èíslo 83

listopad 2009

Váení spoluobèané,
Jeliko se blíí vánoèní svátky a konec roku, chtìl bych Vám jménem Zastupitelstva
Mìsta Chýnov i svým, popøát k nadcházejícím Vánocùm i novému roku hodnì
zdraví, tìstí a osobní pohody. Pøesto, e to není èasto jednoduché, mìli
bychom se v tomto adventním èase trochu zastavit a oprostit od tìch nejbìnìjích
problémù a uvìdomit si, co je tím zásadním, co nám v rodinì, zamìstnání i
ve spoleènosti stojí za to. Je to èas k hlubímu zamylení a také hodnocení roku
v jeho kladech i záporech. Proto Vám pøeji, a takové hodnocení udìláte, aby bylo
pozitivní a s dobrým výhledem na r. 2010. Za Zastupitelstvo Mìsta Chýnov Vás srdeènì zdraví Mgr. P. Eybert - starosta

Ze zasedání zastupitelstva
Dvakrát netradiènì zaèínalo minulé
zasedání zastupitelstva. Jednak se konalo
v Dobronicích v opraveném sále kulturáèku a také, jeliko bylo tìsnì pøed
státním svátkem, zaèalo malým kulturním
vystoupením dìtí ze Z Chýnov uvedeným
státní hymnou.
Na zprávy z èinnosti rady, komisí
a výborù navázal vìcný zámìr rozpoètu
na r. 2010. Z 30-ti akcí pøipravovaných
na poslední dva roky tohoto volebního
období jsme jich ji 20 dokonèili, tøi
rozpracovali, ale dalích 6 pøibylo. Take
pro r. 2010, pøípadnì dalí, uvaujeme
o vybudování èerpací stanice splakových
vod v Záhosticích, vodního zdroje pro
bazén, oplocení sportovního areálu,

opravy stropních sádrokartonù v obøadní
síni na høbitovì, zhotovení povrchù
v Luèní ulici, Váovì ulici, v ulici Vítkovcù
a v Okruní ulici, opravì komunikace
Velmovice - Pacova Hora, Záhostice
- Bítov, zakoupení solárka do sportovního
areálu, zateplení spojovací chodby M,
vybudování a doplnìní dalích dìtských
høi a prodlouení sítí vèetnì podkladové
vozovky Na Návozech. Nejvìtím problémem, který bude muset být v dohledné
dobì také øeen, je kompletní rekonstrukce
celého veøejného osvìtlení (cca 10
mil. Kè).
V souèasné dobì je to cca 15 akcí,
jejich celkový náklad odhadujeme na
skoro 23 miliónù. Jestlie jsme v r. 2009

do souèasné doby dokázali investovat
více jak 10,5 mil. Kè do letoních akcí,
je pøedpoklad, e vìtinu plánovaných
záleitostí lze do dvou let udìlat
i zafinancovat. Tedy pokud nebudeme
muset øeit nìjaké nepøedvídané problémy,
havárie. Zastupitelé vak také mohou
do zhruba 10. 12. 2009 podávat dalí
námìty. Po 10. 12. bude vyvìen návrh
rozpoètu na r. 2010 a na zasedání
zastupitelstva 29. 12. by pak mìl být
schválen.
Jeliko po vejití v platnost nového
územního plánu Chýnova pøicházejí
drobné podnìty obèanù k potøebì jetì
upravit v y u  i t í n ì k t e r ý c h p o z e m k ù ,
/pokraèování na str. 2/

Chýnovtí opìt v Oberthalu...
Na sklonku prázdnin se skupina zastupitelù a pracovníkù
radnice vydala opìt do partnerské obce Oberthal do výcarska.
Navázali jsme tak na øadu návtìv dospìlých i kolních dìtí,
je za estnáct let partnerství obou obcí mìli monost se
navzájem poznat. Ubytováni jsme byli opìt v rodinách, kde
jsme se ocitli po krátkém pøivítání starostou Oberthalu v místní
kole. Pro øadu hostù, kteøí zde byli poprvé, bylo pøekvapivé,
jak skromnì nìkteøí ijí a rozhodnì musejí na rodinné farmì
tvrdì pracovat.
Po následující dny jsme mìli monost spoleènì navtívit
tradièní horskou sýrárnu, výrobnu alpských rohù, vyjet lanovkou
na alpský vrchol i si ho sjet na kolobìce. Na závìreèný den
mìl pøipraven kadý hostitel program individuálnì, take nìkteøí
vyrazili znovu do hor na ledovec, jiní do Bernu èi Thunu.
Definitivní teèkou byla veèerní party ve stanu na louce,
Staro sta Mgr. Pavel Eybert pøedává s místostarostou
kde si nìkteøí vyzkoueli tradièní výcarský sport, obdoba Janem Pistulkou starostovi Oberthalu slavnostní prapo r
od chýnovských hasièù k výroèí jejich vzniku.
naeho tluèení paèkù, jiní si zajódlovali s místními, dokonce
i na taneèek dolo.
kole pøipravuje kola z Oberthalu a potom se na oplátku
Pøi rozlouèení pøed odjezdem ukápla i nìjaká ta slzièka do Chýnova vydají zastupitelé z partnerské obce. Take: Auf
a vichni se tìíme na rok 2010, kdy návtìvu v základní Wiedersehen v Chýnovì...
Mgr. Josef Musil, èlen Rady mìsta
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/dokonèení ze str. 1/
zastupitelùm jsem sumáø tìchto ádostí
pøednesl a zastupitelé schválili zámìr
poøízení 1. zmìn platného územního
plánu. Konkrétní úpravy budou po pøípravì
schvalovány v zadání a pak také ve
finální verzi po projednání se vemi
dotèenými orgány a vlastníky pozemkù.
V bodì nákupy a prodeje byla projednána
ádost o sníení kupní ceny parcely
pro rodinný domek v Záhosticích, schválena
nebyla, naopak smlouvy pro vyrovnání
èástí pozemkù s vlastníkem ze Záhostic
schváleny byly. ádost o prodej pozemku
na Podmostì pro výhybnu podporu
nedostala.
Z provádìných prací jsem zastupitele
informoval o dokonèení opravy kaplièky
ve Velmovicích, dokonèení výstavby autobusové èekárny v Dobronicích, o opravì
høitì v Dobronicích, opravì komunikace
Váova ulice, opravì bytového domu
ve dvoøe u restaurace Na Radnici,
výstavbì aten fotbalového høitì, úklidu
listí ve vech èástech Chýnova, obnovì

parkovitì u Køivé, o dokonèení 5. etapy
oprav Z Chýnov a dalích drobnìjích
akcích.
V rùzném pak byla zvolena pøísedící
okresního soudu na ádost jeho pøedsedy.
Byla také vzata na vìdomí dopracovaná
zpráva M o hospodaøení za 1. pol.
r. 2009 a schváleny dodatky zøizovacích
listin Z i M k souhlasu s vedením
zjednodueného úèetnictví. Zastupitelstvo

Autobusová èekárna

Pøi sestavování plánu investic na r. 2009
jsme zaøadili do výstavby tohoto roku
také novou èekárnu v Dobronicích na
autobusové zastávce na návsi, jeliko
tam sice byla zastávka, nikoliv vak èekárna.
Jako vechno je i taková akce hlavnì
o penìzích a tak jsme se pídili, zda není
nìkde vypsán dotaèní titul na nové èekárny.
Nali jsme ho mezi monostmi, které
pro letoní rok vypsal Jihoèeský kraj.
S podanou ádostí jsme uspìli a kraj
nám pøislíbil a také ji uhradil 67 tis.
Kè, jako jeho podíl na této investici. Pak

vzalo také na vìdomí pochvalu zásahové
jednotce hasièù Chýnova od HZS JÈK
za vzorný pøístup pøi haení Comettu
Plus Tábor.
Po schválení usnesení a ukonèení
oficiálního programu pak následovaly
jetì neformální diskuse s tìmi z obèanù
z Dobronic, kteøí na zasedání pøili
a vydreli a do konce.
Za zastupitelstvo Mgr. Pavel Eybert - starosta
dolo na rozhodnutí vybrat dodavatele,
kam èekárnu umístit a tím akci zahájit.
Zastávka je nyní dokonèena, slouí obèanùm.
Jsme jen zvìdavi, jak dlouho vydrí
nepokozená. Bohuel máme smutné zkuenosti. Kadá dosud novì zhotovená
nebo opravená èekárna je za krátkou
dobu pokozená a musíme jí opravovat
znovu a znovu. Stojí to zbyteèné prostøedky,
které mohly být pouity nìkde jinde, na
nìco dalího. Chtìl bych vìøit, e v Dobronicích si svoji novou zastávku pohlídají,
aby nedopadla jako ty ostatní.
Za radu mìsta Mgr. Pavel Eybert - starosta

Hasièi bilancovali na výroèní valné hromadì sboru
Na letoní valné hromadì sboru dobrovolných
hasièù se nehodnotil pouze
uplynulý rok, ale celé pìtileté volební období. Výroèní zpráva tak
neobsahovala jen podrobné zmapování
èinnosti hasièù od zaèátku tohoto roku,
ale i zhodnotila práci sboru za celé volební
období - co se podaøilo èi nepodaøilo
výboru realizovat.
Letoní rok se nesl, co se týèe mimoøádných událostí celkem v poklidu. Vyjídìli
jsme doposud pouze ke tøem poárùm
a devíti technickým zásahùm, co je oproti
minulým rokùm pouhý zlomek výjezdù.
Pøesto se ale poslední výjezd vryl do
pamìti vech zasahujících hasièù. Byl
to poár haly v areálu podniku Comett.
Nae jednotka dostala úkol od velitele
zásahu uchránit zaparkované nákladní
automobily a sklad na západní stranì
od hoøící haly o rozmìrech 70 x 40 m 2
a sniovat intenzitu poáru, co nebyl
vùbec lehký úkol. Jen pro pøedstavu v
dobì nejvìtího rozmachu poáru dosahovala
teplota vnìjího plátì skladu vzdáleného
30 m od poáru 50 o, u nìkolika aut zaèaly
praskat èelní skla. Pøesto se nám podaøilo
je uchránit a pomocí autojeøábu odtáhnout
do bezpeèné vzdálenosti. Pøi tomto poáru
si nìkteøí zasahující hasièi sáhli a na
dno svých sil. Ocenili svou výzbroj, bez
které by se tady neobeli. Pøi poáru
zasahovalo 8 hasièských sborù s 55 mui
z okresu Tábor. Tento poár byl, co se
rozsahu týèe, jeden z nejvìtích v historii
sboru, u kterého zasahovali nai hasièi.
Nae jednotka odvedla velmi profesionální

