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Slovo starosty.

Chýnov oslaví v letoním roce 1030 let od první zmínky
o Chýnovu v Kosmovì kronice. Není mnoho míst v ÈR, které
by mohly o sobì øíci, e mají tak dlouhou historii a jsou
osídleny po celou dobu. Chýnov za ta léta jistì proíval období
rozmachu ale i úpadku. Jak je tomu dnes, má monost kadý
vyhodnotit sám.
Abychom výroèí Chýnova oslavili, pøipravilo vedení mìsta,
spolu se kolskou a kulturní komisí, celou øadu akcí. Dvì
z nich ji probìhly. Svatojánská noc s lampionovým prùvodem
a táborákem u sportovního areálu za doprovodu hudebního
vystoupení byla navtívena znaèným mnostvím chýnovákù,
co bylo, vzhledem k tomu, e tato akce nemìla zatím tradici,
velmi pøíjemné. V nedìli 26. 06. 2011 pak na fotbalovém høiti
probìhl turnaj E-on Cupu v rodinné kopané, který i pøes
nepøíznivé poèasí, mùeme hodnotit té jako vydaøený a dobøe
navtívený.
Proè o tom píi?

No hlavnì proto, e Vás chci
pozvat na dalích sedm akcí poøádaných v rámci oslav. Sice jsme
Vám poslali na kartì úèastníka
jejich seznam, ale pøipomenout Vám
je chci.
Máte monost úèasti na vernisái
výstavy ke 150 letùm poty v Chýnovì 09. 07. 2011 v 10.00 hod.
v infocentru naí knihovny,

30. 07. 2011 po celý den probìhne
11. roèník fotbalového turnaje,

E-on Cup

27. 08. 2011 se uskuteèní na

bazénu Neckyáda,
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Svatojánská noc

03. 09. 2011 od 13.00 hod. pøed
Chýnovem bude Setkání s armádou,
14. 10. 2011 v 17.00 hod. v infocentru
vernisá výstavy k 70. výroèí úmrtí
chýnovského rodáka Frantika Bílka,
tý den v 19.30 hod., pak koncert
Hlaholu v kostele a závìr oslav
1030 let Chýnova bude 15. 10. 2011
od 19,30 hod. v KD Chýnov na
spoleèenském veèeru.
Chci vìøit, e si kadý mùe
dle svého vybrat a návtìvou kterékoliv
akce tak spolu s námi oslavit
pomyslné výroèí vzniku Chýnova.
Pavel Eybert - starosta

Z výjezdního zasedání zastupitelstva
konaného 21.06.2011 v Dobronicích.
Plánovaný prùbìh zasedání zaèal zprávami starosty a pøedsedù o èinnosti rady,
výborù a komisí v období od minulého
zastupitelstva.
Hlavním bodem jednání byly zprávy
o prùbìhu kolního roku 2010 - 2011
v Z a M Chýnov, se kterými zastupitelstvo
seznámila Mgr. Marie Hánová, øeditelka
Z a paní Helena Málková, øeditelka
M. Zastupitelstvo vyslovilo uznání za
vynikající výsledky ákù pøi reprezentaci
koly a mìsta a za kvalitní práci pedagogických i provozních pracovníkù Z
a za výbornou práci pedagogických a provozních pracovníkù M.
V bodì nákupy a prodeje zastupitelstvo
jednalo pøevánì o nákupech a smìnách
pozemkù na výstavbu ulice od Sluneèního
vrchu smìrem k firmì Kolovrat po hranì
souèasné skládky. Pøesnìjí údaje o tìchto
pozemcích a dalích nákupech a smìnách
pozemkù je moné získat ze zápisu
zastupitelstva nebo na MìÚ u tajemníka
V.Zadraila.
V bodì informace místostarosta pan
Jan Pistulka informoval zastupitelstvo
o øízení zmìny è.1 ÚP Chýnov.

Dále zastupitelstvo projednalo návrh
nových cen vodného a stoèného od 01. 01. 2012.
Vodné 18,- Kè/1m 3 bez DPH - 19,80 Kè/
1 m 3 s DPH, stoèné 20,- Kè/1m 3 bez DPH
- 22,- Kè/1m 3 s DPH. Pøípojka 400,- Kè/
rok bez DPH - 440,- Kè/rok s DPH.
Dále místostarosta pøedloil zastupitelstvu návrh o partnerství Spolupráce na
vytvoøení a rozvíjení jednotné turistické
oblasti mezi Mikroregionem Táborsko
a Obèanským sdruením MAS Krajina
srdce. Mìsto Chýnov je èlenem Mikroregionu
Táborsko.
Pøedseda KK Mgr. Josef Musil seznámil zastupitelstvo s prùbìhem návtìvy
hostù druebního mìsta Oberthal, která
se uskuteèní v øíjnu.
Místostarosta informoval o konání
oslav 100. výroèí vzniku SDH Dobronice
dne 25. 06. 2011.
Schválením usnesení bylo toto výjezdní
zasedání zastupitelstva ve 22.00 hod.
ukonèeno.
Na návrh starosty Mgr.Pavla Eyberta zprávu
do Obèasníku chýnovska pøipravil zastupitel
Václav Jelínek.

NÁVTÌVA U HASIÈÙ V TÁBOØE

HZS v Táboøe
poøádal v èervnu
dny otevøených
dveøí, aby seznámil kolní mláde
s prací hasièù. Nai áci ze 2. B
se na exkurzi vypravili spoleènì
s kroukem zdravotníkù pod vedením Mgr. Dagmar Holotové.
Program probíhal pøímo na
centrální poární stanici v Táboøe
- Mìicích. Naich dìtí se ujala
parta sympatických hasièù, která
se jim aktivnì vìnovala nepøetritì
bezmála 4 hodiny. Na úvod byl
vem pøedstaven výukový program, který
dìti nejen upozornil na nebezpeèí, ale
zároveò je provìøil ze znalostí ohlednì
první pomoci. Po ukázce si dobrovolníci
mohli sjet pøímo do garáe po poární
tyèi jako zkuení profesionálové. Zde byla
pøipravena prohlídka vozidel, poární výzbroje i výstroje.
Dalí kroky smìøovaly do speciální
místnosti, kde se dìti doslova vyøádily
na polygonech, které jindy slouí jako
výcvikový prostor.
Venkovní èást prohlídky zahájila prezentace práce s hydraulickým vyproovacím
zaøízením, kterou následovala demolice
auta jako ukázka záchrany osob po havárii.
Dalím stanovitìm bylo cvièitì, na kterém
nám hasièi pøedvedli poární sport a následnì
pùsobili jako záchrana naim nadencùm,

kteøí se po hlavì vrhli zdolávat pøekáky.
Jedním z nejvìtích záitkù vak bylo
slaòování osoby z budovy nebo její pøeprava
ve vzduchu na speciálním záchranném
lehátku. Na závìr se dìti pøesunuly k vodní
nádri, kde si kadý mohl zkusit sílu
tlaku vody v hadici.
Chtìli bychom touto cestou podìkovat
øediteli HZS Jihoèeského kraje ÚO Tábor
plk. Ing. Petru Hojsákovi za monost podívat
se na jejich práci a vem hasièùm z jeho
týmu, kteøí se nám po celou dobu vìnovali.
Nelze srovnávat monosti ukázek z jiných
exkurzí, výletù a prohlídek, ale mùeme
srovnávat vstøícnost a ochotu s jakou
jsme se zde setkali a ta byla neobvyklá.
Dìti si právì pøedevím díky lidem, kteøí
se jim vìnovali, odnesly nevední záitky
a poznatky.
Hana Káková

Díky zodpovìdným obèanùm
uetøilo nae mìsto ivotnímu
prostøedí øadu surovin.

Loni obèané Chýnova odevzdali
k recyklaci 136 televizí a 76 monitorù.
Mìsto Chýnov u nìkolik let poskytuje obèanùm monost tøídit vyslouilé
spotøebièe - mimo jiné televize a monitory.
Nyní mùeme pøesnì vyèíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin
a vody jsme díky tomu uetøili ivotnímu
prostøedí, stejnì jako o kolik jsme sníili
produkci skleníkových plynù nebo nebezpeèného odpadu. Informace nám poskytla
analýza neziskové spoleènosti ASEKOL,
který pro nás zajiuje sbìr a recyklaci
obèany tøídìných elektrozaøízení.
Zpìtný odbìr a recyklace jedné televize
uspoøí tolik energie, kolik spotøebuje
árovka za ètyøi mìsíce nepøetritého
svícení, spotøebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku
odpadní vody z deseti sprchování. Tato
zjitìní pøinesla analýza odpadu sbìru
a recyklace televizí a monitorù na ivotní
prostøedí, její zpracování iniciovala
spoleènost ASEKOL. Výsledek studie
jednoznaènì prokázal, e zpìtný odbìr
elekrozaøízení je pro ivotní prostøedí
pøínosný.
Studie posoudila systém zpìtného
odbìru televizorù a poèítaèových monitorù.
Hodnotila jejich sbìr, dopravu a zpracování a do okamiku finální recyklace
jednotlivých frakcí vyøazených spotøebièù
do nového produktu nebo jejich koneènému
znekodnìní. Pro kadou frakci byly
vyèísleny dopady na ivotní prostøedí.
Výsledky studie byly prezentovány jako
spotøeba energie, surovin, emise do
ovzduí, vody a produkce odpadu.
Z Certifikátu Enviromentálního
vyúètování spoleènosti ASEKOL vyplývá,
e obèané naeho mìsta v loòském
roce vytøídili 136 televizí a 76 monitorù.
Tím jsme uspoøili 32 kWh elektøiny,
625 litrù ropy, 158 856 litrù vody a 1 426
tun primárních surovin. Navíc jsme
sníili emise skleníkových plynù o 8 tun/
tuny CO 2 ekv. a produkci nebezpeèných
odpadù o 32 tun/tuny popsal konkrétní
úspory pro ivotní prostøedí pan Pavel
Eybert, starosta mìsta.
Kdy si uvìdomíme, e napøíklad
osobní automobil vyprodukuje za rok
2 tuny skleníkových plynù a jedna
ètyøèlenná domácnost prùmìrnì roènì
spotøebuje 2,2 MWh elektrické energie,
jsou to impozantní èísla.
Protoe studie byla zamìøena pouze
na televize a monitory, pøínos pro ivotní
prostøedí pøedstavuje recyklace vech
ostatních druhù spotøebièù. Dík si tedy
zaslouí vichni, kteøí elektroodpad
nevyhazují do popelnice nebo dokonce
do pøírody, ale nosí jej do sbìrného
dvora.
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Z katolické farnosti
Pár dnù pøed Velikonocemi probìhlo
pøedání èestného obèanství Mons. Vladimíru
Vyhlídkovi. Na Vyehrad vyrazili pan
starosta s místostarostou, ná knìz
pater Karel a Václav Mikula. Pater Vladimír
u nemohl vstát, ale povídal si s námi,
mìl radost. O Velikonocích nás zastihla
smutná zpráva, e zemøel. Pøál si být
pohøben v rodném Chýnovì. V pátek
29. dubna byla v naem kostele pohøební
me, kterou vedl budìjovický biskup
Jiøí Païour. Rozlouèit se s Mons. Vyhlídkou
pøili mnozí chýnováci, tábortí farníci,
èlenové Vyehradské kapituly, kde pùsobil,
ale i hosté z celé republiky i zahranièí.

