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Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014
Vzhledem k nemocnosti a pracovním povinnostem bylo
tentokrát přítomno na zasedání pouze 11 zastupitelů. Ostatní byli
řádně omluveni. Po přednesení zpráv z rady, výborů a komisí
bylo zahájeno projednávání rozborů hospodaření všech součástí
města za rok 2013.
Město samotné vydalo v tomto roce celkem 44.599.712,korun. Účetně je tato částka ještě navýšena o převody z účtu na
účet a daní za obec. Tyto prostředky však nijak nepomáhají. Do
silnic bylo investováno 4,618 mil. Kč, když dotace činila 2,5
mil. Kč, do chodníků pak 2,09 mil. Kč, a to bez dotace nebo
jiných příjmů. Příspěvek na hromadnou dopravu činil 35 tis. Kč.
Z vodovodů, kanalizací a čistíren byl příjem 3,226 mil. Kč, když
dotace z toho byla 2,5 mil. Kč, vydání 3,21 mil. Kč, z toho 3,17
mil. Kč byl výdaj na ČOV Záhostice. Na vodní nádrže (rybník
Kloužovice, bazén a fontána ve výstavbě) byly výdaje 938 tis.
Kč, dotace na rybník od JČK byla 149.900,- Kč.
Mateřská škola nás stála 766 tis. Kč, základní škola
2,506 tis. Kč. Provoz knihovny a informačního centra měl
náklady 1,419 mil. Kč při příjmech 90 tis. Kč. Zájmovou činnost
v kultuře jsme podpořili 166 tis. Kč při výnosech 52 tis. Kč. Na
zachování památek bylo vynaloženo 160 tis. Kč. Vysoké náklady
si vyžádalo převedení rozhlasového vysílání na bezdrátovou
komunikaci. Zřízení 40 ks přijímačů s 90 reproduktory stálo
782.668,- Kč, údržba a opravy VR pak 79 tis. Kč. Příjmy za
hlášení byly 3.400,- Kč. Činnost sboru pro občanské záležitosti
spolu s kulturními akcemi vykázala náklady ve výši 455 tis.
Kč, příjmy pak 31 tis. Kč. Do sportovních majetků města bylo
investováno 204 tis. Kč, příjmy z pronájmů byly 42 tis. Kč.
Využití volného času dětí a mládeže bylo podpořeno 237 tis.
Kč, sportovní oddíly pak dotacemi 594 tis. Kč. Další příspěvky
organizacím činily 81 tis. Kč.
Bytové hospodářství, včetně domu s pečovatelskou
službou, mělo výdaje 1,27 mil. Kč a příjmy, včetně splátek
z prodeje bytů, pak 2,516 mil. Kč. Samotná pečovatelská služba
měla výdaje ve výši 1,516 mil. Kč, když příjmy tvořily 1,098
mil. Kč, z toho dotace od MPSV 255 tis. Kč, dotace od JČK 60
tis. Kč a za obědy bylo vybráno 805 tis. Kč.
Nebytové hospodářství vykázalo výdaje ve výši 1,001
mil. Kč a příjmy 459 tis. Kč. Náklady na veřejné osvětlení činily
2,977 mil. Kč, z toho 2,344 mil. Kč bylo investováno do výměn
sloupů, svítidel, doplnění nových světelných bodů a údržby. El.
proud stál 632 tis. Kč. Úprava bytu na hřbitově stála 17 tis. Kč,
příjmy ze hřbitova činily 16 tis. Kč. Rozvoj inženýrských sítí byl
za 100 tis. Kč, komunální služby (především nákup pozemků,
nájem, zaměření pozemků, znalecké posudky a právní služby)
činily 1,142 mil. Kč. Oproti tomu prodej pozemků, nájmy a
věcná břemena přinesly do rozpočtu 1,253 mil. Kč, příjmy 1,538
mil. Kč. Na údržbu veřejných prostranství, včetně zeleně, bylo
vynaloženo 3,5 mil. Kč a příjem na mzdy zaměstnanců od úřadu
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práce byl 445 tis. Kč. Náklad na založení Kloužovské tepelné
s.r.o. byl 204 tis. Kč. Příspěvky na 26 narozených dětí činily 260
tis. Kč.
Náklady na hasičské sbory činily 878 tis. Kč, z toho
zateplení HZ Kloužovice 297 tis. Kč, energie 164 tis. Kč,
materiál a služby pak 281 tis. Kč, drobný materiál a ochranné
oděvy 131 tis. Kč. Na dotacích jsme obdrželi 175 tis. Kč. Dalším
nákladem byly výdaje spojené s povodněmi ve výši 193 tis. Kč,
z toho 85 tis. Kč dar městu Putim. Volby do Poslanecké sněmovny
ČR stály 91 tis. Kč a byly plně hrazeny, volby prezidenta stály
102 tis. Kč a byly též plně hrazeny.
Místní správa (úřad) stála 3,84 mil. Kč, pojištění a
služby bank 222 tis. Kč. Daňové příjmy tvořily 27,971 mil. Kč,
poplatky 2,204 mil. Kč. Zůstatky na účtech se meziročně zvýšily
o 176 tis. Kč, úvěry klesly o 2,274 mil. Kč a celkové dluhové
zatížení města k 31.12.2013 činilo jen 572 tis. Kč. Dnes je už
polovina této částky uhrazena a poslední splátka bude v červnu
2014. Město tak půjde do nového volebního období bez koruny
dluhu! Všechny doklady jsou založeny na MěÚ a jsou k dispozici
k nahlédnutí každému, kdo projeví zájem. Hospodaření ZŠ, MŠ,
CHM, MH a KT najdete v jejich zprávách.
V bodě nákupy a prodeje byla zastupitelstvem schválena
výměna pozemků města za pozemky soukromého vlastníka
(jsou potřeba pro obchvat města), prodej 15 m2 v Kloužovicích,
nákup 31 m2 v Záhosticích a případný nákup 3,5 ha pro bytovou
výstavbu. Dále jsem pak informoval zastupitele o probíhajících
pracích ve městě. Jedná se o výstavbu fontány a parkové úpravy
u vodní nádrže, přípravu pro výstavbu recyklačního dvora, úklid
města po zimě, rekonstrukci kuchyně restaurace Na Radnici,
nákup auta pro pečovatelky a také pro HZ Dobronice. Též jsem
podal zprávu o výběrových řízeních na opravy komunikací
v r. 2014 (Zámecká, Zahradní, Dobronice), chodníků (Mlýnská,
Údolní, Záhostice, k nádraží), na 20 stožárů VO včetně svítidel
(Bezručova, Krátká, Sportovní), oplocení SPA na předměstí a
výběru projektanta na zateplení zeleného domu s pečovatelskou
službou a 20 bytovky. U mateřské školy bychom chtěli doplnit
dětské hřiště a na SPA u vodní nádrže pak venkovní cvičební
prvky pro dospělé.
V různém zastupitelé ponechali svoje odměny ve stávající
výši, odsouhlasili strategii komunitně vedeného místního
rozvoje území pro MAS Lužnicko, seznámili se s nominacemi
zástupců města do jednotlivých komisí MASky, se soutěží
„Rozkvetlé Chýnovsko“ a s žádostmi podanými k jednotlivým
dotačním titulům. Předseda školské a kulturní komise připomněl
reciproční návštěvu švýcarského Oberthalu v srpnu letošního
roku a nejbližší kulturní akce pořádané městem.
Těsně před 22. hodinou bylo usnesení přijato všemi hlasy
přítomných zastupitelů.
Za Zastupitelstvo města Chýnov Mgr. Pavel Eybert, starosta
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Informace MÚ
Prodáme
Město Chýnov prodá dodávkový automobil značky KIA PREGIO 2.5 TCI.
První registrace: 2 / 2004
Celkem ujeto:
87 000 km
Palivo:
nafta
Počet míst:
2+1
Karoserie :
skříňová
Barva:
bílá
Další informace na MěÚ Chýnov nebo na telefonu 723 244 221. Nejvyšší nabídce.
Mgr. Pavel Eybert, starosta
Město Chýnov vypisuje
výběrové řízení na pronájem kulturního domu v Chýnově
Kulturní dům Chýnov s veškerým příslušenstvím se nachází ve dvoře č.p. 47, Gabrielovo náměstí, Chýnov, je
po nedávné celkové rekonstrukci a obsahuje sál s přísálím, podium, šatny, sociální zařízení, dva bary a provozní
prostory. Pronájem je možný od 15.05.2014.
Prohlídka kulturního domu je možná po domluvě s vedením města.
Pro podání nabídky jsou třeba následující údaje:
- podnikatelský záměr, živnostenský list, koncese na prodej alkoholu,
- doklady o bezdlužnosti u FÚ, města,
- výpis z rejstříku trestů,
- souhlas se složením kauce ve výši 100.000,- Kč na úhradu případných škod na majetku města,
- souhlas s provozní dobou nejdéle do 23:00 hodin ve všední dny a do 02:00 hodin ve dny pracovního klidu,
- souhlas s poskytnutím pronájmu městu a jeho organizacím pouze za úhradu vynaložených nákladů na energie a
úklid,
- prohlášení o souhlasu s podmínkou, že podnájem je možný pouze se souhlasem majitele,
- cenovou nabídku za roční pronájem.
Pronájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle občanského zákoníku, tj. 3 měsíce od konce
měsíce, ve kterém byla doručena výpověď.
Za město Chýnov Mgr. Pavel Eybert, starosta
Prodej pozemku
Město Chýnov prodá ze svého majetku pozemek na výstavbu rodinného domu. Pozemek je plně zasíťován, vodovod,
kanalizace, el. proud i plyn jsou dovedeny na hranici stavební parcely. Jedná se o pozemek p.č. 33/37 a 33/38 o
celkové výměře 1125 m2 v k.ú. Záhostice. Minimální cena je 505,- Kč/m2, tj. 568.125,- Kč celkem.
Svoje nabídky zasílejte na adresu: Město Chýnov, Gabrielovo nám. 7, 391 55 Chýnov s označením „Neotvírat,
prodej pozemku Záhostice“ nejpozději do konce dubna 2014. Kritériem výběru je cena a závazek výstavby do 5
let od prodeje pozemků.
Za město Chýnov Mgr. Pavel Eybert, starosta