zásah a to ocenil øeditel Hasièského
záchranného sboru v Táboøe ve svém
dìkovném dopisu starostovi mìsta.
Jestlie poár COMETTU byl jeden
z nejvìtích v historii sboru, tak dalí
se slùvkem nejvìtí byl úspìch v soutìích
v poárním sportu. Po vítìzství v základním
kole nae drustvo zvítìzilo i v kole okresním
a tak reprezentovalo okres Tábor na krajské
soutìi v Èes. Krumlovì. Pøi rovnosti
bodù 2 drustev rozhodlo umístìní v disciplinì
poární útok a tam jsme byli bohuel
horí ne drustvo na 3. místì a tak
jsme zùstali tìsnì pod medailovým umístìním
na 4. místì.
Do tøetice nejvìtí v letoním roce
byla radost z toho, e se nám od armády
ÈR podaøilo získat bezúplatným pøevodem
vozidlo CAS 25-LIAZ.
Dále se v hodnotící zprávì píe o úèasti
na 3 kolech Táborské hasièské ligy, pomoci
pøi bìhu Milénia, festivalu dechových
hudeb a akci Armáda se pøedstavuje.
Uspoøádali jsme hasièský ples, masopustní
prùvod a pro dìti pøipravili ukázky na
Mezinárodní den dìtí. Samozøejmostí je
spolupráce s mìstem jak pøi èitìní kanalizace, tak pøi mytí komunikací, èerpání
vody. Pravidelné pondìlky v hasièské
zbrojnici jsou vìnovány pøedevím k údrbì
techniky, technickým prostøedkùm a kolením zásahové jednotky. Úèastníme se
také pravidelných kolení velitelù, strojníkù
a nositelù dýchací techniky na HZS v Táboøe.
V letoním roce mìlo velký ohlas veøejnosti
i zdravotní kolení poøádané v sále kulturního
domu s vedoucím záchranky v Táboøe
MUDr. Milanem Kratochvílem. S hasièi

z 8 okolních obcí jsme provedli námìtové
cvièení v Dobronicích se zamìøením na
vyrozumìní jednotek, provìøení dojezdových
èasù a vytvoøení dálkové dopravy vody.
Nezapomínáme se úèastnit ani akcí poøádaných okresním sdruením hasièù èi
okrsku. Toto je výbìr z obsáhlé závìreèné
zprávy o èinnosti sboru za rok 2009.
Starosta sboru Tomá Hes st. podìkoval vem èlenùm výboru i ostatním
èlenùm, kteøí se aktivnì zapojili do práce
v naí organizaci v uplynulém volebním
období, a pøipomnìl nìkteré akce, které
se za volební období podaøilo zrealizovat
(suák na hadice, auta, technické prostøedky,
renovace staré støíkaèky, obnovení tradic
plesù, masopustu, ale hlavnì stmelení
kolektivu, který se pravidelnì schází. Ale
na druhou stranu také co se nepovedlo
a to pøedevím práce s mládeí a vedení
kroniky. Dále pøedal upomínkové pøedmìty
odstupujícímu veliteli sboru Jaroslavu
Novákovi a starostovi mìsta Mgr. Pavlu
Eybertovi k jeho ivotnímu jubileu. Popøál
novì zvolenému výboru hodnì úspìchù
v novém volebním období a to hlavnì
novì zvolenému veliteli sboru Otomaru
Strnadovi mladímu.
Po diskusi, ve které se hlavnì hovoøilo
o plánech na dalí roky, práci s mládeí
a kronice u zbývalo jen odsouhlasit
usnesení z této valné hromady a pìknì
se pobavit pøi dobré muzice, protoe nejen
prací iv je hasiè.
Váení spoluobèané, protoe se blíí
èas adventu, tak Vám hasièi pøejí klidné
proití této sváteèní doby a hlavnì
hodnì zdraví a pohody v novém roce.
Jan Pistulka st.
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Z domova seniorù

Milí ètenáøi,
blíí se nám Vánoce, èas, kdy více
mluvíme o radosti, lásce , dobrých skutcích
a hodnotíme uplynulý rok.

❦ ❧ ❦

V domovì seniorù máme za sebou
rok provozu v pavilonu Ivy Holmerové,
který slouí k plné spokojenosti ubytovaných
klientù.
❦ ❧ ❦
Od jara vyuívají klienti
zrekonstruovaný pavilon B.

novì

❦ ❧ ❦

V souèasné dobì se dokonèuje rekonstrukce
nevyhovujícího 5-ti lùkového pokoje pro
mue. Novì vznikly 2 dvoulùkové pokoje
se sociálním zázemím splòující podmínky
poskytování soc. slueb.

❦ ❧ ❦

Ve dnech 5. 10. - 11. 10. 2009 probíhal
v Èeské Republice týden poskytovatelù
sociálních slueb spojený se dny otevøených
dveøí. Akce byla vyhláena Asociací poskytovatelù soc. slueb a MPSV. Jejím smyslem
bylo ukázat veøejnosti, e sluby poskytované
v ÈR pomáhají spoustì lidí, jsou kvalitní
a zachovávají lidskou dùstojnost a sobìstaènost.
V naem domovì byly dveøe pro veøejnost
otevøeny 7. 10. 09.

Hádanka

Zájemci si mohou domov seniorù
samozøejmì prohlédnout i jindy, ale je
nutné se pøedem ohlásit a domluvit si
termín. Základní informace a kontakty
lze najít na naich webových stránkách
www.dschynov.cz nebo v letáèku, který
je dostupný v infocentru MìÚ Chýnov.

❦ ❧ ❦

Pomalu se rozbíhá plesová sezona,
co zaznamenávají i nai klienti, se kterými
navtívíme v blízké dobì hned dva plesy.
Pozvání jsme dostali z Pacova, kde se
uskuteèní ji V. roèník seniorského plesu
a poprvé zajedeme do nedaleké Budislavy
na  ÈERTOVSKÝ PLES . Zaèátkem prosince
zavítáme do divadla , jistì zajde sv.Mikulá
se svým doprovodem a nadílkou a tradiènì
se klienti tìí na pøedvánoèní vystoupení
dìtí .

❦ ❧ ❦

Na závìr pøejeme vem
radostné Vánoce a pøedevím
pevné zdraví, hodnì
spokojenosti a elánu po celý
nadcházející rok 2010.

Uhodnete, kde to je?
Odpovìdi odevzdejte
v Mìstské knihovnì.

Za DpS Chýnov - Eva Tureèková

Z katolické far nosti
Srdeènì vás zveme na

ADVENTNÍ KONCERT
v nedìli 6. prosince v 17:00
v chýnovském kostele.
Vystoupí pìvecký komorní
sbor DOMINO z Tábora

Roráty

Adventní rorátní bohosluby
pøi svíèkách jsou kadý
pátek v adventu v 6:30.

Vánoèní bohosluby
v katolickém kostele
24.

prosince

25.

prosince

14:00 odpolední setkání
pro dìti u jeslièek v kostele
22:00 pùlnoèní me
(zpívá chrámový sbor)
8:30 me
(zpívá chrámový sbor)
Jeslièky v kostele
budou pøístupné
25., 26. a 27. prosince
od 14:00 do 16:00

Tøíkrálová sbírka

Katolická farnost se opìt zapojí do této
celostátní sbírky, kterou organizuje Charita.
Vìtí èást výtìku bude na Adopci na dálku
dvou dìtí z Haiti. Zaèátkem ledna moná
potkáte tøi krále i Vy. Mgr. Václav Mikula
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Zpravodajství Policie Èeské republiky

❶ Dopravní nehoda

Tábor - Chýnov - Jetìrka spadla
z mostku mimo vozovku.

Dnes v dopoledních hodinách havaroval
mu (24) øídící vysokozdviný vozík,
který jel po silnici è. 0336 mezi obcemi
Klouovice a Dobronice u Chýnova. Nezvládl
øízení a spadl z mostku mimo vozovku.
Mu byl s tìkým zranìním dopraven
vrtulníkem do èeskobudìjovické nemocnice.
Silnice je v souèasné dobì prùjezdná.
Èeká se na vyproovací techniku, a
bude na místì, bude silnice v souèinnosti
s policií na nezbytnou dobu uzavøena.
Pøíèina nehody je v etøení policie. koda
odhadem 100 000 korun.

❷ Odcizení 4 ks pneu z vozidla

Tábor - Chýnov
- Dalí Toyota Yaris na palcích.

Pøekvapení, které èekalo na majitele
vozu Toyota Yaris v ranních hodinách
23. øíjna 2009 v obci Záhostice na Chýnovsku,
bylo opravdu nepøíjemné. V noèních hodinách ze dne 22. na 23. øíjna 2009 mu
neznámý pachatel odcizil vechna ètyøi
kola se zimními pneumatikami zn. Yokohama
a automobil postavil na ètyøi døevìné
hranoly. Pokozenému tak vznikla koda
odhadem více ne 16 000 korun.
Pøípad etøí policisté místnì pøísluného
Obvodního oddìlení Chýnov. ádají tímto
kadého, kdo si v uvedené dobì viml
v souvislosti s tímto pøípadem jakéhokoliv
podezøelého dìní, aby své informace
pøedal na telefonních linkách 974238770
èi 158. Dìkujeme.

¸ Nález odcizeného osobního
automobilu

Tábor - Chýnov - Automobil zlodìj
opustil na louce.

Ve veèerních hodinách dne 13. øíjna
2009 nalezli chýnovtí policisté pøi své
hlídkové èinnosti osobní automobil tovární
znaèky Opel bílé barvy. Odstavené vozidlo
policisté objevili na louce v katastru
obce Velmovice na Chýnovsku. Policisté
vùz zajistili a ve spolupráci s kriminalistickým technikem provedli ohledání
místa nálezu. Jak se automobil na louku
dostal, je pøedmìtem dalího etøení.
Policisté proto ádají o spolupráci
kadého, kdo si viml osoby, která vozidlo
na louku odstavila, pøípadnì nìjakého
podezøelého chování kolem místa nálezu,
aby své svìdectví pøedal na telefonních
linkách 974238770 èi 158. Dìkujeme.
❹ Podvod pøi pùjèce penìz
Tábor - Chýnov
- Pozor na podvodníky.

