Informace z èinnosti obce
I letos zaèínal rok projednáním a schvalováním rozpoètu obce. Vìtšina obcí má již
rozpoèet schválený v øíjnu nebo v listopadu.
V naší obci se osvìdèilo schvalovat rozpoèet na poèátku kalendáøního roku. Pøíprava rozpoètu se zaèíná již koncem øíjna a
probíhá až do konce roku a koneèné úpravy se provádìjí hned po novém roce, kdy
jsou již známy výsledky z uplynulého roku.
Dùležité jsou pøedevším informace o daòových pøíjmech a pøíjmech obce z podnikání.
Ty jsou hlavním podkladem pro sestavování rozpoètu pro daný rok. Urèují rozsah možných výdajù a tím i akcí, které se
mohou uskuteènit. Pøesto se nelze bìhem
roku vyhnout nepøedvídatelným výdajùm,
které ani na poèátku roku nejsou známé. Ty se pak musí do rozpoètu zaøadit
rozpoètovou zmìnou. Rozpoèet pro letošní rok byl navržen jako vyrovnaný, to
znamená, výdaje odpovídají plánovaným
pøíjmùm. Pøíjmy a výdaje byly na letošní
rok schváleny ve výši 16.728.100 korun.
Hlavním zdrojem pøíjmù jsou pøedevším
pøíjmy z daní a poplatkù. Ostatní zdroje
jsou pøedevším z èinnosti obce, prodejù
služeb a majetku obce. Tyto pøíjmy dosahují 1.484.500 korun.
Jednou z možností jak zvýšit pøíjmy je
úprava místních poplatkù, navržení zmìny
koeficientù pro výpoèet daní z pozemkù
a staveb. Další možností je zvýšení nájmù.
Tyto položky hrají v nedaòových pøíjmech
obce podstatnou èást pøíjmù. Vzhledem
k tomu, že za posledních nìkolik volebních období nebyly tyto pøíjmy významnì
upravovány a zvyšovány, je možné, že dojde ke zmìnì.
Pøíjmovou èást obce tvoøící daòové pøíjmy,
které se v posledních letech mírnì zvyšují. Na tento rùst má pøímou závislost rùst
ekonomiky státu a jak se jí daøí. Jedná se
o pøímou úmìru mezi rùstem ekonomiky
a daòovým pøíjmem obce. Napø. daòové
pøíjmy z roku 2015 do roku 2017 se zvýšily o 3.000.000 korun. Vìtšina z tìchto
penìz je však spotøebovaná v mandatorních výdajích.
Zato ve výdajové èásti rozpoètu se položky mìní podstatnì èastìji. Výdajovou èást
rozpoètu lze rozdìlit do dvou základních
èástí. Jednu èást výdajù, stejnì jako u státu, tvoøí mandatorní výdaje. Jedná se o výdaje, které jsou stanoveny zákonem, jinou

právní normou, vyplývají z jiných pevnì
daných smluvních závazkù nebo se jedná
o výdaje, o kterých rozhodlo zastupitelstvo
obce. Druhou èástí výdajù v rozpoètu jsou
položky, které jsou zamìøeny pøedevším
na údržbu majetku, rozvoj obce, podporu spolkù, kulturní a sportovní akce poøádané obcí. Tato èást výdajù dosahuje
v letošním roce 4.000.000 korun. Akce
s nejvìtší prioritou jsou - pokraèování realizace ÈOV pro Chyšky, pøíprava projektové dokumentace rozšíøení vodovodního
øadu z Chyšek do Nové Vsi a do Kvìtuše.
Tyto akce jsou èasovì a administrativnì
nároèné a urèitì budou pøecházet do dalšího kalendáøního roku. Ke dnešnímu dni
se dokonèuje projektová dokumentace
pro stavební povolení ÈOV, je podaná žádost o dotaci na Ministerstvu zemìdìlství.
Souèástí pøípravy rozšíøení vodovodu je
zajištìní vydatnosti vodního zdroje, který
je využíván pro zásobení pitnou vodou
v Chyškách. Na pøelomu mìsíce kvìtna se
provádìly èerpací zkoušky využívaných
vrtù, v èervnu bychom mohli znát výsledky. Podle obdržených výsledkù musí být
rozhodnuto o pøípadných náhradních
zdrojích pitné vody. Soubìžnì probíhají
pøípravy na zpracování projektové dokumentace nového vodovodního øadu pro
stavební povolení. Bez nìho nelze požádat
o dotaci nebo grant. V souèasnosti byla
vyhlášena výzva pro zpracovatele projektové dokumentace vodovodu do Nové Vsi
a Kvìtuše.