Chýnovská majetková s.r.o. hospodařila v roce 2013 celkem s příjmy ve výši 15.765.165,92 Kč a výdaji
15.497.958,44 Kč. Z toho v lesním hospodářství měla příjem 3.309.843,17 Kč a výdaje činily 2.360.274,92
Kč, včetně nájmů 960.000,- Kč pro město. Ve vodním hospodářství měla příjmy 4.284.804,30 Kč a výdaje
4.286.878,75 Kč. Z toho nájem městu činil 720.000,- Kč, poplatky státu za podzemní vodu 305.934,- Kč.
Školní stravovna měla příjem 3.221.873,74 Kč a výdaje byly 3.205.462,42 Kč.
Místní hospodářství zajišťuje správu poplatků za odpady a správu bytového hospodářství. Příjmy od města na
provoz MH činily 216.497,20 Kč. Na nájemném za r. 2013 bylo vybráno 2.018.133,- Kč, částka byla převedena
na účet města.
Kloužovická tepelná s.r.o. byla založena 2.10.2013. Hospodařila s příjmy ve výši 205.313,78 Kč a výdaji
122.258,- Kč.
Podrobné informace lze získat u účetních Chýnovské majetkové s.r.o. a Místního hospodářství.
František Vácha, vedoucí
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
,,ŽIJEME OLYMPIÁDOU“
ČEŠI, ČEŠI, DO TOHO,
MY BUDEME U TOHO.
HOP, HOP SKÁKAT UMÍME,
MEDAILE VŠEM PŘEJEME.
Druhý únorový týden jsme v naší třídě
slavnostně zahájili „ŠKOLKOVÉ ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ
HRY“. Celým čtrnáctidenním podtématem se
prolínaly dvě základní myšlenky, které jsme se
snažili dětem přiblížit a předat. Vytvořili a navodili
jsme takové hrové situace a činnosti, při kterých děti
mohly prožitkem a srozumitelným způsobem přijít
na to, proč „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“
a proč se „Chováme podle pravidel FAIR PLAY“.
Tato sportovně společenská událost našim dětem
poskytla spoustu příležitostí rozvíjet se po stránce
psychické, fyzické i sociální. Naše vzdělávací
nabídka zahrnovala činnosti a příležitosti k rozvíjení
všech vzdělávacích oblastí RVP.
Třídou nejdříve putovala symbolická štafeta
s olympijskou pochodní a při slavnostním nástupu
sportovců oblečených do našich národních barev dva
vybraní zástupci „zapálili“ olympijský oheň, který po
14 dnů „plápolal“ nad naší „olympijskou vesnicí“. A tak
ZOH v naší třídě začaly. Děti se nejdříve seznámily
s tradicí OH. Vyhledávaly materiály k tématu
v dětských obrázkových knihách a encyklopediích.
Při společné diskusi se dozvěděly, co to jsou OH, proč
se konají, jaké jsou symboly OH, jaký je rozdíl mezi
ZOH a LOH, názvy známých i pro děti neznámých
sportů, název státu pořádajícího letošní olympiádu,
názvy a vlajky států dalších. Slovní zásobu si děti
obohatily o nová slova, jako je olympijská vesnice,
olympijský oheň, olympijské kruhy, chování fair
play… S barevnými papírovými kruhy na zápěstích
jsme se vydováděli při pohybové hře „Smíchejte se,
rozdělte se“ a když jsme se podle barev rozdělili,
podařilo se nám vytvořit živé olympijské kruhy,
z čehož měly děti ohromnou radost.
Fantazie, tvořivost a kreativita se rozvíjely při
stavbě olympijské vesnice a jednotlivých národních
domů. Děti se předháněly, kdo bude vytvářet národní
vlajky (trhání a lepení barevného papíru, malba
barevnými temperami), kdo bude barevnými tušemi
malovat názvy jednotlivých účastnických států, či kdo
bude tvořit „olympijské čepice“ s barevnými kruhy
(koordinace činnosti oka a ruky při obkreslování a
napodobování písmen). Děti velmi zaujalo vytváření
české vlajky i vlajek ostatních států. Každý den
ráno nás zaplavila spousta dětských výtvorů, které
děti vyrobily s rodiči doma. Dokonce i p. učitelky
několikrát dostaly hádanku, o vlajku jakého státu
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se jedná, a tak si i ony musely vyhledat správnou
odpověď v nějaké z publikací.
Vlajky vznikaly i z různých konstruktivních stavebnic,
z barevných uzávěrů a dřívek. Podle obrázků
v encyklopedii si děti nakreslily i „vlajkové pexeso“.
Státní symboly se dokonce objevily i na oblečení
sportovců, které děti při volných chvilkách se
zaujetím kreslily a z nichž nejzdařilejší byly postavy
bruslaře a lyžaře.
A
jaké to je „být sportovcem“ si děti
samozřejmě i osobně vyzkoušely. Proběhly závody
v „alpském lyžování“ (cvičení proudem, chůze mezi
překážkami s vyhýbáním, řešení labyrintu v prostoru
i na papíru - grafomotorické cvičení), „skoky na
lyžích“ (skok do dálky z místa snožmo, důraz na
provedení - správný odraz, doskok na měkkou
podložku), nemohl chybět ani hokejový turnaj
(střelba do branky dětskou hokejkou a papírovým
pukem), při kterém jsme si vyzkoušeli „fandit“.
Jaké je to „být krasobruslařem“ si děti vyzkoušely
při taneční improvizaci s hudbou (ladný „klouzavý“
pohyb ve skupinách s vyhýbáním).
Po náročných sportovních výkonech jsme si
s chutí zazpívali písničku „Zimo, zimo, zimo bílá“. Při
zpěvu si děti vybavovaly názvy jednotlivých sportů,
došlo i na pohybovou improvizaci, na rytmické
hry (na tělo i s dětskými rytmickými nástroji) i na
sluchovou diferenciaci prvních hlásek ve slovech.
Po celou „olympijskou“ dobu docházelo
k posilování přirozených poznávacích citů a vytváření
základů pro práci s informacemi, když děti ve třídě
i doma s rodiči každý den vyhledávaly obrázky a
články o úspěších našich olympioniků v denním
tisku a časopisech. Ve třídě tak mohla vzniknout
nástěnka s „olympijskými střípky“, kam děti každý
den vylepovaly různé fotky z novin a kde také
pravidelně vedly přehled o medailových úspěších
české výpravy.
Celé olympijské snažení vyvrcholilo malou
oslavou. Proběhl „Medailový ceremoniál“, kdy si
každý „sportovec“ odnesl zaslouženou medaili.
Nevšedním zážitkem pro děti bylo společné zazpívání
naší státní hymny (někteří se s ní do té doby ještě ani
nesetkali, dokonce ani nevěděli, co slovo „hymna“
znamená). A teď si dokonce mohli vyzkoušet, jaké to
je vzdát čest vynikajícímu sportovnímu výkonu a tím
i naší vlasti. Opravdu silný zážitek pro všechny.
RADOST, HRDOST CÍTÍME,
VŠICHNI V ČECHÁCH TO VÍME UŽ TO VÍ I CELÝ SVĚT,
KDE JE „ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED“.
Štěpánka Laškajová, Mgr. Lada Strnadová,
MŠ Chýnov
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Zprávy z mateřské školy

Ozve-li se ve školce známé „abrakadabra“ a k tomu se přidá mávnutí kouzelnou hůlkou, dozajista se stane
něco zvláštního. Znalci filmu Obecná škola se nyní zřejmě obávají ztráty kruhů, ale nic takového se opravdu
nepřihodilo, na to jsou naši žáčci ještě příliš malí a důvěřiví. Nezbytná pomůcka každého čaroděje a vyslovená
zaklínadla ovšem navodila dětem magický svět tajemna a ukázala, že i dnešní přetechnizovaný svět může být,
byť jen na chvíli, nahrazen světem čar a kouzel, z nichž to nejpovedenější, kterému se krátce říká jaro, na své
„antré“ teprve čeká.
Letos zima ani nebyla - tahle slova jsme v posledních měsících vyslovili určitě několikrát. Absence
sněhu a ledu sice zhatila tradiční zimní radovánky, ovšem nic z toho nenarušilo naplánované činnosti dětí
v mateřské škole. Školkou se ozývaly říkadla a básně se zimní tematikou, sněhové vločky poletovaly alespoň
v písních a sněhuláka děti také postavily, byť jen, bohužel, z modelovací hmoty, plastových víček od PET lahví
či jiného materiálu. O pokusech s ledem a sněhem se našim nejmenším mohlo téměř jen zdát, ale úkol, při
kterém předškoláci poznávají vlastnosti uvedených vodních skupenství, byl přesto splněn - děti je místo na
zahradě posbíraly v ledničce a my starší jsme přidali vyprávění, jaké to bývalo tenkrát, když se v zimě jezdilo
na saních.
Leden byl velice významný pro děti, které se vzdělávají v posledních ročnících mateřské školy. Ty se
v polovině měsíce zúčastnily zápisu do 1. třídy, aby předvedly svým rodičům i pedagogům ze základní školy,
jestli se již proměnily ve „velkého školáka“. Velký počet účastníků zápisu – 56 dětí – dává trochu lepší vyhlídky
na počet uvolněných míst v mateřské škole, ale definitivní číslo odcházejících bude známo až po udělení
odkladů.
Pranostika o únoru letos také neplatila, snad pole zesílí i bez sněhu, ale nejmenší Chýnováci si užili všeho,
co pro ně tým pracovníků mateřské školy na uvedené období připravil. Na tomto místě se sluší vyzdvihnout
spolupráci rodiny a školy, kdy dvě největší akce – karneval v kulturním domě a tvoření z keramické hlíny - byly
pořádány se spoluúčastí rodinných příslušníků. Karnevalové převleky dětí i dospělých, bohaté příspěvky do
tomboly i hojná účast rodinných týmů při tvorbě hliněných velikonočních dekorací dokládají ochotu rodičů i
prarodičů podílet se na dění kolem MŠ i radost ze společně prožitého. Tradiční tvoření dětí s klienty domova
pro seniory, kulturní programy připravené pro vítání občánků a na vernisáže různých výstav již byly jen
třešničkou na pomyslném dortu upečeném ze všech činností.
Co zbývá na závěr? Těšení na další dění ve školce a pak také tradiční písnička, protože „...jaro, jaro,
jaro už je tu...“ (doufám).
Helena Málková, ředitelka MŠ Chýnov

Aktuálně z MŠ Chýnov
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014 – 2015 se koná
ve dnech 27. 03. 2014 a 28. 03. 2014 v mateřské škole.