Policisté pátrají po dvojici podvodníkù,
která za pouití osvìdèeného triku obelhala
krátce po poledni vèerejího dne (7. 10.)
dùvìøivého starího mue v obci Chýnov.

Podvodnì z nìj vymámila èástku ve výi
15 000 korun. Oklamaný dùchodce není
bohuel jediný, kdo tímto zpùsobem pøiel
o své úspory.
Mui pouili osvìdèenou legendu, podle
které mají rozbitý kamion. U oslovených
obèanù si nejprve potøebují uschovat své
cennosti. Tím získají jejich dùvìru a dostanou
se do jejich domu. Posléze je poádají
o zapùjèení finanèní hotovosti na nutnou
opravu vozu. Mají sice k dispozici finanèní
hotovost v cizí mìnì, nejèastìji v dolarech,
pùjèku vak potøebují v èeských korunách.
Devizovou hotovost, uloenou v kuføíku,
pak ochotnì nabízí jako zástavu a zapùjèené
èeské koruny slibují co nejdøíve vrátit.
To se vak ji nestane a v zástavì zanechaný
kuføík je pochopitelnì prázdný.
Dle popisu pokozeného mue by
podvodníky mìli být dva solidnì vyhlíející
mui svìtlé pleti. První z nich je ve vìku
40 - 45 let, silnìjí, asi 170 cm vysoké
postavy. Má proøídlé, katanové vlasy.
Obleèen byl do bílé koile s èernými pruhy
a tmavích kalhot. Druhý mu je pak
ve vìku 35 - 40 let, støední, asi 180 cm
vysoké postavy, tmavých vlasù. Obleèen
byl do tmavého obleku a bílé koile doplnìné
modrou kravatou. Oba mui hovoøili slovensky.
Pohybovat by se mìli v osobním automobilu
bílé barvy blíe neurèeného typu s registraèní
znaèkou ZV 6609 PF, mezinárodní poznávací
znaèka SK.
Policisté ádají kadého, kdo se s tìmito
mui setkal, èi byl jimi osloven, pøípadnì
zaznamenal jejich výskyt ve mìstì Chýnov
v dobì po poledni dne 7. øíjna, aby své
informace sdìlil na policejních telefonních
linkách 974238770 èi 158. V pøípadì
setkání se s tìmito mui prosím okamitì
kontaktujte policii na lince 158.
❺ Vloupání do firmy
Tábor - Chýnov - Zlodìj odeel
témìø s prázdnou.

V noèních hodinách z 28. na 29. 9.
2009 dolo ke vloupání do jedné z firem
v katastru obce Chýnov. Zlodìj se po
násilném pøekonání vstupních dveøí dostal
do vnitøních prostor, kde v administrativní
èásti budovy nael zabudovaný trezor.
Ten vytrhl ze zdi a následnì vypáèil.
Dle sdìlení zástupce firmy ale v trezoru
nebylo nic, co by stálo za odcizení. To
zøejmì zjistil i zlodìj a vypáèený trezor
tak zanechal na místì. Jediné, co z firmy
nakonec odnesl, byla vatovaná vloka
do pracovního kabátu v hodnotì 1 000
korun. Pokozením objektu a zaøízení
firmy vak zlodìj zpùsobil kodu ve výi
dalích 37 350 korun.
Po zlodìji pátrají policisté místního
obvodního oddìlení.

Senioøi pozor na podvodníky
Senioøi jsou velmi dùvìøiví, a proto
mohou být lehce ovladatelní, mohou
se stát snadným terèem rùzných podvodníkù, podomních prodejcù, zlodìjù
a násilníkù. Proto nesmíme být k seniorùm lhostejní a je nutné vìnovat
jim neustálou pozornost.
Nìkteré rady pro seniory:
l nikdy neotvírejte dveøe, nevíte-li,
kdo je za nimi
l cizí lidi si nikdy nevpoutìjte do
bytu, pouze ty, které dobøe znáte,
nebo se vám dùvìryhodnì prokáí
a sdìlí vám, proè pøichází
l pokud vás nìkdo oslovuje jménem,
jetì to neznamená, e vás zná
l je vhodné uvádìt na jmenovce na
dveøích pøíjmení v mnoném èísle
(Millerovi) nebo v muském rodu,
zvlátì v pøípadì, e v bytì ije
sama ena
l neotvírejte kadému, kdo vás za
dveømi poádá o pomoc mùete
napøíklad o monost si zatelefonovat,
èi pøedání zásilky pro vaeho souseda
l pomoc zprostøedkujete napøíklad
pøivoláním souseda nebo sanitky
l mìjte vdy dùleitá telefonní èísla
poblí vaeho telefonu nebo na dobøe
viditelném místì.
l zamykejte hlavní vchodové dveøe.
l pro své bezpeèí si poøiïte dveøní
panoramatické kukátko, které vám
umoní vidìt iroký prostor za vaimi
dveømi a pojistný øetízek
Nemívejte doma více penìz v hotovosti
nebo velmi cenné vìci, pokud nemáte
doma zabudovaný trezor. Peníze si
radìji ulote na svùj úèet a cennosti
do bezpeènostní schránky v bance nebo
v jiném penìním ústavu. Noste u sebe
jen nezbytnou penìní hotovost.
Èasté jsou pøípady, kdy vás neznámá
osoba ádá o pomoc a vzbuzuje tím
soucit. Potøebuje nutnì pùjèit nebo
rozmìnit finanèní obnos a mezitím co
jdete pro peníze, obhlédne, kde máte
uloenou hotovost nebo poloenou
penìenku a vyuije situaci k jejímu
odcizení.
Vynalézavost podvodníkù je opravdu
velká. Mohou se napøíklad také vydávat
za pøítele Vaeho pøíbuzného èi známého,
který je ve finanèní tísni. Vdy je proto
bezpeènìjí si informace pro jistotu
ovìøit. V pøípadì zástupcù firem provádìjících odeèty energií poadujte sluební
prùkaz prokazující pøíslunost k dané
spoleènosti, sledujte vývìsky v domech,
které na odeèty upozoròují
dopøedu nebo si skuteènost
ovìøte telefonátem na daný
úøad.
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Milí ètenáøi,
Dva mìsíce s pøíznaèným názvem listopad,
kdy padá listí, a prosinec, kdy prosíme
o to, èeho se nám nedostává, zbývající do
zaèátku magického letopoètu 2010.
Tato tajuplné èíslo nás nepoleká, protoe
jsme se zocelili na duièkovém høbitovì a event. I na spiritistické
seanci, kdy jsme meditovali o smrtelnosti èi nesmrtelnosti
lidské due.
Zaèteme se proto smìle do knihy: Ray BRADBURY Tudy
pøijde nìco zlého. Brilantnì napsaných 269 stran a 54 kapitol
sci-fi ánru. Dva chlapci Jim a Will objeví na karnevalu tajemství
satanského dýmu v bluditi zrcadel. Pøíli zøetelnì prý vidí
cenu, ji je tøeba platit za své sny. (Tolik z obalu knihy).
Slovník èeské literatury sdìluje, e sci-fi (Science fiction)
doslova vìdecká fantazie, je literární oblastí, u ní se obtínì
hledají poèátky a koøeny.
Bojme se dál s dílem: Paulo COELHO: Èarodìjka z Portobella.
Libanonka pùvodem z Rumunska byla adoptována dcerou
zámoného libanonského podnikatele, jmenovala se Sherine

H. Khalil, ale sama sebe nazývala ATHÉNOU, bohyní moudrosti.
Byla nadaná okultními schopnostmi i znalostí psychotroniky.
Svolávala skupiny lidí, s nimi prý evokovala bostvo známé
jako HAGIA SOFIA. 262 stran uvádí i výpovìdi rùzných osob,
které Athénu znaly a popsaly její èinnost i chování.
Nakonec Jan CIMICKÝ: Pìinky èasu. Jde o autobiografické
události z autorova ivota. Øidièka srazila matku na pøechodu
pro chodce, a ta svému zranìní podlehla. 90letý manel proíval
tìce její ztrátu, protoe byl závislý na její péèi. Rodina se
rozhodla peèovat o staøíka a oivit vzpomínky na minulost
s úmyslem vrátit otci jakýsi smysl ivota. Snaha byla bezvýsledná,
otec zemøel. Dospìlým se èlovìk stává v okamiku, kdy ho
opustí rodièe, øíká autor.
Milí ètenáøi,
Ing. M. Nakládal je toho mínìní, e musíme umìt prohrávat,
abychom dokázali zvítìzit, a také je pøesvìdèen, e jakmile
pøestane platit zákon silnìjího a zaène platit zákon moudøejího,
staneme se lidmi.
Pøíjemné sváteèní vechny dny a hezké poètení.
Kvìtue Medová

Co se dìje v Mìstské knihovnì a infocentru
V pátek 13. listopadu jsme otevøeli
vernisáí prodejní výstavu chýnovské malíøky
Evy Malkovské spojenou s módní pøehlídkou
Zuzany Jirsové. Vernisá zahájily moc
hezkým vystoupením dìti z mateøské kolky
pod vedením paní uèitelky Lakajové.
Dále pokraèoval úvodním slovem pan
starosta Mgr. Pavel Eybert. Zaznamenali
jsme nebývalou úèast, prodalo se hned
nìkolik obrazù i pøedvádìných modelù.
Výstava obrazù potrvá do konce prosince.
V pátek 4. prosince od 16.30 hodin
Vás zveme do infocentra na vernisá vánoèní
výstavy . Tentokrát budeme vystavovat
staré hraèky a unikátní snímky jihoèeských
betlémù, které nám poskytl pan doc. Tyller.
V prodeji bude pár upomínkových pøedmìtù
vèetnì sklenìné koule s pøáním veselých
vánoc z Chýnova tentokrát v barvì zlatomedové.
V lednu bude vystavovat dìtské exlibris
pan Miroslav Petøík a v únoru paní Marie
Michaela echtlová Hubièková.
Ve ètvrtek 10. prosince pøijede ji
podruhé paní Simona Broukalová povídat
a promítat snímky o Africe. Naváe na
svou první besedu, která byla velice zajímavá
a dobøe se poslouchala. Zaèátek je v 16.00
hodin.

