
 V červnovém dusném úterý 18. 6. 2013 se schází zastupitelstvo města k dalšímu jednání. Hned úvodem si zastupitelé 
i občané, kteří se na jednání zastupitelstva dostavili, vyslechli rozsáhlou zprávu o situaci v oblasti bezpečnosti na Chýnovsku 
od plukovníka Jiřího Štechra, velitele okresního oddělení policie v Táboře, doplněnou vedoucím místní stanice policie panem 
Vachem.
 Policie v Chýnově slouží v počtu sedmi policistů a zaznamenala celou řadu úspěchů při zjišťování pachatelů 
trestní činnosti, ať už se jednalo o ztotožnění pachatelů krádeží v zahradách, obchodech i krádeží nafty na parkovištích. Ve 
spolupráci s policií připravuje město kamerový systém, který by měl mapovat pohyb vozidel a osob, aby v případě potřeby 
bylo možno dohledat, kdo se v době, kdy se stane nějaký problém, vyskytoval v místě závadového chování. Paradoxem této 
noci pak bylo vloupání do restaurace „U Bazénu“ krátce po skončení jednání zastupitelstva. Pachatelé byli již následující den 
dopadeni. Zprávy z výborů, komisí a rady stručně okomentovaly uplynulé tři měsíce z pohledu svých předsedů bez problémů 
a připomínek.
 Rozsáhlý bod nákupů a prodejů pozemků obsahoval nákup pole na cestu od ÚZSVVM, dar od ŘSD pod chodník, 
výměnu městem neužívaných pozemků za pozemky užívané, odprodeje soukromým vlastníkům. Navrhovaný prodej 
pozemků v Kloužovicích nebyl schválen, právě tak jako navrhovaný odkup částí pozemků katastru D. Hořice od ÚZSVVM.  
Schválena též nebyla navrhovaná směna pozemků v Záhosticích a to proto, že navržené pozemky měly výrazně menší 
výměru a také by touto směnou došlo k zamezení přístupu do jedné nemovitosti po veřejných komunikacích.
 Přestože jsme vyhlášku o odpadech schvalovali nedávno, tedy na podzim r. 2012, předkládali jsme ke schválení 
její novou verzi, která by umožňovala občanům, kteří zde sice mají trvale hlášený pobyt, ale dlouhodobě (víc jak rok) se 
v Chýnově nezdržují, prominout poplatek za odpady. S tím ta předchozí verze nepočítala, a tak jsme v odůvodněných 
případech nemohli změkčit dopady vyhlášky o odpadech přesto, že jsme chtěli. Novelizovaná vyhláška byla bez problémů 
schválena, a tak doporučujeme všem, kteří cítili jistou nespravedlnost ve vyměření objemu plateb, aby se s ní seznámili a pro 
další rok si připravili podklady  na jejichž základě lze poplatek za odpady prominout. 
 V bodě informace nás pak ředitelky MŠ a ZŠ seznámily se svými zprávami o činnosti MŠ a ZŠ, což ještě najdete na jiných 
místech Občasníku. Poté jsem zastupitele seznámil s pracemi, které proběhly nebo probíhají v současné době. Bylo dokončeno 
zateplení fasády Chýnovské majetkové, s.r.o, právě tak i fasády hasičské zbrojnice v Kloužovicích. Máme dokončenu výstavbu 
chodníku v Tyršově ulici, provedli jsme opravy chodníků v ulici Mládeže, ale i po levé straně Tyršovy ulice. Z dalších akcí lze 
jmenovat nátěr střechy kapličky v Dobronicích včetně úpravy uložení zvonu, zásadní úpravu pomníku padlých v Dobronicích, 
úpravy komunikací po opravách vodovodu, dokončili jsme převedení rozhlasu na bezdrátový, připravujeme dětské hřiště 
v Záhosticích, propojili jsme chodníky z ulice Okružní do ulice Černovické, taktéž v Záhosticích. 
 Neustále probíhá sečení veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství. Káceli jsme dvanáct stromů, ale stejný počet 
jsme jich také vysadili. Máme ukončeno výběrové řízení na opravu komunikace Záhostice – Bítov a na zhotovení prodloužení 
komunikace Na Návozech, na které máme příslib dotace.
 V závěru jsme pak schvalovali závěrečný účet města Chýnov za rok 2012, kdy jsou v něm zahrnuty i námi zřizované 
organizace ZŠ, MŠ a Místní hospodářství. Jelikož výrok auditora zněl, že naše hospodářství je bez závad, bylo hlasování 
zastupitelů pro výrok, že závěrečný účet schvalují bez výhrad, jednomyslné. Předsedkyně okresního soudu se na nás obrátila 
s požadavkem navrhnout nové přísedící soudu, neboť stávající již pro svůj věk skončila činnost. Doporučili jsme tedy dva 
občany s dobrou pověstí, aby tuto funkci vykonávali, bude-li je okresní soud akceptovat.
 Jelikož měl Chýnov při nedávných povodních docela štěstí a až na drobné škody jsme nebyli postiženi, navrhla 

rada zastupitelstvu města, abychom z našich prostředků pomohli 
těm, kteří to potřebují. Vytipovali jsme obec Putim, která byla již 
poněkolikáté hodně vyplavena, a také vodní záchrannou službu ze 
Soběslavi, která odvedla velký kus dobrovolné práce při povodních 
a nejsou nějak pravidelně hrazeny její náklady na činnost. Návrh 
zněl 85 tisíc Kč pro Putim a 15 tisíc Kč pro vodní záchrannou službu 
Soběslav a ten byl také zastupiteli schválen. Věřím, že kdyby nás 
postihla nějaká katastrofa, též bychom nějaké prostředky od těch, 
kteří mohou pomoci, získali, a proto chceme přispět potřebným.
Tímto drobným gestem jsme pak skončili program zastupitelstva, 
schválili usnesení a přípitkem oslavencům jednání rozpustili.

Za Zastupitelstvo města Chýnov Mgr. Pavel Eybert - starosta
V pátek 7.6.2013 byl v Chýnově slavnostně otevřen bankomat ČSOB. 
Bankomat je umístěn v budově pošty v Chýnově.
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ŠKOLNÍ INFORMATORIUM:
prohlídky skládek. 
Naše žákyně Markéta Turečková (IX. A) a Eliška Němečková 
(IX. B) se svými kresbami podílely na tvorbě Knihy blahopřání  
k 70. narozeninám Jeho Eminence Dominika kardinála Duky. Paní 
ředitelka se za hnutí „Stonožka“ a chýnovskou školu zúčastnila 
této slavnostní akce v Arcibiskupském paláci, kde byla kniha 
oficiálně předána.
Žáci turistického kroužku s panem učitelem Dvořákem zrealizovali 
velikonoční výlet do Třeboně. 
4. B a školní družina mají přečtené další knihy v rámci projektu 
Čtení  pomáhá. Tentokrát jejich příspěvek putoval na konto 
humanitární organizace ADRA, která za získané peníze vybuduje 
základní školu na Haiti.
Naše škola se zaregistrovala do celorepublikového turnaje v hodu 
vlaštovkou, který pořádá časopis ABC. Žáci vyhráli celodenní 
výlet do Prahy pro 50 svých spolužáků, zde se pak vládcem 
nebes stal Sebastián Turčáni a získal vyhlídkový let nad Prahou. 
Dále obsadil 3. místo Petr Fučík a 5. – 7. místo Tomáš Hes. 
Letošní Noc s Andersenem byla posunuta na měsíc červen, 
konkrétně na pátek 7. 6. 2013. Program večera byl naplánován  
v přírodě a v Chýnovské jeskyni.
Paní Mgr. Dana Forýtková zrealizovala seminář pro pedagogické 
pracovníky na téma „Vzájemné vztahy“.
V soutěži Školní časopis roku 2013 v Jihočeském kraji získal 
ocenění náš časopis Slim.
Žáci 9. ročníků se s paní učitelkou Holotovou zapojili do sbírky 
Liga proti rakovině a podařilo se jim získat 9.693,- Kč, dále deváté 
ročníky zajistily sbírku pro Rolničku Soběslav s výtěžkem 4.768,-
Kč.
Pan Prášek uspořádal pro žáky 5. - 9. ročníků kvalitní besedu  
k historii Chýnova a Táborska.
Pan učitel Jaroš zajistil pro žáky filmovou produkci jako doplnění
k výuce dějin 20. století. 
V soutěži MLÉKONTO 8 se naše škola umístila na 4. příčce a 
získala řadu věcných cen.  
Žáci měli zajištěný hezký program ke Dni dětí, zvláště pěkný 
byl výchovný koncert bubeníků. Společnost EON propůjčila 
nafukovací skákadla, dále si žáci mohli zahrát minifotbálek a 
soutěžit na připravených stanovištích.
Velice se daří práce s talentovanými žáky, žáci se umísťují na 
předních místech v okresních i krajských kolech olympiád.
• V celostátní literární soutěži, kterou pořádá Klub ekologické 
výchovy ve spolupráci se Zeleným Křížem ČR a sekretariátem 
České komise pro UNESCO, na téma „Voda pro život“ získala 
Anežka Zadražilová (4. B) 1. místo. Bude přijata na Ministerstvu 
zahraničních věcí ČR v budově Černínského paláce u příležitosti 
Světového dne životního prostředí. 
• V celostátní soutěži Máme rádi přírodu, kterou pořádá Hnutí 
Brotosaurus, v kategorii 4. – 6. tříd obsadila 1. místo Kamila 
Doubková (5. A) a 3. místo Daniel Voigt (7. A), žáci byli pozváni  
k předávání cen do Brna.
• V okresním kole matematické olympiády 6. ročníků obsadila 1. 
místo Eliška Čmelíková (6. A), 6. místo Kateřina Musilová, 7. – 9. 
Vladimír Roll. V kategorii 7. ročníků vybojovala 1. místo Lenka 
Kořenská (7. A), 4. – 11. Jakub Hes (7. B), v kategorii 8. ročníků 7. 
místo Filip Zadražil. Všichni jmenovaní žáci byli úspěšní řešitelé.
• V okresním kole Pythagoriády 7. ročníků vybojoval 3. místo 
Jakub Hes, v kategorii 8. ročníků 4. – 6. místo Eliška Strakatá a 
9. – 12. Miroslav Vondruška (oba 8. B), v kategorii 6. ročníků 7. 
– 12. místo Eliška Čmelíková (6. A). 
• V okresním kole biologické olympiády kategorie C obsadil 4. 
místo Filip Zadražil (VIII. B), 5. Petr Kořenský (VIII. A) a 9. Josef 
Kulík (VIII. B)
• V okresním kole biologické olympiády kategorie D vybojoval 
1. místo Jakub Hes (VII. B), 4. Karolína Bednářová (VII. A) a 5. 
Lenka Kořenská (VII. A). Jakub Hes postoupil do krajského kola, 
kde je úspěšným řešitelem.