Zájezd

Nai farníci se úèastnili poutního
zájezdu do Rakouska. Byl s námi
ná knìz, Pater Karel, který nás
provedl svou vlastí, vyprávìl o historii
míst, která jsme navtívili (Zwettl,
Lilienfeld, Mariazell a Maria Taferl).

Noc kostelù

Letos poprvé jsme se pøipojili
k evropské akci Noc kostelù. V pátek
27. kvìtna veèer jsme se seznámili
s historií kostela, objevech pøi opravách, paní varhanice ukázala, co
umí varhany.

Na vìi nám pan Kapler povídal o hodinách
a z výky jsme mohli pozorovat dvì malinká
èápata.
âãäãâ
Na prázdniny chystáme táborák, batikovací
dílnu, tábor pro dìti, poutní mi v Nové
Vsi a Hrobech, atd.

Z domova seniorù

Milí ètenáøi obèasníku,
v pøedchozím vydání jsme si pøáli
léto plné sluníèka a zatím si s námi
poèasí pìknì pohrává, ovem nevyhrává.
Nemuseli jsme toti zruit jedinou naplánovanou kulturní akci konající se
pod irým nebem.
❦ ❧ ❦
V dubnu jsme se vìnovali výrobì
èarodìjnic. Na výzvu tìpánky Jiráskové
jsme je s radostí zapùjèili do mìstské
knihovny k pøíleitosti putovní výstavy
skøítkù. Zmínìnou výstavu jsme navtívili
a nesli si domù pøíjemný záitek a pocit
hrdosti na nae výrobky.
❦ ❧ ❦
Jako kadý rok jsme i letos pøijali
pozvání úèastnit se vìdomostní soutìe
Budislavské perly. Musím konstatovat,
e znalosti vech soutìících byly velmi
vyrovnané a vítìzství nám uteklo takøíkajíc
o chloupek. Tento nezdar jsme vykompenzovali pøi akci Pacovské hry seniorù
- kde se nai zdatní soutìící umístili
na 5. místì z devatenácti drustev. V kategorii jednotlivcù jsme obsadili krásné
2. místo a pynì si do Chýnova odváeli
pohár a medaili.

Navtívili jsme také
G-centrum, kde se konala
soutì v kuelkách.
❦ ❧ ❦
Mezi oblíbené akce naich
klientù patøí pravidelná návtìva Divadla Oskara Nedbala. Absolvovali jsme pøedstavení s názvem Komunismus, dále O lásce a
vystoupení dechové hudby
Boejáci.
❦ ❧ ❦
Nyní bych se ráda zmínila
o akcích poøádaných v naem
domovì. Kromì pravidelných setkání jako je me svatá, videoèajovna, oslava
narozenin, èi posezení u kávy nesmím
opomenout vystoupení dìtí z místní mateøské kolky. U jen samotný pøíchod
dìtí a jejich brebentìní domov prosluní
a oiví. Vystoupení mateøinky patøí mezi
nejoblíbenìjí a naim babièkám, dìdeèkùm i nám zamìstnancùm vdy vykouzlí
úsmìv ve tváøi. Moc se tìíme na dalí
setkání.
Pravidelným hostem je také pan
edivý z Prahy se svým písnièkovým

programem Halerky. Texty písní støídají
vzpomínky na Karla Halera, tentokrát
na téma jeho dávné lásky.
Poslední èervnové úterý jsme se
vydali na výlet do ZOO v Jihlavì. Poèasí
nám pøálo a co víc jsme si pro ten
den mohli pøát. Zde se nabízí podotknoutsláva nazdar výletu nezmokli jsme u
jsme tu.
Pøeji vem krásné léto, spokojenì
proité dovolené a pokud by jsme náhodou
zmokli, nenechme si tím zkazit náladu.
Za DS - Hojsáková Elika
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K U LT U R A

Dìní v mìstské knihovnì

S pøicházejícím jarem dávalo sluníèko o sobì stále více
vìdìt, jeho høejivé paprsky nenechaly témìø nikoho chladným
a my se u nemohli doèkat, a koneènì vyrazíme na èerstvý
jarní vzduch a poøádnì protáhneme svá tìla.
Poèasí jsme respektovali i my v knihovnì a podle toho
jsme vytvoøili program akcí pro následující mìsíce. Vìtí pozornost
jsme se snaili vìnovat dìtem a pøi akcích jsme nepobývali
pouze v prostorách knihovny, nýbr jsme i podnikli exkurzi
V úterý 5. dubna 2011 jsme si do knihovny pozvali Mgr. Ludmilu Mikulovou, která nám velice fundovanì pøedstavila kaplièky,
Boí muka, smírèí køíe a dalí drobné církevní stavby na Táborsku.
Dalí týden v pátek jsme se vypravili do Prahy do Karlínského
divadla na muzikál Jesus Christ Superstar.
Na Zelený ètvrtek, 21. dubna 2011, jsme se trochu odchýlili
od tématu Velikonoc. S Ing. Jiøím Fierem (táborským starostou)
jsme vycestovali na Island.
Abychom s akcemi nezapomnìli na dìti, rozhodli jsme
se, e podnikneme malý výlet s nejpilnìjími dìtskými ètenáøi.

Výlet pro nejpilnìjí ètenáøe.
Dne 27. dubna jsme jeli na výlet s knihovnou. Okolo osmé
hodiny se vichni vyfotili u autobusu a hned jsme vyrazili.
Paní knihovnice nám povìdìla, jak to dnes bude probíhat.
Pak kadému z nás rozdala èísla, aby se nikdo neztratil.
Tøeba já jsem mìla pìtku a Andy estku. Jeli jsme, jeli, a
autobus zastavil v Sobìslavi. Doli jsme k nové knihovnì,
která je vybudována ve starém hradu. Nejdøíve nám paní
knihovnice ze Sobìslavi vyprávìla o historii hradu. Potom
jsme li do zbrusu nové knihovny, která byla otevøena v záøí
2010. Paní knihovnice øíkala, e si mùeme vechno prohlédnout.
Prozkoumali jsme obì patra prostorné knihovny a pøes sklenìné
stìny jsme obdivovali hradní zdi. Prohlédla jsem si také nìkolik
kníek, které se mi líbily. Rozlouèili jsme se s knihovnou
a hop do autobusu.
Kdy autobus zastavil podruhé, u mi bylo hnedka jasné,
e jsme dojeli do Kamenice nad Lipou. Byli jsme pozváni do
dìtské knihovny, která je hned vedle základní a základní
umìlecké koly. Dìti mìly pro nás pøipravené pøekvapení spolu s paní knihovnicí nacvièily krátké pohádky. První byla
o Rumcajsovi a druhá o Makové panence. Obì nám pøipomnìly
100.výroèí narození Václava Ètvrtka. Pak jsme li do knihovny
pro dospìlé, kde jsme si také prohlédli kníky. Tìili jsme
se i na zámek. Probíhá tu kadoroènì hraèkobraní a my
jsme mìli monost shlédnout expozici hraèek. S nìkterými
jsme si dokonce pohráli. Nakonec jsme mìli rozchod, tak
jsme s Andy vyrazily do cukrárny. Málem jsme to nestihly,
ale letìly jsme jako o závod, aby nám ostatní neujeli. Natìstí
jsme to stihly. Vichni jsme nastoupili do autobusu a vraceli
se smìr Chýnov. Cestou jsme si vyprávìli záitky, kadému
se líbilo nìco jiného. Kadopádnì to byl moc, moc, moc hezký
výlet.
Adéla Èiháková

do Prahy anebo zajeli do divadel do Prahy a
do Jihlavy.
V následujícím èlánku se s úèastníky akcí
pokusíme pøipomenout alespoò ty nejdùleitìjí
akcièky, které jsme mnohdy ve spolupráci s farností,
s Policií ÈR anebo se Z a M Chýnov podnikli.
V pátek 1. dubna 2011 byla v celé republice vyhláena
tzv. Noc s Andersenem. I chýnovská knihovna a Z Chýnov
se do akce pøihlásily a vytvoøily pro dìti program.
Poprosila jsem Hanku Kákovou o napsání krátkého èlánku:

NOC S ANDERSENEM

V pátek 1. 4. se konala po celé ÈR tradièní Noc s Andersenem.
Tato noc byla vìnována pøedevím Václavu Ètvrtkovi u pøíleitosti
stého výroèí jeho narození.
Také nae kola se kadoroènì zapojuje do této akce.
Letoní rok pøespala ve kole druina paní vychovatelky Dany
alátové a 2. B.
Letoní program byl velice pestrý. Velké podìkování z naí
strany patøí místní knihovnì a policii, konkrétnì Bc. tìpánce
Jiráskové a ppor. Ladislavu Vachovi. Oba dva se aktivnì podíleli
na pøípravì celého veèera.
Po cestì ke knihovnì jsme potkali Manku a Cipíska, kteøí
byli moc smutní, protoe jim policie zajala Rumcajse, který
pro Manku utrhl jablko v císaøské zahradì. Mladí skupina
dìtí tedy zala na policii, aby se pokusila Rumcajse osvobodit.
Pááci li prozkoumat knihovnu, kde se prý nachází duch ze
starých knih a románù . . .
Na policii si mohly dìti vyzkouet sejmout otisky prstù
nebo bot. Byly pouèeny o poøízení DNA u pachatele, dozvìdìly
se o výcviku psù. Podívaly se na ukázky zbraní a vyzkouely
si na vlastní kùi, jaké to je být uvìznìn v poutech. Nikdo
nezklamal v teoretických znalostech dùleitých èísel záchranného
systému a jejich vyuití. Paní uèitelka mìla z dìtí velkou
radost, jeliko se ve ji uèily ve kole. Dále dìti vyplnily
kvíz, který je provedl pohádkou o loupeníku Rumcajsovi,
a podnikly kroky za jeho záchranu z vìzení, co se jim nakonec
podaøilo. Dokonce získaly i drobné ceny.

Obì skupiny se vymìnily, aby mohli i pááci zabojovat za
záchranu Rumcajse. Druháci se li pøesvìdèit, zda opravdu
ije duch knihovny. Na místì hoøely svíèky a byly slyet vzdálené
zvuky. Dìti byly pouèeny, e je to lítostný hlas hloupého Honzy,
kterému se zboøila pec a prosí je, zda by mu mohly nìjakou
postavit. Stavba se dìtem skvìle zdaøila. Kluci budovali základy,
dìvèata kreslila nápadité dladièky, které na pec pøilepila.
Po nároèné stavbì se vichni vydali prozkoumat sklep, kde
opravdu narazili na ducha knihovny. Návtìva byla ale nakonec
pøíjemná, duch byl mile pøekvapen ètenáøskou aktivitou naich
dìtí. Dìti znaly dìtské autory i ilustrátory kníek, zodpovídaly
vechny otázky a prozrazovaly vlastní dojmy z èetby.
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A jetì jednou o výletì.

27. dubna 2011 jsme se vypravili s Mìstskou knihovnou v Chýnovì
na výlet, který byl odmìnou pro nejpilnìjí ètenáøe. Nejprve jsme jeli
do sobìslavské knihovny. U zvenku bylo vidìt, e knihovna není
obyèejná. Je souèástí hradu.Vslechli jsme si pøednáku o historii hradu
a následovala prohlídka knihovny. Knihovna má sklenìné stìny a proto
je z ní vidìt vnitøek hradu. To se nám líbilo.
Potom jsme jeli do Kamenice nad Lipou. Shlédli jsme pohádkové
divadelní pøedstavení a prohlédli jsme si zdejí knihovnu. Byla malá,
ale pìkná. Zajímavostí bylo, e je rozdìlená a jednotlivá oddìlení se
nacházejí v samostatných budovách. Pak jsme li na zámek, kde vystavují
staré hraèky. V parku u zámku jsme vidìli posvátnou lípu, které je
700 - 900 let a díky zásahu blesku má vìtve delí ne kmen.
Výlet se nám líbil a shodli jsme se, e chýnovská knihovna ádné
zmìny nepotøebuje. Jenom koda, e není také na hradì.
Jan a Jakub Hesovi

u Kadý mìsíc se v knihovnì snaíme

instalovat výstavu na urèité téma. Na
duben pøipadli skøítkové a pohádkové
bytosti z dílny Vítìzslavy Klimtové.
Ráda bych podìkovala paní Beránkové
z Chýnova, která po pøeètení mého
èlánku v minulém èísle Obèasníku okamitì reagovala a nabídla, jako doplnìní
výstavy, døevìné miniatury domeèkù
a rùzných jiných staveb od pána, který
tyto stavby vyrábí pøímo pro paní Klimtovou,
ale ve vìtím mìøítku.
u Blíil se konec dubna a s tímto dnem
je spojené pálení èarodìjnic. Rozhodli
jsme se tedy, e uspoøádáme v knihovnì
soutì o nejsympatiètìjí, nejoriginálnìji
èi nejvtipnìji zhotovenou èarodìjnici.
Pøikládám úryvek z webových stránek
knihovny Chýnov.
V pátek 13. kvìtna 2011 nás èeká

nemilá práce. Máme za úkol rozlouèit
se s pohádkovými postavièkami paní
Vítìzslavy Klimtové a zároveò také
u musíme ukonèit výstavu èarodìjek
ve vchodu. Pohádkové postavièky
budou putovat do knihovny v Plané
nad Lunicí a èarodìjky se koneènì
vrátí ke svým zhotovitelkám domù.
Jetì jednou velice dìkujeme vám
vem, které jste byly ochotné vìnovat
èást svého volného èasu na zhotovení
èarodìjnic a nenechaly si své výrobky
pouze doma, ale svými úasnými
dílky jste nám pomohly krásnì vyzdobit
mìstskou knihovnu. Velké díky patøí
dámám z Domova pro seniory v Chýnovì, které pod vedením paní Eliky
Hojsákové vyrobily úchvatné èarodìjky,
dále také vychovatelkám ze Z Chýnov,
konkrétnì paní Pøíplatové a paní

Na závìr vytvoøily plán celé knihovny - holky si daly vìtí
práci a jejich mapka byla podrobnìjí a propracovanìjí.
Posledním úkolem bylo zaøadit k titulùm správnì písmena
abecedy. Dìti se ani této úlohy nezalekly a vmiku byly hotovy.
Po návratu do koly se vichni naveèeøeli a èekala je
vybíjená vraceèka v tìlocviènì. Mezitím se pøipravila stezka
po chodbách koly, kam se vydal kadý jednotlivec hledat
svou kartièku se jménem, aby za ni získal øád nocleníka.
O pùlnoci se hrála vybíjená, tzv. náhlá smrt, která postupnì
vechny zahnala do spacákù. Vítìzem byl Honzík Hladík, který
v této disciplínì naprosto dominoval.
Dìti si poslechly na dobrou noc pohádku, aby se jim lépe
usínalo.
Ráno se vichni seli u snídanì ve kolní kuchyòce. O dobroty
se postaraly nìkteré maminky, za co jim dìkujeme, protoe
na dìtech bylo vidìt na první pohled, e si po ránu dobøe
pochutnaly. Vìøíme, e se zase za rok znovu sejdeme a zaijeme
nové pøíhody.

D O V O L E N Á u lékaøù

MUDr. Bína
11. - 22. 7. 2011

MUDr. Vovsová
8. - 19. 8. 2011

MUDr. Chráanský 8. - 13. 8. 2011
M U D r. H a v l í è e k
- èervenec 8 - 12 dennì

(18. - 22. MUDr. Èermáková Ml. Voice)

- srpen 8 - 10 dennì (od 11.00 M l . V o  i c e )

Drdové, které na zdejí knihovnu
nikdy nezapomenou a vdy vyrobí
fantastické dekorace pro jakoukoliv
pøíleitost.
Dalí informace o akcích naleznete
na webových stránkách knihovny:
www.knihovnachynov.estranky.cz/clanky/
aktuality.html

u Pomalu jsme se pøehoupli do mìsíce kvìtna. Poèasí nám

vskutku pøálo a tak jsme v sobotu 7. kvìtna 2011 podnikli
malou exkurzi do Bílkovy vily v Praze. Pro informaci,
letos 13. øíjna uplyne 70 let od Mistrova úmrtí. Bílkova
vila je vkusnì opravena a pùsobí velmi pøíjemnì.
u Dlouho u jsme také nebyli v divadle a abychom stále
nejezdili jenom do Prahy, vydali jsme se do Horáckého
divadla v Jihlavì na pøedstavení Hello Dolly.
u V kvìtnu jsme ve spolupráci s paní Marií Michaelou echtlovou
nainstalovali výstavu, která nesla název Grafika a kniha.
Velká èást chýnovských obyvatel se pøiznala, e paní echtlovou
po této stránce témìø neznala.
u Poslední pøíjemnou akci, kterou bych zde ráda uvedla je
tzv. PASOVÁNÍ PRVÒÁÈKÙ DO ØÁDU ÈTENÁØSKÉHO.
Pøijïte se podívat do knihovny, ve vstupní èásti jsou vystavené
fotografie vech pasovaných ètenáøù.
u Ráda bych Vás pozvala v sobotu 9. èervence 2011 od
10.00 hodin do mìstské knihovny na vernisá výstavy ,
která vznikla u pøíleitosti výroèí 150 let od zaloení prvního
potovního úøadu v Chýnovì.
u Ve støedu 20. èervence 2011pojedeme do Týna nad Vltavou
na otáèivé hleditì na divadelní pøedstavení Na tý louce
zelený. Cena vstupenky je 150,- Kè. Cena dopravy záleí
na poètu úèastníkù.
u Na prázdniny jsme vypsali soutì o nejhezèí pozdrav
z prázdnin.
Závìrem bych Vám velice ráda popøála pøíjemné a bezstarostné
léto plné sluníèka, pohody a spousty krásných záitkù.
Bc. tìpánka Jirásková
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Osvobození místní koly