V loòském roce obec zahájila opravu kaplièky v Hnìvanicích. Na tu obdržela dotaci
ze SZIF Písek. Na jaøe byly døíve zapoèaté
práce obnoveny. O této akci obec informovala již v pøedešlých vydáních novin.
V lednu byla zpracována dokumentace na
opravu kaplièky nad Podchýšskou Lhotou,
která je vedena jako kulturní památka
a byla podána žádost o dotaci z programu Ministerstva kultury. Pøedpokládané
náklady jsou ve výši nad 230.000 korun.
Pokud bude obec úspìšná, budou neprodlenì zahájeny práce na opravì. Firma,
která opravu provede, je z Písku a na tento
druh oprav se specializuje.
Stejnì jako u kaplièky v Hnìvanicích, pokraèují opravy v Kulturním domì v Chyškách. V loòském roce se vymìnila okna
v restauraci a opravily se komíny do kotelny pro sál kulturního domu a byty. Letos
se mìlo pokraèovat v opravì komínu pro
byty. Komín mìl být znovu vyvložkován.
Cena za práci se vyšplhala pøes 100.000
korun. Práce se s ohledem na vysokou
cenu za opravu zatím nebudou realizovat.
Komín zatím odpovídá technickým a bezpeènostním parametrùm.
V kulturním domì se pokraèovalo v opravì vchodu, výmìnì dlažby v chodbì pøed
sálem a ve výèepu. V souvislosti s touto

Oprava kaplièky v Hnìvanicích
výmìnou bylo opraveno a pøeinstalováno
topení, vymìnìn radiátor, opraven „pøíruèní“ bar a provedená výmalba. Zbývá
ještì výmìna rozbitých dveøí.
Úspìšnì byla dokonèena oprava sociálního zaøízení a výmìna podlahy ve zdravotním støedisku. Po opravì vypadá vše velice
pìknì. Bìhem roku se poèítá i s výmìnou
vchodových dveøí. Dále pokraèují práce
na odkanalizování zdravotního støediska
a opravy schodištì k bytùm na støedisku.
pokraèování na str. 2

Další akce, které by mìly být zahájeny
a ukonèeny v letošním roce jsou napø.
opravy bytového fondu. Již probíhá celková oprava bytu v bytovce èp. 110 v Chyškách. Pøipravuje se oprava bytu v èp. 95,
na tuto akci obec požádala o dotaci vyhlášenou Jihoèeským krajem. Obec požádala
o maximální èástku 250.000 korun a tu
obdržela. Celkové náklady byly vyèísleny
na 550.000 korun, za které se vymìní
okna, dveøe a bude nahrazeno elektrické
topení akumulaèními kamny za ústøední
vytápìní. Neplánovanì se musela letos
opravit koupelna v bytì èp. 22 v Chyškách.
Oprava KD v Chyškách

Oprava KD v Chyškách

Podìkování
Chtìli bychom touto cestou
podìkovat všem lidem,
kteøí pøi prodejní velikonoèní
výstavì U Èižinských
pøispìli celkovou èástkou 3.003,- Kè
pro Vladimíra Køíže z Chyšek.
Moc dìkujeme.
Rodina Køížova