Zájezd do divadla Na Fidlovaèce
v sobotu 12. 12. 2009 na Divotvorný
hrnec je ji vyprodán.
V pátek 5. února pøijede divadélko
Tyjátr z Pacova zahrát v naem kulturním
domì komedii Skála . Vechny Vás
srdeènì zveme. Zaèátek je v 19.00 hodin.
Na 19. bøezen máme pøislíbeny vstupenky
na muzikál Carmen v Hudebním
divadle v Karlínì.
Pro klub dùchodcù v infocentru besedovali
a promítali filmy zástupce policie pan
Vach o bezpeènosti seniorù a pan ing.
Jan Bednáø o své dobrodruné cestì na
sever. Zajímavé a pouèné.
Ve ètvrtek 29. 10. paní tìpánka Jirásková
vyrábìla v knihovnì s dìtmi lampiony
z dýní a po setmìní vyrazily na procházku
Chýnovem.
Zaèátkem øíjna probìhl Týden knihoven . Samozøejmì jsme se zapojili, vyhlásili
jsme amnestie na poplatky a uspoøádali
18 lekcí knihovnické informatiky. Dìti
se seznámily s uspoøádáním knihovny,
knih, nauèily se hledat ve volném výbìru
a také v on-line katalogu. Zøejmì se jim
v knihovnì líbilo, nebo jsme získali 119
nových ètenáøù.

Dìti s lampionky z dýní
Samozøejmì stále nakupujeme nové
knihy a èasopisy. Pøehled o nich získáte
v on-line katalogu, o kterém jsem Vás
informovala minule.
Jetì ne skonèím, chtìla bych velice
podìkovat za spolupráci se základní kolou
a s mateøskou kolkou. Vdy nám ochotnì
vycházejí vstøíc jak vystupováním dìtí
na rùzných vernisáích, tak spoleènými
návtìvami knihovny.
Na závìr pøeju se svými kolegynìmi
v knihovnì a za celou kolskou a kulturní komisi vem ètenáøùm Obèasníku
Chýnovska hezké, poklidné Vánoce
a pevné zdraví a tìstí v novém roce
2010.
Daniela Velasová

Plesová sezóna
16. 1. 2010 Hasièský ples

- hraje Keramièka
- bohatá tombola
22. 1. 2010 Moravský ples
- hraje Glorie
30. 1. 2010 Myslivecké sdru.
- hraje Bøezovanka
- bohatá tombola
5. 3. 2010 Ples KP
- hraje BIG PAPA
- pøedtanèení, tomb ola

Foto z vernisáe Evy Malkovské s módní pøehlídkou Zuzany Jirsové
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KOLNÍ INFORMATORIUM
kolní rok 2009/2010 byl zahájen se 347 áky v 18 tøídách.
V tìchto tøídách bylo dle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2009
integrováno celkem 11 ákù, kteøí pracují podle individuálních
vzdìlávacích plánù. 15. øíjna pøestoupil 1 integrovaný ák
do Základní koly logopedické v Týnì nad Vltavou. 3. 11.
pøestoupil dalí ák z dùvodu stìhování na Základní kolu
Tábor, Zborovská 2696. Základní kolu navtìvuje osm cizincù
(2x Slovensko, 2x Ukrajina, 1x Vietnam, 3x Mongolsko). Od
9. 11. 2009 jeden cizinec - Mongolsko - z dùvodu stìhování
pøestoupil na kolu v Kutné Hoøe.
Ve kolní druinì je zapsáno 175 ákù, ve kolním klubu
87 ákù. Pracují zde 3 vychovatelky na celý úvazek. Po rodièovské
Co ve se nám v 1. ètvrtletí
nového kolního roku podaøilo:
V oblasti výchovnì vzdìlávací:
â zorganizovat Evropský den jazykù 29. 9.
2009 - projekt 4. - 9. roèníkù
â vytvoøit kvalitní program na celokolní
projekt Svìtový den pro srdce (Pøidruená
kola UNESCO - zdravý ivotní styl 25.9.).
â prostøednictvím Mgr. Martiny Králové
a PPP Tábor provést profesní testy pro
áky 9. roèníkù
â uskuteènit výlety turistického krouku
s pøespáváním ve kole, dále napøíklad
do Pacova atd.
â úèastnit se okresní pøírodovìdné soutìe
Poznej a chraò a obsadit - nejmladí
áci: 1. místo (Josef Kulík, Filip
Zadrail, Jan Strnad), 4. místo (Monika
Papeová, Adéla Èiháková a Vlastimil
Srbek) a 5. místo (Michaela Èerná,
Elika Strakatá, Jiøí Koøínek). V kategorii
6. a 7. tøíd 3. místo (Stanislava Rakuanová,
Tereza Kleèková a Kristýna Pekaøová),
5. místo (Eva Brabcová, Klára Brtnová
a Kamila Burdová), 7. - 8. místo (Jan
Novák, Pavla Maríková a tìpán Hladík),
v kategorii 8. a 9. tøíd 1. místo
(Nikola Daneová a Denisa Broncová),
7. místo (Radim Plocha a Daniel Tichý).
Za 1. místa áci pøivezli 2 putovní
poháry
â reprezentovat kolu ve sportovních soutìích: Bìh Starým mìstem Niki Káková
- 1. místo, Karolína Bednáøová a Klára
Zástìrová 3. místo. V soutìi Veèerní
bìh Táborem získala 1. místo Niki

Den jazykù

dovolené se vrátila paní vychovatelka Pøíplatová. 34 zájmových
útvarù vedou uèitelé a dobrovolníci z øad rodièù èi
obèanù mìsta Chýnova. Vem patøí velké podìkování
za jejich záslunou práci.
Ve kole je zamìstnáno 23 uèitelù na celý úvazek, 15 hodin
je rozdìleno jako nadúvazková práce, tj. 0, 68 úvazku. 6 pracovníkù
provozu pracuje na 5,96 úvazku (z toho 1 úèetní) a 7 pracovnic
ve J. Ing. Alois Zadrail spravuje poèítaèovou sí na dohodu
o provedení práce, Mgr. Vladana Radová má sníený úvazek
jako koordinátor ICT, Mgr. Svatava Mládková má sníený
úvazek jako výchovná poradkynì, pracuje té jako metodik
prevence sociálnì patologických jevù.

Káková, Kateøina Musilová a Vojtìch
Skøivan, 2. místo Klára Zástìrová a 3. místo
Michal trouf a Natálie Langweilová.
V pøespolním bìhu ákynì 4. a 5. tøíd
obsadily 2. místo (Denisa edivá, Karolína
Bednáøová, Kateøina Princová) a v jednotlivcích 1. místo Niki Káková a Kateøina
Musilová a 3. místo Vojtìch Skøivan
â uspoøádat Memoriál Tomáe Havla, pøespolní
tafetový bìh na poèest naeho bývalého
áka (27. 10. 2009)
â ákynì Hedvika Moravcová a ák Milan
Rada pod vedením pana uèitele Mgr. Petra
Dvoøáka odeslali práce na ákovskou
ekologickou konferenci do Prahy na
téma: Nauèná stezka
â v rámci volby povolání zorganizovat
setkání ákù a rodièù 9. tøíd se zástupci
støedních kol, áci 8. tøíd navtívili
výstavu Vzdìlání a øemesla v Èeských
Budìjovicích
â áci 4. tøíd se zúèastnili výuky na dopravním
høiti v Táboøe
â byla udìlena pochvala ákyním z krouku
maoretek (Michaela a Elika Èerná,
Monika Prùová, Elika Strakatá, Veronika
Tenklová a Denisa edivá) za reprezentaci
koly na Táborských setkáních a festivalu
v Sezimovì Ústí
â prokolit 7 ákù v okresním studijním
støedisku ÈÈK v Choustníku (Holkupová
Klára, Komárek Jan, Janko Marek,
Erlebachová Tereza, Veronika Meníková,
Hes Jan a Jakub)
â na výcvik koní pro hiporehabilitaci odeslat
1420,-Kè
â zapojit se do soutìe Budi svìtlo ve

â

â

â
â
â
â

â
â
â

kole, kterou poøádá Energy Centre
Èeské Budìjovice
zapojili jsme se do projektu Recyklohraní,
kola vzdìlává áky v oblasti tøídìní
a recyklace odpadù, umoòuje ákùm
té sbìr baterií a drobného elektroodpadu,
hlavním garantem je paní uèitelka Radová.
áci mohou do koly nosit nefunkèní
mobily, kalkulaèky, telefony, elektrohraèky, discmany, baterie atd.
v rámci humanitárního Hnutí na vlastních
nohou jsme uspoøádali Stonokový týden
ve dnech 2. - 6. 11. 2009 a na konto
Stonoky jsme odeslali 25 061,-Kè
áci zajistili kvalitní program na vítání
obèánkù, program pro dùchodce a na
vernisáe
áci 9. roèníkù se zúèastnili filmového
pøedstavení Síla lidskosti
vydáváme kvalitní kolní èasopis SLIM
áci 6. roèníkù se zúèastnili exkurze
do Kamenice nad Lipou, kde vidìli
moderní chov lososovitých ryb, výtìr
sivena amerického, ukázky rùzných
druhù ryb. Celou exkurzi pro nì
zajistili (vèetnì nákladù na dopravu
a obèerstvení) manelé Tureèkovi,
za co jim patøí velké podìkování
Moderní tance SKGR8 pod vedením
paní uèitelky Hany Kákové na 5. roèníku
Taneèního poháru v Písku obsadily 1. místo
podaøilo se vèas vytvoøit výroèní zprávu
o Z, pøedloit ji ke schválení kolské
radì a pøedat zøizovateli
ve spolupráci s panem uèitelem Radou
odeslat podklady ze kolní matriky
s údaji k 30. 9. 2009
/pokraèování na str. 7/

Pøespolní bìh v Táboøe
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Veèerní bìh Táborem

Memoriál Tomáe Havla
/dokonèení ze str. 6/
â dne 20. øíjna probìhla na Z Chýnov
státní kontrola Èeské kolní inspekce
na dodrování právních pøedpisù
a vedení dokumentace koly, ve
bylo bez závad
â zajistit vyetøení ákù se speciálními
vzdìlávacími potøebami kolským
poradenským zaøízením, vést tøídní uèitele
k vèasnému odevzdání individuálních
vzdìlávacích plánù
â spolupracovat s PPP Tábor (s Mgr. Královou) a se Speciálním pedagogickým
centrem Strakonice a se Speciálním
pedagogickým centrem pøi Z logopedické v Týnì nad Vltavou
â získat finanèní podporu z KÚ - JK,
odboru ivotního prostøedí, zemìdìlství

â

â
â
â

Svìtový den pro srdce
a lesnictví na exkurze do zaøízení
pro nakládání s odpady. Bìhem záøí
áci 9. tøíd navtívili spalovnu Maleice a áci 8. tøíd spalovnu TERMIZO
Liberec. Náklady na dopravu èinily
43 500,-Kè
ve dnech 14. a 15. záøí jsme se zúèastnili
ve Valaském Meziøíèí setkání Pøidruených kol UNESCO. (Mgr. Marie
Hánová, øeditelka koly a Mgr. Jana
Hruková, vyuèující anglického jazyka).
1x mìsíènì jednat se R, vyuívat
podnìtù ákù
nominovat tøi áky na Talent roku
2009 (Niki Káková, Lucie Chamrová
a Jaroslav Jùza)
umoòovat a doporuèovat pracovníkùm
úèast na DVPP

Taneèní soutì Let´s dance 2009 v Písku

Taneèní krouek Z Chýnov
GR8 pod vedením Hanky Kákové
a Hanky Jelínkové získal na taneèní
soutìi v Písku zlatou medaily
v hlavní kategorii Beat Dance
(streetová forma tance s vyuitím
rekvizit a kulis). První místo jim
zajistila choreografie s názvem
Nemyslí - zaplatí, se kterou
podpoøili celorepublikové hnutí
za bezpeènou jízdu na silnicích.