Pøíbìh, který Vám chci vyprávìt, ji mnoho pamìtníkù
nemá. Pro tøi kluky, ve stáøí 10-ti let, kteøí se tou
dobou nemìli èeho chytit, ale znamenalo odpoledne,
dne 10. kvìtna 1945, proití neèekaného dobrodruství.
Kdy slavná nìmecká armáda urychlenì opustila nae
mìsteèko, zanechala na námìstí pøed kolou straný
nepoøádek. Pro nás tøi bylo toto období velmi pøíjemné.
Do koly jsme nechodili a kadý den pro nás pøináel
plno nových záitkù. My tøi, jako hrdinové, jsme sbírali
vechno moné, co se nám hodilo. A nebylo toho vskutku
málo.
Toho dne jsme sedìli na kanì u koly a klackem
lovili odhozený bajonet z vody. Po ukonèení výlovu
kany jsme se, asi ve 3 hod. odpoledne, loudali Moèítky,
ulicí ke høbitovu. Jak tak kráèíme kolem brány na
kolní dvùr, vidíme, jak je dokoøán otevøená a láká
nás k prùzkumu. Na kolním dvoøe byli obrovské hromady
lavic, stolkù, idlièek a rùzného zaøízení koly. Po prozkoumání tohoto bazaru jsme zjistili, e záchodové okénko
v pøízemí je otevøené. Dali jsme na sebe pár stolù
a idli a vlezli jsme tímto okénkem dovnitø. Jaký nepoøádek
byl ve vech patrech kolní budovy, popisuje i PhDr. Jiøí
Práek ve své Èítance.
Na zaèátku výpravy jsme se samozøejmì museli vyzbrojit.
Kadý z nás tøí si nael vojenskou pøilbu, sehnali jsme
opasky, kde na pøeskách bylo ono nìmecké Got mit
uns!. Opasek na dospìlého mue byl pøeci jen dlouhý,
tak jsme si ho kadý pøevázali provázkem. Na opasku
jsme mìli kadý svùj bajonet. Vude, kam se èlovíèek
podíval, se povalovaly rùzné pozùstatky po vojácích.
Kdy jsme se dostali do prvního patra, kde byl kabinet
fyziky, otevøeli jsme dveøe a spatøili, a ke stropu
vyskládanou výstroj pro Hitlerjügend, tj. èerné krátké
kalhoty, hnìdé koile, na kterých byl na kadé pøiitý
hákový køí, hranatý, a noe s rukojetí ze srnèího páru.
Nás to ale nezajímalo, vdy to bylo po nìmcích. Po
dalím prùzkumu jsme v rohu místnoti objevili zemìmìøièské

tyèe - to jsou ty, co jsou nabarveny èervìnì a bíle.
A to byl pro nás teprve veliký objev, jeliko tyto tyèe
byly zakonèeny kovovým bodcem, byly to pro nás otìpy.
A výzbroj tímto byla kompletní. Ale jak nae otìpy
dostat ven? Jednodue! Otevøeli jsme okno vedoucí
smìrem k Jùzovùm do dvora a otìpy jsme tam vhodili.
A koukali jsme, jak se vechny zabodly do zemì. Byli
jsme i ve sborovnì a v nìkterých dalích tøídách. Vude
tam byl takový nepoøádek. Pod kolena slámy a v ní
rozházené vìci, odìvní svrky, helmy a kulometné pásy.
Pøi ústupu, tam, co na zdi visí, mezi prvním a druhým
patrem, obraz Chýnova, stál o zeï opøený obraz Adolfa
Hitlera. Kdy jsme zjistili, co je to za portrét, kadý
z nás tøí sundal helmu a ví silou jsme jí mrtili na
obraz, který jsme po tomto jetì dotrhali na cucky.Ústupovou
cestou, jak bylo zvykem vìtiny ákù, jsme se vichni
svezli po zábradlí. Pepa Pekù jel první, ale nìkdo
nejspí rozbil o zábradlí lahev a kousek skla v nìm
zùstal vraený. Pepa si rozøízl, ale ne moc, zadní pùlku,
kterou jsme mu jako praví kamarádi oetøili. Vrátili
jsme se zpìt na ná vstupní záchodek, a kdy jsme
dali dvì bedny na sebe, tak okýnko bylo na dosah.
Zali jsme na dvùr k Jùzovùm, vzali svoje otìpy
a soudkou, která tu dnes ji není opustili objekt. Zbytek
dne jsme strávli na Skalce. Pøed kolou jsme jetì
nali krabièku cigaret a sirky, a tak jsme kadý jednu
vytáhli, aby jsme dobøe zapoèatý den ukonèili po
chlapsku. Toto je pøíbìh, který tímto nekonèí. Kdy
se kola vyklízela, tak vechno, co tam bylo rozházené
odvezli místní obèané koòmi na místo zvané Na Tenise
a tam ve vysypali, volnì na hromadu. Dovedete si
pøedstavit, e tam bylo moná i 40 pancéøových pìstí
s trubkovými výmetnicemi na jejich pohon, kulometné
pásy a tolik vìcí, e by dnes sbìratelé jen kroutili
oèima.
Na závìr tohoto pøíbìhu Vám musím prozradit jména
tøí hrdinù, co osvobozovali kolu. Jsem to já - Jirka
Tychtl a mí dva tehdejí kamarádi Pepa Peek a Venca
Hanousek. Na oba dva mé kamarády bohuel u mohu
pouze vzpomínat.

áci 9. B tøídy spolu se svou tøídní uèitelkou Mgr. V. Radovou
pøihlásili SROSTLÉ JASANY rostoucí za kostelem do celostátní
ankety Strom roku. Tuto anketu ji po desáté vyhlásila Nadace
Partnerství. V letoním roce obdrela celkem 67 návrhù ze tøinácti
krajù. Do finále postoupilo spolu s naimi jasany dalích jedenáct
stromù, které odbornou porotu zaujaly svou historií, pøíbìhem
i schopností stmelit lidi ve svém okolí.
O tom, který z 12 finalistù se stane Stromem roku, rozhodne
v e ø e j n o s t h l a s o v á n í m , k t e r é z a è n e 11. èervence a p o t r v á a 
do 10. øíjna.
Pokud chcete podpoøit SROSTLÉ JASANY v této anketì, hlasujte
v tuto dobu prostøednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS STROM8
na èíslo 87 777 nebo prostøednictvím hlasovacích archù, které
budou k dispozici v INFOCENTRU mìsta, pøípadnì v naí Z.
Výtìek z hlasování bude urèen na výsadbu stromù, vítìzný strom
získá nárok na odborné oetøení, v jeho blízkosti bude umístìna
pamìtní cedule a bude mít monost usilovat o titul Evropský
strom roku 2012.
Více informací na www.zschynov.cz  www.chynov.cz
 www.nadacepartnerstvi.cz.
Mgr. Vladana Radová
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KOLNÍ INFORMATORIUM
Co ve se nám podaøilo zvládnout od naeho dubnového setkání
â V týdnu od 14. 4. do 20. 4. 2011 probíhal
netradièní zpùsob výuky. Nae kola
jako Pøidruená kola UNESCO ji øadu
let vyuívá projektové vyuèování, terénní
práce, pokusy a dalí alternativní metody,
letos na téma Mezinárodní rok chemie,
Èeský jazyk a Mezinárodní rok lesù
- podtéma: Les - místo pro odpoèinek
i poznání. Uèitelé se svými áky se
zamìøili napøíklad na lesní patra, výskyt
ivoèichù a rostlin, zajímavou matematiku
v lese, oblíbené stromy Chýnova. Zrealizovali
vycházky do danèí obory, vycházku s panem
hajným R. Èerným do obecních lesù.
Téma les i chemie s podtématem voda
zvládli z výtvarného i literárního pohledu.
Uèitelky chemie a fyziky ukázaly ákùm
zajímavé pokusy, dìti zpracovaly chemické
vlastnosti vody, mikroskopovaly vodu
z rùzných lokalit, zpracovávaly prezentace
z navtívených oblastí. Ve ètvrtek jsme
zrealizovali Memoriál Hany Kapplerové
- celokolní projekt vìnovaný památce
na bývalou paní øeditelku. Celý se nesl
v duchu fyzikálních, matematických
a chemických pokusù, kvízù, praktických
úkolù, vyhledávání informací na internetu
a v odborné literatuøe. Ve støedu 20. 4.
2011 probìhl dalí celokolní projekt
k oslavì Dne Zemì. Dìti urèovaly ivoèichy,
rostliny, zhlédly výukový program Orli
- supi - kondoøi na naí kole od spoleènosti
Zayferus.
â Dne 19. 4. 2011 jsme v rámci projektu
ENVIGAME realizovali krátkodobou hru
Kulturní dìdictví mìsta, obce, kraje.
Základem hry je internetová platforma,
kde se áci dozvídají jednotlivé úkoly
a v týmech je øeí pomocí IT techniky
(GPS, mobilní telefon). Vnìjí tým obdrel
skládaèku, ve které áci nalezli GPS
souøadnice, foto nebo text, ze kterého
mìli urèit, o jakou kulturní památku
v Chýnovì se jedná. Urèenou lokalitu
áci navtívili, zajímavosti vyfotografovali
a foto poslali vnitønímu týmu. áci vnitøního
týmu vyhledávali k urèeným památkám
informace na internetu, v literatuøe, skenovali
historické snímky jednotlivých objektù
a pøipravovali elektronickou pohlednici
a prezentaci naeho mìsta. Venkovní
tým tak navtívil chýnovský kostel, Bílkovu
vilu, zámek i pivovar. Vnitøní tým vyhledané
informace zpracoval, k zadanému místu
vyhledal i povìst, o které informoval
v prezentaci. Celou akci realizovali áci
9. B a 6. B s paní uèitelkou Radovou
a s panem uèitelem Dvoøákem a paní
øeditelkou Hánovou.
Na závìr se vichni spoleènì seli v poèítaèové uèebnì, zhlédli prezentace, prohlédli
si elektronické pohlednice Chýnova. Celého
krátkodobého projektu se zúèastnily
i zástupkynì spoleènosti Cross Czech
a Klubu ekologické výchovy z Prahy

