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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
Zasedání Zastupitelstva města Chýnova se
konalo 20. 3. 2012 v jídelně restaurace Na Radnici. Na
jednání zastupitelstva bylo přítomno 13 zastupitelů a
dva byli řádně omluveni.
Starosta města přivítal všechny přítomné a
přednesl návrh programu. Prvním bodem programu
byly zprávy o činnosti rady, výborů a komisí. Zprávy
přednesli starosta, předsedové výborů a komisí. V další
části jednání byly předneseny rozbory hospodaření
města, ZŠ, MŠ, MH a Chýnovské majetkové za rok
2011. Zastupitelé neměli k předneseným rozborům
námitek, a tak byly jednoznačně schváleny, až
na rozbor města, který může být schválen až po
závěrečném auditu.
Dále byla schválena změna územního plánu
č. 1 a zadání změny č. 2 územního plánu Chýnova.
Zastupitelé schválili v bodě nákupy a prodeje dar
od soukromých vlastníků, kteří věnovali část svého
pozemku na výstavbu prodloužení komunikace Na
Návozech, bezúplatný převod pozemků z majetku
Města Chýnov (komunikace v k. ú. Dolní Hořice) do
majetku Jihočeského kraje, odkoupení části pozemku
cca 3m2 od soukromého vlastníka (část cesty za
Globálem) a také 3m2 pod chodníkem v Nekutově ulici,
dále pozemek od SŽDC pro napojení inženýrských
sítí k nové zástavbě na Skalici i žádost o opravu chyby
v zápisu do listu vlastnictví u Katastrálního úřadu
(pozemky komunikace 1/19 vráceny ŘSD), a žádost

o bezúplatný převod pozemku pod smuteční síní na
hřbitově z vlastnictví ČR. Odloženo na další jednání
bylo projednání žádosti o odkoupení pozemků v k. ú.
Kloužovice. Rada byla pověřena jednáním se SŽDC
o nabídce na odkoupení pozemků v k.ú. Chýnov,
kterou SŽDC zaslala, a o bezúplatném převodu
nádražní budovy a přilehlých pozemků.
V další části jednání zastupitelé schválili vstup
Města Chýnov do obecně prospěšné společnosti MAS
Lužnicko a jmenovalo zastupitele Milana Radu jako
zástupce Města Chýnov v této o.p.s. Rozděleny byly i
ﬁnanční příspěvky na činnost organizacím: FC Chýnov
190 000 Kč, TJ Sokol Chýnov 200 000 Kč, Motosport
Chýnov 190 000 Kč, občanské sdružení Polánka 5 000
Kč. Zastupitelstvo zrušilo interní směrnici upravující
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a přijalo
OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č.2/1010
o místním poplatku za hrací přístroje.
Starosta dále informoval zastupitelstvo
o prováděných pracích ve městě, místostarosta
o podaných žádostech o granty, předseda FC Chýnov
o rekonstrukci bistra a fotbalového hřiště a předseda
kulturní komise o zvolení nového vedení naší
partnerské obce v Oberthalu.
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno
schválením usnesení. Příští zasedání zastupitelstva
proběhne 19. 6. 2012 v 19 hodin v jídelně restaurace
Na Radnici.
Za Zastupitelstvo města Chýnov Jan Pistulka

Zaměstnanci MěÚ
přejí Všem
obyvatelům Chýnova
krásné jaro
a veselé Velikonoce...
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY:
„TÚ, TÚ, TÚ A ZIMA UŽ JE TU.
POD SNĚHEM SE KOPCE ZTRÁCÍ,
VŠUDE ROSTOU SNĚHULÁCI,
TÚ, TÚ, TÚ A ZIMA UŽ JE TU!“
A opravdu, sněhové, mrazivé, vločkové, prostě zimní
radovánky se jednoho pátečního rána začaly sypat
i k nám do školky. To bylo radosti, to bylo vítání.
Hned jsme popadli lopaty, hrabla a hurá ven. Vždyť

se sněhem se toho dá tolik zažít...Udělat kouli, hodit ji
do dáli, postavit sněhuláka, s kamarády vystavět hrad,
vyšlapat si sněhové cestičky ve sněhovém království,
chytit vločku a pozorovat ji… Ale už je nám zima,
radši se vrátíme do třídy. I tady si můžeme krásně
zimně hrát.
A také jsme si hráli! Nejdříve jsme poradili
kočičkám, ať nosí kožich kočičí, že pod něj
totiž neﬁčí. Dozvěděli jsme se, jak to bylo se
zvědavou sněžnou vločkou a černou kočkou,
které nás naučily zimní taneček. Později si děti
namíchaly různé odstíny modré („sněhové“)
barvy a namalovaly si sněhuláky. A jak ty naše
děti krásně umí spočítat sněhulákům knoﬂíky!
A jak jim umí sestavit kamarády sněhuláky
z rozstříhaných obřích obrazů! A což teprve
jaké umí sněhové, zimní a sněhuláčí říkanky
a písničky!
A za okny pořád chumelilo a chumelilo, tak
jsme si s dětmi chumelenici přičarovali i do
třídy. Stačila k tomu stará záclona a kupa

rouna a už
PEŘINA ZA PEŘINOU
PO OBLOZE MRAKY PLYNOU,
PÁR TĚCH PEŘIN PUKLO MRAZEM,
PEŘÍ SE Z NICH SYPE NA ZEM…
K nám se ho nasypalo tolik, že jsme mohli 26. 1.
2012 prožít v naší třídě Zasněžený den.
Velký dík patří rodičům dětí, protože vytvořili
nápadité zimní doplňky a ráno přivedli v bílém
oblečení do školky vločky, sněhuláky,
zimní víly, sněhové prince a krále. Po
celý den jsme si užili spoustu radovánek.
Rolničkami a trianglem jsme přivolali zimní
vílu, ve kterou se proměnila paní učitelka.
Společně jsme si zatančili sněhový taneček.
Každý si černou a barevnou temperou
namaloval rukavice, které si pak musel
najít zapadané „ve sněhu“. V ostatních
třídách jsme vyčarovali zimu, aby si s námi
i ostatní prožili kousíček sněhového kouzla.
Nakonec si děti pochutnaly na mrazivé
dobrůtce od zimní víly. To bylo radosti po
celý den.
A co té zimní radosti v dalších dnech ještě
přijde! Vždyť teď
VELKÝ MRÁZ, ČEKÁ NÁS
a s ním mrazivé pokusy s vodou a ledem a také
STEJNĚ JAKO KAŽDOU ZIMU,
POZVEM PTÁČKY NA HOSTINU…
Mgr. Jana Zárubová, Štěpánka Laškajová

Zápis do MŠ Chýnov pro školní rok 2012/2013
se bude konat 3. a 4. dubna 2012 v době od 8:00 do 14:30 hod.
ve žluté budově MŠ.
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ZDRAVÉ MLSÁNÍ
NEMOCI ZAHÁNÍ
Na ovoci velice
pochutná si opice.
Vitamíny, děti, praví,
upevní i vaše zdraví.
Lev sám nikdy nesní všecko,
nechce ztloustnout, zlenivět.
Ví to, co ví každé děcko čipernému patří svět.
Denní koupel, ta je zdravá,
radí chytré slůně,
teplou vodu s chladnou střídá
a málokdy stůně.

Z KATOLICKÉ FARNOSTI:
Tříkrálová sbírka
Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří přispěli při
Tříkrálové sbírce. V Chýnově a okolí chodilo celkem
9 skupinek koledníků a vybrali 41 507,- Kč. Z toho
podporujeme dvě děti na Haiti v rámci Adopce na
dálku. Obě jsou dívky z města Gonaives: Loudny
(13 let) a Christela (10 let). Další část peněz je pro
táborskou Charitu (středisko Auritus) a pomoc Charity
u nás i v zahraničí.
Velikonoční veselice
Ve spolupráci s Církví bratrskou bude na Květnou
neděli - letos je to 1. dubna - odpoledne program
v parku před kostelem. Zakončen bude koncertem
táborského pěveckého sboru Domino v kostele.

Tříkráloví koledníci a kolednice

Každoroční Velikonoční dílna

Velikonoční dílna
Tradiční dílna pro děti a rodiče bude na Zelený čtvrtek
5. dubna dopoledne od 9 h na faře. Budeme vyrábět
velikonoční ozdoby, pomlázky, malovat vajíčka atd.
Přezůvky a vyfouklá vajíčka s sebou.
Svatý Vojtěch
Již několik let děláme kolem svátku sv. Vojtěcha zakladatele naší farnosti - poutní procházku ke kapli
na Pacové hoře. Letos půjdeme v neděli 22. dubna.
Vyjdeme v 15:00 od posledních domů ulice Na Skalici,
pobožnost u kaple nad jeskyní bude v 16:00.

