OBČASNÍK CHÝNOVSKA
číslo 99

prosinec 2013

SLOVO STAROSTY
Zasedání zastupitelů města Chýnov začalo gratulací nově
zvolenému poslanci Parlamentu ČR panu Ing. Karlu
Turečkovi, který je členem našeho zastupitelstva. Je sice
zvolen za kraj Vysočina, kde podniká, ale věříme, že i tak
bude nadále přínosem pro naše město svojí podporou.
Po úvodních procedurách a schválení programu byly
předneseny zprávy z konání výborů a komisí v období od
minulého zastupitelstva. Jelikož nebyly vzneseny námitky
ani připomínky, byly zastupiteli vzaty na vědomí.
Druhým bodem pak byly nákupy a prodeje. Odsouhlasili
jsme bezúplatný převod pozemku od úřadu zastupujícího
stát ve věcech majetkových, 2/3 p. č.115/12 v KÚ Chýnov.
Pro vaši orientaci jde o část pozemku pod komunikací
v ul. Ludvíka Zatěrandy u školky. Na základě návrhů Lesů
a. s. ČR zastupitelstvo souhlasilo s výměnou pozemků
tvořících komunikace, a to cesty ve Velmovicích k lesu
ve Vrchách (k býv. Rezkově chatě) v majetku města
Chýnov za lesní cestu mezi obecními lesy v Lažansku,
která je zase naopak v majetku Lesů a.s. ČR. Budou
zpracovány znalecké posudky a v případě rozdílných cen
bude provedeno dorovnání buď finančně, nebo dalšími
pozemky. Zastupitelstvo též souhlasilo s odprodejem
pozemku pod domem č. 352 a souvisejícími travnatými
pozemky v těsném sousedství (bytovka Na Návozech)
vlastníkům bytů v tomto domě, a to v cenách, za které
byly odprodány i sousedním bytovkám. Jelikož nedošlo
k doplacení prodávaného pozemku p. č. 1412 (v Pacově
hoře), odsouhlasilo zastupitelstvo rozdělení tohoto
pozemku na část uhrazenou, která zůstane nabyvatelům, a
na část, která jako nezaplacená bude zpět v majetku města.
Třetí bod se zabýval návrhem rozpočtu na r. 2014. Nejprve
došlo ke schválení rozpočtového rámce příjmů a výdajů, a
to po zdůvodnění možných příjmů daňových,
z nájmů a prodejů, poplatků i z vlastní
činnosti. Jelikož dle dostupných údajů vyšla
částka 41 325,- Kč, byla následně zastupiteli
takto schválena jako možný reálný základní
parametr rozpočtu. Poté byly projednány
návrhy investic a plánované neinvestiční
náklady včetně příspěvků zřizovaným
příspěvkovým organizacím a také příspěvků
pro občanská sdružení, se kterými město
spolupracuje. Tyto návrhy vzalo zastupitelstvo
na vědomí s tím, že do příštího zasedání
zastupitelstva je možné doplňovat návrhy ve
schváleném rozpočtovém rámci. Konečnou
podobu rozpočtu bude zastupitelstvo
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projednávat a schvalovat na svém zasedání 17. 12. 2013.
Návrh celého rozpočtu v členění dle kapitol a paragrafů
bude od 1. 12. 2013 vyvěšen jak na úřední desce MěÚ
(pevná i elektronická), tak i na internetových stránkách
města.
Ve čtvrtém bodě jsem pak informoval o činnosti města
v období od minulého zasedání zastupitelstva. Byl
dokončen povrch komunikace Záhostice - Bítov II. část,
dokončeny povrchy komunikace a chodníků v prodloužení
ulice Na Návozech, obnoven povrch parkoviště u Špýcharu,
vybagrován rybníček v Kloužovicích, dokončen chodník a
oplocení u Chýnovské majetkové s.r.o., úpravy pomníků
v Dobronicích, včetně nového stání pro kontejnery na
odpady, obnovena podlaha v garážích HZ v Chýnově,
zhotovena základna pro hasičský sport v areálu fotbalového
stadionu. Dále jsem pak informoval o pokračování výměny
a doplnění veřejného osvětlení, zahájení stavby čistírny
odpadních vod v Záhosticích, předání staveniště fontány a
parkových úprav u vodní nádrže, vypsání výběrového řízení
na stavbu sběrného dvora s kompostárnou a výběrového
řízení na sběrný vůz atd.
V různém jsem pak podal informaci o stavu výběrového
řízení na provozovatele restaurace Na Radnici, které
zatím není dokončeno, a také o podání žádosti na dotaci
pro výstavbu rozvodů teplé vody k vytápění Kloužovic
odpadním teplem z Bioplynové stanice ZD Dolní Hořice.
Zde je třeba říci, že tato akce bude zřejmě připravována
ještě dlouhou dobu, než ji bude možno zahájit.
Schválením návrhu usnesení pak bylo jednání zastupitelstva
zakončeno.
Za Zastupitelstvo města Chýnov
Mgr. Pavel Eybert
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ŠKOLNÍ INFORMATORIUM
Školní rok 2013/2014 byl na Základní škole Chýnov,
okres Tábor zahájen se 369 žáky v 18 třídách. Jeden
žák plní povinnou školní docházku ve škole mimo
území České republiky, je naším kmenovým žákem, ale
není zahrnut v celkovém počtu. Ve všech třídách bylo
dle zahajovacího výkazu integrováno celkem 16 žáků,
kteří pracují podle individuálních vzdělávacích plánů.
Základní školu navštěvují čtyři cizinci (2x Slovensko,
2x Ukrajina).
Ve školní družině je zapsáno 169 žáků, ve školním klubu
47 žáků.
Co vše se nám v 1. čtvrtletí nového školního roku
podařilo:
• Škola je zapojená do projektu Zvyšování motivace
k technickému vzdělávání, který realizuje VOŠ, Střední
škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí.
V rámci tohoto projektu žáci 9. ročníků navštívili 25. října
pracoviště energetiky, robotiky, technických dovedností
a 3D technologií. Další návštěva je naplánovaná na 29.
listopadu 2013.
• Škola pokračuje v plnění projektu „Švýcarsko – český
deník (aneb postřehy švýcarských a českých žáků
z regionů, kde žijí)“, který je podpořen z Programu
švýcarsko – české spolupráce v rámci Fondu Partnerství.
S naší partnerskou školou ve švýcarském Oberthalu
jsme uskutečnili výměnné pobyty. Z každého dne
děti zpracovaly reportáže a fotoreportáže, které jsou
podkladem pro Švýcarsko - český deník. 27. listopadu
je naplánovaná závěrečná konference projektu, na které
pokřtíme „Švýcarsko – český deník“.
• Naše škola je zapojena v humanitárním hnutí „Hnutí
na vlastních nohou“, které nese logo „Stonožka“. Ve
dnech 4. 11. – 8. 11. jsme realizovali „Stonožkový
týden“. Celá škola se proměnila v „cukrárny, kavárničky
i restaurace s rychlým občerstvením“. Velké poděkování
patří třídním učitelům, ale i rodičům a prarodičům žáků,
protože maminky i babičky připravují plno sladkostí.
Dále děti prodávaly řadu svých výrobků například
z korálků, papírové draky, rámečky k obrázkům a další.
Žáci 8. ročníku uskutečnili brigádu v Hartvíkově u pana
Hladíka. Na konto „Stonožky“ jsme odeslali 30 529,Kč. 6. 12. jsou naši nejúspěšnější žáci pozváni do Prahy
na mši pro Stonožku, kterou bude celebrovat Dominik
kardinál Duka.
• Zorganizovali jsme Memoriál Tomáše Havla – přespolní
štafetový závod na počest našeho bývalého žáka.
• Podporujeme občanské sdružení CPK – CHRPA
– výcvik koní pro hiporehabilitaci, prodej zajišťuje
žákovská rada.
• Učitelé dějepisu zajistili pro žáky 9. tříd promítání
filmů k dějinám 20. století s odborným výkladem Mgr.
Luboše Dvořáka a besedu na téma Zmizelí sousedé. Dále
9. ročníky plní projekt Památná místa české historie

Občasník Chýnovska

-2-

v Praze. Hlavním garantem projektu je Mgr. Jaroš a
Mgr. Havlůjová.
• Mgr. Marie Hánová představila naši školu
jako Přidruženou školu UNESCO na MŠMT na
setkání zástupců krajů k problematice vzdělávání
k udržitelnému rozvoji. Prezentovala významné
projekty naší školy a předvedla prezentaci
k Mezinárodnímu roku vody.
• Od 22. 10. do 25. 10. ČŠI sledovala podmínky,
průběh a výsledky vzdělávání a naplňování školního
vzdělávacího programu. ČŠI celkem provedla
22 hospitací, hodnotila přírodovědnou a sociální
gramotnost. Při rozhovoru velice chválila rozmanitost
používaných metod práce, kladný vztah učitel - žák
a další.