V týdnu od 22. - 26. dubna 2013 proběhl na naší škole Týden 
UNESCO na téma „Mezinárodní rok vody“. Během celého týdne 
každý třídní učitel pracoval se svou třídou, žáci získávali potřebné 
informace k danému tématu, zaměřili se především na podtéma 
„Voda pro život“. Při vycházkách pozorovali vody tekoucí i stojaté, 
sledovali rostliny i živočichy v okolí vod. Žáci 4. ročníků při 
plaveckém výcviku hodnotili módu v plavkách, zpracovali vývoj 
plavek od historie po současnost. Ing. Karel Hotový besedoval 
s dětmi o Jordáně, z předvedené prezentace se děti mohly 
přesvědčit, že voda je i nebezpečný živel. Žáci 5. ročníků se 
zaměřili na Vodu – nositelku života, radosti, zkázy a výroby, dále 
vytvořili duhu z vlastních těl. Žáci 8. tříd si vybrali téma Naše 
rybníky – zdroj života - vyhledávali jednotlivé rybníky v Chýnově 
a jeho okolí, sledovali podmínky života v uvedených rybnících 
a jejich okolí, mapovali lokality, měřili pH, určovali rostliny a 
živočichy na březích rybníků. Vytvářeli mapy, zakreslovali polohu 
a tvar vodních ploch, vypočítávali plochu jednotlivých rybníků 
apod. Dále se zaměřili na vodu jako zdroj života - dostupnost 
a dosažitelnost zdrojů vody pro sportovce, cyklisty a turisty  
v katastru města Chýnova. Žáci 7. ročníků sledovali spotřebu 
vody v domácnostech, realizovali průzkum pitného režimu žáků 
a učitelů naší školy, zaměřili se rovněž na pivovarnictví a vodu  
v potravinářství. V průběhu týdne děti uskutečnily exkurze na 
vodní nádrž Jordán, dále do čističky odpadních vod v Chýnově, do 
Pivovarského muzea v Plzni. Děti zpracovávaly téma voda nejen 
literárně, ale i výtvarně, vytvářely komiksy na téma Voda v okolí 
našich domovů. V pátek pak proběhly prezentace zpracovaných 
projektů a žáci 9. ročníků si připravili divadelní představení.
Zapojili jsme se do projektu Zvyšování motivace k technickému 
vzdělávání, který realizuje VOŠ, Střední škola, Centrum odborné 
přípravy Sezimovo Ústí. Projekt je financován z ESF z OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, koordinátorkou projektu je 
ředitelka školy Mgr. Marie Hánová, metodikem projektu je Mgr. 
Petr Dvořák. V rámci tohoto projektu se žáci 8. ročníků například 
zúčastnili exkurze do podniku Brisk Tábor, dále navštíví pracoviště 
robotiky, energetiky, pracoviště technických dovedností a 3D 
technologií v Sezimově Ústí. 
Naše škola realizuje projekt “Švýcarsko–český deník (aneb 
postřehy švýcarských a českých žáků z regionů, kde žijí)“. Tento 
projekt je podpořen z Programu švýcarsko–české spolupráce z 
Fondu Partnerství a v rámci něho uskutečníme výměnné pobyty 
žáků chýnovské a oberthalské školy. Přátelství mezi Chýnovem 
a Oberthalem trvá již 20 let. Žáci, kteří jsou do projektu zapojeni, 
se zdokonalují a procvičují ve znalosti anglického i německého 
jazyka, navazují nové kontakty, které potom udržují často až 
do dospělosti. Seznamují se s krajinou, reáliemi, historickými i 
přírodními památkami Švýcarska. Smyslem projektu je přiblížení 
jižních Čech švýcarským školákům a naopak podrobnější 
seznámení českých dětí s kantonem Bern. Výstupem pak bude 
vydání Švýcarsko-českého deníku zpracovaného žáky obou 
zainteresovaných základních škol. V týdnu 13. - 18. 5. se uskutečnil 
výměnný pobyt Švýcarů v Čechách. V jeho rámci švýcarské i 
české děti navštívily Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Tábor 
i Prahu. K lepšímu poznání přírodního dědictví České republiky 
určitě pomohlo zdolání Stezky v korunách stromů na Lipně.  
V závěru týdne proběhl dílčí seminář v Chýnově, kde žáci předvedli 
velice zdařilé výstupy. Všichni už se těšíme na 10. června, kdy 
naše děti odjíždějí do švýcarského Oberthalu. Žáci navštíví 
historické pamětihodnosti kantonu včetně hlavního města Bernu. 
Pro studium přírodního dědictví je naplánována návštěva Alp, při 
které současně získají potřebné informace týkající se turistické 
vybavenosti, fauny, flory atd.
Zažádali jsme o podporu na exkurze v projektu ŠKOLA ZAŘÍDÍ 
– KRAJ ZAPLATÍ, exkurze jsou zaměřené na separaci a recyklaci 
odpadů. Naši žáci navštívili Dačice, Vimperk, Borovany a Národní 
zemědělské muzeum v Praze. Dohromady na všechny exkurze 
z kraje dostaneme 40 740,- Kč, což jsou náklady na dopravu a 
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• V okresním kole zeměpisné olympiády kategorie B obsadil 3. 
místo Jakub Hes (VII. B), v kategorii A 7. místo Kateřina Vedralová 
(VI. A).
• V pěvecké soutěži Jihočeský zvonek vyzpívala stříbrné a 
bronzové pásmo Veronika Zemanová, stříbrné pásmo Eliška 
Jiráčková (V. B) a rovněž trio Monika Průšová, Vlaďka Radová a 
Markéta Plochová.
• Žáci 7. ročníků se zapojili do ekologické soutěže na téma 
„Voda životodárná i ničivá“, kterou organizuje Jč skupina Klubu 
ekologické výchovy, vytvořili prezentace na dané téma a žáci ve 
složení Jakub Hes, Jan Hes a Jan Hladík postoupili do kraje.
• V krajském kole recitační soutěže získal Vojtěch Zadražil (II. A) 
čestné uznání.
• Naši žáci se zúčastnili školního kola Rybářské olympiády, 
nejúspěšnější byl Filip Zadražil (8. B), Jan Hes (7. B) a Josef 
Kulík (8. B), kteří postupují do krajského kola do Vodňan. 
• V sobotu 23. 3. se konala pohárová soutěž moderních tanců  
v Jindřichově Hradci. Juniorky si vybojovaly zlatou medaili. 
Hlavní kategorie (nejstarší tanečnice) si odvážela stříbrné kovy. 
Druhý den se konala mistrovská soutěž - Mistrovství jižních Čech  
v Českých Budějovicích, kde dvě kategorie skončily na třetím 
místě. Nejstarší tanečnice si opět pověsily na krk stříbro. Dále 
se moderní i orientální tance zúčastnily taneční soutěže škol 
v Mladé Boleslavi, kde sklidily velký úspěch. Moderní tance 
postoupily do finále soutěže Česko se hýbe na školách plných
zdraví a vystupovaly v O2 aréně v Praze. Zde juniorky získaly 1. 
místo (z 24 zúčastněných družstev) a kategorie děti 5. místo (ze 
33 zúčastněných škol).
• V soutěži Kapky Země – Kapky poznání obsadila hlídka ve 
složení Libor Kuchař, Lucie Farová, Anežka Zadražilová, Daniel 
Šimák 3. místo a v soutěži jednotlivců získala 1. místo Ester 
Jandová (5. B) a 3. místo Magdalena Kulíková (5. A).
• V okresní soutěži Hlídek mladých zdravotníků vybojovali žáci 
I. stupně Julie Farová, Monika Bočanová, Matěj Kadlec, Adéla 
Makovcová a David Janko 3. místo. Druhá skupina prvního stupně 
obsadila 4. místo a žáci II. stupně 7. místo. Žáci reprezentovali 
školu též v okresní hasičské soutěži „Mladý Záchranář – dokaž, 
že umíš“. 
• Ve výtvarné soutěži Červen, měsíc myslivosti, kterou pořádá 
Okresní myslivecký spolek, získal ve IV. kategorii 2. místo Petr 
Kořenský a 3. místo Tomáš Menšík. 
• V okresní soutěži „O zlatou srnčí trofej“ reprezentovalo naši 
školu sedm žáků, nejlépe se umístil Vít Dvořák (7. místo). 
• Naši žáci se zúčastnili Finále mistrovství ČR Školní bowlingové 
ligy v dětské kategorii ve složení Hesová Barbora, Lhoták Filip, 

Stoklasa Aleš, Stoklasa Josef a Zywczok Tadeáš, v kategorii 
junioři Makovcová Monika, Maršíková Pavla, Rongeová Žaneta, 
Hes Jan a Janko Marek.
• Ve výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí pro rok 2013“, 
kterou pořádal Hasičský záchranný sbor JčK - územní pracoviště 
Tábor, získala ve 2. kategorii 1. místo Sabina Babůrková (3. B) 
a 5. místo Matěj Kadlec (4. B). V literární části této soutěže ve 2. 
kategorii obsadil 1. místo Lukáš Fau, 2. Oliver Schnürer, 3. Adam 
Zadražil, ve 3. kategorii pak 1. místo Gabriela Příplatová (9. A), 2. 
místo Eliška Němečková (9. B).
• V literární soutěži „Dávají za nás ruku do ohně“, kterou pořádal 
Hasičský záchranný sbor JčK - územní pracoviště Tábor, získali 
1. místo tito žáci: Michal Štrouf (4. B), Eliška Dvořáková (5. A), 
Tereza Broncová (7. B).
Sportovní výsledky
• V okresním kole odznaku všestrannosti olympijských vítězů naše 
škola obsadila 7. místo, za jednotlivce získala 1. místo Michaela 
Farová, byla rovněž vyhlášena jako nejúspěšnější dívka ze všech 
a postoupila do kraje.
• V soutěži Pohár rozhlasu získaly mladší žákyně 2. místo (ve 
složení Kateřina Musilová, Sandra Čonková, Eliška Maršíková, 
Denisa Šedivá, Karolína Bednářová, Aneta Dvořáková, Michaela 
Farová a Kateřina Vedralová) a mladší žáci 4. místo.
• V okresním atletickém čtyřboji I. stupně obsadili 1. místo 
chlapci 3. ročník (Šimon Jůza, Ondřej Kolací, Mathias Voigt) 
a 4. místo dívky 3. ročník (Barbora Hesová, Adéla Dvořáková, 
Miroslava Dvořáková), v jednotlivcích 1. místo Šimon Jůza (3. 
B). V atletickém čtyřboji 2. stupně vybojovaly mladší žákyně 2. 
místo (Farová Michaela, Šedivá Denisa, Bednářová Karolína, 
Maršíková Eliška, Musilová Kateřina), v jednotlivcích získala 3. 
místo Michaela Farová.
• V soutěži Táborské okruhy byl nejúspěšnější Jan Novák z 9. B 
– získal 3. místo a celkově škola obsadila rovněž 3. místo. Dále 
školu reprezentovali Tomáš Slezáček, Štěpán Doucha, David 
Šimák, Josef Kulík, Tomáš Macháček, Pavlína Macková, Ondřej 
Macek, Karolína Bednářová. Jednalo se o náborový závod pro 
mládež „Hledáme mistra světa v cyklokrosu 2015“, proběhla 
sériie 4 závodů v cyklistice.
• Nejúspěšnější žáky školy přijme pan starosta 24. 6. 2013  
v obřadní síni MěÚ v Chýnově v 10:00 hodin. 
• Na akademii budou vyhlášeni nejlepší žáci jednotlivých tříd.

Děkuji všem za vstřícnost a kvalitní spolupráci se školou a přeji 
léto plné sluníčka, pohody a odpočinku. 

