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V pátek 20. 9. 2013 jsme se sešli v městské knihovně na vernisáži výstavy (potrvá do 16. října), kterou si 
připomínáme 110 let od udělení městských práv Chýnovu Františkem Josefem I. Tato výstava odstartovala 
oslavy pokračující v sobotu dopoledne na chýnovském náměstí a před kostelem Nejsvětější Trojice. Zábavu 
nám zajistili Jezerničtí páni, táborští Pouličníci, jistebničtí velocipedisté a několik stánkařů.  A k tomu, aby nám 
skutečně nic nechybělo, přispěli pan Holota a paní Petrů s občerstvením. 

OSLAVY 110. VÝROČÍ UDĚLENÍ MĚSTSKÝCH PRÁV FRANTIŠKEM JOSEFEM I.
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ŠKOLNÍ INFORMATORIUM
 Školní rok 2013/2014 byl na Základní škole 
Chýnov, okres Tábor zahájen se 367 žáky v 18 
třídách. Jeden žák plní povinnou školní docházku 
mimo území ČR. Do školních lavic poprvé usedlo 
36 prvňáčků. S vedením školy je slavnostně přivítal 
starosta Chýnova a senátor ČR pan Mgr. Pavel Eybert 
a místostarosta Jan Pistulka. Za Sbor pro občanské 
záležitosti předala paní Fučíková a Mládková dětem 
sladká překvapení. Slavnostního zahájení se zúčastnili 
též starostové dalších obcí: pan Rothbauer, pan Čamra, 
pan Kraus. Za Klub přátel školy přišla předsedkyně 
Ing. Jana Douchová. První školní den měl příjemnou 
atmosféru.
Děkujeme zúčastněným za podporu školy, velice si jí 
vážíme.

je ředitelka školy Mgr. Marie Hánová, metodikem 
projektu je Mgr. Petr Dvořák. 
- Naše škola je zapojena v humanitárním hnutí „ Hnutí 
na vlastních nohou“, které nese logo „Stonožka“, 
připravujeme „Stonožkový týden“ i „Stonožkový 
koncert“.
- Podporujeme občanské sdružení CPK – CHRPA 
– výcvik koní pro hiporehabilitaci,  Fond Sidus, 
o.p.s., výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských 
zdravotnických zařízení, realizujeme  sbírky Liga 
proti rakovině, pro Rolničku Soběslav atd.
- Jsme zapojeni do sítě škol M. R. K. E. V. (Metodika 
a realizace komplexní ekologické výchovy).
- Pro kvalitní využití volného času dětem v rámci 
školního klubu nabízíme 26 zájmových útvarů. 
Pečujeme rovněž o žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami.
- Ve dnech 23. a 24. září proběhlo ve Valašském 
Meziříčí setkání Přidružených škol UNESCO, kterého 
se zúčastnila i naše škola s prezentací Mezinárodní 
rok vody – Voda pro život. Dále jsme zde předvedli 
poster s nejzajímavějšími projekty školy.
- Hned začátkem školního roku plánujeme netradiční 
formy výuky: projekt „Světový den pro srdce“ (27. 9. 
2013) a „Evropský den jazyků“ (30. 9. 2013).
Přejeme všem žákům, aby se jim ve škole moc 
líbilo, děkujeme občanům, kteří pomáhají škole a 
vedou zájmové útvary, a těšíme se rovněž na kvalitní 
spolupráci s rodiči.
Za Základní školu Chýnov, okres Tábor 

Mgr. Marie Hánová, ředitelka školy Charakteristika naší školy:
- Přidružená škola UNESCO, každoročně realizujeme 
akce na Týden UNESCO.
- Kolektivní člen Klubu ekologické výchovy.
- U příležitosti zahájení dekády OSN „Vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj“ nám byl již potřetí propůjčen titul 
ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 1. stupně (na 
léta 2012 až 2014).
- Škola plnící projekt „Švýcarsko – český deník (aneb 
postřehy švýcarských a českých žáků z regionů, 
kde žijí)“ podpořeno z Programu švýcarsko – české 
spolupráce v rámci Fondu Partnerství. Naše partnerská 
škola je ve švýcarském Oberthalu, uskutečnili jsme 
výměnné pobyty obou škol. Připravujeme vydání a 
křest „Švýcarsko – českého deníku“.
- Škola zapojená 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 
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Žáci a učitelé místní základní školy se po třech letech znovu zapojili do projektu Ministerstva 
zahraničí ČR a získali grand z Fondu Partnerství na výměnný pobyt školáků ve švýcarském 
Oberthalu. Květen a červen loňského roku se tedy nesly v duchu vzájemných návštěv dětí a 
učitelů z partnerských měst. Výsledkem projektu je sborník mapující formou reportáží dva 
týdenní pobyty – v květnu Švýcarů v Chýnově a v červnu Čechů v Oberthalu. A tady je jedna 
z nich. 

Nikola Rozsypalová: Úžasný pobyt ve Švýcarsku
 

 „Willkommen in Oberthal!“ Věta, při které pištíme radostí. Konečně jsme tady a  
s rozespalýma očima máváme na kamarády ze Švýcarska. Trému máme všichni, jako bychom 
je viděli poprvé, ale velký strach způsobuje hlavně týdenní pobyt v jiné rodině. Strach byl 
úplně zbytečný. Všichni se seznámili a jedeme se ubytovat. Mám velký hlad, a tak čekám, že 
na přivítanou dostanu výbornou večeři. Rodina mě překvapivě přivítala suchými těstovinami. 
Ale řekla jsem si: „Někdo se má i hůř!” Konečně postel! A aby toho nebylo málo, ráda mě 
chodila navštěvovat kočka, na které mám největší alergii, ale díky práškům jsem naštěstí 
neotekla.
 Je tu středa a jako každý den jsme se sešli v prázdné třídě, kde jsme čekali na pokyn 
vyrazit. Jedeme do Alp. Alpy jsme viděli i výhledem z okna, prostě všude, kam jsme se kouli. 
Cesta trvala necelou půlhodinu a lanovkou nás vyvezli až nahoru, kde už jdeme pěšky kochat 
se tou překrásnou přírodou. Je to neuvěřitelné, když se okolo porozhlédnu a vidím to, co jsem 
obvykle vídala jen na obrázcích. Asi po dvou hodinách čekáme, že se budeme vracet, ale o tom 
se nám může jen zdát. Sice ta příroda je krásná, ale únava je silnější než moje vůle sledovat. 
Cestou slyším slova, která nejsou vůbec přijatelná, a k tomu velký smích.
 Na první zastávce už mi to bylo úplně jasné. Oblečení od bláta a obličeje typu: „Já už 
chci domů!” S velkým smíchem se popadáme za břicho, ale aby mi to nebylo líto, padám na 
zem taky. Cestou za sebou slyším smích a já začala mít stejný obličej jako ostatní, kteří spadli 
do bláta. Po několika hodinách dlouhé chůze vidíme lanovku. Ale pro nás je překvapení to, 
že zpět dolů pojedeme po skupinkách na koloběžkách. Cestou dolů jsem si dala k svačině dvě 
mušky. Po nekonečné trase jedeme zpátky. Večer nás čeká občerstvení u jedné ze švýcarských 
rodin. Navečer jsme se všichni sešli.
 Ve velkých hrncích se roztéká sýr, do něhož si všichni namočí chleba. Fondue je typické 
švýcarské jídlo. Moc nám chutná, ale my jsme se zachovali jako praví Češi a opekli si ještě 
vuřty. Večer pomalu končí a vracíme se domů. Tenhle den jsme si užili i přes dlouhou cestu a 
těšíme se, co bude zítra.



