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SLOVO STAROSTY
Je za námi polovina
Jelikož se blíží okamžik, kdy stávající zastupitelstvo města
bude mít za sebou polovinu funkčního období, chtěl bych vás
informovat o tom, co se v uplynulých dvou letech povedlo,
ale také o tom, co nás ještě čeká ve druhé polovině.
V roce 2011 byly zásadními akcemi: úpravy bývalé traťové
distance na objekt pro naše technické služby Chýnovskou
majetkovou. Kompletně jsme renovovali vnitřek, z původní
budovy zůstaly jen nosné zdi a krov. Po odstěhování Chýnovské
majetkové se uvolnily prostory v jejím bývalém sídle a byly
upraveny pro náš hasičský sbor. Vybudovali jsme chodníky
v Turovecké a Nekutově ulici, které přispěly k bezpečnosti
chodců. Další chodníky vznikly spolu s komunikacemi, na
které jsme získali dotaci od MF, v Luční ulici, ulici Vítkovců
a propojení ulice Vítkovců a L. Zatěrandy, spolu se sítěmi
(voda, kanalizace, plyn, el. proud). Opravili jsme komunikaci
Velmovice - Pacova Hora, doplnili komunikaci v Kloužovicích
na „Občinách“, Na Skalici je připravena komunikace spolu
s vodovodem a kanalizací pro 5 RD. Pro 20bytovku bylo
vybudováno zpevněné parkoviště, na Podmostě kanalizace
připojující cca 25 domů a další předpokládanou výstavbu
(na Tenise), z dotace od ČEZu jsme pořídili víceúčelové
hřiště s umělohmotným povrchem
pro tenis, házenou a malý fotbal.
Provedli jsme požadované přeložky
a opravy vodovodu, přesklení a
doplnění autobusových zastávek a
další drobnější akce.
V roce 2012 jsme zatím upravili
vnitřní prostory bistra a kotelny na
hřišti, opravili fasádu restaurace
Na Radnici, zhotovili pergolu
v Kloužovicích na Občinách,
přečerpávací kanalizaci Na Skalici,
vyměnili ploty u fotbalového hřiště a hřiště sousedního,
opravili fasádu bývalé školy v Dobronicích, když nátěr si
„Dobroňáci“ provedli sami, zhotovili jsme cestu do Pasíčky,
plot z jedné strany hřbitova včetně 15 schránek kolumbária,
doplnili chodníky a zpevnili plochy pod kontejnery, prodloužili
vodovod, kanalizaci a plyn v ulici Na Návozech pro 5 dalších
staveb RD a v ulici Za Školkou (1RD a recyklační dvůr). Po
dlouhém jednání se podařilo vypořádat se se všemi požadavky
k územnímu řízení na ČOV v Záhosticích a budeme žádat
o stavební povolení. V současné době probíhá obnova
„kapliček“ pro rozvod a ovládání veřejného osvětlení a je
nasmlouváno vyměnění betonových sloupů (podél Bílkovy
a Nádražní ul.) za ocelové, včetně nových úsporných
svítidel. Připravili jsme žádost na dotaci pro recyklační dvůr
a kompostárnu, ale také na zametací vůz. Probíhá výstavba
ulic Vášova, Na Lipici a Okružní ulice, kde bude zhotoven
asfaltový povrch komunikací a betonové dlažby chodníků
pro cca 25 RD. Na posledním zastupitelstvu byla schválena
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druhá změna územního plánu, která nám umožní požádat ČR
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o pozemek
za hřbitovem po p. Vášovi na komunikaci propojující ulici
Na Návozech s ulicí Mládeže, když jsme přikoupili pozemek
podél hřbitova od soukromého majitele. Chýnovská majetková,
vedle činností pro město, dokončuje zateplení své provozovny.
Opravili jsme všechny křížky a sjednali opravu kamenného
kříže Na Lipici s pomocí dotace JčK atd.
Pro druhou část volebního období chceme pokračovat ve
výměnách sloupů VO včetně úsporných svítidel, v souvislosti
s tím dokončit přechod na bezdrátový provoz veřejného
rozhlasu, provést rekonstrukci interiéru restaurace Na
Radnici, s pomocí „Dobroňáků“ i interiér sálu v Dobronicích.
S mikroregionem Tábor máme přidělenou dotaci na štěpkovač,
ale i na obnovu aleje stromů u fotbalového hřiště. Jelikož jsme
získali stavební povolení na plynoﬁkaci Na Skalici, doplníme
stávající infrastrukturu pro 5 RD i o plynovod.
Požádali jsme také o dotaci na zateplení fasády HZ Chýnov
včetně výměny vrat a oken z programu Zelená úsporám.
V souvislosti s tím chceme vyměnit i vrata u HZ Kloužovice a
opravit její fasádu.
V letošním roce se nepodařilo získat dotaci pro další dětské
hřiště, a to ani od kraje, ani od MMR,
s odůvodněním, že jsme dostali
dotaci loni a že musíme počkat.
Budeme tedy opakovat žádost příští
rok. Naplánováno máme vybudování
dětského brouzdaliště u vodní nádrže v
Chýnově, kterému říkáme „fontána“,
po jejím vybudování pak zhotovit
oplocení celého areálu. Po dořešení
majetkových poměrů připravíme
pokračování chodníků v Tyršově
ulici. Bude také nutné získat stavební
povolení na další komunikace, např. Za Školkou, kde chceme
zpruhovat tuto ulici s ulicí Krátkou, ale i ulici Na Návozech s
propojením do ulice Mládeže. Výhledově chceme také najít,
vykoupit a připravit lokalitu pro výstavbu dalších RD. Bez
nové výstavby by nám začal časem klesat počet obyvatel a to
není žádoucí.
Zásadní záležitostí pro Chýnov bude v blízké budoucnosti
výstavba obchvatu, který sice bude investovat Ředitelství silnic
a dálnic, ale pro nás bude změnou dotýkající se silně mnoha
věcí. V současné době jsou vykupovány pozemky potřebné
pro stavbu. Město již ze svého majetku požadované plochy
odprodalo a pomáhá ŘSD s dalšími vlastníky vést jednání
o výkupech. V roce 2014 by se mělo začít se stavbou.
Tolik ve stručnosti k provedeným a připravovaným akcím.
Protože nikdo nedokáže postihnout všechny problémy, které
je třeba řešit, uvítáme vaše další náměty, kterými je třeba se
zabývat. Proto se nám s nimi jakýmkoliv způsobem ozvěte.
Mgr. Pavel Eybert - starosta
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ŠKOLNÍ INFORMATORIUM
na základní škole. Projekt jsme zahájili 1. 9. 2010 a
předpokládaný termín ukončení je 28. 2. 2013.
Cílem projektu je zkvalitnění a zefektivnění výuky.
Pedagogové vytvořili vzdělávací materiály, z projektu
jsme nakoupili interaktivní tabule, učitelé se v rámci
projektu vzdělávali a rozvíjeli své schopnosti.
•
Naše škola v minulém školním roce ukončila
projekt ENVIGAME, ve kterém zpracovala
Biodiverzitu v okolí školy a Kulturní dědictví obce,
města kraje. Výsledky své práce žáci předvedli na
krajské konferenci. Paní učitelka Musilová se žáky
keramického kroužku uskutečnila projekt Keramika
pro všechny, vytvořené výrobky zkrášlily prostředí
naší školy.
•
Ve školním roce 2012/2013 se na naší škole
vyučuje ve všech ročnících podle „Školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Vzděláním k blahobytu“. Pro kvalitní využití
volného času dětem v rámci školního klubu
nabízíme 26 zájmových útvarů.
•
Ve dnech 10. a 11. září proběhlo v Mladé
Boleslavi setkání Přidružených škol UNESCO,
kterého se zúčastnila i naše škola s prací na
téma „Prezentace a dokumentace tradiční lidové
kultury“ a „Významná výročí v roce 2011/2012“.
Tyto výstupy žáci vytvořili v rámci Týdne
UNESCO.
•
Hned začátkem školního roku plánujeme
netradiční formy výuky: projekt „Světový den
pro srdce“ (27. 9. 2012) a „Evropský den jazyků“
(1. 10.).
Přejeme všem žákům, aby se jim ve škole moc
líbilo, děkujeme občanům, kteří pomáhají škole a
vedou zájmové útvary, a těšíme se rovněž na kvalitní
spolupráci s rodiči.
Za Základní školu Chýnov, okres Tábor
Mgr. Marie Hánová, ředitelka školy