Pouť ke sv. Vojtěchu na Pacovu horu

Noc kostelů
Po loňském pěkném průběhu bychom se chtěli i
letos přidat k evropské akci „Noc kostelů“, která se
koná v pátek 1. června večer. Je to právě pátek před
chýnovskou poutí. Přesný program v našem kostele
bude zveřejněn.
Mgr. Václav Mikula
Další informace z farnosti, pozvánky a fotograﬁe
naleznete na www.katolik.cz/chynov.
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ŠKOLNÍ INFORMATORIUM:
Motto: Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: KOŘENY A KŘÍDLA. (Johann Wolfgang Goethe)
Co vše se nám podařilo od posledního vydání Občasníku
do prvních jarních dní:
- již potřetí obhájit titul „Škola udržitelného rozvoje
1. stupně“. Tento titul je nám propůjčen u příležitosti
dekády OSN „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“ na léta
2012–14. Ocenění převzala ředitelka školy, která je rovněž
koordinátorkou environmentální výchovy, na MŠMT ČR
- daří se pracovat s 15 žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami podle individuálních vzdělávacích plánů,
využívat nepovinného předmětu rekondiční cvičení Mgr.
Růžičkové ke zkvalitnění této práce, ale též individuální
pomoc třídních učitelů, vyučujících českého jazyka a cizích
jazyků. Spolupracujeme s PPP Tábor prostřednictvím
Mgr. Králové, dále se Speciálně pedagogickým centrem
Strakonice a Speciálně pedagogickým centrem při Základní
škole logopedické v Týně nad Vltavou
- pokračujeme v plnění projektu EU peníze školám projekt Vzdělávání pro život v Evropě, vytváříme digitální
vzdělávací materiály, máme schválenou 2. monitorovací
zprávu
- ZŠ Chýnov se zapojila do mezinárodního projektu
PROFILES, jehož cílem je podnítit zájem žáků o studium
přírodovědných předmětů a zlepšit tak přírodovědnou
gramotnost. Jde o ověření vyučovací metody - badatelsky
orientované přírodovědné vyučování. Podstatou této metody
je zapojení žáků do objevování přírodovědných zákonitostí,
rozvíjení kritického myšlení a podpora pozitivního postoje
k přírodním vědám. Na naší škole projekt ověřuje paní
učitelka Mgr. Pavlína Kubartová
- paní ředitelka Mgr. Marie Hánová reprezentovala školu
na krajské konferenci k projektu „Cesta ke kvalitě“
s prezentací Vlastní hodnocení Základní školy Chýnov,
okres Tábor
- paní učitelka Mgr. Alena Musilová se spolu se žáky
zapojila v rámci Školního klubu při Základní škole Chýnov
do projektu „Klíče pro život“ v oblasti průřezového tématu
Inkluze. Vytváří vzdělávací program „Keramika pro
všechny“
- naše škola se účastnila veřejné sbírky Fondu Sidus. Výnos
ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických
zařízení přístroji (pro Pediatrickou kliniku UK 2. LF
Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou kliniku FN
Olomouc)
- zažádali jsme o podporu na exkurze v projektu ŠKOLA
ZAŘÍDÍ – KRAJ ZAPLATÍ, exkurze jsou zaměřené na
separaci a recyklaci odpadů
- žáci turistického kroužku s panem učitelem Dvořákem
navštívili předvánoční Prahu, dále se vypravili na Homoli
a následně přespali ve škole. V únoru se vydali do Muzea
rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Pan učitel Dvořák se třídou
7. B zrealizoval akci Noc českých pohádek s přespáváním
ve škole
- pan učitel Jaroš s historickým kroužkem zajišťuje ﬁlmové

večery (například na téma „Dobro vítězí nad zlem“ nebo
„Zlo útočí“) s přespáním ve škole
- Štěpán Hladík reprezentoval naši školu na 6. Žákovské
ekologické konferenci v Praze s prací „Místo, kde žiji
– Hartvíkov“. Jeho přípravu zajistila paní učitelka Hana
Kuchařová
- žáci 9. ročníků a třída 7. A s panem učitelem Jarošem
a paní učitelkou Havlůjovou a Šmejkalovou uskutečnili
exkurzi do Národního technického muzea v Praze a dále
do Planetária v Českých Budějovicích. Deváté ročníky
a vybraní žáci z 8. ročníku zrealizovali též exkurzi do
Temelína. Žáci 6. tříd pod vedením paní učitelky Hruškové,
Radové a Kubartové rozvíjeli své schopnosti v Techmanii
Science Centru v Plzni
- žáci 3. B pod vedením paní učitelky Holotové uskutečnili
projekt „Naše hory“ v Peci pod Sněžkou
- děti z orientálních tanců SK GR8 Sedmikrásky pod
vedením paní učitelky Markvartové získaly 2. místo
v Táboře v kategorii Dance mix
- v okresním kole olympiády v anglickém jazyce kategorie
II. vybojoval 1. místo Petr Freitag (8. B) a 4. – 5. místo
Alžběta Horová (9. A)
- v okresním kole chemické olympiády získala 2. místo
Olga Bouchalová (9. A), tato žákyně obsadila též 3. místo
v okresním kole dějepisné olympiády
- zúčastnili jsme se slavnostního vyhlášení Talentu roku
2011 v táborském malém divadle, Magdaléna Čmelíková
obsadila 3. místo v kategorii přírodovědně – technické,
rovněž byl nominován Štěpán Hladík. Naše bývalá žákyně
Niki Kášková získala 1. místo v kategorii sportovní
- proběhlo školní kolo recitační a pěvecké soutěže,
nejúspěšnější žáci postupují do okresních kol
- dále se uskutečnilo okresní kolo matematické olympiády
5. a 9. ročníků, z 5. ročníků získala Eliška Čmelíková 1.
- 6. místo, úspěšnou řešitelkou byla též Kateřina Musilová,
z 9. ročníků Jan Laškaj obsadil 7. - 8. místo
- ŠD vyrobila dárky na zápis pro školní rok 2012/2013 na
den 20. 1. 2012. K zápisu se dostavilo 49 dětí, ale je šest
odkladů, takže do 1. ročníků nastoupí 43 žáků
- ve spolupráci s Městem Chýnov jsme 21. 1. 2012 kvalitně
připravili 12. ročník Běhu Milenia. Hlavní garanti byli paní
učitelka Holotová a pan zástupce Mládek. Poděkování
patří ale rovněž dalším organizátorům, kteří se podíleli na
kvalitním průběhu závodu, značení trasy, umístění zprávy
na web atd, a rovněž všem sponzorům, kteří umožnili
konání této akce
- v lednu se rovněž uskutečnil velice pěkný ples Klubu přátel
školy, děkujeme všem rodičům, kteří se plesu zúčastnili
nebo podpořili školu zakoupením vstupenky. Výtěžek
plesu je opět využíván ve prospěch našich žáků, děkujeme
KPŠ za přípravu této akce a též všem sponzorům
- ve středu 22. 2. celou školu oživil „maškarní rej“,
chválíme, že téměř všichni žáci i učitelé přišli v pěkných
maskách. Odpoledne pak pokračoval družinový karneval.
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Pavel Vácha: Když jsem byl kapr

Když se stal příběh, který vám teď budu vyprávět,
byl jsem ještě poměrně mladý kapr. Šupiny pěkně
nablýskané, vousky urovnané a ani žádný prcek
jsem nebyl. Prostě pěkně urostlý kapr. Ovšem abych
vypadal tak, jak jsem vypadal, musel jsem také
pořádně jíst.
Takhle jednou si plavu na své oblíbené místečko, kde
jsou vodní šneci krásně vypasení. Vysaji je z ulity a
chvíli požužlám na jazyku, jsou výteční. Mají takovou
mírně nasládlou chuť a když se obalí v čerstvém lístku
z leknínu, mňam! Dokážu se jimi cpát dennodenně!
A už jsem tady, chvíli plavu okolo, hledám, hledám a
najednou mé bystré očko spatří něco neuvěřitelného!
Plácnu se ploutví přes tlamku, jestli mě nešálí zrak,
ale je to tak. U spadlého potopeného stromu se svíjí
obrovská, krásně tlusťoučká, slaďoučká, měkoučká,
šťavnaťoučká rousnice. Koukala na mě těma svýma
kulaťoučkýma očičkama a jako by říkala: „Pojď
sem a sněz si mě, jsem tady jenom pro tebe.“ Byla
tam připravená jako na podnose, jen ji sezobnout.
Plavu blíž a blíž, vsávám lahodné sousto, chvíli
povaluji v ústech, hmm, ta chuť, když vtom! Buch!
A z rousnice se mi do tlamky zabodává velká ostrá
věc. „Auu!“ zakřičím si pro sebe a dávám se i s tou
pichlavou věcí v tlamce na útěk. Plavu, seč mi síly
stačí, ale někdo na druhém konci vlasce mne přitahuje
blíž a blíž. Snažím se mu unikat. Chvíli se mi to
daří a chvíli má zase navrch rybář. Zabírám svým
mohutným ocasem, ploutvemi, které už mám jako
v ohni, čeřím vodu. Plavu sem, plavu tam, snažím se
vplout do rákosí, ale nejde to, ta obrovská síla tam ze
břehu mi to nedovoluje. Už jsem nadosah, už nemůžu
dál, mé ochablé ploutve mi nedovolují víc bojovat.
Vzdávám se tedy. Prohrál jsem svůj boj.
Cítím, jak mne z vody vytahují dvě studené ruce.
Lapám po dechu, již nemohu nic dělat. Jsem naprosto
bezbranný. Slyším jen: „Á, to je ale pěkný úlovek.
Už ho vidím, jak se smaží na pánvičce.“ Ty dvě ruce
mne pokládají na trávu. Koutkem oka pozoruji, jak
rybář bere nějakou dlouhou železnou tyč, kterou mne
chce nejspíše usmrtit! Je se mnou konec! Sbohem,
živote, sbohem, tlusťoučcí šnečci, sbohem, mé krásné
ploutve. Cítím, jak mi nad hlavou sviští ona kovová
tyč, ještě z posledních sil vzpírám své slabé tělo, ještě
z posledních sil se zkouším vymrštit z rybářovy ruky.
Hop! Všechno se rázem zostřuje! Já letím! Povedlo
se to! Jsem blíž a blíž, ještě kousek do mého rodného
rybníčku. Žbluňk. Hladina rybníku se rozvířila,
kapky vody dopadají na rybářovu ztuhlou tvář.
V němém údivu sleduje, jak mu mizím v dáli. Ještě
mu provokativně zamávám ploutví a jsem pryč.
Dostal jsem druhou šanci a jen o vlásek jsem unikl
smrti. Od té doby jsem si už při každém soustu dával
velký pozor, jestli tam z něj na mě nečíhá zase nějaký
ostrý háček! Dnes je mi 45 let, mám krásnou kapřici,
osm dvacetiletých kapříků a nově jsem i dědečkem. A
hlavní je, že jsme všichni naživu. A za to jsem rád!

Prvňáci poprvé v bazénu

Sedmáci na horách

Poznáte, kdo učí vaše děti?

Zápis do 1. ročníků
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TŘEŤÁCI OPĚT NA HORÁCH

Předskokany našich sedmáků se letos stali třeťáci
z béčka, kteří každoročně vyráží do hor. Letos si jako
místo pobytu vybrali Pec pod Sněžkou. Orkán Andrea
sice řádil po celé Evropě, ale děti neodradil a všichni
zúčastnění úspěšně brázdili zdejší sjezdovky.
Ubytování bylo na penzionu Květa. Pan vedoucí se
o nás skvěle staral. Pokoje byly útulné a jídlo
výborné.

Sněhu bylo dostatek, padal celé noci i dny. Svah sice
nebyl ideálně upraven, ale s tím si naši lyžaři poradili
zdárně. Větší nástrahu představovaly vleky „kotvy“,
které byly pro děti obtížné, takže v začátcích nechyběly
ani pády. Nakonec tyto vleky pokořily a jezdily jako
ostřílení borci.

velkým překvapením, jelikož je to přímo profesionál
v převlecích. Větším překvapením pro všechny byla
ale jeho maminka, která nezahálela a vzala si rovněž
stejně slušivý kostým!
Jeden večer se promítal ﬁlm se zimní tematikou. Viděli
jste někdy šimpanze na snowboardu? My ano!
Poslední večer si lyžaři na památku vyrobili ozdobný
rámeček z těstovin, do kterého dostal každý společnou
fotku pořízenou před chatou. Nechybělo ani vyhlášení
výsledků ve slalomu a jízdě na čemkoliv.