Občasník Chýnovska      -4-         číslo 98 / říjen 2013

Z  DOMOVA  PRO  SENIORY
	 Písně	v	podání	nestora	české	dechovky	Josefa	Zímy	zpříjemnily	druhou	zářijovou	
sobotu	nejen	Chýnovákům,	ale	i	divákům	z	jiných	měst	a	obcí.
	 Rovněž	klienti	místního	domova	pro	seniory	měli	možnost	prožít	si	písničkový	svátek	
v	prosluněném	odpoledni	a	potěšit	se	známými	melodiemi	v	podání	účinkujících	kapel.	
Radostnou	událost	a	nevšední	zážitek	ještě	umocnil	fakt,	že	pořadatel	akce,	pan	Radek	
Hruška,	poskytl	našim	seniorům	volné	vstupenky.	Prostřednictvím	tohoto	článku	mu	ještě	
jednou	děkujeme	a	přejeme	dávku	energie	i	optimismu	pro	přípravu	dalších	ročníků.
	 Je	docela	možné,	že	při	sledování	programu	si	mnozí	klienti	vybavili	i	další	aktivity,	
které	 jsme	pro	ně	připravili	na	 letní	období,	ať	 již	 to	byly	 tradiční	mše	svaté,	 sledování	
pamětnických	filmů	v	rámci	videočajovny	nebo	všemi	oblíbené	oslavy	životních	jubileí.	
O	 tom,	 že	 senioři	 i	 jejich	dámské	protějšky	chtějí	být	 jako	„ze	 škatulky“,	 svědčí	 i	hojné	
využívání	 služeb	 kadeřnice,	 která	 za	 nimi	 pravidelně	docházela.	 V	 září	 se	 pak	 někteří	 
z	obyvatel	domova	zúčastní	Táborských	setkání,	aby	se	potěšili	vším,	co	k	této	každoroční	
kratochvíli	patří.																																																																																											 Andrea Kadlecová

Se svou povídkou v 5. ročníku soutěže v rámci projektu „Dávají za nás ruku do ohně“ na 
téma: 112 V TEXTU, 112 VE VERŠÍCH získala Eliška Dvořáková 1. místo v okresním i kraj-
ském kole a v celostátním kole obsadila 2. místo. 

Eliška Dvořáková: Oheň ve skalách
	 Dříve	mne	zajímalo,	jestli	by	za	mě	někdo	dal	ruku	do	ohně.	Tuto	otázku	jsem	si	často	
pokládala,	ale	odpověď	na	ni	jsem	nenacházela.	
	 Minulý	rok	v	létě	za	mnou	přijela	moje	kamarádka	Klára.	Chtěla	jsem	jí	ukázat	něco	
zajímavého,	a	tak	jsme	vyrazily	na	skály,	které	se	nacházejí	v	blízkosti	našeho	hradu.	Cesta	
k	nim	je	úzká	a	kamenitá,	stoupá	příkře	lesem.	Skalní	masiv	se	táhne	několik	desítek	metrů	
od	hradu	směrem	do	lesa	jako	jedna	veliká	kamenná	hradba.	Přístup	k	nim	je	pouze	z	jedné	
strany.	Z	druhé	je	chrání	prudký	sráz	plný	kamenů	a	křoví.	Na	jedné	ze	skal	 je	krásný	a	
široký	převis,	pod	kterým	často	odpočívají	a	někdy	i	přespávají	trempové	a	horolezci.	Udělali	
si	zde	ohniště	na	opékání	vuřtů	a	ohřívání	jídla.	I	tentokrát	jsme	viděly	pod	převisem	deku	
a	v	ohništi	žhavé	uhlíky.	Tomuto	místu	jsme	se	tedy	raději	vyhnuly	a	šly	dál.	Po	kamenných	
schodech	jsme	vystoupaly	na	vedlejší	skálu.	Na	vrcholku	jsme	se	rozhlížely	po	okolí.	Připadaly	
jsme	si	jako	v	pohádce.	
	 Z	ničeho	nic	se	zvedl	silný	vítr.	Po	chvíli	jsme	se	ohlédly	a	viděly,	jak	šlehají	plameny	
z	křoví	pod	skálou.	Úplně	nám	odřízly	přístupovou	cestu.	Dostaly	jsme	hrozný	strach.	„Co	
budeme	 dělat?“	 vykřikla	 vyděšeně	 Klára.	 Napadlo	mě,	 že	 bychom	měly	 někoho	 zavolat.	
Naštěstí	jsme	s	sebou	měly	mobil.	Ještě	že	dáváme	ve	škole	pozor.	Neváhaly	jsme	a	vytočily	
číslo	112.	Ozval	se	příjemný	hlas	nějaké	paní.	Celé	rozklepané	jsme	popsaly,	co	se	stalo.	
Řekla	nám,	že	hasiči	dorazí	co	nejdříve,	a	zároveň	nás	uklidňovala.	Plameny	šlehaly	výš	a	
výš	a	náš	strach	sílil.	Bylo	nám	hrozné	horko.	Hustý	kouř	štípal	do	očí	a	nebylo	vidět	ani	na	
krok.	Bylo	nám	jasné,	že	se	k	nám	hasiči	jen	tak	lehce	nedostanou.	„Kde	vezmou	vodu?“	
vykřikla	jsem.	Zdálo	se	nám	to	jako	věčnost.	Kouř	byl	všude	a	nám	se	hůř	a	hůř	dýchalo.	
Klárka	začala	brečet	a	mně	se	chtělo	také.	Paní	v	telefonu	nás	stále	uklidňovala	a	říkala,	že	
pomoc	už	je	na	cestě.	Kvůli	špatnému	přístupu	pro	nás	prý	letí	vrtulník.	
Jen	to	dořekla,	bylo	slyšet	velký	hluk	a	kouř	nad	námi	se	začal	rozestupovat.	Z	vrtulníku	se	 
k	nám	spouštěl	na	laně	hasič,	aby	nás	zachránil.	Radostí	se	mi	svíralo	hrdlo	a	Klárka	vykřikla:	
„Už	jsou	tady!“	V	tom	okamžiku	jsme	upustily	telefon	a	on	zmizel	v	plamenech.	Hasič	nám	
připnul	kolem	těla	popruhy	a	vytáhli	nás	do	vrtulníku.	Byla	to	úleva.	Z	vrtulníku	byl	na	požár	
zvláštní	pohled.	Těch	hasičů	všude	okolo.	Dosedli	jsme	na	travnatou	plochu	nedaleko	skal,	
kde	už	čekala	sanitka	záchranné	služby.	Lékaři	nám	nasadili	kyslíkové	masky	a	postarali	se	 
o	nás.	Ještě	než	se	zavřely	dveře	sanitky,	přišel	se	s	námi	rozloučit	hasič,	který	nás	zachránil,	
a	řekl,	že	jsme	obě	moc	statečné.	
Dnes	už	vím,	že	se	vždy	najde	někdo,	kdo	by	za	mne	dal	ruku	do	ohně.	
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
„…podléháme kouzlu podzimu, 
nemyslíme při tom na rýmu…“

 Mnohá z maminek malých dětí by si určitě 
přála, aby nástup podzimu probíhal právě tak 
idylicky, jak naznačuje úvodní veršík. Situace 
je však mnohdy úplně prozaická, s nástupem 
podzimních plískanic je rázem veta po jakémkoli 
podléhání a atmosféře, protože toto roční období 
s sebou nese i výše popsané onemocnění, které se 
rychle šíří právě mezi předškolními dětmi. Pevně 
věřím, že zdravou životosprávou, vhodným 
oblečením, dostatkem pohybu a všeobecné pohody 
se nám podaří nastartovat školní rok v klídku a bez 
epidemií.
 Začátku nového školního roku v naší 
mateřské škole  předcházely týdny úprav, protože 
z rozhodnutí  zřizovatele  byla k  2. září navýšena 
kapacita školy z původních 110 na 115 dětí. Téměř 
celé prázdniny probíhaly stavební práce v interiéru, 
kdy, z nařízení Krajské hygienické stanice, 
muselo být ve vybraných prostorách instalováno 
nové osvětlení, navýšen počet WC i dětských 
umyvadel. V souvislosti s touto  přestavbou  bylo  
vybudováno zázemí pro novou třídu, souběžně 
došlo i k rekonstrukci jednoho sociálního zařízení 
pro personál. K návrhu navýšit kapacitu mateřské 
školy dospělo město Chýnov  poté, kdy se ukázalo, 
že nebude zřízena avizovaná dětská skupina se 
sídlem v základní škole, která měla  pojmout  
určitý  počet  dětí, které nemohly být umístěny 
v mateřské škole. Zájem o nabízené přihlášky 
do této skupiny  byl velmi nízký (podle mých 
informací většina oslovených zákonných zástupců 
viděla jako překážku příliš vysoký poplatek za 
poskytovanou  službu, který by i se stravou činil 
cca 3 200,- Kč za měsíc), v řádném termínu se  totiž 
přihlásilo pouze 5 dětí (2 Chýnov, 2 Mašovice,  
1 Chotčiny). Jejich rodiče zároveň zaplatili městem 
požadovanou první zálohu ve výši 2 000,- Kč a tím 
prý vyjádřili dostatečný zájem o umístění svého 
dítěte v zařízení, které rodičům ulehčí péči o děti. 
Na žádost rady města bylo všem pěti žadatelům 
vyhověno a jejich děti  byly  dodatečně přijaty  
k předškolnímu vzdělávání v MŠ.
 Mateřská škola ožila hned s prvními  
hodinami  provozu, naši malí žáci poznávají 
nové kamarády, personál, seznamují se s právy 
i povinnostmi nutnými pro pobyt v kolektivu. 
Adaptace na nové prostředí neprobíhá vždy 
idylicky, mnohé z dětí se s nově vzniklou situací 
potýká obtížně a to je velkou zátěží jak pro ně 