â

â

â

â

â

a velice chválily nae áky. Celý projekt
je toti realizován spoleèností Cross
Czech a KEV a je v rámci OP VK spolufinancován ESF a ze státního rozpoètu
ÈR. V rámci tohoto projektu zpracováváme
dlouhodobì Biodiverzitu okolí koly.
áci 9. B tøídy spolu se svou tøídní
uèitelkou V. Radovou pøihlásili SROSTLÉ
JASANY do celostátní ankety Strom roku,
kterou poøádá ji podesáté Nadace Partnerství. Cílem ankety není najít ten nejstarí,
nejvyí, nejmohutnìjí, nejkrásnìjí nebo
nejvzácnìjí strom, ale najít nejsympatiètìjí
strom s pøíbìhem, který dokáe spojovat
lidi, kteøí v jeho blízkosti bydlí nebo
k nìmu mají vztah.
Dne 30. 5. 2011 zasedala porota, která
mìla za úkol vybrat 12 nejzajímavìjích
stromù a posunout je do finále této
ankety. Mezi vybranými stromy jsou
i nae jasany. O vítìzi následnì rozhoduje
veøejnost prostøednictvím DMS nebo
hlasovacích archù. Ohlas ankety se zvyuje.
V prvním roèníku ankety v roce 2002
svùj strom podpoøilo 1 400 hlasujících,
v roce 2010 svùj hlas poslalo ji pøes
40 000 lidí. Vyhláení vítìze se uskuteèòuje
u pøíleitosti Dne stromù, který v Èeské
republice pøipadá na 20. øíjna, a doposud
bylo vdy spojeno s Koncertem nebo
divadlem pro stromy. Výtìek z hlasování
je pouit na financování výsadeb stromù
po celé Èeské republice. Cenou pro vítìzný
strom je odborné arboristické oetøení
od firmy Prostrom Bohemia.
Pokraèujeme v plnìní projektu EU peníze
kolám - Vzdìlávání pro ivot v Evropì,
vytváøíme vzdìlávací materiály, zrealizovali
jsme výbìrové øízení na nákup audiovizuální
techniky
Pan uèitel Dvoøák ve spolupráci se áky
9. roèníkù, s vedením koly a zøizovatelem
zorganizoval pro vechny áky kvalitní
program ke Dni dìtí. Vynikající byly
ukázky vojenské techniky, práce a techniky
dobrovolných hasièù Chýnova, zbraní
Vojenské policie Tábor i výcvik psù
Policie ÈR.
áci 9. B a 7. A se s paní uèitelkou
Holotovou zapojili do sbírky Liga proti
rakovinì a podaøilo se jim získat výtìek
pøes 9700,- Kè, dále 9. B a 9. A zajistila
té sbírku pro Rolnièku Sobìslav s výtìkem
5000,-Kè.
Velice se daøí práce s talentovanými
áky, áci se umísují na pøedních místech
v okresních i krajských kolech olympiád.
V celostátní soutìi, kterou poøádá KEV
ve spolupráci se Zeleným Køíem ÈR
a sekretariátem Èeské komise pro UNESCO,
na téma Les - místo pro odpoèinek
i poznání získal tìpán Hladík 3. místo.
Spolu s tøídní uèitelkou Hanou Kuchaøovou
byl pøijatý na Ministerstvu zahranièních
vìcí ÈR v budovì Èernínského paláce

u pøíleitosti Svìtového dne ivotního
prostøedí OSN a Mezinárodního roku
lesù.
â Magdalena Èmelíková, která získala 1. místo
v okresním kole biologické olympiády,
obsadila 7. místo v kraji, tato ákynì
byla té úspìnou øeitelkou krajského
kola fyzikální olympiády.
â V soutìi Kapky poznání ke Dni Zemì
ve IV. kategorii obsadila 1. místo: Olga
Bouchalová, Stanislava Rakuanová,
Klára Brtnová (8. tøídy), dále 2. místo
ve III. kategorii získala: Kateøina Princová,
Filip Zadrail a Petr Koøenský (6. roèník),
dále 3. místo v I. kategorii: Libor Kuchaø,
Aneka Zadrailová a Daniel imák.
â V okresní soutìi Hlídek mladých zdravotníkù
obsadili áci I. stupnì (Jan Hes, Jakub
Hes, Monika Papeová, Adéla Èiháková,
Veronika Zemanová, Andrea Sládková)
1. místo a postoupili do kraje. V krajském
kole, které se letos konalo v Táboøe,
obsadili tito áci 2. místo. áci 7. roèníkù
ve sloení Klára Holkupová, Marek Janko,
Veronika Meníková, Gabriela Pøíplatová
a Natálie Dvoøáèková obsadili 1. místo
v okresní hasièské soutìi Mladý Záchranáø
- doka, e umí a postoupili do kraje.
V krajském kole obsadili 5. místo, ale
se stejným poètem bodù jako hlídka
na 4. místì.
â Ve výtvarné soutìi Èerven, mìsíc myslivosti,
kterou poøádá Okresní myslivecký spolek,
získala nae kola 1. místo a putovní
pohár. V jednotlivcích pak ve 2. kategorii
3. místo Barbora Hesová a Denisa Mráèková,
ve 3. kategorii 1. místo Jan Jùza a Oliver
Schnürer a ve 4. kategorii 2. místo Monika
Hojsáková a 3. místo Magdaléna Èmelíková.
â V okresní soutìi O zlatou srnèí trofej
obsadil 1. místo Libor trouf, 2. místo
Jan Jùza, 3. místo Ondøej Hladík. 4. místo
získala Lenka Koøenská.
â Nai áci se zúèastnili Finále mistrovství
ÈR kolní bowlingové ligy a obsadili
- kategorie dìti - 2. místo (Monika Makovcová,
Jan Hes, Tomá Macháèek) a kategorie
junioøi 3. místo (Václav Koøenský, Radim
Plocha, Daniel Tichý).
â Krouek moderních tancù reprezentoval
kolu na Mistrovství Èech v Jablonci,
zde vystupovaly té orientální tance
s choreografií Blue ladies a získaly 2. místo,
dále oba zájmové útvary reprezentovaly
kolu v Chomutovì, kde orientální tance
s paní uèitelkou Markvartovou a obsadily
3. místo. Oba soubory vystupovaly té
na Bambiriádì v Táboøe a v Chýnovì,
zde ukázali své dovednosti té áci flétnového,
pìveckého, výtvarného a keramického
krouku a rovnì krouku korálkování
â Pan Práek uspoøádal pro áky 5. - 9.
roèníkù kvalitní besedu k historii Chýnova
a Táborska
/pokraèování na str. 8/
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â Pan uèitel Jaro zajistil pro áky veèerní
øád, pravidla pro hodnocení vzdìlávání
a Michaela Farová (hod kriketem). Tato
filmovou produkci jako doplnìní k výuce
ákù, kolní preventivní strategie, rozpoèet
ákynì získala jetì bronz (sprint 50 m)
dìjin 20. století.
koly atd.).
a Sabina Slezáèková té 3. místo (bìh
â V soutìi MLÉKONTO 6 se nae kola
â Daøí se prezentovat kolu na veøejnosti
500 m).
umístila na 5. pøíèce a získala øadu â áci II. stupnì skonèili na 12. místì
prostøednictvím zpráv do Táborských
vìcných cen.
listù, MF Dnes, do místního èasopisu
a za jednotlivce obsadil 1. místo Tomá
â V soutìi Ochrany fauny ÈR Tìíme
Obèasník a ve kolním èasopise SLIM,
Slezáèek (bìh 1000 m).
hliník z naich domácností získali áci â V rámci projektu KOLA ZAØÍDÍ - KRAJ
dále prostøednictvím webových stránek:
437,- Kè, celkem sebrali 36,5 kg hliníku,
www.zschynov.cz
ZAPLATÍ jsme zrealizovali exkurze na
nejvíce se zapojily dìti z 1. B a 2. B
skládku Fedrpu v Jindøichovì Hradci â Nejúspìnìjí áky koly pøijal pan starosta
a z jednotlivcù Filip Michálek, Josef
24. 6. 2011 v obøadní síni MìÚ v Chýnovì.
(9. roèníky), na skladovací a tøídící støedisko
Bednáø, Jan Hes, Jan Hladík, Petr Koøenský
Rùov, Borovany (7. roèníky) a na tøídící â Na akademii budou vyhláeni nejlepí
a Kateøina Markvartová.
áci jednotlivých tøíd a nejúspìnìjí
linku, jímání skládkového plynu a výjezdní
â V soutìi O pohár starosty mìsta Mladá
sportovci.
hydraulické kontejnery v Písku (6. roèníky).
Voice získali nai áci 1. místo.
â Svolali jsme první zasedání kolské rady Dìkuji vem za velice kvalitní práci
â V okresním atletickém ètyøboji I. stupnì
pøi Základní kole Chýnov, okres Tábor a pøeji léto plné sluníèka, pohody
1. místo dívky 2. roèník (Zadrailová
a seznámili nové èleny s posláním kolské a odpoèinku.
Lucie, Zadrailová Sabina, Zástìrová
Za Základní kolu Chýnov, okres Tábor
rady, s jednacím øádem, s volebním øádem,
Klára), dále 1. místo dívky 5. roèník
Mgr. Marie Hánová, øeditelka koly
s dùleitými dokumenty koly (VP, kolní
(Bednáøová Karolína, Farová Michaela,
Fuèíková Adéla) a rovnì chlapci 4. roèník
Pøijetí nejúspìnìjích ákù u pana starosty 24. 6. 2011
(Zadrail Adam, Hladík Ondøej, Skøivan
1. Magdaléna Èmelíková 9. A
13. Petr Koøenský 6. A
Vojtìch), 2. místo dívky 3. roèník (Blaková
1. místo v okresním kole biologické olympiády,
3. místo v okresním kole biologické olympiády
Monika, Pekaøová Natálie, Slezáèková
7. v kraji - úspìná
2. místo v okresní soutìi Poznej a chraò
3. místo v okresním kole chemické olympiády
14. Jan Jùza 6. A
Sabina) a dívky 4. roèník (Musilová
3. místo v okresní výtvarné soutìi Èerven
1. místo v okresní výtvarné soutìi Èerven
Kateøina, Èonková Sandra, Meníková
- mìsíc myslivosti
- mìsíc myslivosti
Simona), 3. místo dívky 1. roèník (Hesová
4. - 5. místo v okresním kole fyzikální
15. Jan Hes 5. B
Barbora, Havlíková Monika, Bartáèková
olympiády, úspìná v kraji
1. místo v soutìi Hlídek mladých zdravotníkù,
Lucie). V jednotlivcích 1. místo Adam
2. v kraji
2. Monika Hojsáková 9. A
Zadrail (4. A) a Michaela Farová (5. A),
2. místo mistrovství ÈR ve kolní bowlingové
2. místo v okresní výtvarné soutìi Èerven
2. místo Klára Zástìrová (2. B), 3. místo
lize
- mìsíc myslivosti
3. Radim Plocha 9. B
16. Èiháková Adéla 5. B
Lucie Zadrailová (2. A), Sabina Slezáèková
2. místo v okresní soutìi Poznej a chraò
1. místo v soutìi Hlídek mladých zdravotníkù,
(3. A), Kateøina Musilová (4. B) a Karolína
2. v kraji
4. Václav Koøenský 9. B
Bednáøová (5. A).
3. místo mistrovství ÈR ve kolní bowlingové
17. Papeová Monika 5. B
â Ve výtvarné soutìi ke Dni Zemì, kterou
lize
1. místo v soutìi Hlídek mladých zdravotníkù,
poøádal ÈSOP Tábor a Mìstské støedisko
2. v kraji
5. Daniel Tichý 9. B
kultury a sportu S. Ústí, v kategorii
3. místo ve sportovní soutìi Mikuláská
18. Sládková Andrea 5. B
laka
1. místo v soutìi Hlídek mladých zdravotníkù,
1. - 3. roèníkù získala 3. místo Kamila
2. v kraji
6. Sabina Jaroová 9. B
Doubková, 4. Kateøina Markvartová a
7.
Martin
Balínek
9.
B
19.
Zemanová Veronika 5. B
5. Ludìk Pape. V kategorii 4. - 6. roèníkù
8. Nikola Daneová 9. B
2. místo v krajské soutìi Hlídek ml. zdravotníkù
obsadila 2. místo Kristýna Dolejová
2. místo v okresní pìvecké soutìi Jihoèeský
20. Jakub Hes 5. B
a 5. Kristýna Stochlová.
zvonek
1. místo v soutìi Hlídek mladých zdravotníkù
â V Jihoèeském krajském kole 5. roèníku
9. tìpán Hladík 7. B
21. Libor trouf 5. B
celostátní soutìe kolních èasopisù a noreprezentace koly na ákovské ekolog.
1. místo v okresní soutìi O zlatou srnèí
konferenci v Praze
vin získala nae kola èestné uznání
trofej
3. místo v celostátní fotografické soutìi
22. Jan Hladík 5. B
za vydávání èasopisu SLIM. Hlavním
KEV a Zelený køí Praha
2. místo v okresní soutìi O zlatou srnèí
redaktorem je Mgr. Petr Dvoøák.
1. místo v okresní soutìi Poznej a chraò
trofej
â V Atletickém pøeboru Táborska obsadili
10. Pavla Maríková 7. B
23.
Kateøina Vedralová 4. A
áci I. stupnì 3. místo v okrese. Za
1. místo v okresní soutìi Poznej a chraò
støíbrné pásmo v pìv. soutìi Jihoè. zvonek
jednotlivce získal zlato imon Jùza (sprint
11. Jan Novák 7. B
24. Elika Jiráèková 3. B
na 50 m) a Adam Zadrail (skok daleký),
12. Filip Zadrail 6. B
støíbrné pásmo v pìv. soutìi Jih. zvonek
støíbro obhájila Sabina Zadrailová (hod
1. místo v okresním kole zemìpisné olympiády,
25. Sabina Babùrková 1. B
kriketem), Kateøina Musilová (bìh 600 m)
úspìný øeitel v kraji
1. místo ve výtvarné soutìi ÈÈK