ŠKOLNÍ INFORMATORIUM
Motto: „Kdo se sám sobě nedokáže vysmát, nepatří mezi nejlepší.“ Johann Wolfgang von Goethe
Co vše se nám podařilo od posledního vydání Občasníku
Chýnovska do prvních jarních dní:
- Účastnili jsme se „Stonožkové mše“ v chrámu svatého Víta
v Praze. V pátek 6. prosince 2013 pražský arcibiskup J. E.
Dominik kardinál Duka poděkoval stonožkovým dětem za
jejich práci a za pomoc ve válkou postižených oblastech.
Mši doprovázel zpěv dětského sboru pod vedením
sbormistryně Marie Novákové, stonožkovou hymnu
zpíval Josef Vágner. Celou mši v přímém přenosu vysílala
Česká televize. Prezidentka hnutí paní Běla Gran Jensen
poděkovala stonožkovým dětem, pedagogům i vojákům a
zavzpomínala na projekty, jež „Stonožka“ realizovala. Poté
přednesly stonožkové děti přímluvy, za naši školu Anežka
Zywczoková z 8. B, a následovalo předání symbolických
darů, které charakterizovaly, čeho se stonožková pomoc
týkala. Náš žák Filip Hojsák předal J. E. Dominiku kardinálu
Dukovi stonožkový dort a za všechny děti mu v závěru mše
poděkovala a předala dárek Anežka Šístková z 1. třídy.
- 27. listopadu proběhla na Základní škole Chýnov, okres
Tábor závěrečná konference projektu Švýcarsko – český

Občasník Chýnovska

deník. Švýcarsko – český deník vznikl z nejzdařilejších prací
dětí a byl pokřtěn na závěrečném semináři k projektu. Celým
večerem nás provázeli žáci, jejichž prostřednictvím jsme si
zavzpomínali na společně prožité dny ve Švýcarsku a v Česku.
Děti nám je přiblížily krásnými prezentacemi, zpěvem,
recitací z vlastní tvorby i ukázkou švýcarského národního
sportu. Společně prožitý večer měl nezapomenutelnou
atmosféru nejen pro nás učitele, ale určitě i pro rodiče žáků.
- Od 22. 10. do 25. 10. 2013 ČŠI sledovala podmínky, průběh
a výsledky vzdělávání a naplňování školního vzdělávacího
programu. Na základě inspekční zprávy škola vytváří
estetické, podnětné a bezpečné prostředí pro vzdělávání
žáků. Příkladem dobré praxe je dlouhodobá spolupráce se
zahraniční školou a využívání projektů pro rozvoj osobnosti
žáků i další vzdělávání pedagogů. Pozitiva jsou využívání
moderních metod práce (činnostní učení, využívání
komunikačních a informačních technologií, výpočetní
techniky), příjemná a přátelská atmosféra v průběhu výuky,
nadstandartní nabídka zájmových kroužků.
- Ve výtvarné soutěži, kterou pořádá Oblastní spolek ČČK
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Tábor na téma Co mám nejraději obsadili: v kategorii
mladších žáků 2. místo Lucie Vejborová, v kategorii střední
1. místo Inka Horáková, v kategorii starších žáků 1. místo
Vlaďka Radová, 3. Nikola Rozsypalová, 4. Tereza Nejdrová
a 5. Jan Jůza. Bonusovou cenu získal Filip Lhoták.
- 17 dětí 8. a 9. ročníku se zúčastnilo Kouzelného dne
v laboratořích ve SOŠ ekologické a potravinářské ve Veselí
nad Lužnicí.
- Žáci 5. ročníků se vzdělávali v Planetáriu v Českých
Budějovicích, žáci 6. tříd navštívili Cifkův statek v Třebízi,
kde si přiblížili lidové zvyky a tradice.
- V soutěži Mikulášská laťka, kterou pořádá Gymnázium
Pierra de Coubertina, vybojoval 1. místo Adam Zadražil a
2. Filip Zadražil.
- Žáci 9. tříd pod vedením pana učitele Jaroše a paní
učitelky Havlůjové zrealizovali projekt „Památná místa
české historie v Praze“.
- Žáci 5. B pod vedením paní učitelky Káškové a Holotové
uskutečnili projekt „Hory 2013“ v Lipně nad Vltavou. Díky
tomuto projektu se stmelil třídní kolektiv a prohloubila se
spolupráce s rodiči, kteří se této akce účastnili. 19. 12. 2013
navštívili žáci 5. B výstavu betlémů v Táboře. Zpestřením
programu byla výroba skleněných ozdob, které na místě
přímo zhotovoval majitel sklárny. 13. 1. 2014 5. B zrealizovala
projektový den na téma Už umím vařit. Děti si samy
zkusily zhotovit vlastní pokrm, který pak odprezentovaly.
V rámci matematiky počítaly úkoly týkající se tématu a
v českém jazyce nechyběla slohová práce s vypracovaným
pracovním postupem. Úspěšná byla ochutnávka a závěrečné
vyhodnocení.
- Velice kvalitní je práce novinářské skupiny, školní časopis
SLIM je chloubou školy.
- Vynikající je rovněž kroužek Mladý reportér. Televizní
vysílání z Chýnova je velice zajímavé, zachycuje veškeré
kulturní i sportovní dění a má vzestupnou tendenci.
- ŠD vyrobila dárky na zápis pro školní rok 2014/2015 na
den 17. 1. 2014. Zapsali jsme 51 žáků a bude 13 odkladů.
V den zápisu proběhl rovněž Den otevřených dveří Základní
školy Chýnov, okres Tábor.
- Zajistili jsme testování SCIO pro žáky 9. ročníků –
STONOŽKA 2013/2014. Nadprůměrných až špičkových
výsledků dosáhl Filip Zadražil (ve všech oblastech), Michal
Chlaň (v AJ), Miroslav Vondruška (v M), Petr Kořenský
(v ČJ), Vlaďka Radová (v ČJ a M), David Šimák (v ČJ a
OSP), Ondřej Tichý (v AJ) a Klára Vaňková (v AJ).
- V okresním kole zeměpisné olympiády v kategorii C

vybojoval 1. místo Filip Zadražil a 4. Jakub Hes. V kategorii
A obsadila 4. místo Eliška Dvořáková a 6. Filip Lhoták.
- V okresním kole konverzační soutěže v anglickém
jazyce v I. kategorii vybojovala 5. místo Eliška Čmelíková.
V okresním kole olympiády v německém jazyce obsadila 4.
místo Vlaďka Radová a 6. místo Filip Zadražil. Filip Zadražil
získal rovněž 4. – 9. místo v okresním kole olympiády
v českém jazyce.
- Uspořádali jsme školní kolo recitační soutěže, nejúspěšnější
žáci postupují do okresu.
- V okresním kole dějepisné olympiády obsadil 7. místo
Jakub Hes a 8. Jakub Tůma.
- V únoru se rovněž uskutečnil velice pěkný ples Klubu přátel
školy. Děkujeme všem rodičům, kteří se plesu zúčastnili
nebo podpořili školu zakoupením vstupenky. Výtěžek plesu
bude opět využíván ve prospěch našich dětí, děkujeme KPŠ
za přípravu této akce a děkujeme rovněž všem sponzorům.
- Žáci turistického kroužku s panem učitelem Dvořákem se
vypravili na Polánku a následně přespali ve škole. Žáci 9.
tříd s panem učitelem připravili humornou akci Letní den
na plovárně.
- Žáky 1. ročníků jsme nahlásili do preventivního programu
„Veselé zoubky“.
- V pondělí 3. 3. celou školu oživil „maškarní rej“. Velice
chválíme, že téměř všichni žáci i učitelé přišli v pěkných
maskách. Odpoledne pak pokračoval družinový karneval.
- Ze sportovních akcí byla určitě zajímavá soutěž o šplhouna
školy. Žáci 4. tříd získali 3. místo v okresním kole vybíjené.
- Pokračujeme v plnění projektu „Zvyšování motivace
k technickému vzdělávání“. V rámci tohoto projektu rovněž
žáci 8. ročníků navštívili 13. března pracoviště energetiky,
robotiky, technických dovedností a 3D technologií.
- Ředitelka školy se zúčastnila semináře k výsledkům
mezinárodního šetření PISA 2012, který pořádala ČŠI.
Seminář se týkal výsledků českých žáků v matematické,
přírodovědné a čtenářské gramotnosti.
Připravujeme:
• program na Týden UNESCO na téma „Geologie“ od
22. - 25. dubna 2014. Pod Klubem ekologické výchovy se
zapojíme rovněž do celostátní výtvarné a literární soutěže
na toto téma.
• besedu k prevenci úrazovosti a dopravních nehod, kterou
za Sportovní klub vozíčkářů Praha zrealizuje René Kujan.
Za Základní školu Chýnov, okres Tábor přeje všem čtenářům
pěkné jarní dny Mgr. Marie Hánová, ředitelka školy

Tomáš Macháček: Jak jsem si osladil život

Jak si může člověk osladit život? Kávu nebo čaj si osladí lehce – cukrem. Ale život asi cukrem osladit jen
tak nepůjde. Někdo si ho osladí láskou nebo sportem, jiní mají pocit, že tím opravdovým cukrem jsou drogy,
cigarety nebo alkohol.
Já jsem si vybral sport. Triatlon mě baví. Vyplňuje všechen můj volný čas. Nedokážu si představit,
co bych místo sportu dělal. Čím bych se bavil, co bych podnikal? Už když máme víc než týden bez tréninku,
připadá mi to divné. Takové nepřirozené. Nudím se. Prostě jsem si na všechen ten pohyb tak navykl, že se bez
něj neobejdu.
Někdy, když máme zase naopak tréninků hodně, přemýšlím nad tím, jestli jsem si triatlonem život spíš
neosolil. Ale v každém případě jsem za své rozhodnutí rád a sport můžu všem doporučit. Lepší využití volného
času si nedokážu představit.

Občasník Chýnovska
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PODĚKOVÁNÍ...
Projekt HORY 2009 - 2013
Jako již tradičně v předvánočním čase se žáci V. B chýnovské základní školy vydali na lyžařský
výcvik - letos od 15. do 18. prosince do Ski areálu Lipno nad Vltavou. Zásluhou projektu,
který vypracovala třídní učitelka Hanka Kášková, jezdí žáci její třídy na předvánoční hory již od
prvního ročníku. Díky tomu všichni velmi dobře jezdí na lyžích, letos si někteří přidali i jízdu na
snowboardu. Děti začínaly v první třídě na Monínci, v dalších letech navštívili Ski areál Lipno i Pec
pod Sněžkou. Pro mnohé z nich to byla možná jediná příležitost, jak se za velmi slušné peníze
v zimě podívat na hory a naučit se lyžovat. Až na ojedinělé výjimky se kurzů vždy zúčastnila
celá třída.
Po organizační stránce měla
paní učitelka Kášková vždy
celý
pobyt
velmi
dobře
propracovaný. Vše, co se týče
ubytování, stravy, vypůjčení
lyžařského vybavení, programu
pro volný čas a spousty dalších
nezbytných záležitostí, bylo
při všech akcích zařízeno na
jedničku. Projektu se účastnila
paní učitelka Kášková často
s celou rodinou, paní učitelka
Dáša Holotová a pokaždé se
přidalo
několik
ochotných
rodičů. Lyžařský výcvik probíhal
za odborného dozoru obou
paní učitelek. Rodiče zprvu pomáhali zejména s navlékáním do lyžařské výstroje - dostat do
ní dvakrát denně dvacet adeptů lyžařského umění bylo v prvních kurzech skoro nadlidským
výkonem. Také pomáhali s dopravou dětí na vleku či na lanovce (s vyvezením všech na kopec
tomu bylo zpočátku stejně jako s oblékáním), s přípravou trati pro závěrečný závod a podobně.
Později, když se děti na lyžích rozjezdily, rozdělili si lyžující rodiče zdatnější lyžaře a v malých
skupinkách pak všichni brázdili svahy českých hor. Dlužno podotknout, že dětem poslední dva
roky dospělí tak tak stačili.
Zajímavým způsobem byl využit i volný čas. V programu byla například návštěva bazénu,
hopsária, tradiční jízda na čemkoli, přednášky členů horské služby – poslední rok doplněné i
adrenalinovou jízdou na sněžném skútru, malé večerní diskotéky a tance, různé vědomostní
soutěže. Nejen povídání o vánočních tradicích u nás i ve světě, ale i hodiny angličtiny dětem
zpříjemnily čas mimo lyžování. Pochopitelně se podařilo těmito aktivitami třídní kolektiv dokonale
stmelit a jsme přesvědčeni, že naše děti získaly spoustu zajímavých zážitků, na které jistě
budou vzpomínat celý život.
Touto cestou bychom tedy chtěli moc a moc poděkovat paní učitelce Hance Káškové - především
za samotnou myšlenku a následnou realizaci tohoto, na českých školách zcela jistě ojedinělého,
projektu. Všem dětem otevřela cestu do hor – vždyť kolik je u nás asi škol, které můžou říci, že
všichni žáci pátétřídy umí dobře lyžovat? Díky za to, jak obětavě, na úkor svého volného času
a své rodiny, vždy celou akci perfektně zorganizovala - často i přes různé překážky a problémy.
Samozřejmě děkujeme také paní učitelce Dáše Holotové za její aktivní spolupráci, podporu
projektu a pomoc při jeho realizaci.
V neposlední řadě musíme zmínit též podporu vedení Základní školy v Chýnově v čele s paní
ředitelkou Marií Hánovou, bez které by se projekt těžko mohl uskutečnit.
Děkujeme moc - rodiče žáků V.B.