samotné, tak pro rodinné příslušníky i personál. 
Přijmout fakt, že dítě bude, možná poprvé  
v životě, odloučeno od rodičů, způsobuje trauma 
nejen jemu, ale právě i dospělým. Věřím, že rodiče 
našich svěřenců mluví o mateřské škole v dobrém 
a rozptylují tak obavy dítěte z neznáma, vedou je 
k samostatnosti ohledně oblékání, osobní hygieny 
i stravování a usnadňují mu tím přivykání na 
nové prostředí. Jsem přesvědčená, že si doma  
s dětmi o školce povídají, snaží se hodnotit průběh 
dne a formou diskuze nechávají v dítěti doznít 
denní zážitky. Určitě dokáží dětem vysvětlit, že 
v kolektivu vrstevníků není možné vyhovět všem 
najednou, že nelze okamžitě uspokojit nároky 
každého  z  přítomných. V chodu mateřské školy 
se musí dítě i učitelka neustále rozhodovat mezi 
osobními potřebami a zájmy skupiny a tak to určitě 
funguje i v rodinách. Pro zvládnutí  přivykání  na 
život v MŠ děti potřebují pevná pravidla a jejich 
důsledné dodržování. Taková pravidla nastavuje 
mateřská škola a určitě i rodina. Některé z  úkonů 
mají téměř rituální formu, poskytují dítěti strukturu 
dne a usnadňují seberegulaci i poznání – sem 
patří pravidelné činnosti jako je hra, úklid hraček, 
stolování, odpočinek. Zákonní zástupci zajisté 
dobře vědí, že pobyt v MŠ je poslední příležitostí 
dítěte zvyknout si na kolektiv před nástupem do 
„opravdové“ školy. Když rodina po počátečních 
peripetiích rezignuje a potomek si prosadí, že do 
školky chodit nebude, stejné problémy nastanou 
při začátku povinné školní docházky. Všechny 
pracovnice naší školy mají za cíl dětem vstup a 
pobyt v MŠ co nejvíce zpříjemnit, provést je školním 
programem i dalšími doprovodnými akcemi.
 Pokud jsem v úvodu článku psala o jistých 
organizačních změnách, musím zmínit ještě jednu, 
která se týká obměny pedagogického kolektivu. 
Během prázdnin ukončila působení v naší 
mateřské škole kolegyně Jana Škrábková, která,s 
výchovou a vzděláváním dětí z našeho města i 
okolních obcí spojila téměř celý svůj profesní život. 
Připravila pro vstup do základní školy několik 
generací nejmladších obyvatel, aby je pak v našem 
zařízení dále potkávala v roli rodičů či dokonce 
prarodičů. Věřím, že jménem vás, kteří paní Janu 
znáte jako laskavou učitelku vašich dětí, i jménem 
mým jí mohu takto veřejně vyjádřit poděkování 
za dlouholetou tvůrčí práci ve prospěch našich 
nejmenších a popřát jí do dalších let pevné zdraví, 
osobní i rodinnou pohodu.  

Helena Málková, ředitelka MŠ
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SPOLEČESKÁ KRONIKA, ZPRÁVY Z MATRIKY:
Životní jubilea
V měsíci srpnu a září oslavili svá životní 
jubilea tito naši občané:

70 let
Vodrážka Josef, Chýnov
Jelínek Václav, Chýnov
Svobodová Marie, Chýnov
Balínek Václav, Chýnov
Zámečník Václav, Chýnov
Dvořák Václav, Chýnov

75 let
Šulcová Marie, Chýnov

80 let
Pozděnová Vlasta, Chýnov
Kainráthová Jiřina, Chýnov
Svoboda Zdeněk, Chýnov
Holkupová Ludmila, Chýnov

85 let
Hrušková Drahomíra, Chýnov
Štroufová Věra, Chýnov
Novotná Albína, Chýnov
Doležal Václav, Chýnov

91 let  
Marešová Zdeňka, Chýnov

92 let  
Čihák František, DS Chýnov

93 let  
Stisková Vlasta, Dobronice

Všechny uvedené jubilanty navštívily 
členky SPOZ s blahopřáním a drobným 
dárkem. 

Narozené děti:
Jakubal  Ondřej, Chýnov
Prášek Tomáš, Chýnov
Vrtiška Tomáš, Chýnov
Štěpán Vojtěch, Chýnov
Dvořák Radim, Chýnov
Dvořáková Denisa, Chýnov

Úmrtí:
Čížková Josefa (1913), Chýnov DS
Kapplerová Vlasta (1929), Chýnov
Hrubantová Jiřina (1934), Chýnov
Kašpárková Miroslava (1925), Chýnov
Nováková Anna (1929), Chýnov
Krch Josef (1934), Chýnov
Fučík Pavel (1962), Chýnov
Janů Václav (1953), Chýnov
Bednář Josef (1929), Kloužovice
Coufalová Josefa (1921), Chýnov
Zadražil Jan (1941), Chýnov

Chystané akce SPOZ do konce roku 2013:
Sbor pro občanské záležitosti a sociální a zdravotní komise 
města Chýnova pořádá přátelskou besedu občanů starších 70 let.
Beseda se uskuteční v pátek 18. října 2013 v sále Kulturního 
domu v Chýnově. Začátek je ve 13:30 hodin.
Další velkou akcí SPOZ je předvánoční návštěva klientů  
v Domově pro seniory Chýnov s předáním drobných dárků.

Dne 19. září 2013 oslavili vzácné životní výročí  - 
diamantovou svatbu - 60 let společného života - manželé 

Albína a Josef Novotných z Chýnova. Při této příležitosti je 
navštívil místostarosta města Jan Pistulka s předsedkyní SPOZ 
Marií Fučíkovou.
Diamantoví manželé vzpomínali na svatební den před 
šedesáti lety, vzpomínali na společné začátky jako mladí 
novomanželé, vzpomínali na práci, stavbu rodinného domku, 
ale i na kamarádství, zábavu a společenský život. Ještě jednou 

blahopřejeme.

Krásné životní výročí si dne 17. 8. 2013 připomenuli 
manželé Marie a Karel Vilímkovi z Chýnova, kteří oslavili  

50 let společné cesty životem.
K tomuto výročí jim přišel blahopřát i starosta města pan Pavel 
Eybert společně s předsedkyní SPOZ Marií Fučíkovou. Při 
návštěvě nechyběly květiny, dárky a dobrá nálada. Přejeme 

ještě mnoho společných let a hlavně pevné zdraví. 