Dále se podařilo:
• Účastnit se okresní přírodovědné soutěže Poznej a
chraň a obsadit – mladší žáci (6. a 7. ročník): 1. místo
(Čmelíková Eliška, Schnürer Oliver, Vedralová
Kateřina), 4. místo (Turečková Karolína, Musilová
Kateřina, Novák Jindřich). V kategorii 8. a 9. tříd 2.
místo (Stejskalová Zdena, Křížová Monika, Tůma
Jakub) a 5. místo (Hes Jakub, Hes Jan). V kategorii
nejmladších 2. místo (Zadražilová Anežka, Kuchař
Libor, Šimák Daniel). Za 1. místo žáci přivezli
putovní pohár.
• Eliška Dvořáková obsadila 2. místo
v celorepublikové soutěži Dávají za nás ruku do
ohně.
• V Týdnu knihoven žáci I. stupně navštívili MěK
a besedovali se Štěpánkou Jiráskovou, pro žáky
II. stupně paní Dana Velasová zajistila besedu se
šéfredaktorem ABC.
• Reprezentovat školu ve sportovních soutěžích.
V soutěži Večerní běh Táborem získali 1. místo
Hesová Barbora (4. třída) a Hes Jakub (8. třída);
2. místo Jůzová Anežka a Bronec David (1. třída),
Macháček Michal (6. třída); 3. místo Šístková
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Anežka (1. třída), Staněk Matyáš (5. třída), Šimák
Michal (6. třída), Doucha Štěpán (9. třída). V okresním
přespolním běhu obsadila 1. místo Hesová Barbora.
• Žáci Petr Kořenský, Filip Zadražil, Markéta
Plochová a Eliška Strakatá pod vedením paní učitelky
Kuchařové představili školu na 8. žákovské ekologické
konferenci základních škol v Praze s prezentací na
téma Mezinárodní rok vody – Voda pro život.
• Žáci 4. tříd se zúčastnili výuky na dopravním hřišti
v Táboře, dále jsme zajistili mobilní dopravní hřiště
pro I. stupeň.
• Žáci 5. tříd se zúčastnili projektu První pomoc
zážitkem.
• 5.B se zapojila do celorepublikového internetového
kurzu Hravě žij zdravě, který je návodem na zdravý
životní styl.
• 5.B plní projekty týkající se čtení, a to Celé Česko
čte dětem a Čtení pomáhá. Od druhého zmiňovaného
projektu přišla informace, že již dostavěli
školu na Haiti, na kterou 5. B virtuálně
přispěla. Děti to velmi povzbudilo a obzvláště
kladně hodnotily zprávu, že se vedle této
školy nachází cedule s nápisem „České děti
dětem na Haiti“ a i ony se tímto staly součástí
humanitárního programu.
• Žáci 9. tříd si pod vedením paní učitelky
Šmejkalové a pana učitele Dvořáka připravili
velice pěkný projekt Dušičky a Halloween.
• Chlapci Filip Zadražil a Petr Kořenský velice
zdařile předvedli prezentaci na 1. Žákovské
ekologické konferenci JčK na téma Přírodní a
kulturní dědictví Jihočeského kraje.
• Děti zajistily kvalitní program na vítání
občánků, program pro důchodce, programy

na vernisáže výstav a pro Domov seniorů.
• Vydáváme kvalitní školní časopis SLIM.
• Zajistili jsme testování SCIO pro žáky 9. ročníků
v českém jazyce, matematice, anglickém jazyce a
v obecných studijních předpokladech.
• Nominovali jsme žáky na Talent roku 2013 (Jakub Hes,
Eliška Čmelíková, Lenka Kořenská, Eliška Dvořáková
a Anežka Zadražilová). Anežka Zadražilová získala 2.
místo v kategorii humanitní.
Připravujeme:
• Zpívání u vánočního stromu před školou 18. 12. 2013,
na které všechny občany srdečně zveme.
• Zápis pro školní rok 2014/2015 na 17. 1. 2014 od
13:30 hodin. V tento den bude během celého dopoledne
Den otevřených dveří na naší škole.
Přeji všem občanům pokojný předvánoční čas plný
lásky a pohody. Za Základní školu Chýnov, okres
Tábor Mgr. Marie Hánová, ředitelka školy

Chýnov TV
Možná jste už na internetu objevili odkaz na CHÝNOV TV a jejich zprávy. Již loni v září totiž vznikl na ZŠ
Chýnov nový kroužek, a to Mladý reportér, který vede pan učitel Milan Rada. S malým filmovým štábem
se snaží dokumentovat život v Chýnově. Pravidelně každý měsíc čtveřice dětských reportérů komentuje
několik událostí, které zde proběhly. Navštěvují vernisáže, sportovní a společenské akce, všímají si změn ve
městě a okolí. Práce je to časově náročná. Zprávy, které trvají přibližně 15 až 20 minut, prý zaberou včetně
natáčení, práce ve studiu, střižně a publikování na internet až několik desítek hodin.
Kroužek Mladý reportér se pomalu rozvíjí i technickým vybavením. V letošním roce byl podpořen sponzorským
darem od Lesů ČR, s. p. Došlo tak k nákupu malé digitální kamery, kterou se učí obsluhovat i ti nejmladší
reportéři. Sledovanosti zpráv si všiml i pan Ing. Libor Kuchař a přispěl na nákup bezdrátového mikrofonu,
který si mohou, hlavně v terénu a v davových scénách, připnout reportéři na klopu. Do studia, které si
zřizuje pan učitel Rada ve své třídě, přispěl i pan Ing. Karel Tureček, a to na nákup zeleného klíčovacího
pozadí pro studiové efekty. Všem současným a doufáme, že i budoucím sponzorům tedy děkujeme a
věříme v trvalou přízeň a hlavně vysokou sledovanost.
Jednotlivé díly zpráv najdete na několika místech. Jednak na stránkách školy na www.zschynov.cz, na
YouTube a na Facebooku: Chýnov TV. Kdo si s hledáním aktuálních dílů nechce přidělávat práci, může
zaslat žádost o zařazení své e-mailové adresy do skupiny odběratelů a čerstvé vydání měsíčně obdrží
ve zprávě ihned po publikování. Stačí napsat na rada@zschynov.cz žádost o zařazení pro odběr zpráv a
o všem bude informován mezi prvními.
Čtenáře občasníku žádáme i o to, aby našemu filmovému štábu dávali včas vědět, že se v jejich okolí děje
něco, co si myslí, že by ve zprávách nemělo chybět. Můžete zatelefonovat panu učiteli Radovi na tel. 607
Mgr. Marie Hánová, ředitelka školy
666 888. Když to reportérům časově vyjde, určitě je k vám vyšleme.
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY: „…copak asi dostanem od Ježíška, copak nám letos nadělí...“
Až roznášková služba založí do vašich schránek
poslední číslo občasníku, bude úvodní věta
vysoce aktuální mezi dětmi i dospělými a názvy
dárků budou skloňovány ve všech pádech a
slovních spojeních. My, dospěláci, se začneme
předhánět, abychom včas, přesně podle přání a
nejmodernějších trendů, „vypomohli“ Ježíškovi
se sháněním všeho, co nám naši nejmenší
nadiktovali. V záplavě krabic budou nejen
pestrobarevní hrací plyšáci nebo transformerová
auta, ale i tablety, počítače, televizory, mobilní
telefony, Barbíny a jejich partneři i oblíbená Hello
Kitty, smějící se z roztodivných předmětů a kusů
oblečení. Dárci budou nadmíru spokojeni, jen
děti možná budou tápat, která z těch úžasných
věcí nalezených pod stromečkem vlastně rozvine
jejich fantazii, smyslové vnímání, vylepší řečový
projev, přinese určitou formu poznání, zklidnění
a nabídne prostor pro tvořivost a samostatnou
práci.

diváky. Dojemné rozpaky malé Matyldy, která
viděla maminku v roli „paní herečky“, velice
mile korespondovaly se zajímavým a hlavně
výchovným ponaučením celého pohádkového
příběhu a rozhodně přispěly ke zvýšení hodnoty
celé akce.