Chysecke noviny 6 2018.indd 1

18.06.2018 15:57:56

strana 2
pokraèování ze str. 1
K akcím podporujícím sport patøí výmìna
oken v šatnách fotbalového klubu v Chyškách v èástce dosahující 150.000 korun.
Finanènì významná byla i plánovaná
akce rozšíøení kabin v Kvìtuši, které používají hasièi. Náklady byly vypoèítány na
450.000 korun. Byla podána žádost o dotaci z Jihoèeského kraje a spoluúèast obce
mìla být 150.000 korun. Bohužel obec
nebyla tentokrát úspìšná.
Také základní škola se nevyhne nìkterým
úpravám. Bude upraven prostor školní
družiny tak, aby byla využita její dosud
nevyužívaná èást. Celá akce probìhne bìhem letních školních prázdnin. Základní
škola podala žádost o dotaci na úpravu
doskoèištì do dálky a modernizaci vybavení školní tìlocvièny. V souvislosti s touto
dotací se bude obec spolupodílet na nákla-
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dech ve výši 69.540 korun. Velkou výzvou
pro základní školu je úspìšnì zrealizovat
dotaèní akci na vybavení školy ve výši
1.500.000 korun, obec se na celém projektu, jako zøizovatel školy, bude podílet
èástkou ve výši 129.450 korun.
V pokroèilém stadiu je pøíprava stavebních parcel pod zdravotním støediskem.
Firma pracuje na zpracování studie-projektu, byly projednány požadavky s pøíslušnými úøady. Zastupitelstvo schválilo
5 stavebních parcel o velikosti od 900 m2
do 1000 m2. Následnì bude vyhlášena
poptávka po zájemcích parcel a provedena realizace infrastruktury.
V rozpoètu se poèítá i s opravami místních komunikací a s výmìnou veøejného
osvìtlení na Kvašśovì a v èásti Nosetína.
Podle dosud obdržených informací akce
na Kvašśovì zatím pokulhává s termínem,
zato v Nosetínì jsou zemní práce hotovy

Bude v Chyškách matrika?

Jistì jste se v tisku doslechli, že vládní úøedníci ve jménu šetøení mají zájem zrušit vìtšinu
souèasnì pracujících matrièních úøadù. Napøíklad v regionu Milevska by zùstal matrièní
úøad v Milevsku a v Kováøovì V Kováøovì pro údajnou velkou vzdálenost od Milevska.
Z aktivity senátora Mgr. Jaroslava Vìtrovského se sešli všichni starostové z okresu Tábor
a ORP Milevsko. Setkání se uskuteènilo v Táboøe, kde byla sepsána petice a byli povìøeni
pánové senátor Mgr. Jaroslav Vìtrovský a starosta Obce Bernartic, pan Pavel Souhrada, pøedáním petice na Ministerstvu vnitra. Na jednání v Táboøe byl pøítomen za naši
obec starosta ing. Miroslav Maksa a místostarosta pan Václav Calta. Výsledkem akce, ale
i všech ostatních akcí ze strany starostù dotèených obcí, ministerstvo své rozhodnutí zrevidovalo a pøislíbilo, že se matrièní úøady nebudou paušálnì rušit, ale náhrada za práci
bude øešena podle úkonù. V letošním roce obecní úøad obdrží za výkon veøejné správy
344.900 korun. V této èástce je zahrnuta i èinnost matrièního úøadu. Pøesto, že nároènost
a rozsah výkonu veøejné správy se každým rokem zvyšuje, úhrada nákladù se nezvyšuje.
Ing. Miroslav Maksa

a dodání svìtel veøejného osvìtlení bude
dokonèeno.
Po letech byla v Chyškách rozšíøena poulièní vánoèní výzdoba a je zámìr dále pokraèovat. V souvislosti s pøipravovanou oslavou
svìcení varhan v Kostele sv. Prokopa zastupitelstvo rozhodlo, že budova obecního úøadu dostane nový kabát. Když budete tento
èlánek èíst, bude již hotovo. Doufejme, že se
vám nový vzhled budovy bude líbit.
Obec v rozpoètu nezapomíná ani na èinnost spolkù v obci. V letošním roce jim pøispìla v celkové výši 182.000 korun.
Práce je poøád dost a dost bez ohledu na
to, že je letošní rok volebním. Zastupitelé
spoleènì se zamìstnanci obce se snaží
dále pokraèovat v nasazeném tempu a pøipravovat dobrou výchozí pozici pro další
zastupitele.
Ing. Miroslav Maksa