Sňatky:
Škrábek Martin, Chýnov a Čížková Eva, Turovec
Mészáros Josef, Chýnov a Čížková Marie, Turovec
Peclinovský Zdeněk, Praha a Basíková Iveta, Chýnov 
Vondráček Jan, Chýnov a Hrušková Veronika, Dobronice
Růžička Lukáš, Ústí nad Orlicí a Kášková Andrea, Chýnov
Vácha Tomáš, Chýnov a Kincová Gabriela, Chýnov 
Pospíchal Miloš, Měšice a  Poláková Martina, Měšice 
Pospíchal Jaroslav, Chýnov a Fauová Martina, Sezimovo Ústí
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 Zasedání Zastupitelstva města Chýnova se konalo 3. 9. 2013 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, které přednesli starosta, předsedové výborů a komisí.
Následně se zastupitelstvo seznámilo s rozbory hospodaření za první pololetí, které za město přednesl předseda finančního 
výboru, za ZŠ Chýnov zástupce ředitele školy, za MŠ Chýnov ředitelka školy a za Chýnovskou majetkovou, Místní 
hospodářství a bytové hospodářství vedoucí organizace.
 V bodě nákupy a prodeje schválili zastupitelé bezúplatný převod pozemku za hřbitovem od Státního pozemkového 
úřadu za účelem vybudování místní komunikace a veřejné zeleně i prodej pozemků, jak byly předloženy v Záhosticích, 
Kloužovicích a v Chýnově. Starosta informoval zastupitelstvo o činnostech prováděných v Chýnově a jeho místních 
částech, oprava komunikace u Bítova, prodloužení komunikace a chodníků Na Návozech, vybagrování rybníčku  
v Kloužoviocích, výstavba chodníku a plotu u Chýnovské majetkové, výměna a doplnění bodů veřejného osvětlení, 
úprava pomníku v Dobronicích, oprava střech v ZŠ a MŠ, výměna el. kabelu k vodojemu Na Lipici, dokončení 
chodníku v Tyršově ulici a dalších pracích ve městě. Seznámil zastupitele s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření 
města,oddělením přezkumu Krajského úřadu Jihočeského kraje s výsledkem bez závad a s akcemi pořádanými ve městě 
v měsíci září.
 Zastupitelsvo dále projednalo záměr dálkového vytápění Kloužovic z bioplynové stanice ZD a vyslovilo souhlas 
s přihlášením se k výzvě k Operačnímu programu Životní prostředí 2007 – 2013 L.výzva – Prioritní osa 3: Udržitelné 
využívání zdrojů energie a souhlasilo se založením společnosti s.r.o. s pracovním názvem Kloužovická tepelná s.r.o.
V bodu různé seznámil předseda finančního výboru zastupitelstvo se zprávou o provozování vodovodu, kanalizace a ČOV 
a výsledky hospodaření za rok 2012, pan Musil navrhl sjednotit parkovací místa na zelených pásech kolem komunikací 
a bylo odpovězeno na dotaz týkající se  vybavení smuteční síně na hřbitově odpovídající audiotechnikou. Zastupitelstvo 
potvrdilo dva přísedící Okresního soudu v Táboře, kteří předložili osvědčení potřebná pro výkon této funkce. Na závěr 
starosta seznámil zastupitelstvo s vypsáním výběrového řízení na ČOV Záhostice a přípravou dalších výběrových řízení 
na fontánu, sběrný dvůr a zametací vůz. 
 Jednání zastupitelstva bylo ukončeno schválením usnesení. Příští zasedání zastupitelstva proběhne 29.10. 2013  
v 19 hodin v jídelně restaurace  Na Radnici.                                                                                        Jan Pistulka, místostarosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA:

Z KATOLICKÉ FARNOSTI:
Ve farnosti jsme prožili několik mimořádných akcí:
 ●   V červenci jsme prožili s dětmi z farnosti i z okolí 
týden na táboře na faře v Borotíně. Podnikli jsme 
jeden větší výlet na Monínec. Formou her (např. 
luštění hlaholice, hledání hrobu sv. Metoděje...) jsme 
si přiblížili téma celého tábora - život svatých Cyrila 
a Metoděje. Viz fotografie vpravo.
●   Na začátku září jsme se s dospělými i dětmi sešli 
u táboráku. Děti si zahrály hry, dospělí si příjemně 
popovídali a všichni jsme se dobře najedli.
●  V předvečer svátku sv. Václava jsme slavili mši 
 s dětmi v nádherném prostředí Chýnovské jeskyně 
 v kapli sv. Vojtěcha.
● Na říjen také připravujeme ve spolupráci  
s Diakonií Broumov další humanitární sbírku 
oblečení. Více informací najdete na zadní straně 
tohoto čísla občasníku.
●   Na sobotu 9. listopadu chystáme svatomartinský 
průvod s lampionovou dílničkou, na prosinec již 
tradiční vánoční dílnu pro děti i dospělé a vánoční 
koncert.

Při opravě chýnovské fary byla dokončena omítka na soklu z přední strany a také druhý nátěr omítky. Město 
Chýnov přispělo 60 tisíc Kč (část na letošní dodělávky, část na zaplacení loňských prací). Jsem velmi vděčný 
za tuto pomoc.                                                                                                                        Mgr. Václav Mikula
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SEMINÁŘ  KE  150.  VÝROČÍ  OBJEVENÍ  CHÝNOVSKÉ  JESKYNĚ
Oslavy 150. výročí objevení Chýnovské jeskyně uzavře v sobotu 
12. října 2013 seminář o této národní přírodní památce. Seminář 
bude veřejně přístupný a začne ve 13.00 hodin v kulturním sále 
restaurace Na Radnici v Chýnově. Zazní zde řada příspěvků 
zabývajících se historií jeskyně, vývojem organizační struktury, 
speleologickými výzkumy, geologií a mineralogií, výzkumem 
netopýrů a ochranou jeskyně. Svou účast přislíbili naši přední 
odborníci, ale i pamětníci, kteří zde prováděli výzkumy před 
více než 70. lety. Seminář doprovodí výstava o historii jeskyně. 
Z příspěvků plánuje Správa jeskyně vydat sborník. Schéma 
semináře bude tradiční, to znamená 15 minut k jednotlivému 
tématu a 5 minut diskuse. Na závěr semináře proběhne neformální 
společenský večer, kde bude prostor nejen ke vzpomínání, ale i 
setkávání lidí, kteří by se dnes již obtížně potkali. Budete-li mít 
zájem, přijďte, a budete-li mít doma cokoliv, co by přispělo ke 
skládání mozaiky historie jeskyně a vápenictví na Pacově hoře, 
pochlubte se s tím na tomto unikátním setkání.

Ing. Karel Drbal, vedoucí Správy Chýnovská jeskyně

SDH CHÝNOV
Naše soutěžní družstvo se letošní 
rok aktivně účastní Táborské 
hasičské ligy, která se pomalu chýlí 
do konce. Je před námi poslední 
soutěž ligy ve Zhoři u Tábora a 
naše družstvo si letos s novou 
požární stříkačkou nevede vůbec 
špatně. Nyní je na průběžném 

šestnáctém místě a na kontě má 38 bodů. Ve Zhoři je náš 
jasný cíl dostat se před družstvo Slap, které má bodů 43. 
Seriál Táborské hasičské ligy jsme letos objezdili skoro 
celý, kromě první soutěže ve Dvorcích, kdy jsme měli 
okrskovou soutěž. Bohužel začátek ligy pro nás nebyl moc 
úspěšný, na čemž se podepsalo hlavně nové složení týmu a 
silnější stříkačka, na kterou jsme si museli zvyknout.
 V požárním sportu, stejně jako v jiných sportech, je důležité 
trénovat, a tak jsme se s vervou pustily do tréninků, pro které 
ale nemáme moc dobré podmínky. A i když se říká: „Těžko 
na cvičišti, lehko na bojišti“, tak terén na louce u bazénu 
a ligové tratě se nedají srovnávat. Naše družstvo pilovalo 
sehranost všech postů a dařit se nám začalo bohužel až na 
sedmé soutěži ve Slapech, kde jsme získali první body. Od 
této soutěže jsme s jedinou výjimkou odváželi ze soutěží 
vždy body, což je pro nás veliký úspěch oproti předchozí 
sezóně. Do příští sezóny chceme vejít úspěšně a bodovat 
hned od začátku. Rád bych shrnul naše letošní nej, a to 
nejlepší čas na 3B  je 18,23s v Chotěmicích a na 2B 15,74s 
z Kozmic. Na závěr snad jen podotknu, že naše družstvo se 
nezúčastnilo jen soutěží zařazených do Táborské hasičské 
ligy, ale i neligových soutěží, jako je tradiční Srandamač  
v Dolních Hořicích, soutěže na táborském náměstí a 
soutěže v Ústrašicích.                                      Jan Kainráth



