koice

16:30
17:00
15:00
17:00
16:00
17:00
16:00
17:00
17:00

áci I.A tøída krajský pøebor jaro 2010
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

17.4. SO
24.4. SO
2.5. NE
9.5. NE
16.5. NE
23.5. NE
29.5. SO
5.6. SO
12.6. SO

Slovan J. Hradec B : FC Chýnov
FC Chýnov : Obal Rozko Kunak
Jiskra Nová Bystøice : FC Chýnov
FC Chýnov : Sokol Sez.Ústí
FC Bechynì : FC Chýnov
FC Chýnov : Sokol Chotoviny
So. Suchdol n.Lu. : FC Chýnov
FC Chýnov : FK Sp. MAS Sez.Ústí
FK Sobìslav : FC Chýnov
FC Chýnov : Lok.Veselí n.Lu.

Okresní pøebor kadetù jaro 2010

10:00
10:00
12:30
10:00
12:30
9:30
10:00
10:00
10:00

11. kolo 24.4. SO Malice : FC Chýnov 10:00  12. kolo 2.5. NE FC Chýnov : SK Kavas Vìtrovy 10:00  13. kolo v o l n o
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MOTOSPORT CHÝNOV v zimì nelenil

Zaèátkem letoního roku se nám poprvé
v historii podaøilo dostat do jiních Èech
seriál Mistrovství ÈR v motoskijöringu.
Poøádali jsme v okolí Chýnova (Radenín
a Rodná) první dva závody tohoto desetidílného
seriálu, kdy za sebou motocyklisté tahají
na lanì lyaøe. Kromì tradièních posádek
se ho letos úèastnilo i pìt nejlepích
jihoèeských tandemù. Mezi nimi samozøejmì
nechybìly ani nae dvì týmové posádky,
které nakonec jako jediné dokázaly v tomto
seriálu bodovat. Dvojice Vít Vitou s Václavem
Hotovým se úèastnila dokonce celého
ampionátu. Pøedevím díky krásnému
4. místu v posledním závodì v Dobøanech
v Orlických horách se tak umístili na
celkovém ètrnáctém místì. Po skonèení
ampionátu jsme pak byli promotérem
seriálu a legendou motocyklového sportu
Petrem Kováøem vyhodnoceni dokonce
jako nejlepí poøadatel z celého Mistrovství
ÈR! Urèitì tedy budeme mít monost poøádat
dva závody na jihu Èech i napøesrok.
Problém vak v poslední dobì vidíme
spíe ve financování chodu naeho týmu.
Napø. nae juniorská akvizice, ètrnáctiletý
talent Daniel Kièka z Tábora, který nám
v uplynulé sezónì zajistil nejvìtí týmový
úspìch ziskem titulu Mistra Støedoevropského
poháru v motokrosu tøídy 85ccm, nae
øady bohuel opustil. Tohoto jezdce se
nám toti nepodaøilo kvùli nesolventnosti
udret i pro letoní sezónu a tak se závodù
MÈR, Mistrovství Evropy a Mistrovství
Svìta bude úèastnit v barvách jednoho
konkurenèního jihomoravského týmu...
Jako jediný motokrosový klub v celé
ÈR vak máme i nadále zastoupení
v Mistrovství ÈR ve vech juniorských
i seniorských kategoriích. Nechtìli bychom
o toto kvalitní jezdecké portfolio pøijít
a tak se jej snaíme udret alespoò zvýenou
péèí o jezdce, kdy u nemùeme pomoci
finanènì ... Naím letoním cílem bude
co moná nejlepí celkové umístìní v závodech
MÈR v motokrosu a také setrvání na
pozici nejlepího motokrosového týmu
v regionálních soutìích.
Týmovou základnu jsme ji vloni rozíøili
o mladého chýnovského automobilového
závodníka Ondøeje Faua, který se pravidelnì
a úspìnì úèastní závodù Mistrovství
ÈR v autokrosu a dále máme v jednání
angamá jedné velmi kvalitní sidecarcrossové
posádky v MÈR a v Mistrovství Evropy.
Díky irokému zábìru celého naeho
týmu, který èítá celkem 30 èlenù, vynaloenému
úsilí v oblasti celoploné propagace v titìných, rozhlasových a televizních médiích
je ná tým a nae mìsto v povìdomí
nejen mnoha obèanù v celé Èeské republice,
ale dnes u i v zahranièí. V sezónì 2010
bychom chtìli opìt pokraèovat v úspìné
reprezentaci vèetnì organizace závodù
v motokrosu, motoskijöringu a také dalího
závodu do Strmého vrchu v Chýnovì,

který se uskuteèní v sobotu 23. 10.
2010.
Bohuel nás vak velice mrzí postoj
Rady mìsta Chýnova vùèi naemu
poèínání. Pociujeme to jako neúctu
nejen k naí organizaèní èinnosti,
ale té jako hlubokou neúctu ke vem
sportovcùm, kteøí úspìnì proslavují
jméno naeho mìsta v závodech Mistrovství
ÈR a Mistrovství Evropy. Nutí nás
to pochybovat o tom, zda tito pánové
jakkoli rozumí sportu. Pøi rozdìlování
rozpoètu na èinnost sportovních organizací v naem mìstì toti bylo vyhovìno
vem v plné výi tak, jak o dotace ádali (fotbal 200.000,-Kè, Sokol 200.000,-Kè,
hokej 20.000,-Kè), pouze nae ádost
byla poníena o 65%. První pozmìòovací
návrh èlenky mìstského zastupitelstva
Andrey Fraitové, e by mìl MOTOSPORT
CHÝNOV dostat jakoto jednoznaènì nejlépe
reprezentující sportovní organizace naeho
mìsta dotaci v plné výi (100.000,-Kè),
nebyl dán vùbec k hlasování, protoe
nakonec byl a na podruhé tìsnì odhlasován
druhý pozmìòovací návrh pana Josefa
Musila. Ten milosrdnì pøidal naemu
Motosportu 5.000,- Kè k pùvodnì panem
Jaroslavem Mládkem navreným 30.000,Kè na úkor obèanského sdruení Polánka,
které pùvodnì ani o ádnou konkrétní