Chtěla bych poděkovat zaměstnancům Chýnovské majetkové
za úklid města a jeho okolí.
Jaroslava Macháčková, Kloužovice
Občasník Chýnovska
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SPOLEČESKÁ KRONIKA, ZPRÁVY Z MATRIKY
Životní jubilea

Do konce března letošního
roku oslavili nebo ještě oslaví
své životní jubileum tito naši
spoluobčané:
70 let
Maršál Miroslav, Chýnov
Černá Marie, Záhostice
Cílek Zdeněk, Chýnov
Michalec Jaroslav, Chýnov
Jiroušek Jiří, Chýnov
Petr Josef, Chýnov
Jelínková Zdena, Chýnov
Jiroušek Steffi-Allmut, Chýnov
Kuchařová Anna, Velmovice
75 let
Krátký Josef, Dobronice
Zachařová Marie, Chýnov

Narozené děti:
prosinec 2013
Tereza Němcová, Chýnov
Martin Holý, Chýnov
leden, únor 2014
Alexandr Pacovský, Dobronice
Karel Tureček, Chýnov
Daniel Ivo Bigas, Chýnov
Josef Čekal, Chýnov
Monika Šalátová, Chýnov
Jan Horák, Chýnov
Mathias Škrábek, Chýnov
V pátek 14. 2. 2014 se uskutečnilo v letošním roce první vítání občánků
našeho města. Jednalo se o děti narozené na podzim loňského roku.
Byli jsme mile překvapeni, že do obřadní síně se dostavily celé rodiny
ve sváteční náladě. Přivítali jsme šest chlapců a tři děvčata. O kulturní
program se zasloužily děti z mateřské a základní školy v Chýnově s velmi
hezkým pásmem písniček a básní. Drobný dárek pro miminka předal a
děti přivítal starosta města.

80 let
Váleček Věroslav, Chýnov
85 let
Bednář Jan, Chýnov
Řezníčková Vratislava,
Dobronice
Novotný Josef, Chýnov
90 let
Strakatý Otto, Chýnov
Hladíková Antonie, Velmovice
Všechny uvedené jubilanty
navštívily členky SPOZ
s blahopřáním a drobným dárkem.
Ještě jednou přejeme vše nejlepší,
spokojenost a hlavně pevné zdraví.
Dobrý den, dovolte nám pozvat vás na cestopisnou přednášku

Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela,
aneb pěšky z Chýnova až k oceánu na západ Španělska.
Koná se v chýnovské knihovně 27. března od 17:00.

Úmrtí:
Drahomíra Hrušková (1928), Chýnov
Františka Balounová (1930),
Chýnov DS
Marie Bednářová (1931), Chýnov
Helena Adamová (1934), Chýnov DS
Věra Doležalová (1943), Chýnov
Marie Svobodová (1943), Chýnov
Mirek Janů (1954), Záhostice

Přednáška obsahuje bohatý obrazový materiál, komentář i autorské písně, jež
vznikaly přímo na cestě.
Za posledních několik let šel Patrik Kotrba cestu pětkrát po Španělsku, pokaždé
z jiného koutu země. Ze Sevilly, San Sebastianu, Saint-Jean-Pied-de-Port, což
je nejznámější začátek, Tui a nakonec před dvěma lety z Kloužovic, kde bydlí
jeho rodina. Více než rok také žil v samotném Santiagu de Compostela, setkával
se s poutníky a místními, naslouchal a učil se o cestě, aby mohl přinést ucelené
informace každému, kdo o ně má zájem.
Přednáška zahrnuje čtyři roky na cestě a sedm tisíc pěších kilometrů převážně
po Španělsku, ale také po francouzském Azurovém pobřeží a italské Riviéře.
Pro přehlednost se zaměřuje na cestu poslední, od prahu vlastního domu
u Chýnova, jež byla nejdelší. Avšak jsou vítány i veškeré dotazy, připomínky
nebo upřesnění na cesty předchozí, tak jako obecně na pěší cestování Evropou.
Těšíme se naviděnou, Patrik Kotrba a knihovna města Chýnova

Občasník Chýnovska
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KNIHOVNA A INFOCENTRUM
Beseda se spisovatelem
Vlastimilem Vondruškou
v Městské knihovně Chýnov

BŘEZEN
27.03. 17:00 Beseda „Svatojakubská cesta“, Patrik
Kotrba, Měk Chýnov

Vážení čtenáři,
ve čtvrtek 22. května v 17.00 hodin nás navštíví známý
spisovatel, historik a publicista PhDr. Vlastimil
Vondruška CSc., narozený 9. 5. 1955 v Kladně,
autor především historických detektivních příběhů.
Kromě literatury patří mezi jeho zájmy sklářství a
horolezectví, kterému se věnoval více než dvacet let.
Po studiích na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze pracoval v Čs. akademii věd, v Národním
muzeu jako ředitel jeho historické části a od r. 1990 se
věnuje podnikání. Spolu se svou ženou Alenou, která
je teoretičkou uměleckého řemesla a autorkou řady
sklářských realizací a rovněž publicistkou, založili
v r. 1997 v Doksech sklárnu Královská huť s výrobou
historického skla. Sklárnu provozovali do r. 2009.
Literatuře se věnuje od mládí. Dosud napsal více než
50 vědeckých studií a článků, mnoho knih vědeckých
i populárně naučných, asi 40 historických románů pro
dospělé a několik knih pro mládež. Přízeň čtenářů si
získal především sérií detektivních knih z doby vlády
Přemysla Otakara II., ve kterých je vykreslen život
v tehdejší době, mentalita lidí a atmosféra středověku
vůbec. Hlavní postavou je vzdělaný a čestný rytíř
a královský prokurátor Oldřich z Chlumu. Druhá
autorova série se odehrává ve 2. čtvrtině 16. století
a jejím hrdinou je písař královské komory Jiří Adam
z Dobronína.
V poslední době vyšla rozsáhlá čtyřdílná Přemyslovská
epopej, která upoutá čtenáře od začátku do konce.
Celou řadu knih vám může k přečtení nabídnout
i naše knihovna, o naší nabídce získáte přehled
v našem webovém online katalogu na stránkách
www.chynov.cz – knihovna. Věřím, že se budete
chtít osobně setkat s jedním z našich v současné době
nejčtenějším spisovatelem. Těšíme se na vás v Městské
knihovně v Chýnově.
Daniela Velasová

DUBEN
04.04. 18:00 Vernisáž výstavy obrazů Heleny
Šandové, Měk Chýnov
04.04. Noc s Andersenem, Měk Chýnov
04.04. – 02.05. Výstava obrazů Heleny Šandové,
Měk Chýnov
10.04. 17:00 Beseda „Island: Sám vnitrozemím ze
severu na jih“, René Kujan, Měk Chýnov
12.04. Společenský večer chýnovských podnikatelů
13.04 Velikonoční veselice v parku před kostelem
16.04. Muzikál Jesus Christ Superstar, KD Chýnov
17.04. 9:00 Velikonoční dílna na faře
22.4. 16:45 Zájezd do Prahy do Divadla Palace na
představení „S tvojí dcerou ne“
KVĚTEN
05.05. Výstava obrazů Viktorie Brabcové (Měk
Chýnov, výstava potrvá do konce května)
04.05. Den otevřených dveří na HZ, svátek sv.
Floriána
11.05. Den matek
22.05. 17:00 Beseda s Vl. Vondruškou, Měk Chýnov
23.05. Bambi
30.05. Dětský den
31.05. I. kolo soutěže v požárním sportu, fotbalové
hřiště
ČERVEN
Výstava fotografií Lukáše Rešla, Měk Chýnov,
červen, červenec, srpen
07.06. MTB maraton města Chýnov – cyklozávod
všech kategorií
15.06. chýnovská pouť
15.06. Den otců
21.05. Svatojánská noc, sportovní areál
27.06 Rozloučení předškoláků s MŠ Chýnov
28.06. XX. výročí II. udělení titulu městských práv

...a jaro je tady...

Letošní zima byla mírná a krátká. Zdá se, že jaro už pootevřelo svá vrátka a my se těšíme, že zase vnikneme na zahrádky a každý si ji
začne zušlechťovat a vymýšlet si, co nového by mohl ještě udělat, aby byla ta jeho okrasná či užitková zahrádka nejlepší.
Naše knihovna vám nabízí inspirace a rady v časopisech Naše krásná zahrada a Zahrádkář, ale i v řadě nových knih. Ve volném čase si pak
na příjemném jarním sluníčku můžete číst v knihovně zapůjčené Květy, Vlastu, Tinu, Instinkt, Story, Magazín 2000, Enigmu, Zdraví,
100+1, Epochu, Historii revue a řadu dalších. Maminky s dětmi hrajícími si na zahrádce či spinkajícími v kočárku nebo babičky se mohou
podle poslední módy pustit do pletení či háčkování podle časopisů Diana, Sandra, Praktická žena atd.
Jaro nás ale také vybízí k vylepšování si bydlení a k tomu vám můžeme zapůjčit Pěkné bydlení, Praktik, Receptář i knihy o bydlení.
Vaše děti se mohou zabavit Čtyřlístkem, Kačerem Donaldem, Tomem a Jerrym.
Jestliže máte rádi příběhy, detektivky, rádi vám poradíme, stále máme novou aktuální četbu...
Prostě nabídka časopisů i knih je široká a ten z vás, kdo má zájem si něco vypůjčit, se může u nás v knihovně zastavit. Rádi vše zapůjčíme.
Registrace na celý rok je pro dospělého 60,- Kč, děti, studenti a důchodci platí 30,- Kč.
Daniela Velasová

Občasník Chýnovska
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Z KATOLICKÉ FARNOSTI
Tříkrálová sbírka
Začátkem ledna opět chodilo v Chýnově a okolí
celkem 9 skupinek koledníků a kolednic, kteří celkem
vybrali neuvěřitelných 48.001,- Kč. Z této částky
podporujeme dvě děti na Haiti v rámci Adopce na
dálku (platíme jim školu, lékařské ošetření a jedno
jídlo denně). Další část peněz je pro táborskou
Charitu (středisko Auritus) a pomoc Charity u nás i
v zahraničí. Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří
přispěli při Tříkrálové sbírce.
Svatý Vojtěch
Kolem svátku sv. Vojtěcha děláme poutní procházku ke
kapli na Pacové hoře. Letos půjdeme nejbližší neděli,
tedy 27. dubna. Vyjdeme v 15:00 od posledních domů
ulice Na Skalici, pobožnost u kaple nad jeskyní bude
v 16:00.