Je docela možné, že ani někteří z nás, dospělých,
nemáme dostatek informací o tom, proč vlastně
slavíme Vánoce. Děti z naší školky, které se
zúčastní besedy s tatínkem malé Kačenky,
panem Grzegorzem T. Zywczokem, již navždy
budou vědět, proč si tradiční svátky stále
připomínáme, a dozvědí se i hodně nového
o souvisejících zvycích a rituálech, samozřejmě
s ohledem na věk a rozumové schopnosti
posluchačů. S nadílkou nezůstane pozadu ani
divadlo Zvoneček, které přispěje svojí verzí
vánoční pohádky, a pak nás čeká ještě několik
dalších, skutečně již téměř vánočních akcí,
které záměrně neuvádím, aby malé tajemství
Téma Vánoc se promítne i do práce s dětmi
umocnilo těšení a očekávání.
v naší mateřské škole. Nejkrásnější období
v roce je vždy vděčným námětem k hrám i dalším Co dodat závěrem, v předvečer velkých nadějí?
činnostem, objevuje se v literatuře, hudebních Zastavme se, zamysleme a zkusme nabídnout
aktivitách a s trochou nadsázky i ve sportovních za naši osobu i jeden dárek, který se dá pořídit
disciplinách. Nás, pracovnice MŠ, velice těší, že bez finančních nákladů a nákupního šílenství.
letos, více než bývá zvykem, se daří skloubit Přidejme pod stromek pomyslnou krabici,
s těmito svátky i jeden z našich školních projektů, do níž uložíme všechno, co chceme věnovat
který je zaměřen na zkvalitňování spolupráce našim nejmenším nebo těm, na nichž nám
s rodinami našich svěřenců. První vánoční ladění záleží. Vložme do ní náš čas, lásku, umění
se uskutečnilo již v listopadu, kdy rodinné týmy přemýšlet, empatii, ochotu pomáhat, smysl pro
společně vytvářely krásné vánoční dekorace spravedlnost i pevný charakter, pravdomluvnost,
z keramické hlíny. Zdařilé setkání, kterého se odvahu stát si za svým názorem a všechno
zúčastnilo celkem 32 rodičů s dětmi, sice končilo další, co chceme předat nebo čím chceme jen
až v pozdních večerních hodinách, ale určitě tak prostě udělat radost. Krabici vždy po použití
přineslo hodně radosti všem „keramikům“ bez pevně zavažme krásnou stuhou, aby se do ní
rozdílu věku a především vděčnost dětí za to, že nemohly vloudit lži, hádky, rozchody, pomluvy,
pokrytectví, patolízalství, zrada, vypočítavost a
si jejich rodič na ně dokázal najít čas.
osobní prospěchářství. Výše uvedené bezplatné
Zdravé dítě je zárukou, že vánoční oslavy
„maličkosti“ mají smysl jen tehdy, pokud je
v rodinách proběhnou bez nervozity a stresu,
věnuje osoba s pevnými morálními zásadami,
a tak se k předvánoční náladě výborně hodila
a
pro obdarovávané by měly být něčím,
i pohádka v podání divadélka Klouže s názvem
co pomáhá formovat a zkvalitňovat lidskou
„O klukovi, který nerad smrkal“. Příběh
osobnost, něčím, na čem se dá v budoucnu
s krásnými písničkami a důmyslně vyrobenými
stavět a vytvářet společné hodnoty.
kulisami i dekoracemi v podání maminky
jedné naší holčičky paní Veroniky Absolonové Vážení čtenáři, přeji krásné a ničím nerušené
a její kolegyně Mariky Komma Jankovské Vánoce vašim dětem i nám všem.
Helena Málková, ředitelka MŠ Chýnov
zaujal absolutně všechny dětské i dospělé

Děti a zaměstnanci Mateřské školy Chýnov děkují
zřizovateli mateřské školy městu Chýnov,
rodičům i dalším osobám a organizacím,
kteří se podíleli na zabezpečení bezproblémového chodu školy
v odcházejícím roce
a do nově příchozího přejí všem pevné zdraví, osobní i pracovní pohodu.
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Z DOMOVA PRO SENIORY
Nadcházející zima určitě nepotěší většinu klientů domova pro seniory. Někteří se hrozí dlouhé
absence slunečního svitu a klouzajícího terénu, jiní zase případných onemocnění, která s sebou zimní
období přináší. Úkolem všech pracovníků našeho zařízení je obavy klientů rozptylovat a připravovat takové
činnosti, které je potěší a příjemně aktivizují. Všechny akce, které v současné době plánujeme, mají jedno
společné téma, a tím jsou nadcházející vánoční svátky.
Zanedlouho začneme s výzdobou interiéru i části venkovních prostor, na níž se budou někteří naši
obyvatelé společně s personálem také podílet. Nový kabát získává i samotná budova, kde právě probíhají
práce na nové fasádě. Každá stavební úprava je náročná na změny v organizaci života zařízení. Je určitě na
místě poděkovat všem zaměstnancům zařízení, kteří se s těmito změnami dokázali vypořádat
a zhostili se svých pracovních povinností bez problémů.
Že Vánoce již téměř klepou na dveře, dokazují i vyrobené postavičky Čerta a Mikuláše, které
vznikly spojenými silami dětí z mateřské školy a klientů domova. Tradiční figurky připomněly lidové
tradice, doplňující písničky a říkanky navodily téměř čertovskou atmosféru.
Setkání dětí a klientů bývá vždy velice milé a spontánní. Je až dojemné sledovat, že pro tvoření jsou již
vytvořeny stabilní pracovní skupinky, jejichž účastníci se na sebe vždy těší a srdečně se vítají.
Děti i naši senioři se do Vánoc sejdou ještě jednou, aby si společně zopakovali známé koledy a
vánoční básničky. Než se plánovaná návštěva uskuteční, naši klienti se budou moci rozptýlit na seniorském
plese v Pacově nebo si užít oblíbenou mikulášskou nadílku v našem domově. Duševní zklidnění přinese
Mše svatá a vzpomínky na léta dávno minulá zase sledování filmů pro pamětníky v cyklu „Videočajovna“.
Přátelské setkávání u dortu a kafíčka je vždy spojeno s oslavami životních výročí, kterých se klienti rádi a
rovněž pravidelně zúčastňují.
V době, kdy vyjde číslo tohoto občasníku, už budou Vánoce opravdu přede dveřmi. Přeji všem
čtenářům krásnou atmosféru, rodinnou pohodu a příjemné svátky.
Andrea Kadlecová

ADVENTNÍ TRH VE DVOŘE
8.12.2013
14:00-17:00
SVOBODOVI, Turovecká 80, Chýnov
Přijďte, pokud chcete strávit hezké adventní odpoledne.
Můžete se těšit na vánoční cukroví, ozdoby, dárečky, domácí dobroty,
velepříjemnou hudbu, teplé jídlo i pití na zahřátí.
Připraven je samozřejmě i program pro děti,
abyste mohli nerušeně nakupovat a děti zatím mohly tvořit dárečky.
Čeká na ně: vyrábění z vizovického těsta, zdobení perníčků,
lití olova, krmení zvířátek, zdobení stromečku.
Po celou dobu bude hořet ohýnek, můžete si přinést něco na opečení.
Těšíme se na vás...
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Kdo se chcete přidat s prodejem cukroví či jiných vánočních specialit,
volejte na č.737 920 733
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SDH CHÝNOV
Hasiči zhodnotili rok 2013, ve kterém oslavili 135. výročí založení sboru, na své
výroční valné hromadě v jídelně restaurace Na Radnici.
Starosta sboru Tomáš Hes st. přivítal hosty a přítomné členy sboru a seznámil
je s programem jednání.
V druhém bodě přednesl obsáhlou zprávu o činnosti sboru za rok 2013 jednatel sboru Jan
Pistulka st., kterou doplnili velitel Otomar Strnad ml. a vedoucí soutěžního družstva Jan Kainráth.
Dále následovala zpráva hospodářky paní Strakaté o hospodaření sboru, doplněná jednatelem
o investice do požárního sportu cca 100 000,- Kč., které pokryly z 60% sponzorské dary a zbytek
zaplatil sbor. Z vlastních prostředků si zakoupili členové soutěžního družstva dvě proudnice.
V plánu na rok 2014 bylo schváleno:
dokončit opravu roburu, uspořádat
I. kolo soutěže v PS a jednu soutěž
THL, zajistit účast na soutěžích
v požárním sportu, a Táborské
hasičské ligy, postavit kolnu na dvoře
hasičské zbrojnice, zajistit setkání
zasloužilých hasičů okresu Tábor
v Chýnově a uspořádat 15. února
2014 Hasičský ples.
V bodu diskuse vystoupil starosta
města Mgr. Pavel Eybert a poděkoval
hasičům za činnost, kterou pro
město vykonávají, a seznámil
je s financováním sboru za rok 2013 i s předpokládanou položkou v rozpočtu na rok 2014.
Jednatel seznámil přítomné s novým vybavením sboru za cca 200 000,- Kč pořízené z dotací
od Jihočeského kraje, Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR a města Chýnov a o dalších investicích města týkajících se hasičů: položení nové
podlahy v garáži hasičské zbrojnice,
vybudování základny pro hasičský sport na
fotbalovém hřišti a o novém přívodu vody
k hydrantu do garáže, vše za cca 225.000,Kč.
Jednání
bylo
ukončeno
schválením
usnesení, které přednesl Tomáš Hes ml., a
poté následovala volná zábava za přispění
bezvadné kapely Františka Makovce.
Závěrem chci poděkovat jménem Sboru
dobrovolných
hasičů
Chýnov
všem
zastupitelům města, sponzorům, rodinným
příslušníkům, ale především všem členům
sboru za podporu a práci, kterou pro sbor
dělají.
Vážení spoluobčané, rok 2013 vstoupil
do období adventu, a proto si vám jménem chýnovských hasičů dovoluji popřát klidné prožití
vánočních svátků a popřát vám do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.
Jan Pistulka st., jednatel SDH Chýnov
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, ZPRÁVY Z MATRIKY:
Životní jubilea
Životní jubilea v říjnu, listopadu
a prosinci oslavili nebo ještě oslaví
tito naši spoluobčané:
70 let
Novotná Zdenka, Chýnov
Fučík Jaroslav, Záhostice
Hudera Karel, Chýnov
Trpák Jan, Chýnov
Rokosová Milada, Chýnov
75 let
Andel Kamil, Chýnov
Oslava vzácného životního výročí – diamantová svatba, tedy 60 let
Sumerauerová Růžena, Chýnov společného života, se tentokrát konala v prostorách společenské místnosti
Zadražilová Marie, Chýnov
Domova pro seniory v Chýnově, kde se sešla celá rodina oslavenců, a sice
80 let
Průcha Jaroslav, DS Chýnov
Fučík Josef, Kloužovice
Macháček Josef, Chýnov

manželů Marie a Františka Boháčových.
Za město Chýnov blahopřál místostarosta Jan Pistulka a předsedkyně SPOZ
Marie Fučíková. Nechyběly květiny, dárky i vlídná slova.