Z HISTORIE NAŠEHO MĚSTA
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 Nedá mně to nevzpomenout na těžké chvíle našeho národa, to je na dobu okupace. Co zla a ponížení tato 
doba přinesla. Co zanechala bolesti a smutných vzpomínek v našich lidech. Skoro v každé rodině na tuto dobu 
nevzpomínají v dobrém. Proto bych chtěl i já vzpomenout na všechny ty, kteří této době obětovali to nejcennější 
a to je – lidský život. Jak všichni víte, když někdo z Chýnova zemře, je následně důstojně pochován na zdejším 
hřbitově. To se ale nedá říci o lidech, kteří skončili v různých koncentračních táborech obsazených Němci. A jsou to 
občané, kteří žili pokojným životem v Chýnově. Jejich smrt nám musí připomínat neustále tu dobu, kdy tito občané 
položili své životy za svobodu. Co vědí mladí lidé o těchto mučednících? Nic. Dnes chodí okolo jejich domů, ale co 
se tam kdysi odehrálo, nikdo z nich neví. Kdyby nebylo Práškovy Čítanky, tak se o historii nic nedozví. Kdopak ví 
o tom, jak gestapo odvezlo pana Emana Váchu přímo z práce a jeho manželku přímo z domova za školou? Nebo 
pana Kučeru a jeho paní? Nikdo taky neví, když odváželi z chýnovského náměstí velkou skupinu Židů, žijících 
pokojným životem v Chýnově. Měli jen ranečky svých nejnutnějších věcí. Představte si, já chodil do druhé třídy, 
když pan učitel Zadražil, když jsme přišli do školy, řekl: „Děti, oblečte se, půjdeme se rozloučit s místními Židy“, 
které potom odvezli na autech pryč. 
Přikládám stručný seznam osob použitý z Práškovy Čítanky: Beneš Jan, Benešová Marta, Guttmann Hynek, 
Guttmannová Valerie, Joklová Berta, Köhn Jakub, Köhnová Irma, Köhn Jiří, Metzker Zikmund, Metzkerová 
Hermína, Metzkerová Otýlie, Metzker Josef, Steiner Emil, Steinerová Pavla, Steiner Arnošt, Steiner Karel, Vesecký 
Bohumil, Vesecká Hedvika, Vesecký Jaroslav a Vesecký Petr.
 Tito lidé se již ani jeden nevrátil z koncentračních táborů. A v Chýnově je jenom malý pomníček u „Pomníku 
padlých obětem II. světové války“. Dojděte se podívat do Tábora do nemocnice, v prvním patře najdete seznam 
lékařů popravených Němci. V Táboře před reálným gymnáziem je pomníček padlých se jmenným seznamem.  
V Mašovicích, v Chotčinách, v Dolních Hořicích – všude seznamy padlých v obou světových válkách. Tito zmínění 
chýnovští občané na seznamu nemají nikde žádný pomníček ani vzpomínku na jednotlivce – není. Je potřeba 
neustále mladým lidem připomínat tuto dobu. Ona tato doba se připomíná sama. Dnes, jak já to vidím, tak  
v televizi a v knihkupeckých prodejnách docela ve velkém množství propagují druhou světovou válku. Dostanete 
na kazetách podrobný životopis Hitlera, Göblse, Göringa a taky litují, že to Rommel v Africe prohrál. Dnes už je zase 

jiný pohled na hrdiny německého Wehrmachtu za druhé 
světové války. Ono to takhle začalo taky v roce 1939. Dnes 
se policie pere s neonacisty, vůbec lidem nevadí, když 
někde na uzavřené zábavě někoho zamordují. Tímto chci 
jenom oživit a připomenout dění kolem nás. Nesmíme 
jen tak přihlížet na toto dění. Premiér Nečas se omlouvá 
Němcům za odsun v roce 1945. Kdo se omluví těm našim 
lidem, které odsunuli, ale již se nevrátili.
Nakonec, stačila by malá nástavba u „pomníku padlých“ 
se jmenným seznamem.                   Děkuji, Jiří Tychtl 

připravujeme pro vás na další měsíce...
říjen

- 30.09. – 04.10. TÝDEN KNIHOVEN, Měk Chýnov
- 04.10. 19:00 Koncert TRUBAČŮ, kostel Nejsvětější Trojice
- 17.10. 16:00 Beseda  s Mgr.  L. Mészárosovou, „PEKING“,  Měk Chýnov
- 19.10. 11:00 Divadlo U Hasičů, Tobogán, Praha
- 22.10. 17:00 Vernisáž výstavy klientských  prací Denního a týdenního stacionáře Klíček Tábor,   
  výstava je k vidění do 05.11.2013, Měk Chýnov
- 31.10. 17:00 Beseda s Ing. D. Lazárkovou, „REUNION a MAURICIUS“, Měk Chýnov

listopad
- 07.11. 17:00 Vernisáž výstavy obrazů paní Evy Wernerové Malkovské,  Měk Chýnov
- 13.11. 17:00  Beseda s léčitelem Michalem Ježkem, „SÁM  SOBĚ LÉČITELEM“, Měk Chýnov
- 21.11. 19:00 Divadlo Karlín, Aida, Praha 

prosinec
- 06.12. 17:00 Vernisáž VÁNOČNÍ VÝSTAVY, Měk Chýnov
- 12.12. 17:00 Beseda s Pavlem Toufarem „Vánoční zvyky“, Měk Chýnov

KNIHOVNA  A  INFOCENTRUM



 Vzhledem k tomu, že podzimní části fotbalových soutěží jsou teprve na začátku, bude tentokrát má 
zpráva stručnější. 
 Nová sezona byla zahájena tradičním již XIII. ročníkem turnaje O pohár starosty města Chýnova, který 
se konal v sobotu 27. července. Turnaje se zúčastnila mužstva FC MAS Táborsko „B“ (divize), SK SIKO 
Čimelice (krajský přebor), SK Pacov (krajský přebor) a domácí FC Chýnov (1.B třída). V období konání 
turnaje byla zrovna tropická vedra, což se také částečně odrazilo na počtu diváků, ale rozhodně ne na výkonech 
zúčastněných mužstev. První semifinálové utkání mezi sebou sehrály FC MAS Táborsko „B“ a SK SIKO 
Čimelice a skončilo výsledkem 5:0 pro favorita FC MAS Táborsko. Ve druhém semifinále nastoupily domácí 
FC Chýnov proti SK Pacov. Po vyrovnaném utkání, které skončilo 0:0, musely rozhodnout penalty, ve kterých 
byli úspěšnější domácí. Rozhodující penaltu proměnil brankář Jirka Průša. V utkání o třetí místo porazil SK 
Pacov - SK SIKO Čimelice 1:0. 
Ve finále byl viděn opravdu hezký fotbal, ke 
kterému přispěli svou bojovností i domácí. 
Chvílemi byli vyrovnaným soupeřem velkému 
favoritovi turnaje. Výsledek finále byl nakonec 
5:1, ale ještě pět minut před koncem byl stav 3:1.  
I podle střelců branek lze vidět, jak byl celek FC 
MAS Táborsko „B“ posílen hráči druholigového „A“ 
mužstva. Branky v obou zápasech vstřelili Stoszek 3, 
Potočný 2, Kočí 1, Vukadinovič 1, Škrábek 1, Rabiňák 
1, Smetana 1. Jedinou braku domácích dal V. Zadražil.
 Po sehrání jednoho přátelského utkání s Mladou 
Vožicí (výsledek 2:2) byla v sobotu 17.8. zahájena 
podzimní část soutěže, kdy jsme na domácím hřišti 
přivítali Sokol Záhoří. Po vynikajícím výkonu jsme 
vysoko vyhráli 12:3. V současné době jsou v soutěži 
mužů odehrána čtyři kola (další výhry – v Miroticích 
5:0, doma s Řepčí 5:1 a v Ratiboř. Horách 5:2). Naše 
mužstvo zatím neztratilo ani bod a je na čele tabulky  
s plným počtem 12 bodů a s výborným poměrem 
branek 27:3.  
 V mládežnických soutěžích jsou odehrána dvě 
kola. Dorostenci vyhráli v Plané nad Lužnicí 3:1 a 
prohráli doma s celkem Tučap 0:3. Žáci zvítězili nad Řepčí 9:0 a prohráli v Plané nad Lužnicí 3:0. Mužstvo 
starší přípravky sehrálo zatím pouze jedno utkání, ve kterém prohrálo 11:0 v Soběslavi. Mladší přípravka má 
odehraná dvě vítězná utkání, ve kterých nastříleli 25 branek a obdrželi pouze 4.
 To je ze současného dění v chýnovském fotbale asi vše. Další informace z fotbalového klubu a výsledky 
po podzimní části mistrovských soutěží vyjdou v prosincovém občasníku. 