Tříkrálový kočár

Noc kostelů
Po loňském pěkném průběhu bychom se chtěli i letos
přidat k evropské akci „Noc kostelů“, která se koná
v pátek 23. května večer. Začátek bude v 19:00, můžete
se těšit na varhanní hudbu, ochutnávku mešního vína
a výstup na věž...
Oprava fasády fary
V letošním roce bychom chtěli pokračovat v opravě
fasády fary, tentokrát z jižní strany, směrem ke kostelu.
Chtěl bych poděkovat městu Chýnov za příspěvek
50.000,- Kč na tuto akci.

Pouť ke sv. Vojtěchu na Pacovu horu

Vzácná návštěva
V neděli 30. března nás navštíví P. Günther Ecklbauer,
náš bývalý duchovní správce, který nyní působí
v Libanonu. Po nedělní mši, kterou bude sloužit, bude
následovat beseda na faře (cca od 9:30).
Mgr. Václav Mikula
Další informace z farnosti, pozvánky a fotografie
naleznete na www.farnost.katolik.cz/chynov.

Římskokatolická farnost vás srdečně zve
na koncert k zakončení
Velikonoční veselice
na Květnou neděli
13. 4. 2014 v 17:00
v kostele Nejsvětější Trojice v Chýnově

Pro maminky i kluky, tatínky i holky

Velikonoční dílna
se koná na Zelený čtvrtek
17. dubna od 9:00
na chýnovské faře.

Budeme zdobit vajíčka, plést pomlázky
a vyrábět velikonoční dekorace
z různých materiálů.
Vyfouklá vajíčka a přezůvky
si vezměte s sebou.
Cena 20,- Kč

Nokturno
ze Sezimova Ústí
zazpívá
skladby s postní i velikonoční tematikou...

Občasník Chýnovska
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SDH CHÝNOV
Statistika SDH Chýnov za rok 2013:

požár
technický zásah
technická pomoc
planý poplach
prověřovací cvičení
kondiční jízda
údržba techniky a výzbroje
údržba hasičské zbrojnice
školení zásahové jednotky
soutěže / příprava
prezentace
společenská činnost
schůze
různé
činnost celkem
ujeto vozidly celkem

9
4
17
1
1
7
41 + 28 PrR
24
26
21 / 16
11
11
15
18
250
5 056 km

(PrR - práce na repasi Roburu)
Požár – komínové těleso v Černovické ul., RD v ulici
Špýcharská, komín. těl. Prasetín, motocentrum Měšice,
les Bítov, sláma Radenín, strniště Chýnov, stodola garáž Dlouhá Lhota, kontejner v Potoční ulici.
Technický zásah – povodně Planá nad Lužnicí,
Chýnov, Nuzbely, Stříbrné Hutě, Měšice; padlé stromy
Dobronice, Stříbrné Hutě, Ratibořské Hory, Dub,
Mašovice; nafta na komunikaci; Chýnov asistence
u dopravní nehody Prasetín.
Technická pomoc – čerpání vody Dobronice, Měšice,
mytí komunikací, dovoz vody, doprava osob, čištění
kanalizace.

přes pomoc při Běhu milénia a
zabijačce na hasičské zbrojnici
dospěli k hasičskému plesu, který
se po všech stránkách povedl. Zimní
kulturní akce ukončil maškarní
průvod Chýnovem s následnou zábavou v Bistru na hřišti.
Nejen kulturními akcemi hasiči od začátku roku žili. Hlavní
náplní je jednoznačně příprava na zvládnutí krizových
situací, a tak probíhá periodické školení zásahové jednotky,
udržování techniky a technických prostředků, kterému se
každé pondělí pravidelně věnují. Probíhají práce na repasi
výsuvného žebříku na podvozku vozidla Robur a pracuje
se stále na vylepšení zázemí hasičské zbrojnice i přípravě
překážek pro požární sport. V letošním roce pořádáme
v Chýnově dvě soutěže, první bude 31. května v požárním
sportu a druhá 23. srpna v požárním útoku. Na obě vás
srdečně zveme. Čtvrtého května je svátek svatého Floriána,
patrona hasičů a při této příležitosti se otvírají dveře do
hasičských zbrojnic v celé ČR. Nejinak to bude i u nás
v Chýnově. Přijďte si prohlédnout techniku a zázemí Sboru
dobrovolných hasičů v Chýnově dne 4. května od 13 do 17
hodin.
Zpracoval jednatel SDH Chýnov Jan Pistulka

...rok 2014
Jak byla pohodová letošní zima, tak byl pohodový
i začátek roku u hasičů, který se obešel bez ostrých
výjezdů. Nový rok jsme tak začali na náměstí při
ohňostroji přípitkem teplým hasičským mokem a

Požár v obci Bítov

Z DOMOVA SENIORŮ
Vstup do roku 2014 jsme tradičně zahájili pozváním pěveckého sboru Hlahol, který svým milým vystoupením
potěšil obyvatele domova a některými písněmi je přenesl do atmosféry již uplynulého adventu.
Dalším radostným zpestřením byla návštěva dětí chýnovské základní školy. Za doprovodu kláves a fléten nám školáci
předvedli pásmo písní. Sešli se opravdu v hojném počtu, zpěv se nesl celým zařízením domova, a tím měli kulturní
zážitek i ti, kteří se nemohli podívat přímo na místo konání.
Únor patřil činnostem spojeným s masopustem, kdy formou vzpomínání a rukodělných aktivit jsme si připomněli
toto období. Nechyběla přítomnost dětí z mateřské školy a v rámci tvoření jsme s nimi vyráběli karnevalové masky.
Završením této tradice bylo posezení při hudbě, tanci a společném zazpívání si.
Kromě účasti na stálých společenských akcích se můžeme těšit z pozvání na setkání heligonkářů v nedalekých Hořicích.
Závěrem bych chtěla poděkovat za spolupráci, ochotu a vstřícnost všem, kteří se podílejí na zpříjemnění
kulturního a společenského života seniorů v domově.
Za DS Hojsáková Eliška

Občasník Chýnovska
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125 let železnice v Chýnově: 1888 – 2013
Víte, že?
• Stavba byla rozdělena na 3 úseky.
• Výstavba trvala 2 roky.
• Nejvyšší bod Nová Buková leží 668 m nad mořem.
• Nejvyšší stoupání 26% u Pořína.
• Délka tratě 69 km.
• Chýnov 57 km.
• První vlak projel v prosinci roku 1888.
• Dnes trať pod číslem 224 Horní Cerekev – Tábor.
Zajímá Vás?
V České republice v současné době probíhá výstavba
4 koridorů:
1. Děčín - Praha - Pardubice - Brno - Břeclav
2. Břeclav - Přerov - Ostrava - Petrovice u Karviné
3. Cheb - Plzeň - Praha - Dětmarovice - Český Těšín - Mosty
u Jablůnkova
4. Praha - Tábor - České Budějovice
- zde má být u Chotýčan nejdelší tunel v ČR - 5 km

I v ČR již připravují návrhy na vysokorychlostní tratě, kde se jezdí až
300 km/hod. Na koridorech je povolena rychlost 160 km/hod.
Nejrychlejším vlakem v ČR je Pendolino na trati Františkovy Lázně Plzeň - Praha - Olomouc - Bohumín
Nejdéle jedoucími rychlíky, tzv. Expressy, jsou:
- Excelsior (Cheb - Praha - Přerov - Poprad - Košice) 993 km
- Šírava (Praha - Ostrava - Čadca - Košice - Humenné) 802 km
- Košičan (Praha - Vsetín - Strelenka - Púchov - Košice) 666 km.
Nejdelší trať světa v délce 9440 km vede z Moskvy do Vladivostoku cesta trvá 8 dní a 7 nocí, projíždí celé Rusko, Ural, tradiční hranici mezi
Evropou a Asií, dále míjí horské štíty dělící Rusko od Mongolska, objíždí
Bajkal, aby se dostal k Tichému oceánu do Vladivostoku. Název tohoto
vlaku je ROSIJA. Zajímavé je ještě to, že zde vlaky na určitém úseku
„tahají“ lokomotivy vyrobené ve Škodě Plzeň. Celá trať je též známá jako
Transsibiřská magistrála.
Nejvýše položená trať vede z Číny do Tibetu - Lhasa ve výšce 5 072 m
nad mořem.
V ČR je nejvýše položenou tratí trať Strakonice - Volary - Kubova Huť ve
výšce 995 m nad m.
Zdeněk Černý

Výstava fotografií
Járy Novotného
„Bílkův Chýnov“
V pondělí 3. března 2014 proběhla v táborském Divadle
Oskara Nedbala vernisáž výstavy fotografií Járy Novotného
s názvem Bílkův Chýnov. Záštitu nad výstavou má senátor a
starosta města Chýnova Mgr. Pavel Eybert. Výstava potrvá
do 28. března, otevřeno bude v úterý a ve čtvrtek od 15 do 17
hodin a v době večerních představení.
Pozvánka do Měk Chýnov na besedu s R. Kujanem – 10.4.2014 v 17:00

Island: Sám vnitrozemím ze severu na jih

2013 se René Kujan vydává na osamocenou běžeckou pouť vnitrozemím Islandu.
Startuje 18. června na 85. výročí pravděpodobné smrti jeho nedostižného idolu
Roalda Amundsena. Cesta z nejsevernějšího bodu na nejjižnější bod ostrova
trvá 14 dní. Veškeré vybavení a jídlo s sebou Kujan veze ve speciálním běžeckém
vozíku. Celková váha činí na startu 50 kg. I přes cesty zdevastované vodou
z roztápějících se sněhových polí, přes brody a vichřicemi ošlehávané vrcholy
je nakonec dosaženo cíle – nejjižnějšího bodu Islandu. Poslední kilometry
po černém lávovém písku byly okořeněny útoky několika exemplářů chaluhy
velké, dravce s rozpětím křídel až půldruhého metru. Akce byla věnována
Sportovnímu klubu vozíčkářů Praha, Asociaci postižených sportovců a Unii
rehabilitačních center na Islandu. Běh byl uznán jako světové prvenství a stejně
jako předchozí oběh ostrova je zapsán i do České knihy rekordů (556,12 km za
14 dnů; v průměru 39,7 km na den).
René Kujan

Občasník Chýnovska
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Jak vidí Chýnov čápi?
V loňském roce po hodně dlouhé době do Chýnova
nedorazil čapí pár. Zdálo se, že hnízdo na komíně
pivovaru nevyhovuje založení nové čapí rodiny. Jako
řešení se jevilo vyčištění hnízda od náletových rostlin
a jeho úprava. Firma Lesní a zahradní servis Mlýny
v současné době provádí prořezávku stromů
v Chýnově, a tak v pátek 21.02.2014, na požádání
města, začala s čištěním čapího hnízda. Měla jsem
tu možnost být u toho a ráda se podělím o fotografie
z čapí perspektivy. Doufám, že v letošním roce čápi
do Chýnova zase najdou cestu. Hnízdo je jako nové,
což se nedá říci o pivovaru samotném. Posuďte sami Walboria wellness nabízí své služby na internetu s tím,
že, cituji: „Zcela unikátní stavba však v sobě skrývá
nečekaná tajemství“. Chýnovští vědí své a ostatní
návštěvníci si udělají úsudek sami.
Dagmar Mládková

Vážení spoluobčané,
pro letošní rok máme věcný záměr činností i samotný rozpočet města schválen a pracujeme dle něj.
Jelikož se blíží konec volebního období a s tím i volby do nového zastupitelstva, je potřeba připravit záměry
na budoucí čtyři roky. Ne že bychom neměli představy co dál zlepšovat, pořizovat, ale přece jen nemusíme na
všechno vzpomenout a také stanovení priorit může být různé. Z toho důvodu bychom rádi slyšeli vaše návrhy,
připomínky. Dovolujeme si vás proto pozvat na besedu, kde bychom probrali vaše náměty, jak připravit koncept
záměru pro příští volební období. Tuto besedu uspořádáme 7.4.2014 od 18:00 hodin v jídelně restaurace
Na Radnici, kam vás srdečně zveme. Pokud se z jakéhokoliv důvodu nezúčastníte a chcete nám svůj názor,
připomínku sdělit, můžete tak učinit i písemně nebo elektronicky na adresu města Chýnov.
Mgr. Pavel Eybert - starosta

Občasník Chýnovska
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Nové auto
pro pečovatelskou službu
Dne 3. února 2014
převzaly chýnovské pečovatelky
od starosty města klíče
od nového vozu Ford Tranzit.
Starý vůz už dosloužil
a pro rozvod obědů
a zajištění služeb
pečovatelské služby
byla výměna nezbytná.
Přejeme hodně kilometrů
bez nehod.