85 let
Kulveitová Ludmila, Chýnov
Gondová Dana, Chýnov
Strnad Otomar, Chýnov
Semrádová Věra, Chýnov
Basíková Zdeňka, Kloužovice
91 let
Komárková Marie, Chýnov DS
92 let
Veselá Marie, Chýnov DS
Fauová Božena, Chýnov DS
93 let
Gebrová Jiřina, Chýnov DS
94 let
Drdová Antonie, Chýnov

Dne 5. 11. 1953 zněly svatební melodie na společnou cestu životem slečně
Heleně Svobodové a panu Václavu Doležalovi z Chýnova.
A právě v tento den po šedesáti letech přišli diamantovým manželům blahopřát
společně se starostou Pavlem Eybertem i členky SPOZ paní Anna Butalová
a Marie Fučíková. V příjemné atmosféře slavnostního odpoledne nechyběl
přípitek, vzpomínání , ale i fotografování.
Oslavencům ještě jednou blahopřejeme a ať jim zdraví, spokojenost a dobrá
mysl vydrží ještě mnoho let.

Všechny uvedené jubilanty
navštívily členky SPOZ
s blahopřáním a drobným dárkem. Narozené děti:
Dvořák Antonín, Chýnov
Křiváček Tadeáš, Chýnov
Pavlík Vojtěch, Chýnov
Svitáková Ema, Chýnov
Knotková Sophia, Chýnov
Králová Claudie, Chýnov
Bednářová Veronika, Chýnov
Marečková Laura, Chýnov
Hovorková Petra, Chýnov
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Sňatky
Dvořák Pavel, Dolní Hořice
a Kubů Hana, Obrataň
Kvěch Jaroslav, Radenín
a Misařová Anna, Radenín
Úmrtí:
Stisková Vlasta (1920), Dobronice
Chrášťanský Břetislav (1930), Chýnov
Říčan František (1947), Velmovice

číslo 99 / prosinec 2013

V letošním roce poslední „Vítáníčko“ se uskutečnilo 4. 10. 2013 v obřadní síni městského úřadu. Do
svazku obce bylo přivítáno celkem sedm dětí, z toho jedna holčička a ostatní kluci.
Děkujeme rodičům, že všichni přijali naše pozvání a společně s ostatními členy rodin přišli na tuto tradiční
akci, kde jsme se společně potěšili a radovali z našich nových občánků.

Podzimní přátelská beseda občanů starších 70 let se tradičně konala v pátek 18.10.2013 v sále kulturního
domu, kde se sešlo kolem 100 našich spoluobčanů.
Po úvodním vystoupení žáků základní školy s paní učitelkou Eybertovou a slovech starosty města Pavla
Eyberta si přítomní poslechli, ale i zazpívali známé písničky od Karla Hašlera v podání pražského umělce
s kytarou pana Karla Šedivého. Celé odpoledne pak k tanci i poslechu hrála malá kapela bratrů Kolářových
z Dolních Hořic.
Všichni účastníci se rozcházeli v pozdním večeru s úsměvem na tváři a kytičkou v ruce.
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Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY A INFOCENTRA
Prosinec 2013
• 6. 12. 17:00 Vernisáž VÁNOČNÍ VÝSTAVY, Měk Chýnov
• 7. 12. 09:00 Vánoční dílna pro děti i dospělé, fara Chýnov
• 8. 12. 14:00 až 17:00 „Adventní trhy ve dvoře u Svobodů“, ván. sortiment, program pro děti
• 12. 12. 17:00 Beseda s Pavlem Toufarem „Vánoční zvyky“, Měk Chýnov
• 13. 12. 06:30 Rorátní mše při svíčkách, kostel Nejsvětější Trojice
• 18. 12. 15:30 Zpívání u vánočního stromku před ZŠ Chýnov
• 19. 12. 17:00 Koncert žáků ZŠ pod vedením p. Farkaše, kostel Nejsvětější Trojice
• 20. 12. 06:30 Rorátní mše při svíčkách, kostel Nejsvětější Trojice
• 22. 12. 09:00 Po bohoslužbě vernisáž výstavy „Vánoční téma v díle Fr. Bílka“, SCČSH
• 24. 12. 14:00 Program pro děti, kostel Nejsvětější Trojice
• 24. 12. 22:00 „Půlnoční“ bohoslužba, kostel Nejsvětější Trojice
• 26. 12. 14:00 Zimní vyjížďka, Cykloklub Chýnov
• 28. 12. 10:00 Tradiční zimní silvestrovský fotbalový turnaj
Leden 2014
• 1. 1. Ohňostroj
• 4. 1. Tříkrálová sbírka určená na pomoc dětem na Haiti
• 9. 1. 17:00 Vernisáž výstavy obrazů žáků pí. Evy Wernerové-Malkovské, Měk Chýnov
• 17. 1. 13:30 Zápis nových žáků do ZŠ Chýnov
• 17. 1. 17:00 Beseda „Tenkrát na Východě“, Ukrajina, Moldávie, Rumunsko, J. Brodská,
J. Homolka, Měk Chýnov
• 25. 1. Myslivecký ples, KD Chýnov
• 18. 1. Běh milénia
Únor 2014
• 3. – 28. 2. Výstava fotografií pí. V. Štegerové na téma „Londýn“, Měk Chýnov
• 8. 2. Hasičský ples v hostinci U Basíků v Kloužovicích
• 13. 2. 17:00 beseda „Chorvatsko“ Ing. H. Šandové, Měk Chýnov
• 15. 2. Hasičský ples, KD Chýnov
• 22. 2. Ples KPŠ Chýnov, KD Chýnov
• 22. 2. maškary
Březen 2014
• 7. 3.Výstava obrazů Ing. Heleny Šandové, Měk Chýnov
• 14. 3. V. Moravský večer, Karel Hegner a cimbálová muzika, KD Chýnov
• 20. 3. 19:00 Recitál folkového písničkáře V. K. Tomáška v obřadní síni MěÚ Chýnov
Městská knihovna Chýnov zve na

Výstatu betlémů 2013
vernisáž dne 6. 12. 2012 v 17:00 hodin
betlémy zapůjčilo Muzeum Jindřichohradecka
12. 12. 2013 od 17:00 proběhne v Měk přednáška
Pavla Toufara o vánočních zvycích
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Z HISTORIE: Vzpomínka na jedno výročí
V měsíci září prošlo tiše jedno výročí, které má
svůj význam pro střední a starší generaci obyvatel
Chýnova a okolních obcí. 10. září byl den, kdy
se před sto lety narodil MUDr. Vojtěch Strnad,
chýnovský obvodní lékař v letech 1945 – 1977.

v Bystřici u Benešova, kde se oženil, a r. 1942 se
stal obvodním lékařem v Sepekově u Milevska. Po
válce, r.1945, se uvolnilo místo obvodního lékaře
v Chýnově a to umožnilo, aby se ztracený syn
vrátil zpět a zůstal v obvodu až do r.1977.
Ordinace byla tehdy ve „Staré škole“, dnešním
sídle městského úřadu. Ordinovalo se od 8 hod
do 2 – 3 hod odpoledne a pak byl čas jezdit po
návštěvách pacientů, s návratem večer, to všechno
6 dní v týdnu. Zbytek dne a neděle permanentní
pohotovost. Obvodní lékař tenkrát léčil všechno,
síť specialistů neexistovala a do nemocnice se
chodilo opravdu výjimečně.