áci 4.A.
V oblasti materiálnì technické
se podaøilo:
dokonèit 5. etapu rekonstrukce. Bìhem
ní se zcela zmodernizovaly chodby a sociální
zaøízení v novém pavilonu, vybudovala
se nová uèebna nìmeckého jazyka a souèasnì
kmenová tøída 7. B, byla zrekonstruována
uèebna pracovní výchovy a posilovna.
Bìhem záøí byl rovnì zateplen strop
staré pøístavby a pøipravena ploina pro
vozíèkáøe. Byla vymìnìna èerpadla v kotelnì.
Celková hodnota rekonstrukce byla zhruba
3 000 000,- Kè, z èeho 2 700 000,- Kè
je státní dotace a 300 000,- bylo pøevedeno
z investièního fondu Z Chýnov na doplacení
spoluúèasti.
å lavice do uèebny Nj  49 832,- Kè
å skøínì do uèebny Nj  12 500,- Kè
å malování kabinetu CH  9 800,- Kè
å antivirový program  14 994,- Kè
å malování kuchynì a sklepù  31 373,- Kè
Za Základní kolu Chýnov, okres Tábor
Mgr. Marie Hánová, øeditelka koly

Halloween

áci IV.A a I.B se seznámili se svátkem
zvaný Halloween. Vysvìtlili si tradici
a jeho vznik a sami si vyzkoueli
oblíbenou halloweenskou hru, pøi které
musí lovit jablko z mísy bez pomoci
rukou. Prvòáci si jetì vyøezali tradièní
halloweenskou dýni.

V rámci Prvouky probíhala v prvních tøídách dopravní výchova. áci
I.B vyrazili pøímo do terénu, aby vyzkoueli prakticky své znalosti a prohloubili
poznatky pøímo v praxi.
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tìdr ý den

Sedím u okna a sním,
jak snívám kadý den,
e Jeíek pøijde k saním
a pøiletí sem.

áci I.B se také aktivnì zapojili do projektu
Stonoka. Peníze pro nadaci vydìlávali
pøedevím prací - myli a èistili automobil
a desinfikovali plavecké destièky z bazénu.
Aèkoliv jsou nejmladími ve kole, daøilo
se jim výbornì a patøí jim pochvala
za snahu a práci, kterou odvedli.

Klub pøátel koly

pøi Z Chýnov srdeènì zve vechny
rodièe a pøátele koly na
14. tradièní ples koly ,
který se koná 5. 3. 2010 .
Touto cestou bychom Vás rádi oslovili
s ádostí o pomoc pøi zajiování
tomboly a ji vìcnými èi finanèními
dary nebo osobní pomocí pøi jeho
organizaci.
Za pøíspìvky, pomoc i nové podnìty
pro práci KP pøedem dìkujeme.
Kontaktní osoba
Jana Douchová, tel. 777232269

Najednou slyím zvoneèek.
Co to asi mùe být?
pøichází k nám Jeíek
a já pøestávám snít.
Dveøe potichu otvírá,
úsmìv na tváøi má.
Plamínek v krku skomírá
a pod stromeèek dárek dá.
Sedím v køesle
a úas v oèích mám.
Pøichází ke mnì,
radostí skoro nedýchám.
Vypadá jak andílek,
pøesnì jak jsem si pøál,
na tváø mi dá polibek
a jde o dùm dál.
Jetì dlouho pøemýlím,
byl to sen èi ne?
Ráno se probouzím
a pod stromeèkem dárek je.
Simona Pøíplatová, Lenka edivá

Chvíle klidu

Pavel Dutka
Zima bièuje okna pøívaly bílého chmýøí,
lidem se to vak nezdá nepøíjemné. Naopak.
Jemné skuèení meluzíny dobarvuje tóny
koled linoucích se z rádia a tvoøí spolu
se tìdroveèerní tabulí neopakovatelnou
scénu. Oèi celé rodiny záøí mnoha odlesky
z adventních svící. Kadý má vak v oèích
jiné jiskry. Dìti neposedné jiskøièky radosti,
nedoèkavosti a otázek, oèi dospìlých jsou
plné klidných a astných jisker.
Kapr a zlatoèervený ubrus vyvolávají
neopakovatelný pocit pohody z toho, e
takovou sváteèní chvíli proívá spolu
celá rodina. Poslední pøíbor docinká o zdobený talíø a rozhostí se blaené ticho.
Dìti se u u chtìjí vrhnout ke stromeèku.
Ale pøece jen se bojí, aby nevyplaily
Jeíka. A náhle se ozve to dlouho oèekávané
zazvonìní. Dìti opatrnì otevírají dveøe
a s úasem se rozhlíejí. Pro takovou
nádheru stojí za to vyèkávat tak dlouho.
Jehlièí provonìlo celý pokoj jemným nádechem
lesa a pod støíbrnými kulièkami se blytí
dárky. Vichni si sedají se slavnostním
pocitem a vychutnávají tu neopakovatelnou
atmosféru. Jedineèný veèer vrcholí a vichni
pøemítají o tom, jaké to bude zase za
rok...

Z Mateøské koly Chýnov

Tak u zase padá z nebe, to,
co nás tak hroznì zebe ...

Podzim u pøedává ezlo paní Zimì,
která usedá na pomyslný trùn, aby svým
poddaným ukázala pevnou ruku své vlády.
Pøíroda se pomalu ukládá k spánku, ale
pro dìti v naí mateøské kole je toto
období pravým èasem pro tvoøivé hrátky,
které vedou nejen k rozvoji smyslových
dovedností, ale jejich finální výrobky a práce
slouí zároveò jako velmi pùsobivé dekorace
pro výzdobu interiéru mateøské koly.
Podzimní plískanice mohou nám dospìlým
pøináet deprese, malým tvùrcùm vak
ani v nejmením na dobré náladì neubírají.
atny i chodby jsou plné dìtských výrobkù
z pøírodnin a dalích výtvarných materiálù.
Létají tam papíroví draci i pestrobarevné
listy, k spánku se ukládají lesní zvíøátka,
atmosféru umocòují lákavé sáèky s ovocným
èajem èi domácí trùdl. Nad vemi
se tyèí polní straáci, pøi jejich výrobì
dìti zaily nejen mnoho legrace, ale zároveò
si doplnily dalí poznatky o pøírodì, zazpívaly
si, nauèily se básnièky, øíkadla i písnì
k tématu. Celá øada doprovodných akcí
jetì více pøispìla k dobré atmosféøe
a naladila nae nejmení na pøíchod dalího
roèního období. Po prázdninové pauze
zaèal pracovat populární krouek keramiky,
stále, pod dohledem odborné pracovnice,
provádíme logopedickou prevenci. Dìti

shlédly vystoupení písnièkáøe Karla Daòhela,
ve kterém se dozvìdìly, e existuje písnièková
vymyslivna, doplnily si matematické znalosti
pøi pohádce O veliké øepì, zasnily i vyøádily
se pøi opakované aktivitì s názvem Bubny
z celého svìta. Pouèení pøineslo vystoupení
starých známých, klaunù Huga a Fuga,
kteøí legraèní formou prezentovali program
Jak tøídit odpad a dobrou pohodu umocnil
artistický program varietních umìlcù. Tradiènì
dobrá spolupráce s místní knihovnou
a Infocentrem pøinesla ovoce v podobì
vystoupení klukù a holèièek na nìkolika
vernisáích poøádaných tìmito subjekty
a pøispìla tak k hezké prezentaci M
na veøejnosti. O tom, e nejen kulturou
je obohacován pobyt dìtí v mateøské kole
svìdèí ji tradièní akce Dopravní høitì
v M, které nám alespoò dvakrát do
roka zapùjèí Centrum pro volný èas dìtí
a mládee v Táboøe. Poznatky o dopravì
si dìti mohly procvièit jízdou na tøíkolkách
a kolobìkách za dozoru pøísluníkù Policie
ÈR z Místního oddìlení v Chýnovì, kteøí
s naí kolou èasto a velice pìknì spolupracují.
První zimní mìsíc jetì prohøejí Pøíbìhy
z dungle a nostalgickou atmosféru doladí
loutková Vánoèní pohádka. Do konce
kalendáøního roku nás jetì èeká spoleèné
tvoøivé odpoledne, které nabídneme rodièùm
i sourozencùm naich dìtí, monost zakoupení
dárkového fotoalba s vánoèní tématikou
i besídka urèená vem pøíznivcùm mateøské