Oprava soc. zaøízení ve zdravotním støedisku
po úpravì

Kultura 2018

Mirotický divadelní spolek I TOTO! zavítal
v bøeznu do Kulturního domu v Chyškách,
aby potìšil všechny diváky, a to hlavnì ty
malé, a pøedstavil jim svou pohádku. „Nezbedná pohádka“ podle pøedlohy Josefa
Lady byla v podání tohoto spolku velmi
pìknì zahraná a každý si v ní pøišel na
své. A protože je to pohádka nezbedná,
všichni si pøi ní užili hodnì legrace.
V dubnu do Kulturního domu v Chyškách
pøijel FIKAR, divadelní a osvìtový spo-

lek Nadìjkov, aby všem divákùm pøedstavil svou veselohru, která nesla název
„Habaïùra“ aneb NÁJEMNÍCI PANA SWANA. Opìt tento spolek nezklamal a po vynikajícím výkonu byl od divákù odmìnìn
dlouhým potleskem.
A co nás èeká v nejbližší dobì? V mìsíci
záøí se mùžete tìšit na kulturu v Praze.
Tentokrát se pojede na hudební komedii
do divadla ABC. Prodej vstupenek již brzy.
Lenka Kváèová - knihovnice

Pošta Partner

Velice vážná situace dopadla na obec v souvislosti s akcí Èeské pošty – „Pošta Partner“,
která se snaží svoji zodpovìdnost za státem garantované služby pøenést na nìkoho jiného. V našem pøípadì se odpovìdní vedoucí firmy COOP rozhodli poštovní služby za
Èeskou poštu pøevzít a provozovat v prodejnì potravin v Chyškách Poštu Partner. Na
základì tohoto rozhodnutí zástupci Èeské pošty vyvolali jednání se zástupci obce, které
se konalo v kanceláøi obce 5. 3. 2018. Za obec byl pøítomen starosta ing. Miroslav Maksa,
místostarosta pan Václav Calta, radní pan Marek Hadrbolec a zastupitelka paní Stanislava Hejnová. Na jednání bylo øeèeno, že pøednostní právo na provozování poštovních
služeb má obec a následnì další zájemci, v našem pøípadì firma COOP. Na jednání byly
pøedloženy podmínky a závazky, za kterých lze poštovní služby provozovat. Aby se mohli
k pøedložené situaci vyjádøit i ostatní zastupitelé, byl stanoven termín do 30. 6. 2018.
Do této doby bude potøeba se rozhodnout, zda obec bude poštovní služby vykonávat nebo
ne. Zastupitelé tak do této doby musí vyøešit nejen, zda poštovní služby bude obec provozovat a za jakých podmínek, ale musí vzít v úvahu i zvýšené nároky na rozpoèet obce.
Pro obec to není vìc, ze které pro ni vzejde i nepatrný zisk. Bude potøeba tuto službu
obèanùm dotovat z vlastního. Nejde tedy o akt výdìleèný, ale skuteènì službu obèanùm a
zajištìní odpovídající kultury této služby pro nì. Pøesto, že se jedná o rozhodnutí vratné,
jde v každém pøípadì o rozhodnutí vážné a odpovìdné.
Se zrušením Èeské pošty a vytvoøením Pošty Partner vzniká pro obec ještì jeden nemalý
problém. V souvislosti se vznikem pošty v Chyškách byla mezi MNV Chyšky a Jihoèeským øeditelstvím spojù v Èeských Budìjovicích uzavøena v únoru 1989 smlouva. V té byl
stanoven roèní nájem po dobu užívání prostor pošty na dobu 67 let. Tento „symbolický“
pronájem byl stanoven jako náhrada za opravu budovy, na kterou øeditelství spojù vynaložilo èástku 393.365 korun. Podmínkou bylo, že pokud bude smlouva ukonèena z jedné
nebo druhé strany døíve, obec vrátí zbývající neumoøenou èástku Èeské poštì. K únoru
letošního roku se jedná o èástku ve výši 223.832 korun. Tuto èástku obec musí vrátit bez
ohledu, zda bude poštovní služby provozovat ona sama nebo nìkdo jiný. Celou záležitost
s úhradou tìchto nevyèerpaných nákladù øešíme za pomocí právníka a našeho senátora.
Bohužel je malá pravdìpodobnost, že uspìjeme.
Ing. Miroslav Maksa