Dr. Strnad měl organizační talent, který během
let různým způsobem využíval. V létech po
2. světové válce byl funkcionářem Spolku
českých lékařů, angažoval se v Červeném kříži.
V šedesátých letech zorganizoval v Chýnově
Klub přátel Národního divadla. V době, kdy
byl hospitalizován s tuberkulózou páteře
v Havlíčkově Brodě, organizoval pro spolupacienty
týdenní zábavné pořady v nemocničním rozhlasu.
Podobně, v prvních létech svého důchodu, pořádal
Rod Strnadů pochází z Turovce a je spjat s touto
v chýnovském domově důchodců výlety a jiné
krajinou - např. dědečkem Dr. Strnada byl Jan
akce, vedl pěvecký kroužek apod.
Strnad, jeden z objevitelů Chýnovské jeskyně.
Cesta Dr. Strnada do Chýnova byla ale poněkud Dr. Strnad měl velký zájem o historii. V rámci své
klikatá. Narodil se v Soběslavi do učitelské rodiny. profese dokázal odhalit dosud neurčenou chorobu,
Jeho otec byl oceňovaným pedagogem, napsal i na kterou zemřel král Ladislav Pohrobek - akutní
několik učebnic, ale ocenění a postup v kariéře leukemii. Jako amatérský historik identifikoval a
mělo nevýhody v občasném stěhování. Poté, co přeložil latinské nápisy na náhrobních kamenech u
byl otec jmenován zemským školním inspektorem hrobského kostela a přeložil z latiny část hrobské
a profesorem na učitelském ústavu, se rodina farní kroniky.
ocitla v Praze.
Velký vliv na osudy jeho i jeho rodiny mělo jeho
Rodinná pohoda neměla dlouhého trvání. Otec vystoupení r. 1956. Během uvolnění politické
náhle zemřel na zápal plic, smutnou shodou situace pronesl na konferenci ROH kritický projev,
okolností právě v den, kdy jedenáctiletý Vojtěch který měl velký ohlas. Důsledkem pozdějšího
skládal zkoušku na gymnázium. Vdova se třemi utužení totality v ČSR byla perzekuce dr. Strnada i
dětmi se pak jen těžko protloukala. Časná ztráta celé rodiny - jak se posléze ukázalo, byl od té doby
otce ovlivnila Vojtěcha ve volbě povolání – tehdy na seznamu straně nebezpečných lidí. Nucenému
se rozhodl, že bude lékařem. Potomní hledání přemístění z Chýnova zabránila tehdy jen akce
mužského vzoru ho přivedlo ke skautingu a jeho občanů, kteří masivně podpořili petici na jeho
ideálům, k čestnosti a obětavosti, což byly jeho obranu.
silné rysy.
Dr. Strnad strávil poslední léta svého života
Po promoci si jako mladý lékař otevřel praxi v domově důchodců na Šumavě a zemřel roku
1998.
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Z HISTORIE: Vzpomínky na Chýnov
Vzpomínky na Chýnov malého chlapce Miti Smetany, dnes devadesátiletého starce Ing. Bohumila
Smetany.
U příležitosti svátku Všech svatých 1. 11. 2013 a návštěvy hrobu mých rodičů a prarodičů v jižních
Čechách zavezla mne moje dcera MUDr. Olga Bertini-Smetanová do Chýnova, kde jsem prožil
nejranější mládí do svých 9 let.
Po příjezdu do města jsme nejprve zašli do informační kanceláře, kde
nás přivítala paní Jirásková.
Po seznámení nám ochotně ukázala několik starých fotografií
učitelského sboru, kde jsme s mojí dcerou poznali na fotografiích
mého otce Jaroslava Smetanu a jeho přítele pana učitele Maxmiliána
Růžičku, který mne učil v první třídě obecné školy.
Na moji prosbu zavedla nás paní Jirásková do domu „U Strakatých“,
kde jsem se setkal se svým kamarádem z dětství Otou Šemberou.
Poznali jsme se oba na první pohled. Ota ve svých 89letech je statný
hospodář, který po pádu komunismu opět úspěšně hospodaří na svém
statku se svými dvěma syny.
Po prohlídce celého Otova velkého hospodářství zašli jsme si do
kostela, kde jsme zastihli věřící s panem děkanem při začátku
bohoslužby s modlitbou svatého růžence. Navštívil jsem i sakristii,
odkud jsem jako malý ministrant vycházel s panem děkanem
Zadražilem k oltáři ke mši svaté.
Vraceje se zpět na náměstí, při pohledu na řadu domů od fary počínaje,
proběhla mi hlavou řada vzpomínek. V prvním domě v řadě, kde je
dnes informační kancelář, byla ordinace pana doktora MUDr. Kotka, který na všechna onemocnění
předepisoval Aspirin. Mimo pana doktora Kotka pečoval o zdraví obyvatelstva později přišedší lékař
MUDr. Rifkin.
Nad ordinací pana Dr. Kotka bydlel četnický strážmistr Ripa se synem Oldřichem a dcerou Helenkou,
s kterými jsem kamarádil. Vedle tohoto domu byl dům „U Frajerů“ patřící panu Aloisi Zadražilovi,
který mimo hospodářství měl v domě obchod s koloniálním zbožím. Ještě dnes cítím vůni pražených
kávových zrn, která zaplavovala celý
dům. Zadražilovi měli syna Lolu
a Růženku, která uprchla v době
komunistické diktatury do Austrálie
,a já jsem s ní byl v písemném styku
až do její smrti.
V tomto domě „U Frajerů“ bydlela
v 1. poschodí celá naše rodina.
V témže poschodí bydlel i pan učitel
Vančata s celou rodinou.
Vedle domu „U Frajerů“ měl pan
Bouchal holičství a kousek dál
byl obchod pana Veseckého, pod
mostem byla kovárna pana Hejlíka.
pokračování na str. 12...
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...pokračování ze str. 11

Pro pochopeni ducha doby, ve které vznikly přiložené plakáty,
je nutno napsat pár slov historie.
Narodil jsem se v roce 1923, čtyři a půl roku po pádu
rakousko-uherské monarchie. Můj tatínek, Jaroslav Smetana,
byl odborný učitel a později zástupce ředitele na zdejší
škole. Můj dědeček MUDr. Antonín Smetana byl obvodním
a panským lékařem v Mladé Vožici. Po pádu Rakouska a
vyhlášení svrchovanosti a samostatnosti Československé
republiky dosáhl náš národ konečně vytouženou svobodu.
U vědomí dosažené národní svobody byla radost národa jako
celku patrná ve všech oblastech života, zvláště pak v oblasti
kulturní, z níž pocházejí právě přiložené relikvie. Tehdy
všichni cítili stejnou sounáležitost a nebylo ještě vyhraněných
sociálních tříd. Komunistické diktatuře za 40 let se podařilo
dokonale vymýtit a vymazat slovo národ ze spisovného jazyka
českého a nahradit toto slovo novým pojmem „pracujíci lid“.
Staří a penzisté, děti a mládež nepracují, a proto nepatří do
pracujícího lidu. Lid je skupina náhodně shromážděných lidí,
lid je např. na hrnčířském trhu, lid je v kině, lid je na tribuně
fotbalového hřiště. Avšak národ jsou lidé všeho věku, stejné
řeči, mateřštiny, obývající staletí svou zem geograficky přesně
ohraničenou. Dnes nenajdete v žádných novinách ani časopisech slovo národ. Jediné, co zůstalo, je
nápis nad oponou Národního divadla ve znění „Národ sobě“.
Radost z dosažené svobody se projevovala v kulturních akcích. Tehdy v malém městě jako byl Chýnov
nebylo kin, rádií ani televizí. A tak lidé se museli postarat o svou zábavu sami. Byly pořádány tancovačky,
plesy, maškarní bály, koncerty a dětské besídky. A právě z této doby pochází pár přiložených programů,
které mám jako cennou památku po svých rodičích.
Můj tatínek byl nejen fotoamatérem, z jehož fotoaparátu pochází řada fotografií ve školním archivu, ale
byl i nadšeným radioamatérem. Sestavil si tehdy nejjednodušší radiopřijímač, tak zvanou „krystalku“.
Od pana starosty Janury dostal povolení na postavení antény, která visela nad celým náměstím ze
střechy radnice na střechu domu pana Zadražila, kde jsme bydleli. Po malé krystalce postavil si tatinek
větší radiopřijímač již s celou řadou lamp. Pro napájeni radiopřijímače elektrickým proudem zhotovil
si tatínek sám baterie, k jejichž vyrobení a uložení jednotlivých článků používal čtyřhranné skleničky.
K poslechu vysílání z prvého radiovysílače z Liblic používal jen sluchátek. Protože drát z antény vedl
do okna našeho bytu, brzo se rozneslo, že pan učitel poslouchá rádio. Zvědavost a touha po novotách
přivedla k nám nejprve přátele a známé, kteří se zúčastňovali poslechu vysílání z Liblic. Nejvíce
zvědavých posluchačů bylo u nás v neděli dopoledne, kdy mnozí z blízkého okolí přicházeli k nám,
aby si poslechli nový vynález. Protože k poslechu byla k dispozici jenom sluchátka, tak tatínek, aby
zesílil hlas vycházející ze sluchátek, dával sluchátka na talíř nebo mísu. S tichou pozorností poslouchali
všichni sedící okolo stolu. Tímto způsobem pomáhal tatínek k sounáležitosti a národnímu uvědomění.
Přikládám ještě fotografii. Je ze 2. třídy obecné školy s panem učitelem Svačinou. V nejnižší řadě na
pátém místě zleva sedíme čtyři kamarádi vedle sebe: Pepa Zadražil, jeho tatínek byl šoférem u panstva
v zámku, vedle něho Jirka Rychlik, vnuk pana starosty Janury, moje maličkost a vedle mne Véna
Darebný, který s rodiči bydlel v malém domku pod pivovarem a jeho tatínek pracoval v pivovaru.
Snad se mi v mém životě někdy podaří Chýnov navštívit. Se srdečným pozdravem
Váš Bohumil Smetana.
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Z HISTORIE: Výlety za války do Pacovy hory v roce 1943
Moje vzpomínky jsou podmíněny krásou, která je okolo Chýnova, ať se vydáte na kteroukoliv stranu. Dovolím si tedy
napsat článek ze svého mládí, které jsme jako děti neměly moc růžové.
Tímto článkem se chci vrátit do doby, když jsme chodili do chýnovské školy, a to do druhé třídy. Navazuji na nedávno
proběhlou akci, a to „150 let Chýnovské jeskyně“. Když se blížil konec školního roku, tak jsme se všichni těšili na
školní výlet. Upozorňuji, že to nebylo jako v dnešní době, kdy děti jedou co nejdále od Chýnova. Tenkrát to bylo
docela jednoduché. Než jsme opravdu skončili školu, tak nám pan učitel Zadražil oznámil, že půjdeme na výlet do
Pacové hory, pěkně v zástupu. Potom že bude na tamějším fotbalovém hřišti ukončení školního roku, tj. fotbalovým
zápasem mezi Chýnováky a ostatními žáky. S námi jako členy fotbalového družstva se ale vůbec nepočítalo, protože
jsme chodili do druhé třídy a byli jsme ještě malí. Této akci předcházela značná příprava na již oznámený výlet.
Maminka mi uvařila tři vejce na tvrdo a namazala dva krajíce chleba se sádlem. K pití jsem měl v patentní lahvi černý
kafe z lógru. Když jsme dorazili na hřiště, byl rozchod a svačina. Bylo hned vidět, že ne každý měl vejce a lógr. To
ale nevadilo a už tenkrát se rozvíjel výměnný obchod mezi námi. Docela rád jsem vyměnil dvě vejce za jednoho buřta
a ještě jsem dal protistraně napít černý kávy. Jak dopadl fotbalový zápas, se již nepamatuji, jen vím, že se nakonec
ztratil míč a vůbec se nenašel. Protože když někdo od protivníka silněji do něho kopl, tak míč vlétl až do lesíka a
když se pro něj hned nešlo, byl pryč. Ze všeho tohoto dění ale nejvíce jsem se těšil na koupenou limonádu v místním
hostinci. Byly tam dva druhy, a to červená malinovka a žlutá citrónovka. Po těchto akcích na hřišti nám pan učitel
oznámil, že ještě navštívíme místní jeskyni. Tenkrát se šlo už po
kamenných schůdkách od hospody až na horní hranu lomu, pak
po vyšlapané cestičce až k jeskyni. Před vstupem do jeskyně nás
pan učitel spočítal, pan Rothbauer rozdal „karbidky“, to jsou
kahany na karbid. Ty nám zapálil a šlo se dolů. To byl můj první
vstup do jeskyně. Řeknu vám, nic příjemného to nebylo, když
jsme všichni zmizeli dole v té díře. To ale za nějaký čas z nás
spadlo a co by to bylo za kluky, kdyby si z toho nedělali legraci.
Stačilo, aby pan učitel byl vepředu, někomu jsme ten plamínek
na karbidce sfoukli a hned byl křik, to křičely holky, protože se
bály celou cestu. Dole v nejnižším místě jsme se povinně napili
ze studánky „zázračné vody“. „Kdo se nenapije, ten se neožení
ani nevdá“.Bylo vidět, že voda je skutečně zázračná, neboť z
našeho ročníku nezůstal ani jeden svobodný. Ale stejně, když
jsme vycházeli ven a nad námi zasvítilo sluníčko, bylo každému
nějak líp. Pan učitel nám oznámil, že půjdeme domů. Když byla
tak dobrá nálada, tak jsme požádali pana učitele, jestli můžeme
jít domů kolem potoka. Děvčata ale šla po silnici. Sotvaže
nám to pan učitel povolil, již jsme měli plán, jak si nachytáme
pstruhy do ruky a na Močítkách si je upečeme v blátě. Jak jsme
plánovali, tak se i stalo. My jsme měli tolik pstruhů, že jsme je
ani nesnědli. To bylo něco, i když jsme neměli ani zrnko soli,
přesto byli tak dobří, že toho moc nezbylo. Z Močítek jsme
se rozešli každý domů a doma jsme vypravovali, jak dopadl
školní výlet v roce 1943. Toto se ještě opakovalo po dva další
roky. Jen v roce 1945 jsme nikam nešli ani nejeli, protože jsme
měli jiné starosti. Do školy jsme chodili jen občas, a to do hostinců: Na Radnici, Na Křivou a do Záhostic. Toto
stěhování mělo ale tu výhodu, že když začalo vyučování, musela paní učitelka počkat, až se žactvo sejde. Jen si
pamatuji, že Pepa Hrušků přinesl omluvenku, že nemůže do školy, protože vozí suché seno. Po roce 1945 pokračovala
škola zase v naší budově, opravil se nábytek, lavice. A od té doby se chodilo již pravidelně až do dnešních dnů
.
Jiří Tychtl

Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení, sestřičkám, kuchařkám a všem ostatním zaměstnancům
Domova pro seniory v Chýnově za jejich obětavý a lidský přístup k mé osobě.
Marie Beránková – klientka DS Chýnov
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POZVÁNÍ DO SBORU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ
SRDEČNÉ POZVÁNÍ K SVÁTEČNÍMU PROGRAMU
DO SBORU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V CHÝNOVĚ
V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ AŽ DO NOVÉHO ROKU

Sbor Církve československé husitské v Chýnově najdete blízko školy ve Vančurově ulici č. p. 516.
Je poněkud skryt, k jeho návštěvě musíte projít mezi domy. Za vraty, na jejichž opěrném sloupu
jsou reprodukovány dvě práce Františka Bílka, vstoupíte na zatravněný dvorek a již uvidíte budovu
sboru.
Přestože dnes sbor nese jméno „Tvrz víry“, při vstupu dovnitř je každému zřejmé, že zdejší
náboženská obec CČSH byla a je úzce spjata právě se jménem sochaře a grafika Františka Bílka. I
když se nepodařilo zrealizovat stavbu sboru v Chýnově tak, jak ji umělec pro církev svého rodného
města navrhl, jeho dílo bylo uprostřed náboženské obce vždy váženo a mnohým jistě též posloužilo
na cestě víry. Když zdejší Československá církev získala v padesátých letech minulého století první
dlouhodobější pronájem v domě, kde si směla místnosti upravit na modlitebnu, pojmenovala ji
Modlitebna Františka Bílka.
Teprve v roce 1978 byl otevřen tento vlastní sbor. Byl
však upraven v novodobém stylu. Až opět významná
výročí umělcova narození a úmrtí připomněla
církevní obci sílu této nosné duchovní umělecké
tradice a jala se ji nadále rozvíjet.
Do chýnovského sboru chceme pozvat veřejnost
v předvánočním a vánočním čase.
Letošní advent, který vnímáme v tradičním smyslu
jako přípravu na Vánoce, bude zahájen 1. prosince
v 9.00 hodin bohoslužbami I. neděle adventní.
Adventní příprava trvá 4 neděle.
Ve sboru je dlouhodobě
instalována výstava
reprodukcí křížových cest z díla Františka Bílka a
Viktora Foerstra. Tyto práce se vztahují k postní době
a velikonočním svátkům. Přestože zvěst evangelia
je neoddělitelně propojena, bude k poslední neděli
adventní 22. prosince přichystána doplňující výstava
s názvem, který odhaluje její zaměření: „Vánoční
téma v díle Františka Bílka“. Výstavka bude otevřena při vernisáži ihned po bohoslužbách. I
tímto prostřednictvím uměleckého projevu nám může být přiblíženo radostné poselství Vánoc a
vstoupíme do vánočního času opravdu připraveni.
Svátek narození Páně si připomeneme na Boží hod vánoční 25. prosince od 9.00 hodin ve svátostném
shromáždění při bohoslužbách. V neděli 29. prosince budou bohoslužby zaměřeny ke dni rodiny
Páně a budeme prosit i za rodiny v našem národě. Poté již s vděčností za dary života ve víře, lásce
a naději s prosbou o požehnání vstoupíme do nového roku 2014. Stane se tak při novoročních
bohoslužbách ve středu 1. ledna od 10:00 hodin.
Všechny čtenáře srdečně zve, hezké vánoční svátky, pokojné a radostné dny nového roku 2014
přeje Mgr. Oldřich Horek, vikář táborsko-písecký a farář CČSH v Chýnově a Pacově
kontakt: tel.: 731252620; e-mail: vikariat.tabor@plzenskadiecese-ccsh.cz
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Z KATOLICKÉ FARNOSTI:
V sobotu 9. listopadu se konala
každoroční oslava svátku sv.
Martina.
Na začátku jsme šli do kostela,
kde byla scénka o životě svatého
Martina.
Průvodem s lampiony šly děti
s rodiči přes náměstí ke škole.
Přijeli i koně, na kterých se děti
mohly svézt.

Roráty

Tradiční
adventní
rorátní
bohoslužby při svíčkách budou
letos pouze dvakrát, a to v pátek
13. a 20. prosince v 6:30.
Po nich jste zváni na faru na
snídani.