Školní rok 2012/2013 byl na Základní
škole Chýnov, okres Tábor zahájen se 369 žáky
v 18 třídách. Do školních lavic poprvé usedlo 45
prvňáčků. S vedením školy je slavnostně přivítal
starosta Chýnova a senátor ČR pan Mgr. Pavel
Eybert a místostarosta Jan Pistulka. Za Sbor pro
občanské záležitosti předala paní Fučíková a
Mládková dětem sladká překvapení. Slavnostního
zahájení se zúčastnili též starostové dalších obcí:
pan Rothbauer, paní Hladíková, pan Čamra, za pana
Krause paní Dvořáková. Z významných hostů dále
školu navštívil pan Ing. Tureček a za Školskou radu
pan Ing. Kulík. První školní den měl příjemnou
atmosféru. Děkujeme zúčastněným za jejich podporu
školy, velice si jí vážíme.

Víte, že:
•
Patříme mezi školy, které se hned v
první etapě zapojily do výzvy EU peníze školám
projektem „Vzdělávání pro život v Evropě“, který
je z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a
jehož cílem je zlepšení podmínek pro vzdělávání

Děti naší základní školy se zapojily do soutěže „Pohádková knížka Třídilka“. Jejich úkolem bylo napsat pohádku
na téma „Třídění a recyklace odpadů“ a nakreslit k ní ilustraci. A toto je jedna z pohádek:

POHÁDKA O SLUNEČNICI
Karel Fučík

Bylo nebylo jedno semínko. Bylo to semínko slunečnice. Uprostřed města žil pán a ten si semínko nasadil. Po
několika dnech pečlivého zalévání a péče se vyklubal první lístek a slunečnice se měla k světu. Když se ale objevil
první květ, nebyl krásně vybarvený, semínka v něm nebyla vyřazená jako vojáci, byla suchá a vybledlá. Jednou
pán dopil z plastové láhve pití a pohodil ji vedle slunečnice. A co se nestalo! Slunečnice jako by se probudila ze
spánku, naklonila květ a plastovou láhev snědla! Pán pochopil, že tohle není ledajaká slunečnice, a tak jí snášel
veškerý plast. Slunečnice rostla a rostla. Jedla veškerý plastový odpad a byla tak veliká, že se z ní stal obrovský
kontejner. A tak ho ten pán natřel podle květu slunečnice na žluto. A od té doby jsou kontejnery na plast žluté.

Občasník Chýnovska
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SDH CHÝNOV

Hasiči o prázdninách
Prázdniny bývají u hasičů takovou, jak se říká, okurkovou sezonou, lidé jsou rozjeti po světě a
každý si radši užívá sluníčka někde u vody, než aby se potil v těžkém zásahovém obleku, a tak bývá
o prázdninách činnost omezena na minimum. Letošní léto však bylo výjimkou. Naše mladé družstvo
se zapojilo do soutěží Táborské hasičské ligy, která jede od jara do podzimu. O prázdninách tak
absolvovali pět soutěží a na poslední si vylepšili i svůj rekord v požárním útoku časem 19,52 s,
což je vzhledem k technice, kterou používáme na soutěže, asi maximum, kam lze dosáhnout. Ale i
tento dobrý výkon bohužel stačí jen na umístnění v druhé desítce startujících. Abychom nevzali mládeži chuť soutěžit, bylo
rozhodnuto pokusit se sehnat dostatek ﬁnančních prostředků jak z vlastních zdrojů, tak za pomoci sponzorských darů a na příští
sezonu pořídit takovou techniku, s kterou by se dalo útočit i na příčky nejvyšší.
Zaměstnávaly nás i rozmary letošního léta. Po bouřkách bylo potřeba odstranit stromy popadané přes komunikace,
vyčerpat zatopené sklepy, pomáhat občanům s úklidem bahna ze zaplavených nemovitostí i zkomunikací v obcích po lokálních
záplavách. Zasahovali jsme také u dvou požárů v Radostovicích a Malešíně. V obou případech se jednalo o požár kolny, která
těsně sousedila s obytnou částí, ta se v obou případech včasným zásahem podařila uchránit.
Stále také pokračují práce na repasi roburu, posouval se plot a vrátka u chodníku na hasičské zbrojnici, prováděla se
pravidelná údržba techniky a na závěr prázdnin jsme uspořádali taneční zábavu na hasičárně.
Za SDH Chýnov Jan Pistulka

Pomoc při lokální povodni v Nuzbelích a požár v Radostovicích, více obrázků na stránkách http://www.sdhchynov.cz/