Za Základní školu Chýnov Mgr. Marie Hánová, ředitelka školy

Návštěva švýcarských dětí spolu s našimi v Táboře.
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ÚSPĚCHY TANEČNÍHO KROUŽKU ZŠ CHÝNOV
V letošní sezóně se vydal taneční kroužek hned na několik soutěží. 
Soutěžní klání zahájily juniorky vítězstvím v Jindřichově Hradci na pohárové soutěži. O den později získaly bronz na 
Mistrovství jižních Čech v Českých Budějovicích, kde se vrhly rovnou do kategorie profesionálů. V jejich šlépějích šly 
také nejmladší děti, které si vedly stejně úspěšně. 
Začátkem května se všichni společně vydali na oblastní kolo taneční soutěže škol do Mladé Boleslavi, odkud postoupili 
do finále do O2 arény v Praze. Sešlo se zde 2500 cvičenců a bylo předvedeno 190 skladeb. Naše týmy v této konkurenci
obstály skvěle. Děti skončily na 5. místě a juniorky získaly pro naši školu zlatou medaili. Zároveň postoupily do 
závěrečného galavečera, který natáčela a odvysílala Česká televize. Všichni v hale se dále zúčastnili natáčení společného 
klipu, který byl také zveřejněn v ČT. Posledním vystoupením v letošním školním roce bude školní akademie a pak už na 
naše tanečníky čeká nová příprava na nastávající sezónu.                                                                                  Hana Kášková

Žáci naší školy se zúčastnili literární soutěže Máme rádi přírodu. Se svou pověstí na téma Okno do krajiny obsadil 3. místo  
v celostátním kole Daniel Voigt.
Dan Voigt: Tajuplný kámen
 V naší zahradě leží obrovský kámen. Je tak velký a těžký, že s ním ještě nikdo nikdy nepohnul. Často se na něj dívám a 
pozoruji stopy, které na něm zanechal čas. Vedou od něj cestičky, jsou na něm různé znaky a skrývá své dlouholeté tajemství.
 V dávných časech žili v okolních lesích skřítkové. Jedni z nich objevili na své pouti velký kus spadlé skály. Rozhodli 
se vybudovat si pod ním svůj příbytek. Kámen byl dost velký a silný, aby jim poskytl dostatečnou ochranu nejen před deštěm a 
zimou, ale i před nepřáteli. Tito skřítkové měli na starosti péči o borůvky. Dříve byly borůvky úplně bílé a v lese hodně nápadné. 
Skřítci je každý den zalévali a sklízeli zralé plody. Vykonávali svou práci poctivě a rádi. Každý rok si pečlivě zapisovali na 
stěny kamene, jaké bylo počasí a úroda. Ale jejich milované borůvky napadli škůdci! Proto se skřítci vydali tajně do školy, aby 
se dozvěděli něco o přírodě a škůdcích, kteří stále více ohrožovali jejich borůvky. Ve škole je přece hodně knih a v nich spousta 
moudrostí. Moc se jim ve škole líbilo, a tak úplně zapomněli, že je čas se vrátit zpátky. Škola už byla zamčená a skřítci zůstali 
ve škole přes noc. Měli dost času, aby prozkoumali celou třídu. A co nenašli! Objevili zázračnou modrou tekutinu! To je náš 
lék! Vzali, co unesli, a ráno se vydali zpět. Začali své borůvky zalévat zázračnou modrou vodou. Nejenže zmizely housenky, 
ale bílé plody zmodraly! Skřítkové byli plni nadšení. Takové borůvky nemá nikdo na světě! Od té doby chodí skřítci tajně do 
školy a berou si tam tolik potřebný inkoust.
 Stále se snažím skřítky v zahradě u kamene zahlédnout ze svého okna, nikdy jsem je však neviděl. Věřím ale, že stále 
na naší zahradě pod kamenem žijí. Nacházím vyšlapané cestičky a v okolí kamene vždy roste drobné borůvčí.Věci a lidé okolo 
kamene se mění. On však leží dlouhá léta na svém místě a jeho obyvatelé si pod ním v podzemí žijí svůj spokojený a našim 
zrakům skrytý život. 

VLÁDCEM NEBES SE STAL SEBASTIÁN
 V letošním roce vyhlásil časopis ABC soutěž pro školy pod názvem Vládce nebes v hodu papírovou vlaštovkou na 
dálku, kam jsme naši základní školu aktivně přihlásili. Jaké bylo naše překvapení, když jsme se díky hodu Sebastiána 
Turčániho probojovali do úzkého finále. Z celkového počtu 482 škol patřit mezi tři nejlepší, to byl opravdu úspěch.
Finále se konalo v sobotu 1. června v Průmyslovém paláci v Praze. Pro děti přijel zdarma autobus (financoval časopis
ABC) a odvezl je na místo konání. Zde byla nachystána řada aktivit, jako dovednostní ABC pětiboj, ve kterém 
každý účastník vyhrával zajímavou cenu, celá řada workshopů (komiksové, modelářské, jo-jo, žonglérské, taneční, 
hráčské, první pomoci…), herní koutek s karetními a stolními hrami a s herními konzolemi Xbox360 či komiksový 
stánek s čítárnou. V rámci doprovodného programu čekal návštěvníky oblíbený skákací hrad, focení v kostýmech, 
malování na obličej, autobus Besip nebo třeba exkurze v záchranářském voze. Jako hudební doprovod vystoupil 
Michal Malátný z kapely Chinaski. 
Zlatým hřebem programu Dne dětí ABC bylo ovšem finále velkého turnaje Vládce nebes. Vítězný titul si odnesl právě
náš Sebastián, který kromě poháru a drobných cen získal vyhlídkový let nad Prahou pro 2 osoby. Další naši zástupci 
si také vedli velmi dobře. Petr Fučík obsadil bronzovou pozici a Tomáš Hes skončil na 5. – 7. místě.
Časopisu ABC patří ohromný dík, jelikož program se jim vydařil na jedničku a děti z naší školy si kromě spousty 
dárků odvážely krásné zážitky.                                                                                               Hana Kášková
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„…a to naše taky nevzala…“
 Věta, která se jako lavina, byť hodně jarní, šířila v měsíci květnu celým Chýnovem i přilehlými obcemi, 
se týkala přijímání dětí do místní mateřské školy (dále jen MŠ). Vzhledem k tomu, že se na veřejnost dostala 
řada pochybných  informací a interpretací, pokládám za svou povinnost se k tomuto problému také veřejně 
vyjádřit na stránkách Občasníku.
 Přijímání dětí do mateřské školy upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další dokumenty 
náležející k správnímu řízení.  Na zápis pro jednotlivé školní roky se připravuji dlouho dopředu a mám vždy 
alespoň základní představu o tom, kolik dětí z Chýnova i dalších obcí se prostřednictvím svých zákonných 
zástupců bude o přijetí do MŠ ucházet. Je mojí povinností ještě před zápisem stanovit kritéria, podle kterých 
budou děti do mateřské školy přijímány, a před podáním žádosti k zápisu do MŠ s nimi musí být seznámeni 
zákonní zástupci. Situaci v přijímání dětí pro školní rok jsem vyhodnotila jako velmi závažnou, protože  
o přijetí žádalo mnohem více uchazečů, než bylo možné přijmout, jelikož i naše mateřská škola má danou 
kapacitu, kterou zatím nelze překročit.  
 O situaci byl informován zřizovatel MŠ, kterým je město Chýnov, a dále starostové obcí, „jejichž děti“ 
byly v minulých létech bez problému přijaty k předškolnímu vzdělávání v naší  MŠ. Jeden z nich, pan starosta 
Dolních Hořic, se k problému vyjádřil větou, že, cituji : „se to nějak vyřeší“ – škoda, že nepřipojil alespoň 
malý náznak řešení, protože jenom z jeho regionu nemohlo být přijato celkem 11 dětí.. Kritéria pro přijetí jsem 
konzultovala se zřizovatelem, s pracovníkem MŠMT v Praze a rovněž jsem respektovala pokyn Krajského 
úřadu v Českých Budějovicích, že, na základě doporučení ombudsmana JUDr. Varvařovského, do kritérií 
nesmí být zakotveno kritérium zaměstnanosti rodičů (ovšem v našem v krajském městě toto neplatí !). Já 
jsem stavěla kritéria s vědomím, že loni skutečně krajský úřad přezkoumal a nařídil změnit moje rozhodnutí 
ohledně nepřijetí dítěte z blízké vesnice mimo jiné s tím, že jsem je diskriminovala z důvodu mateřství a 
rodičovství (matka byla na MD s dalším dítětem), protože vzdělávání v MŠ je určeno dětem, nikoli rodičům. 
I proto jsem se ani letos nevyhýbala přijetí dětí, jejichž matky jsou na mateřské dovolené s jedním či dalším 
dítětem, popřípadě jsou v domácnosti z jiných důvodů, abych byla loajální s verdiktem mých nadřízených, 
přestože můj osobní názor je s tímto v rozporu. Veškeré výtky, které mi adresovali rodiče nepřijatých dětí, 
se týkaly jedné jediné věci a byly podloženy jedinou otázkou – jak je možné, že jsou do MŠ přijímány děti 
nepracujících matek stejně jako děti, jejichž oba rodiče jsou v pracovním procesu? Věřím, že tuto odpověď si 
každý našel už v předešlých větách a vyhodnotí si, že za současnou neutěšenou situací nestojí ředitelky školek, 
ale ti, kteří o předškolním vzdělávání v naší zemi rozhodují. Všichni víme, že školky nebudou přeplněné 
pořád, že přijdou roky, kdy budou  zápasit o každé dítě, naši MŠ nevyjímaje, ale v dnešní době je potřebné se 
nad tímto stavem  zodpovědně zamyslet a rozhodnout o tom, zda pouhé doporučení ombudsmana je nutné 
beze zbytku respektovat nebo je lepší ten z návrhů, aby matky na mateřské dovolené poskytovaly vzdělávání 
svým dětem doma, protože jsou za to státem placeny, a místa v MŠ by se tím uvolnila pro děti pracujících 
rodičů. Nevolám po starých dobách, kdy potvrzení o zaměstnanosti bylo jedním z dokumentů pro přijetí 
dítěte do MŠ, ale nedostatek míst ve školkách by se, byť třeba jen na přechodnou dobu, okamžitě vyřešil a 
ředitelky MŠ by nebyly vystaveny tak obrovskému tlaku, jako jsem byla i já v poslední době.
 Pomocnou ruku nabídlo všem rodinám, jejichž dítě nemohlo být přijato k předškolnímu vzdělávání 
v naší MŠ z důvodu nevyhovění zadaným kritériím, město Chýnov prostřednictvím pana starosty Mgr. 
Eyberta, který zákonné zástupce oslovil s nabídkou zřízení tzv. dětské skupiny, kam by mohly docházet 
právě nepřijaté děti, aby si jejich zákonní zástupci  mohli v klidu hledat práci nebo docházet do stávajícího 
zaměstnání. Věřím, že tento počin osloví dostatečné množství rodičů a alespoň částečně zmírní zklamání  
z nepřijetí svého potomka  do naší mateřské školy.                                 Helena Málková, ředitelka MŠ Chýnov

Zprávy z MŠ:
- proti rozhodnutí ředitelky MŠ ohledně nepřijetí 
dítěte do MŠ se z počtu 31 odvolali tři zákonní 
zástupci, každý se svým odůvodněním
- slavnostní rozloučení „předškoláků“ s MŠ  za účasti 
p. starosty a ve spolupráci se SPOZ se koná v pátek 
28. 6.  ve 13 hodin v obřadní síni MěÚ Chýnov
- veselé zakončení školního roku se uskuteční 28. 6.  
od 17 hod. v areálu Bistra na hřišti  
- ve dnech 22. 7. až 16. 8. 2013 bude MŠ uzavřena

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY:
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Celoroční projekt „NAŠE MĚSTO“ 
V chýnovské mateřské škole probíhá školní rok 
2012/2013 ve znamení poznávání našeho města 
Chýnova. Různé hrové činnosti a aktivity probíhaly 
dle potřeb a specifik jednotlivých tříd a jsou průběžně
začleňovány do jednotlivých integrovaných bloků 
školního vzdělávacího programu MŠ Chýnov.

V naší „druhé“ třídě vše začalo vlastně již v minulém 
školním roce, kdy jsme se v červnu 2012 vydali na 
turistickou vycházku „OKOLO CHÝNOVA“. Všechny 
děti si přinesly batůžky se svačinkou a poznávání 
mohlo začít. Nejdříve jsme došli na místní fotbalové 
hřiště, kde byl čas na malé posilnění před cestou 
„na obzor“. Proč „obzor“? Většinou totiž pozorujeme 
s dětmi přírodu od budovy MŠ směrem k Táboru. 