SOUTÌ O NEJVÌTÍHO MOULU

Do koly nám chodí nabídka Klubu mladých ètenáøù, který
pøed prázdninami vyhlásil soutì pro tøídy o co nejvìtího moulu.
Zaujalo nás to a zaèali jsme vymýlet nápady.
Vyrobili jsme ho z krepového papíru a vyuili plochu høitì
místo èervené barvy. Jeho výroba byla velmi nároèná, zabrala
nám asi týden práce. Bojovali jsme také trochu s poèasím na
naem kolním dvoøe. Stále tam snad foukal vítr. Proto byl
moula v závìreèné fázi zatíen vím, co se dalo pouít (aktovky,
prkna, trubky, dladice, lavièky i vlastní tìla). Ani focení nebylo
jednoduché, vyadovalo to jisté kaskadérské figury. moula
mìøil nakonec 30 metrù a122 milimetrù. Bohuel to na vítìzství
nestaèilo.
Elika Dvoøáková za tøídu III. A
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Z Mateøské koly Chýnov

Nesnáím louèení . . .

M tak, aby si z ní dìti vybraly a odnesly
nìco zajímavého, krásného a pøedevím
smysluplného, aby u nás získané podnìty
vyuily nejen pøi plnìní kolních povinností
ale i v bìném ivotì. Základy sluného
spoleèenského chování, hygienické návyky,
dùsledné plnìní zadaných úkolù i dodrování
pravidel, poslouí vem dìtem ke správné
orientaci ve svìtì, usnadní jim komunikaci,
povedou k nácviku pevné vùle a dùslednosti.
Vechna výe uvedená slovní spojení zároveò
pomohou malému ákovi k øádnému zapojení
se do uèebního procesu a mìla by se
stát i souèástí kadodenního ivota.
Mateøská kola dnení doby sice pùsobí
jako vzdìlávací instituce, ale zároveò
také jako doplnìk rodinné výchovy. Nejvìtí
radostí pro celý pracovní tým M je existence
dobré spolupráce s rodinou, kdy spoleènì
stanovená a dodrovaná pravidla i jejich
dùsledná kontrola vedou k jednotnému
pùsobení na dítì, co se odráí v jeho
správném vývoji. Není nic horího, probíháli jiná výchova doma a jiná ve kole.
Dítì vystavené nesourodým výchovným
cílùm se cítí nejistì, neví, která ze zúèastnìných
stran má pravdu, ale témìø ve vech pøípadech
se ztotoní s postupem svých rodièù. Pokud
obì instituce, rodina i kola, pùsobí v souladu,
je praxí doloeno, e naí mateøskou
kolu opoutìjí kadý rok v èervnu dìti,
které: l mají dobré jazykové vybavení
a mluví gramaticky správnì - jsou schopné
dodrovat návyky a stanovená pravidla
l jsou ohleduplné k vrstevníkùm i dospìlým
a není jim cizí sociální cítìní
l mají povìdomí o správném chování
k pøírodì.
Nebyla bych to ani já, kdybych ve
svém pøíspìvku nanapsala i nìco, co
nepùsobí tak idylicky, a pøesto povauji
za nutné se o tom zmínit. Urèité procento
dneních mladých rodin má, bohuel, nastavený úplnì jiný systém hodnot, ne generace
jejich rodièù a prarodièù. Tradièní formy,
jako je rodinné souití, vzájemná úcta
partnerù, schopnost komunikace, vzájemné
pomoci i dalí archaické pøeitky u
se tolik nenosí, dìti jsou vychovávány
mnohem povrchnìji a doba se stává
konzumnìjí. Záleí ale pøedevím na
rodièích, jak své výchovné pùsobení zhodnotí,
jak svým osobním pøíkladem povedou
dìti k uèení, sportu, èetbì, naèerpání
nových znalostí. Je vìdecky dokázáno,
e lidské mládì, které nevidí zájem svých
nejbliích, které jen vysedává u televize

nebo u poèítaèe, je daleko ménì zdatné,
jak fyzicky tak duevnì, ne jeho vrstevníci,
kteøí proívají aktivní dìtství. Rozvoj dítìte
jde pøece ruku v ruce s poznáváním,
obohacováním slovní zásoby, získáváním
zkueností i zdokonalováním fyzické kondice.
Rodina, která svému potomkovi nedopøeje
rùznorodé èinnosti, dává mu nejen patný
návod pro budoucí ivot, ale zárovìò
jej pøipravuje o to nejcennìjí - dìtství
plné her, krásných proitkù, vzájemnì
si projevované náklonnosti a pochopení.
Ve výchovì nikdy, a to si nìkteøí lidé
jetì nedokáí uvìdomit, nezáleí na tom,
jestli je dítì obklopené bohatstvím nebo
vyrùstá v ménì finaènì zajitìném prostøedí.
Malý èlovíèek situaci rodiny nedokáe
posoudit a hodnotit, záleí mu jen na
tom, aby byl v neustálém kontaktu se
svými blízkými, aby od nich èerpal rady,
návody, cítil opìtovanou lásku a zájem
o svojí osobu. Vekerá investice, a teï
vùbec nemám na mysli tu penìní, vloená
do výchovy dìtí se rodièùm vrátí vdy
v dobrém. Dítì nikdy neocení nedokonalý
zpùsob rodinného souití, nedùslednost,
zahrnování drahými dary, vychloubání,
pomluvy, li, honbu za ziskem nebo bezpracnými
výhodami, ani dalí formy negativního
chování. Chce mít kolem sebe mamku
a taku, pro nì je støedobodem zájmu,
a u se rodina potýká s rùznými problémy
èi nedostatkem. Kadé dítì, bez rozdílu,
má toti jedinou touhu - øíci nìkdy svým
rodièùm vìtu: Dìkuji vám, e jste mì
mìli rádi.
Helena Málková, øed. M

