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SLOVO STAROSTY:
Dobrý den, vážení spoluobčané, dovolím si stručně
vás seznámit s výsledky hospodaření a činnosti města
v uplynulém roce 2012. Celkový objem příjmů města
na úrovni 47,322 mil. Kč stačil na všechny výdaje, které
město Chýnov v uplynulém roce vynaložilo. Dokázali
jsme hospodařit bez použití úvěru, bez schodku rozpočtu,
a to i díky přijetí dotací v celkové výši 8,6 mil. Kč. Výši
dříve přijatých úvěrů se podařilo snížit o více jak 2,374
mil. Kč a celkové zadlužení k počátku roku představovalo
jen 2,85 mil. Kč, které jsou spláceny z příjmů z nájemného
z bytů a od Chýnovské majetkové. Je reálný předpoklad,
že zbytek úvěrů bude do konce volebního období zcela
doplacen. Znamená to, že Chýnov má prostor i pro větší
investici, která by úvěr potřebovala, např. pro tělocvičnu,
kdybychom se rozhodli ji stavět a kdybychom měli kde ji
stavět. Vhodný prostor se však stále nedaří zajistit. Snad se
to ale jednou povede.

Největší investicí v minulém roce byly komunikace,
kdy jsme zhotovili povrchy chodníků a vozovek v ulicích
Vášova, Okružní a Na Lipici v celkové hodnotě cca 7,7 mil.
Kč. Další velkou investicí bylo celkové zateplení hasičské
zbrojnice Chýnov výměnou vrat, oken a zateplením fasády
i stropu, a to celkovým nákladem cca 2,2 mil. Kč. Následuje
investice do veřejného osvětlení, kde jsme nákladem cca 1
mil. Kč vyměnili betonové sloupy a svítidla na hlavním
tahu Chýnovem a všech 14 rozvaděčů veřejného osvětlení
v celém Chýnově cca za 400 tis. Kč. V této souvislosti jsme
ve třetině Chýnova instalovali bezdrátový rozhlas - 17 hnízd

(zbytek byl instalován v březnu 2013 – 22 hnízd), abychom
odstranili drátové vedení, které nám sloupy veřejného
osvětlení leckde ohýbalo. Po vyhodnocení slyšitelnosti
veřejného rozhlasu může dojít ještě k doplnění, zahuštění
sítě reproduktorů. Je však třeba mít na paměti, že každé
hnízdo něco stojí (cca 30 – 35 tis. Kč) a že přes zavřená
těsná plastová okna moc slyšet do bytu nebude.
Z drobnějších akcí zmíním např. zřízení dětského
hřiště ve Velmovicích, rozšíření sítě vodovodu, kanalizace
a plynovodu v místech Na Skalici, Za Školkou a Na
Návozech, včetně podkladů komunikací, obnovu kříže
Na Lipici, úspěšné vydání knihy Tábor, zřízení pergoly
v Kloužovicích na Občinách, podporu renovace exteriéru
i interiéru bývalé školy v Dobronicích. Také jsme dále
dovybavovali Chýnovskou majetkovou s.r.o., a to včetně
zateplení celé budovy, u které letos předpokládáme
dokončení fasády.
Značnou část rozpočtu r. 2012 spotřebovala údržba
veřejných prostranství, a to 3.369 mil. Kč. Sekání trávy,
úklid listí, prohrnování, posyp, úklid odpadků, údržba
zeleně. Provoz knihovny (včetně infocentra i výstav)
potřeboval 1,22 mil. Kč, na školství jsme z rozpočtu
poskytli 3,754 mil. Kč, na výkon státní správy 3.912 tis.
Kč. V kapitole sociálních věcí jsme vynaložili cca 1.129 tis.
Kč a to jak na provoz pečovatelské služby, tak na činnost
sboru pro občanské záležitosti. Zrenovovali jsme i interiér
hospody Na Radnici, odkanalizovali HZ Kloužovice,
veřejné prostranství u Podhradského rybníka, dva domy
Na Skalici, upravili jsme Bistro na hřišti i kotelnu, přidali 3
body veřejného osvětlení, dokončili jsme víceúčelové hřiště
s umělohmotným povrchem ve sportovním areálu, vyměnili
oplocení u hřiště na tenis, částečně i u fotbalového hřiště,
opravili jsme výtluky a překopy na místních komunikacích,
zhotovili cestu k pasíčce, obnovili povrch komunikace od
školy na hřbitov, opravili č. p. 126 (byt správce hřbitova) a
provedli řadu dalších drobných akcí.
Pokud se chcete podrobněji s činností města
seznámit jak s příjmy, tak výdaji města za r. 2012 jsou vám
všechny doklady na MěÚ Chýnov k dispozici k nahlédnutí.
Audit hospodaření města byl již za r. 2012 ukončen
pracovníky JČ kraje a výsledné hodnocení neobsahuje
žádnou výtku, prošli jsme bez ztráty kytičky, tak jako
v minulých letech. Z tohoto důvodu zastupitelé pak na svém
zasedání 19. 3. 2013 mohli hospodaření města v r. 2012
schválit.
Za zastupitele Mgr. Pavel Eybert - starosta
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY:
Děvečko, pozdrav a poděkuj…
Výrazy v angličtině, kterými se častují dnešní teenageři
i dospělí, už nikoho nepřekvapují. Jako samozřejmost
bereme i vulgární výrazy, kterými se hemží mluva
našich politických představitelů, známých osobností
a, bohužel, i některých rodičů či prarodičů. Slova typu
lhář, kreten, notorik, zločinec, tunelář, zvířecí názvy,
názvy chorob a další „lahůdky“,jsou jen malým výčtem
toho, co musí během dne nebo ve večerních zprávách
a diskusních pořadech vyslechnout dítě předškolního
věku. Všichni voláme po obrodě společnosti, po
správném chování, morálce a uvědomění, a přitom
zahlcujeme dnešní mládež výše uvedenými výrazy a
často jim nedáváme dobré příklady k následování
Doba je plná projektů, velkohubých plánů,
zvláštních sousloví, článků k různým tématům, rad,
jak vychovávat dnešní mladou generaci, ale zatím
jsem, kromě výjimek, ještě nikde nenarazila na stať
připomínající pět nejdůležitějších slov, která by měl
používat každý člověk a která by ono „vylepšení
společnosti“ určitě nastartovala. Nečekejte něco
objevného, všechna jsou notoricky známá, jenom jsme
je jaksi přestali používat. Pořád ještě nevíte, která to
jsou? Vzpomínáte, jaké salvy smíchu v nás vyvolává
jeden z ﬁlmových hrdinů, který žádá po svém otci
jakési kouzelné slůvko a vyslouží si jen jeho nadávku?
Nechci vás dlouho napínat, a tak ono slovíčko,
společně s ostatními, hned nabízím k přečtení – děkuji,
prosím, promiňte, dobrý den, na shledanou. Že jsem se
nemusela namáhat, protože je všichni známe? Jistě,
ale znát a používat je také trochu něco jiného. Dodnes
si pamatuji, jak mi moje babička vždycky říkávala:
„Děvečko, když někoho potkáš, vždycky pozdrav a za
všechno poděkuj“. Na první část její rady si vzpomenu
pokaždé, když se snažím v mateřské škole vysvětlit
dětem zásady správného chování, ale především
při cestě do zaměstnání. Denně potkávám desítky
dětí, které sotva odrostly naší školce, a denně jsem
udivena tím, jak moje práce rychle pozbyla smysl.
Kluci i dívky, spěchající za vzděláním, projdou kolem
bez pozdravu, jako by potkali úplně cizího člověka.
Ti „hrdinštější“ na mě ještě „tvrdě“ pohlédnou, jiní,
možná trochu v rozpacích, hledí raději do země nebo
raději odvrátí tvář. Říká se, že zapomínati je lidské,
ale stejně - není mi to příjemné, vždyť jsme si s dětmi
vždycky říkali, jak pozdrav dokáže člověku zkrásnit
den, jak je hezké se na druhého usmát a neminout jej
jen tak. Na prstech rukou se dají spočítat školáci, kteří
již na dálku vykřiknou slova pozdravu a dokonce se za
to vůbec nestydí. I když jsou tyhle děti v menšině, moc
si jejich vstřícnosti vážím a obdivuji jejich „odvahu“

udělat něco takového před tlupou kamarádů. Zároveň
si velice cením i jejich rodičů, protože je to především
jejich zásluha, že nedělají chyby ve výchově a vedou
své ratolesti správným směrem.
A druhá babiččina rada, že se má za všechno
poděkovat? Proč děkovat, když mi to nepřinese žádný
užitek? I takhle možná uvažují někteří z nás. Proč
prosit, když jedině já jsem středem vesmíru a všichni
by se měli točit kolem mě? Možná právě tady vzniká
ona často zmiňovaná špatná nálada ve společnosti,
kdy lidé nejsou schopni o něco slušně požádat, za
službu poděkovat a za chybu se omluvit. Tady je
třeba hledat „zakopaného psa“ – je nutné si uvědomit,
že nic se nepohne bez našeho přičinění. My, obyvatelé
maloměsta, nemůžeme měnit zákony a nařízení, ale
můžeme k vytvoření lepšího klimatu přispět tím, co
nás vůbec nic nestojí a co by mělo být ve vztazích
mezi obyvateli úplnou samozřejmostí. Uvědomuji si
také, že ne vždy je nám do smíchu, že každý řešíme
nějaký typ starostí, ať již rodinných, pracovních
nebo existenčních. Zkusme se nad ně povznést,
dodržujme pravidla, změňme zažité stereotypy,
používejme společenské rituály. Zavzpomínejme,
jaké to bylo pěkné dřív, když jsme jako děti zdravily
každého strejčka a tetičku, souseda i kolemjdoucího.
Všechno se dá znovu zachránit, obnovit a vylepšit,
pokud budeme sami chtít a pokud se budeme držet
nesmrtelných rad našich babiček.
Helena Málková, ředitelka MŠ Chýnov
Zprávy z mateřské školy:
 lednového zápisu do ZŠ Chýnov se zúčastnilo 37
dětí
 každý měsíc děti v MŠ zhlédnou 1 – 2 divadelní
představení nebo program s výchovným podtextem
 v MŠ nadále pracuje kroužky keramiky, Mysli
anglicky a taneční kroužek Atakáček
 v březnu pořádala MŠ v kulturním domě tradiční
karneval
 děti v místním infocentru zhlédly výstavu LEGA
s podtextem „I dnešní děti si dokáží hrát“