Tentokrát jsme se ovšem vydali ten známý a ve 
všech ročních obdobích často pozorovaný „lán 
přírody“ osobně projít a poznávat odtud to naše 
malebné městečko. Co myslíte, poznaly děti nějakou 
významnou budovu, stavbu…? K čemu tyto budovy a 
stavby slouží, jaký mají význam, kdo v nich pracuje, 
vyrábí se v nich něco, umí názvy vůbec vyslovit a 
rozumí těm všem slovům….? Odpovědi a řešení na 
tyto otázky, záhady, tajenky, hádanky jsme hledali a 
stále ještě hledáme v celém tomto školním roce.
V září 2012 se většina dětí sešla teď už ve „třetí“ třídě 
a společně jsme si prohlédli fotky z výletu a maličko 
zavzpomínali. Děti si vzpomněly, že viděly ZŠ, kostel, 
pivovarský komín s čapím hnízdem, náměstí… Na 
nostalgii však nebyl čas. Milé vzpomínání vystřídalo 
radostné prožívání nových každodenních hrových 
činností, zábav a dobrodružství… Nastal podzim a 
i v naší třídě se začala sklízet úroda na poli. Toho 
jsme využili k vycházce ke Škrobárně, kde jsme 

si pověděli něco o zpracování brambor. To bylo 
pozorování! Vždyť tam tolik aut vozilo brambory …
V čase adventu se naskytla příležitost k návštěvě 
Infocentra MěÚ a k zhlédnutí „Vánoční výstavy“. Zbyl 
i čas na prohlídku chýnovského kostela Nejsvětější 
Trojice a tam vystavených jesliček.
V zimním období jsme rozluštili záhadu „Hádej, 
kdo jsem?“, kdy jsme poznávali různá povolání  
v hádankách, každý si mohl své oblíbené povolání 
vykreslit v omalovánkách a zároveň jsme se snažili 
přijít na to, která společensky důležitá povolání mají 
v Chýnově své sídlo - POLICIE ČR, MěÚ, POŠTA, 
HASIČI, ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO, ZŠ, OBCHODY.
K rozluštění této záhady nám pomohlo i nainstalování 
krásných fotek významných budov našeho města 
ve vestibulu MŠ, jejichž autorkou je paní Dagmar 
Mládková.
Vyvrcholení našeho celoročního snažení nastalo  
s přicházejícím jarem. V každé třídě začalo vznikat 
ve výtvarných a pracovních koutcích a dílničkách to 
nejzajímavější z našeho města… Využili jsme různých 
výtvarných technik a zpracování rozmanitých 
materiálů. Napříč třídami různých věkových skupin 
vyrostl zajímavý náhled na Chýnov.
I v naší „třetí“ třídě byla jarní píle veliká! Při vycházce 
jsme si některé významné budovy prohlédli, 
vysvětlili jsme si, jaký je jejich význam, starší děti 
už vědí, kdo je pan starosta, jak se jmenuje, kde má 
kancelář… Děti si vybraly budovy a stavby, které by 
chtěly vytvořit, a u nich jsme se i vyfotili.  A stavba 
mohla začít. Vždyť přece…

„KAŽDÝ JE DOMA TAM, KDE BYDLÍ,
KDE MÁ SVÉ MÍSTO U STOLU,
KDE MÁ SVOU POSTEL A SVOU ŽIDLI,
DOMA JSOU VŠICHNI POSPOLU.
DO SVĚTA VEDE KAŽDÁ CESTA
A DOMŮ JENOM JEDNA ZE STA.
ZASAĎ SI RŮŽI U VRÁTEK,
AŤ TREFÍŠ DOMŮ NAZPÁTEK.“

S takovou básničkou se nám ale pěkně tvořilo!  
Z papírových krabic, kartonů, barevných čtvrtek a 
papírů, textilu, balicího papíru, dřívek konstruktivních 
stavebnic, s využitím výtvarných technik jako je 
malba černou tuší a barevnou temperou, kresba 
tužkou, suchým pastelem a s využitím dovedností 
dětí jako je stříhání, lepení a hlavně s využitím dětské 

tvořivosti, fantazie a nadšení začalo i v naší herně 
vyrůstat „naše“ městečko Chýnov! Děti zhotovené 
modely domů a dalších staveb slavnostně sestavily 
do improvizovaného městečka a pozvaly na prohlídku 
p. ředitelku, ostatní děti a p. učitelky i provozní 

pokračování na str. 7...
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Z KNIHOVNY A INFOCENTRA
Jaro v Městské knihovně Chýnov
Letošní duben proběhl v knihovně ve znamení úklidu, 
malování předních částí  knihovny a drobných úprav.  
Nicméně i tak jsme nezaháleli a výstavu uspořádali.  
Nekonala se sice v Chýnově, ale využili jsme nabídky 
Bc. Jitky Šálené z Krajského úřadu v Českých 
Budějovicích a ve dvou podlažích zdejšího úřadu 
jsme prezentovali město Chýnov. Výstava nesla název 
„Chýnov – mé město“ a byla k vidění od začátku až 
do konce dubna.

7. května dopoledne Chýnov slavnostně přivítal 
slovinskou velvyslankyni paní Smiljanu Knez, která 
byla pozvána starostou města Mgr. Pavlem Eybertem, 
aby společně zasadili lípu „Česko-slovinského 
přátelství“, odkryli pamětní kámen a odpoledne 
zahájili v Měk Chýnov výstavu fotografií, která nesla
název „Krásy Slovinska“. 
16. května dopoledne  byla knihovna plná prvňáčků, 
pohádkových postaviček a dokonce přišla i pohádková 
babička, která dětem vyprávěla pohádku „Dlouhý,  
Široký a Bystrozraký“. 
20. května v podvečerních hodinách zavítali do 
Chýnova dva písničkáři z Olomouce a zhruba v hodinu 
a půl dlouhém pásmu lidových písniček nás provedli 
celou republikou. 
I když by si možná někdo mohl myslet, že jsme letos 
v dubnu zapomněli na tradičně pořádanou akci „Noc 
s Andersenem“, není tomu tak. Jenom jsme trochu 
pozměnili termín. Tentokrát jsme se sešli 7. června. Děti  
si opekly vuřtíky na hřišti, absolvovaly dobrodružnou 

stezku  do knihovny  a poté odpochodovaly do školy 
vstříc dalšímu dobrodružství. Opět spolupracovaly 
škola, školní družina a městská knihovna a plně 

doufám, že si to děti užily. 
Ve čtvrtek 13. června dopoledne  složili prvňáčkové 
v knihovně menší zkoušku ze čtení.  Na oplátku za to 
byli pasováni na čtenáře Měk Chýnov. Nově pasovaní 
čtenáři obdrželi členskou legitimaci do knihovny, 
diplom pro nového čtenáře a keramickou medaili 

za statečnost. Pevně věříme, že do knihovny budou 
chodit rádi a že se s nimi budeme často setkávat.
Tento rok slaví chýnovský fotbal významné výročí. 
Je to již osmdesát let, co byl založen. V Měk Chýnov 
je u této příležitosti uspořádána výstava, která bude  
k vidění až do 4. července.
Krásné léto...    Štěpánka Jirásková, Daniela Velasová

zaměstnance. Při naší slavnostní „vernisáži“ jsme 
všem zarecitovali báseň „Domov“ a všechny jsme 
pozvali na procházku městem…
A že nevidíte třeba nádraží? To je tak, děti totiž 
vyslovily přání, že by tentokrát rády vyrazily  
s batůžky právě na nádraží, prohlédly si budovu a 
blízké okolí, chtějí tam i posvačit a možná budou 
moci i zamávat projíždějícímu vlaku. Vždyť v dnešní 
době aut, lodí, letadel se možná najdou i tací, co vlak 
ve skutečnosti neviděli a dokonce v něm ještě nikdy 

ani nejeli. To nás tedy ještě čeká v červnu 2013. 
A že už končí školní rok? Z toho smutní nejsme, 
ještě přece „Půjdem tudy, kudy chceme, nádraží si 
navštívíme“.
A po prázdninách zase v září začne nový školní 
rok a s ním nová dobrodružství. Co třeba navštívit 
nějakou chýnovskou firmu? Co je to vlastně za slovo
ta „firma“, co to znamená?... Takže je jasné, že 
hledání, bádání, poznávání, tvoření bude i nadále 
pokračovat!                            Štěpánka Laškajová

...pokračování ze str. 6.
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SPOLEČESKÁ KRONIKA, ZPRÁVY Z MATRIKY:
Životní jubilea
V měsíci březnu, dubnu a květnu 
oslavili svá životní jubilea 
tito naši občané:
70 let
Černý Zdeněk, Chýnov
Černá Jaroslava, Chýnov
Hesová Anna, Chýnov
Krám Jan, Velmovice
Hütter Karel, Kloužovice
Andelová Milena, Chýnov
Řezanková Jaroslava, Kloužovice
Doležalová Věra, Chýnov
75 let
Toman Josef, Chýnov
Fučíková Pavlina, Chýnov
Hanzalová Hana, Chýnov
80 let
Štiatková Markéta, Chýnov
Pekař František, Záhostice
Nácalová Marie, Velmovice
Špát Jan, Chýnov
85 let
Fučíková Marie, Kloužovice
90 let
Doležalová Marie, Chýnov
91 let
Krohová Františka, Chýnov

Všechny uvedené jubilanty 
navštívily členky SPOZ  
s blahopřáním a drobným dárkem. 
Ještě jednou přejeme vše nejlepší, 
spokojenost a hlavně pevné zdraví.

Narozené děti:
Svobodová  Viktorie, Chýnov
Nejedlý Zdeněk, Dobronice  
u Chýnova
Hesová Johana, Chýnov
Vondráček Jan, Dobronice  
u Chýnova 

Úmrtí:
Sládková Jarmila (1927), Chýnov
Přívozník Jan (1934), DS Chýnov
Čejka Miloslav (1938), Chýnov

První máj trochu jinak
Dne 1. 5. 2013 se v Záhosticích na farmě Josefa a Žanety Krátoškových sešli 
zájemci o zvířata, ale také členové  Klubu naděje, aby  strávili příjemné odpoledne 
a  pokřtili mládě lamy krotké a hříbě arabského plnokrevníka. Sešlo se asi 150 
účastníků, počasí přálo, jezdilo se na velbloudech, na koních, v povoze taženém 
párem koní, chodila se poznávací trasa s lamami, pekly se vuřty. Povídání  
o velbloudech zaujalo nejen dětské posluchače, ale i dospělé.
Lamička dostala jméno ADÉLKA - po slečně z Klubu naděje. Jméno pro hříbátko 
zvítězilo v hlasování - AKBARA. Nechybělo slavnostní ozdobení zvířátek 
a šampaňské na kopýtka. Přejeme jim hlavně zdraví, stejně tak jako přejeme 
hodně zdraví a naděje všem účastníkům.