 Za fotbalový klub FC Chýnov Václav Zadražil, místopředseda

ZE SPORTU: FOTBAL
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ZE SPORTU: KUŽELKY
Kuželky - sezona 2013/2014
 V září začíná nový ročník kuželkářských soutěží družstev. Ve 2KLŽ budou naše 
ženy bojovat o postup do nejvyšší soutěže s těmito hráčkami: Cízlerová Miroslava, 
Kotorová Dita, Kovandová Alena, Návarová Věra,  Ondřejová Šárka, Takáčová Jana..
 Muži – áčko v KPII mají na soupisce tyto hráče: Bronec Pavel, Hanzálková Libuše, 
Langweil Pavel, Mašek Miroslav, Roubek Oldřich, Straka Dušan, Zíka Vladimír.
 Družstvo „B“ bude bojovat v okresním přeboru v tomto složení: Hes Tomáš, Chyška Tomáš, Kaprál 
Stanislav, Král Luděk, Návara Michal, Šalát Jiří, Škrábek Miroslav, Trpák Karel.
 Všem přejeme co nejvíce poražených kuželek a hodně získaných bodů!                               Blanka Roubková
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CYKLOKLUB CHÝNOV 
	 Máme	 za	 sebou	 úspěšně	 zorganizovanou	
další	velkou	akci	a	 tou	byly	cyklistické	závody	MTB	
maraton	 města	 Chýnov,	 ve	 kterých	 jsme	 převzali	
štafetu	po	Filipu	Ryjáčkovi	a	 jeho	týmu	z	Apex	Bike	
Tábor,	 kteří	 organizovali	 předešlých	 deset	 ročníků.	
Ale	 to	nebyla	 jediná	 letošní	 změna	MTB,	další	byla	
délka	trati,	která	se	oproti	minulým	ročníkům	protáhla	
na	42	km.	Závodilo	se	ve	dvou	základních	kategoriích	
a	to	muži	a	ženy,	které	byly	ještě	rozděleny	do	dalších	
podkategorií.	 Závodníci	 se	 sešli	 v	 hojném	 počtu	
161	 zúčastněných,	 i	 když	 ne	 všichni	 trať	 dokončili.	
Závodům	 vévodil	 Zdenda	 Tomeček	 z	 klubu	 Apex	
Bike	Tábor,	který	startoval	s	číslem	1	a	to	si	uhájil	jak	
ve	své	kategorii,	 tak	 i	v	celkovém	vítězství	s	časem	
1:37:02.	Další	hvězdou	byl	Ivan	Rybařík,	loňský	vítěz	
Crocodile	Trophy,	který	dorazil	do	cíle	osmý.
	 Trať	 byla	 náročná	 hlavně	 díky	 bahnitému	
terénu,	 který	 způsobilo	 počasí	 v	 uplynulých	 dnech.	
Týden	 před	 závody	 jsme	 si	 chtěli	 trasu	 projet,	 ale	
bohužel	polovina	trati	byla	pod	vodou,	která	vysychala	
pomalu	 a	 ještě	 ve	 středu	 nebylo	 rozhodnuto,	
kudy	 začátek	 závodu	 povede.	 Naštěstí	 se	 počasí	
umoudřilo	a	vše	začalo	klapat	podle	plánu.	Výsledky	
si	 můžete	 prohlédnout	 na	 stránkách	 klubu	 (http://
cykloklubchynov.deg.cz).

 

Součástí	závodů	byl	i	dětský	závod	Aktivní	pro	život	
s	E.ON,	ve	kterém	se	utkalo	59	dětí.	I	zde	jsme	měli	
svá	 „želízka	v	ohni“,	některá	z	nich	se	na	 rozdíl	od	
svých	starších	kolegů	umístila	na	stupních	vítězů.
Velké	 díky	 patří	 městu	 Chýnov,	 pod	 jehož	 záštitou	
jsme	 měli	 možnost	 závod	 uskutečnit,	 hlavnímu	
sponzorovi	 KYMA	 REALITY	 pana	 Tomáše	 Blahy	 a	
ostatním	 sponzorům:	 panu	 Turečkovi,	 Dřevotvar-
řemesla	a	služby,	ZD	Dolní	Hořice,	LIHO	Blanice	a	
ostatním.	 Pak	 	 také	 Bistru	 na	 hřišti	 a	 fotbalovému	
klubu	 Chýnov	 za	 zázemí	 a	 skupině	 Klávesy	 Band	
za	 příjemný	 večer	 a	 celé	 odpoledne,	 dobrovolným	
hasičům	 pod	 vedením	 velitele	Oty	 Strnada	 a	 všem	
ostatním	pořadatelům.
	 Pravidelnost	vyjížděk	se	nyní	bude	podřizovat	
přízni	 počasí.	 Za	 zmínku	 stojí	 zatím	 náš	 nejdelší	
cyklovýlet,	 a	 to	 na	 zříceninu	 hradu	 Šelemberku	 

u	 Mladé	 Vožice,	 kam	 jsme	
vyrazili	 v	 sobotu	 24.8.2013.	
Vyráželi	 jsme	 9:30	 hodin	 od	
školy	 a	 na	 hrad	 jsme	 dorazili	
kolem	 poledne.	 Po	 krásném	
výhledu	 na	 okolní	 krajinu	 jsme	
se	přesunuli	do	Mladé	Vožice,	kde	jsme	dětem	koupili	
v	restauraci	oběd.	Po	odpočinku	a	nabrání	nových	sil	
jsme	se	vydali	na	zpáteční	cestu.	Cílem	bylo	Bistro	na	

hřišti,	kde	děti	dostaly	limonádu	a	sladkou	odměnu.	V	
této	chvíli	jsme	měli	najeto	kolem	55	km.	Chtěl	bych	
pochválit	 všechny	 děti,	 které	 s	 námi	 jely,	 za	 jejich	
vytrvalost	a	šikovnost.
	 V	 neděli	 8.9.2013	 proběhl	 první	 ročník	
Dětských	MTB	závodů.	Zúčastnilo	se	53	závodníků	
(20	 dívek	 a	 33	 chlapců)	 rozdělených	 do	 kategorií	
podle	 roku	 narození.	 Samozřejmě	 jsme	 měli	 i	
své	 reprezentanty,	 kteří	 si	 vedli	 výborně,	 proto	
jim	 patří	 velká	 gratulace.	 Pro	 všechny	 závodníky	
byly	 připraveny	 sladké	 odměny.	 Opět	 bych	 chtěl	
poděkovat	všem	našim	sponzorům,	pořadatelům,	ale	
i	 závodníkům	a	 jejich	 rodičům.	 Jednotlivé	 kategorie	
byly	obsazeny	následovně:
1. kategorie:	 předškoláci	 narozeni	 od	 roku	 2008	
(2km)	hoši:	1.	místo:	Doubek	Jakub
2. kategorie:	 benjamínek	 I,	 rok	 narození	 2006-7	
(4	 km)	 dívky:	 1.	 místo:	 Šístková	Anežka,	 2.	 místo:	
Kovandová	 Terezka,	 3.	 místo:	 Váchová	 Kája	
(cykloklub	 Chýnov).	 Hoši:	 1.	 místo:	 Bronec	 David	
(cykloklub	Chýnov),	2.	místo:	Majer	Matěj,	3.	místo:	
Doubek	Tomáš.		
3. kategorie:	 benjamínek	 II,	 rok	 narození	 2004-
2005	 (4	km)	dívky:	1.	místo:	Doubková	Žofie.	Hoši:	 
1.	 místo:	 Sumerauer	 Ondra	 (cykloklub	 Chýnov),	
2.	 	místo:	Svěchota	Lukáš,	3.	místo:	Eybert	Tadeáš	
(cykloklub	Chýnov).
4. kategorie:	 benjamínek	 III,	 rok	 narození	 2002-3	
(6	 km)	 dívky:	 1.	 místo:	 Šafaříková	 Klára,	 2.	 místo:	
Mráčková	 Denisa	 (cykloklub	 Chýnov),	 3.	 místo:	
Zadražilová	 Anežka	 (cykloklub	 Chýnov).	 Hoši:	 1.	
místo:	Staněk	Matyáš	 (cykloklub	Chýnov),	2.	místo:	
Vácha	Vojta,	3.	místo:	Sumerauer	Radek	(cykloklub	
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SETKÁNÍ  S  ARMÁDOU  A  INTEGROVANÝM  ZÁCHRANNÝM  SYSTÉMEM