duben je startovním měsícem projektu Naše
město

MŠ pokračuje spolupráci s Domovem seniorů
v Chýnově (kulturní programy, společná tvoření dětí
a klientů)
 plánujeme návštěvu chýnovské knihovny
 MŠ připravuje zápis pro školní rok 2013/2014
 více než polovina dětí z MŠ prodělala v uplynulých
týdnech plané neštovice
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ŠKOLNÍ INFORMATORIUM:
Motto: „Neztrácejte víru v lidstvo. Pomyslete na stamiliony lidí, kteří vám nikdy neprovedli žádný hanebný kousek.“
Co vše se nám podařilo od posledního vydání občasníku do prvních jarních dní
- Účastnili jsme se „Stonožkové mše“ v chrámu svatého Víta
v Praze. Pražský arcibiskup J. E. Dominik kardinál Duka
poděkoval „stonožkovým“ dětem za jejich práci a za pomoc
ve válkou postižených oblastech. Prezidentka hnutí paní
Běla Gran Jensen zavzpomínala na projekty, jež „Stonožka“
v průběhu 22 let realizovala. Poté přednesly stonožkové
děti přímluvy a následovalo předání symbolických
darů, které charakterizovaly, čeho se stonožková pomoc
v Afghánistánu týkala. Naše žákyně Eliška Němečková
předala J. E. Dominiku kardinálu Dukovi stonožkový dort.
Žáci chýnovské školy odeslali na konto „Stonožky“ 33 507,Kč a tento dar byl použit na nákup odborných učebnic pro
12 středních škol v Afghánistánu. Dále následovalo ocenění
10 pedagogů a spolupracovníků „Stonožky“. Paní ředitelka
Marie Hánová přijala vyznamenání „Zlatou stonožku 1.
stupně“ z rukou J. E. Dominika kardinála Duky a paní Běly
Gran Jensen.
- Ve výtvarné soutěži, kterou pořádá Oblastní spolek ČČK
Tábor na téma „Čím bych chtěl být“, obsadil v kategorii
mladších žáků 2. místo Lukáš Svěchota a v kategorii střední
získala 1. místo Inka Horáková a 4. místo Ester Jandová.
- V rámci kampaně na podporu třídění odpadů vyhlašuje
autorizovaná obalová společnost EKO-Kom a Jihočeský
kraj výtvarně-literární soutěž „Pohádková knížka
Třídilka“. Josef Pták se umístil na 4. – 14. místě s textem
pohádky, Sabina Babůrková taktéž, ale s ilustrací. Dále
v knize byly využity výtvarné práce Denisy Rongeové,
Elišky Němečkové, Markéty Smitkové a Jakuba Hese. Žáci
3. B získali 2. místo s pohádkou Drak labužník. Slavnostní
vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 14. prosince v Domě
kultury METROPOL v Českých Budějovicích, kde naši žáci
převzali ocenění.
- Ve výtvarné a konstrukční soutěži, kterou vyhlašuje
Planetárium Praha, získali titul odborník – specialista na
konstrukce kosmických sond – ze 3. B – Šimon Jůza, Zuzana
Hanousková, Mathias Voigt, František Janů, Jakub Černý,
Barbora Hesová, Sabina Babůrková a z 5. A - Luděk Papež,
Josef Stoklasa, Aleš Stoklasa, David Smetana a Vojtěch
Frait.
- Naše škola se zapojila do sbírky pro FOND SIDUS
s výtěžkem 2 176,-Kč. Výnos ze sbírky je určen na vybavení
dětských zdravotnických zařízení přístroji, určeno pro
Pediatrickou kliniku UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole
a Dětskou kliniku FN Olomouc
- Pan učitel Jaroš s historickým kroužkem zajistil ﬁlmová
odpoledne, například Vzpomínka na Jiřinu Jiráskovou.
- Štěpán Hladík a Pavel Hladík reprezentovali naši školu
na 7. žákovské ekologické konferenci v Praze s prací „Po
stopách našich předků – František Bílek“. Jejich přípravu
zajistila paní učitelka Hana Kuchařová.
- Žáci 8. tříd pod vedením paní učitelky Šmejkalové a
pana učitele Dvořáka rozvíjeli své schopnosti v Techmanii
Science Centru v Plzni.
- Žáci 4. B pod vedením paní učitelky Káškové a Holotové
uskutečnili projekt „Hory 2012“ v Lipně nad Vltavou.
Program byl zaměřen především sportovně a kondičně,
nechyběla však ani vzdělávací složka.
- Kvalitní je práce novinářského kroužku, školní časopis

SLIM je chloubou školy.
- Krásně se zaběhl nový kroužek – Mladý reportér.
Televizní vysílání z Chýnova je velice zajímavé, můžete ho
zhlédnout na webu školy.
- Taneční kroužek měl soustředění na Monínci. 50 dětí z
naší školy se zúčastnilo víkendového tanečního klání, na
kterém se zdokonalovaly v taneční technice a učily se nové
sestavy, které se chystají předvést na březnové krajské
soutěži v Českých Budějovicích a v Jindřichově Hradci.
Dále by se děti rády představily na celorepublikovém
projektu Česko se hýbe, který vyhlásila Asociace školních
sportovních klubů ČR.
- Žáci turistického kroužku s panem učitelem Dvořákem
se vypravili na Homoli a následně přespali ve škole, dále
navštívili předvánoční Prahu a v březnu se vypravili do
Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.
- V okresním kole olympiády v anglickém jazyce ve II.
kategorii vybojoval 2. místo Petr Freitag (IX. B). Tento žák
zároveň získal ocenění za nejlepší výsledek v Jihočeském
kraji v testování anglického jazyka devátých tříd základních
škol a víceletých gymnázií.
V první kategorii olympiády Aj obsadila 6. místo Eliška
Čmelíková (VI. A).
- V okresním kole chemické olympiády získala 2. místo
Eliška Němečková (IX. B), tato žákyně obsadila rovněž
6. místo v olympiádě v německém jazyce a 9. – 10. místo
v olympiádě v českém jazyce.
- Proběhlo školní kolo pěvecké soutěže, nejúspěšnější žáci
postupují do okresního kola Jihočeského zvonku.
- Uskutečnilo se okresní kolo matematické olympiády 5. a
9. ročníků, z 5. ročníků získal 1. – 2. místo Michal Macháček
(V. B), 4. místo Filip Lhoták (V. A), 5. – 6. místo Eliška
Dvořáková a Kateřina Markvartová (obě V. A) a 7. – 9.
místo Jan Mikula (V. B). Všichni tito žáci byli úspěšnými
řešiteli. Z 9. ročníků obsadila Klára Holkupová 10. - 11.
místo, byla úspěšnou řešitelkou a postupuje do kraje.
- V okresním kole dějepisné olympiády obsadil Filip
Zadražil 6. místo a postupuje do kraje.
- V okresním kole recitační soutěže vybojovala 1. místo
Lucie Bartáčková (III. B), 2. místo získal Vojtěch Zadražil
(IV. B). Oba postupují do kraje. V kategorii starších žáků
přivezla čestné uznání Anežka Zywczoková (VII. B).
- ŠD vyrobila dárky na zápis pro školní rok 2013/2014
na den 25. 1. 2013. K zápisu se dostavilo 48 dětí, ale je 13
odkladů, takže do 1. ročníků nastoupí 35 žáků.
- Ve spolupráci s městem Chýnov jsme 19. 1. 2013 kvalitně
připravili 13. ročník Běhu milenia. Hlavními garanty byla
paní učitelka Holotová a pan zástupce Mládek. Poděkování
patří ale rovněž dalším organizátorům, kteří se podíleli na
kvalitním průběhu závodu, značení trasy, umístění zprávy
na web atd., a rovněž všem sponzorům, kteří umožnili
konání této akce.
- V lednu se uskutečnil velice pěkný ples Klubu přátel
školy, děkujeme všem rodičům, kteří se plesu zúčastnili
nebo podpořili školu zakoupením vstupenky. Výtěžek
plesu je opět využíván ve prospěch našich žáků, děkujeme
KPŠ za přípravu této akce a též všem sponzorům.
- V úterý 12. 2. celou školu oživil „maškarní rej“, velice
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chválíme, že téměř všichni žáci i učitelé přišli v pěkných maskách.
Odpoledne pak pokračoval družinový karneval.
- Zapojili jsme se do projektu „Zvyšování motivace k technickému
vzdělávání“, který realizuje Vyšší odborná škola, Střední
škola, COP Sezimovo Ústí. Projekt je ﬁnancován z ESF v rámci
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
- Žáci 7. ročníků se zapojili do ekologické soutěže na téma „Voda
pro život“, kterou organizuje Jč skupina Klubu ekologické
výchovy.
Připravujeme:
• program na Týden UNESCO na téma „Mezinárodní rok vody“
v týdnu od 22. - 26. dubna 2013
• Pod Klubem ekologické výchovy se zapojíme do celostátní
výtvarné a literární soutěže „Mezinárodní rok vody – Voda pro
život“
Za Základní školu Chýnov Mgr. Marie Hánová, ředitelka školy

Stonožková mše v chrámu sv. Víta v Praze.