KALENDÁRIUM

ČERVEN
 28. 6. Oldies party s KLÁVESY  BAND – Bistro na hřišti
 Měk Chýnov – výstava „80 let chýnovské kopané“

ČERVENEC
   8. - 13. 7. Hudební kurzy Chýnov
 4. 7. od 18:00 hudební večer „Od lidovek k jazzu“ 
   Bistro Na Masně
 čtvrtek 25. 7.  od 19:30 Divadlo Kočébr, představení 
   TYJÁTRMACHERS! – park před kostelem
 27. 7. Fotbalový turnaj „O pohár starosty města“
 Měk Chýnov – výstava ke 150. výročí objevení  
   Chýnovské jeskyně
SRPEN
 31. 8. Neckyáda

ZÁŘÍ
 7. 9. koncert dechových hudeb „Z jižních Čech a Moravy“
 8. 9. Závody kola děti
 14. 9. Den s AČR
 21. 9. Závody do vrchu
 21. 9.  oslava  „110 let od 1. udělení statutu města Chýnovu“
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Vítáníčko
V pořadí druhé letošní vítání nových občánků do života se uskutečnilo v pátek 7. 6. 2013 v obřadní síni MěÚ. 
Osm dětí narozených do konce března přivítal starosta města Mgr. Pavel Eybert. Děti ze základní a mateřské 
školy měly už tradičně připravený krásný program. Po předání drobných dárků a kytiček se rodiče dětí zapsali do 
kroniky Sboru pro občanské záležitosti v Chýnově. Celá slavnost se vydařila a už se těšíme na další děti, které 
přivítáme na podzim.                                                                                                                    Dagmar Mládková

Jarní putování

První jarní putování přivedlo pochodníky do Sudoměřic u Tábora, 
Chotovin a pěkně pěšky až zpátky do Tábora. Počasí se vydařilo, 
nikde nás nestihla voda.
Fotografie je pořízená u chotovinského zámečku kde je nádherně
upravený park, pro veřejnost nepřístupný.

Druhým jarním putováním jsme si zopakovali cestu Josafatským údolím. Ráno nebylo pro déšť vidět, ale 
přesto jsme nasedli do vlaku a odjeli do Obrataně. Počasí se umoudřilo a už vůbec nepršelo a celou trasu jsme 
v pohodě došli až do Chýnova.

Třetí jarní putování je připraveno na sobotu 29. 6. 2013, tentokrát do okolí Tábora, Sezimova Ústí, Harrachov-
ky. Sejdeme se v 7:15 hod. na vlakovém nádraží v Chýnově. Srdečně zveme příznivce zdravého pohybu, dobré 
nálady a kamarádství.

Eva Štokingerová a Marie Fučíková
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Z DOMOVA PRO SENIORY:
Mohutné povodně uplynulých dní, které sužovaly téměř celou republiku, naštěstí nezkomplikovaly 
poklidný život seniorů v našem zařízení. Ti se tak mohli v klidu věnovat obvyklým činnostem nebo 
spokojenému odpočinku. Nabídka rukodělných, kulturních i poznávacích činností je dost velká, vybrat 
si může opravdu každý, záleží jen na zájmu o danou věc a, samozřejmě, i na zdravotním stavu klientů.
O tom, že „Zmýlená neplatí“, se mohli naši klienti přesvědčit při návštěvě divadelního představení  
v nedalekém Pacově a získali tak do své sbírky další hezký zážitek. Tradiční rozjímání a mše patří mezi 
již tradiční akce a jsou jedněmi z těch, které patří mezi velice oblíbené. Mše se konají vždy ve stanoveném 
čase a již jenom těšení se na ně a následná účast na bohoslužbě patří k milým odpoledním chvilkám. Do 
časů mladosti přenesly naše klienty rovněž pravidelně se konající „videočajovny“, které nabízely veselé i 
smutné staré filmy, objednané samotnými seniory. Ti se dále scházeli na domovem pořádaných oslavách
narozenin, kde si u dobrého kafíčka a sladkého zákusku společně zavzpomínali na časy dávno minulé, 
vybavovali si zážitky i vzpomínky. 
I nadále intenzivně pokračovala spolupráce s chýnovskou mateřskou školou. Na konci zimy i v jarních 
měsících probíhaly oběma stranami vyhledávané tvořivé dílny, z nichž si děti odnášejí poučení i radost, 
jejich „spolutvůrci“ z řad seniorů zase hezké zážitky i milé drobnůstky vhodné ke zkrášlení pokojů. Děti 
se prezentovaly i kulturními programy, některé se, společně s klienty, zúčastnily i opékání špekáčků 
na zámeckém nádvoří v posledním dubnovém dni. Obyvatelé našeho zařízení přijali od dětí pozvání 
k návštěvě mateřské školy, které se uskuteční na konci měsíce června a bude tak pěkným završením 
vzájemné spolupráce.
Jedna z květnových sobot byla vyhrazena akci pod názvem „Setkání s rodinami“. Rodinní příslušníci 
měli možnost posedět se svými blízkými, posilnit se malým občerstvením, zazpívat si nebo i zatančit při 
dechovkách v podání hudební skupiny Klávesy band. V pořadí již druhý ročník těchto setkání přesvědčil 
všechny zúčastněné o tom, že se jedná o velmi prospěšnou a smysluplnou činnost, která přispěla nejen 
 k obveselení klientů, ale přinesla i pohodu a pěkný zážitek všem, kteří se na ní podíleli... 

Andrea Kadlecová

Vážení čtenáři Občasníku Chýnovska, dovolte mi, abych vás pozvala na 
„Oslavy 110. výročí udělení statutu města Františkem Josefem II.“ našemu Chýnovu 

Oslavy se uskuteční v sobotu 21. září 2013 od 9.00 hodin dopoledne. Co vás čeká?
 žongléři, kouzelník, lukostřelci
 pohádka pro děti asi na ½ hodiny
 šermíři
 průběžné dopolední vystoupení známé táborské skupiny „Pouličníci“
 po náměstí a parkem se budou projíždět velocipédisté
 vše bude rámcováno historickým trhem po celém náměstí

V Městské knihovně bude připravena výstava zaměřená na historii Chýnova. Záštitu nad touto 
výstavou si bere pan Mgr. Zdeněk Flídr. Prosíme vás všechny, kdo máte doma nějaké staré 
fotografie z počátku minulého století, či zajímavé dokumenty a předměty, o jejich zapůjčení. Je
samozřejmostí, že v pořádku vrátíme.
Základní organizace Českého svazu včelařů v Chýnově vás zve od 10.00 hodin do zasedací 
místnosti MěÚ na přednášky pana ing. J. Mindla na téma „Historie českého včelařství“ a „Moderní 
včelaření“. Až do odpoledních hodin můžete sledovat promítání obrazů s výkladem o chovu 
včelstev. Na místě budou vystaveny i nové úly a příslušenství pro včelaře. 
Program na náměstí a výstava v Městské knihovně budou ke zhlédnutí do 12.00 hodin. Historický 
trh bude pokračovat až do odpoledne.
V případě nepříznivého počasí bude na náměstí postaven velký vojenský stan.

Daniela Velasová
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Má první (ne)setkání s Františkem Bílkem
     Bylo to v létě 1969. Stáli jsme s otcem a tetou na autobus u rybníka, který nese milé jméno - Struhováček. Paprsky 
ranního sluníčka prosvětlovaly tetinu sukni, na níž asi uprostřed byl z vnitřní strany našitý čtverec látky. Průsvitná skrýš 
vypadala legračně a potajmu jsem ji ukazoval tatínkovi. Znaje pražské poměry, měla zde teta doslova zašity peníze. 
Tehdy jsem poprvé cestoval do Prahy.
     V Táboře jsme přestoupili do vlaku. Táborské nádraží jsem znal, odtud pokračovala předtím již několikrát moje cesta 
za babičkou. Nádraží -  ještě takové jako ve filmu o vojáku Švejkovi s Rudolfem Hrušínským. Všechno v jedné rovině,
dveře lítačky, stará nádražní restaurace, plno dýmu a páry, ještě dosluhovaly vlaky s dřevěnými sedadly… Cesta do Prahy 
trvala tři hodiny, a tak jsem si zapisoval, kde jsem všude byl, na druhou stranu plátěné mapy. Samozřejmě, byly to jen 
zastávky vlaku.
     Náš první cíl ovšem nebyla Praha, ale Roztoky u Prahy, kde nás na pár dní přijali teta a strýček. Měli velký patrový 
dům s dvěma garážemi. Strýček totiž již od dob první republiky pracoval v Československém rozhlasu a jeho otec snad 
kdysi býval roztockým starostou. Ovšem jejich malinká televize společná s rádiem mě rovněž překvapila. Oproti našemu 
Lotosu byla opravdu miniaturní. Tak hned ten první den sledovali dospělí z patřičné blízkosti první přenos, kdy člověk 
vystoupil na měsíc. Také si povídali o prezidentu Masarykovi, který když nahrával v rozhlase, rád se pobavil se všemi 
pracovníky. Oproti němu prezident Beneš byl prý odtažitý. Splnil své a odešel. 
     Mě ovšem zajímaly především jiné věci. Po celou dobu pobytu nosil jsem všude s sebou starou opravdovou rakouskou 
pušku, ba i na záchod, velice mě bavilo stříkání hadicí na zahradě. Doma jsme totiž ještě neměli vodovod. V spodní části 
zahrady byl hustý malinový porost, maliny právě dozrávaly. Jednou jsem se skrz maliní prodral až na konec zahrady. 
Nebyla oplocena a přirozenou hranici tvořil malý potůček. Pohlédl jsem nad něj na druhou stranu a spatřil zvláštní dům, 
asi mě překvapily jeho dřevěné prvky, které v mém bydlišti nebyly obvyklé. Strýček mi pak říkal, že tam bydlela jakási 
malířka.

     A to je konec prvního vyprávění. Teprve po mnoha 
létech jsem se dozvěděl, že onou malířkou byla Zdenka 
Braunerová, propagátorka a mecenáška díla Františka 
Bílka. Bílek byl rovněž u Braunerové v Roztokách 
na návštěvě. Seděli spolu venku a možná zamávali 
tomu vyjevenému klukovi v zahradě na druhé straně 
potoka…
     Podruhé to bylo asi v roce 1974. Starší kamarád měl 
již řidičský průkaz, a tak jsme jezdili trabantem jeho 
otce na různé výlety. Jednou jsme si řekli, že zajedeme 
do chýnovské jeskyně. Také, že je tam nějaká velká 
socha na hřbitově. Dříve, než jsme přejeli Chýnov, 
navedla nás jakási směrovka k domu sochaře. Měli jsme 
štěstí, v krásném slunečném počasí byly dveře otevřeny 
dokořán, ale v domě nikdo nebyl. V prchlivosti dětství 
a mládí prošli jsme celý dům. Plný dům obrazů a soch, 
umění veliké ceny a nesmírné duchovní síly a naše 

mládí… Obrázek vnitřku z tehdejší doby je možné vidět ještě dnes na starých pohlednicích. Pak jsme zajeli na hřbitov. 
Socha i pro nás byla opravdu ohromující. Tehdy to byla ještě původní Bílkova práce, již dokončil za pomoci jediného 
zedníka po krátkém čase v listopadu 1905. 
     Smůla nás ovšem zastihla u cíle naší cesty. Jeskyně tehdy ještě nebyla vyhledávaným turistickým místem, tudíž vchod 
do jeskyně byl zabezpečen mřížemi pod zámkem. Co zbývalo než zámek kamenem odstranit? Pak jsme se s jedinou 
baterkou ponořili do hlubin jeskyně, ale sestupovat za blikání baterky poměrně strmou cestou po kamenech nebyl žádný 
příjemný pocit. Nicméně baterka službu nevypověděla a šťastně jsme se vrátili domů.
      Hřbitov v Chýnově jsem pak navštívil již s rodinou v roce 1987. Modlitba nad hroby nadále ukazovala cestu ze smrti 
do života, přestože původní Bílkova práce byla již nahrazena kopií z umělého kamene…
     Když člověk někam dojde, ohlíží se, cože jej dovedlo až sem. Nejenže mi dílo jihočeského rodáka Františka Bílka přilnulo 
k srdci svojí uměleckou hodnotou, ale zároveň se stalo mým průvodcem a přítelem na cestě duchovního ozřejmování 
víry. Ale rovněž i samotný život umělcův, o nějž je jeho dílo opřeno, je mi studánkou pro občerstvení duše. 
     Přijďte se v Chýnově podívat také do našeho sboru ve Vančurově ulici. V současné době tam máme navíc výstavu 
reprodukcí tří křížových cest – dvě od Františka Bílka a třetí, na níž pracoval spolu s Viktorem Foerstrem.