Kromě lyžování uvítali všichni přednášku horské
služby. Horský záchranář promítal video, poučil děti
o bezpečnosti a ukázal jim výbavu HS.
Další aktivitou byla jízda na psím spřežení. Děti si
pojmenovaly krásně bílého pejska Snížek, i když
jeho pravé jméno znělo poněkud jinak. Pro všechny
to bylo první setkání se sněžnými psy, které přineslo
nezapomenutelný zážitek.
Paní učitelka ukázala dětem mapu Krkonoš, poznaly
vrcholy, které je obklopovaly, přiučily se něco
z historie hor a dozvěděly se zajímavosti o rozhledně,
kterou viděly vždy při výjezdu sedačkovou lanovkou
na Hnědý vrch.
Krásným začátkem každého dne pak byl budíček
v podání kytar a zpěvu Lojzy a Káji. U hudby jsme
zůstali ještě při večerních programech nebo při soutěži,
ve které musely děti poznávat podle melodií pohádky
a večerníčky.
Pobyt na sněhu
se neobešel bez tradičního
slalomového závodu. Také stálicí zůstala jízda na
čemkoliv, která byla letos velmi obohacena. Děti si
přivezly karnevalové kostýmy. Opravdu zajímavé
vozidlo měl Dan, připomínalo formuli. Quido měl zase
jeden z nejrychlejších prostředků – jezdil v lavoru.
Matěj vyhrál díky své masce, což nebylo zase tak

Před odjezdem si všichni zpestřili program návštěvou
plaveckého bazénu a whirlpoolu. Turističtí nadšenci
zakoupili známky místa pobytu a všichni se
šťastně vrátili zpět domů. Krkonoše, za rok zase na
shledanou!
Chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným za
pomoc, jmenovitě paní učitelce Dáše Holotové, Jitce
Andělové, Andree Kadlecové, Hance Petrů, Lojzovi
Zadražilovi, Ottovi Strakatému, Liboru Štroufovi,
Kájovi Rezkovi a Martinu Hotovému. Bez výše
uvedených by náš pobyt nebyl možný a velice si
vážíme toho, že investovali prostředky a svůj čas na to,
aby s námi těch pár dní prožili. Poděkování patří také
paní ředitelce, která celou akci podpořila. Nesmíme
zapomenout ani na Martínka, který svým přístupem
umožnil mamince se dětem dostatečně věnovat.
Hana Kášková

ZŠ Chýnov připravuje:
• program na Týden UNESCO na téma „Prezentace a dokumentace tradiční lidové kultury“, popřípadě
„Významná výročí v roce 2011/2012“ (např. Jiří Trnka, narození 1912, příchod Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu 862 či 863 atd.)
• ŠD vítání jara v doprovodu bubnů (ve spolupráci s MěK Chýnov)
• 20. 4. 2012 krajskou konference k projektu ENVIGAME
• Pod Klubem ekologické výchovy se zapojíme do celostátní výtvarné a literární soutěže „Mezinárodní rok
udržitelné energie pro všechny“
Mgr. Marie Hánová, ředitelka školy
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SDH CHÝNOV:
Dar od sponzorů přišel
včas...

Vrátím se ještě na samotný
závěr uplynulého roku k požáru
pily Lhoty Samoty, který byl co do rozsahu a škody
(7 mil. Kč) největším požárem, u kterého zasahovala
naše jednotka v roce 2011. K požáru byly vyslány
krajským operačním střediskem jednotky z HZS
Tábor a JSDHO Planá nad Lužnicí, Tábor a Chýnov.
Celkem zasahovalo 30 hasičů se sedmi vozidly.
Zásah komplikoval velký vítr i charakter stavby a pro
zdolávání požáru bylo nutné použít žebříky. Na tom
by nebylo nic divného, kdyby...
A jsem znovu u nadpisu tohoto článku, kdyby
nebylo sponzorů, nebylo by ani žebříku. Zpět v čase
na konec měsíce října, kdy nám byl při pravidelné
kontrole vyřazen náš hodně starý dřevěný žebřík.
Jeho technický stav byl již na konci životnosti a jeho
bezpečnost neodpovídala potřebné normě zatížení.
Proto ho zkušební technik vyřadil a pro jistotu, aby
nebyl používán, i přeřízl.
Tím však vyvstal problém - kde rychle najít
ﬁnance na pořízení žebříku nového. V rozpočtu
města s tím nebylo počítáno a na konci roku se již
těžko hledají ﬁnanční rezervy. Proto jsme si dovolili
požádat v pro nás tak svízelné situaci místní podniky
a podnikatele o ﬁnanční pomoc, abychom mohli
zakoupit nový a pro hasiče velmi potřebný zásahový
žebřík. Naše prosba byla vyslyšena a za přispění ﬁrem
ŠKROBÁRNY Pelhřimov, HORA s.r.o., Jiří Roh
s.r.o., HAT – SERVIS, Dřevotvar s.r.o. a LUMAR byl
nový atestovaný čtyřdílný zásahový žebřík zakoupen.

Opět se tak potvrdilo staré přísloví, že kdo rychle
dává, dvakrát dává, protože díky této pomoci byl za
dva dny po dodání žebříku již využit při zmiňovaném
požáru. Bez něj bychom tam byli téměř bezzubí. Proto
ještě jednou děkuji všem, kteří svou nezištnou ﬁnanční
pomocí přispěli na dobro věci.
Po hektickém závěru minulého roku ten letošní
začal v poklidu. Tradičně jsme si připili na náměstí při

ohňostroji teplým hasičským mokem a přes logistiku
při Běhu Milénia a zabijačce na hasičárně dospěli
k hasičskému plesu, kterým nás nově provázela
formace Blue Bend ke spokojenosti všech účastníků.
Zimní kulturní akce ukončil maškarní průvod
Chýnovem s následnou zábavou v bistru na hřišti.

Nejen kulturními akcemi hasiči od začátku
roku žili. Hlavní náplní je jednoznačně příprava na
zvládnutí krizových situací, a tak probíhá periodické
školení zásahové jednotky, udržování techniky a
technických prostředků, kterému se každé pondělí
pravidelně věnují. Zahájeny byly práce na repasi
výsuvného žebříku na podvozku vozidla Robur
a pracuje se stále na vylepšení zázemí hasičské
zbrojnice. Než se vrhneme na přípravu na soutěže
v požárním sportu, čeká nás ještě školení řidičů
v autoškole, dýchací technika na polygonu HZS
Tábor a zdravověda, na kterou zveme i zájemce
z řad veřejnosti. Zde se dozvíte mnoho poučného
o poskytování první pomoci a vyzkoušíte si i prakticky
umělé dýchání a masáž srdce na ﬁguríně. Školení
proběhne 30. 3. 2012 od 18:00 v sále KD Chýnov.
Jaro je tady, přichází čas úklidu po zimě. Je
třeba zlikvidovat starou trávu či vyřezané křoví a
nejjednodušší způsob nám připadne vše spálit na ohni?
Ano, i toto je možné, ale jen za dodržení podmínky,
že pálíte na vlastním pozemku na bezpečném místě a
ne všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených
ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché
rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných
materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.
Plošné vypalování jakéhokoliv porostu je ze zákona
č.133/1985 Sb. o požární ochraně zakázáno jak pro
fyzickou, tak i právnickou osobu. Vše pod vysokými
pokutami. O pálení by se mělo informovat operační
středisko profesionálních hasičů, aby nebyly zbytečně
povolány jednotky k nenahlášenému pálení. Pokud se
vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče
na telefonní číslo 150 nebo 112.
Za SDH Chýnov Jan Pistulka st.
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SPOLEČESKÁ KRONIKA, ZPRÁVY Z MATRIKY:
Životní jubilea

Tito naši spoluobčané oslavili
své životní jubileum:
70 let
Věra Novotná, Chýnov
Bohumil Řezníček, Dobronice
Marie Hořejší, Chýnov
Marie Brokešová, Chýnov
Helena Betáková, Chýnov
Zdeňka Volfová, Chýnov
75 let
Milada Vondrušková, Chýnov
Miluše Kubínová, Chýnov
Milada Svobodová, Chýnov
Marie Čurdová, Chýnov
Jan Loquens, Kloužovice

80 let
Václav Koubík, Chýnov
Miroslava Straková, Kloužovice
Marie Čulíková, Dobronice
Drahomíra Strašrybková,
Chýnov
Albína Kurková, Chýnov
Růžena Šoukalová, DS Chýnov
Věra Zadražilová, Chýnov
Zdeňka Tichá, Chýnov
Josef Novotný, Chýnov

Sňatky od posledního vydání
Občasníku nebyly žádné.
Narozené děti:
prosinec 2011
Tomáš Mráček, Chýnov
Karel Hoch, Kloužovice
Simona Stoklasová
leden, únor 2012
Martin Drda, Chýnov
Rudol Beka, Chýnov
Štěpán Plachý, Chýnov
Nela Plzáková, Chýnov

Úmrtí:
Josefa Benešová, 1929, Velmovice
Marie Kohoutová, 1931, DS
Drahomír Kolomazník, 1944, Chýnov
Vlasta Koporcová, 1927, DS
Jiří Kos, 1920, Chýnov
Karel Nedvěd, 1925, DS
Ludmila Plachá, 1926, DS
Milada Slunečková, 1943, DS
Berta Sovová, 1924, DS
Václav Vrba, 1959, Chýnov
Vlastimila Picková, 1920, Chýnov

S laskavým svolením „Diamantových manželů“ Libuše a Jana Bednářových
z Chýnova píši o jejich krásném ale i ojedinělém výročí sňatku.
Manželé Bednářovi oslavili 2.2.2012 diamantovou svatbu - 60 let společného
života. K tomuto výročí jim přišel blahopřát starosta města pan Pavel Eybert s
předsedkyní SPOZ Marií Fučíkovou.
Oba gratulanti vyslovili oslavencům obdiv, uznání a poděkování. Po předání
květin, blahopřání a drobných dárků došlo i na společný přípitek a malé
vzpomínání.
Manželé Bednářovi celý život žijí skromně, žijí život naplněný vzájemnou úctou,
dobrými rodinnými vztahy a poctivou prací. I po těch šedesáti společných létech
dokáží jeden druhému vyslovit obdiv a projevit lásku.
Manželé Irena a Václav Krchovi z Dobronic si dne 2.3.2012 připomenuli
malou rodinnou oslavou své výročí společného života - zlatou svatbu - padesát
let od svatebního dne.
Tentokrát gratuloval místostarosta Jan Pistulka, předsedkyně SPOZ Marie
Fučíková a za Dobronice paní Jitka Komárková. Při blahopřání ukápla i nějaká
ta slzička od oslavenkyně, ale nechyběl úsměv a radost ze společného posezení.
Sbor pro občanské záležitosti města Chýnova přeje klidný a spokojený život a
hlavně pevné zdraví.
Marie Fučíková, předsedkyně SPOZ

Irena a Václav Krchovi

85 let
Stanislav Šalát, Chýnov
Marie Kabátová, DS Chýnov
91 let
Josefa Coufalová, Chýnov
99 let – nejstarší občanka
Chýnova
Josefa Čížková, DS Chýnov
Všechny uvedené jubilanty
navštívily členky SPOZ
s blahopřáním a drobným dárkem.