Čtvťáci na horách

ČTVRŤÁCI NA HORÁCH
Každou zimu se naše třída vydá do hor, abychom si
všichni užili čerstvého vzduchu a zároveň se zdokonalili
v lyžování. Letos jsme se vypravili do Lipna nad Vltavou.
Dopravu na místo zajistili někteří rodiče a tak jsme se ve
čtvrtek 20. prosince všichni sešli před chatou jménem
Lanovka, kde jsme se také ubytovali. Ještě ve škole jsme
si plánovali, kdo s kým bude bydlet, takže rozdělení do
pokojů bylo poměrně snadné. V našem pánském pokoji
se ubytovalo celkem 6 kluků – Máťa, David, Maty, Míša,
Libor a Quido. Vybalili jsme si všechny věci a sešli se
v jídelně, kde nám paní učitelka sdělila potřebné informace
k lyžařskému výcviku.
Ještě před obědem jsme zkusili, co nás vlastně čeká.
Několikrát jsme sjeli méně obtížnou sjezdovku, abychom
si vyzkoušeli, co všechno jsme za rok zapomněli nebo
naopak vylepšili. Sjezdy byly téměř bez problémů. Všichni
dospěláci nás chválili a myslím, že to bylo zasloužené.
Nekonaly se žádné nebezpečné pády jak na svahu, tak
na vleku, takže super. Určitě se nám dařilo i proto, že
sjezdovky byly nádherně upravené, proto byl z jízdy
opravdový požitek. Vrcholem našeho kurzu byly slalom a
sjezd, při kterých se teprve ukázalo, kdo je dobrý lyžař.
Ve slalomu zvítězil Tomáš a nejlepším sjezdařem se stal
Dan.
Vedle lyžování jsme se dozvěděli i mnoho zajímavostí
– šli jsme stezkou v korunách stromů a paní učitelka nám
vyprávěla i o nálezu pravěkého lovce, který byl nalezen
zamrzlý v ledu. Večerní program probíhal na chatě, ale
jeden den jsme si šli zaplavat do nedalekého bazénu. Ten
byl plný vodních atrakcí, které jsme si všechny vyzkoušeli
a ještě si pěkně zaplavali. Zajímavá byla i vědomostní hra
s názvem Kufr, která provětrala naše mozkové závity.
K večernímu programu patřila i minidiskotéka s tancem
a hraním různých her. Nejvtipnější byl tanec s jablkem,
které dvojice tanečníků přidržovala svými čely. Školu nám
trochu připomínala malá hodinka angličtiny, ale nepadaly
žádné špatné známky, prostě jsme se jen naučili nová
slovíčka vztahující se k vánočním svátkům. Všechny
nás také pobavil malý ohňostroj, který úplně navodil
předvánoční atmosféru.
Letošní pobyt na horách jsme si všichni moc pochvalovali.
Ukázalo se, že jsme fajn parta, která dokáže spoustu
věcí a také se umí krásně pobavit. K dobré pohodě
určitě přispělo i krásné počasí, výborné jídlo, které nám
připravovaly paní kuchařky, a vlastně vůbec všechno.
Těším se na další, v pořadí již pátou, výpravu naší třídy
na hory.
Za třídu 4.B napsal Matěj Kadlec

Čtení pomáhá

Družina společně se 4.B poprvé přispěla na konto
charity v rámci projektu Čtení pomáhá, do kterého
se děti aktivně zapojily již na začátku školního roku.
Cílem projektu je spojit potěšení ze čtení s radostí
z pomoci druhým. Bonusové peníze za přečtené
knihy zaslali žáci naší školy na konto devítiletého
Jakuba, který je postižený těžkou diparetickou
formou dětské mozkové obrny. Chlapec bude moci
podstoupit opakovaně speciální léčebnou metodu
praktikující v Piešťanech na Slovensku, díky které
se poprvé dokázal sám postavit. Doufáme, že jsme
naším malým příspěvkem pomohli a věříme, že bude
Jakoubek po dalších rehabilitacích již běhat mezi
svými vrstevníky.
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PODĚKOVÁNÍ...
Dne 17. ledna 2013 v 3:10 h se stala v Chýnově vážná dopravní nehoda, při které řidič nákladního
automobilu MAN na zasněžené vozovce nezvládl řízení svého vozu, prorazil ochranná svodidla, podezdívku i
plot a zastavil se až o náš dům č.p. 60, který se nachází u hlavní silnice č. I/19 v Bílkově ulici.
To vše by nebylo až tak vážné, kdyby však zcela nezboural plynovou kapličku, která byla v zahrádce
před domem. Při tom došlo k vážnému poškození celé plynové přípojky, její středotlaké části a dalšího zařízení
s následným únikem plynu, který vnikal do sklepení domu, šířil se do okolí a tvořilo se tak velké nebezpečí
výbuchu a následného požáru. Ale měli jsme štěstí v neštěstí, protože ještě před příjezdem HZS Tábor, Policie
ČR a pohotovostního vozidla E.ON se podařilo plyn uzavřít a tím zamezit nejhoršímu.
Po ukončení vyprošťovacích a zabezpečovacích prací, které skončily v 6:30 h, však nastalo dilema.
Nikomu se nic nestalo, což bylo jedině dobře, ale naše starosti, jak budeme topit, vařit, jak zabezpečit dům
atd., byly veliké a nesnadné.
S tím nám velice pomohl
starosta města Chýnova pan
Pavel Eybert, kterého jsem
v tíživé situaci požádal o
pomoc. Velmi ochotně a
rychle zorganizoval a zajistil
vše potřebné. Na místo se
dostavila parta z Chýnovské
majetkové pod vedením
pana Františka Váchy a ihned
začala s úklidem, odvozem
sutin a výkopovými pracemi
k přípojce plynu. Nakonec
vybudovali i provizorní
oplocení pozemku. Na místo
přijel za ﬁrmu HAT Servis,
kterou rovněž zajistil pan
starosta, pan Jan Hes a povolal
své muže do akce, aby
zprovoznili vytápění domu
a zajistili vše potřebné. K
tomu byla ale zapotřebí nutná
oprava středotlaké části. To
také pan starosta zařídil a ihned se dostavili pracovníci E.ON a přípojku opravili. Ale aby všichni tito lidé mohli
zde pracovat a nebýt bezprostředně ohrožováni auty, neboť chyběla ocelová svodidla, zajistil pan starosta u
SÚS Tábor nápravu. Přijela další parta a vybudovala nová svodidla. Kolem poledne se vše chýlilo k závěru…
Opravená přípojka, vybudovaná nová kaplička, připojen plyn do domu, revize, oplocení, úklid pozemku a
okolí. Ve 14 hodin jsme měli v domě zase teplo a mohli si po téměř 12 hodinách sledu událostí oddychnout.
Nádherná koordinace práce, vzájemná spolupráce všech pracovníků, ochota a vstřícnost. Ano, tak to bylo. Okolo
domu se střídala spousta lidí, všichni se snažili pomoci a profesionálně odváděli svou práci v nepřízni počasí,
za sněžení a pěkné zimy. Odměnou jim byl jen horký čaj nebo káva a samozřejmě slova díků a chvály.
Proto chci veřejně všem zúčastněným, kteří nám pomohli a podíleli se na této akci, poděkovat a vám všem
oznámit, že takové lidi zde v Chýnově máme, můžeme se na ně spolehnout a být na ně po právu hrdí.
Děkuji. Karel Vilímek

Poděkování...
Vedoucí Chýnovské majetkové děkuje všem
občanům, kteří se podíleli na zimní údržbě
chodníků a také na jejich jarním úklidu.
František Vácha

Nový bankomat ČSOB
v Chýnově již v květnu 2013
Provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Adresa nového bankomatu ČSOB: Gabrielovo nám. 460, Chýnov (pošta)
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Z KATOLICKÉ FARNOSTI:
Tříkrálová sbírka
Začátkem ledna chodilo v Chýnově a okolí 9 skupinek
koledníků, kteří celkem vybrali 43.082,- Kč. Z toho
podporujeme dvě čtrnáctileté dívky na Haiti v rámci
Adopce na dálku (platíme jim školu). Další část peněz
je pro táborskou Charitu (středisko Auritus) a pomoc
Charity u nás i v zahraničí. Chtěl bych moc poděkovat
všem, kteří přispěli při Tříkrálové sbírce.