Oldřich Horek, farář Církve československé husitské
Čtvrté zastavení z křížové cesty od Viktora Foerstra z chrámu sv. Bartoloměje v Pelhřimově. Bílkův vliv na toto Foerstrovo 
dílo je zde zřejmý především ve způsobu vyobrazení P. Marie.
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Poděkování
Vážený pane starosto,
 pravidelně dvakrát do roka - vždy v polovině května a na Dušičky - jezdíme do Chýnova na hřbitov, kde mám pochovanou 
maminku. Bydlela jsem s ní v Záhosticích až do své maturity v roce 1948, kdy jsem nastoupila do zaměstnání na Pelhřimovsku, 
po dvou létech do Teplic.
 Každým rokem jsem celé prázdniny trávila u maminky na Chýnovsku, později i se svými třemi syny, kteří až do dospělosti 
si vždy užívali prázdnin, a tak Záhostice - Chýnov jsou jejich druhým domovem, mým na prvním místě vždy. Po maminčině smrti 
v roce 1970 do těchto - mně tak drahých míst - jezdíme pouze dvakrát do roka, vzpomínáme, sledujeme vzestup Chýnova, 
srovnáváme. Stejně tomu bylo i letos, kdy jsme Chýnov navštívili 8. května 2013.
 Hned při vjezdu od Tábora směrem na předměstí Chýnova nás upoutala veliká čistota, která nás provázela celým 
městem. Po pietním pobytu a úpravě hrobů našich nejdražších jsme si město dobře prohlédli - celé náměstí od kostela až ke 
škole, kterou jsem navštěvovala 9 let a která v té době patřila mezi nejlepší v táborském kraji. To jsem tenkrát jako žákyně 
nevěděla, dozvěděla jsem se to mnohem později. Věřím, že si své postavení drží dodnes, její čistota a vzhled už to napovídají.
   Ostatní domy jen září novotou, upoutaly nás nové budovy na náměstí, které svým vkusem zapadají do celkového vzhledu.  
A všude čisto, čisto. Vzpomínala jsem, jaké to bylo v minulosti, ještě se pamatuji, kde býval jaký obchod a co se tam prodávalo 
- na židovské rodiny Joklů, Steinerů, Kohnových a Vrseckých, které svůj život ukončily v koncentračních táborech. A srovnávala 
jsem. Z náměstí směrem k nádraží při pravé straně jsem s velkým potěšením zjistila opravené domy v původní podobě - zvláštní 
střechy - a chválila jsem. Došli jsme až k nádraží, všude nová zástavba, dokonce celá vilová čtvrť. Při zpáteční cestě jsme se 
ještě zastavili u Bílkovy vily a směrem dolů jsme se nestačili divit - tenisové kurty, bazén a opět nové rodinné domy. A všude 
vzorný pořádek a čistota. Neviděla jsem nikde ani jeden neopravený dům, všechno uspořádané, pečlivě upravené.
 Jenomže v tom okamžiku začne v člověku něco hlodat a řekne si: Proč to tak není všude? Odpověď je jasná. K tomu je 
nutné mít schopné, pracovité, nápadité a pro věc zapálené lidi. A ty Vy máte, což je vidět na každém kroku.
 Pane starosto, přeji Vám a všem Vašim spolupracovníkům do dalších let hodně zdraví, dostatek fyzické i duševní síly  
a množství dalších nových nápadů. Vím ovšem také, že vše závisí na finančních prostředcích.
S pozdravem                                                                                                      Zdeňka Říhová-Tůmová, Českobratrská 19, TEPLICE

 14. července uplyne 150 let od objevu Chýnovské jeskyně a 145 let od jejího zpřístupnění veřejnosti. Správa 
jeskyní České republiky připravila v rámci oslav bohatý program, který probíhá po celou sezónu. Na prázdninové 
měsíce si dovolujeme veřejnost pozvat na některé mimořádné akce.
 V sobotu 13. července 2013 proběhne v areálu Den Chýnovské jeskyně. Návštěvníci se mohou těšit na 
celodenní hudební program na pódiu před vstupem, děti pak na některé atrakce, které připravují jeskyňáři. Celý 
den bude zajištěno občerstvení a prohlídky jeskyně budou i trochu slavnostnější. Večer pak od 20 hodin začnou 
Historické prohlídky, na které je vhodné si rezervovat vstupenky.
 Od 16. do 21. července budou vždy od 17.15 hodin organizovány Speleologické prohlídky nezpřístupněných 
částí. Pro velký zájem je nutno si i na tento zážitek předem rezervovat vstupenky na správě jeskyně. Pokud se této 
akce budete chtít zúčastnit, je potřeba si s sebou vzít pracovní oblečení na převlečení, vlastní svítilnu, případně 
pracovní rukavice.
 V pátek 26. července 2013 v 19.30 pak začíná folkový koncert skupiny Nezmaři. V rámci vstupenky bude 
posluchačům umožněn vstup do jeskyně. Pokud se na akci vypravíte a budete chtít jeskyni navštívit buď před 
koncertem, nebo po něm, je potřeba si vstup do jeskyně rezervovat. Pokud však nehodláte ten den jeskyni navštívit, 
nevadí. Vstupenka z koncertu vás opravňuje k bezplatnému vstupu do jeskyně až do konce sezóny, tedy do 31. října 
2013. 
 Po celé prázdniny máte možnost navštívit výstavu Naši netopýři. Tato výstava je ke zhlédnutí v rámci 
prohlídkového okruhu jeskyně. Další výstava 150 let Chýnovské jeskyně je instalována v nouzovém východu v jinak 
nezpřístupněné části Blátivé chodby a bude volně přístupná po celé prázdniny.
 Správa jeskyně vydala k výročí příležitostné pohlednice, pamětní minci a výroční turistickou známku. Tyto 
mimořádné suvenýry včetně pamětního razítka budou k dostání v prodejním stánku v areálu Chýnovské jeskyně.  
Na září je připravena Světová noc netopýrů a Koncert Jaroslava Svěceného. Na říjen pak Seminář 150 let Chýnovské 
jeskyně volně přístupný veřejnosti.
 Rezervace na vybrané akce přijímá Správa Chýnovské jeskyně na telefonním čísle 381 299 034, kde vám 
pracovníci rádi zodpoví i vaše dotazy. Informace však naleznete i webových stránkách www.caves.cz či www.
volny.cz/jeskynechynov .
Správa jeskyní České republiky – Chýnovská jeskyně si vás dovoluje pozvat na všechny tyto mimořádné akce. 

Ing. Karel Drbal

150 LET OD OBJEVU CHÝNOVSKÉ JESKYNĚ
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Informace z fotbalového oddílu FC Chýnov bude po letošní jarní části mistrovských soutěží velmi 
stručná a spíše kritická.

Mládež:
Jediná mužstva všech přípravek lze hodnotit kladně, a to proto, že jezdí na utkání, snaží se hrát 
to, co je trenéři naučili a jak jsou obdařeni fotbalovým talentem. Některá utkání vyhráli, jiná 
zase prohráli, ale to je u těchto malých fotbalistů i fotbalistek zcela normální, protože mnohdy 
jsou věkové rozdíly a fyzická vyspělost jednotlivých hráčů velmi rozdílné. U těchto mužstev by 
neměly být rozhodující výsledky, ale chuť hrát fotbal. 
Další mládežnická mužstva, která oddíl má, jsou starší a mladší žáci. U nich by sice z větší 
části mělo platit to samé jako u přípravek, ale už by mělo být vidět, že někteří hráči hrají fotbal 
několik let. Měly by se už více objevit fotbalové prvky (nahrávky, kličky, střelba, atd.). Myslím 
si, že samotní hráči i trenéři měli určitě lepší představy o umístění mužstev po skončení soutěží 
a jsem přesvědčen o tom, že jsou realitou hodně zklamáni. Starší žáci vyhráli za celou sezónu 
pouze dvě utkání a mladší tři.     
Muži „B“
K našemu „béčku“ bych chtěl říci, že jsem už před minulou sezónou byl proti tomu, aby se 
přihlásilo do soutěže. Nakonec výbor rozhodl mužstvo přihlásit. A výsledek? Podzimní část se 
ještě dala hodnotit kladně. Se ziskem 14 bodů bylo mužstvo uprostřed tabulky. Zklamání nastalo 
v průběhu jarní části. Nebylo to proto, že získali pouze tři body, ale zejména proto, jak byla 
tato část odehrána. Hráči prakticky přestali docházet na tréninky a dokonce i na utkání. Když 
už mužstvo na utkání jelo, tak většinou s jedenácti až dvanácti hráči (a to byl úspěch) a z nich 
ještě byli jeden až dva, kteří prakticky nikdy fotbal nehráli. Vrchol všeho byla neúčast na třech 
utkáních, z čehož vyplynuly nejen pokuty, ale poměrně i dost velká ostuda pro celý oddíl. 

Muži „A“
K našemu „áčku“ bych mohl říci klidně to samé jako k „béčku“, ale dost dobře to prostě nejde. 
Jak celá sezona dopadla, už všichni dávno víte. Skončili jsme v 1. A třídě na předposledním 
místě, což znamenalo sestup do 1. B třídy. O tom nerozhodla jedno nebo dvě utkání. Rozhodla o 
tom podzimní část soutěže, ve které jsme získali pouze 11 bodů a věděli jsme, že na záchranu 
je potřeba na konci soutěže alespoň 31 bodů. To znamenalo získat 20 bodů, což není sice 
nesplnitelné, ale jak se ukázalo, nebylo to v silách tohoto mužstva. Kladně lze hodnotit, že celý 
tým „áčka“ včetně trenéra vzal vinu za sestup na svá bedra a přislíbil, že udělá v příští sezóně 
vše pro návrat do vyšší soutěže.
Na základě těchto výsledků a umístění mužstev v soutěžích rozhodl výbor oddílu přihlásit 
jednotlivá mužstva do sezony 2013 – 2014 takto: přípravky, starší žáky a dorost do okresních 
soutěží, mužstvo mužů do 1. B třídy. Velmi potěšitelný je vznik mužstva dorostu, které, jak 
doufám plnohodnotně nahradí „béčko“ a vyrostou zde mladí hráči, kteří se následně uplatní  
v mužstvech dospělých. 
Na závěr mi dovolte poděkovat zastupitelstvu města a všem našim sponzorům i fanouškům za 
přízeň a poprosit je, aby nám zůstali i v příští sezóně věrní, opět nás podpořili tak, jako v minulé 
sezóně, a věřili nám, že jediným cílem pro mužstvo mužů je návrat do vyšší soutěže.

  Za fotbalový klub FC Chýnov Václav Zadražil, místopředseda        

FOTBAL

Přehled dovolených obvodních lékařů 
během letních prázdnin:
MUDr. Jiří Havlíček (dětské): 1. – 19. 7. 2013
Zástup  MUDr. Čermáková:  
                                   po, stř, pá: 11-12:30
Sestra přítomna denně
Telefon na ordinaci: 606 076 054
MUDr. Luděk Bína: 1. – 14. 7. 2013   
MUDr. Jitka Vovsová: 14 dní v srpnu
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ZE SPORTU: MOTORSPORT
 Závodní motokrosovou sezónu letos hodně brzdilo špatné, deštivé počasí… Některé 
sportovní podniky byly dokonce zrušeny, některé nebyly kvůli neregulérním podmínkám 
bodovány.
 Na počasí ale mají zatím štěstí dva nejprestižnější tuzemské seriály, tedy MMČR 
juniorů i seniorů. V tom juniorském šampionátu letos jako tým sbíráme velké úspěchy.  
V polovině seriálu je náš týmový pilot Rene Hofer s patnáctibodovým náskokem v průběžném 
vedení MMČR třídy 65ccm. Dalším jezdcem, který si v polovině seriálu drží pódiové 
umístění, je Lukas Prammer, který je druhý ve třídě 85ccm. Nutno podotknout, že český 
šampionát je skvěle mezinárodně obsazen, závodí v něm juniorský výkvět ze všech států 
střední Evropy, přičemž náš tým je v tomto šampionátu medailově nejúspěšnějším!  
V seniorském šampionátu bohužel takové trumfy nemáme, ale v současné době jsme 
se dohodli se špičkovým jihočeským závodníkem Michalem Gregorem (viz foto), který 
rozvázal smlouvu v týmu VM Moto a zbytek sezóny bude hájit naše barvy. V Krajském 
přeboru patří k absolutní špičce, v MMČR seniorů umí zajíždět v nejlepší desítce. Jinak 
v seniorském mistrovství zaznamenává zatím asi největší úspěch Jan Chromý, který je 
průběžně čtvrtý ve třídě Veterán nad 50 let.