Libuše a Jan Bednářovi

Ještě jednou přejeme vše nejlepší,
spokojenost a hlavně pevné zdraví.
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KALENDÁRIUM:

KULTURA:
Nejpilnější čtenáři v Městské knihovně Chýnov
Již řadu let v naší knihovně vyhodnocujeme nejlepší
dětské čtenáře a za odměnu je vezmeme na poznávací
výlet. Snažíme se tak povzbudit v dětech touhu po
čtení a po poznání, což je právě v dětském věku velice
důležité, neboť, jak všichni víme, návyky z mládí
většinou u dospělých přetrvávají.
V uplynulém roce nejvíce knih z dětí přečetli
Patrik Janů z Chýnova (148 titulů), Adéla Kylarová
z Chýnova (129), Nikola Kylarová z Chýnova (120).
Vyhodnotili jsme i dospělé čtenáře, mezi nimiž jsou
nejpilnější Hana Polanecká z Chýnova (301 titulů),
Anna Stodolová ze Záryb. Lhoty (216) a Jana
Křováková z Chotčin (185). Tyto tři čtenářky dostanou
za odměnu knihu.
Při této příležitosti bych chtěla poděkovat vedení ZŠ
v Chýnově, že nám vždy uvolní děti z výuky na tento
zájezd. Většinou jich jezdívá 30 – 35. Dále pak Klubu
přátel školy, který nám zaplatí buď celou částku za
autobus, nebo je z větší části přispěvatelem, jako
tomu bylo loni. Zbytek pak doplatilo město. Kam se
letos podíváme, se právě rozhodujeme. Asi to vyhraje
Letecké muzeum a Provaznické muzeum v Deštné a
něco v blízkém okolí.
Možná, že by vás také zajímalo, kdo si chodí nejdéle
půjčovat knihy ze současných čtenářů. Mám k dispozici
bohužel jen evidenci z roku 1984 a podle té jsou to
tyto dámy a pánové: Miroslava Kašpárková, Albína
Kurková, Alena a Josef Musilovi, Jiřina a František
Novotní, Helena Marečková, Vlasta Vejborová,
Květuše Medová, Marie Fučíková, Liběna Marešová
(Kostrounová), Marie Blažková, Marie Brtnová,
Zdeněk Cílek. Určitě jsou mezi našimi čtenáři i ti, co
navštěvovali knihovnu za vedení pana Kurky nebo
ještě za paní Růženy Kubalové. Všem těmto věrným
čtenářům dík.
Daniela Velasová

Loňská akce pro děti Noc s Adersenem

DUBEN
 1. 4. odpoledne Velikonoční veselice v parku před
kostelem a od 15:00 koncert sboru Domino
v chýnovském kostele
 2. 4. 17:00 Měk Chýnov - vernisáž velikonoční
výstavy „Velikonoce očima dětí“
 3. – 4. 4. zápis dětí do MŠ Chýnov
 4. 4. Měk Chýnov od 16:00 promítání dokumentu
MYSTERIUM HOERICENSE,
následuje beseda s režisérem Mgr. Zdeňkem Flídrem
 5. 4. 9:00 Velikonoční dílna na faře
 11. 4. Měk Chýnov - beseda pro žáky 7. ročníků ZŠ
s paní Renátou Fučíkovou „Historie Evropy“
 11. 4. Měk Chýnov - od 16:00 promítání
dokumentu „Velikonoce v Lužici a pod Lužickými
horami“, následuje beseda s Mgr. Zdeňkem Flídrem
 14. 4. Měk Chýnov pořádá od 19:00 besedu
s panem Martinem Mackovičem o Norsku
 20. 4. Měk ve spolupráci s SDH a ZŠ Chýnov
pořádá pro děti Noc s Andersenem
 22. 4. od 15:00 poutní vycházka ke kapli
sv. Vojtěcha na Pacové hoře
 27. a 28. 4. farnost Chýnov organizuje
humanitární sbírku oblečení v bývalém pivovaře
 29. 4. Mezinárodní mistrovství ČR v motosportu,
Pacov (www.motosportchynov.cz)
další akce:
 MŠ Chýnov - tvořivá dílna pro děti a jejich rodiče
„Jaro ťuká na vrátka“
 MŠ Chýnov - velikonoční vystoupení
pro klienty DpS v Chýnově, divadelní představení
„O Koblížkovi“
 Měk Chýnov – plánované besedy:
Matěj Kadlec - Cestovatelské zážitky s hudbou dané
destinace
Jan Šteger - Povídání o životě
KVĚTEN
 MŠ Chýnov - probouzení broučků + lampionový
průvod
 MŠ Chýnov - divadelní představení
„Princezna na hrášku“
 MŠ Chýnov - návštěva ateliéru Fr. Bílka
 Měk Chýnov - Putovní výstava Občanského
sdružení FOKUS
 11. 5. 2012 Měk Chýnov - Horácké divadlo Jihlava,
Zpívání v dešti
ČERVEN
 1. 6. od 19:00 „Noc kostelů“ - kostel Nejsvětější
Trojice: promítání prezentace o farnosti, krátký
varhanní koncert, výstup na věž...
 3. 6. Chýnovská pouť - mše v kostele v 8:30,
 Měk – Výstava prací dětí z keramického kroužku
při ZŠ Chýnov, který vede Mgr. Alena Musilová
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Z DOMOVA PRO SENIORY:
Zdravím všechny čtenáře místního
občasníku a připojuji se k ostatním příspěvkům
se zprávami od nás za uplynulé čtvrtletí.
Prošli jsme trošku náročnějším obdobím
rekonstrukce starého pavilonu, kde se jednalo
o výměnu zbývajících starých oken a novou
výmalbu. Práce se sice protáhly od září až do
prosince, ale výsledek stojí za to. Z pokojů a
chodeb zmizelo staré obložení a nahradila je
pestrá výmalba, okna již žádný větrolam snad jen
tak neotevře. Nicméně nic z překážek týkajících
se rekonstrukce nás neomezilo v uskutečnění
kulturních akcí.
Ohlédnu se hlavně za obdobím adventu.
5. 12. se konal Čertí rej. K poslechu přijeli
zahrát členové skupiny Puinguin z Pacova. Pro
každého klienta byl připraven balíček s ovocem a
sladkostmi, které jim Mikuláš s andělem předali.

V očích obyvatel bylo vidět pobavení i radost, ale
nechyběly ani slzičky a dojetí.
6. 12. se s dětmi z MŠ uskutečnilo setkání
na téma společné tvoření. Pod vedením paní
ředitelky Málkové a paní učitelky Hlubinkové
děti spolu se seniory vyráběly vánoční svícny. Při
práci jsme si i společně zazpívali a vnesli tak do
domova příjemnou atmosféru adventu. Nebudu
určitě mluvit jen za sebe, když potvrdím, že tato
akce měla velký úspěch a opravdu se vydařila.
Ani my jsme nezaháleli a věnovali se
přípravě na vánoční výstavu v knihovně.
Výrobky jsme ovšem nestihli odevzdat včas, tak
aspoň prostřednictvím časopisu vám poskytnu
malou ukázku.
Mezi další akce mohu zařadit návštěvu
Divadla Oskara Nedbala v Táboře, vystoupení
dětského pěveckého sboru Sluníčko z Pacova,

oslavy narozenin.
19. 12. jsme k naší radosti mohli opět
přivítat školku, tentokrát s pásmem vánočních
písní za doprovodu hudební skupiny Klávesy.
Každý, kdo chtěl, se mohl přidat a jedinečné

vystoupení všem pozvedlo náladu. Na závěr děti
klientům domova i personálu předaly drobný
dáreček, který samy vyrobily.
V lednu k nám zavítal pěvecký sbor
Hlahol.
Posledním zpestřením byl příchod dětí
z mateřské školky opět za účelem společného
tvoření. Na konci měsíce února je masopust a my
jsme se věnovali výrobě masek k této příležitosti.
Děti i obyvatelé u tvoření dali volnost fantazii a
výrobky se velmi povedly.
Nyní se připravujeme na velikonoční
výstavu v knihovně. Pevně doufáme v brzký

příchod jara a s ním sluníčka, které nám už tolik
schází.
Přeji všem dobrou náladu a hodně zdraví.
Eliška Hojsáková
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PODĚKOVÁNÍ, POZVÁNKY, UPOZORNĚNÍ...