koly, kteøí si chtìjí zpøíjemnit pøedvánoèní
èas hezkým vystoupením malých dìtí.
První tøi mìsíce dalího kolního roku
jsou ji za námi, pro vìtinu dìtí skonèil
adaptaèní proces a slzièky se po ránu
objevují jen sporadicky. kola ije kadodenním kolkovým ivotem a denní programové bloky jsou uzpùsobené tak, aby si v
nich kadé dítì mohlo najít to, co je
baví a zajímá. Nabídka èinností musí
být taková, aby zaujala vechny malé
návtìvníky kolky bez rozdílu vìku, pohlaví,
zájmù i schopností. Vzdìlávací nabídka
je pokadé doplòována praktickými èinnostmi,
velký dùraz klademe na tzv. výchovu k samostatnosti v oblasti hygieny, sebeobsluhy
a dalích oblastí. Velice kladnì hodnotím
fakt, e díky dobré spolupráci s vìtinou
rodièù dochází právì v tìchto vyjmenovaných
kategoriích k výraznému posunu kupøedu.
Rodièe, kterým záleí na tom, jak jejich
dítì obstojí v dalím ivotì, kteøí si uvìdomují,
jak je dùleité, aby se dokázalo projevovat
samostatnì, umìlo dodrovat pravidla,
jsou oporou naí kadodenní mravenèí
práce v mateøské kole. Spolupráce rodiny
a mateøské koly, a výsledky z ní vyplývající,
jsou tím nejdùleitìjím, co obì instituce
mohou nejmladí generaci pøedat. Docházíli k jednotnému výchovnému pùsobení,
velmi výraznì se to projeví na celkovém
vývoji dítìte.
/pokraèování na str. 9/
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/dokonèení ze str. 8/
Jedním z velice dùleitých faktorù
pro zdárný rozvoj dítìte je i citová výchova.
Díky patnému pùsobení nám, z milovaného
andílka, mùe vyrùst dítì bezohledné,
lhostejné, bezcitné i sobecké. Stává se,
e rodièe plní kadé pøání dítìte, ani
by od nìj poadovali také nìjakou protislubu.
Své jednání omlouvají tím, e je dítì
malé a vlastnì i hodné. Ano, v situaci,
ve které se nachází, kdy mu vichni dìlají
a dávají to, co poaduje, je vlastnì hodné,
protoe mu rodiè nebo jiný dospìlý nic
neodepírá a pøedem mu vytváøí podmínky,
aby neprotestovalo. Malé dítì si vechno
zafixuje a v dalím ivotì oèekává to,
na co bylo od útlého vìku zvyklé. Zvlá
markantnì se tento fakt projevuje v pubertì,
kdy dítì na své nesplnìné poadavky
reaguje agresivnì, vulgárnì, moná i silácky
a útoènì. Trápení rodièù, kteøí dítì vychovávali
v trvalé pokoøe a podøízenosti, sobecké
dítì nikdy nedojme, naopak se jeho zloba
proti rodièùm obrací stále víc. Uvìdomme
si, kolik je mezi námi maminek, které
donekoneèna uklízejí dìtský pokojík, nosí
dítìti jeho taku, v autobuse nebo na
návtìvì jej poutí sednout a samy trpnì
stojí, protoe na nì u místo nezbylo,
které nakupují moderní obleèení, pøemíru
hraèek a pamlskù, ani by pomyslely
také samy na sebe. Síla lásky, to není
posluhování a neustálé zajiování pohodlí.
Je to právì u zmiòovaná výchova k samostatnosti, k poznávání procesu, e kadý
se musí o nìco pøièinit, e samo se
nic neudìlá. Nìkteøí rodièe mají tendenci
dìlat práce i úkoly za dìti a potom jim
vyèítají, e nìco samy nedokáou. Vdy
je nutný osobní pøíklad táty a mamky,
kteøí musí fungovat jako kamarádi, jako
prùvodci ivotem, jako ti, kteøí pøedávají
své znalosti, zkuenosti i zpùsoby chování.
Aby se dítì chovalo tak, jak se má, musí
mít ve svém rodièi pøíklad, musí svému
rodièi vìøit a ten nesmí svému dítìti lhát.
Le nás, dospìlých, je pro dítì nejistota.
Dospìláci lou vìtinou dítìti pro své
pohodlí, a hlavnì tehdy, pokud nedokáou
být dùslední. Stává se, e místo posilování
jistoty a kontrole toho, co mìlo dítì vykonat,
hledáme nìkoho, kdo, místo naí nedùslednosti
a neochotì bude stále dokola trpìlivì
vysvìtlovat a pøedvádìt, vyvolá v dítìti
strach - èasto jsou proto na pomoc
volána rùzná zvíøata, zlí lidé nebo straidelné
pohádkové bytosti. Dítì pravdu pøijme,
je-li vhodnì podaná a vysvìtlená. Na tomto
místì u slyím nesouhlasné reakce nìkterých
ètenáøù z øad rodièù, co si to vlastnì
dovoluji, e oni svým dìtem nikdy nelou.
Opravdu nikdy? Jak si tedy vysvìtlit vìty
typu: Dnes pùjde k zubaøi, popø. do
nemocnice a nic ti tam nebudou dìlat(rodiè
ví, e dítì jde na lékaøský zákrok). Jetì
dalí pøíklad? Ranní louèení ve kolce:
Dnes mùj syn, dcera nebude po obìdì
odpoèívat (bude, ale já mu to nechci
øíkat, zní eptaný dovìtek pro uèitelku).
Èetba jídelníèku na nástìnce a následný

komentáø: Tohle on, ona opravdu nejí
(pravda bývá obvykle taková, e uvedený
pokrm dítì nikdy neochutnalo, protoe
se v rodinì nevaøí). Postøeh ze ivota?
Ta nae sousedka má úplnì nemoný
svetr i figuru, co si vlastnì o sobì myslí,
slyí dítì (u kávy bylo svìdkem, jak maminka
kritizovaný odìv i postavu své známé
vychvaluje atd.). Poøád málo? Ne dalí
pøíklady u uvádìt nebudu, chtìla jsem
jen poukázat na nevhodný pøíklad rodièù
i dalích, kteøí se podílejí na výchovì
naí nejmladí generace. Vechny malé
i vìtí li, kterým je dítì vystaveno, se
ukládají do jeho pamìti, aby se vynoøily
v nejménì vhodný èas. Dítì pøedkolního
vìku zapírá rozbitou hraèku, ublíení
kamarádovi, nesplnìní úkolu. Starí kolák
ji dovede zalhat o svých pøestupcích
proti pravidlùm, zákoláctví, nìkdy moná
i o drobných trestných èinech. Vdy záleí
na pøístupu rodièù, jak dalece jsou ochotni
krýt nevhodné chování svého dítìte a pro-

kazovat mu tak medvìdí slubu. Kadý
ze svého okolí urèitì známe pøípady, kdy
pokorný a zpracovaný rodiè odmítá úèast
svého potomka na prokazované lumpárnì
a kryje jej vylhanou omluvou. Dítì takto
vedené i vychované bude po celý zbytek
ivota vyhledávat výmluvy a také nìkoho,
kdo za nìj udìlá nepøíjemnou èinnost
a po jeho nahrbeném høbetì vyplhá
ke svému cíli.
Tolik tedy dalí èást mého povídání
o výchovì. Vy, váení odbìratelé Obèasníku,
kteøí povaujete moje slova za malicherná
a jejich ètení za ztrátu èasu, máte na
svùj názor urèitì právo a já jej plnì
respektuji. Vám, kteøí se nad tìmito øádky
alespoò trochu zamyslíte, dìkuji za Vá
èas a úplnì vem bez rozdílu pak pøeji
krásné prosincové dny zakonèené radostnými
Vánocemi v kruhu Vaich nejmilejích.

.... bude nám vem velká zima,
ale s láskou vdycky prima ....

Helena Málková, M Chýnov

JE VÁM NAD 18 LET ???

å A CHCETE V BUDOUCNU BYDLET VE SVÉM ???

USPOÀÍTE-LI SI JI NYNÍ 500 Kè MÌSÍÈNÌ, TAK VÁM GARANTUJEME
SPLNÌNÍ VAEHO SNU !!!

å NABÍZÍME VÁM 6 A 9 % ZÚROÈENÍ VAEHO MINIMÁLNÍHO MÌSÍÈNÍHO
VKLADU S TÍM, E VÁM TENTO PRODUKT BUDE NEJEN JISTIT I VAI
BUDOUCÍ HYPOTÉKU, ALE I VÁM NA NÍ POMUE VYDÌLAT !!!

å NAVÍC SE V NÌM MUETE I DOBØE PØIPOJISTIT NA ÚRAZ
A TO ZA POUHÝCH 106 Kè MÌSÍÈNÌ, VAE DÌTI ZA 38 Kè !!!

å DÁLE JSTE V NÌM AUTOMATICKY A ZDARMA PØIPOJITÌNI TAK,

E V PØÍPADÌ VAÍ TRVALÉ INVALIDITY PØEBÍRÁ ZODPOVÌDNOST
ZA TENTO VÁ PRODUKT SPOLEÈNOST, SE KTEROU TENTO PRODUKT
UZAVØETE, ZKRÁTKA ZÍSKÁTE SLÍBENÉ !!!

å VYSOKÉ ZÚROÈENÍ VAICH VKLADU ZÍSKÁTE UZAVØENÍM VAÍ
SMLOUVY JEN PØES NÁS, JE TO TOTI BONUS PRO NAE KLIENTY !!!