èástku neádalo. Celé toto hlasování o dotacích
pro sportovní kluby v naem mìstì proto
povaujeme za jednu velkou fraku s pøedem
rozdanými kartami!!!
Dìkujeme za pøízeò tìm, kteøí
nám fandí, a budeme rádi, kdy nás
opìt pøijedete na závody podpoøit!
První velkou akcí bude úvodní závod
prestiního Mez. mistrovství ÈR v motokrosu, který se pojede v nedìli 18. dubna
v nedalekém Pacovì.
Za MOTOSPORT CHÝNOV
Even Zadrail ml. a Milan Makovec

TJ SOKOL CHÝNOV

Jarní èást kuelkáøských soutìí
Drustvo en finiuje v jarní èásti 2 KL.
Po podzimní èásti byl
Sokol Chýnov na 4. místì
s 12 ti body a na první
SKK Jièín byla ztráta 8 bodù. V souèasné
dobì zbývají do konce soutìe 3 kola,
Sokol Chýnov je na 2. místì a na vedoucí
SKK Jièín ztrácí pouhý 1 bod.
V osmifinále poháru ÈKA pøely eny
Sokola Chýnov pøes KK Rosice do ètvrtfinále.
Drustvo muù - Sokol Chýnov A
se v KPI trápí a spadl na poslední pøíèku
tabulky.
Drustvo Sokola Chýnov B v OP
svoji soutì pro tuto sezonu ji dohrálo.
V tabulce skonèilo na 8. místì z 9
úèastníkù a v nadstavbové èásti bylo
vyøazeno drustvem Loko Tábor D, které
základní èást soutìe vyhrálo.
Drustvo dorostu hraje svoji soutì
rovnì v okrese, kde bojuje s dorostem
Sokola Chotoviny ve vzájemných zápasech.
Chýnovským kuelkáøùm se v lednu
daøilo v okresních pøeborech jednotlivcù.
Okresním pøeborníkem v soutìi muù
se stal Jiøí Dvoøák, na druhém místì
skonèil Pavel Petrù a na krajské pøebory
postoupil ze 7. místa jetì Oldøich Roubek.
V soutìi en zvítìzila Alena Kovandová,

na druhém místì se umístila Vìra Návarová
a postup na krajské pøebory si jetì vybojovaly
na 4. místì Blanka Maková, na 5. Hana
Peroutková a na 6. Miroslava Cízlerová.
Bronzovou medaili ze soutìe seniorù
pøivezl Josef Vandìlík a bude rovnì
bojovat v krajském pøeboru.
Libue Hanzálková v soutìi seniorek
vybojovala støíbrnou medaili a do krajské
soutìe postupuje jetì Blanka Roubková
z 5. místa.
Velkou radost nám dìlá nejmladí
èlenka naeho oddílu, Michaela Dvoøáková,
která startuje v Poháru mladých nadìjí.
V jarní èásti odehrála 2 turnaje:
V Rokycanech zvítìzila, v Táboøe skonèila
na 2. místì. Po odehraných pìti kolech
/podzim-jaro/ jí patøí pùbìné 3. místo.
Celkem 4x zvítìzila a jednou byla druhá.
Tyto turnaje se hrají kadé kolo vdy
na ètyøech kuelnách v republice a výkony
se porovnávají i na dálku. Napøíklad
v 5. kole startovalo v soutìi celkem 39 mladích ákyò.
V okresním pøeboru mladího actva
skonèila na druhém místì a to proto,
e kategorie ákyò a ákù byla slouèena.
V ákyních byla nejlepí.
Blanka Roubková
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ZPRÁVY Z MATRIKY
Narození

Jura Vojtìch, Chýnov
Vácha Jáchym, Klouovice
Stejskal Filip, Klouovice
Gahura imon, Chýnov
Mládková Kristýna, Chýnov

Sòatky

Pícha Václav
Èupitová Veronika, Chrbonín

Jubilea

70 let Stachová Marie, U pýcharu
Drda Pavel, Bezruèova
Langweilová Hana, Gabrielovo nám.
Novotná Jiøina, K Moèítkùm
75 let Koubíková Rùena, Nádraní
Novotná Zdeòka, Na Návozech
80 let Balounová Frantika, DS
Rezek Frantiek, Tyrova
Rùièka Vladimír, Lud. Zatìrandy
85 let Nedvìd Karel, DS
Preiszlerová Jarmila, DS
Smièková Marie, Tyrova

Jílková Aneka, K Moèítkùm
90 let Svobodová Matylda, Tyrova
96 let Botorková Aneka, DS
97 let Èíková Josefa, DS

Zemøelí

Rohová Anna /1919/, Gabriel. nám.
Slezáèková Blanka /1920/, DS
Macháèková Marie /1922/, Nádraní
Svitáková Ludmila /1924/, Slun.Vrch
Prùa Bohuslav /1925/ DS
Strarybka Jan /1929/, Nádraní
Bièiová Anna /1929/, DS
mídová Jarmila /1929/ DS
Bene Josef /1942/, DS
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