	 V	sobotu	14.	září	odpoledne	
proběhl	již	6.	ročník	akce	nazvané	
Setkání	 s	 armádou	 a	 složkami	
integrovaného	 záchranného	
systému.
	 Aby	byl	trochu	jiný,	pozvali	
jsme	skupinu	vojenské	historické	
techniky	Žižkova	vozba	z	Tábora,	
která	předvedla	ukázku	z	bojů	v	
Afganistánu.	 Po	 ní	 následovaly	
ukázky	 z	 výcviku	 Armády	 ČR,	
které	provedl	42.	mechanizovaný	
prapor	 „svatováclavský“	 
z	Tábora,	a	třetí	ukázku	provedla	
skupina	 Lindem	 z	 Březnice,	

šlo	o	ukázku	z	bojů	II.	světové	války.	Další	ukázky	předvedl	Hasičský	záchranný	sbor	 
z	 Tábora	 a	 to	 záchranu	 osoby	 visící	 na	 laně	 v	 bezvědomí,	 hasiči	 z	 Chýnova	 spolu	 s	
vojáky	a	záchranáři	připravili	soutěže	pro	děti	ve	střelbě,	na	překážkové	dráze,	hašení	
ručními	prostředky	a	záchranu	
osoby	 s	 problémy	 základních	
životních	funkcí.	Po	celou	dobu	
pak	byla	ke	zhlédnutí		vojenská	
současná	i	historická	technika,	
ale	také	historické	sanitní	vozy.	
Díky	 počasí,	 které	 se	 přece	
jen	 nakonec	 umoudřilo,	 tak	
mohlo	být	přes	2	tisíce	diváků	
spokojeno	 s	 předvedeným	
programem	a	kdo	chtěl,	mohl	
se	 po	 skončení	 akce	 svézt	 na	
historické	 vojenské	 technice,	
třeba	i	na	tanku.

Mgr. Pavel Eybert - starosta 

Chýnov).
5. kategorie:	mladší	žáci	rok	narození	2000-1		(6	km)	
dívky:	1.	místo:	Macková	Pavlína	(cykloklub	Chýnov),	2.	
místo:	Šitnerová	Dana,	3.	místo:	Bartáčková	Andrejka	
(cykloklub	Chýnov).	Hoši:	1.	místo:	Macháček	Tomáš	
(cykloklub	Chýnov),	2.	místo:	Grym	Tadeáš,	3.	místo:	
Macek	Ondřej	(cykloklub	Chýnov).	
6. kategorie: starší	 žáci,	 rok	 narození	 1998	 -	
1999	 (8	 km)	 dívky:	 1.	 místo:	 Nováková	 Nikola	
(cyklo	 Jistebnice),	 2.	 místo:	 Nováková	 Kristýna	 
(cyklo	 Jistebnice).	 Hoši:	 1.	 místo:	 Šitner	 Jarda	 (GS	
cyklo	 	 Jistebnice),	 2.	 místo:	 Novák	 Honza	 (ČEZ	 CT	
Tábor),	3.	místo:	Doucha	Štěpán	(ČEZ	CT	Tábor).	
7. kategorie děti	 narozené	 do	 roku	 2009	 (500m)	

odstrkovadla	dívky:	1.	místo:	Majerová	Adélka,	2.	místo:	Váchová	Katka	(cykloklub	Chýnov),	3.	místo:	Šalátová	
Katka.	Hoši:	1.	místo:	Štrauf	Míša,	2.	místo:	Bartáček	Jenda	(cykloklub	Chýnov),	3.	místo:Šístek	Radim.	
Výsledky	ostatních	závodníků	si	můžete	prohlédnout	na	stránkách	http://cykloklubchynov.deg.cz.

Za cykloklub Jarda Bartáček (předseda klubu a ředitel Chýnovských cyklozávodů)



Strmý vrch a závěr sezóny 2013
 Již XXXI. ročník závodu motocyklů do Strmého vrchu se jel v sobotu 21. září ve sportovním areálu na předměstí. 
Tento závod přepsal třicetiletou historii těchto závodů v pražském Břevnově a může se tak dnes pyšnit největší tradicí  
v celé ČR. Závodu přihlíželo i navzdory ne příliš příznivému počasí 2500 spokojených diváků.
Počasí ráno nevypadalo nic moc, pršelo, a tak vše dávalo tušit, že to budou po dlouhých letech opět pořádné bahenní 
lázně. A také že byly. V dětské kategorii dorazily pouze tři děti a bylo to pro ně opravdu náročné. Všichni měli problémy 
dostat se skrze bláto a hluboké koleje vůbec k patě kopce. Nejlepší byl nakonec František Mašek ze Ševětína, který se 
jednou vyšplhal na hranici sedmnácti metrů. Se slabším motocyklem o obsahu 65ccm pak byla druhá chýnovská Nikola 
Sládková.
 Ve třídě ČZ startovalo celkem šest jezdců. I pro tyto starší motocykly bylo bláto a hlavně hluboké koleje velký 
problém. Na startu byl i vítěz prvního ročníku chýnovského kopce, strakonický Jiří Hynek. Na tohoto vrchařského 
matadora však zbyla, stejně jako loni, bramborová medaile. Bronzovou příčku si čtyřmi podobnými pokusy vyjel tradiční 
účastník motokrosových závodů ČZ Zdeněk Vadlejch. Druhý byl zaslouženě Pavel Jirák z Černošic u Prahy a loňské 
vítězství obhájil v konečném součtu s osmnáctimetrovým náskokem Evžen Zadražil z Motosportu Chýnov.
Nejvíce účastníků (celkem 65) bylo v kategorii motokros + enduro. Jména jako Michek, Bartoš, Körber, Hrobský atd. 
dávala jistotu těch nejlepších výkonů. Prvním sítem po dvou jízdách prošli mezi dvacet postupujících všichni favorité. 
Po třetí jízdě se pak vyselektovalo už jen deset nejlepších. Smolařem dne byl zcela jistě desetinásobný republikový 
šampión v motokrosu Petr Bartoš, který ve všech třech pokusech na kluzké trati dokázal vyvinout takovou rychlost, že 
jako jediný přeskočil obě inkriminované překážky v podobě dvou klád, umístěných několik metrů za sebou. To se mu ale 
nakonec stalo osudným, protože dvakrát ze tří pokusů ho to jen o pár decimetrů vyhodilo zadním kolem mimo vytyčenou 
trať. Divácký obdiv však sklidil velký! Mezi deseti nejlepšími ale nechyběl jeho motokrosový reprezentační kolega 
Martin Michek, letošní vicemistr světa v motokrosu, který nakonec skončil sedmý. Vůbec nejvýše z padesátimetrového 

kopce se ze všech jezdců dostal zbraslavský Josef Čermák, když 
se v posledním pátém pokusu vyhoupl až na hranici 49 metrů. Dva 
pokusy měl ale mírně slabší a tak i když se jeden (nejhorší) pokus 
škrtal dalo mu to až třetí místo. Nejvyrovnanější a hodně kvalitní 
výkony měl předloňský vítěz, bývalý trialista Roman Schmid  
z Trialu Psáry. Ze čtyř počítaných jízd mu ale scházel jeden jediný 
metr na Romana Körbera z pořádajícího Motosportu Chýnov. Ten 
se tak podruhé za sebou stal vítězem chýnovského klání a dokázal, 
že ne náhodou je poslední roky nejlepším českým reprezentantem 
na světových hard endurových soutěžích.
 Do finále se dostali ještě další naši týmoví jezdci František 
Hrobský a Jan Charvát. Štěstí zkoušeli i domácí jezdci v barvách 
pořádajícího klubu Sergej Tyasko, Jiří Bočan a Denis Kyrpikov, na 
finále však jejich výkony bohužel nestačily. 
Paradoxně asi největší zábava se však strhla až na samém konci 
závodu. Po dojetí posledního jezdce závodu nikdo z deseti finalistů 
nezajel do depa a spontánně se pokoušeli pokořit chýnovský kopec. 
Každý z těchto jezdců chtěl být tím prvním, protože v celé historii 
závodu se nikdy nestalo, že by nikdo nevyjel až na vrchol. Navíc 
pořadatel pohotově vyhlásil motivační odměnu v podobě litrové 