Vánoční dílna
bude v sobotu 7. prosince na faře v Chýnově  od 9:00 hod.
Společně budeme tvořit:
vánoční přání, ozdoby z vosku, papíru a slámy,
obrázky na sklo, svíčky ze včelího vosku
vstupné 20,- Kč
Vánoční bohoslužby v katolickém kostele

• 24. prosince od 14:00 program pro děti v kostele a před kostelem
                             22:00 slavná „půlnoční“ mše (zpívá chrámový sbor)
• 25. a 26. prosince - 8:30 mše
• Jesličky v kostele budou přístupné 25. a 26. prosince od 14:00 do 16:00 hodin.
• 31. prosince v 15:00 mše na závěr občanského roku s malým občerstvením před
kostelem
Tříkrálová sbírka

Katolická farnost se opět zapojí do této celostátní sbírky, kterou
organizuje Charita. Větší část výtěžku z peněz, které se vyberou
v Chýnově a okolních obcích, putuje na Adopci na dálku dvou dětí
z Haiti. Začátkem ledna možná potkáte „tři krále a královny“ i vy.
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ZE SPORTU: FOTBAL
Vzhledem k tomu, že právě tuto sobotu 16. 11. 2013
skončila podzimní část fotbalové sezony našeho klubu,
můžeme toto období vyhodnotit už s konečnými výsledky
jednotlivých mužstev.
Minipřípravka se začala formovat v letošním roce. Hráči
v počtu osm až deset absolvovali první tréninkové jednotky,
zkusí zimní přípravu a také jeden halový turnaj. Mladší
přípravka nastoupila na podzim k deseti utkáním. Z toho
sedm jich vyhrála a tři prohrála. Tým je herně vyrovnaný,
hráči jsou již více univerzální, což se projevuje v možnosti
nasazení na jednotlivé posty. K utkáním nastupuje devět
hráčů ročníku narození 2005 a tři 2006.
Starší přípravka absolvovala podzimní část soutěže
nevyrovnanými výkony, což se projevilo ve výsledcích
utkání. Mužstvu se podařilo získat pouze jeden bod a
v tabulce pravdy se umístilo na předposledním místě. I když
statistika mluví jasně, není ale tak špatně, jak to vypadá.
Ke každému utkání nastupovalo patnáct až šestnáct hráčů
hlavně ročníku 2004, takže doplňování starším ročníkem
2003 nebylo tak velké. To je příslib hlavně pro příští rok.
Trenérovi všech tří týmů přípravek panu Josefu Kolacímu
patří veliké poděkování za jeho obětavou práci. Trenér
Kolací a výbor klubu žádá občany, kteří by měli zájem
v této velmi záslužné práci pro mládež pomoci, ať se jemu
nebo komukoliv z výboru ozvou, určitě se domluvíme na
spolupráci.
Žáci FC Chýnov v podzimní části okresního přeboru
odehráli devět utkání s bilancí pěti vítězství, jedné remízy
a tří porážek. Celkově získali 16 bodů a skóre mají 38:24.
K jednotlivým utkáním nastoupilo celkem 20 hráčů ročníků
1999 – 2003. Nejvíce sehraných utkání měli hráči Stoklasa
Aleš, Stoklasa Josef, Hladík Ondra, Dvořák Vítek a Havlík
Daniel, kteří odehráli všech 9 utkání. Nejvíce branek (11)
vstřelili Havlík Daniel a Zadražil Adam. Začátek sezony
vyšel mužstvu dobře, ale závěr si hráči sami pokazili
zbytečnými chybami a prohrami. Zarážející je to zejména
u těch nejstarších, a tudíž nejzkušenějších hráčů.
V některých utkáních citelně chyběli hráči, kteří mají
střídavý start v FC MAS Táborsko a Meteoru Tábor.
Hlavně Adam Zadražil s jeho vynikajícím střeleckým
průměrem. Již nyní jsou žáci přihlášeni na všechny zimní
halové turnaje, které pořádá OFS Tábor. Poděkování trenéra
Karla Sedlatého patří všem rodičům, kteří vozí kluky na
zápasy venku. Bez této jejich pomoci by mužstvo nemohlo
existovat.
Po dvouletém půstu se nám podařilo dát dohromady
dorostenecké mužstvo. V podzimní části sezony okresního
přeboru sehráli sedm utkání, z toho čtyři vítězná (jedno
na penalty) a získali 11 bodů s vyrovnaným skóre 12:12.
Trenér mužstva Jakub Pachta kladně hodnotí, že mužstvo
ukázalo bojovnost a většinou i hezký kombinační fotbal.
Negativně ale hodnotí účast na trénincích. V kádru je 15
hráčů a při utkáních pomáhají i hráči ze starších žáků.
Rozhodně nelitujeme, že jsme dorost opět založili.
„A“ tým mužů zahájil sezonu 19. 7. 2013. Do přípravy se
zapojil kádr šestnácti hráčů. Na poslední chvíli se podařilo
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získat na hostování Marka Pěknice, který beze zbytku
naplnil naše očekávání. Mistrovská sezona nám začala
domácím utkáním se Sokolem Záhoří, které jsme vyhráli
12:3, a dobře tak vykročili do celé soutěže. Celkem i
s předehraným prvním jarním kolem jsme sehráli 14
utkání, získali 32 bodů s impozantním skóre 60:19.
V konečné tabulce po podzimní části soutěže jsme se
umístili na prvním místě, které nám patřilo po celou dobu
podzimní sezony. Nejlepším střelcem s úctyhodným
počtem 20 vstřelených branek se stal Marek Pěknic. Za
ním skončili Václav Hruška s 8 zásahy, Pavel Hlinka a Jiří
Bartáček s pěti brankami, 3 vstřelili Jan Doubrava, Karel
Chotovinský, Martin Sedlatý, Karel Zadražil a Dominik
Šmíd. Po dvou brankách vstřelili Ondra Mládek a Václav Zadražil.
Po jedné vstřelili Jan a Vlastimil Hruškovi. Mezi nejvytíženější
hráče patřili Marek Pěknic a Jan Doubrava, kteří odehráli celou
porci 1260 minut.
První polovina podzimní části soutěže byla z naší strany suverénní.
Dařilo se nám nejen herně, ale i střelecky. Ve druhé polovině jsme
se ovšem nevyvarovali zbytečných ztrát. Ty na venkovních hřištích
lze omluvit podmínkami, za kterých byly odehrány. Domácí ztráty
jsou ale neomluvitelné. Přestože v nich chybělo několik hráčů
základní sestavy, měly se dotáhnout do vítězného konce, když
jsme v obou vedli. Doufejme, že se hráči z těchto utkání poučí a na
jaře se vyvarují zbytečných ztrát. Tomu bude také odpovídat zimní
příprava, aby se mužstvo kvalitně připravilo na jarní část sezony
a bylo schopné splnit vytýčený slib, a to návrat do vyšší soutěže.
Všichni hráči a za realizační tým trenér Roman Kačur a vedoucí
mužstva Miroslav Doucha děkují věrným fanouškům za podporu
a výboru a sponzorům za vynikající podmínky, které jim vytvářejí.
Vzhledem k tomu, že jsme v minulých vydáních občasníku
informovali veřejnost o průběhu oslav 80. výročí vzniku fotbalového
oddílu v Chýnově velmi stručně, chci se k tomuto výročí ještě
vrátit. Jak asi většina občanů ví, byla v květnu uspořádána výstava
fotografií a dokumentů z celé historie chýnovského fotbalu.
Vyvrcholení oslav bylo 8. května na fotbalovém hřišti, kam se
tato výstava přestěhovala a kde proběhlo fotbalové odpoledne.
Představila se na něm naše fotbalová mládež. Po ní se utkaly staré
gardy FC Chýnov s Bohemians Praha, v jejichž mužstvu se představili mistři Evropy z roku 1976 Antonín Panenka
a Karol Dobiáš. Akce se velmi povedla, zúčastnilo se téměř 500 diváků a byla pochvalně kvitována všemi účastníky.
Na oslavě byly také oceněny některé žijící legendy chýnovského fotbalu. Za uspořádání této zdařilé akce je třeba
poděkovat všem sponzorům včetně města Chýnov, kteří finančně přispěli, předsedovi klubu a jeho manželce za
uspořádání výstavy a zejména Petru Holotovi, na kterém ležela největší tíha odpovědnosti za průběh toho, co se
uskutečnilo na hřišti.
V současné době je areál zazimován, je proveden postřik proti plísni sněžné a celý areál je uzamčen, aby nedocházelo
k vyšlapávání pěšin přes hřiště. Z pozice správce areálu chci poděkovat za pomoc při řešení záležitostí, které bych
sám nezvládl, jmenovitě Karlu Sedlatému, Pavlu Kulveitovi a Miloši Krumpovi. Dále též vedoucímu a pracovníkům
Chýnovské majetkové s.r.o. Za vydatnou pomoc při zalévání hřišť v době trvalého sucha v letním období také patří
poděkování členům SDH Chýnov (zejména Karlu Mlynářovi) a starostovi města Pavlu Eybertovi.
Fotbalový klub vydal velmi pěkný nástěnný kalendář na rok 2014, ve kterém je zachycena jak historie, tak současnost
klubu. Kalendáře je možno zakoupit v chýnovské knihovně, v Bistru na hřišti, v drogerii paní Strakaté, v papírnictví
Mája, v pohostinství v Kloužovicích a v prodejně v Dobronicích. Cena jednoho kalendáře je 100 Kč.
Myslím si, že tentokrát už toho o činnosti našeho fotbalového klubu bylo napsáno dost, a vzhledem k tomu, že
toto číslo občasníku vyjde v prosinci, dovolím si nakonec poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na činnosti
fotbalového klubu, zejména zastupitelstvu města, sponzorům a věrným fanouškům za podporu a dobrou spolupráci
v roce 2013 a zároveň jim a všem občanům města popřát za celý výbor FC Chýnov klidné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a hezkých sportovních zážitků v roce 2014.
Za fotbalový klub FC Chýnov Václav Zadražil, místopředseda
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ZE SPORTU: KUŽELKY
Jednotlivá družstva Sokola Chýnov mají rozehranou svoji soutěž.
Družstvo žen navíc vstoupilo vítězně do Poháru ČKA, kde postoupilo přes Sokol Kdyně
do dalšího kola. Příštím soupeřem budou našim ženám prvoligové Husovice.
V Poháru Mladých nadějí, který se hraje turnajovým způsobem, nás velmi dobře
reprezentují Michaela Dvořáková (v kategorii starší žákyně) a Jan Novák (v kategorii
mladší žáci).
Oddíl kuželek přeje všem čtenářům občasníku pohodové vánoční svátky a v novém
roce 2014 hodně zdraví a štěstí.
Blanka Roubková