Nová územní plánovací
dokumentace – územní plán
V letošním roce se blíží ukonèení zpracování nového územního plánu. Pøíprava se „táhne“ neuvìøitelnì dlouho. První kroky se uskuteènily v roce 2013, kdy byl vyhlášen plán.
Obèané se mohli bìhem pøípravy k postupu prùbìžnì vyjadøovat a podávat podnìty. Na
konci roku 2016 bylo vyhlášeno veøejné projednávání. Bylo vzneseno nìkolik pøipomínek, které mìly být vyøešeny a nový plán schválen. Pøesto bylo podáno ještì znovu nìkolik podmìtù, které zastupitelstvo muselo øešit, a schvalovací proces se tím neustále
prodlužoval. Na konci roku 2017 zastupitelstvo rozhodlo ve jménu ukonèení prací nepøijímat další podmìty. Od tohoto rozhodnutí bylo vyhlášeno Mìstským úøadem v Milevsku druhé veøejné projednávání. Na tomto jednání již byly øešeny jenom pøipomínky
a podnìty z prvního veøejného jednání. Pøesto se objevily znovu další nové pøipomínky
a návrhy. Tentokrát nebylo žádné další rozšíøení pøipuštìno. Územní plán se tak dostal
do závìreèné etapy. Budou pøipraveny veškeré textové a mapové podklady, které obdrží
zastupitelé k projednání a schválení. Od okamžiku schválení nového územního plánu
pak bude možná krátké období bez návrhù zmìn.
Ing. Miroslav Maksa
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Rytíø ètení
V pátek 4. kvìtna probìhlo na Obecním úøadu v Chyškách
za úèasti rytíøe – starosty obce Ing. Miroslava Maksy – slavnostní pasování prvòáèkù na ètenáøe. Porota si poslechla
všechny ètenáøe pøi jejich ètení a na závìr mìla velmi
nelehký úkol – vybrat nejlepšího ètenáøe, který se stane
rytíøem. Vítìzem a tedy Rytíøem ètení se stala hned dvì
dìvèata najednou – Sára Pechlátová a Rozárka Kortanová.
Obecní úøad pøipravil dìtem krásnou rytíøskou slavnost
a nechybìl ani velký dort se sovièkami - symbolem moudrosti. Celá akce byla zakonèena návštìvou místní knihovny. Od knihovnice paní Lenky Kváèové dostal každý malý
ètenáø dáreèek a prùkazku do knihovny a mohl si hned
vybrat a zapùjèit svou první knihu.