Občasník slaví již 100. číslo

Těžko uvěřit, jak rychle to uběhlo, ale vydáváme již 100. číslo Občasníku Chýnovska. A v říjnu to bude
25 let, kdy se nás pár nadšenců sešlo, domluvilo se, co vlastně chceme vydávat, a vymyslel se název. První
číslo vyšlo 17. 10. 1989.
Začátky byly dost těžké po technické stránce, psali jsme na blány a tiskli na cyklostylu. Vypadali jsme jako
kominíci. Od té doby prošel náš zpravodaj několika proměnami. Velký skok nastal s příchodem počítačů,
kopírky, internetu a nakonec s přechodem na tiskárnu. Černobílý Občasník se nám vybarvil, už jej nemusíme
skládat, včetně sešití to zajistí tiskárna.
V prvních letech se naše periodikum prodávalo za symbolickou 1,- Kč, později za 3,- Kč, za 4,- Kč, až nakonec
rada města rozhodla, že se bude rozdávat do všech domácností zdarma, neboť tam někdy bývají informace,
které je potřeba obyvatelům Chýnovska sdělit. A tak jsme se pozvolna dopracovali k současnému stavu.
Nyní můžeme pracovat s obsahem. Jsme rádi za každý podnět, který od vás dostaneme. Za jednotlivé příspěvky,
za nově vytvořené rubriky i případné připomínky. Jestliže od vás příspěvek dostaneme, upravujeme jej pouze
po jazykové stránce, obsahovou ponecháváme tak, jak dostaneme, pokud to není vaše přání.
A teď jen malá ukázka z 1. čísla, abychom si připomněli, jak velký skok za těch 25 let nastal.
Daniela Velasová
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STALO SE: rekordní 14. ročník Běhu milénia
V sobotu 18. ledna se konal už 14. ročník terénního
běhu Běh milénia. Pořadatelem akce byla Základní škola
Chýnov společně s městem Chýnov. Běžel se tradiční okruh
Chýnov - Kloužovice - Velmovice – Chýnov v délce 5,9
kilometru. Letos byla největší účast v historii běhu. Přijelo
116 dětí a 126 dospělých. Pro děti byly připraveny pestré
tratě během celého dopoledne. Nejmladší účastníci dovršili
sotva dvou let věku.
Hlavní závod startoval těsně po obědě, tentokrát za
slunného počasí bez sněhu, oproti minulým ročníkům, kdy
závodníci překonávali mráz a závěje. Nejlepším běžcem byl
opět maratonec Petr Pechek s časem 18:21,7, který tak
překonal svůj rekord trati z roku 2009. Nejrychlejší ženou
byla Valérie Soukupová z Písku s časem 22:42,7. Nejstarším účastníkem byl skoro pětaosmdesátiletý
Dalibor Kubíček z Českých Budějovic. V kategorii nejlepších Chýnováků zvítězili Karel Zadražil a dva žáci
naší školy, Štěpán Doucha a Pavlína Macková.
Všichni úspěšní závodníci, kteří se postavili na stupně vítězů, byli obdarováni hodnotnými cenami,
na své si přišly i rodinné týmy, které se těšily navíc z pohárů.
Paní učitelka Mgr. Dáša Holotová, ředitelka závodu, si pochvalovala bezproblémový průběh celého
sobotního dne. Hlavním patronem byl i letos neodmyslitelně starosta Chýnova a senátor Mgr. Pavel Eybert,
který celou akci každoročně podporuje. Při předávání cen nejmenším kategoriím nechyběla paní ředitelka
školy Mgr. Marie Hánová. Dorazila jako vždy ve výborné náladě a všem dětem vykouzlila úsměv na tváři.
Základní škola poskytuje skvělé zázemí pro sportovce, což je především její zásluha.
Zvláštní poděkování patří všem partnerům běhu, bez nichž by akce nemohla proběhnout. Dále bychom
rádi poděkovali místním hasičům a policii, vedoucí školní jídelny Haně Petrů a organizátorům, kteří přispívají
k bezproblémovému průběhu závodu. V čele realizačního týmu jako hlavní rozhodčí stojí Miroslav Mládek.
Dále pak Milan Rada za moderátorským mikrofonem, Dagmar Mládková a Jana Douchová u prezentace,
o zpracování výsledků se u počítače starají Vlaďka Radová a Hana Kášková, řazení závodníků v cíli a
diplomy mají na starosti Dana Šalátová a Svatava Mládková. V neposlední řadě se organizace závodu
účastní Petr Dvořák, který zajišťuje značení tratí, a Ondra Jaroš jako hlavní časoměřič.
Budeme se opět těšit na hojnou účast na dalším jubilejním 15. ročníku, na který s předstihem všechny
zveme, a přejeme hodně sportovních úspěchů v celém roce 2014.
Hana Kášková, Mgr. Miroslav Mládek

CYKLOKLUB CHÝNOV
V tomto článku bych rád informoval čtenáře Občasníku Chýnovska o činnosti Cykloklubu Chýnov
v roce 2013 a o představách pro rok 2014.
Naši závodníci se loni zúčastnili mnoha desítek závodů a se svými výsledky byli více než spokojeni. Za
největší úspěch považuji vítězství našeho desetičlenného „A“ týmu a čtvrté místo chýnovského „B“ družstva
v závodě „Zlatá šlapka“. Uspořádali jsme dva závody na horských kolech, jeden pro dospělé a jeden pro děti.
Obě akce se vydařily, počasí nám přálo a do Chýnova zamířilo velké množství cyklistů všech věkových a
výkonnostních kategorií ze širokého okolí. Také se uskutečnila dvě setkání, a to výroční valná hromada, kde
jsme zhodnotili uplynulý rok a dali si předsevzetí do roku následujícího, dále pak zabijačkové hody v Bistru
na hřišti, kde nám k poslechu hrála kapela Klávesy band. Zde jsme potvrdili, že se cyklisté umí bavit i jinak,
než jen v sedlech kol. Loňský rok jsme zakončili Štěpánskou vyjížďkou, kterou absolvovaly čtyři desítky
cyklistů.
I v roce 2014 budeme opět s chutí pořádat MTB maraton města Chýnov, který je plánován na 7. 6. 2014,
a dětský závod. Ten proběhne 21.9.2014. Vítězství ve„Zlaté šlapce“ bychom rádi v květnu obhájili. Sestavili
jsme tým, který se bude pravidelně zúčastňovat závodů v
okolí, a my doufáme, že svými výsledky bude dělat městu
dobrou reklamu.
Touto
cestou
chci
poděkovat
všem
našim
sponzorům, kteří nám velkou měrou pomáhají
s chodem klubu. Bez nich bychom mohli závody jen těžko
pořádat. Závěrem bych rád všechny přátele tohoto sportu
pozval na naše závody, vyjížďky a jiné události, které budeme
v letošním roce pořádat. O přesných termínech akcí se může
široká veřejnost dozvědět na našich webových stránkách
(www.cykloklubchynov.deg.cz), kde vše zveřejňujeme
s dostatečným předstihem.
Za CK Milan Rada ml.
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Z HISTORIE: Vzpomínky na zimu mého mládí
Na zimu jsme se jako malé děti vždy těšili, protože
pro nás nastala doba radovánek a shánění potřebného náčiní
k provozování všech druhů sportů, které napadnutí sněhu a
zamrznutí rybníků vyžadovalo.
Chci popsat období, kdy začala opravdová zima. Někdy
to bylo již v půli listopadu. Jak napadl první sníh, od kašny dolů
k pomníku byla vždy uježděná ledová dráha. Jezdilo se
samozřejmě po botech. Jakmile zazvonil poslední zvonek ve škole,
už se všichni těšili na to, jak se půjdou sklouznout po ledové
dráze. Když jsme konečně dorazili domů, honem převlíknout,
vzít sáňky a hurá na Fontáňák. To je kopec na podmostě od
Vyhlídků dolů k potoku. Když hodně mrzlo, byl potok zamrzlý,
ale když nezamrzl, musely se řídit sáňky tak, aby se závodník
trefil na lávku. Né vždy se to povedlo a už ten dotyčný šel domů
zmáchaný. Když se nám přestalo líbit
na Fontáňáku, tak jsme se vydali
na Brožkovu louku, to je tam pod
hřbitovem, a jezdilo se z cesty dolů
k potoku. Muselo se brzdit, protože
sáňky jely rychle a potok byl blízko.
Tam to pro ty, co měli lyže, nebylo.
Takže se muselo dojít až pod viadukt,
kde byly z obou stran pěkné stráně.
Sjíždět až shora jsme se báli. Ale
Zdeněk Buřičů to dokázal a mezi
námi hodně stoupl v ceně, sjel z obou
stran. Taky ale když hodně riskoval,
za odpoledne zlomil lyže, a to hned
na dvakrát. Vzpomínám, že musel
být potok zamrzlý, aby se jezdilo
přes na druhou stranu. Když jsem
se zmínil o zlomených lyžích, tak to zase nebyl takový problém.
Stačilo dojít k panu Hodinovi, on si vše změřil a řekl: „Ty lyže
asi potřebuješ, podívej se, jak venku chumelí.“ Taky do rána
tady někdy napadlo až čtyřicet centimetrů čerstvého sněhu. Pan
Hodina řekl: „Přijď si za týden.“ A už se dotyčný chlubil novými
lyžemi. Když nechtěl potok u viaduktu zamrznout, tak jsme šli o
kus dál, a to na Stradovku, kde se jezdilo podél lesa. Tam to bylo
jak pro dobré lyžaře, tak pro začátečníky. Mezi dobré lyžaře se
vždy počítal pan Otta Strnad nejstarší a nebo Václav Doležal,
bývalý zeměměřič, ale asi nejlepší, i jako skokan na můstku, byl
Toník Jůzů. On měl takové krátké lyže a skákal nejdál. Dokonce
si pamatuju, že se konal běh na delší trať, kdo to vyhrál, už
nevím. Taky se soutěžilo ve skoku dalekém a to vyhrál právě
Toník Jůzů. Ale hlavně na louce Stradovce se sešlo v neděli