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
„Domažlice jsou pěkný městečko“... Text známé písničky ve mně nevyvolává vzpomínky na čas dovolené, ale při jeho
poslechu se vždy zamýšlím nad tím, že stejný popěvek by se dal zpívat i o Chýnově. I ten je krásný a stejně jako zmiňované
město v úvodu se může pyšnit mnohým hezkým a zajímavým. Tenhle fakt byl i základním vodítkem při plánování práce
s dětmi pro nadcházející školní rok. Vedle dalších vzdělávacích činností proto zařadíme i projekt pod názvem „Naše město“.
Hlavním cílem projektu je ukázat „školkovým“ dětem (a nejen jim) místo, ve kterém žijí a tráví čas bezstarostného
dětství. Děti poznají důležité budovy, závody, památky i významné obyvatele a vytvoří si poznatky o životě kolem sebe.
Využijeme toho, že děti jsou velmi hloubavé, zvídavé a rády objevují. Poznatky, na které přijdou samy vlastním bádáním a
zkušenostmi, jsou mnohem lépe zapamatovatelné než ty, které jsou jim pasivně předkládány. Každá ze tříd mateřské školy
má svůj plán, jak dětem naše město přiblížit, vždy s ohledem na věkové složení a zájem dětí. Ti úplně nejmladší si některé
z budov prohlédnou na fotograﬁích nebo při pobytu venku, starší děti se procházkou dostanou i do vzdálenějších míst a
získané informace využijí při volné hře se stavebnicemi a dalšími materiály. Předškoláci, samozřejmě, již budou plnit složitější
úkoly. Průvodci tímto novým a nepoznaným se stanou p. učitelky a společně s dětmi budou vytvářet fotoalbum, navštěvovat
vybrané instituce, provozovny i rodný dům sochaře Bílka. Všechny nasbírané podněty a informace se pak dále odrazí
v každodenním pobytu všech dětí v MŠ – využijeme je při volné hře, pracovním a výtvarném tvoření, literárních chvilkách,
hudebních dovednostech i v komunitních kroužcích. Metoda jistě prohloubí vzájemné vztahy, nastartuje pocit uspokojení
z objeveného i pocit sounáležitosti.
Pevně věřím, že do této smysluplné činnosti se nám podaří „vtáhnout“ i rodiče našich nejmenších. Nezřídka se stává,
že někteří z obyvatel Chýnova, hlavně ti mladšího věku nebo nově zabydlení, vůbec netuší, co pěkného a zajímavého jim
Chýnov nebo další obce, ze kterých dojíždějí děti do naší mateřské školy, mohou nabídnout. Spolupráce s mateřskou školou
při této aktivitě určitě dále zkvalitní vzájemnou komunikaci mezi předškolním zařízením, dětmi a rodiči. Vycházky po městě i
obcích mohou rodiny využít nejen k prožití hezkých společných chvil, ale přispějí i k pěstování pocitu hrdosti na místo, které
je jejich domovem, a povedou děti k oceňování výsledků lidské práce. Posledně jmenované sousloví se v dnešní době asi
„moc nenosí“, přesto je považuji za jeden z velmi důležitých faktorů při výchově nejmenších obyvatel. Je velmi důležité, aby
si děti uvědomovaly, co pro ně jejich bydliště znamená, jak se v něm a k němu mají chovat, aby si je uchovaly jako krásnou
vzpomínku na mládí.
Helena Málková, ředitelka MŠ
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KE 140. VÝROČÍ NAROZENÍ MISTRA FRANTIŠKA BÍLKA
Pařížská léta Františka Bílka

Před 140 lety, 6. listopadu, se v Chýnově narodil slavný sochař a mystik František Bílek
(1872-1941). V posledních dvou letech se tak sešla dvě kulatá jubilea, která ohraničují život a dílo
tohoto chýnovského rodáka. Loni to bylo ještě výročí 70 let od úmrtí, k němuž uspořádaly GHMP a
CČSH dvě velké konference v Praze v Bílkově vile a v synagoze v Karlíně.
Tvorba Františka Bílka, originálního a univerzálního umělce, která zahrnuje téměř všechny
druhy výtvarných forem od architektury přes sochařství, kresbu, graﬁku, užité řemeslo až po knižní
práci, je spojená s dvěma místy - Prahou a rodným Chýnovem, kde také strávil poslední necelé tři
roky svého života. S chýnovským prostředím je především spojené celé Bílkovo mládí, tady žil, kromě
tří let studia na pražské akademii a následně krátké epizody pařížského stipendia v letech 1891 1892, až do své svatby s dcerou pražského lékaře Bertou Nečasovou v lednu 1902. A právě studijní
pobyt v Paříži a následující chýnovská léta byly pro Bílka
nejdůležitějším obdobím. Tehdy si vytvořil svůj myšlenkový
svět, který nasměroval celou jeho tvorbu. V souvislosti se
studiem v Paříži se nám vybaví známá fakta: Bílek získává
stipendium od Vojtěcha, rytíře Lanny a v lednu 1891 odjíždí
v doprovodu malířky Zdenky Braunerové do Paříže, kde studuje
na soukromé Acadèmie Colarossi. Vytváří tu svá dvě stěžejní
díla Golgota – Hora lebek (1892) a Orba je naší viny trest (1892),
která svým neortodoxním pojetím kontrastují s představami,
které mají členové stipendijní komise v čele s J. V. Myslbekem.
Důsledkem je odnětí stipendia a Bílkův potupný návrat domů,
do Chýnova.
Méně známé jsou Bílkovy zážitky z Paříže, které mladého,
ještě ne dvacetiletého studenta pražské akademie ovlivnily
natolik, že trvale poznamenaly jeho myšlení a celé dílo. Velký
vliv mělo na Bílka umělecké intelektuální prostředí, do kterého
jej uvedla malířka a jeho ochránkyně Zdenka Braunerová a
kde se pohyboval také její budoucí švagr spisovatel Elémir
Bourges, člen hnutí Rose-Croix. Byla to bohémská společnost,
kde se vyznávaly tajné nauky, hermetismus a esoterická
symbolika a kde se vnímavý Bílek seznamuje s nejrůznějšími teoriemi a uměleckými směry. Zároveň
ale tyto zkušenosti - cizí prostředí pařížských kruhů, nápor všech dojmů a jazyková bariéra, kterou
nevynahradily ani kontakty s malíři, žijícími tehdy v Paříži, A. Muchou, L. Maroldem, V. Hynaisem
a dalšími - přispěly k psychickým traumatům a jistě i k vizionářským zkušenostem zjevení Krista a
P. Marie, které, jak je známo z dopisů, v Paříži prožíval.
Vodítkem k pochopení zážitků a myšlenek, se kterými se Bílek v pařížském prostředí setkal,
byla po návratu do Chýnova, kromě diskuzí s básníkem Juliem Zeyerem, kniha francouzského esejisty
Édouarda Schuré Velcí zasvěcenci – Tajné dějiny náboženství, která se stala podle svědectví přátel,
především básníka a kněze Jakuba Demla, spolu s Biblí jeho nejoblíbenější knihou. Z těchto zdrojů
se formovaly základy Bílkových vizí, ze kterých si umělec, vyrůstající v ortodoxní katolické rodině,
vytvořil svéráznou podobu náboženského umění, kterému je mnohdy tak těžké porozumět. Faktem
ale zůstává, že právě během pařížského pobytu a následujících deseti let v Chýnově Bílek vytvořil
jedny z nejkrásnějších prací, v jejichž skrytých podobenstvích se ukrývá věčná otázka po pravém
smyslu lidského bytí. Většinu z nich si ostatně můžete sami prohlédnout ve stálých expozicích
v chýnovské „chaloupce“ a v pražské Bílkově vile.
Hana Larvová, kurátorka sbírky Františka Bílka v Galerii hl.m. Prahy
(foto archiv GHMP: Bílek jako student Akademie v r. 1891)