Tříkráloví koledníci a kolednice

Svatý Vojtěch
Kolem svátku sv. Vojtěcha děláme poutní procházku
ke kapli na Pacové hoře. Letos půjdeme nejbližší
neděli 28. dubna. Vyjdeme v 15:00 od posledních
domů ulice Na Skalici, pobožnost u kaple nad jeskyní
bude v 16:00.

opravená fara

Noc kostelů
Po loňském pěkném průběhu bychom se chtěli i
letos přidat k evropské akci „Noc kostelů“, která se
koná v pátek 24. června večer. Je to právě pátek před
chýnovskou poutí. Začátek bude v 19:00, můžete se
těšit na varhanní hudbu a výstup na věž...
Oprava fasády fary
Chtěl bych poděkovat městu Chýnov i všem dárcům
za pomoc při zaplacení opravy přední části fasády fary.
Celková cena prací 270.000,- Kč (z toho: 235.000,Kč oprava fasády, 35.000,- Kč výměna čtyř oken
v přízemí.)

Pouť ke sv. Vojtěchu na Pacovu horu

Dětská vikariátní pouť
Letos bude v Chýnově 20. května pouť pro děti
z farností na Táborsku. Začátek bude u jeskyně, děti
půjdou lesem do Chýnova, navštíví domov seniorů a
zakončí bohoslužbou v kostele.
Mgr. Václav Mikula
Další informace z farnosti, pozvánky a fotograﬁe
naleznete na www.katolik.cz/chynov.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
Náboženská obec Církve československé husitské v Chýnově
zve na výstavu
„Křížová cesta v dílech Františka Bílka a Viktora Foerstra“
Reprodukce uměleckých děl od obou autorů budou vystaveny ve sboru CČSH Tvrz víry.
Výstava bude otevřena po velkopáteční pobožnosti. Tento den budou k zhlédnutí též originály reprodukcí
křížových cest z let 1901 a 1914.
Velký pátek – 29. 3. pobožnost od 17 hodin Boží hod velikonoční – 31. 3. bohoslužby od 9 hodin
Ve čtvrtek 9. května od 17. 30 hodin zveme na setkání ke Dni matek s knihou Kalendář tvého jména.
Kniha naznačuje cestu vzájemnosti tak, jak vyjádřil František Bílek svým dílem: „Jak se milost sklání k nám
v ženě andělské“. Zveme srdečně všechny, zvláště ženy.
Za Náboženskou obec CČSH v Chýnově: Oldřich Horek, farář
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SDH CHÝNOV:
V lednu, přesně šestého,
na tři krále uplynulo již 135 let
od založení sboru dobrovolných
hasičů v Chýnově. Hasiči si tak
připomínají toto výročí na všech
akcích, které v letošním roce pořádají.
Začínáme hned s příchodem nového roku na
náměstí při ohňostroji teplým hasičským přípitkem,
který hasiči každoročně připravují spolu s vedoucí školní
kuchyně. Běh milénia patří také pevně do kalendáře akcí,
kdy přispíváme k dobré atmosféře běhu zahřátím všech
účastníků dobrým a hlavně teplým pitím s guláškem
podávaným z naší polní kuchyně.
Na Výroční valné
hromadě okrsku Chýnov,
která se tentokrát konala
v
Kloužovicích,
bylo
konstatováno, že spolupráce
mezi všemi sbory okrsku
je na velmi dobré úrovni
a hasiči jsou pro své obce
hybnou silou.
První ostrý výjezd
v letošním roce byl k požáru
komínového tělesa v ulici
Černovická a hned za tři dny
vyjížděli k požáru rodinného domu v ulici Špýcharská.
Únor začal už se zabydlující se tradicí
maškarního průvodu, při kterém bychom přivítali větší
zapojení občanů v maskách. Ale i tak letošní průvod
v mrazivém počasí byl v mnohém pozitivní. Týden
nato provoněla hasičskou zbrojnici tradiční jihočeská
zabijačka. Ten, kdo přišel, mohl ochutnat všechny
zabijačkové pochoutky. Hasičský ples byl vyvrcholením
zimního období. Po měsíci příprav se v plně zaplněném
sále kulturního domu rozběhla za přispění hudby Blue
Band dobrá zábava, kterou narušilo jen nezodpovědné

MUDr. Jiří Havlíček
praktický lékař pro děti a dorost
změna ordinačních hodin:
pondělí 7:00 - 12:30
(9:00 - 11:00)
úterý
9:00 - 13:00
akutně nemocní
13:00 - 18:00
středa
7:00 - 12:00
pro zvané
čtvrtek 7:00 - 11:00
pátek
7:00 - 13:00
7:00 - 9:00 akutně nemocní
od 9:00 zvané preventivní prohlídky

chování jednoho občana, který o půlnoční přestávce, kdy
pořadatelé chtěli představit všechny sponzory a zároveň
jim poděkovat za podporu, tento vypnul hlavní vypínač
elektrické energie a tím způsobil, že místo poděkování
hasiči museli zajistit náhradní napojení el. energie tak,
aby mohl ples vůbec pokračovat. Tímto bychom se
chtěli ještě jednou omluvit sponzorům a zároveň jim
poděkovat za jejich podporu našeho sboru.
V rámci fyzické přípravy se naši mladí členové
účastnili ﬂorbalového turnaje pořádaného hasiči z
Choustníku a obsadili na něm krásné druhé místo.
Březen zahájil shromážděním představitelů
sborů okresu na společném jednání Výkonného výboru
a Okresní revizní rady
Okresního sdružení hasičů
Tábor.
Pomocnou ruku jme podali
při havárii vodovodního
řadu v Krátké ulici, kam byla
přistavena naše cisterna,
aby si zde občané mohli
natočit vodu. Po provedené
opravě byla komunikace
ještě umyta od nánosů
bahna. K dalšímu požáru
v tomto roce jsme vyjížděli
do Prasetína k požáru střechy rodinného domu. Až na
místě se zjistilo, že se jedná opět o požár komínového
tělesa. Kromě těchto akcí se hasiči od začátku roku
pravidelně školí, provádí údržbu techniky, hasičské
zbrojnice a pracují na repasi automobilového žebříku.
Závěrem tohoto článku si vás dovoluji pozvat 15.
června na oslavu 135. výročí založení sboru do hasičské
zbrojnice v Chýnově, kde bude den otevřených dveří,
malá výstava techniky a hlavně společenské posezení s
hudbou na dvoře hasičské zbrojnice, a i na další akce
pořádané naším sborem v letošním roce.
Za SDH Chýnov Jan Pistulka st.

Sbírka Rolničkové dny 2013

Ve čtvrtek 25. dubna 2013 se opět do ulic Chýnova
vydají dobrovolníci se zapečetěnými kasičkami. Možná
právě vás požádají o příspěvek pro Diakonii Rolnička
ze Soběslavi a jako poděkování vám nabídnou
symbolickou rolničku. 12. ročník sbírky „Rolničkové
dny“ proběhne v týdnu od 22. do 26. dubna i v dalších
9 jihočeských městech.
Letošní výtěžek sbírky je určen na nákup a rekonstrukci
chráněného
bytu
pro
lidi
s mentálním postižením.
Děkujeme všem, kteří nás během
Rolničkových dnů podpoříte.
Vaše Rolnička
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SPOLEČESKÁ KRONIKA, ZPRÁVY Z MATRIKY:
Životní jubilea

do konce března letošního
roku oslavili nebo ještě oslaví
své životní jubileum tito naši
spoluobčané:
70 let
Sumerauerová Marie, Chýnov
Míchal Josef, Chýnov
Pošusta Jiří, Chýnov
Michalcová Jana, Chýnov
75 let
Plocha Jaroslav, Záhostice
Růžičková Helena, Chýnov
Kadlecová Marie, Kloužovice
Bočanová Eva, Chýnov
80 let
Basík Josef, Kloužovice
Makovcová Milada, Velmovice
Volfová Květa, Kloužovice
Hanousek Josef, Chýnov

Narozené děti:
prosinec 2012
Rybníčková Patricie, Chýnov
leden, únor 2013
Kříž Dušan, Velmovice
Půža Daniel, Chýnov
Návara Adam, Chýnov
Hoch Josef, Kloužovice
Koller Jakub, Chýnov
Duchoňová Tereza, Chýnov

Úmrtí:
Šmejkalová Emilie, 1922, Chýnov DS
Kadleček Josef, 1923, Chýnov
Korbelová Marie, 1923, Chýnov DS
Kabátová Marie, 1927, Chýnov DS
Mládková Miroslava, 1929, Chýnov
Krchová Irena, 1939, Dobronice
Čulíková Alena, 1943, Chýnov
Biedermann Kamil, 1925, Chýnov
Straka Josef, 1924, Kloužovice

14. 2. 1953 v Obřadní síni národního výboru v Chýnově vstoupili do
manželství nevěsta slečna Květuše Chyšková a ženich pan Josef Barták.
2. 3. 2013 pro ně jejich velká rodina společně se SPOZ Chýnov připravila
slavnostní akt opět v obřadní síni Městského úřadu v Chýnově za účasti
představitelů města Chýnov a města Tábor .
Jubilanti slib daný si před šedesáti lety opět potvrdili před starostou města
panem Pavlem Eybertem. Obdrželi květiny, dárky a blahopřání.
Celý obřad doplnila svým krásným zpěvem slečna Sabina Jarošová za
hudebního doprovodu paní Marie Novákové.