å PRAVDOU JE, E TYTO PENÍZE MUETE POUÍT NA COKOLIV !!!
ZUZANA STRNADOVÁ, k o n z u l t a n t - 774 063 486
Z . U . Z . A . N . A . S T R N A D O V A @e m a i l . c z
Nezávislé finanèní poradenství
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FOTBAL

Fotbalový oddíl FC Chýnov

Hodnocení podzimní èásti krajského pøeboru sezony 2009-10

Novou sezonu jsme zaèali letní pøípravou na høiti
v Chýnovì 14. èervence po tøítýdenní pøestávce. Pøíprava
probìhla pouze v domácím prostøedí a trvala ètyøi
týdny. Odehráli jsme pìt pøátelských utkání, z nich
dvì byla na tradièním turnaji o Pohár starosty Chýnova,
na kterém jsme obsadili druhé místo za divizním mustvem
Pelhøimova.
V kádru dolo v létì k nìkolika zmìnám. Nejvìtím
zásahem do týmu byl odchod hrajícího trenéra Petra
Novotného. Toho nahradil dalí zkuený hráè Michal
Sokolt. Odeel také vedoucí mustva a trenér brankáøù
v jedné osobì Václav Cízler a masér Standa Maty.
Nahradili je Miroslav Doucha jako vedoucí mustva
a na masérském postu vem jistì známý bývalý trenér
Karel Doutnáè. Z hráèù jsme mìli velký zájem udret
Tomáe Vakoèe z Milevska, to se ale nakonec nepodaøilo.
Sezonu jsme zaèali vcelku dobøe, remízou vítìzných støetnutí a sedmizápasovou òùru
ve Vodòanech a domácím vítìzstvím nad bez prohry. V tomto období nás nejvíce
okresním rivalem ze Sez. Ústí. Bohuel tìí výhry na høitích soupeøù, zejména
tento povedený vstup nám spíe ukodil, pak v Kaplici, kde jsme získali vùbec
ne aby nás motivoval. V dalích kolech první body s tímto soupeøem. Zøejmì
jsme hráli bez potøebné bojovnosti, agresivity nejkvalitnìjí zápas jsme sehráli doma
a vùli po vítìzství. Trvalo nám celých proti Milevsku, jen koda, e se nám
pìt kol, ve kterých jsme získali pouhý nepodaøilo promìnit nìkterou z brankových
jeden bod, ne jsme se z této krize dostali. pøíleitostí. V závìru podzimu ji byla
Stále jsme hledali náhradu za chybìjícího viditelná únava vìtiny hráèù a i díky
Petra Novotného, co se podaøilo a stáhnutím tomu pøila prohra s posíleným béèkem
Davida Havla do zálohy a pøíchodem Písku a ji jen o vùli byl poslední zápas
Nigerijce John Tosin Seuna. Krizi jsme sezony a celého fotbalového roku doma
zlomili astným gólem v konci zápasu proti Vodòanùm.
Nakonec pøezimujeme se ziskem 25 bodù
doma proti Èíové a od tohoto zápasu
jsme mìli nevídanou pìtizápasovou òùrou na pátém místì tabulky, co lze povaovat

Hodnocení podzimní sezóny - FC Chýnov B

Podzimní sezónu jsme zahájili ji tradiènì
letní pøípravou, kdy jsme kromì tréninkù
sehráli tøi kvalitní turnaje. První byl ve
støedoèeském Meznì, kde jsme po celkovì
patných výkonech obsadili poslední ètvrté
místo. Nutno dodat, e sestava byla dosti
kombinovaná z dùvodu kulminace s A
mustvem, které hrálo turnaj o pohár
starosty mìsta a nìkteøí hráèi kádru béèka
museli vypomoci na tomto prestiním
turnaji. Dalí turnaj byl tradiènì v Tuèapech,
kde jsme skonèili na tøetím místì. Poslední
turnaj byl v Kozmicích, kde se nám podaøilo
obhájit loòské první místo. Jak je vidìt
na výsledcích pøípravy, mìli jsme vzestupnou
formu.
První mistrovské utkání jsme hráli
doma s Ratiboøskými Horami a po zásluze
zvítìzili 3:0. U zde byla vidìt kvalita
a nasazení naich hráèù a ukázalo se,
jakým smìrem chceme jít. Druhé utkání
jsme sehráli na pùdì nejvìtího kandidáta
na první místo v elèi a prohráli a gólem
v 94. minutì 2:1. Byl to náznak toho,
e by se nám mohlo daøit proti jarní
èásti minulé sezóny i na høitích soupeøù,
ale dalí dvì utkání v Tuèapech a Bøeznici

jsme naprosto propadli a obì utkání prohráli
stejným výsledkem 4:0. A poslední dvì
utkání na høitích soupeøù se ná výkon
podstatnì zlepil a získali jsme v nich
i body (v Mìicích remíza 0:0 a v Koicích
vítìzství 2:1), co znamenalo, e jsme
v posledních pìti utkáních podzimu ji
neprohráli. Z celkovì pìti utkání venku
jsme získali jen 4 body, vstøelili pouze
3 góly a naopak 11 jsme jich dostali.
Ale i pøes tuto mizérii jsme v tabulce
venkovních utkání skonèili na 4. místì.
Úplným protikladem byla nae utkání
na domácím høiti, kde jsme své soupeøe
jasnì pøehráli. Ve vech esti domácích
utkáních jsme zvítìzili, získali plný poèet
18 bodù s vynikajícím pomìrem vstøelených
a obdrených gólù 22:1. S tìmito výbornými
výsledky jsme v tabulce domácích utkání
skonèili na 1. místì. V celkové tabulce
podzimní èásti okresu jsme skonèili na
dobrém 3. místì s 22 body a skóre 24:12,
co je opìt dobrá výchozí pozice pro
jarní èást soutìe. Nesmíme ale dovolit
takový výpadek, který se nám stal v minulé
jarní èásti, kdy jsme ze stejné pozice
po podzimu jako letos, dohrávali jaro

za úspìch. Tento roèník krajského pøeboru
je ale tak vyrovnaný, e nás to nesmí
uspokojit. Slabinou stále zùstává gólová
potence mustva, kdy si ance umíme
vytvoøit, ale s jejich promìòováním máme
dlouhodobìjí starosti. Naopak se mùeme
chlubit kvalitní defenzivou, kdy jen exdivizní
mustvo Milevska obdrelo ménì branek
ne ná celek.
Závìrem mi dovolte, abych podìkoval
vem sponzorùm, fanoukùm a funkcionáøùm
za podporu a práci pro ná tým a mohu
za vechny slíbit, e se budeme snait
odvádìt minimálnì stejnì kvalitní výkony
s bodovým ziskem, jak tomu bylo na
Lukáè Roman
podzim roku 2009.
trenér A mustva
se strachem o sestup. K dobrému umístìní
pøispìlo více faktorù, se kterými jsme
se v minulých sezónách potýkali. Vyhnula
se nám zranìní, mìli jsme témìø na vechna
utkání dostatek hráèù, mustvo bylo kvalitnì
doplnìno a vichni pøistupovali k utkáním
s vìtí zodpovìdností. Dále musíme podìkovat
hráèùm a trenérùm A mustva za výbornou
spolupráci a vhodné doplòování naeho
kádru. Ti, kteøí nám nejèastìji pomáhali,
nebo se s námi rozehrávali, po zranìní
byli: Karel Hòup, Vlasta a Václav Hrukovi,
Pavel Hlinka, Vít vehla, Luká Sedláèek.
Vichni nám pomohli a dle jejich vyjádøení
si za béèko dobøe zahráli, co nás trenéry
utvrzuje v dobøe provedené práci. Kádr
jsme ji v pøípravì dobøe posílili o dva
kvalitní brankáøe Petra Jirouta a Standu
Kaprála, do obrany o vùdce mustva Pepu
Heømánka, který se zároveò stal kapitánem,
do záloní øady o Jardu Bartáèka, který
mimochodem proto, aby se dostal do
základní sestavy, samostatnì trénuje a
zhubl o dvacet kilo, a útoèníka Jirku
Alenku, který se stal nejlepím støelcem
naeho mustva po podzimu s 5 góly.
Støelecky se prosadilo celkem 11 hráèù.
Pochvalu ale zaslouí celé mustvo!
/dokonèení na str. 11/
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Podzim 2009
1. A starího dorostu

Pøípravu na letoní sezonu jsme zaèali
4.8.09 pod vedením p. Danihela, ale ten
hned na zaèátku pøípravy oznámil, e
konèí a odchází do Spartaku Sez. Ustí.
Na prvních trénincích byla úèast hráèù
velmi nízká, a proto jsme spolupracovali
s B týmem.
Do mustva dorostu se zapojili i dva
hráèi ze starích ákù Jirka Prùa a
Ondra Cheníèek, a naopak Radka Dvoøáka
a Jirku Kozlovského jsem u nevidìl.
Pro podzimní zápasy jsme mìli pouze
15 hráèù.
Za celé pøípravné období jsme nesehráli
ani jedno utkání, a z dùvodu rùzných
omluv (brigáda, dovolená apod.) nebo
nedoøeených pøestupù èi hostování hráèù.
První mistrovské utkání v Suchdole
nad Lunicí odehrálo mustvo poprvé
pohromadì a výkon tomu taky odpovídal
S nástupem zaèátku kolního roku
zaèala být i úèast na trénincích dobrá
a na mustvu to zaèalo být znát.
Výkony týmu na podzim byli nevyrovnané,
jednou vysoká výhra podruhé vysoká prohra.
Zisk 13 bodù (4x výhra a 1 x remíza)
odpovídá kvalitám mustva, ale na druhou
stranu si myslím, e mustvo má navíc.
I pøesto bych chtìl vem hráèùm podìkovat
a také p. Janovskému a p. Noháèové
za jejich pomoc.
Pøeji si, abychom do jarních bojù
jsme vykroèili lépe a dobøe pøipraveni
jak po fyzické tak i po zdravotní stránce
a posunuli jsme se v tabulce o nìco
výe.
Pechánek Miroslav, trenér
Celkový kádr mustva FC Chýnov B:
Brankáøi: Petr Jirout, Standa Kaprál,
Michal Návara
Obránci: Jan Hruka, Radek Kylar, Standa
Macháèek, Josef Heømánek, Ladislav Kopecký,
Radek Èihák, Jan Kopecký, Ale Makovec
a Jan Fuèík.
Záloníci: Václav Zadrail, Jan Basík,
Zbynìk edivý, Richard Kuèera, Pavel
Vácha, Jaroslav Bartáèek.
Útoèníci: Ondøej Svaèina, Jirka Alenka,
Jirka Èihák.
Závìrem bych chtìl podìkovat vem
pøíznivcùm fotbalu za jejich podporu a pozvat
Vás na jarní èást sezóny, která zaèíná
10. dubna. Hned k prvnímu domácímu
mistrovskému utkání pøijede suverén soutìe
- mustvo elèe.
Dále dìkujeme výboru oddílu, sponzorùm
a vem obìtavým lidem, kteøí se podílejí
na chodu celého fotbalového oddílu FC Chýnov.
Vzhledem k tomu, e se blíí konec
roku, dovolte mi popøát vem pøíznivcùm
fotbalu a spoluobèanùm krásné a pohodové Vánoce a úspìný rok 2010.
Milan Mládek
trenér FC Chýnov B