Měk Chýnov srdečně zve na přednášku PhDr. Jiřího Práška
Mistr František Bílek a Chýnov,
která se koná v pondělí 15. října 2012 od 17.00 hodin v prostorách knihovny.
Občasník Chýnovska
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Slavnostními bohoslužbami, výstavou věnované osobnosti umělce
Františka Bílka a historii náboženské obce byla v sobotu 15. září
ve sboru Církve československé husitské v Chýnově projevena
vděčnost Bohu a umělci, který neochvějným nasazením odkrýval
jeho stopy.
Zástupci vedení církve, patriarcha Tomáš Butta, plzeňský biskup
Filip Štojdl; zástupce města Chýnova, místostarosta Jan Pistulka,
a farář místní náboženské obce Oldřich Horek poté položili květiny
k hrobu Františka Bílka a jeho nejbližších.
V odpoledním programu přiblížil přednášející Martin Jindra osudy
umělcových dětí Berty a Františka. Přednášku příjemně doplnily
skladby komorního souboru Matoška, zvláště pak zaujala skladba
Lesní studánka od J. B. Foerstra, který též Fr. Bílka v Chýnově
navštívil a s jehož bratrem Viktorem zde pracovali na křížové cestě
pro chrám v Pelhřimově.
Zájemci, kteří si budou chtít výstavu prohlédnout, nechť se informují
na tel. čísle 731252620.
Oldřich Horek

Také Husitské muzeum v Táboře
se připojilo k oslavám výročí
Mistra Bílka
a pro návštěvníky Tábora
připravilo výstavu
Slavné domy a stavby
Františka Bílka
a manželů Petříkových,
kterou je možné navštívit
od 15. září do 6. října
v gotickém sále muzea.
Vstupné je 10,- a 20,- Kč.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
Zasedání Zastupitelstva města Chýnova se konalo 28. 8. 2012 v jídelně restaurace Na Radnici. Na jednání zastupitelstva
bylo přítomno 14 zastupitelů a jeden byl řádně omluven.
Starosta města přivítal všechny přítomné a přednesl návrh programu. Prvním bodem programu bylo vystoupení
vedoucího Územního odboru PČR Tábor, který seznámil zastupitele s bezpečnostní situací na Chýnovsku, doplněnou
o zprávu vedoucího OO PČR Sezimovo Ústí. Zprávy o činnosti rady, výborů a komisí přednesli v druhém bodě jednání
starosta, předsedové výborů a komisí. V další části projednalo a schválilo zastupitelstvo změnu č. 2 územního plánu Chýnov a
zároveň vydání obecně závazného opatření č.1/2012 ke změně č. 2 územního plánu.
Následně se zastupitelstvo seznámilo s rozbory hospodaření za první pololetí, které za město přednesl předseda
ﬁnančního výboru, za ZŠ Chýnov zástupce ředitele školy, za MŠ Chýnov ředitelka školy a za Chýnovskou majetkovou,
Místní hospodářství a bytové hospodářství vedoucí organizace. Dále zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a vyhlášku č. 3/2012, která stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití kompostu k údržbě a obnově veřejné
zeleně na území města.
V bodě nákupy a prodeje souhlasili zastupitelé s nákupem pozemků pod obřadní síní na hřbitově, části pozemku pod
komunikací Na Návozech a s pozemkem pro položení el. kabelu v Záhosticích od soukromých osob. Schválen byl i bezúplatný
převod pozemku, včetně stavby komunikace (od Křivé k nádraží ČD) na něm umístněné, od JčK.
Starosta informoval zastupitelstvo o připravených dotacích na opravu kříže na Lipici, pořízení štěpkovače, obnova
stromové aleje u fotbalového hřiště, zametací vůz, úprava sběrného dvora a zateplení budovy hasičské zbrojnice, dále
o pracích ve městě, opravách a stavbách komunikací Vášova, Na Lipici, Okružní, zateplení Chýnovské majetkové, opravách
rozvaděčů veřejného osvětlení a nátěru fasády na škole v Dobronicích, kterou natřeli místní hasiči.
Místostarosta seznámil zastupitelstvo s usnesením a zprávou kontrolní komise z jednání valné hromady SMOOT. V
diskusi podal připomínku předseda kontrolního výboru k zapracování změny týkající se poplatku z místa v době konání pouti
do vyhlášky o místních poplatcích.
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno schválením usnesení. Příští zasedání zastupitelstva proběhne 30. 10. 2012 v 19
hodin v jídelně restaurace Na Radnici.
Jan Pistulka, místostarosta

Občasník Chýnovska
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SPOLEČESKÁ KRONIKA, ZPRÁVY Z MATRIKY:
Životní jubilea

V měsíci červenci a srpnu oslavili svá
životní jubilea tito naši občané:
70 let
Božena Turková, DS Chýnov
František Horný, Chýnov
75 let
Miroslav Vondruška, Chýnov
Marie Strnadová, Kloužovice
80 let
Jan Kvasnička, Chýnov
Marie Sedlatá, Chýnov
Václav Šalát, Dobronice
Karel Zadražil, Chýnov
85 let
Libuše Zvárová, DS Chýnov
90 let
Zdeňka Marešová, Chýnov

Anna a Josef Fučíkovi z Kloužovic při oslavě zlaté svatby.

91 let
František Čihák, DS Chýnov
Všechny uvedené jubilanty navštívily
členky SPOZ s blahopřáním a drobným
dárkem.
Ještě jednou přejeme vše nejlepší,
spokojenost a hlavně pevné zdraví...

Rozloučení dětí s Mateřskou školou v Chýnově proběhlo
v obřadní síni MěÚ Chýnov v pátek 29. června. Děti si připravily
krásný program a doprovodila je hudební skupina Klávesy band
spolu s varhanicí paní Marií Novákovou.