František a Jarmila Pospíchalovi

František a Marta Rezkovi

Diamantové svatby - poděkování
Manželé František a Jarmila Pospíchalovi, František a Marta Rezkovi, Jan a Libuše Bednářovi děkují
zastupitelům vedení města za blahopřání k jejich 60. výročí společného života.
Jménem všech oslavenců děkuje Jan Bednář

VELIKONOČNÍ VESELICE

Týden před Velikonocemi v neděli 1. dubna proběhne opět dobročinná akce
Velikonoční veselice. Bude zahájena koncertem pěveckého sboru Domino
z Tábora v 15 hod. v chýnovském kostele. Vstupné dobrovolné. Již během
koncertu bude venku možnost se občerstvit tradičními velikonočními
dobrotami, kávou a čajem a děti se budou moci svézt na voze taženém koňmi.
V závěru odpoledne přijde na řadu jehněčí pečeně. Srdečně vás zveme a těšíme
se na vás.
za Církev bratrskou Hana Kubů
TJ Sokol Chýnov - bowling zve všechny sportovně založené
na velikonoční turnaj smíšených dvojic

„O ZLATÉHO PTÁČKA“

Turnaj se uskuteční v sobotu 7.4. 2012 od 13:00 hodin
Startovné 150,- Kč. Výklad pravidel bude upřesněn na místě.
Přijďte rozhýbat těla a pobavit se s námi. Těšíme se na vás - kolektiv TJ Sokol Chýnov

Upozornění pro majitele psů

Vzhledem k narůstajícím stížnostem občanů našeho města na znečistěné veřejné prostranství
psími exkrementy a volně pobíhající psy upozorňujeme majitele psů na obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2005, která vymezuje pravidla o pohybu psů na veřejném prostranství a prostory pro volné
pobíhání psů. Plné znění vyhlášky naleznete na internetových stránkách města Chýnov nebo
přímo u tajemníka na městském úřadu. S tím souvisí zákon č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, kde v § 47, odst. 1 písm. d. zákona o přestupcích přestupku proti veřejnému
pořádku se dopustí ten, kdo mimo jiné zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. Přestupku
se tedy dopustí i ten, kdo neodstraní na veřejném prostranství exkrementy svého psa. Za tento
přestupek lze uložit pokutu až tisíc Kč.
Jan Pistulka, místostarosta

INZERCE:
Pronajmu dobře vybavenou zámečnickou dílnu s veškšrým zázemím v Chýnově. Je v ní soustruh, frézka, pila,
lis, stojanová vrtačka, svářecí kout, oblouková svářečka, plamenná svářečka, nářadí. Plocha 80m2.
Zájemci volejte na tel. číslo 602 438 398.
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Z HISTORIE: PODMOST
Nevím, jak bych měl tento článek začít psát. Asi tak, že
se vrátím do historie a to do roku 1945. Když jsem mluvil
s některým předešlým starostou o Podmostě, tak mi každý
z legrace řekl: „Jo, Podmost, ten se bude zavážet, protože
tam už skoro nikdo nebydlí.“ Opak bylo pravdou. Proto
si chci se spoluobčany zavzpomínat, kdo vlastně na tom
Podmostě v roce 1945 bydlel.
Budu se snažit vzpomenout na jednotlivé rodiny, které
bydlely ve staveních dosud existujících. Začnu směrem
od náměstí podle státní silnice. První chalupa byla a je
u Vyhlídků, kde bydleli již zmínění Vyhlídkovi. (Jen tak pro
vzpomínku, z tohoto baráku pocházel i dnešní čestný občan
Chýnova Msgre. Vladimír Vyhlídka). Nahoře ještě bydlela
babička Bouchalová, která nám, dětem, vyprávěla, jak to
dříve v Chýnově bylo. Dole v přízemí bydleli Vorudovi,
kteří měli dceru Aničku, a naproti přes chodbu Radostovi,
kteří měli pět dětí.
Pokračujeme
směrem
k mostu. Tam bydlel pan
Mašek, který měl krámek
o velikosti 3x3 metry
čtvereční. Měl tam ale
vše potřebné. My, jako
kluci, jsme tam chodili
pro lízátka a pro štěstí.
Když jsme nachytali
nějakého cizího kluka,
tak jsme mu dali jednu
korunu a poslali jsme ho
pro „semtele“. Pak jsme
čekali na druhé straně
silnice, až s ním pan Mašek vyrazí dveře. Dlouho to netrvalo
a byl venku co by dup. Kousek dál bydleli Odvárkovi. Ti
měli dva kluky, Milana a Jirku. Zároveň ale měli i módní
závod, kde prodávali „fusekle“, ženským zástěry, knoﬂíky
a látky. Nahoře bydleli Černých, to je pan obecní hajný.
Naproti přes silnici bydleli Růžičkovi – pokrývačovi. Ti
měli tři děti – Toníka, Albínku a Mařenku. Vedle v chodbě
bydleli Žohovi. Pán byl listonoš a měli Jirku a Karlíka. Ještě
tam bydlela babička Procházková. Kousek pod Růžičkovými
bydleli Doležalovi. Pán byl obecním hajným a měli pět
dětí - Fandu, Anču, Milku, Jarmilu a Pepičku. Chalupu
po revoluci zbourali, takže se pan Doležal přestěhoval
k Jakšicům v kopci. Jenom přes kopeček bydlela početná
rodina Pospíchalova, dále po levé straně bydleli Makovcovi.
Ti měli dceru Janu. Pak tam také bydleli staří Pospíchalovi
– děda a babi, dále pan Jan Pospíchal, jinak na veřejnosti
známý jako „rumpumpák“, který měl více dětí. Ještě tam
bydleli Máňa, Jirka, Věra, Honzík a Vašek, dále Pilnajovi,
kteří měli Mirka a Jardu. To se vše vešlo do jedné chalupy!
Přes silnici bydleli Tychtlovi, kteří měli Jarku a Jirku, dalším
spolubydlícím byl krejčí Vondruška, babička Rubešova a
Thonovi, kteří se sem přistěhovali z Českého Krumlova,
když nás obsadili Němci. Měli jednu dceru Evu. Budeme
pokračovat dál, a to truhlářstvím „U Novotných“, dnešní

pani Rašková. Nahoře bydlel četník pan Vladyka, který měl
syna Jirku, a dole bydlela Lojzička Novotných, která měla
před školou vedle kašny boudičku se vším možným zbožím.
Pokračujeme do kopce. Na jedné straně měl dílnu krejčí pan
Jakšič, který měl dvě dcery, Marii a Annu. Marii si vzal
pan Chalouka, zubní technik, který tam také bydlel. Na
druhé straně přes silnici byl cukrář, opět pan Jakšic. Ti mají
dceru Zdenu. V této chaloupce bydleli také Hrskovi. Pán
dělal v pivovaře a měli dceru Martu. Kousek nahoru bydlel
pan Růžička s Helenkou. Ještě výše je samotná chaloupka,
kde po válce bydleli Homolkovi, kteří se odstěhovali po
revoluci do pohraničí a měli syna Zděňka. Pan Homolka
nám klukům předváděl, jak se šroubovákem rozebírá ostrý
ruční granát, a jen nás upozorňoval, že nesmíme zatahat
za tu šňůrku. Seděli jsme v kuchyni a pod stolem byly
dvě bedýnky ostrých. Nic se nestalo, to bych vám to dnes
již nepsal. Nahoře, kde
se říká „ve Fořtontě“,
bydleli
Klöknerovi.
Měli dceru Marcelu
(moc hezká holka), také
pak Janovi a přes dvůr
Charvátovi.
Nahoře
až na konci Chýnova
bydleli Bezpalcovi. Měli
tři dcery - Marii, Helgu
a Boženku. V přízemí
ještě bydlel pan Bartáček
a měl Františka, Jardu a
Zdenu. Ještě se vrátím k
jednomu překroucenému
názvu, a to k „Objegráku“. To je kopec z Chýnova
na Kladruby. Jelikož tam bydlel pán, který zastával
funkci vedoucího polesí, tj. oberjäger, obyčejní lidi si to
zjednodušili na „objegrák“. Teď sejdeme z kopce dolů až
k potoku a budeme popisovat jednotlivé chaloupky kolem
potoka. Začneme „papšovnou“. Tam bydlel listonoš
Růžička, který měl dceru Marii, dále Makovcovi, měli
syna Pepíka, a ještě kostelník. Po odstěhování kostelníka
zde bydlel Lojzík Šímů, který se tam zastřelil. Dále jsou
na řadě sádky. Zde bydlel pan Leman, měli dceru Marii.
Dále tu také bydlel pan Prokop s babičkou a synem Janem.
Nahoře nad sádkami bydleli Hanychovi, on byl krejčí a hrál
v kostele na varhany. Dále tam bydlely dvě sestry, byly
němé a zlé. Jednou jsme šli s klukama po cestě a ony na nás
vylily horkou vodu. Když budeme pokračovat po pěšině, tak
dojdeme až k Peškům. Pan Pešek dělal v pivovaře závozníka
a měli syna Pepíka. Teď se dostaneme až k Lotynce. Tam
bydleli Kotaškovi, měli syna Mirka a dcery Jarču a Jiřinu.
Dále zde bydleli Zelenkovi a ti měli syna a dceru. Dole
u potoka bydleli Zadražilovi, pán dělal v Chýnově
zahradníka a měli Pepíka a Mařenku. Vrátíme se po proudu
potoka až do tzv. fabriky. Tam bydleli Pospíchalovi. Starý
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pokračování na str. 13...

...pokračování ze str. 12
pan Pospíchal každou neděli prodával u mostu na náměstí
zemědělské stroje sedlákům, kteří přišli do kostela. Dodnes
jsou tam pod pomníkem padlých dvě místnosti, tam měl
skladiště. Ve fabrice ještě bydleli Mixovi, měli dceru Annu.
Vedle bydleli Kulhanovi, ti se odstěhovali do pohraničí.
Budeme pokračovat kolem cesty na Močítka a první
chaloupka byla Makovcova. Makovcovi měli dceru Marii.
Druhá chaloupka byla Vokounova, ti měli Marii, Václava a
Annu. Třetí chaloupka patří Jílkovům, měli Pepíka a Jardu,
čtvrtá Bartáčkovům, kteří měli „našeho Milouše“. Teď
zase sejdeme k potoku a je tam chaloupka Jakšicova. Pán
byl listonošem. V této chaloupce v podnájmu bydleli dva
svobodní páni, a to pan Treﬁl a pan Jirásek. Pan Treﬁl byl
u pana Bati ševcem a pan Jirásek zaměstnancem pivovaru.