85 let
Pakostová Světluška, Chýnov
Tročil Josef, Dobronice
Janů Růžena, Záhostice
Jůza Josef, Chýnov
92 let
Josefa Coufalová, Chýnov

100 let – nejstarší občanka
Chýnova
Josefa Čížková, DS Chýnov

18. 2. 2013 proběhla v Domově pro seniory oslava 100. narozenin
klientky paní Josefy Čížkové. Kromě vedení DS Chýnov, zástupců města
Chýnov starosty Mgr. Pavla Eyberta a zástupkyň SPOZ přišlo blahopřát
vedení Okresní správy sociálního zabezpečení v Táboře zastoupené paní
ředitelkou JUDr. Marcelou Vaškovou a její zástupkyní, vedoucí odd.
nemocenského pojištění OSSZ Tábor, JUDr. Hanou Hejlovou. Slavnosti
se zúčastnily i děti z Mateřské školy v Chýnově s krátkým programem.
Usměvavá paní Čížková se se všemi pozdravila a pohovořila o svém
životě.
Marie Fučíková, předsedkyně SPOZ

Všechny uvedené jubilanty
navštívily členky SPOZ
s blahopřáním a drobným dárkem.
Ještě jednou přejeme vše nejlepší,
spokojenost a hlavně pevné zdraví.

Sňatky:
Pavlinec Martin, Tábor
Biedermannová Eva, Tábor
Hladík Patrik, Prasetín
Musilová Martina, Prasetín
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V letošním roce první „Vítáníčko“ bylo plné vítaných
dětiček a jejich rodin. Tentokrát jsem vítali 12 dětí
narozených ještě v roce 2012. Bylo velice příjemné, že
celé rodiny se přišly potěšit a podpořit tuto krásnou tradici
v Chýnově. Děkujeme. Celou slavnost zpestřily svým
vystoupením děti z mateřské a základní školy. V tomto roce
je narozeno již sedm nových občánků, a proto se těšíme, že
„Vítáníčko“ bude v nejbližší době znova.

Dagmar Mládková

KNIHOVNA A INFOCENTRUM:
V pátek 1. února jsme v městské knihovně představili
ukrajinskou malířku Viktorii Brabcovou. Paní Brabcová
žije již třináct let v Českém Krumlově a její výstavu obrazů
jsme si měli možnost prohlédnout v provozních hodinách
knihovny až do konce února.

DUBEN

 6. 4. Společenský večer chýnovských podnikatelů
 15. – 19. 4. Malování Měk Chýnov – knihovna
uzavřena
 30. 4. Pálení čarodějnic na hřišti s KLÁVESY
BAND

KVĚTEN

 3. 5. Vernisáž výstavy „KRÁSY SLOVINSKA“
(Měk Chýnov, výstava potrvá do konce května)
 8. 5. 80 let chýnovské kopané - slavnostní zápas
(st. garda Bohemians Praha x FC Chýnov)
 17. 5. Bambi
 18. 5. Výročí - 20 let partnerství s Oberthalem
 20. 5. Dětská vikariátní pouť Chýnov
 23. 5. od 19:00 „Noc kostelů“
 26. 5. Chýnovská pouť Nejsvětější Trojice
 31. 5. Dětský den
V pátek 1. března prošla knihovna velkou změnou. Téměř
přes noc se proměnila z „obrazové galerie“ na „muzeum
LEGA“. Své sbírky nám předvedli bratranci Matěj Kadlec
a Karel Fučík ml.

- Celý týden od 15. až do 19. dubna bude knihovna
z důvodu malování uzavřena. Děkujeme za pochopení.
- Od března 2013 jsme v knihovně zavedli některé nové
poplatky a to: za zamluvenkovou službu 10,- Kč za 1
knihu a za objednávku knih z knihovny 50,- Kč. U povinné
literatury měníme výpůjční dobu ze tří měsíců na 1 měsíc.
- Ještě prosba k občanům. V září připravujeme výstavu
starých fotograﬁí a pohlednic u příležitosti 110. výročí
udělení statutu města Chýnovu. Pokud máte fotograﬁe
či pohledy z počátku století do konce 20. let a nebyly
uveřejněny v knize „Chýnovsko, svědectví starých
pohlednic a fotograﬁí“, buďte tak hodní a zapůjčte nám je.
Děkujeme.
Štěpánka Jirásková a Daniela Velasová

ČERVEN

 1. 6. Dětský den – fotbalové hřiště
 8. 6. MTB Maraton města Chýnov – cyklozávod
všech kategorií
 15. 6. Sbor dobrovolných hasičů Chýnov, oslava
135. výročí založení, hasičárna
 22. 6. Svatojánská noc
 28. 6 .Oldies party s KLÁVESY BAND – Bistro
na hřišti
 Měk Chýnov – výstava „80 let chýnovské
kopané“
Ve čtvrtek 28. února přijal pozvání na besedu snad
v současné době nejznámější chýnovský občan René
Kujan. Pan Kujan je prvním mužem na světě, kterému se
podařilo oběhnout ostrov Island.
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Měk Chýnov
Srdečně vás zveme na vernisáž
VELIKONOČNÍ VÝSTAVY
která proběhne v pondělí 25. 3. 2013 od 17:00.
Výstava bude k vidění v provozních hodinách Měk Chýnov do 11. 4. 2013

Poutník 2013

Sobota 20. 4. 2013 (odjezd v 7:27 z vlakového nádraží v Chýnově)
Sudoměřice u Tábora – Chotoviny - Tábor (celkem 13 km)
- vlakem z Chýnova do Tábora, kde přestoupíme (8:16) na vlak do Sudoměřic u Tábora (8:33)
- od vlakové stanice půjdeme po žluté turistické značce až do Chotovin. V Chotovinách si můžeme prohlédnout z dálky zámek
(veřejnosti nepřístupný) a kostel, odtud po červené značce směr Tábor, cesta povede okolo Jordánu.
- vlak z Tábora do Chýnova jede ve 14:15 (příjezd ve 14:29)
Sobota 18. 5. 2013 (odjezd v 8:29 z vlakového nádraží v Chýnově)
Obrataň – Sudkův důl – Bezděčín – Údolí Josefat – Nové Dvory – Pořín (celkem 12 km)
- vlakem do Obrataně, odkud se po vedlejší silnici vydáme do Sudkova Dolu (v Sudkově Dole je k vidění stará tvrz z 15. století),
dále po žluté přes Bezděčín a Josefatské údolí do Nových Dvorů
- z Nových Dvorů po silnici do Pořína na vlakové nádraží, vlak z Pořína odjíždí ve 13:09
Sobota 29. 6. 2013 (odjezd v 7:27 z vlakového nádraží v Chýnově)
Sezimovo Ústí I. – Větrovy – Vlčí důl – Harrachovka - Tábor (celkem 12 km)
- vlakem z Chýnova do Tábora, kde MHD dojedeme do Sezimova Ústí I
- půjdeme po červené turistické značce až na Větrovy a dále přes Vlčí důl až k Harrachovce, odtud pak po silnici na Staré město
v Táboře a přes centrum k nádraží, vlak z Tábora do Chýnova jede ve 14:15 (příjezd ve 14:29)

Pozvánka na Svatojánskou noc
Ačkoliv většina z nás v tento čas teprve očekává příchod jara, město se už připravuje na to nejteplejší období roku –
na léto. Po dvou úspěšných ročnících chceme i letos společně oslavit svátek sv. Jana, tedy i začátek léta. Na programu
bude i letos lampionový průvod, veliký táborák a k dobré náladě nám zahraje folková skupina „Za Sluncem“. Nezbývá
než si v kalendáři poznačit termín: sobota 22. června 2013.
Mgr. Josef Musil, člen RM a předseda ŠKK

MUZIKANTI Z JIŽNÍCH ČECH
Nová dechovka z Chýnova MUZIKANTI
z JIŽNÍCH ČECH zahájila sezónu 2013 na
Hasičském plese v Malšicích, kam přišlo 650
lidí. Dále hrála v Praze „Na Vlachovce“, kam
s pomocí infocentra uspořádala zájezd pro
příznivce dechovky.
Vlastní akce kapely byla v Chýnově, Posezení
s písničkou - Moravský večer, kde kapela
představila nové blatské kroje pro zpěvačky.
Kroje jsme pořídili za podpory ﬁrem Petrastav
s.r.o., Dřevotvar s.r.o. a města Chýnova. Touto
cestou ještě jednou děkujeme a vaší podpory
si velice vážíme.