Sňatky
Josef Snopek, Chýnov
Jana Pešková, Noskov
Libor Hruška, Tábor
Kateřina Švarcová, Tábor
Narozené děti:
Filip Martinka, Chýnov
Vít Mašek, Chýnov
Natálie Mrázková, Chýnov
Jakub Straka, Chýnov
Johana Berta Turečková, Chýnov
Annemarie Zadražilová, Chýnov
Úmrtí:
Petr Janko, 1974, Chýnov
Jaroslav Doubek, 1948, Chýnov
Jaroslav Vosyka, 1928, Chýnov
Marie Tomešová, 1914, DS Chýnov

Vernisáž výstavy s názvem „Zátiší“ fotografa a kameramana
Andreje Barly. Výstava je instalována v městské knihovně a
potrvá do konce září.
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V gotickém sále Husitského muzea byla v pátek 31. srpna
pokřtěna nová kniha fotograﬁí Járy Novotného „Tábor“,
kterou vydalo Město Chýnov. Knihu za velké účasti a zájmu
veřejnosti pokřtil autor spolu se senátorem PČR a starostou
města Chýnova Mgr. Pavlem Eybertem a ředitelem
Husitského muzea v Táboře Mgr. Jakubem Smrčkou.

V sobotu 1. září se uskutečnil 7. ročník chýnovské
Neckyády. Přes poměrně chladné počasí se závodu
zúčastnilo celkem 28 závodníků v 15 disciplínách. Nejlepší
čas zajel Jiří Pražma v kategorii muži nad 50 let. Kromě
necek, jednotlivci a dvojice, se jezdilo po lávce přes bazén
i na kole a na kolečku.

V pondělí 3. září začal nový školní rok. Jeho slavnostního zahájení v ZŠ i MŠ se zúčastnil starosta a místostarosta města
Chýnov spolu se zástupci Sboru pro občanské záležitosti v Chýnově, starosty spádových okolních obcí a předsedou rady
školy. Děti ve škole i ve školce dostaly sladkou pozornost a některé přednesly básničky. Všem dětem i učitelům přejeme
úspěšný školní rok 2012-13.

Poděkování pořadatelům koncertu v Chýnově
Do doby, než mne opustilo zdraví, jsem věnoval jako amatér
dechovce všechen volný čas a mnohdy i na úkor zdraví, jak to
bývá, když tomuto žánru propadnete srdcem. Ze zdravotních
důvodů jsem musel tohoto koníčka opustit! Nesl jsem to
celkem statečně a, jak se říká, všechno špatné je k něčemu
dobré. Je mi 66 roků a teď mám konečně čas se věnovat tomu,
co jsem si nikdy nemohl dopřát. S kamarádem, kterého potkalo
něco podobného, si teď vše vynahrazujeme. Letos máme za
sebou téměř 10 festivalů a Zlatou křídlovku. Ještě máme
v plánu návštěvu Mistřína, ale po velmi vydařeném koncertu
v Chýnově, kde hrála dechovka z Rakouska Mitschi Band a
bylo velmi příjemné sledovat jejich příznivce a přátele, není
vyloučeno, že si dopřejeme i festival v Rakousku. Obsazení
koncertu v Chýnově bylo podle nás velmi vydařené a pro
milovníky dechovky v dostatečně vysoké kvalitě. Všem
pořadatelům a účinkujicím patří upřímné a srdečné díky!
JEN TAK DÁL!
Mirek Smrž a Josef Tajrych
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Z HISTORIE: ZIMA 1944 - LEDOVÁNÍ
Příběh, který Vám chci vypravovat, jsem
slyšel z vypravování mého tatínka u nás
doma po obědě.
Jistě si starší generace pamatuje, že
se každou zimu vozil led do pivovaru. Této
akce se zúčastnilo hodně lidí, kteří v té době
neměli práci. Byli to jak zaměstnanci pivovaru
a statku, ale i místní a okolní sedláci, kteří
koňskými potahy dopravovali led od rybníka
do pivovaru. Ledu byla veliká spotřeba. Za
prvé pivo muselo být chlazené a za druhé
žádné lednice ani mrazáky v té době nebyly.
Led se ukládal do veliké lednice, která byla
v pivovaru asi tam, co jsou dnes kanceláře
bývalého JZD Chýnov. Při takovéto veliké
akci bylo potřeba hodně lidí, a tak správce
na chýnovském velkostatku pan Tamich
požádal o přidělení asi 15 trestanců, kteří
měli koncentrační tábor u Plané nad Lužnicí
v místech, co byly Vodní stavby. Jeho žádosti
velitelství v Táboře vyhovělo, a tak můj
tatínek a pan Pešek každý den ráno pro
trestance dojeli a navečer tyto trestance
odváželi do lágru. To si nedovedete představit,
aby ráno 15 lidí nasedlo na náklaďák. A to
bylo i – 20°C. Oblečení bylo jen to tradiční
pruhované a staré rozšlapané boty bez
ponožek, jen vycpané slámou. Celý den na
mrazu a o hladu, nedostali nic k jídlu. To ale
nebylo jedno zaměstnancům a jak mohli, tak
jim něco podarovali. Jedinou teplou stravou
bylo, že jim pan Darebný nosil teplé pivo, ale
to mohl jen v případě, když se Němec, který
je hlídal, šel ohřát do varny. Toto píši pro
úplnou pravdu, neboť jsem jako malý kluk
chodil za tatínkem a nosil jsem mu horký
čaj. Tatínek tam u drtiče ledu dělal dozor nad

provozem. Takže jsem viděl ty zubožené lidi
v jejich pruhovaných halenách.
Jednou přišel pan Pešek za tatínkem
a povídá: „Ty, Franto, nemohli bychom těm
chudákům nějak pomoci?“ A vymysleli
plán. Pan Pešek došel za panem Pavlasem a
požádal ho, jestli by mohl upéct 5 bochníčků
chleba. Ale ten chleba nesměl být větší než
v průměru 30 cm, jelikož okénko z kabiny
vozu na korbu mělo jen 30 cm. To se povedlo,
ale co s tím Němcem se samopalem, který
byl v kabině auta? Tak zase, když se rozjeli
z Chýnova, milého Němce nalévali pivem,
až se mu chtělo čůrat. Dal povel v lese
zastavit a než se vymočil, pan Pešek těch
5 bochníčků prostrčil okénkem vězňům. Ti
se o ně rozdělili, ale to netušil ani tatínek,
ani pan Pešek, že druhý den hned ráno
přijede gestapo a milého p. Peška seberou a
odvezou do Tábora za Jordán do vyhlášené
vyšetřovny gestapa. Tatínka nechali na
pokoji, protože jiného řidiče neměli a pro
trestance se muselo jezdit každý den. Pan
Pešek se asi po týdnu z Tábora vrátil, ale
ve strašně zuboženém stavu. Hubený, samá
modřina a měl vyražené všechny přední
zuby. A to se vrátil jen proto, že se za něho
přimluvil vedoucí statku a pivovaru Němec
pan Tamich. To, co provedl, že dal nepříteli
Třetí říše chleba, se trestalo koncentračním
táborem a nebo hned zastřelením. Toto
vypravoval pan Pešek mému tatínkovi a ten
to zase řekl doma nám. Pan Pešek říkal:
„Franto, já dostal facek za ten týden, že za
celý život jich tolik nebylo. Nejhorší bylo, když
jsem byl přivázaný k židli a přede mnou stál
Němec a měl v ruce nohu od stolu. Jakmile
jsem se otočil proti němu, tak mě
tou nohou praštil do obličeje a já
jen stačil vyplivat všechny zuby.“
Nakonec tohoto příběhu pan Pešek
prohlásil: „Kdyby mrazem ti na
voze chcípali, tak pro ně nehnu ani
prstem, protože to nejsou normální
lidé v utrpení, ale dobytek, který
udá i toho, který chtěl pomoci i za
cenu svého života.“
Jiří Tychtl