odpoledne přes sto lidí, kteří se věnovali sportu. Tady byla taky
výhoda, že když měl někdo žízeň, stačilo sejít ke studánce, která
je tam dodnes, a napít se podle libosti. Ono to tenkrát nebylo tak
jednoduché pořídit si dobré lyže s vázáním. Pan Hodina sice lyže
udělal, ale to ostatní musel udělat někdo jiný. To v Chýnově dělal
pan Semrád, který vždy potřeboval boty, aby podle nich udělal
vázání. To nebyl žádný „kandahár“ a ani na péro, ale kůže přes
špičku a okolo paty taky kůže a nahoře se to stáhlo řemínkem.
Jako další lokalita na lyžování a sáňkování byla
Kořenka. Tam to ale odnesla spousta sáněk, protože tam byly
takové muldy a když nás jelo shora od plotu víc, tak to někdy
sáňky nevydržely a ruply. Na takové maléry tady v Chýnově byl
taky odborník, a to pan Svoboda, kolář. Ten si poradil se sáňkami
a opravil je za pakatel. Protože byla zima a jezdit se muselo.
Taky napíši o tom, jak se tenkrát udržovala státní
silnice posypem. To měl na starosti
pan Novotný, cestář. Když posypal
Objegrák, tak jsme čekali, až zajede
se svým dvoukolákem za zatáčku, a
již měl každý koště a kopec byl za
chvíli zase schopný sáňkování. A že
to z tohoto kopce jelo a dojelo se až
k Vyhlídkům, to byl fofr!
Pro druhou stranu Chýnova
k nádraží to byla Pasíčka anebo
Budilova louka. Tam se scházelo
mnoho dětí z Čurandy. O lyžařské
vybavení a opravy se staral pan
Páral, který uměl všechno.
Ještě se musím zmínit
o bruslení na Podhraďáku. Jakmile
zamrzl, tak každý, kdo měl nějaké
brusle, vyrukoval s ohnutým klackem
jako hokejkou a stačila i jedna brusle, aby to jezdilo. Rybník byl
plný dětí. Hrál se hokej anebo se bruslilo jen tak. Co tam přijelo
maminek s kočárky. Hrálo se na „rotyku“. To je asi tak: jeden
chytá a ostatní jedou proti němu. V neděli byl rybník plný.
Nejhorší bylo, když led dosáhl tloušťky, která byla určena pro
ledování. To potom rybník rozřezali pilami a veškerý led odvezli
do pivovaru. Museli jsme čekat, až zase volné plochy zamrznou.
Tam byl led průhledný, ale zrádný. Houpal se a někdy i prasknul.
Když se tak stalo, šel ten vykoupaný k Šímům do pekařství, kde
se na peci usušil, dostal kus chleba a za nějaký čas již zase bruslil.
Byly to krásné zimy. Nebyla televize, nebyly notebooky,
tablety, mobily, takže děti se věnovaly jen zimnímu sportu. Sněhu
bylo dost, až někdy moc. Časy se mění a s nimi i počasí...
Jiří Tychtl

BOHOSLUŽBY SVATÉHO TÝDNE VELIKONOC 2014
VE SBORU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V CHÝNOVĚ
13.4. KVĚTNÁ NEDĚLE – od 9:00
17.4. ZELENÝ ČTVRTEK – od 17:00
20.4. BOŽÍ HOD – od 9:00
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ZE SPORTU: KUŽELKY
Soutěž kuželkářů běží v jarní části naplno. Hned začátkem
ledna se konaly okresní přebory jednotlivců.
Přebory seniorek proběhly na kuželně v Chýnově. Titul si
odnesla domácí hráčka Alena Kovandová, která zvítězila
výkonem 470 kuželek na 100 HS. (hodů sdružených).
Na krajské přebory postoupila ještě na 6. místě Libuše
Hanzálková - 395 kuželek.
Krajské přebory seniorek se hrály ve Strakonicích. Alena
Kovandová dokázala zvítězit i na této kuželně a výkonem
525 bodů na 120 HS se stala krajskou přebornicí. Libuše
Hanzálková skončila na 15. místě, porazila 455 kuželek a
na postup do semifinále MČR to nestačilo.
Strakonická kuželna byla pořadatelem i semifinále MČR
seniorek. Na těchto přeborech nahrála Alena Kovandová
509 kuželek, obsadila 13. místo a postoupila na mistrovství
republiky do Vrchlabí ve dnech 3. - 4. května.
Kuželna Sokola Chýnov se soutěží seniorek zároveň hostila
i okresní přebory žen. Náš oddíl reprezentovala Věra
Návarová s výkonem 448 kuželek na 2. místě o pouhou
1 kuželku za vítěznou Andreou Blažkovou ze Silonu
Sezimovo Ústí. Hana Peroutková obsadila 5. příčku, když
porazila 418 kuželek. Obě naše hráčky postoupily do
krajského přeboru.
Krajský přebor žen se odehrál na kuželně KK Lokomotivy
Tábor. Věra Návarová nahrála 536 kuželek, obsadila 9.
místo a zůstala o jedno místo za postupem do semifinále.
Hana Peroutková skončila 23. – 469 kuželek.
Na kuželně KK Loko Tábor bojovali o titul muži. Pavel
Petrů se stal okresním přeborníkem v náhozu na 2x120
HS výkonem 1206 kuželek. Jiří Dvořák skončil na 6. místě

– 1116 kuželek. Oba postoupili na krajský přebor do
Slavonic. Oba náhozy odehrál ještě: Pavel Bronec – 1043
kuželek. Dušan Straka – 535 kuželek a Oldřich Roubek
525 kuželek, startovali v 1. náhozu.
Z krajského přeboru postoupil do semifinále MČR Pavel
Petrů (560 kuž.) ze 7. místa. Ze semifinálových bojů na
kuželně v Kosmonosích už postup na mistrovství republiky
z 19. místa s výkonem 543 nestačil. Jiří Dvořák v krajském
přeboru skončil 28., když porazil 483 kuželek.
Své zastoupení jsme měli i mezi seniory na kuželně
v Sezimově Ústí. Vladimír Zíka porazil 393 kuželek, což
stačilo na 16. místo.
Šárka Ondřejová získala bronzovou medaili mezi
dorostenkami v okresním přeboru na kuželně
v Táboře, porazila 530 kuželek. V Českých Velenicích při
krajském přeboru obsadila 5. místo – 499 kuželek.
Mezi mladšími žáky, rovněž v Táboře, obsadil Jan Novák
5. místo na 60 HS, za výkon 239 poražených kuželek, a
v Nové Bystřici, kde se konal krajský přebor, skončil na 8.
místě – 222 kuželek.
V Poháru mladých nadějí Bellatex Tour, je v průběžném
pořadí Michaela Dvořáková na 2. místě a Jan Novák na 9.
místě. Český pohár dorostu Bevar Tour je také rozehrán a
Šárka Ondřejová je na průběžném 10. místě.
Husarský kousek se povedl v Poháru ČKA našim ženám.
Dokázaly porazit prvoligový Sokol Brno-Husovice dvakrát
5:1, na domácí kuželně i v odvetném zápase v Brně! Za
dalšího soupeře jim pohárový „pavouk“ určil kuželkářky
dalšího prvoligového týmu - Přerova.
Blanka Roubková

Jedny z posledních fotografií mohutné lípy stojící na pozemku u Jůzů (vedle základní školy). První fotografie při zimním západu
slunce, druhá z posledních okamžiků před pokácením. Nutno podotknout, že lípa byla do výšky cca 6 metrů kmene dutá a dále
narušena hnilobou. Zajímavé video z kácení tohoto stromu můžete sledovat v internetových zprávách Chýnov TV za měsíc únor.
Foto i text Mgr. Milan Rada

Občasník Chýnovska

- 16 -

číslo 100 / březen 2014

Z FOTBALOVÉHO KLUBU
Po skončení podzimní části fotbalových soutěží
dostali hráči všech mužstev volno. Mezi svátky byl
po roční pauze opět uspořádán již sedmnáctý ročník
Silvestrovského turnaje v malé kopané. Turnaje se
zúčastnilo sedm mužstev z Chýnova a okolí. Vítězem
se stalo mužstvo „Zpocené veverky“ složené většinou
z hráčů FC Chýnov. Jsme velmi rádi, že nám tentokrát
počasí přálo a tento po všech stránkách velmi dobře
připravený turnaj se uskutečnil.
Přípravu na jarní část sezóny začala všechna mužstva
na konci ledna. Část tréninků probíhá v halách, část
na odlehčovacím hřišti v Chýnově a také na hřišti
s umělým povrchem v Táboře. Další část přípravy
spočívá v účasti na turnajích pořádaných Okresním
fotbalovým svazem (mládežnická mužstva) a

v přátelských utkáních (dospělí).
Zahájení jarní části mistrovské soutěže „A“ mužstva bude v neděli 30. března v Řepči. První utkání na domácím hřišti,
derby s Ratibořskými Horami, se uskuteční v neděli 6. dubna. Samozřejmě, že v této fázi přípravy probíhají také jednání
ohledně přestupů a hostování hráčů (tzv. posilování mužstva). O tom zatím nelze podat konkrétní informace.
To je tak vše, co mohu v současné době občanům města ohledně chýnovského fotbalu sdělit, a doufám, že zejména na
domácí utkání bude zase chodit co nejvíce našich fanoušků.
Především pro ně přikládám rozpis jarní části soutěže alespoň „A“ mužstva mužů.
Za fotbalový klub FC Chýnov Václav Zadražil - místopředseda

Muži A - I.B třída - skupina C - jaro 2014
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo
26.kolo

16.11.
30.03.
06.04.
12.04.
19.04.
26.04.
04.05.
11.05.
17.05.
24.05.
31.05.
08.06.
14.06.