My jako kluci jsme je navštěvovali a tam jsme poprvé
poznali, jak chutná pivo a první cigareta, kterou jsme
sebrali doma tatínkovi. Dále je chaloupka Bartáčkova. Ti
měli dva syny, Pepíka a Vaška. Pokračujeme chaloupkou
Hanouskových. Pán dělal na dráze a měli čtyři kluky,
Pepíka, Venu, Jardu a Fandu (nejlepší moji kamarádi).
Vedle pak bydleli Petrovi a ti měli tři syny, Pepíka, Jendu
a Zdeňka. Když přišla velká voda potokem, tak Petrovům
tekla ven. Jak vidíte, na Podmostě v roce 1945 bylo lidí
víc než na dnešním náměstí. Takže není dobře zatracovat
jednu čtvrť jen proto, že třeba tam nemají do dnešního dne
ani plyn a že kanalizaci tam zavedli teprve až v roce 2011.
Omlouvám se, jestli jsem na někoho zapomněl. Historie
Chýnova je tak krásná, že je za potřebí o ní něco napsat.
Zaznamenal rodilý Podmošťák Jirka Tychtl

STALO SE: Běh Milénia
Dvanáctý ročník populárního běžeckého závodu Běhu
Milénia v Chýnově je již minulostí. Početně rekordní
startovní pole v počtu 184 běžců se utkalo ve všech
kategoriích v sobotu 21. 1. 2012.
V dopoledním dětském programu se na start odhodlala
přesně polovina všech zúčastněných. Jejich závod
byl provázen velmi zledovatělým, avšak posypem
ošetřeným povrchem. Nikomu se nic nestalo a všichni
se úspěšně dostali až do cíle. Nejrychlejší děti dostaly
diplomy a dorty, ostatní si odnesly malou sladkost a
dárek.
Na trati hlavního závodu v délce 5,9 km bojovalo
rovněž 92 sportovců. Nejlépe si vedl Petr Pechek a
získal tak již své čtvrté vítězství v řadě v celkovém
pořadí před Michalem Hášou a třetím Ervinem
Beshirem. Odměnou prvnímu v cíli bylo tradiční
sele. Vítěz si přece jen po doběhu postěžoval, ještě
den před závodem kvůli bolesti v krku start zvažoval:
„V tak těžkých podmínkách jsem tu ještě neběžel.
Bylo to pro mě nepříjemnější než opravdu tuhá zima.
Na tretry to bohužel nebylo. Běžel jsem v silničkách,
přestože na sněhu většinou běhávám v krosovkách.
Dnes to ale vyšlo nastejno,
smekalo to v obojím.“
V ženách nejlepší výkon
předvedla Carmen Beshirová.
Druhá příčka patřila Valerii
Eningerové a bronz putoval
do rukou Lindy Rechtorikové.
Místní kategorii nejlepší
„Chýnovák“ vyhrál Lukáš
Codl, mezi ženami Niki
Kášková.
Již druhým rokem se mohla
také svou účastí pochlubit i
soutěž rodinných týmů, která

je zařazena do seriálu Aktivní pro život s E.ON. Zde
se zaregistrovalo 24 dvojic. Mezi nimi si nejlépe vedli
výše zmiňovaní Beshirovi. Druhou příčku obsadil tým
ve složení Simona Kostlánová se synem Robertem.
Třetí pozici získali Rostislav a Miroslav Mikšlovi.
Pro každého účastníka byl po závodě nachystán
vynikající guláš, párečky nebo teplý nápoj. Pro ty
nejlepší pak byly připraveny hodnotné věcné ceny,
které obdrželi při slavnostním vyhlášení přímo od
starosty města Chýnova a senátora Mgr. Pavla Eyberta,
pod jehož záštitou celá akce probíhala. V programu
ani letos nechyběla každoroční tombola.
Běžecké klání se vyvedlo a bylo ozdobeno hojným
počtem startujících. Se zvukem startovní pistole
začaly padat sněhové vločky, které tak navodily zimní
atmosféru akce. Běh si již vydobyl své pevné místo
v kalendáři mnoha aktivních sportovců. Kvalitu
závodu zajistil sehraný pořadatelský tým pod vedením
Mgr. Dagmar Holotové. Velké díky patří ZŠ Chýnov
v čele s paní ředitelkou Mgr. Marií Hánovou a
zástupcem Mgr. Miroslavem Mládkem, SDH Chýnov
a městu Chýnov.
Hana Kášková
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ZE SPORTU: KUŽELKY
Kuželky – jarní část
Soutěže družstev jsou stále rozehrány...

Ženy Sokola Chýnov spadly na poslední
příčku po několika nešťastně sehraných zápasech, kdy
nerozhodný výsledek byl na dosah, a bojují o udržení
v nejvyšší soutěži. Vítězství v posledním zápase
v Zábřehu zatím uchovává naději na další dobré
výsledky a splnění vytčeného cíle. V Poháru ČKA
po loňském vítězství byly letos vyřazeny družstvem
Sokola Spořice, který je vedoucím družstvem 3.
ligy. O vyřazení rozhodl zápas na kuželně soupeřek,
která nesplňovala některé parametry k zahájení
zápasu (nepřítomnost rozhodčího, malá teplota),
ale vzhledem k nákladům na cestu naše hráčky na
uskutečnění zápasu přistoupily. Chýnov prohrál 5:1.
Naděje však ještě žila. V odvetném zápase v Chýnově
dost nešťastně chyběl alespoň ještě jeden bod. Mirka
Cízlerová nastupovala k zápasu nemocná, na soupeřku
nestačila, a Jana Račková, ač dosáhla lepšího čísla než
hráčka Spořic, tak na jednotlivých dráhách poměrem
bodů 1,5:2,5 zápas prohrála. Sokol Chýnov zvítězil
doma 4:2.
V KP2 bojuje Sokol Chýnov „A“. Již delší
dobu je na 6. příčce tabulky. Na vedoucí Novou Ves
u Č. Budějovic ztrácí 6 bodů. Zápasy se soupeři jsou
většinou velmi kvalitní a dramatické do samého
konce.
V okresním přeboru se v posledních dvou
zápasech velice vzchopil Sokol Chýnov „B“, který
zabodoval v domácím zápase i v mistrovském zápase
v Táboře. V tabulce obsadil 7. místo. Nyní jej čeká
nadstavbová část. Naši kuželkáři zahajují 15. 3.
zápasem Chýnov „B“ – Silon „B“.
Družstvo dorostu má na jaře odehrán zatím
jeden zápas a ještě tři ho čekají. V soutěži jednotlivců
na začátku nového roku náš oddíl slavil tradičně
úspěchy.
Právě skončila dlouhodobá soutěž – Pohár
mladých nadějí, kterou s přehledem v kategorii
mladších žákyň vyhrála naše Michaela Dvořáková.
Na šesti odehraných turnajích byla pětkrát první a
jednou třetí. V anketě Sportovec okresu je navržena

okresním kuželkářským svazem do soutěže Talent
roku. Vyvrcholením bude tradiční klání mladých
kuželkářů v Olomouci, kam se sjedou nejlepší hráči
této sezony.
Tradičně úspěšní byli naši kuželkáři
v přeborech jednotlivců. Okresní přebor mezi muži
vyhrál Pavel Petrů (607 a 628 kuželek), na druhém
místě skončil Jiří Dvořák (605 a 579 kuželek). Oldřich
Roubek obsadil 9. místo (543 a 542 kuželek).
Jana Račková porazila všechny soupeřky
v soutěži žen výkonem 599 kuželek, Miroslava
Cízlerová získala bronzovou medaili za 557
poražených kuželek. Alena Kovandová obsadila 5.
místo – 545 kuželek, Věra Návarová 7. místo – 542
kuželek a Hana Peroutková 9. místo – 532 kuželek.
V ženách seniorkách byla Ludmila
Landkamerová druhá, když porazila 534 kuželek.
Zdena Vytisková skončila na 4. místě (525 kuželek).
Libuše Hanzálková skončila sedmá a Blanka Roubková
osmá.
V soutěži seniorů jsme měli také zastoupení, Vladimír
Zíka obsadil 18. místo. Tomáš Chyška v soutěži
juniorů vybojoval druhé místo (473 kuželek). Naši
dorostenci Jan Vácha (505 kuž.) a Pavel Vácha
(395 kuž.) se umístili na druhém a čtvrtém místě.
Kuželkáři Sokola Chýnov nás budou i v letošním roce
reprezentovat na MČR.
V soutěži mužů postoupil Pavel Petrů ze
třetího místa za 585 a 623 poražených kuželek do
Plzně. Oldřich Roubek se umístil na 13. a Jiří Dvořák
na 14. místě. Jana Račková se probojovala do Dobřan,
když získala stříbrnou medaili za 535 poražených
kuželek. Alena Kovandová byla na 4. místě, Věra
Návarová na 8. a Miroslava Cízlerová na 14. místě.
Čtvrté místo Ludmily Landkamerové za výkon 484
kuželek jí zajistilo rovněž postup na MČR do Jičína.
Zdena Vytisková obsadila 6. místo.
Kuželna Sokola Chýnov v letošním roce oslaví
40 let od svého otevření. 31. 12. 1972 byla kuželna
slavnostně uvedena do provozu. I vzhledem k tomuto
výročí si všichni přejeme, aby úspěchy v letošním
roce byly co největší a bylo jich co nejvíce.
Blanka Roubková

Hledáme mladé kuželkáře!!! Přijďte mezi nás!
Sokol Chýnov, oddíl kuželek, přijme do svých řad
mladé zájemce o kuželkářský sport do ročníku narození 2001.
Kuželna je vám k dispozici každé pondělí od 15.00 do 16.00 hodin.
Přineste si sportovní obuv a dobrou náladu!
Těšíme se na vás!!!
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ZE SPORTU: FLORBAL, MOTORSPORT
FBK Chýnov – Florbalový klub

Sezona 2011/12 byla pro nás výjimečná. Byla to totiž naše první, ve které jsme okusili, jaké je to hrát ﬂorbal na trochu
vyšší úrovni, než jsme byli zvyklí z tělocvičny v Ratibořských Horách. Sezona plná hořkých proher, ale i skvělých
vítězných momentů, kterými se naši hráči blýskali. K dobré náladě v týmu přispěl i fakt, že se nám dostávala podpora
od našich sponzorů a partnerů (Sokol Chýnov,Vrátný a Čáp a ZD Pojbuky), kterým tímto velmi děkuji za jejich přízeň.
Díky soudržnosti a velmi dobré stabilitě celého týmu si myslím, že do příští sezony můžeme vkročit s jasným cílem a
tím je play off.
V příštím půlroce nás čeká spousta přípravných utkání a turnajů, kde se představí v našem týmu i pár nových posil, které
FbK Chýnov získal. Taková byla naše první sezona v Táborské ﬂorbalové lize - Mužské amatérské soutěži ﬂorbalistů
Táborska, která se hraje ve sportovní hale Chotoviny. Letos proběhl již 5. ročník. Soutěž se hraje turnajově. Na turnaji
každý tým sehraje 2 zápasy. Hraje se 2 x 20 min. hrubého času. Tato soutěž není ani postupová a ani sestupová, protože
ji neorganizuje ČFbU.
Jsem přesvědčen o tom, že sport, jako je právě ﬂorbal, si v budoucnu bude umět získat své příznivce všech věkových
kategorií. Na závěr chci poděkovat všem hráčům za skvěle odvedené výkony a hlavně za to, s jakou chutí a radostí
vstupují do každého zápasu. Nebudu hodnotit jednotlivé hráče, protože tým funguje jako jeden velký kompaktní celek,
ve kterém nikdo nevyčnívá. �
na fotce: zleva nahoře Otto Strakatý, Radim Švec,
Miroslav Vácha, Pavel Opolzer, Tomáš Kučera
dole zleva: Ondřej Vachta, Jiří Menšík, Jiří Průša,
Milan Rada, Ondřej Strada, Josef Papež, Daniel Švec