Připravujeme:
Natáčení našeho prvního CD nosiče, který by
měl být hotový do konce května.
Zájezd do Moravských Budějovic 26.5.2013 na dechovkový festival, kde vystoupíme spolu
s MORAVANKOU a MISTŘÍŇANKOU. Info u pí.
Jiráskové v infocentru.
R. Hruška
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150 LET OD OBJEVU CHÝNOVSKÉ JESKYNĚ
14. července 1863 v Jůzově lomu na jižním svahu
Pacovy hory nedaleko Chýnova vstoupil do
nedávno objevené pukliny dozorce nad vápnem
sousedního Schwarzenberského kamenolomu
Jan Strnad v doprovodu skalníků Švehly a
Janů. Při svém odvážném sestupu a prodírání
se úzkými chodbami dospěli až do míst, kde
se ve světle draček zrcadlila vodní hladina.
Záhy se dostali i do míst, která svou klenbou
připomínala kapli. Zde Jan Strnad píše na stěnu
jeskyně své jméno a připojuje datum. Tak byla
objevena největší jeskyně Království českého té
doby – Chýnovská. Zájem o návštěvu jeskyně
byl obrovský, a tak osvícený rod sedláků
Rothbauerů z nedalekých Dolních Hořic, kterým
lom patřil, využil přírodního fenoménu a začal
se zpřístupňováním jeskyně, která je otevřená
veřejnosti dodnes.
V současné době o jeskyni pečuje Správa jeskyní
České republiky – pracoviště Správa Chýnovské
jeskyně, která je rezortní organizací Ministerstva
životního prostředí. Správa jeskyní České
republiky pečuje o 14 veřejnosti zpřístupněných
podzemních objektů včetně takových turistických
zajímavostí, jako je například propast Macocha
s Punkevními jeskyněmi, Koněpruské jeskyně
či Javoříčské jeskyně u Olomouce. Všechny
zpřístupněné jeskyně navštíví ročně bezmála
750 000 návštěvníků.
Chýnovská jeskyně patří mezi menší objekty,
avšak významem se řadí mezi ty nejzvláštnější.
Je první veřejnosti zpřístupněnou jeskyní České
republiky, je jedinou jeskyní v hrubozrnných
krystalických vápencích (mramorech), absenci
krápníkové výzdoby nahrazuje bezpočet

zajímavých tvarů a barevnost stěn, má
historizující charakter zpřístupnění, je zdrojnicí
pitné vody i největším evropským zimovištěm
netopýra řasnatého. Její význam je podtržen
jejím zařazením v systému chráněných území
do kategorie národní přírodní památka a
evropského systému významných přírodních
lokalit NATURA 2000.
V roce 2013 uplyne 150 let od jejího objevení a
145 let od jejího zpřístupnění. Správa Chýnovské
jeskyně připravuje k těmto výročím řadu
mimořádných akcí. Přímo v jeskyni v její
výstupní štole bude instalována fotograﬁcká
výstava představující všechny druhy netopýrů
žijící na území České republiky. V prostoru běžně
nepřístupné Blátivé chodby budou vystaveny
krápníky z dnes již odtěžených jeskyní v prostoru
kamenolomu Pacova hora a výstava o historii
objevů a zpřístupňování Chýnovské jeskyně.
V předvečer výročí 13. 7. 2013 chystáme
mimo jiné mimořádné historické prohlídky
a v týdnu od 16. do 21. 7. 2013 i prohlídky
nezpřístupněných prostor. V sobotu 13. 7. 2013
proběhne Den Chýnovské jeskyně s programem
v areálu i samotné jeskyni. 26. 7. 2013 se v
areálu jeskyně uskuteční folkový koncert
skupiny Nezmaři, kdy v rámci vstupenky bude
zahrnuta i návštěva jeskyně. V jednání jsou i
tradiční koncerty houslového virtuóza Jaroslava
Svěceného i divadelní představení České nebe
v podání Ochotného divadélka Tyjátr Pacov. Na
den 12. 10. 2013 chystáme v Chýnově odborný
seminář s tématikou Chýnovská jeskyně a
historie vápenictví a lomařství v Pacově hoře,
který bude přístupný veřejnosti a přednášet
budou naši přední odborníci. V souvislosti
s výročím vydává správa jeskyně řadu
upomínkových předmětů a tisků.
Podrobný přehled akcí k výročí bude
zveřejněn jednak na plakátech, ale
především na webech Správy jeskyní
České republiky www.caves.cz a webu
Chýnovské jeskyně
www.volny.cz/jeskynechynov.
Pracovníci Správy Chýnovské jeskyně
budou potěšeni, pokud o tyto akce projevíte
zájem, a srdečně vás zvou k návštěvě.
Ing. Karel Drbal, vedoucí Správy Chýnovské
jeskyně, odborný náměstek ředitele Správy
jeskyní České republiky
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Z HISTORIE: Řemesla a živnostníci v Chýnově, část II.
Samostatnou kapitolou byly hostince. Začnu až u Záhostic na
hranicích. Tam čepovala pivo paní Vaňková. Každou neděli se
tam tancovalo. Další hospůdka byla u Mašovských. Zde byl pan
Jež, který nosil takovou zvláštní čepičku a dlouhou fajfku. Dále
byla Radnice, kde vládla paní Martínková. Tam bylo veselo každý
den. O pár domů dál byla hospoda U Martinusů. Vedoucím byl
pan Jůza s paní. Ten se zabýval ještě sadařením a všechny ovocné
stromy okolo Chýnova stačil sklidit. Říkalo se mu „teďka z boudy
ven“. Pokračuji směrem k nádraží. Tam, co je dnes Holešovna, tam
byla odjakživa hospoda u Jelínků. Proč se název změnil, nevím.
Další hospodou, a dobrou, byl Růžek. Sem chodili Kloužováci, když
šli v neděli z kostela. A pak to měli co stihnout na večeři. Poslední
hospůdka byla u Danešů Na Křivé. Tam se hrál kulečník. A abych
nezapomněl, u Cardů na předměstí se prodávalo lahvové pivo.
Hezkou kapitolou jsou pekaři v Chýnově. Na předměstí
u Cimbálníků pekl chleba pan Šíma. Dalším pekařem byl pan
Budil. Jeho pekařství bylo naproti kašně. Tam jsme pekli celou
válku i po ní chleba. Rád jsem pro
pečený chleba jezdil s vozíčkem,
neboť jsme pekli tři bochníky
chleba najednou. Pan Budil nám
vypravoval o námořnících, kteří
se zúčastnili vzpoury na lodi
v Boce Kotorské a byl tam lodním
kuchařem. Dalším pekařem
byl pan Strnad. Jeho rohlíky
a housky neměly v Chýnově
konkurenci. My jako děti o velké
přestávce stačily doběhnout pro
tři kusy rohlíků, jeden stál třicet
halířů. Dalším a posledním pekařem byl pan Pavlas. Ten zase
vynikal výborným chlebem.
Teď se uhneme od potravin a vrátíme se k řemeslníkům a těmi budou
truhláři a koláři. Na předměstí byl pan Svoboda, který vyráběl vše
potřebné pro zemědělství. Na náměstí u školy měl truhlárnu pan
Doležal. Dokázal vyrobit kuchyň nebo ložnici na přání zákazníka.
Tam, co je dnes kaple československá, měl truhlárnu pan Koplík,
který vyráběl různé zboží na zakázku. Dalším, kdo se zabýval
dřevem, byl pan Hodina. Vyráběl vše potřebné, včetně vozíků.
Ke kolářům patří kováři. Jeden byl na předměstí. Jmenoval se
Svoboda a zde se kovali koně. To samé bylo u Cimpů na Čurandě.
Ještě bylo truhlářství u Ptáků na předměstí. Měli zajímavou
ﬁremní ceduli. Stálo tam „ Václav truhlář Pták“.
Na Podmostě byl krejčí Jakšič a naproti přes ulici cukrář, který se

Z DOMOVA SENIORŮ

jmenoval stejně, tedy taky Jakšič. Kousek po silnici býval pokrývač
pan Růžička a u mostu před náměstím byla zámečnická dílna pana
Kotašky. Nahoře u mostu měl cukrárnu pan Raitschläger. Dále tam
zákazník mohl koupit hodinky od ﬁrmy Kára. Vedle byl klempíř
pan Zadražil a taky jeho bratr Jan, který byl holič. U Veselých
(Provazníků) byl mimo jiné k dostání kvalitní provaz na oběšení.
U Chudobů byla mlíkárna a dostalo se tam nalévané mléko. O tomto
artiklu se ještě zmíním. Co pamatuju, tak mlíkárna byla u Vávrů.
Další mlíkárna byla v tarasu v kopci na náměstí. A třetí mlíkárna
byla u Vorla, dnes co je bar.
Důležitým odvětvím bylo pohřebnictví.Vedl ho pan Kulveit starší.
Obstarával veškeré pohřby. O květinovou výzdobu se staral pan
Zadražil, zahradník, který bydlel u Lotýnky.
Když jste si chtěli nechat spravit zuby, tak jsme chodili k paní
Skomorovské anebo k panu Úředníkovi, který měl ordinaci na
dvoře, co je dneska lékárna. Jestliže jste se chtěli rychle někam
dostat, stačilo zazvonit na pana Prokopa, který bydlel u Zadražilů
na náměstí. Ti měli auto, které bylo vždy
k dispozici.
Za školou byl dům světel. Tento krámek
provozoval pan Buřič s paní.
V Chýnově v této době byly tři holičské
provozovny. Byli to páni Zadražil, Knotek
a Miksa. O panu Zadražilovi jsem se
již zmínil, pan Knotek měl holírnu, co
je dnešní knihovna. A pan Miksa byl
u Semanů a chodilo se z ulice. Zato dnes
je situace taková, že když se chce mužský
nechat ostřihat musí vážit cestu do Tábora.
Stříhání stojí 76.- Kč a když nemáte auto,
tak ještě 42,- Kč za dopravu.
Prodejna drogerie byla u Zajíčků, co je dneska pizza. Tam když
člověk vešel, ovanula jej tak líbezná vůně, že se nikomu ani
z krámku nechtělo. Na náměstí u Jelínků měl ateliér malíř pokojů
pan Jelínek.
Také byly v Chýnově dva mlýny. Jeden u Langweilů a druhý pod
hrází u Vodvárků. Tady také bylo zlatnictví, a to u Rothbauerů.
Když se chtěl někdo ženit nebo vdát, tak si zde mohl koupit prstýnky.
Na náměstí byly dvě prodejny se školními potřebami. Jedna byla u
Hrušků, to byl pan Bartoš. Druhá byla pod kašnou. Taková malá
boudička, ve které vládl pan Jelínek. Jezdil na invalidním vozíku.
Dále tady ještě byly lesní správa, vápenky, škrobárna, nádraží a
pan Koumar - pila, statek, pivovar, na předměstí tesárna a sádky.
To by tak asi bylo vše, co se v Chýnově provozovalo. Není toho málo.
Kdo v té době žil v Chýnově, tak se mu tady tak líbilo, že by nikdy
z tohoto městečka neodešel.
Jiří Tychtl