13:30
15:00
16:30
16:30
16:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
10:30
17:00
17:00

SO
NE
NE
SO
SO
SO
NE
NE
SO
SO
SO
NE
SO

FC Chýnov
FK Řepeč-Opařany
FC Chýnov
Sokol Sepekov
1.FC Jistebnice
SK KAVAS Větrovy
FC Chýnov
FC Chýnov
FC Bechyně
FC Chýnov
FK Meteor Tábor
FC Chýnov
Sokol Záhoří

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

FK Mirotice
FC Chýnov
Ratibořské Hory
FC Chýnov
FC Chýnov
FC Chýnov
1.FC Boston Kluky
Božetice
FC Chýnov
Malšice
FC Chýnov
AFK Smetanova Lhota
FC Chýnov

Rozkvetlé Chýnovsko

Školská a kulturní komise města Chýnov vyhlašuje pro rok 2014 soutěž
„Rozkvetlé Chýnovsko“. Smyslem akce je soutěživou formou zkrášlit naše
domovy a tedy i naše okolí ve městě a přilehlých obcích.
Pro vyhlášené obě kategorie 1. okna, balkóny, lodžie a 2. domy
s předzahrádkami jsou připravené ceny v podobě poukázek k volnému
výběru zboží v obchodě fy Basík Josef v Chýnově. Za 1. místo 4.000 Kč,
za druhé 3.000 Kč, třetí 2.000 Kč a oceníme i pomyslnou bramborovou
medailí 4. místo v hodnotě 1.000 Kč. Vítěze v obou kategoriích vybere
školská a kulturní komise a budou pozváni na malou slavnost s předáním.
Jedinou podmínkou je se do 31. července 2014 přihlásit osobně v knihovně
nebo mailem na: knihovna@chynov.eu
Za školskou a kulturní komisi Mgr. Josef Musil, předseda a člen RM
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ZE SPORTU: MOTORSPORT
Motosport Chýnov před sezónou 2014
Se sezónou 2013 jsme se v čase předvánočním rozloučili týmovou schůzí, kterou jsme z kapacitních důvodů
museli situovat do sálu KD Chýnov. Ještě předtím hostil ve švech praskající kulturní dům vyhlášení sezóny jezdecky
nejnavštěvovanějšího motokrosového seriálu v celé ČR, Amater Cupu.
Listopad a prosinec jsou jediné dva měsíce v roce, kdy se nezávodí a je tedy čas na vyhlašování vítězů, na
rekapitulace výkonů za uplynulou závodní sezónu a stanovování rozpočtů a cílů na sezónu nadcházející. Ta pro náš
tým obvykle začíná již zimními motoskijöringy. Letošní zima však tomuto druhu sportu vůbec nepřála, a tak se zde na
jihu Čech bohužel žádný závod v této disciplíně uskutečnit nemohl. Je to škoda, neboť se tyto podniky vždy těší velmi
slušné divácké pozornosti. Měli jsme konkrétně pořádat podnik Mistrovství ČR, všechny pořadatelské složky byly v
pohotovosti, avšak jediné, co chybělo, byl právě onen potřebný sníh… Štěstí na počasí měl letos v zimě jen jeden jediný
pořadatel seriálu MČR, a to Martinice v Podkrkonoší. Tohoto závodu jsme se jako tým účastnili alespoň jezdecky. Naše
posádka Vít Vitouš – Karel Sejk (viz foto) nakonec skončila v republikovém klání na pěkném desátém místě. Vloženého
volného závodu se na severu Čech zúčastnily i
další naše týmové posádky Tomáš Janů s lyžařem
Robertem Bočkem a Luboš Polišenský, kterému
lyžoval Pavel Černý.
Mírná zima sice nepřála závodům
v motoskijöringu, zato se již od února čile trénovalo
na motokrosových tratích a přední kluboví jezdci pak
nemuseli jet za tréninkem třeba do Itálie. Také letos
si klademe nemalé cíle v nadcházející motokrosové
sezóně. Byli bychom samozřejmě opět moc rádi
za titul mistra ČR. Největší želízka v ohni budeme
mít při letošním premiérovém Mezinárodním
mistrovství ČR juniorských družstev, kde jako tým
dlouhodobě patříme k nejlepším republikovým
klubům. Vavříny bychom si samozřejmě přáli i
v seriálech jednotlivců. Ambice na mety nejvyšší budeme mít i v Mezinárodním mistrovství Rakouska, kde za nás bude
startovat Lukáš Komprda, nováček v našem týmu, který se může pochlubit například loňským titulem Mezinárodního
vicemistra ČR v supercrossu.
Fandit budeme i našemu týmovému jezdci Romanu Körberovi, nejlepšímu českému offroad závodníkovi
posledních let, který bude náš tým reprezentovat na známém Erzberg Rodeu, jednom z nejtěžších motocyklových závodů
na světě. Roman v něm byl již třikrát za sebou nejlepším českým reprezentantem a například loni dokázal být celkově
třicátý z 1500 závodníků z celého světa.
Zahálet však nebudeme ani pořadatelsky. V neděli 4. května 2014 se budeme organizačně spolupodílet na závodě
MMČR v motokrosu v Pacově, stejně tak i na ME juniorských družstev, které se na dnes již světoznámé pacovské trati
pojede 23. - 24. srpna 2014. Sami pak jako tým v Pacově uspořádáme 2. srpna závod seriálu Amater Cup a hned týden
poté, v sobotu 9. srpna, závod fichtl&pitkibe v Chotovinách u Tábora. Pořadatelským vrcholem letošní sezóny pro nás
bude již XXXII. ročník závodu motocyklů do Strmého vrchu v Chýnově, který je naplánován na sobotu 20. září 2014.
O všech těchto akcích vás budeme informovat, aktuální zprávy najdete i na našem webu www.motosportchynov.cz
Evžen Zadražil, předseda organizace

Setkání maminek

Zveme všechny maminky, aby si přišly každé poslední úterý v měsíci odpočinout od každodenního stereotypu. Scházíme
se v městské knihovně vždy od 20:00. Na programu je beseda s pozvaným hostem na téma výživy, výchovy, zdraví dětí
a rodiny, sebeosobnostního rozvoje. Rádi uvítáme i nové náměty od vás.
Role maminky je někdy vyčerpávající, setkání maminek bereme jako alternativu k dennímu koloběhu - možnost
načerpat nové informace, možnost změnit zaběhlé postupy k lepšímu. Kdy jindy než na mateřské dovolené budete mít
ještě možnost zamyslet se nad tím, jak jíte nebo jak tvoříte svět pro vaše dítě?
Program na měsíc březen (25.3.2014 od 20:00)

BESEDA s psychoterapeutkou ing. Lenkou Benešovou
na téma: Co je vlastně příčinná terapie života? S čím může pomoci?
Součástí přednášky bude i výklad o tom, jak náš život vlastně „funguje“, co žijeme v každodenním životě - co ovlivňuje
naše reakce, proč se cítíme špatně, jak naše vnímání přítomnosti souvisí s prožitky v raném dětství.
Klára Bednářová
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Sbírka Rolničkové dny 2014
V týdnu od 7. do 11. dubna
bude probíhat 13. ročník
veřejné sbírky „Rolničkové
dny“. Dobrovolníci budou
v ulicích Chýnova a dalších
10 městech žádat veřejnost
o finanční příspěvek na
otevření Centra denních služeb pro dospělé lidi
s těžkým mentálním postižením na pobočce
Rolničky v Táboře. Pravidelná návštěva centra
klientům
pomáhá
zachovávat
schopnost
pečovat o sebe a zvládat každodenní činnosti
a tím předchází jejich sociálnímu vyloučení
z běžné společnosti.
Ve čtvrtek 10. dubna, kdy budou dobrovolníci a skauti se zapečetěnými kasičkami v Chýnově,
možná právě vás požádají o příspěvek a jako poděkování vám nabídnou symbolickou rolničku.
Děkujeme vám všem, kteří nás během Rolničkových dnů podpoříte.

Sbírka probíhá v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a její konání je ohlášeno
Krajskému úřadu Jihočeského kraje, jehož kontrole také podléhá.

V září 2013 Diakonie Rolnička otevřela pobočku v bývalé 8. základní škole na sídlišti Nad Lužnicí
v Táboře. Dospělí lidé s mentálním postižením si zde mohou doplnit vzdělání v praktické škole
nebo se připravovat na práci v sociálně terapeutické dílně. Od září 2014 zde budou moci využívat
služby Centra denních služeb pro dospělé ti klienti, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují
soustavnou pomoc jiné osoby.
Kontakt na pobočku:
Světlogorská 2771, Tábor 390 05, tel.: 731 194 761, mail: recepce.tabor@rolnicka.cz
Děkujeme! Vaše Rolnička (www.rolnicka.cz)
VELIKONOČNÍ VESELICE
Týden před Velikonocemi v neděli 13. dubna od 15:00
proběhne v parku před kostelem dobročinná akce
Velikonoční veselice. Program bude tradiční s možností se
občerstvit velikonočními dobrotami, kávou a čajem. Děti
se budou moci svézt na voze taženém koňmi a nebude
chybět ani jehněčí pečeně. V 17:00 bude následovat
koncert v kostele. Program bude upřesněn na letácích a
plakátech. Srdečně vás všechny zveme a těšíme se na vás.
Za Církev bratrskou Hana Kubů
TJ SOKOL CHÝNOV - BOWLING
ZVE VŠECHNY SPORTOVNĚ ZALOŽENÉ
NA VELIKONOČNÍ TURNAJ DVOJIC
„O ZLATÉHO PTÁČKA“
TURNAJ SE USKUTEČNÍ V NEDĚLI
20. 4. 2014 OD 14:00 hodin
Startovné 150,- Kč
Výklad pravidel bude upřesněn na místě.
Přijďte rozhýbat těla a pobavit se s námi.
Těšíme se na vás.
Kolektiv TJ Sokol Chýnov

Pozvánka na
Řemeslný jarmark ve dvoře u Svobodů
11. května 2014 od 14:00
Turovecká 80, Chýnov
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INZERCE

Jediná možnost,
jak se ZÁKONNĚ
zbavit dluhů.
• konsolidace všech úvěrů a půjček
• zastavení exekucí
• vymáhání dlužných splátek		
• snížení dluhů až o 70%		
Konzultace ZDARMA
Tel.728988255

Dietologické centrum Tábor
Mgr. Pavlína Kroužková Zdeňková
Mgr. Marta Němečková
 poskytujeme léčbu pomocí dietoterapie
 na základě vstupní konzultace, analýzy těla, zdravotní anamnézy a
případného vyšetření krve sestavujeme dietní plány pro zdravé i nemocné
klienty
 nabízíme kompletní nutriční poradenství s podrobnou diagnostikou těla na
přístroji InBody
 pomocí certifikovaného přístroje MaxPulse neinvazivní metodou
zhodnotíme stáří, průchodnost a pružnost vašich cév, vyhodnotíme
činnost vegetativního nervového systému

PRODEJNA KVĚTIN
V CHÝNOVĚ NA NÁMĚSTÍ
(č.p. 45)
NABÍZÍ:

 nabízíme fyzioterapeutickou metodu bezbolestné liposukce pro modelaci
těla a redukci podkožního tuku - Zerona laser

Dietologické centrum Tábor
Budějovická 846/69
390 02 Tábor

HNOJIVA, ZEMINY, TRUHLÍKY, MISKY,
OBALY NA ORCHIDEJE, PROUTĚNÉ ZBOŽÍ,
KERAMIKU, DÁRKOVÉ ZBOŽÍ, STUHY,
SVATEBNÍ VAZBU, SMUTEČNÍ VAZBU,
SUCHOU VAZBU, ARANŽOVÁNÍ,
UMĚLÉ KVĚTINY,
ŘEZANÉ A HRNKOVÉ KVĚTINY.

www.dietolog.cz
tel.: +420 725 351 899
e-mail: dietolog@dietolog.cz

Při předložení inzerátu poskytujeme na naše služby 10% slevu.
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NABÍZÍME ZHOTOVENÍ KVĚTINOVÉ VÝZDOBY
NA ZAKÁZKU,
VHODNÉ PRO SVATBY, RAUTY, OSLAVY.
Otevírací doba:
PO-PÁ 9:00-16:30, SO: 8:30-11:00.
Po dohodě lze vazba i v neděli.
INFORMACE NA:
www.zbynekjaros.cz
nebo na tel. 739 805 232.
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