 V MMČR SIDE je naše posádka Přemysl Hájek 
– Jan Čapek po třech závodech seriálu průběžně 
na pěkném desátém místě.
 Další náš offroadový pilot Roman Körber 
se první červnový víkend účastnil jednoho  
z nejextrémnějších motocyklových závodů na 
světě - Erzberg Rodea v rakouských Alpách. Ve 
zcela extrémních podmínkách (v noci sněžilo, přes 
den pršelo) obsadil krásné 30. místo mezi 1500 
závodníky z celého světa. Vyhrál Angličan Graham 
Jarvis.
 Čtrnáctiletá Daniela Krejčí je průběžně 
třetí v celorepublikovém Dámském poháru  
v motokrosu ve třídě dvoutaktů. Další junior 
Tomáš Fexa je po čtyřech závodech průběžně třetí 
v jihomoravském přeboru Meteorit Cup ve třídě 
MX2 Amatér.
 V jihočeských regionálních soutěžích se 
letos kvůli počasí ruší jeden závod za druhým, 
a tak zatím žádné průběžné výsledky ani 
nejsou. Dílčím úspěchem v podobě vítězství  
v dětské kategorii se může pochlubit například 
sedmiletá Nikola Sládková, která vyhrála závod 
Fichtelcross v Poříčí nad Sázavou, kdy za sebou 
nechala i o několik let starší kluky. Určitě budeme 
chtít  být  jako tým, stejně jako loni, nejlepším  

týmem v sedmidílném motokrosovém seriálu Amater Cup, jehož finálový závod bude náš 
tým pořádat v sobotu, 5. 10. 2013 na známé trati v Pacově. Předtím nás po pořadatelské 
stránce čeká XXXI. ročník závodu motocyklů do Strmého vrchu, který je naplánován na 
sobotu 21. září 2013 v Chýnově. 
Na konci června chystáme též hokejbalový turnaj pro žáky ZŠ Chýnov na stadionu  
v Táboře a během prázdnin pak závod pitbike a fichtl na naší tréninkové trati v Chotovinách.
Konkrétní termín bude ještě upřesněn, vše se můžete dozvědět na našem webu www.
motosportchynov.cz.
Čtenářům Občasníku Chýnovska přeji po deštivém jaru hezké a slunné léto!

Evžen Zadražil, předseda organizace
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ZE SPORTU: KUŽELKY
Je za námi další kuželkářská sezona.
Družstvo žen skončilo na 2. místě ve 2KLŽ. Naše ženy odehrály především jarní část ve velmi dobré formě.  
O pořadí na prvním a druhém místě rozhodovalo závěrečné kolo. Sokol Chýnov měl v tomto kole již volno, a tak 
naše kuželkářky mohly pouze na dálku v boji o postup do 1.KLŽ držet palce Jablonci, který hostil na své, dosud na 
jaře nepokořené, kuželně družstvo Sokola Spořice. Bohužel Jablonci se tento zápas nevyvedl takovým způsobem, 
že dostal od hostujících Spořic „kanára“ /0:8/ a Sokol Spořice vybojoval první místo o bod před Chýnovem.
Sokol Chýnov „A“ v KP II obsadil střed tabulky a skončil na 6. místě. Sokol Chýnov „B“ v okresním přeboru 
skončil na 9. místě se 4 body, když některé zápasy prohrál dost nešťastně.
V květnu uspořádal Sokol Chýnov 35. ročník Turnaje veteránů dvojic. Vítězství si odnesla dvojice Zdeněk Dvořák 
(Loko České Velenice) a Alena Kovandová (Sokol Chýnov) - 464 a 454 kuželek. Nejlepšího výkonu dosáhl Jiří 
Chalupa (SCI Jihlava) - 474 kuželek.
Na mistrovství republiky v soutěži dorostenek skončila Šárka Ondřejová na 18. místě. Startovalo 28 závodnic.
V soutěži dvojic skončila na 5. místě Blanka Mašková (Sokol Chýnov) s Janou Račkovou (Slavie Praha).
Alena Kovandová s Hanou Peroutkovou obsadily 21. místo. Ve stejné soutěži mužů skončili Petrů a Dvořák na 19. 
místě.
Pavel Petrů v anketě Sportovec okresu Tábor obsadil 18. místo. Na základě výsledků v mistrovských soutěžích byl 
povolán do reprezentace na MS, které se konalo v květnu v maďarském Zalaegerszegu. Nastoupil ve třech zápasech, 
proti Černé Hoře, Polsku a Makedonii. Naši muži ze skupiny do dalších bojů nepostoupili.
Největší radost nám na konci sezony udělala nadějná starší žákyně Michaela Dvořáková. V Olomouci ve finále
Poháru mladých nadějí obsadila 3. místo a v dlouhodobé soutěži tohoto turnaje byla dokonce druhá.  Jako hostující 
hráčka pomohla družstvu KK Loko Tábor ve 2. lize dorostu ke 4. místu. Vyvrcholením úspěšné sezony bylo 
mistrovství České republiky v Pelhřimově, kde získala zlatou medaili v žákovské kategorii. O den později na tomto 
mistrovství vybojovala ještě stříbrnou medaili v disciplíně sprint. Po těchto úspěších nastoupila také za Jihočeský 
kraj – čtyřčlenné družstvo (2 dívky, 2 chlapci) na Májovém turnaji rovněž v Pelhřimově a Jihočeský kraj zde zvítězil 
před ostatními kraji. Tímto vynikajícím způsobem reprezentovala náš oddíl.
Před nastupujícími prázdninami a dobou dovolených přejeme všem hezké léto.                           Blanka Roubková 
foto: Michaela Dvořáková se zlatou medaili (uprostřed) a Pavel Petrů v reprezentačním dresu na MS.

Rolničkové dny 2013 

Věnujte prosím finanční dar na účet číslo 4200 19 2658/6800.
Dar pro Rolničku se pro daňové účely odečítá od daňového 
základu.
Staňte se naším pravidelným dárcem a vstupte do Kruhu přátel 
Rolničky, který má pro nás zvláštní význam. Výši příspěvku i 
jeho četnost si můžete zvolit na základě vlastního uvážení.
Nebo nám poskytněte věcný dar, odbornou konzultaci, 
dobrovolnou práci, uspořádejte benefiční akci.
Podrobnosti a další možnosti podpory najdete na  naší stránce 
www.rolnicka.cz

Děkujeme. Vaše Rolnička
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VČELAŘI
Vážení spoluobčané,
zdravím vás jménem Základní organizace Českého svazu včelařů v Chýnově.

Chtěla bych vás pozvat dne 21. 9. 2013 do zasedací místnosti Městského úřadu v Chýnově na setkání s učitelem 
včelařství ing. Josefem Mindlem. Má pro vás připravené již od 9:00 velmi zajímavé projekce o životě včel, včelích 
produktech, jejich využití pro lidské zdraví. Seznámí vás i s používáním „darů včel“ i v jiných oborech, např. 
farmaceutických, kulinářských, kosmetických i průmyslových, kde jsou včelí produkty nezastupitelné při různých 
výrobách a zpracování. Často je nelze - ani chemicky - ničím jiným nahradit. Jsou to opravdu čisté látky z naší 
krásné jihočeské přírody.

Vše ale, co se může získat jako dar z přírody, potřebuje pracovní úsilí a lidi, kteří se s láskou starají. V případě 
včel musí být tato láska nezištná. Je mnoho zvířátek, která lidé chovají pro zpětnou vazbu, kterou dostávají ihned 
zpět. Například pes vás má rád a dává vám to znát, stejně 
jako i kočka. U včel je to jiné. Tam převládá povinnost a 
zodpovědnost chovatele vůči malinkému bezbrannému 
stvoření, které je absolutně závislé na počasí a lidské pomoci, 
toleranci a dobrotě. Tak to prostě je.

Všichni na druhé straně dobře víme, že bez včel a jejich 
práce v přírodě, což je hlavně opylování rostlin, by nebylo 
ovoce, dozrálá semínka květů ani bohatá úroda na polích. 
Tam včelaři často kočují se svými včelstvy a pomáhají zvýšit 
výnosy zemědělských plodin. Za vším ale stojí práce včelařů. 
Každý si musí pořídit zařízení pro chov, např. úly, včelíny, 
vozy a další drobné a nezbytné potřeby pro tuto činnost. Vše 
samozřejmě prochází vývojem, modernizací a neustálým 
zdokonalováním. Jiná zařízení jsou pro malovčelaře a jiná 
pro velké farmy, které se i u nás začínají zakládat. V současné 
době si potřebu včelstev a zachování této činnosti mezi 
drobnými chovateli uvědomují i na Ministerstvu zemědělství 
ČR i v EU. Začínající včelaři mají nyní možnost zažádat  
o dotaci na tech. pomoc a získat příspěvek na pořízení prvních 
úlů pro včelstva. Je pravda, že dosud u nás převládá celoplošné 
zavčelení, které zajišťují ti drobní včelaři, kteří chovají včely 
ve svých zahradách, což je nejlepší pro přírodu. Je škoda, že mladí lidé volí pro svůj volný čas aktivity, při kterých 
téměř nic nevytvářejí. Pevně věřím, že i tento trend se změní a najdou radost z vykonané práce nejen pro sebe, ale i 
pro druhé. Vždyť existuje v Nasavrkách i odborné učiliště včelařské, které má pokračování až do vysoké školy.

Vzpomeňme, kolik včelařů bylo jen v části Chýnova, kde bydlím: s láskou a úctou vzpomínám na učitele včelařství 
a chovatele matek p. Mgr. Chromého, dále ing. Picka, děkana Ant. Šmída, M. Fučíka, p. Cihláře, Drahoše, Hodinu, 
Hese, Fr. Rezka, p. Srnku, p. Prokopa, Jos. Strnada, Vondrušku, Vokouna, Makovce, p. Tomanovou, Vytřísalovi. 
I sochař Fr. Bílek choval včeličky. To jsou jen ti, na které si momentálně vzpomínám. Je škoda, že všechny jejich 
zahrady osiřely a včelky nemají chovatele - nástupce za ty, co odešli. Tito lidé měli „koníčka“- včely a lásku  
k přírodě, která jim vydržela od mládí až do konce života. Je dobré, když si včelař vychová včas následovníka, jako 
např. p. Kadleček. Pak jeho celoživotní práce má pokračování a tím vlastně žije dál... Věřte, kdo se osmělí a blíž 
pozná rozmanitost a složitost chovu včel, těžko tuto krásnou činnost opustí.

Chci vám všem umožnit nahlédnutí do života včel a včelařů. Stačí se zúčastnit dne 21. 9. 2013 přednášky p. ing.  
J. Mindla od 10:00 na téma „Historie českého včelařství“, nebo dále „Moderní včelaření“ a dále pak třeba sledovat 
obrazové zpracování s výkladem o chovu včelstev, které bude promítané do odpoledních hodin v zasedací místnosti 
Městského úřadu v Chýnově. Zde bude k dispozici prohlídka i nových úlů a příslušenství pro včelaře.