MOTOSPORT CHÝNOV v zimě nezahálel

Stalo se již tradicí, že ani motokrosaři v zimě nespí. A nebylo tomu jinak ani letos. Tentokrát na sebe zima sice nechala
dlouho čekat, ale více jak polovinu února se přece jen ukázala ve své pravé podobě, a tak jsme toho řádně využili k
uspořádání závodů v motoskijöringu, tedy disciplíně, v níž za sebou jezdec na terénním motocyklu táhne na laně lyžaře.
Vyvrcholením zimní sezony byly dva závody Mezinárodního Mistrovství ČR, které náš tým pořádal v rámci osmidílného
seriálu v sobotu 11. 2. v nedalekých Chotčinách a v neděli 12. 2. 2012 pak v Rodné. Jako jediný jihočeský tým jsme
angažovali hned dvě posádky. Pěkný výkon předvedla především naše dvojice Vít Vitouš s Karlem Sejkem. Tempo drželi
s republikovou špičkou, kvůli zranění však bohužel museli z druhého závodu předčasně odstoupit. Také byla škoda, že
zrovna tento víkend padaly mrazivé teplotní rekordy, což se celkem negativně projevilo v podobě slabší divácké kulisy.
Také jsme ve spolupráci s místními organizacemi v Chotčinách (2x), Dolních Hořicích a Rodné pomohli uspořádat celkem
čtyři volné podniky v této disciplíně. Dva z těchto závodů se jely jako vložený závod při MMČR (Chotčiny a Rodná).
Těchto volných podniků se aktivně účastnily celkem čtyři naše týmové posádky. Nejlepší z nich byla dvojice Tomáš Janů s
Jiřím Bočanem. Dokonce se jim podařilo v jednom z chotčinských klání za velkých ovací přihlížejícího domácího publika
zvítězit! Dobře si vedl i další náš týmový tandem Lukáš Jelínek s Pavlem Černým (na snímku). Premiérově se letos
v motoskijöringu představila další domácí dvojice Sergej Tyasko s Miroslavem Mládkem.
Nyní se již intenzivně připravujeme na nadcházející motokrosovou sezonu. Chtěli bychom navázat na loňské úspěchy
v regionálních soutěžích na jihu Čech, kde jsme jak v Krajském přeboru, tak v Amater Cupu byli medailově jasně nejlepší
m týmem. O co nejvyšší příčky se naši jezdci budou letos snažit také v republikových kláních.
Závěrem bych chtěl pozvat všechny příznivce motorizmu na úvodní závod Mezinárodního mistrovství ČR v motokrosu,
který se pojede v neděli 29. 4. 2012 v nedalekém Pacově. Také na tomto prestižním podniku se náš tým organizačně
spolupodílí.
�
ganizace

Občasník Chýnovska -15- číslo 92 / duben 2012

SPORT: FOTBAL, HOKEJ
FC Chýnov – jaro 2012

Ještě ani nezačaly fotbalové soutěže a jedna
z nejvýznamnějších fotbalových akcí už proběhla.
V sobotu 17. 3. se uskutečnila v restauraci Na
Radnici členská schůze chýnovských fotbalistů. Na
programu schůze nebylo jen hodnocení činnosti za
poslední tři roky, ale hlavně volba nového výboru.
Hodnocení činnosti od roku 2009 přednesl předseda
oddílu. Po sportovní stránce se nám poslední roky
vůbec nevydařily. Žáky, kteří hráli I. A třídu, jsme
museli přihlásit pouze do okresního přeboru. Důvod?
Málo hráčů, málo peněz a málo lidí, kteří by se o
ně starali. Dopadlo to nakonec tak, že na letošní
jaro nemáme k žákům nikoho, kdo by je trénoval.
Ještě hůř dopadli dorostenci, které jsme ze stejných
důvodů museli zrušit. Nezbývá než doufat, že v
mladší a starší přípravce najdeme hráče, kteří budou
pokračovat ve fotbalu alespoň do dorostu. Tady
patří velké poděkování panu Karlovi Sedlatému,
který se přípravce věnuje a navíc našel alespoň
dva pomocníky mezi rodiči (p. Kolací a p. Štrouf).
Myslím, že na podzim už jsem psal, že v dospělých
máme dokonce tři mužstva. „Céčko“ hraje pod
hlavičkou Petrastavu Radenín a je spíše takovým
„farmářským“ týmem pro posílení „B“ mužstva,
kde by zase někteří hráči měli být k dispozici „A“
mužstvu. „Áčko“, které v loňské sezoně spadlo do
I. A třídy, to nemá vůbec jednoduché a zdá se, že
veškeré cíle ze začátku soutěže se zúžily na jeden
jediný: zachránit I. A třídu.
Druhá část hodnocení byla podstatně
radostnější. Na jaře 2010 byly otevřeny nové šatny.
Celou přístavbu a rekonstrukci šaten provedlo a
ﬁnancovalo město Chýnov. Na to hned navazovala

rekonstrukce sprch a WC pro rozhodčí, takže od roku
2009 město investovalo do těchto dvou akcí více
než milion korun. Aby to nebylo jenom na městské
pokladně, i fotbalisté se přičinili. Po dlouhé době
nám vyšla dotace na rekonstrukci hlavního hřiště a
v listopadu ﬁrma EKKL Kroměříž zahájila pozemní
práce. V současné době se práce pomalu chýlí ke
konci. Druhý grant je od krajského fotbalového
svazu a měl by pomoci při úpravě tréninkového
hřiště.
Zprávu o hospodaření fotbalového oddílu za
rok 2011 zpracovala naše hospodářka paní Vlaďka
Hesová. Zprávu přednesl předseda oddílu a jen
pro zajímavost příjmy a výdaje se pohybují řádově
kolem půl milionu korun.
V další části členské schůze proběhly
volby nového výboru. Z třináctičlenné kandidátky
zvolila členská schůze devět členů výboru. Jsou
to: Blaha Tomáš, Dvořák Jan, Holota Petr, Kolací
Josef, Krump Miloš, Mládek Miroslav, Petrů Jan
ml., Sedlatý Karel a Zadražil Václav. Dále členská
schůze volila předsedu a místopředsedu. Předsedou
se stal Miroslav Mládek a místopředsedou Václav
Zadražil, kteří jsou zároveň statutárními zástupci
fotbalového oddílu. Posledním bodem programu
bylo schválení nových stanov FC.
Na závěr bych chtěl všem poděkovat za
účast na členské schůzi a tím i za zájem o dění v
našem klubu a za podporu. Přál bych si, aby se nás
co nejvíce podílelo na práci v oddíle a hlavně aby ti,
kdo měli zájem o práci ve výboru a nebyli zvoleni,
dál pracovali pro chýnovský fotbal.
Mgr. Miroslav Mládek, předseda

HC Chýnov děkuje

Úvodem by hokejisté rádi poděkovali městu Chýnov, že v letošní sezoně město částečně pomohlo ﬁnančně
zaštítit hokejové zápasy. Ale poděkování nepatří jen městu. Patří manželkám, přítelkyním, které 22 víkendů
podporovaly své muže. Kluci od ledu je někdy již před šestou ranní opouštěli a odjížděli na zápas či se
vraceli po půlnoci z něj.
Hokejové zápasy byly odehrány na třech zimních stadionech. Nejblíže to měli Chýnovští do Tábora, pak
následovala Soběslav a Milevsko.
Letošní sezona dopadla o dva stupínky lépe než loňská. Hokejisté zdejšího města obsadili devátou příčku
z jedenácti. Každý z kluků šel do zápasu s nadšením a s chutí vyhrát. Ne pokaždé se zadařilo, ale každopádně
nikdo nic nevzdával. Hokejové nadšení, hokejové srdce a hokejový duch vždy byl cítit na ledě i v šatně.
HC Chýnov:
brankař: Pátek Jaroslav
hráči: Balík Stanislav, Bureš Karel, Dedek Karel, Dedek Luboš, Dvořák Petr, Dvořák Jan, Heřmánek Jiří,
Heřmánek Václav, Kroužek Jan, Makovec Josef, Matějček Tomáš, Příplata Zdeněk, Slaba Ladislav,
Slaba Zbyněk, Tupý Rostislav, Šeda Dan
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2,25 % p.a.
Sporící úcet Speciál

Úroková sazba platí pro nové vklady privátních klientu ve výši minimálne 30 000 Kc.
Oberbank AG si vyhrazuje právo menit nabízenou i sjednanou úrokovou sazbu
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Adresa pobocky:
Oberbank AG
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www.oberbank.cz/special
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FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA CHÝNOV
Energie z obnovitelných zdrojů

K obnovitelným zdrojům energie se
v podmínkách ČR řadí využití energie vody, větru,
slunečního záření, biomasy a bioplynu. Maximální
využívání obnovitelných zdrojů je i jedním z klíčových
bodů energetické politiky Evropské unie.
Jižní Čechy jsou v rámci České republiky
oblastí slunci nejzaslíbenější. Statistiky poukazují na
velký počet slunečných dnů a průměrný roční úhrn
globálního záření kolem 4 000 MJ/m2.
Slunce produkuje bez přestání takové množství
energie, která by mrknutím oka dokázala pokrýt
energetické potřeby celé planety. Sluneční záření
už dnes slouží lidstvu jako užitečný zdroj energie,
jeho význam neustále roste. Energie ze slunce patří
k preferovaným zdrojům, které dokazují, že elektřina
může být ekologický produkt! Využití sluneční energie
je z hlediska ochrany životního prostředí nejčistším a
nejšetrnějším způsobem výroby elektřiny.
Elektřinu lze získat ze sluneční energie přímo
nebo nepřímo. Přímá přeměna využívá fotovoltaického
jevu, při kterém se v určité látce působením světla
uvolňují elektrony, nepřímá je založena na získání
tepla.
Fotovoltaické elektrárny významně přispívají
k ochraně klimatu a životního prostředí. Energie
získaná ze slunce je ekologicky čistá a nevytváří
žádný nebezpečný odpad. Fotovoltaický článek
je velkoplošná polovodičová součástka schopná
přeměňovat světlo na elektrickou energii. Využívá při
tom fotovoltaický jev. Na rozdíl od fotočlánků může
dodávat elektrický proud.
Na podzim roku 2009 došlo k výstavbě
elektrárny a letos v únoru tomu byly již dva roky,
kdy zahájila provoz moderní fotovoltaická elektrárna