Pojïte s námi na pøíjemnou procházku starými Chyškami
Vždy mne potìší, když se setkám s pamìtníkem nebo s pamìtnicí, kteøí jsou ochotní
se mnou vzpomínat a vyprávìt mi o tom,
jak se u nás døíve žilo. Díky pøíjemným setkáním s tìmito lidmi Vám pak mohu zprostøedkovat jejich zážitky a mùžeme si tak
spoleènì utváøet obrázek o tom, jaký byl
život v naší vesnici a v jejím blízkém okolí
pøed léty. Myslím si, že takové vzpomínky
jsou mnohdy pohlazením po duši a èasto
pro nás mohou být také inspirací.
Èlovìk by mìl znát svou minulost a mìl by
vzpomínat na své pøedky. A proè je vlastnì
dobré vzpomínat? Kdysi jsem èetla úryvek
z Dalimilovy kroniky a myslím, že jsem tam
našla odpovìï právì na tuto otázku.
„Moudøí milují povìsti,
èasto však na jejich škodu
nezdají se jim být hodné cti
legendy o vlastním rodu.
Kdyby se dozvìdìt mohli z knih,
kam jejich pùvod až sahá,
o èasech dobrých i èasech zlých,
potom by zajisté mnozí z nich
velmi si vážili pøedkù svých
a víc jim vlast byla drahá.“
Když jsem se setkala s paní Vlastou Volfovou a s paní Marií Kašparovou z Chyšek, vìdìla jsem okamžitì, že jsem opravdu u vydatného pramene vzpomínek. Paní Volfová
se svou neuvìøitelnou pamìtí vzpomínala
na své dìtství a mládí vèetnì opravdových
detailù a paní Kašparová ji hezky doplòovala, aèkoliv není zdejší rodaèka a do Chyšek
se pøed padesáti lety pøivdala. Mohly jsme
tedy porovnávat tradice v Chyškách a v Øe-
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dicích, odkud paní Kašparová pochází. Protože s paní Volfovou èasto besedují a vzpomínají, dokázala nás upozornit na nìkteré
zajímavosti, které bychom pøi vyprávìní
opomenuly a to by byla velká škoda.
Paní Volfová (za svobodna Jankovská) žila
se svými rodièi a sestrami Marií, Jaroslavou a Jiøinou v domku, ve kterém žije dodnes. Dùm se samozøejmì zmìnil, ale místo zùstává. Tatínek Jankovský byl pánský
krejèí, vyuèený v Praze. Šil pánské obleky
i kabáty, ale ušil samozøejmì i pro ženy.
Všechno zboží muselo být preciznì provedené a k tomu patøilo i jeho velmi peèlivé
vyžehlení K tomu mu sloužila žehlièka,
která samozøejmì v té dobì nemohla být
elektrická, ale byla takzvanì nahøívací.
V zadní èásti se žehlièka nechala otevøít
a do ní se zasunula vložka, která se pøedtím
musela nahøát v topeništi kamen. Tatínek ji
z ohnì vytahoval speciálním táhlem, které
mìlo na konci háèek.
Maminka byla prý velmi šikovná a zastávala všechny práce v domácnosti, v hospodáøství, i na poli. Jenom sekání hasákem bylo
nad její síly. To musel vždy tatínek.
Dobøe si paní Volfová pamatuje i všechny sousedy a tak jsem pøi jejím vyprávìní mìla chvílemi pocit, že jsem opravdu
v Chyškách pøed sedmdesáti lety, procházíme ulicemi a potkáváme strýèky a tetièky,
jak se tenkrát øíkalo.
U Pintnerù býval obchod, ve kterém se
daly koupit vìci, potøebné pro šití a ruèní
práce. Prodávali napøíklad knoflíky, podšívky a vlny. Tam, kde jsou Matouškovi,
bydlela Lidka Pudilová, kde jsou Køížovi,
tam bydleli Hrachovcovi a ti mìli hodnì
dìtí. Paní byla doma s dìtmi a pán pracoval
v kamenolomu. Vedle bydleli Dvoøákovi.
Pan Dvoøák èasto stával ve vrátkách u cesty a kouøil dýmku. Dýmka to však nebyla
ledajaká. Byla keramická, velmi dlouhá.
Díky své délce se mu opírala o vystouplé
bøíško. Keramika na dýmce byla krásnì
malovaná. Kde bydlí dnes Kašparovi, bydleli døíve Skramlíkovi. Pan Skramlík byl
øezník. Vedle v domì bydlel hajný Kohout.
Dìlával hajného na Branišovì a døíve tam
také bydlel. Aèkoliv byl hajným, umìl krásnì malovat pokoje. Používal k tomu šablony s rùznými motivy. Jeho žena chodila