Je pravda, že český med od včelařů je výborné kvality. Bylo by škoda, když by tato tradiční, zdraví prospěšná lahůdka 
vymizela z našeho jídelníčku. Byla by pak nahrazena sirupy či jinými nekvalitními výrobky, které často obsahují i 
škodlivé látky pro naše zdraví.                                                                                                Božena Strnadová
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Po zimním období začínají přípravy na soutěže v požárním sportu. Na letošní rok 
si pořídil sbor soutěžní stříkačku, která už by měla konkurovat strojům, které 
působí v Táborské hasičské lize (THL). Hned na první soutěži, která se konala  
v rámci oslav stoletého výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Dolních 
Hořicích, se ukázala její 
síla a naše mladé družstvo 
obsadilo první místo v 

soutěži I. kola požárního sportu. Na této soutěži, která  
probíhala za neustálého deště, se účastnila ještě tři 
naše družstva (ženy, muži I. a muži II.), která bohužel 
na stupně vítězů nedosáhla. Další soutěží byla THL ve 
Žďáru a I. kolo požárního sportu (PS) v Bradáčově, ve 
které naše družstvo zvítězilo, a v soutěži jednotlivců 
zvítězil náš Standa Macháček. Začátek června byl díky 
povodním trochu hektický. Naše jednotka zasahovala 
v Plané nad Lužnicí - čerpání Farského rybníka,  
v Nuzbelích - stavění protipovodňových zábran,  
v Měšicích – čerpání vody ze zatopeného sklepa,  
ve Stříbrných Hutích čištění propustků pod komunikací a na území města čerpání vody na předměstí, čištění 
propustků, kanálových vpustí, odtoku z Podhradského rybníka a odvedení vody ze zatopeného pozemku 

na Podmostě. Naši rozhodčí rozhodovali na okresním 
kole v požárním sportu v Soběslavi. Pomáhali jsme 
cykloklubu Chýnov se zajištěním závodu horských 
kol, který se jel v Chýnově. Účast na THL v Chrboníně 
nevyšla našemu družstvu tak, jak si představovalo, a 
 s umístněním na 22. místě nemohli být naši 
spokojeni. Vrcholem letošního roku byly oslavy 135. 
výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Chýnově, 
které probíhaly ve dnech 14. a 15. června v hasičské 
zbrojnici. V pátek byla slavnostní Valná hromada 
sboru s řadou významných hostí, kde starosta 
okresního sdružení SHČMS předal starostovi sboru 
čestné uznání SH ČMS, byla vzpomenuta historie 
a současná činnost sboru a předána vyznamenání 

členům sboru. Starosta města s ředitelem HZS Tábor poděkovali hasičům za práci, kterou pro město a sbor 
dělají. Sobotní odpoledne bylo zahájeno spanilou jízdou hasičské techniky Chýnovem, ve které byla vidět 
jak historická (stříkačky tažené koňmi a traktory), tak 
soudobá technika, kterou si návštěvníci oslav mohli 
prohlédnout hezky z blízka před hasičskou zbrojnicí, 
kde byla vystavena. Celé odpoledne si mohli také 
návštěvníci oslav prohlédnout všechny prostory 
hasičské zbrojnice i výstavu, která mapovala práci 
sboru za uplynulé období, pro děti byl celé odpoledne 
k dispozici skákací hrad. Na závěr oslav bylo pěkné 
posezení s Náladičkou ve stanu na dvoře hasičské 
zbrojnice do pozdních večerních hodin. Je jen škoda, 
že cestu k hasičům si nenašlo v tak hezkém počasí více 
Chýnováků. Závěrem bychom chtěli poprosit občany  
z Chýnova, zda nemají někde doma nějaké staré věci 
vztahující se k hasičskému sboru, aby nás kontaktovali 
a pomohli tak k lepšímu poznání historie sboru: mohl by být někde na půdě i historický prapor, který nám 
chybí, staré uniformy, helmy kordy, sekyrky, kniha zápisů. O tom všem se píše v pamětní knize, ale bohužel 
je nemáme.                                                                                    Jan Pistulka, jednatel SDH Chýnov 

SDH Chýnov
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Info z kapely Muzikanti z jižních Čech - naše první CD
 29. května jsme v táborském divadle Oskara 
Nedbala pokřtili naše první CD pod názvem Hruška  
z Chýnova. Pozvání přijali starostové obcí, autoři, textaři 
a sponzoři, bez kterých by to v dnešní době nešlo. Tím 
pádem mohlo být CD natočeno. Všem za podporu 
děkujeme.
 Hostem večera byl Jožka Šmukař, který byl mile 
překvapen naším výkonem. Protože připravuje pořady 
pro Českou televizi, dostali jsme pozvání k natočení 
jednoho z pořadů. Podmínkou je živé vystoupení a to nás 
motivuje ještě k větší práci, tak snad vše vyjde.
 Právě se připravujeme na vystoupení v Rakousku. 
Vrcholí přípravy již pátého ročníku Hudebních kurzů, 
které proběhnou 8.  až  12.  července. V pátek 12.  července se 
uskuteční  závěrečný koncert v kostele Nejsvětější Trojice  
v Chýnově.
 Průběžně se připravujeme na 6. ročník Mezinárodního koncertu dechových hudeb „Z jižních 
Čech a Moravy“, který se uskuteční 7. 9. 2013 od 13:00 hodin.
Motto letošního ročníku je:  …kapely, které na Šlágru neuvidíte. Podrobnější informace najdete na 
www.dhmuzikanti.cz                                                                                                               Radek Hruška

Z  KATOLICKÉ  FARNOSTI
V posledních týdnech se toho ve farnosti událo dost: 
- Sbírka oblečení pro Diakonii Broumov - opět odvezli 
půl náklaďáku krabic a pytlů oblečení, které ještě někde 
může posloužit. K tomu si odvezli 952 Kč z vašich 
„pětikorunových“ příspěvků. 
- V kostele jsme uspořádali sbírku pro postižené 
povodněmi - na Charitu jsme poslali přes osm a půl 
tisíce. 
- V pátek před poutí proběhla noc kostelů, kdy si 
návštěvníci prohlédli kostel a věž, uslyšeli, co umí 
varhany, a mohli ochutnat mešní víno. 
- Vydařil se nám poutní zájezd do Rakouska, kde nás 

otec Karel provedl po krásách své vlasti. 
- Největší akce byla v pondělí 27. května, kdy přijely děti 
z farností a vyučování náboženství z celého Táborska. 
Protože pršelo, nemohli jsme jít trasu od jeskyně do 
Chýnova. Náhradní trasa byla mezi kulturmím domem, 
farou, kostelem, knihovnou a hasičskou zbrojnicí. Moc 
děkuji pracovnicím knihovny za umožnění programu 
pro děti a Janu Pistulkovi za ukázání hasičárny.

Mgr. Václav Mikula
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INZERCE            Upozornění: za obsah a grafickou úpravu inzerátů nezodpovídá redakce Občasníku!
Zpětný odběr spotřebičů šetří suroviny a energie
Každou hodinu odevzdají Češi k recyklaci více než 2900 kilogramů vysloužilých elektrozařízení. Každý den putuje k ekologickému 
zpracování tisícovka ledniček a mrazniček. Tento výsledek řadí Čechy na páté místo mezi Evropany. Díky tomu se nám daří 
nejen chránit životní prostředí, protože staré spotřebiče už nekončí na černých skládkách nebo dokonce pohozené na kraji 
lesa. Dosahujeme i významných úspor materiálů a energií.
Jen za rok 2012 se například recyklací vyřazených spotřebičů získalo železo na výrobu 13.000 osobních automobilů. Ušetřilo 
se 14 milionů litrů ropy. Uspořená elektrická energie by vystačila na rok všem obyvatelům zhruba dvacetitisícového města. 
A díky odbornému zpracování „vysloužilců“ neuniklo do ovzduší  290.000.000 tun CO2, takže ozonová díra nad námi se dál 
zbytečně nezvětšila.
Ekologické aspekty jsou ostatně klíčovým důvodem, proč byl celý systém zpětného odběru spotřebičů v celoevropském měřítku 
vytvořen. Vycházel ze zkušeností skandinávských zemí. Postupně jej převzaly všechny „staré“ státy Evropské unie, po nich i 
ty nové včetně České republiky. A Češi jsou dnes mezi nováčky na špičce. 
Motivační program ELEKTROWINu
K dosažení těchto výsledků významně přispěl i Motivační program kolektivního systému ELEKTROWIN. Do něj se mohou 
města a obce zapojit a čerpat z něj finanční odměny již šestým rokem. Od roku 2008, kdy jej ELEKTROWIN vyhlásil, z něj bylo
vyplaceno už zhruba 13 400 000 korun.
Při splnění daných kritérií může obec získat z Motivačního programu až 100 000 korun za rok.
Získané peníze obce využily podle vlastního uvážení a potřeb především k lepšímu zabezpečení sběrných dvorů a jiných 
sběrných míst, zkvalitnění jejich obsluhy, a tím současně ke zvýšení množství zpětně odebraných spotřebičů.
Co domácnost, to lednice
Z nedávného průzkumu vyplynulo, že se Češi neobejdou bez lednice. Alespoň jednu vlastní všechny domácnosti. Průměrné 
stáří ledničky se dnes odhaduje na 14 let. Starých lednic a mrazáků se za posledních sedm let zbavila každá druhá česká 
domácnost. Přes tuto masivní obměnu čeká ale ELEKTROWIN ještě hodně práce.  Nezbytnou součástí každodenního života 
jsou i pračky, kterých v českých domácnostech slouží 4,1 milionu. Mezi další nepostradatelné pomocníky patří žehličky a 
rychlovarné konvice (po 3,9 mil.), nebo vysavače (3,8 mil.). Většinu spotřebičů – lednice především - lidé používají, dokud 
fungují. Bez ohledu na jejich parametry, například spotřebu elektrické energie. Vzhledem k cenám elektřiny se ale může tempo 
výměny starých za nové významně zrychlit. 
Největší žrouti energie
Zejména chladicí zařízení patří k největším domácím „žroutům energie“, protože jsou v chodu 24 hodin denně. Prostou kalkulací 
tak bude nejspíš stále více spotřebitelů docházet k závěru, že výměna staré lednice za novou přinese navzdory pořizovací ceně 
nakonec úsporu.    
Ve zpětném odběru se každopádně budou tyto spotřebiče objevovat ještě dlouho poté, co se při prodeji nových přestane 
odděleně uvádět výše recyklačního příspěvku. K tomu dojde už v letošním roce. Až tedy přijdou při likvidaci na řadu skuteční 
veteráni, budou se velmi hodit finanční rezervy, jež ELEKTROWIN vytvářel v uplynulých letech. Jen tak bude moci být i tato
likvidace skutečně ekologická.
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P r o d e j   s l e p i č e k 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý,Tetra hnědá

a  Dominant  žíhaný,kropenatý,černý,žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 14-18týdnů   cena 149 – 170 Kč / ks – v začátku snášky 178 Kč/ks

......................................................................
Prodej se uskuteční: v pondělí 22. července 2013 Chýnov – u AZ u školy – v 9. 50 hod.

  Případné bližší informace  tel :728605840   728165166  415740719  
......................................................................

Při prodeji slepiček- nová služba- výkup králičích kožek – cena 15-22 Kč/ks 

Prodám řadovou garáž 
o rozměrech 6,4 x 3,6 m  

z roku 2003.
Garáž se nachází  

v Chýnově v Nádražní ulici 
u obchodu COOP.
Tel: 606 546 936
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