v Chýnově. Na nosné piloty zaražené pod tlakem do
země jsou připevněny nosiče. Ty tvoří podklad pro
vlastní polykrystalické panely. Pro tuto elektrárnu
byla vybrána tato lokalita z důvodu velkého ročního
úhrnu globálního záření, které dosahuje až 3800
MJ/m2, dále pak z důvodu nadprůměrného počtu
slunečných dnů. Elektrárna disponuje instalovaným
výkonem 2,009 MW a ročně by měla vyrobit
množství elektřiny pokrývající spotřebu více než 500
domácností na jihu Čech. O tom, že je tato elektrárna
šetrná k životnímu prostředí, svědčí porovnání
uvedeného množství vyrobené elektrické energie
v porovnání s uhelnou elektrárnou, kdy by vzniklo:
2 100 000 kg oxidu uhličitého
700 kg oxidu dusíku
600 kg oxidu siřičitého
30 kg prachu (popílku)
8 kg radioaktivního odpadu
Náklady na instalaci 1 MW instalovaného
výkonu ve fotovoltaice činí 100 milionů korun
s návratností splacení šest až osm let. U větrné
elektrárny jsou náhrady na postavení 45 milionů
korun se stejnou návratností splacení. Výstavba
fotovoltaické elektrárny v českých podmínkách se
všemi povolávacími procedurami od prvního hnutí
mysli investora může trvat do jednoho roku, kdežto
u větrné elektrárny zabere výstavba pět až sedm let.
Instalace zdroje 100 % čisté ekologické energie je
zároveň v souladu s vizí FUTUR/E/MOTION, kterou
Skupina ČEZ Obnovitelné zdroje (je vlastníkem této
elektrárny) deklaruje. Představuje záměr investovat
do nových technologií umožňujících v budoucnosti
vyrábět, distribuovat a spotřebovávat elektřinu
efektivněji a šetrněji.
Miroslav Holer – správce FVE Chýnov
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Měk Chýnov ve spolupráci s MŠ a ZŠ Chýnov Vás srdečně znou
na tradiční jarní výstavu

Velikonoce očima dětí

výstava se bude konat v prostorách Měk
ve dnech 2. až 20. 4.

Pečovatelská služba Chýnov

Nejen celostátně, ale i v našem městě stárne populace. A postupem času každý člověk potřebuje více či méně
pomoc okolí. Z toho důvodu Město Chýnov v souladu se zákonem o sociálních službách poskytuje na žádost pečovatelskou
službu seniorům a osobám s vážným zdravotním postižením. V Chýnově ji velmi svědomitě zajišťují dvě pracovnice paní Alena Kovandová a paní Jana Tušlová. Jejich hlavní náplní je pomoc při zajištění stravy, rozvoz obědů, který zabere
většinu času. Další poskytovanou pečovatelskou náplní je pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zajištění nákupů a v neposlední řadě i zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím. Čas a rozsah pomoci je stanovován individuálně na základě aktuální potřeby
uživatele a možností poskytovatele. Změnu v rozsahu či četnosti projednává uživatel přímo s pečovatelkou. Všechny tyto
činnosti jsou oceněny v sazebníku úkonů, který je k dispozici u pečovatelek, na matrice, případně na webových stránkách
města Chýnova, stejně jako podmínky poskytování pečovatelské služby.
Vzhledem k tomu, že rozvoz obědů je většinovou náplní pečovatelek, ráda bych se o něm zmínila podrobněji.
Dlouhodobě jsou obědy dodávány z Domova pro seniory v Chýnově a od října roku 2009 také z restaurace Bowling TJ
Sokol Chýnov, kde je možnost výběru ze dvou jídel. Kvalita jídel je stále velice dobrá. Z domova pro seniory jsou obědy
poskytovány za cenu 65,- Kč a od TJ za 60,- Kč za jeden oběd. K tomu je účtována doprava 6,- Kč za jeden oběd, přičemž
polovinu hradí klient a polovinu doplácí Město Chýnov. Obědy jsou dováženy v jídlonosičích, které dodává a částečně
poskytuje Město Chýnov.
Pečovatelskou službu v současné době využívá celkem 55 klientů. Celkové výdaje na pečovatelskou službu za
rok 2010 činily 1 404 tis. Kč, příjmy 691 tis. Kč a za rok 2011 byly výdaje 1 398 tis. a příjmy 674 tis. Kč. V roce 2010
byly výdaje plně hrazeny Městem Chýnov, v roce 2011 byly doplněny o dotaci ve výši 140 tis. Kč.
Případní zájemci si mohou o tuto službu zažádat na Městském úřadě v Chýnově, kde jim budou poskytnuty
podrobnější informace.
Dagmar Mládková
Občanské sdružení Diakonie Broumov a Římskokatolická farnost Chýnov

Humanitární sbírka oblečení

použitého i nového letního a zimního oblečení, lůžkovin, ručníků, utěrek, záclon, látek (minimálně 1m2),
obuvi a hraček, domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky),
peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek - vše nepoškozené

Věci přineste čisté, dobře zabalené v pytlích nebo krabicích.
Příspěvek na dopravu a třídění 5,- Kč za balík nebo pytel. Věci je možné odevzdat v Chýnově v bývalém pivovaru
v pátek 27. dubna od 16 do 18 hodin a v sobotu 28. dubna od 9 do 11 hodin
(Mimo tuto dobu NENÍ MOŽNÉ věci přivážet!)
Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace: na faře v Chýnově, tel. 381 297 334.

INZERCE:

Sbírka Rolničkové dny 2012

Ve čtvrtek 26. dubna 2012 se opět do ulic Chýnova
vydají studenti se zapečetěnými kasičkami.
Možná právě vás požádají o příspěvek pro Diakonii
ČCE, středisko Rolnička ze Soběslavi a jako poděkování
vám nabídnou symbolickou rolničku. Dobrovolníci
budou v ulicích žádat o ﬁnanční příspěvek na zakoupení
osobního automobilu. Díky němu budeme konečně
moci nabídnout dopravu všem našim klientům se
zdravotním postižením z táborského regionu. Zajistíme
tím jejich každodenní cestu do
školy a zaměstnání v Rolničce.
Děkujeme vám všem, kteří nás
během Rolničkových dnů podpoříte.
Vaše Rolnička
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TÉMA: PIVOVAR
Minimuzeum pivovaru

Chtěli bychom oslovit všechny pamětníky a lokální patrioty o pomoc při zřízení malého muzea pivovaru
v Chýnově. Sháníme jakékoli historické fotograﬁe, spisy či předměty, ať už formou daru, odkupu nebo
zápůjčky. Otevření minimuzea je plánováno na počátek června 2012, včetně prohlídek sklepení pivovaru.
Více informací na mailu: info@walboria.cz nebo na recepci pivovaru.
Děkujeme předem za zajímavé nálezy.
Dr. Valek

Přetiskujeme dopis adresovaný panu MUDr. Stanislavu Valkovi, majiteli chýnovského pivovaru.

Nechci, aby pivovar spadl,

i když, upřímně řečeno, nevím úplně co s tím a jak na to. Ale jedno vím jistě, že mi pohled na dnešní
pivovar vadí. A chci, aby pivovar zůstal. Byla by ho škoda, stavba ze 16. století rozhodně patří mezi nejstarší budovy
v Chýnově. To už je přece kus historie a stojí za to se o něj zajímat s určitou dávkou úcty. Vlastně se divím, že mohl
stav pro Chýnov tak vzácné budovy dojít až tak daleko. Říkám si, nebýt znárodnění v roce 1948, mohlo se v pivovaru
vařit pivo dodnes. I když nejen znárodnění nese celou vinu na jeho dnešním stavu. Ale kdyby je kdyby. Dnes má
pivovar propadlou střechu a velmi nejistou budoucnost. Majitel sice uvádí na svých internetových stránkách, že
z pivovaru vybuduje wellness centrum, ale zatím se neděje nic a pivovar chátrá víc a víc.
Nechci, aby zmizel tak, jako zmizela i jiná místa v Chýnově. Třeba budovy, co stávaly naproti. Uvolnily místo
nevzhledné a vlastně zbytečné budově bývalého Globálu. Stejně tak zmizelo i jedinečné nádraží s vápenkou, zmizela
i stará vodárna u nádraží. Místo toho nás dnes při příjezdu vlakem vítá sluneční elektrárna a velká kovová hala.
Nechci, aby ke zmizelým místům přibylo další. Všechno staré není špatné.
Rozhodla jsem se napsat majiteli alespoň dopis. O tom, že se mi jako chýnovské rodačce nelíbí stav pivovaru i
jeho vývoj a taky že věřím, že pivovar zůstane zachován nám i dalším generacím. Přidala se ke mně i hrstka mých
nejbližších z rodiny. Možná by se chtěl k dopisu připojit svým podpisem i někdo další. Dopis majiteli pivovaru je
proto pro kohokoli z vás k dispozici v knihovně.
Dost možná je celá aktivita naivní, jeden dopis novou střechu pivovaru pochopitelně nezajistí. Ale silné pouto
k rodnému městu a k našim kořenům mi velí udělat alespoň něco.
Děkuji vřele za podporu!
RNDr. Anna Mészárosová
Dobrý den,
jsme chýnovští rodáci a s nelibostí a smutkem pozorujeme, jak chátrá a k pomalému zániku spěje pivovar, jedna
z nejzajímavějších staveb v Chýnově. Obracíme se na Vás jako majitele s dotazem, zda můžeme my i další obyvatelé
Chýnova doufat, že nám pivovar zůstane zachován.
Chápeme, že starat se o takovou budovu není z ﬁnančního hlediska nic jednoduchého. Nicméně tento fakt pro nás,
jako rodáky se silnou citovou vazbou k Chýnovu, není omluva. Koupí budovy jste na sebe vzal zodpovědnost za jeho
další osud a vývoj. Kulturní a historické dědictví, byť třeba jen lokálně významné, by nám a budoucím generacím
mělo zůstat zachováno.
Osud pivovaru nám není lhostejný a pevně věříme, že v současnosti stojí jen na začátku další etapy své dlouhé
historie. Přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vašem dalším konání.
S pozdravem
RNDr. Anna Mészárosová, Kladno
Mgr. Hana Veselská, Praha
Mgr. Ludmila Mészárosová, Chýnov
Josef Mészáros, Chýnov
Mgr. Martina Kočová Veselská, Praha
Jiří Veselský st., Praha
Jiří Veselský ml., Praha
V Kladně, dne 31. 1. 2012

Střecha pivovaru z kostelní věže 10. března 2012
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