vždy v naškrobené bílé zástìrce. Kohoutova zahrada byla osázená krásnými stromkovými rùžemi a v létì kvetla jak zahrada
u zámku. Vedle Kohoutù bydleli Hùzlovi.
Pan Hùzl byl koláøem. Naproti pøes cestu
mìl dílnu a u cesty složené klády døeva.
Z toho vyrábìl kola, rùzné náøadí, ale opravil tøeba i dìtské sáòky. Z druhé strany
stejného domu bydleli Procházkovi. Pan
Procházka byl listonoš. Jejich pøíbuzní
v Milevsku se jmenovali Skálovi. Pan Skála s koòmi vozil milevského pana vikáøe
v krytém koèáøe do Chyšek, kde pan vikáø
obèas pøezkušoval dìti z náboženství. Pro
pana Skálu byl typický cylindr, který mìl
vždy na hlavì.
Na místì dnešní prodejny Jednoty byl hostinec u Procházkù a na nìj navazoval obchod pana Skramlíka, kde se prodávaly
potraviny. Tam, kde je dnes pekárna, bydleli Slabovi. Tehdy tu ještì pekárna nebyla, ale mìli zde obchod. Ten mìl výlohy,
z nichž jedna byla smìrem na náves. Paní
Volfová vzpomíná, jak v té výloze bývaly
vystavené krásné dorty, které pekla paní
Slabová. Manžel paní Slabové byl švec
a spíše, než šití bot, se vìnoval jejich spravování. Lidé tehdy nemìli mnoho párù bot
a proto si tìch, které mìli, velmi považovali.
Nosili je k ševci, který je spravoval, dokud
to bylo možné.

ji pan Stráòka koupil dùm od pana Milého
a zøídil si zde cukrárnu.
U Stráòkù mìli velkou pec. Každou nedìli
mìl pan Stráòka napeèenou spoustu dobrot a když šli lidé v nedìli z kostela, zašli
do cukrárny vchodem shora z tarásku
a mnohdy se na všechny ani nedostalo. Tak
velký byl zájem o cukráøské výrobky. Vedle
Stráòkù mìli obchod Boháèovi. Prodávali
zde všechno zboží, vèetnì potravin. S jejich
obchodem sousedil obchod paní Zápotocké. Paní Zápotocká prodávala cigarety. Za
války se daly cigarety koupit pouze na lístky
a paní Zápotocká hartusila, když si tatínek
Jankovský poslal svoje dìvèata pro cigarety
bez lístkù. Nakonec ale vždy nìjakou cigaretu poslala. Tam, kde dnes bydlí Jakešovi,
bydlel pan Ryant a ten byl kostelníkem.
Lidé mìli v Chyškách kde nakoupit a pokud potøebovali zboží, které zde nebylo
k dostání, museli zajít nebo zajet do Sedlce èi Milevska. Chodilo se také nakupovat,
když byl ve mìstì jarmark.
V roce 1936 nastupovala paní Volfová
do 1. tøídy základní školy. V té dobì byly
v Chyškách obì školy. Dolní škola byla tam,
kde je dnešní obecní úøad a horní škola