Za dveřmi jsou již první jarní dny, já se však vrátím k podzimnímu
období.
V říjnu jsme byli pozváni do nedalekého Pacova na
Ples seniorů. K poslechu a tanci hrála dechová kapela Božejáci.
Atmosféra byla velmi veselá, program plný překvapení - např.
vystoupení seniorek z DS Pacov jako roztleskávaček nebo
tanec sestřiček ve skotských kostýmech.Všichni jsme se bohatě
občerstvili a mimo příjemného zážitku si domů odváželi i pěkné
ceny z tomboly.
Rok 2013 jsme zahájili fází výmalby pavilonu Ivy Holmerové. Budova je převlečena do pestrých barev, ostatně budete
moci posoudit sami při příležitosti dne otevřených dveří.
E. Hojsáková
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Šumavské putování

Náš sen se konečně splnil. Můžeme odjet bez rodičů a prozkoumávat krajinu nám nejbližší. Šumava, náš
největší národní park, a nám se dostane té cti ho prozkoumat.
Cesta dlouhá asi tři hodiny utekla jako voda a my jsme se připravili na naši první výpravu na Tříjezerní
slať. Stát! Nikdo se ani nehne! Jsme v rašeliništi. Musíme chodit opatrně, aby nás bahno nepohltilo.
Připravte lano, kdyby se něco stalo. V tom strachu jsme si ani neuvědomili, jak je tam krásně. Slunce
zářilo nad azurově modrou letní oblohou a my zapomněli na všechny problémy. Vážky, které poletovaly
těsně nad hladinou vody, nás uchvátily svou pestrobarevností.
Druhý den jsme podnikli výlet k pramenům Vltavy. Cesta byla náročnější a delší, než jsme čekali. Mě
osobně zaujala průzračná voda, která se třpytila uprostřed rozlehlého lesa. Cestou zpět se mi v hlavě
rozezněla melodie symfonické básně Vltava od Bedřicha Smetany. Píseň plně vystihuje klidný proud
malého potůčku, který se vzápětí mění v zurčící řeku. Dlouho jsem nápěv nemohla vyhnat z hlavy.
Následoval skoro nekonečný výšlap k Černému a Čertovu jezeru. Na naší nejnáročnější cestě nás potkalo
mnoho problémů - od nedostatku pití a jídla až po můj nešťastně zvrtnutý kotník. Ten mě na několik
dalších výletů velice omezoval, ale příjemně studená voda Černého jezera mému kotníku dodala sílu,
aby mohl pokračovat v našem cestování.
Po návštěvě Boubínského pralesa, Prášilského jezera a nespočtu dalších krásných přírodních úkazů jsme
se museli vrátit. Na šumavskou přírodu budu vzpomínat do konce života.
Vlaďka Radová

STALO SE: Běh Milénia má svého vítěze
Třetí lednová sobota opět patřila běžeckému
sportu. Již potřinácté se v Chýnově sešli příznivci
tradičního Běhu milénia.
V dopoledním závodě se na trasách vystřídalo
75 dětí. Pan učitel Mgr. Petr Dvořák připravil trasy
pro všechny kategorie. Startovalo se od nejmenších
předškolních dětí až po ty nejstarší žáky školou povinné.
Nejlepší z nich si odnesli dorty, které napekla manželka
našeho pana učitele Dvořáka. Ostatní dostali sladkou
odměnu, balónek a občerstvení. Za zmínku stojí nejmladší
účastník na startu, kterému bylo patnáct měsíců.
Odpolední závod byl již pod taktovkou osmdesáti
sedmi zkušených atletů. Někteří svou obuv jistili ještě
před závodem hřebíky, aby jim pevně držela noha na
zmrzlém povrchu. Jiní vsadili předzávodní přípravu na
řádné rozcvičení a protažení, nebo se posilnili punčem
a gulášem, který podávali místní hasiči v parku před
školou. Všichni čekali, zda bude letos pokořen rekord
z roku 2009, ale nestalo se tak. První muž v cíli sice
nasadil mohutný sprint, ale nejrychlejší čas nepřekonal.
Nemusel však příliš litovat, jelikož právě on sám je
držitelem onoho zmiňovaného rekordu. Nikoho na cílové

pásce tedy nepřekvapilo, když zkušený moderátor Mgr.
Milan Rada oznámil, že se blíží první závodník a v zatáčce
se objevil Petr Pechek. Každoročně si odváží hlavní výhru
v podobě selátka. Nejrychlejšími Chýnováky se opět stal
Lukáš Codl a Niki Kášková. Účast na běhu si nenechal
ujít nejstarší závodník Karel Schneider, který má ve
výsledkové listině zapsán úctyhodný ročník narození
1932. I přes svůj věk je však stále aktivní a plný elánu.
Policejní doprovod, přítomný na trase po celou dobu,
jistil jeho kroky. Na své si přišly i rodinné týmy, které se
těšily z pohárů a sladkých rolád, které upekla vedoucí
školní jídelny Hana Petrů.
Ředitelka závodu Mgr. Dáša Holotová si
pochvalovala bezproblémový průběh. Hlavním startérem
byl i letos starosta Chýnova a senátor Pavel Eybert,
který celou akci každoročně podporuje. Celý den hýřil
optimismem a dobrou náladou. Při předávání cen
nejmenším kategoriím mu po boku stála paní ředitelka
Mgr. Marie Hánová. Také ona dorazila ve výborné náladě
a všem dětem tak vykouzlila úsměv na tváři. Základní
škola poskytuje výborné zázemí pro sportovce, což je
především právě její zásluhou. Za startovní páskou
byl na dálku vidět Mgr.
Miroslav Mládek. Stojí
v čele realizačního týmu
jako hlavní rozhodčí.
Závodní
klání
je
v letošním roce u konce.
Budeme se opět těšit
na hojnou účast na
dalším ročníku, na který
s předstihem všechny
zveme a přejeme hodně
sportovních
úspěchů
v celém roce 2013.
Hana Kášková
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ZE SPORTU: KUŽELKY
Jarní část kuželkářských soutěží v plném proudu

Sokol Chýnov uspořádal v závěru minulého roku Vánoční turnaj dvojic. Absolutními vítězi se stali Pavel Petrů ml. 498
kuželek /rekord kuželny/ a Pavel Petrů st. 420 kuželek.
Kuželkářský rok 2013 byl úspěšně zahájen okresními přebory jednotlivců. Na kuželně v Chotovinách se stala okresní
přebornicí Alena Kovandová. Stříbrnou medaili si odvezla Miroslava Cízlerová. Věra Návarová obsadila 7. místo a Hana
Peroutková skončila na 8. místě.
Muži své přebory absolvovali na kuželně KK Loko Tábor. Chýnovu opět patřilo první a druhé místo. Pavel Petrů zvítězil
před Jiřím Dvořákem. Na 10. místě skončil Oldřich Roubek, Miroslav Mašek obsadil 18. místo a Dušan Straka byl 23.
V soutěži seniorek se Libuše Hanzálková umístila na 5.
místě. Vladimír Zíka získal mezi seniory na kuželně Spartaku
Soběslav 7. místo. Tomáš Chyška na kuželně v Táboře
obsadil mezi juniory 4. místo. Krajské přebory se vydařily
Šárce Ondřejové, která přivezla 2 zlaté medaile! Jednu ze
soutěže na 120 HS a druhou ze sprintu!
V jarní části soutěží družstev si ve 2KLŽ vedou velmi dobře
naše ženy. V současné době jsou na 2. místě za vedoucím
družstvem Sokola Spořice o pouhé 2 body. Po podzimní
části soutěže byly na 6. místě se ztrátou šesti bodů.
Pouze v Poháru ČKA se našim ženám nepodařilo postoupit
do dalšího kola, když jim los přidělil za soupeře hráčky Slavie
Praha, několikanásobné mistryně ČR.
Sokol Chýnov A je v současné době v tabulce KP II na 6.
místě. Výsledky družstva jsou střídavé. V jednom zápase Šárka Ondřejová z vítězného tažení krajským přeborem.
družstvo dokázalo vytvořit rekord kuželny v Chýnově,
Vzadu Blanka Roubková ml.
v dalším na domácí kuželně už tento výkon nezopakovalo.
Sokol Chýnov „B“ v okresní soutěži bojuje o body ve spodní části tabulky. Některé zápasy nedotažené do vítězného
konce utekly našemu týmu nešťastně o pár kuželek.
PMN má za sebou všech šest turnajů a nejlepší čeká ﬁnále 7. dubna v Olomouci. Michaela Dvořáková je na 3. místě
v kategorii starších žákyň. V celostátní anketě „Kuželkář roku“ obsadila 2. místo v kategorii „Talent roku 2012“.
Michaela Dvořáková společně se Šárkou Ondřejovou bojují zároveň v barvách KK Loko Tábor v 1.KLD a vedou si velice
dobře. Jan Novák v PMN v kategorii mladších žáků obsadil 23. místo.
Pavel Petrů byl povolán do reprezentace k přátelskému utkání mezi ČR a Německem. Utkání se uskutečnilo v Liberci a
náš hráč se prosadil vynikajícím způsobem. S dosaženým výkonem 631 kuželek byl nejlepším hráčem zápasu! Pavel
Petrů je také jedním z kandidátů na Sportovce roku okresu Tábor.
Blanka Roubková