lahve rumu. Jako prvnímu se to asi po čtvrt hodině podařilo sympatickému Josefu Čermákovi. V tu chvíli chtěl pořadatel 
akci v nejlepším ukončit, nicméně Martin Michek poprosil o ten úplně poslední výjezd a na zcela poslední pokus 
sobotního odpoledne vyhoupl chýnovský kopec také se slovy „Přeci nenechám motokrosaře zahanbit“ :-) Byla to zkrátka 
parádní tečka za jednatřicátým ročníkem a diváci pak aplaudovali ještě dlouho poté.
 Co se týká rozjeté sezóny 2013, tak za zmínku určitě stojí vedoucí pozice našeho jezdce Rene Hofera v seriálu 
MMČR juniorů ve třídě 65ccm před posledním závodem v Horním Újezdě u Litomyšle. Na krásném průběžně třetím 
místě ve třídě 85ccm je pak další náš týmový juniorský závodník Lukas Prammer. V dámském republikovém poháru je 
pak Daniela Krejčí průběžně třetí ve třídě 125ccm.
 Také jsme v minulém čísle zapomněli čtenáře informovat, že si našeho počínání všimla porota na Plesu sportovců, 
který se uskutečnil před touto sezónou v táborském hotelu Palcát. Dostali jsme ocenění „Nejlepší organizátor sportovních 
akcí na okrese Tábor“. Tohoto ocenění si velmi vážíme a děkujeme všem členům našeho klubu za jejich obětavé nasazení.
Více informací ohledně činnosti našeho týmu naleznete na našem webu www.motosportchynov.cz

Za MOTOSPORT CHÝNOV Milan Makovec

MOTORSPORT
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NECKYÁDA  2013
V sobotu 31. srpna 2013 od 14 hodin proběhl 
na chýnovské vodní nádrži VIII. ročník závodů 
jednotlivců na neckách o ceny „NECKYÁDA 2013“. 
Na padesátimetrové trati změřili 43 závodníci síl 
y v závodu na neckách, další disciplíny byly 
přejezd přes 12 metrovou lávku na vlastním kole 
anebo přeprava druhého na kolečku. Závodníkem s 
nejlepším časem se stal, jako již tradičně, starosta 
Chýnova Mgr. Pavel Eybert. Gratulujeme a těšíme se 
příští rok na shledanou.

V sobotu 31. 8. se na hřišti v Kloužovicích uskutečnil 
III. ročník Kloužovického loučení s létem, tentokrát 
na téma: Divadélko pod širým nebem. Celkem se této 
akce zúčastnilo 50 dětí, které zhlédly dvě divadelní 
představení, ukázku bojových umění a kejklířské 
představení. V průběhu dne měly děti možnost 
realizovat se v kreativní dílně, projít si lanovým 
parkem a vyzkoušet si základy sebeobrany.Celý den 
byl pak zakončen promítáním celovečerního filmu pro 
děti. Tímto všem děkujeme za účast a těšíme se na 
příští ročník. 

S pozdravem K.r.K. (Klub rodičů Kloužovice)

KLOUŽOVICKÉ  LOUČENÍ  S  LÉTEM

 Pečovatelská služba
Nejen pro seniory, ale i pro některé zdravotně postižené občany máme v Chýnově zřízenou pečovatelskou službu. 
Obstarávají ji velmi svědomitě paní Alena Kovandová a paní Jana Tušlová. Jedná se o práci velice časově i fyzicky 
náročnou. Služby v současné době využívá celkem 63 klientů, z nichž asi 54 má denní odběr obědů a ostatním jsou 
poskytovány pečovatelské služby jako pomoc při péči o vlastní osobu, při hygieně, pomoc v domácnosti, nákupy apod. 
Někteří klienti využívají tyto služby kombinovaně, tzn., že odebírají obědy i využívají služby. Naše pečovatelská služba 
funguje pouze v pracovní dny. Není vůbec snadné takovému množství klientů v jednom pracovním dnu stačit.
 Denní maraton začíná pečovatelkám návštěvami u klientů, kteří potřebují pomoc s vlastní osobou, případně 
v domácnosti. Kolem 10. hodiny začíná příprava na rozvoz obědů, část z Domova pro seniory v Chýnově a část z restaurace 
Bowling v Chýnově. Každý klient má svůj jídlonosič, takže je nutné dodržovat pořadí klientů v rozvozových koších  
v autě tak, aby se při rozvozu jídlonosiče nepřeházely. Vlastní rozvoz začíná nakládáním obědů v domově pro seniory, 
potom v restauraci Bowling a odtud začíná vlastní rozvoz ke klientům ulicemi Chýnova tak, jak na sebe navazují. Pokud 
například přibude další klient, je možné, že se celé časy podle jeho konkrétního bydliště trochu posunou. Časy dovozu 
obědů jsou pouze orientační, protože někde může nastat drobné zdržení např. při pomoci klientovi s jídlem, oblečením 
apod. Úhrada za služby se provádí jednou měsíčně, vždy zpětně za uplynulý měsíc. Klienti jsou předem informováni 
o výběru a částce, kterou mají uhradit. Samozřejmě že při výběru peněz také nastane drobný časový skluz. Následně po 
rozvozu obědů je nutné zkontrolovat, případně ošetřit prázdné jídlonosiče a připravit je na další den, eventuálně navštívit 
potřebné klienty s pečovatelskou službou.
 Pokud je nám známo, valná většina uživatelů je s prací pečovatelek plně spokojena. Bohužel někteří klienti 
občas jsou nuceni počkat trochu déle, než pečovatelky dorazí na místo. Rozhodně to není schválnost, ale objektivní 
příčina způsobená např. pomocí jinému klientovi, dopravní situací, výběrem peněz za služby, případně jiným pádným 
důvodem.  Nepochopení a ostré námitky některých klientů rozhodně nejsou na místě a nejsou vhodné. O to víc mrzí, když 
jsou neoprávněné. Ještě jednou zdůrazňuji, že obvyklý čas, kdy pečovatelky přivážejí jednotlivým klientům obědy, je 
pouze orientační. Pokud tedy někdo třeba 10 - 20 minut musí počkat, jistě situaci pochopí. Tyto situace jsou výjimečné. 
Objízdná trasa rozvozu obědů je připravená tak, aby vše plynule navazovalo. 
 Chtěla bych všem našim klientům poděkovat za to, že naše služby využívají, poprosit je o pochopení při 
případných časových skluzech a popřát jim pevné zdraví a síly. Odměnou nám bude i jejich spokojenost.

Dagmar Mládková
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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.

INZERCE:                     Upozornění: za obsah a grafickou úpravu inzerátů nezodpovídá redakce Občasníku!
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Mít peníze může být problém, kam s nimi, bezpečně,garantovaně a výhodně...
Na běžných účtech, ani doma Vaše peníze nevydělávají a navíc ztrácejí na hodnotě!
* občané od 55 let mohou využívat ,,Spoření třetího věku“. Že nevíte, co to je? Spořící účet s neměnným úrokem 2% 
p.a. bez vlivu na výši spoření či jednorázových vkladů.
* termínované vklady od 500.000Kč s úrokem 2,6 - 3,2% p.a. s možností přívkladů.
* stavební spoření s akčním úrokem 2,2% p.a., navíc pro nezletilce zdarma!
Finanční prostředky ve všech třech případech jsou pojištěny až do 100.000 Euro.
Více informací osobně: Andrea Rýcová Vysocká, tel: 606 289 341, kancelář Tábor - Slovan, po předchozí domluvě.

Máme magické datum narození-krátce po půlnoci 
21.srpna 2013, ve chvíli 45 výročí, jsme 2 holky a 2 
kluci a ptáme se „Chcete nás?“  K darování budeme v 
polovině října 2013. Info na telefonu 728 741 315.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA OBLEČENÍ 

• letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
• látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám 
odřezky a zbytky látek)
• domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky -   
pouze nepoškozené
• vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
• obuv - pouze nepoškozenou
• hračky - nepoškozené 

věci, které vzít NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku
- nábytek, matrace, koberce, jízdní kola a kočárky
- znečištěný a vlhký textil

Věci přineste dobře zabalené v pytlích nebo krabicích.  
Prosíme o příspěvek na dopravu a třídění 5,- Kč za 
balík nebo pytel.

Věci je možné odevzdat v Chýnově v bývalém 
pivovaru  v pátek 18. října od 16:00 do 18:00

v sobotu 19. října od 9:00 do 11:00
(Mimo tuto dobu NENÍ MOŽNÉ věci přivážet!)

Děkujeme za Vaši pomoc.
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