Fotograﬁe chýnovského pivovaru z roku
1934, fotoateliér Šechtl a Voseček

Občasník Chýnovska
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Z HISTORIE: SMUTNÉ VÝROČÍ
V letošním roce si připomínáme sedmdesát
let od masových deportací židovského obyvatelstva
z našeho území. Ačkoliv první transporty na východ
proběhly již na podzim 1941, kdy bylo zřízeno i
ghetto v Terezíně, byl právě rok 1942 obdobím
největšího soustřeďování rasově nevyhovujících

spoluobčanů v terezínském ghettu a jejich transportů
do vyhlazovacích táborů v Polsku.
Co lidská paměť sahala, žilo v Chýnově vždy
několik židovských rodin. Archivní prameny nám
dokládají, že tomu tak bylo od 17. století. Konec
pokojného soužití přinesla až okupace českých zemí
nacistickou mocí a zavedení rasově-perzekučních
zákonů. Během prvních čtyř protektorátních let byli
Židé postupně zbavováni občanských práv. Jejich děti
nesměly chodit do škol, vrchol pak představovalo
potupné označení šesticípou hvězdou. Absurdní
předpisy postihovaly všechny oblasti života. O zákazu
účasti na veřejných kulturních produkcích, který
museli vzít písemně na vědomí i vedoucí místního
Sokola a Atletického a fotbalového klubu, svědčí
například plakáty spolků divadelních ochotníků
z Chýnova a okolních vsí s nezbytným dodatkem
„Židům nepřístupno“. Milovníka doutníků Emila
Steinera zvaného Čvaňhák se zase dotýkal zákaz
kouření. Po likvidaci židovských obchodů se rodiny
ocitly při polovičních přídělech potravin prakticky
bez obživy, naopak na nucené práce, jakými byly
polomy v lesích nebo výstavba slévárny v Sezimově
Ústí, byli nuceně nasazeni i někteří zdejší židovští
obyvatelé.
Při odchodu do transportu bylo povoleno
padesátikilogramové zavazadlo na osobu, zbylý
majetek byl „dobrovolně darován“ Říši. K uložení
vybavení židovských bytů měl sloužit horní sál
radnice. Obvykle si odcházející lidé uschovávali
osobní věci u sousedů a známých.
Dvacet židovských spoluobčanů opustilo
Chýnov 13. listopadu 1942, aby se už nikdy nevrátili.

Občasník Chýnovska

Neodcházel s nimi Artur Jokl, který byl po udání
zatčen a zavražděn již na jaře téhož roku. Po třech
dnech strávených v objektu táborských dívčích škol
odjeli transportem Cb do Terezína. Na konci roku
1942 a v lednu roku následujícího se po většině z nich
ztrácí stopa v koncentračním táboře Osvětim. Jednalo
se o Bertu Joklovou, bezdětné manžele Guttmannovy,
spřízněné rodiny Benešových a Metzgerových a
rodinu Steinerových, včetně literárně nadaného
Karla.
Bohumila a Hedviku Veseckých se syny
Jaroslavem a Petrem (tomu bylo tehdy 6 let) a Jakuba
a Irmu Kohnovy se synem Jiřím potkal trochu jiný
osud. 6. září 1943 odjeli spolu s 5000 převážně mladými
vězni z Terezína do Osvětimi, kde byli ubytováni
v novém, tzv. terezínském rodinném táboře. Důvod
jeho zřízení není dodnes uspokojivě objasněn. Vládl
zde poněkud mírnější režim: vězni neprošli selekcí,
nebyli ostříháni, rodiny se mohly stýkat. 8. března
1944 však většina jeho vězňů za dramatických
okolností zahynula v plynových komorách. Šlo
o největší vraždu československých občanů vůbec.
Ne všichni zdejší Židé zahynuli. Miroslav
Kuh z Chýnova nepocházel, žil ale poté, co jej
druhorepubliková vláda připravila o místo úředníka,
na Podmostě, později v bytě po Guttmannových.
Smíšené manželství ho uchránilo od deportace.
V Terezíně byl internován jen od února do května
1945, rok poté odešel se ženou do pohraničí.
Židovský původ pana Aloise Diškanta, dělníka
z předměstí a vyznáním katolíka, byl patrně znám jen
jemu samému. Sourozenci Jiří a Zdena Joklovi přežili
válku v emigraci a do rodného města se již natrvalo
nevrátili.

Nesmyslně zavražděné sousedy dnes
připomíná skromný památník v sousedství
heroického pomníku obětem první světové války na
Gabrielově náměstí. Náhrobky se jmény jejich předků
a příbuzných můžeme spatřit na židovském hřbitově
v Radeníně.
Karel Vošta
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ZE SPORTU: KUŽELKY

Začíná nový ročník kuželkářských soutěží

Do mistrovské sezony 2012/2013 vstoupí v září tři družstva Sokola Chýnov.
Družstvo žen hned v prvním zápase nové sezony zabodovalo a zvítězilo v Táboře nad
Dačicemi. Na soupisce má ve 2. kuželkářské lize tyto hráčky: chýnovské – Miroslavu Cízlerovou,
Alenu Kovandovou a Věru Návarovou. Ze Sokola Benešov přišly Dita Takáčová a Jana Kotorová.
Nadějná Šárka Ondřejová bojovala v loňském roce v dresu KK Lokomotiva Tábor.
Sokol Chýnov „A“ bude bojovat v soutěži KP II. O body budou usilovat: Bronec Pavel,
Hanzálková Libuše, Langweil Pavel, Mašek Miroslav, Roubek Oldřich, Straka Dušan a Zíka Vladimír.
V okresním přeboru budou startovat: Hes Tomáš, Chyška Tomáš, Kovandová Tereza, Mašková Blanka, Návara
Michal, Roubková Blanka, Šalát Jiří, Škrábek Miroslav a Trpák Karel.
Odešli: Václav Cízler a Luděk Král. Hana Peroutková je na hostování v KK Lokomotiva Tábor.
Během letní přestávky pokračovala příprava na novou sezonu startem našich hráčů na několika turnajích.
Na turnaji Pardál-cup – SK Škoda Plzeň skončila dvojice mužů Petrů, Dvořák na 4. místě. V Kamenici nad Lipou zvítězila
naše dvojice Kovandová, Návarová. Na kuželně Konstruktivy Praha vyhráli naši hráči Dvořák, Petrů Gambrinus-cup. První
místo jim rovněž patřilo v Jablonci nad Nisou v turnaji o Jizerskohorský balvan. Ve Strakonicích naše čtyřčlenné družstvo žen
nechalo za sebou ostatní ženská družstva. I v nejlepších číslech jednotlivkyň obsadily naše hráčky Cízlerová a Návarová 1. a
2. místo shodným výsledkem 511 kuželek. Na kuželně v Táboře při Memoriálu Josefa Čásenského patřila třetí příčka družstvu
Sokola Chýnov - Dvořáková, Dvořák, Petrů, Roubek.
Věříme, že tato příprava přispěla k dobrým výkonům, které budou prezentovány v mistrovských soutěžích.
Blanka Roubková