Mateøská kola dìkuje za spolupráci ve kolním roce 2010/2011:
å zøizovateli M Mìstu Chýnov za celoroèní péèi a starost o mateøskou kolu i
za ocenìní práce vech zamìstancù koly
å rodièùm za dobrou spolupráci, zájem o dìní v M, sponzorské dary, poskytování
pomùcek pro pracovní èinnosti a hygienických potøeb
å vem zúèastnìným subjektùm podílejícím se na zdárném chodu zaøízení i na
akcích jím poøádaných: kolní jídelnì pøi Z Chýnov, pracovníkùm Chýnovské
majetkové a.s., místní knihovnì a Infocentru, p. Jedlièkovi, p. Kolacímu, SPOZu
v Chýnovì, DpS v Chýnovì, pøísluníkùm Policie ÈR v Chýnovì, Z Chýnov, hudebnímu
seskupení Klávesy band ... a dalím nejmenovaným

â mateøskou kolu letos opoutí 37
dìtí?
â kolní vzdìlávací program byl Èeskou
kolní inspekcí vyhodnocen jako velmi
pìknì zpracovaný?
â ve kolním roce 2011/2012 se bude
v M zúèastòovat pøedkolního vzdìlávání
110 dìtí?

zpívá se v jedné písni Michala Davida
a tato melodie byla i jednou z prùvodních,
je doprovázela louèení pøedkolákù,
které se konalo v pondìlí 27. èervna
na MìÚ v Chýnovì. Ne zmiòované dìti
pøedstoupily pøed pana starostu, své rodièe
a dalí hosty slavnosti, musela ubìhnout
pìkná øádka let. Jako tøíletí a s velkým
steskem po mamince, pøili dnení absolventi
do mateøské koly. Èekalo je neznámé
prostøedí, noví kamarádi i noví lidé, kteøí
se jim na dlouhý èas stali prùvodci ivotem.
Myslím, e vichni zúèastnìní na pøedkolním
vzdìlávání - jak dìti, jejich rodièe i uèitelky
M dokázali témìø nemoné - vychovat
z malièkých, uplakaných robátek osobnosti,
které jsou pøipravené pro nástup do základní
koly.
Ohlédnìme se vak, obecnì a ve struènosti,
za tím, co vechno pøispìlo k formování
dìtského já, co pìkného, zajímavého
i podnìtného bylo bìhem uplynulého kolního
roku pro dìti ve kolce pøipraveno. Mateøská
kola i nadále pracuje podle kolního
vzdìlávacího programu, jeho základní
cíle si pedagogické pracovnice v jednotlivých
tøíd rozpracovaly na míru jednotlivým
vìkovým skupinám. Výèet èinností nebyl
striktnì závazný pro dìti ani uèitelky,
vdy záleelo na náladì naich svìøencù,
jejich ochotì spolupracovat, na projevení
zájmu o nabídnuté èinnosti. Dìti mìly
vdy pøipravený dostateèný poèet hraèek
a pomùcek k rùznorodým tématùm, vechny
èinnosti byly motivovány, s vyuitím rodinných,
kolkových i spoleèenských záitkù.
Výsledky dìtské tvoøivosti v mateøské
kole mohli, jak rodièe tak veøejnost,
ohodnotit na výstavkách v interiéru M
(výtvarné práce a výtvory z tzv. pracovních
aktivit èi volné hry), pøi rùzných akcích
poøádaných ve spolupráci s Infocentrem,
místní knihovnou a Sborem pro obèanské
záleitosti (v tomto pøípadì nácvik a prezentace kulturních vystoupení ...), znalosti
pak pøi rodinných debatách. Pravidelnì
kadý mìsíc zavítaly do kolky divadelní
soubory se svými pohádkovými pøíbìhy
nebo poøady o správném chování, pozvaní
hudebníci a varietní umìlci dobrou náladu
jetì vylepili. I dalí programy, pøipravené
napø. se zájmovými organizacemi ve mìstì
i dalími zúèastnìnými mìly, spolu s tìmi
pøedelými, jediný cíl - obohatit dìtské
chápaní a vidìní svìta o nové záitky.
Kadou z èinností plánovaly pracovnice
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Víte, e ...

SPORT

Vyvrcholení úspìné sezony
Po velmi vydaøené sezonì v 1. KL,
dosáhly eny Sokola Chýnov vrcholu,
kdy zvítìzily ve finále Poháru ÈKA. Ve dnech
4. - 5. èervna se konal v Kosmonosech
finálový turnaj Poháru ÈKA.
eny Sokola Chýnov se staly absolutními
vítìzkami. V sobotu porazily drustvo
TJ Valaské Meziøíèí 4:2. Poraené kuelky
naich hráèek. Raèková 557, Vytisková
484, Maková 552, Kovandová 502.
V nedìlním finále narazil Chýnov
na drustvo Kolína. Utkání bylo velmi
vyrovnané. Zápas skonèil 3 : 3 a na pomocné
body 8 : 8. O absolutním vítìzi rozhodovala
náhlá smrt. V prùbìhu zápasu dosáhly
nae hráèky tìchto èísel. Raèková 554,
Návarová 508, Maková 514, Kovandová
492. Následoval rozstøel, který za Sokol
Chýnov absolvovaly Maková a Kovandová
proti dvojici Sokola Kolín Dejdová, Kohoutová.
Nejprve nae dvojice Maková /7/, Kovandová
/3/ srazila dohromady 10 kuelek, soupeøky
Dejdová, Kohoutová 8 a 7 a Kolín vedl
o 5 kuelek. V dalí høe Chýnov 6 a 4
a Kolín 4 a 6 a stále vedl Kolín o 5 kuelek.
V rozhodující høe ukázaly nae eny velmi
pevné nervy a kadá svým hodem porazila
vech 9!! kuelek. Soupeøky na toto ji
nestaèily zareagovat a po výkonech 3

a 2 kuelky odely poraeny. Sokol Chýnov
se tak stal celkovým vítìzem a získal
pohár. Na podzim budou kuelkáøky Sokola
Chýnov reprezentovat nai republiku na
turnaji v Makedonii ve Skopji.
V sobotu 11. 6. se v Jièínì Konalo
MÈR dvojic en. Na mistrovství se ze

Hokejbalový tur naj ákù

V nedìli 12. 6. dopoledne se uskuteènil hokejbalový turnaj na hokejbalovém stadionu v Táboøe. I kdy prelo, selo se 17 ákù Z Chýnov
a 3 dospìlí. Hráèi se rozdìlili na 3 mustva. Hrálo se systémem kadý
s kadým s délkou zápasu 3x10 minut.
Hned první zápas byl velmi dramatický. Narazili na sebe toti dva
favorité. Pozdìjí vítìzné mustvo ve sloení Zadrail A., Meník T., Doucha
., Bouchal S., Zadrail E., Hladík O. a Hojsák F. (viz foto) sice vedlo po
1. tøetinì u 3:0, ale celkovì druhý tým ve sloení Kulík J., Tichý O.,
Vondruka M., Dvoøák M. st., Bednáø J., Dvoøák M. ml. a Zadrail F. se
nevzdal a dalí dvì tøetiny soupeøe hodnì tlaèil. Smazat tøígólový náskok
se jim ale nepodaøilo. Tento rozhodující zápas nakonec skonèil 3:2. Celkovì
tøetímu týmu v poøadí, který hrál ve sloení Strnad J., imák D., Schnürer
O., Bednáø J., Srbek V.
a Strnad M. chybìl výraznìjí útok a tak nakonec
skonèili bez zisku bodu
tøetí. Nejlepím støelcem
turnaje se stal Adam Zadrail se sedmi góly.
Turnaj poøádal Motosport Chýnov. Je vidìt, e
je mezi áky chýnovské
Základní koly o tento sport
zájem. Dalí hokejbalový
turnaj se uskuteèní po letních prázdninách.
Filip Zadrail

Sokola Chýnov probojovaly Maková 565
a Kovandová 532. Obsadily 5. místo, pouhých
6 kuelek za bronzovou medailí. Blanka
Maková dosáhla tøetího nejlepího výkonu
dne.
Mui mìli své mistrovství v Podboøanech.
Dvojice Sokola Chýnov Petrù 626, Dvoøák
561 skonèila rovnì na 5. místì. Pavel
Petrù mìl tøetí nejlepí výkon mezi jednotlivci.
Blanka Roubková

Bowlingový krouek

V sobotu 21.5. se áci bowlingového krouku
pøi Z Chýnov zúèastnili Finále mistrovství ÈR
kolní bowlingové ligy v Tøemoné u Plznì. Díky
podpoøe TJ Sokol Chýnov, kde jsme celý rok pilnì
trénovali a DDM Tábor, který nás do turnaje nominoval,
jsme s dìtmi mìli monost pomìøit své síly se
soupeøi z jiných krajù. áci 2. stupnì skonèili
na 3. místì a áci 1. stupnì na místì druhém,
kdy jim vítìzství uteklo o pouhých 8 kuelek.
Rada Milan
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MOTOSPORT CHÝNOV