Kádr mustva mladích ákù podzim 2009
Brankáøi: Vácha Pavel, Sedlatý Filip
Obránci: Freitag Petr, Kubera Pavel, imák David, Vácha Jan, Vandìlík Josef
Záloha: Doucha tìpán, Fier Jan, Havlík Dan, Chamra Martin, Neumann
Richard, Zadrail Filip, Reisner Jan, Tichý Ondøej, Mare Slavomír, Koøenský Petr
T A B U L K A
VÝSLEDKY
I.A tøída mladích ákù sk.C
1.kolo Chýnov - J.Hradec B 0 : 6
1. J.Hradec B
45: 7
28
2.kolo Kunak- Chýnov
3:1
2. Sp.S.Ústí B
48:14
27
3.kolo Chýnov - N. Bystøice
0:1
3. Bechynì
41: 16
27
4.kolo So.S.Ústí - Chýnov
0:5
4. Sobìslav
33: 12
24
5.kolo
Chýnov
Bechynì
1
:3
5. Veselí
37: 22
22
6. Chotoviny
23: 20
20
6.kolo Chotoviny - Chýnov
5:2
7. Kunak
20: 35
14
7.kolo Chýnov - Suchdol
6:2
8. Daèice
25: 35
12
8.kolo Sp.S.Ústí B - Chýnov 3 : 1
9. Chýnov
23: 37
6
9.kolo Chýnov - Sobìslav
0:4
10. So.S.Ústí
7: 35
5
10.kolo
Veselí
Chýnov
5:4
11. Suchdol
15: 41
4
11.kolo Chýnov - Daèice
3:5
12. N. Bystøice
5: 48
4

TJ SOKOL CHÝNOV

Kuelkáøská sezona je v plném proudu

V letoním roce dolo
ke zmìnì ve 2KL. Soutì
se hraje na 120 HS.
Ostatní soutìe se
hrají pouze na 100HS.
Drustvo en, které v loòském roce
bojovalo o postup do první ligy, se v
letoním roce rozrostlo o dvì hostující
hráèky ze Spartaku Pelhøimov. Zaèátek
soutìe vyel Chýnovu velice dobøe. Hned
v prvním utkání vybojovaly nae hráèky
vítìzství v Kutné Hoøe. V dalím zápase
na své kuelnì zvítìzily nad Loko Ústí
nad Labem, potom zvítìzily v Duchcovì
a následnì v Nové Bystøici. Tím òùra
vítìzství skonèila a utkání s SKK Jièín
B, se Slavojem Praha, se Sokolem Kolín
a s Centropenem Daèice nae hráèky prohrály.
Na svém kontì mají 8 bodù a v souèasné
dobì to znamená 6. místo a ztrátu 6
bodù na vedoucí SKK Jièín B. Pøed námi
jsou vak dalí mistrovské zápasy podzimu
a jarní odvety, tak by v koneèném souètu
mìlo být umístìní lepí.
Sokol Chýnov A startuje v KPI. Naim
hráèùm se na podzim nedaøí a v tabulce
jsou na 10. místì se 4 body po odehraných
osmi zápasech.
Sokol Chýnov B hraje okresní pøebor.
V podzimní èásti zatím zvítìzil dvakrát.
Zejména vítìzství na kuelnì Sezimova

Ústí je velice cenné. Výsledky Sokola
Chýnov B jsou ovlivnìny tím, e nìkteøí
hráèi pracují na smìny, nìkteøí jsou zranìni
a není proto mono nastoupit vdy v
nejsilnìjí sestavì. Tabulka okresního
pøeboru je vydávána 1x za mìsíc, proto
není mono sdìlit aktuální poøadí.
Svou soutì má rozehranou také drustvo
dorostu.
Dorost hrál nerozhodnì v Chotovinách,
vzápìtí doma s Chotovinama prohrál.
Budou odehrány jetì 2 zápasy.
Velkého úspìchu bylo dosaeno v té
nejmladí kategorii. Michaela Dvoøáková
zvítìzila v Poháru mladých nadìjí a to
dokonce 2x pøi dvou startech v kategorii
mladích ákyò. V letoním roce v této
soutìi startuje poprvé. Zvítìzila v Nové
Bystøici výkonem 256 kuelek. V dalím
kole zvítìzila v Daèicích, kdy porazila
257 kuelek. Dalí turnaj bude v Plzni,
tak pøejeme hodnì úspìchù!
Blanka Roubková

VÁNOÈNÍ TURNAJ
JEDNOTLIVCÙ

KDY: 26.12. sobota
KDE: BOWLING CHÝNOV
ZAÈÁTEK: 10:00 hod.
STARTOVNÉ: 100,- Kè na osobu
PROPOZICE:Podle poètu úèastníkù
- kvalifikace, dále vyøazovací metodou.
Hrají mui a eny zvlá.
Obèerstvení po turnaji zajitìno.
Hodnotné ceny pro nejlepí borce.
INFORMACE:
Radim Heík, tel: 724 763 014
e-mail: radimhesik@seznam.cz,
nebo pøímo na Bowlingu.
Pøíjemný podzim s dobrou náladou
pøeje za TJ Sokol Chýnov - O.S.
Tomá Hes
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Strmý vrch
Chýnov 2009

V chladnou sobotu 17. øíjna se v Chýnovì
uskuteènil ji XXVII. roèník závodu do
Strmého vrchu, který uspoøádal Motosport
Chýnov ve spolupráci s mìstem Chýnov.
Navzdory nepøízni poèasí se do sportovního
areálu na Pøedmìstí napìchovalo více
lidí, ne je samotných chýnovských obyvatel!
Na start se postavilo celkem 70 závodníkù
z celé ÈR. Tra byla letos ztíena dvìma
pøíènì zabudovanými kládami, k tomu
se pøidal kluzký povrch tratì a tak cílový
rozhodèí tentokráte tolik práce nemìl.
Pøesto se a na vrchol dostalo bìhem
dne pùl tuctu jezdcù. Tentokrát se nedaøilo
tradièním favoritùm. Historicky dva nejlepí
úèastníci chýnovského kopce, domácí
matador Frantiek Hrobský i trialový fenomén
Pavel Bala pohoøeli. Frantiek sice skonèil
s bramborovou medailí ètvrtý, ale jeho
nejvìtí rival Pavel se dokonce nedostal

Z P R ÁV Y Z M AT R I K Y
Narození

Èerná Daniela, Bílkova 401
Bínková Gabriela, Gabriel. nám. 45
Eybertová Tina, Tyrova 485
Berka tìpán, Bílkova 86

Jubilea

70 let Novotný Jiøí, K Moèítkùm
75 let Musilová Marie, Klouovice
Sváèková Vlasta, Tyrova
Hrubantová Jiøina, Za kolkou
80 let mídová Jarmila, Zámecká
Janù Miroslava, Bezruèova
Nácal Jaroslav, Velmovice
Strarybka Jan, Nádraní
85 let Fuèík Miloslav, Na Skalici
Straka Josef, Klouovice
90 let Drdová Antonie, Za kolkou
Rohová Anna, Gabriel. nám.
95 let Tomeová Marie, Zámecká
101 let Krchová Barbora, Zámecká

ani do finálových jízd. Kdo vak nezklamal
a vyhrál, byl Martin Gombo z Øíèan,
v souèasné dobì nejvìtí tuzemský specialista
na Climb Hill, neboli na závody do strmých
vrchù, který se pravidelnì úèastní tìchto
klání také jako reprezentant ÈR v zahranièí.
Za ná tým dále startovali Jan Hruka,
Ondøej Kadlec, Tomá Janù a Even Zadrail
a rozhodnì se v poli startujících neztratili.
Tomáovi chybìl jen kousek, aby se dostal
do finále, take skonèil celkovì estnáctý.
Even byl po základních jízdách dokonce
prùbìnì tøetí, ale hned první finálovou
jízdu bohuel pokazil a tak z toho bylo
v celkovém souètu koneèné 11. místo.
Velkou radost nám udìlali nai junioøi,
startující v barvách Motosportu Chýnov.
Daniel Kièka skonèil druhý a jeho týmový
kolega Václav Chvojka, kterému Dan pùjèil
svùj motocykl, se stal dokonce vítìzem
dìtské kategorie do 15-ti let. Dalí ná
jezdec Ondøej Krejèí na slabím motocyklu
bohuel moc ancí nemìl.
O jedné z pøestávek bìely do bahnitého
kopce dìti. Nejrychleji se do cíle vydrápal
chýnovský Patrik Müller. Bìhem dalí
pøestávky se pøedstavil motocyklový kaskadér
Martin Krátký, který mimo jiné pøedvedl
jízdu po zadním kole bez pøedního kola.
Na krásném, 85 let starém motocyklu
DKW pøijel povyprávìt záitky z dalekých
tùr legendární cestovatel Petr Hoálek.
Starosta Chýnova Pavel Eybert pak také
slavnostnì pøedal naemu jezdci a letonímu
vítìzi Støedoevropského poháru v motokrosu
tøídy 85ccm Danielovi Kièkovi cenu za
vzornou reprezentaci naeho klubu a mìsta
(viz foto).
Jetì bych se chtìl pøi této pøíleitosti
zmínit, e jsme se letos stali z hlediska
výsledkových statistik nejúspìnìjím jiho-

èeským motokrosovým týmem v prestiním
MEZ MÈR v motokrosu juniorù i seniorù
a dále také jasnì nejúspìnìjím klubem
v rámci Amater Cupu, co je jezdecky
nejpoèetnìji obsazovaný motokrosový seriál
v celé ÈR. V rámci autokrosového mistráku
za nás také úspìnì bojoval dalí ná
èlen, mladý Chýnovák Ondøej Fau. Ten
letos vybojoval v divizní kategorii D8
krásné 3. místo. Celkovì byl pak v seriálu
MEZ MÈR kategorie D3A osmý.
Chtìli bychom touto cestou srdeènì
podìkovat také chýnovským sponzorùm,
kteøí nás podporují: mìsto Chýnov, Jiøí
Roh, Signalizace Luká Drápala, Døevotvar
Josef Pták, Zinest Frantiek Straka, Autodíly
Jaroslav Fier a Veèerka Chýnov.

Za celý Motosport Chýnov pøejeme
vem chýnovským obèanùm poklidné
Vánoce a ve nejlepí v novém
roce 2010!
Milan Makovec,

Zemøelí

Hanousek Václav /1935/, Kobylinská
Nováková Anna /1926/ Zámecká

Zdeòka Volfová

(1942),
dùchodkynì hledá podnájem.
Te l . 381297647 ( k n i h o v n a )
- adresu poskytneme

AUTOKOL A
F R A I TOVÁ

Klouovice 53  391 55 Chýnov
Tel.: 608 614 738, 775 299 110
e-mail: afraitova@seznam.cz
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zástupce pøedsedy organizace