ZE SPORTU: HOKEJBAL
Hokejbalové turnaje žáků
Za uplynulý rok se podařilo pro žáky ZŠ Chýnov uskutečnit další dva hokejbalové turnaje na táborském
hokejbalovém stadionu. Jeden se konal na jaře a druhý na podzim, tak jako tomu bylo i v předchozích
letech. Opět se na turnajích střetla tři mužstva po sedmi hráčích, která hrála systémem každý
s každým vždy na 3 x 10 minut.
První turnaj se uskutečnil na konci školního roku v sobotu 22. června 2013. Zúčastnilo se ho celkem
18 žáků a 3 dospělí jako kapitáni týmů. Turnaj po rozlosování neměl papírového favorita, ale již po
prvním zápase se ukázalo, kdo má největší ambice na vítězství. Byl to tým Jiřího Menšíka ve složení
Menšík J., Kořenský P., Roll V., Havlík D., Bouchal S. a Zadražil F., jenž hned v prvním utkání zvítězil
hladce 4:0. Zajímavější byl však souboj o druhé místo, kde tým Evžena Zadražila nechtěl dát nic
zadarmo, ale nakonec gólovou přestřelku v posledním zápase prohrál 4:6. Nejlepším střelcem celého
turnaje se stal Miroslav Dvořák, který vsítil celkem 5 gólů.
Druhý turnaj proběhl již pozdě na podzim v neděli 3. listopadu 2013. Co jsme bohužel nečekali, byl
již od rána neustávající déšť. Ten vážně ohrozil uskutečnění turnaje, ale kluci, kteří přislíbili účast, se
zachovali jako správní chlapi a na turnaj i přes nepřízeň počasí všichni dorazili. Za to bych jim chtěl
ještě jednou poděkovat! Nakonec se tedy sešlo opět 18 žáků a 3 dospělí. Tento turnaj měl naopak
jasného outsidera, který prohrál oba úvodní zápasy, a tak bylo zajímavější sledovat třetí zápas, ve
kterém se rozhodlo o vítězi. V první třetině se ujal vedení rychlým gólem tým Pavla Komárka, ale
mužstvo Jiřího Menšíka ve složení Menšík J., Jůza J., Roll V., Havlík D., Kořínek J., Šimák D. a
Zadražil F., které hrálo v podobném složení jako na jaře, se nenechalo položit a ve druhé třetině
otočilo stav zápasu dvěma brankami. Obrátili tak skóre ve svůj konečný prospěch 2:1. První vítězství
si v dílčí soutěži o nejlepšího střelce vystřílel Petr Kořenský, který měl na kontě také 5 branek.
Obě akce organizoval, jako obvykle, MOTOSPORT CHÝNOV. Je vidět, že je v Chýnově mezi žáky
o hokejbal stále zájem (a věřím, že ještě dlouho bude). Další turnaj se uskuteční, jak je již zvykem,
na jaře 2014.
Filip Zadražil, ZŠ Chýnov, 9.B
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MOTORSPORT CHÝNOV - ÚSPĚŠNÁ SEZONA 2013
Motokrosová sezona 2013 je již za námi a jak naznačovaly zprávy z činnosti našeho klubu v předešlých vydáních, vše
směřovalo k jejímu úspěšnému završení. Největším úspěchem našeho týmu se nakonec stal zisk titulu Mezinárodního
mistra ČR ve třídě 65ccm, který vybojoval teprve jedenáctiletý závodník Rene Hofer. Jeho o čtyři roky starší týmový
kolega Lukas Prammer připojil letošní titul druhého Vicemistra ČR ve třídě 85ccm a stejným, tedy celkově třetím místem
v dámském republikovém poháru třídy WMX 2T se může pochlubit i čtrnáctiletá Daniela Krejčová. Výsledkové úspěchy
jsme zaznamenali i na krajských úrovních. Jan Chromý se stal jihočeským krajským přeborníkem ve třídě Veterán 50+
a stejnou kategorii vyhrál i v seriálu AMATER CUP. V celorepublikovém klání byl pak celkově čtvrtý. Celkové vítězství
v seriálu Meteorit Cup (otevřený krajský přebor Jihomoravského kraje) ve třídě MX2 patří dalšímu našemu jezdci Tomáši
Fexovi. Naši piloti byli vidět i v dalších pohárech, Jiří Hrobský a David Bareš například celkově vyhráli Šumavský pohár,
Daniel Trost pak Chalupa Cup. Další náš týmový jezdec Roman Körber obhájil loňské vítězství v mezi jezdci prestižním
závodě do Strmého vrchu v Chýnově.
Jak je vidět, naši závodníci sbírali vavříny na všech třech výkonnostních úrovních (regionální poháry, krajské přebory
i MMČR), což nás samozřejmě moc těší, a přispěli tak k dobré propagaci jména našeho klubu a potažmo i našeho
města po celé ČR.
Po pořadatelské stránce se našemu klubu dařilo také, i když to upřímně řečeno nebylo v takových číslech, jako
v loňském roce. Zimní závod MMČR v motoskijöringu, který se uskutečnil koncem ledna v Želči, se sice pořadatelsky
povedl a volné závody v této disciplíně v Chotčinách a v Dolních Hořicích také, letní volný závod fichtl&pitbike na
naší tréninkové trati v Chotovinách však bohužel propršel, a tak i když přijelo celkem dost jezdců, divácká kulisa byla
oproti loňsku bohužel výrazně slabší. Podobně negativně pak ovlivnilo počasí také XXXI. ročník závodu motocyklů
do Strmého vrchu v Chýnově. Dva a půl tisíce diváků je sice stále parádní účast, k rekordním číslům návštěvnosti
tohoto závodu však měla daleko. Nicméně po sportovní stránce to
byl ročník velmi vydařený, čeští motocykloví reprezentanti předvedli
divákům na bahnité trati parádní podívanou. Poměrně nešťastný
byl i pozdní termín motokrosového závodu AMATER CUP, který
jsme pořádali až 5. října v Pacově, kde jsme se museli termínově
přizpůsobit. 239 jezdců rozhodně není špatné číslo, ale již jsme
jich na této trati v minulosti přivítali i třeba o stovku více. Termínově
přizpůsobit jsme se museli zářijovému závodu Mistrovství světa, kde
jsme také jako klub výrazně pořadatelsky participovali, když jsme
kompletně zajišťovali mediální propagaci závodu, jeho moderování,
ostrahu závodiště a částečně i traťové komisaře. Tento podnik byl
později Mezinárodní motocyklovou federací (FIM) a promotérskou
skupinou Youthstream vyhodnocen jako nejlepší z celé sezony MS
MX3, což nás moc těší.
Za dosažené výkony děkujeme všem jezdcům, členům klubu
pak za celoroční spolupráci při zajišťování závodů. Poděkovat za
významnou podporu bychom touto cestou chtěli také městu Chýnov
a pochopitelně i všem dalším sponzorům a fanouškům týmu.
Více informací ohledně činnosti našeho klubu naleznete v případě
vašeho zájmu na našem webu www.motosportchynov.cz
Všem čtenářům chýnovského občasníku přejeme pohodové Vánoce
a mnoho štěstí v novém roce…!
Evžen Zadražil, předseda organizace

Městský úřad žádá občany Chýnova a místních částí, kteří dosud
nezaplatili poplatek za psa na rok 2013, aby tak učinili
do konce roku. Děkujeme.
Občasník Chýnovska
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POZVÁNKY:
Setkání maminek
Maminky – přijďte si na chvilku odpočinout od svých ratolestí a popovídat o tom, co vás zajímá. Zajímavé
recepty, nové trendy ve zdravé výživě, vzdělávání, výchově, vzájemné předávání zkušeností.
Setkávat se budeme od ledna každé poslední úterý v měsíci od 20:00 v městské knihovně.
Setkání zájemců o zdravý životní styl
Zveme vás každý poslední čtvrtek v měsíci na pravidelné setkávání zájemců o zdravý životní styl. Hlavní
téma našich setkání – 5P – Pohyb, Přátelé, Poslání, Potrava, Pití – v dobré partě udělejme něco pro své
tělesné i duchovní zdraví.
Setkávat se budeme pravidelně od ledna každý poslední čtvrtek v měsíci od 18:00 v Městské knihovně
v Chýnově.

Všem čtenářům Občasníku Chýnovska přejeme hezké prožití Vánoc
a šťastný, spokojený nový rok 2014. Pracovnice Městské knihovny Chýnov
Město Chýnov vás zve na tradiční novoroční ohňostroj.

Přijďte si připít a společně oslavit příchod nového roku
dne 1. ledna 2014 v 00:15 hod. ke kašně na horní části náměstí.
Čeká na vEás tradiční punč a ohňostroj.
INZERCE:

ZDE MŮŽE BÝT I VÁŠ INZERÁT
ceník inzerce v Občasníku Chýnovska

1 A4
1/2 A4
1/4 A4
1/8 A4
menší

3.000,- Kč
1.500,- Kč
750,- Kč
380,- Kč
380,- Kč

kontaktujte nás na e-mailu:
knihovna@chynov.eu
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