V letoní motokrosové sezónì se snaíme
navázat na loòské úspìchy tak, jak jsme
si v zimì pøedsevzali. V Mezinárodním
mistrovství ÈR se soustøedíme pøedevím
na výkony naich juniorù. Ve tøídì 85ccm
má tento prestiní ampionát nejlépe rozjetý
patnáctiletý Václav Chvojka ve tøídì 85ccm,
který je po dvou závodech prùbìnì na
krásném druhém místì. Smùlu mìl zpoèátku
sezóny kvùli zlomené ruce dvanáctiletý
Otto Horák v juniorském mistrovství tøídy
65ccm, kde mu bohuel chybí jeden závod
a ve druhém závodì v Jinínì pak vypadl
z prvního místa pro technickou poruchu. Zato má letos výbornì nakroèeno
v Mezinárodním mistrovství Rakouska
v této tøídì, kde zatím v bohaté zahranièní
konkurenci velmi úspìnì bojuje o mezinárodní
titul.
V závodech jihoèeského Krajského
pøeboru v motokrosu máme v polovinì
seriálu prùbìnì na èele suverénního Václava
Chvojku ve tøídì 85ccm, v kategorii Hobby
MX1 je druhý Frantiek Dvoøák a ve tøídì
Veterán jsou po pìti závodech na druhém

a tøetím místì nai jezdci Jan Chromý
a Zdenìk Svoboda.
V nabitém motokrosovém Amater Cupu
se po tøech podnicích usadili na èele
prùbìných poøadí nai jezdci Vítek Míchal
ve tøídì 50 ccm a Otto Horák v kategorii
65ccm. Jan Chromý je ve tøídì Veterán
zatím druhý a na stejné prùbìné pøíèce
se drí i Jan Charvát ve tøídì Licence
A. Mezi Licenèními jezdci pak patøí tøetí
pøíèka mladému Rakuanovi v naich
barvách Kevinu Leitnerovi. Dríme vem
naim sportovcùm palce v dalích závodech!
Nyní se pomalu ale jistì poøadatelsky
pøipravujeme na estý závod Amater Cupu,
který bude ná tým hostit v sobotu 13. 8. 2011
v nedalekém Pacovì. Na kvalitní mistrovské
trati opìt oèekáváme jezdeckou úèast
vyí jak 300 závodníkù.
Zcela na závìr motoristické sezóny
chystáme ji XXIX. roèník populárního
závodu do Strmého vrchu doma v Chýnovì,
který se bude konat v sobotu 22. 10. 2011
a kam zároveò také zveme vechny pøíznivce
motorismu.

HC Chýnov

zahrát si hokej. Po 22 zápasu loòské
sezony tomu nebylo jinak. I kdy se vechny
zápasy nepromìnily ve výhru, nìkdy chybìlo
to hokejové tìstí nebo se narazilo na
obtínìjího soupeøe, ale pokadé se hrálo
srdcem.
A to se projevilo závìrem sezony, kdy
Chýnovtí Tygøi vyhráli tøi zápasy po
sobì.
Poslední zápas sezony byl plný nadení
a euforie. I kdy se HC Chýnov nepohybuje
na pøedních pøíèkách tabulky tak z kadého
zápasu je cítit nadení, odhodlání a týmovost
tìchto hráèù: Balík Stanislav, Dedek Karel,
Dedek Lubo, Dragoun Pavel, Dvoøák Jan,
Dvoøák Petr, Heømánek Jiøí, Heømánek
Václav, Kakos Petr, Koudelka Josef, Krouek
Jan, Kube Ludvík, , Makovec Josef, Praák

Hokejisté HC Chýnov pod taktovkou
kapitána Rostislava Tupého vykroèili do
nové sezony.
Vichni obìtavì chodili na ranní i
veèerní zápasy. Kadý z klukù po své
práci sbalil výstroj a jel hrát. Nebo ráno
vstal o pùl esté, aby o pùl sedmé byl
v hokejové atnì a pøipravoval se na
utkání. Nejen mui byli takto obìtaví,ale
i jejich dlouholetá golmanka Martina
Kulhánková, kterou v prùbìhu sezony
nahradil golman Jaroslav Pátek.
Zápasy byly nároèné. Kadý zápas
byl jiný, výjimeèný a pøitom jedineèný.
Jedineèný v to, e ji tolik let se mui
z HC Chýnov sejdou za jediným cílem -

Dìkujeme za podporu vem sponzorùm
a lidem, kteøí nás podporují a kteøí nám
fandí!
Even Zadrail, MOTOSOPORT CHÝNOV
Radek, Pøíplata Zdenìk, Slaba Ladislav,
Slaba Zbynìk, Sokol Zbynìk, eda Dan,
Tupý Rostislav  Golmani : Martina Kulhánková, Jaroslav Pátek

Koneèná tabulka Okresní soutìe
1. HC Mladá Voice 199:104
2. HC Draice
188:110
3. HC Èenkov
168:103
4. HC Opaøany
155:117
5. HC Nová Ves
157:115
6. HC Bechynì
106:105
7. HC Radkov
124:122
8. HC Pacov
129:161
9. HC Draièky
124:170
10. HC Predators
113:158
11. HC Chýnov
91:172
12. HC Jistebnice
76:193

FOTBAL

Do úvodu jarní sezony
jsme vstoupili hrùzostraným
zpùsobem, kdy v prvních sedmi utkáních
jsme nezískali ani jeden bod. V tu dobu
se projevila nezkuenost týmu. Ti hráèi,
od nich se èekalo, e tým potáhnou,
se svezli s nevýraznými výkony celého
týmu. Za výraznìjí zmínku tedy stojí
a osmý zápas v poøadí, který jsme odehráli
na pùdì Bøeznice, kde se nám dosud
pøíli nedaøilo a nyní jsme uhráli neèekanou
remízu, která nás, jak se pozdìji ukázalo,
nakopla k záchranì v soutìi. V tomto
zápase podal vynikající výkon Otomar
Strnad, který byl prakticky k nezastavení.
Dalí utkání jsme sehráli s Meteorem
Tábor, poprvé na jaøe jsme vyhráli (bez
posil z A týmu, který hrál souèasnì s námi)
a získali vechny 3 body za vítìzství

4:2. Nejlepím hráèem tohoto utkání byl
dorostenec Jirka Prùa, který je velkým
pøíslibem chýnovského fotbalu. Po tomto
utkání nám svitla nadìje na záchranu,
a proto nám v dalích zápasech pomohlo
nìkolik hráèù A-týmu, u kterého se naopak
nadìje na záchranu stávala nereálnou
(Soukup, Doubrava, Chotovinský, V. Hruka,
V. Zadrail, Hlinka). Následovalo vítìzství
4:1 v Ratiboøských Horách, kde svou
kvalitu prokázal výbornì chytající Soukup.
Kaòkou bylo vylouèení Václava Hruky,
pro kterého tak pøedèasnì skonèila sezóna.
Hráè jeho kvalit by mìl více dret své
nervy na uzdì a neoslabovat zbyteènì
mustvo a své spoluhráèe. Matematika
pøed posledním zápasem byla jasná: pouze
vítìzství pro nás znamenalo záchranu.
Nastoupili jsme o pouti proti Boejovicím

38
35
34
30
28
23
22
18
14
8
8
6

a jednoznaènì zvítìzili 6:1.
Nejlepími hráèi na trávníku
byli Hlinka a Chotovinský.
Od sezony jsme èekali jednoznaènì
více, nakonec vak musíme být spokojeni,
protoe v jeden èas u vypadaly nae
vyhlídky na záchranu velijak. Nejlepím
støelcem týmu se 6 góly se stal Martin
alát, který pøitom odehrál pouze jarní
zápasy. Nejlepím hráèem byl vyhodnocen
zkuený matador Stanislav Macháèek.
S koncem sezony se s týmem louèí i hlavní
trenér Miroslav Doucha, kterého nahradí
ambiciózní Jan Petrù. Ve funkci vedoucího
týmu bude pokraèovat Jaroslav Bartáèek.
Závìrem si dovolím popøát vem pøíznivcùm
chýnovského fotbalu pøíjemné proití letních
prázdnin a naèerpání sil do dalí sezony.
Vedoucí týmu Jaroslav Bartáèek
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Akce Sboru pro obèanské záleitosti:

ZPRÁVY Z MATRIKY
Narození

Ebert Ale, Chýnov
Zeman Ondøej, Dobronice
Hendrychová Aneta, Chýnov
Domín Matyá, Chýnov
Starková Tereza, Chýnov
Prùová Natálie, Chýnov
alátová Kateøina, Chýnov
astná Andrea, Chýnov
Vácha Dominik, Chýnov
Vácha Filip, Chýnov
Buøièová Daria, Chýnov

Sòatky

Dvoøák Václav, Radenín
Poduková Martina, Nová Ves
Krajíc Rudolf, Chýnov
rámková Zuzana, Chýnov
24. 06. 2011 - pøijetí nejlepích ákù panem starostou

Pígl Tomá, Pøiimasy
Dvoøáková Petra, Chýnov
Novák Petr, Køeè
Matouková Alena, Poøín
Kopøiva Jiøí, Pacov
Pumbergerová Lenka, Mlýny
Bitner Jan, Praha
Flégrová Tereza, Praha

Jubilea

70 let Zadrailová Jaroslava, Chýnov
Vorlíèek Karel, Chýnov
Vrtika Frantiek, Chýnov
Èerný Jan, Záhostice
Zadrail Jan, Chýnov
Kepka Jaroslav, Velmovice
Èerný Miroslav, Chýnov
75 let Boèan Jiøí, Chýnov
Rùièková Libue, Chýnov
Loquensová Jiøina, Klouovice
Váchová Helena, Chýnov
Macková Pavla, Chýnov
80 let Pospíchal Frantiek, Chýnov
Nejedlá Vìra, Dobronice
Pospíchalová Jarmila, Chýnov
Strnadová Jindøika, Chýnov
Civínová Milada, Chýnov
alátová Boena, Chýnov
85 let Jungrová Anna , Chýnov
Svobodová Antonie, Chýnov
Havlová Jarmila, Chýnov
90 let Èihák Frantiek, Chýnov

24. 06. 2011 - vítání dìtí

Úmrtí

27. 06. 2011 - rozlouèení dìtí s M

Vochozková Emilie /1925/, DS
Bøendová Anna /1926/, DS
teker Josef /1928/, DS
tekerová Boena /1928/, DS
Vìínová Jaroslava /1928/, Chýnov
Haplová Jiøina /1936/, DS
Vrtiková Jaroslava /1942/, Chýnov
Bláha Jan /1949/, DS
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