BOWLING CHÝNOV
Je tu opět začátek podzimu a s ním začíná již VI. ročník CHBL – Chýnovské bowlingové ligy.
Je to amatérská soutěž, kde se utkávají 4členné týmy. Hraje se systémem každý s každým. V minulých
ročnících spolu zápolilo v průměru 10 týmů a úroveň se od začátku soutěže rapidně zlepšila.
VI. ročník bude začínat první týden v říjnu a ti z vás, kdo chtějí pro svoje tělo něco udělat a mají okolo
sebe kamarády podobného ražení, se mohou přihlásit v restauraci Na Bowlingu, tel.: 720 526 213,
nebo na e-mailu: hestom@seznam.cz. Podrobná pravidla jsou na www.pensionchynov.cz v odkazu na
bowling.
Přijďte si „zaházet“ a změřit svoje síly – těšíme se na vás.
Za TJ Sokol Chýnov – Bowling Tomáš Hes

CYKLOKLUB CHÝNOV ...aneb mladí bikeři mají za sebou první ostrý závod
V neděli 9. září proběhl v Chýnově 0. ročník závodu na horských kolech. Své síly si poměřily děti od pěti let až po ostřílené
deváťáky. Trasa nebyla snadná, ale závodníci bojovali z plných sil. Za svá úsilí si odnášeli medaile, diplomy, krásné ceny a
drobné sladkosti. Jaroslav Bartáček, předseda Cykloklubu Chýnov, byl s celým průběhem závodu velmi spokojen.
Zeptali jsme se ho na několik otázek ...
1. Kdo byl u zrodu myšlenky tento závod uskutečnit?
Přiznám se, že u zrodu této myšlenky jsem byl já a díky spolupráci a podpoře jmenovitě Dáši
Holotové, Jirky Brabce, Standy Macháčka, Lukáše Codla a Jarky Strakaté jsem mohl tuto akci dovést
do cíle. Jsem rád, že se vše takto vydařilo, a rádi bychom pokračovali v následující sezoně.
2. Jak se Cykloklub Chýnov vypořádal s organizací 0. ročníku MTB závodu dětí?
V první řadě musím poděkovat všem sponzorům a lidem, kteří mi pomohli s organizací, včetně
pana starosty Pavla Eyberta. Velké díky patří také rodičům, prarodičům či jiným příbuzným, kteří přivedli své děti na závod.
Nesmím zapomenout na členy klubu. Skvělé zázemí připravilo pro všechny bistro Na Hřišti.
Jak jsem se již zmínil, vše proběhlo hladce, i počasí nám přálo, hlavně závod se obešel bez větších komplikací. Velkým díkem
za celý závodní den pro mě byl úsměv na unavených tvářích všech dětí v cíli a jejich příslib účasti v dalších ročnících.
3. Co plánujete s Cykloklubem do budoucna?
Největší akcí pro nás bude pořádání 11. ročníku Chýnovského maratonu. Minulých deset ročníků bylo pod taktovkou
Miloše Pospíchala z Apex Bike Tábor, který je opravdová konkurence. Chtěli bychom pozměnit trať, trochu ji prodloužit
z původních 35 km na cca 42 km. Již nyní mohu říct, že je nač se těšit, protože mám přislíbenu spoustu akcí spojených se
závodem, kterého se mimochodem účastní více jež 250 závodníků. Další aktivitou bude 1. ročník dětského MTB závodu.
Doufáme, že proběhne v hojnější účasti než letošní 0. ročník. Plánujeme proto větší a dřívější propagaci. V zimních měsících
bychom chtěli navštěvovat tělocvičnu základní školy, kde bychom si s dětmi zahráli nějaké míčové hry, zopakovali si základní
pravidla chování na silnici a spoustu dalšího. Bohužel časově je toto možné jen o víkendu a to je z jistých důvodů zatím
problém, který se pokusíme vyřešit ke spokojenosti všech, hlavně našich nadějných mladých cyklistů. Pokud počasí dovolí,
budou stále platit vyjížďky do okolí Chýnova, do kterých se může zapojit každý fanda cyklistiky. Tímto vás všechny zvu
k našim „cyklotoulkám“. Více se dočtete na našich webových stránkách www.cykloklubchynov.deg.cz.
Předseda Cykloklubu Chýnov a ředitel 0. ročníku MTB závodu dětí Jaroslav Bartáček
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ZE SPORTU: FOTBAL
Novou fotbalovou sezonu 2012 – 2013 odstartoval 12. ročník turnaje O pohár starosty Města Chýnov, který se
konal 28. července na nově zrekonstruované ploše hlavního hřiště, které bylo tímto turnajem slavnostně otevřeno. Turnaj
byl velmi silně obsazen a vítězství si odvezli junioři FK MAS Táborsko.
Po tomto turnaji sehrálo „A“ mužstvo pod vedením nového trenéra Romana Kačura v rámci přípravy několik
přátelských utkání se střídavými výsledky. Během období přípravy byla vedena intenzivní jednání ohledně posílení
mužstva, protože po podzimní části skončilo některým hráčům hostování. Dlouhodobě se zranil Václav Hruška a Václav
Zadražil odešel do zahraničí. Někteří hráči z „B“ mužstva, kteří pomohli áčku na konci sezony, oznámili, že z pracovních
důvodů a z důvodu dalších zájmů nebudou mít čas absolvovat přípravu a soutěž s „A“ mužstvem. Nakonec tato jednání,
která vedli zejména Petr Holota a Tomáš Blaha, byla v současné situaci jak hráčské, tak ﬁnanční dotažena do úspěšného
konce. Hostování se podařilo prodloužit Pavlu Břendovi. Nově na hostování přišli hráči Jiří Šmídmajer, Jan Pešek, Jan
Doubrava, Josef Spurný, Aleš Erwert. Vynikajícím úspěchem je, že
se podařilo získat na přestup hráče Karla Hňupa, Richarda Kučeru a
Karla Chotovinského.
Nový ročník krajské 1. A třídy byl zahájen 19. 8. Prvním
soupeřem našeho mužstva na novém trávníku hlavního hřiště bylo
SK SIKO Čimelice. Teď jsou odehrána 4 kola s bilancí 2 porážky, 1
remíza a 1 vítězství.
„B“ mužstvo zahájilo sezonu prakticky bez přípravy (až na
několik hráčů, kteří chodili trénovat s áčkem) rovnou mistrovskými
utkáními. Po třech odehraných kolech má „B“ tým bilanci jedné
porážky a dvou remíz. Největší problém mužstva je nedostatek
hráčů v mistrovských utkáních.
Starší žáci zahájili sezonu vydařeným turnajem, kterého se zúčastnila tři silná mužstva z okresu Tábor a naše
mužstvo. V současné době mají starší i mladší žáci odehrána dvě mistrovská kola. Největším problémem je, že stále není
obsazen post vedoucího mužstva starších žáků. Funkci trenéra i vedoucího tak zastává pouze jeden člověk, což je stav
velmi špatný. Žádáme proto zejména rodiče hráčů, jestli by nepomohli s vedením mužstva starších žáků.
Svou mistrovskou soutěž zahájily také všechny přípravky. Oproti loňskému roku je na jejich hře vidět velký
pokrok a tím pádem se dostavují i dobré výsledky.
Výbor klubu se schází pravidelně jednou měsíčně na výborových schůzích a řeší aktuální problémy, kterých je
vždy poměrně dost. Zatím se dobrou vzájemnou spoluprací daří všechny řešit.
Závěrem bych chtěl upozornit na to, že fotbalový klub FC Chýnov oslaví v příštím roce velmi významné výročí,
80 let od svého vzniku. Zdá se to ještě za dlouhou dobu, ale víte dobře, jak čas rychle utíká. Výbor se již začal zabývat
otázkou zajištění důstojného průběhu těchto oslav, ať už se jedná o sportovní část, nebo o část prezentace klubu. Vzhledem
k tomu, že bychom chtěli uspořádat výstavu v informačním centru, žádáme všechny bývalé funkcionáře, bývalé i současné
hráče a všechny fanoušky, kteří mají nějaké předměty nebo dokumenty týkající se chýnovského fotbalu, jestli by byli
ochotni zapůjčit je na tuto výstavu. Pokud ano, kontaktujte prosím kteréhokoliv současného funkcionáře klubu. Předem
děkujeme.
Za fotbalový klub FC Chýnov Václav Zadražil, místopředseda