80 LET CHÝNOVSKÉHO FOTBALU
Letos 8. dubna uplyne 80 let od ustavující schůze, na které byl založen nový fotbalový klub AFK Chýnov.
Následně v roce 1950 se klub přejmenoval na TJ Sokol a zároveň přesídlil z Pacovy hory, kde hrál svá utkání téměř 17
let, na stávající hřiště v Chýnově. V roce 1993 se fotbalový oddíl osamostatnil od TJ Sokol a převzal název FC Chýnov.
Současný areál, který je majetkem města Chýnova, zahrnuje hlavní nově zrekonstruované hřiště, tréninkové hřiště
s umělým osvětlením a nově zrekonstruované zázemí pro hráče i diváky – šatny, sprchy, WC, sklady a v neposlední řadě
občerstvení v bistru.
Výbor fotbalového oddílu plánuje k tomuto výročí uskutečnit několik akcí. V první řadě bychom
všechny občany rádi pozvali na fotbalové utkání starých gard Chýnova a Bohemians Praha v čele s Panenkou, Dobiášem,
Jakubcem a dalšími ligovými hráči. Utkání se odehraje 8. května na našem
hřišti. Současně proběhnou některé doprovodné akce jako utkání žáků,
setkání nejstarších hráčů, autogramiáda atd. Podrobnější informace najdete
na plakátech, webových stránkách města i FC Chýnov, nebo v místním
rozhlase. Dále během června uspořádáme v městské knihovně malou
výstavku z historie našeho klubu. Součástí oslav pak bude i tradiční turnaj
O pohár starosty, který se uskuteční v červenci.
Rádi bychom touto cestou požádali občany, kteří vlastní staré fotky ze
života FC Chýnov, případně jiné archiválie, aby nám je laskavě zapůjčili
k použití na výstavě. Kontaktovat můžete předsedu FC Miroslava Mládka,
místopředsedu FC Václava Zadražila, případně další členy výboru FC
Chýnov.
Mgr. Miroslav Mládek, předseda FC Chýnov
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ZE SPORTU: MOTORSPORT
MOTOSPORT CHÝNOV aktivní i v zimě
Motosport Chýnov má za sebou zimní motoskijöringovou sezónu a v současné
době se připravuje na tu hlavní, tedy motokrosovou.
V lednu 2013 se nám podařilo v Želči u Tábora uspořádat úvodní závod
Mistrovství ČR v motoskijöringu. Tento podnik se nám vydařil hlavně po
stránce organizační. Nechyběl nikdo z favoritů mistrovství a zajímavému
adrenalinovému klání přihlíželo více jak 600 spokojených diváků. Závod
snímala i Česká televize. Po stránce výkonu našich týmových jezdců se už
bohužel tolik nedařilo. Posádka Vitouš – Sejk se sice dostala do ﬁnálové
jízdy, ale tam měla pád a závod tak dokončili až na desátém místě. Druhá
dvojice Malkus – Líkař měla smůlu ještě větší, když se zranil lyžař hned při
kvaliﬁkačních jízdách. Dobrou reklamou budiž alespoň to, že jsme byli jediný
jihočeský tým, který do toho šampionátu své posádky nasadil. Vitouš se
Sejkem pak absolvovali celý pětidílný republikový seriál a celkově se umístili
na 12. místě.
Během letošní zimy jsme pak ještě pořádali tři volné závody pro hobby
jezdce. Společně s místními zájmovými spolky jsme uspořádali závody
v Želči, Chotčinách a Dolních Hořicích. Na těchto závodech nás nejlépe
reprezentovaly posádky Tomáš Janů – Lukáš Jelínek a matador Jiří Hrobský
s lyžařem Petrem Žižkou. Ve vložených závodech Fichtl a Pitbike (obojí
samozřejmě bez lyžařů) se podařilo na medailových pozicích zajet našim
týmovým jezdcům Pavlu Fučíkovi ml. a Janu Zástěrovi. I těmto závodům s nadšením přihlížely stovky diváků.
Nyní se intenzivně připravujeme na motokrosovou sezónu 2013. Zájem reprezentovat náš klub a naše město opět projevilo
půl tuctu nových mladých závodníků a tak se počet jezdců našeho týmu vyhoupl již na číslo 68, což nás pravděpodobně
(i když neoﬁciálně) řadí na první místo v počtu aktivních členů motokrosového klubu v celé České republice.
V letošní sezóně se budeme opět jezdecky soustředit především na juniorské Mezinárodní mistrovství ČR, kde budeme
mít hned dva adepty na získání mistrovského titulu a pak samozřejmě také na závody jihočeského Krajského přeboru
v motokrosu a seriálu AMATER CUP. Pořadatelsky budeme spolupracovat s pacovským Automotoklubem na pořádání
závodu Mezinárodního mistrovství ČR, které se pojede v Pacově v neděli 19. května na nově upravené trati, a poprvé
v historii budeme mít možnost intenzivně spolupracovat také na uspořádání závodu Mistrovství světa v motokrosu
třídy MX3, které se v Pacově bude konat 1. září 2013! Čistě v naší organizační režii pak bude XXXI. ročník závodu do
Strmého vrchu v Chýnově, který je naplánován na sobotu 14. září 2013.
Aktuální informace o závodech najdete vždy na našem týmovém webu www.motosportchynov.cz.
Evžen Zadražil, předseda organizace

CYKLOKLUB CHÝNOV
Od posledního vydání občasníku do prvních jarních dní uběhla dlouhá doba. Mírnější zima
nám umožnila uskutečnit 26. 12. poslední vyjížďku roku 2012, která byla jenom pro dospělé.
Sešlo se nás asi 20 a vyjížďku jsme tradičně zakončili v Bistru na hřišti, kde jsme společně
poseděli u vánočních dobrot.
Ani přes zimu jsme nezaháleli a někteří z nás se zúčastnili třetí lednovou sobotu Běhu milénia.
Mezi osmdesáti sedmi zkušenými atlety si nejlépe vedl Lukáš Codl, který se stal nejúspěšnějším
chýnovákem, dále Jaroslav Bartáček a Ondřej Fišer. Také v dětských kategoriích jsme měli své zástupce a některým se
podařilo v celkovém počtu sedmdesáti pěti dětí i zvítězit. 1. místo obsadila ve své kategorii Barbora Hesová a Michal
Šimák, jeho bratr David Šimák skončil 2. stejně jako Eliška Strakatá a na 3. místě byl Matyáš Staněk. Dále běželi
Jaroušek Bartáček, Tomík Hes, Pepa Kovanda, Honzík a Kuba Hesovi, Tomášek Anděl a Pavlínka Macková.
Běžecké boty jsme vyměnili za běžky a jeli jsme si vyzkoušet závod v běhu na lyžích klasickou technikou Polánka Cup.
Měli jsme štěstí, závod se konal a na Polánce bylo v sobotu nejvíc sněhu za celou zimu. Nezapomenutelné zážitky nebo
spíš prožitky z tratě si odnesli Lukáš Codl, Stanislav Macháček, Jaroslav Bartáček, Jan Hes, Otto Strakatý, Petr a Dáša
Holotovi. Každý pracuje na své fyzické kondici po svém, třeba na cyklotrenažerech ve FIT BIKE KLUBU v APEX
– BIKU.
Jedno je ale jisté, všichni už se těšíme na společné vyjížďky.
Hodně úsilí věnujeme přípravě závodu MTB maraton Chýnov, který se uskuteční 8. 6. 2013 u bistra na fotbalovém hřišti.
Tímto bychom vás chtěli všechny pozvat, přijďte se podívat a pobavit s hudební skupinou KLÁVESY BAND. Spoustu
informací a fotograﬁí z činnosti našeho klubu najdete na www.cykloklubchynov.deg.cz.
Za cykloklub D. Holotová
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INZERCE

PRODÁM
stavební parcelu v Chýnově
(u školky).
Sítě na pozemku,
výměra cca 1.000 m2
číslo telefonu: 602 721 289

Knížecí pivovar Chejnow
aneb všem příznivcům pivovaru, obdivovatelům
této unikátní stavby a především rodákům Chýnova
s radostí oznamujeme, že se mohou v sobotu 20.
dubna těšit na farmářské, rukodělné a bleší trhy, které
se budou konat od 8 do 13 hodin v areálu pivovaru.
Těšit se můžete na zajímavé trhovce a ještě zajímavější
sortiment, a to i s pravidelným opakováním… Přijďte
se podívat, co se právě v pivovaru děje, co ho čeká a
jaké krásné sklepení skýtá… Více informací získáte
na www.chejnow.cz
Těšíme se na vás Dr. Stanislav Valek a Renáta
Bednářová
Renáta Bednářová, hlavní manažerka trhů

BISTRO NA HŘIŠTI vás srdečně zve:
30. 4. pálení čarodějnic s KLÁVESY BAND (od 16:00 možnost opékání špekáčků)
8. 5. fotbalové utkání starých gard (Bohemians 1905 - Chýnov) a živá hudba s Františkem Ženíškem
- oldies a country
8. 6. MTB maraton Chýnov (sportovně - kulturní akce s KLÁVESY BAND)
28. 6. Oldies party s KLÁVESY BAND
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