Kurs kresby
na faře
v Chýnově

pro děti
v pátek
14:45 - 15:45
pro dospělé
v pátek
19:00 - 20:00
Eva
WernerováMalkovská,
tel. 602 827 402

Občasník Chýnovska

Měk Chýnov pro Vás připravuje:
besedy:

15. 10. 2012 od 17:00
PhDr. Jiří Prášek: Mistr František Bílek a Chýnov
29. 11. 2012 od 16:00
Lubomír Slabý: Filipíny a Tchaj-wan
07. 12. 2012 od 16:00
PhDr. Jiří Prášek: Jihočeské Vánoce“
výstavy:
říjen: Mistr František Bílek, fotograﬁe
listopad: Eva Wernerová-Malkovská - obrazy
prosinec: Vánoční výstava, betlémy
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Z KATOLICKÉ FARNOSTI:
Ve farnosti jsme měli několik mimořádných chvil:
Na závěr hudebních kurzů ve škole byl v pátek 13. července v kostele krásný koncert. Chtěl bych poděkovat
za výtěžek vstupného 3085,- Kč, který bude použit na opravu fary.
V srpnu jsme prožili s dětmi z farnosti i z okolí týden na táboře v bývalé škole ve Zhoři u Pacova. Podnikli jsme
jeden větší výlet na Křemešník a exkurzi do kovárny a domácí pekárny v Cetorazi. Formou her jsme si přiblížili
téma celého tábora o zakladateli chýnovské farnosti - sv. Vojtěchovi. Na začátku září jsme se s dospělými i
dětmi sešli u táboráku. Děti si zahrály hry, dospělí si příjemně popovídali a všichni se dobře najedli.
Dušičková bohoslužba bude 1. listopadu v 18:00v obřadní síni chýnovského hřbitova.
Na sobotu 10. listopadu chystáme svatomartinský průvod s lampionovou dílničkou a na prosinec již
tradiční vánoční dílnu pro děti i dospělé.
Pokračujeme v opravách chýnovské fary. Vyměnili jsme čtyři okna v přízemí v průčelí a vymalovali jsme
farní místnost. Nyní na podzim bude probíhat obnova fasády průčelí fary. Celkový rozpočet na fasádu průčelí
a 4 okna je 270 tisíc Kč. Město Chýnov přispělo 120 tisíc Kč. Jsem velmi vděčný za tuto pomoc.
Mgr. Václav Mikula
Závěrečný koncert hudebních kurzů a děti z farnosti na Křemešníku

Husitské muzeum v Táboře si Vás dovoluje pozvat na výstavu ke 150. výročí založení Sokola

„Paže tuž, vlasti služ!“ Sokolové v Táboře od počátku po dnešek
od 21. září do konce února 2013, otevřeno: středa - sobota 9 - 17 hod. (do 30. 9. denně).
INZERCE:
AUTOŠKOLA
Monika Valentová

300 - 500,- Kč poukázka
za uzavření smlouvy i navýšení příspěvku účastníka
PF České pojišťovny či Komerční banky
u níže uvedeného poradce
Dále ZDARMA stavební spoření pro osoby nad 55let
o cíl. částce 200 tis. Kč
a dětí do 10 let o cíl. částce 150 tis. Kč
a plyšák MOPY ZDARMA.
(pěkný dárek k Vánocům narozeninám, svátku, apod.)
ANDREA RÝCOVÁ-VYSOCKÁ 606 289 341

nabízí:

kurzy pro žadatele o ŘP sk. B

Možnost individuálního studijního plánu
Zapůjčení výukových materiálů
Kondiční jízdy

Podzimní akce:
pro přihlášené v období 1.9.2012 – 31.12.2012
dárek: FLASH DISK 16GB
Tel.: 732 833 768
monika.valentova07@centrum.cz

Chýnovský občasník, číslo 94, září 2012. Vydává město Chýnov čtyřikrát ročně v nákladu 900 výtisků.
Z pověření ŠKK sestavily: M. Fučíková, Bc. Š. Jirásková, D. Velasová, graﬁka a sazba: Mgr. L. Mikulová
Tisk: PAF GROUP s.r.o.
příspěvky můžete zasílat na e-mail knihovna@chynov.eu
Městský úřad Chýnov, Gabrielovo náměstí 7, 39155 Chýnov tel.: 381 297 025, e-mail: tajemnik@chynov.eu www.chynov.cz
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