Pekárnu na místì té dnešní zøídili až Janeèkovi. Ti pekli chleba a housky. Bìžnou
praxí bylo, že si lidé doma zadìlali tìsto
na chleba, dali ho do ošatek a odnesli ho
k Janeèkovùm upéct.
Za Janeèkovými smìrem ke Sládkovinì
byla cukrárna, kterou vlastnili Provazníkovi. Tady se prý peklo krásné cukroví. Když
se vstoupilo po tøech schùdcích do cukrárny, vpravo byl stùl a kolem nìj se prošlo
do výrobny. Tam byla vitrína s vystaveným
cukrovím. Dìti si sem ale chodily hlavnì
pro mejdlíèka, která byla v té dobì jejich
nejoblíbenìjší sladkostí.
Když se do Chyšek pøistìhoval z Hrazánek pan Stráòka, který se vyuèil v Písku
cukráøem, zaèal provozovat své øemeslo
v obchùdku u Kubecù, který byl v pravém
dolním rohu budovy dolní školy. Kubecovi
zde prodávali vše potøebné na šití. Vedle
obchùdku v malé místnosti i bydleli. Pozdì-
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byla v budovì dnešních kanceláøí zemìdìlského družstva. Prvòáèky tehdy pøivítala
tøída v pøízemí horní školy. Dìti musely projít kumbálem, ve kterém si nechávaly boty.
Byly tu vyskládané i døeváky, ale v tìch už
tenkrát dìti nechodily. Druhou tøídu mìly
dìti v dolní škole v pøízemí. Tøetí tøída byla
také v dolní škole, ale v patøe. Tam už dìti
sedávaly pìknì v lavicích. Ve tøídách prý
bývaly hnìdé bedýnky na smetí a právì
na takové bedýnce sedával pan faráø Švec,
když uèil tøeśáky náboženství. Paní Volfová
si vzpomíná, jak pøišel pan øeditel Neškodný pøedstavit pana faráøe Houšku, který pøišel do Chyšek po panu faráøi Švecovi. Otevøely se dveøe a vstoupil pan øeditel a s ním
pan faráø, který mìl na sobì kleriku a pøes
ni kabát a pùsobil velmi dùstojnì. Klerika
byla pro pana faráøe typická a nosil ji stále.
Do 5. tøídy se dìti uèily v dolní škole. Tøíletá mìšśanka byla v horní škole. V jejím
horním patøe byla uèebna, které se øíkalo
kreslírna. Každý tu mìl svou židli a stùl.
Byla tu také veliká skøíò a v ní rýsovací potøeby.
Jednou prý paní Volfová se svou spolužaèkou Miluškou Øezáèovou dostaly nápad.
Otevøely okna v kreslírnì, vyklonily se
z okna a zaèaly zpívat: „Vlak jede krajinou,
já jedu za jinou,…“. Pan øeditel Neškodný,
který mìl øeditelnu v dolní škole, písnièku
zaslechl a bìžel zjednat poøádek. Dìvèata
na nic neèekala a schovala se ve velké skøíni. Pan øeditel pøibìhl a tøída byla prázdná.
Tak dìvèata ušla potrestání.
Do tøídy chodilo s paní Volfovou 14 dìtí
z Chyšek. Ty ostatní byly z okolních vsí. Když
napadl sníh, a že ho tenkrát padalo velké
množství, pøespolní dìti do školy nepøišly.
Až na Libušku Boháèovou z Výšky, kterou
vozili do školy na saních tažených koòmi.
Zajímavá byla tøídní fotografie ze 3. tøídy,
kterou mi paní Volfová ukazovala. Již tenkrát
v roce 1938 zajíždìl do školy fotograf a poøizoval dìtem spoleèné foto. Na její zadní stranì bylo razítko firmy: Foto Tøicátník, Sedlec.
Když zaèala 2. svìtová válka, život se zmìnil. Když paní Volfová konèila základní školu, hrozilo nebezpeèí, že bude poslána na
práce do Nìmecka. Stejné nebezpeèí hrozilo i jejím sestrám a všem mladým lidem.
Rodièe pøemýšleli, jak tomu zabránit a pro
Vlastu zvolili variantu, že pùjde do uèení
ke svému tatínkovi jako pánská krejèová.
Musela však navštìvovat školu v Milevsku.
Každé pondìlí tedy jezdila se svou sestrou
na jednom kole do Milevska, kde nad souèasnou poliklinikou byla škola, v ní uèil
uèitel Ptáèek a ten byl krejèím. Uèil dìvèata
krejèovskému øemeslu. Do Milevska nebylo dobré autobusové spojení. Lepší bylo
z Chyšek do Heømanièek.
Bìhem války panovala mezi lidmi v Chyškách soudržnost. Podporovali se a vzájemnì si neškodili. Když se chtìli dozvìdìt,
jak se vyvíjí situace na frontì, poslouchali
rádio – Hlas Ameriky nebo Rádio Moskva.
Báli se ale, aby je pøi poslechu nìkdo nepøistihl, proto poslali vždy dìti ven, aby hlídaly,
zda nìkdo nepøichází. Také pan faráø Houška chodil k Jankovským poslouchat rádio.
Do Chyšek prý jezdili také dva misionáøi
a ti pøicházeli s panem faráøem. Jmenovali se Blesík a Míka. Nosili široké klobouky.
Misionáø Míka kázal vždy z kazatelny. Byl
mladý, pohledný a dìvèata ráda chodila
na jeho kázání do kostela. Misionáø Blesík
mìl velmi silný hlas a když kázal, byl slyšet
mnohdy až na náves.
Život za války nebyl jednoduchý. Musela se plnit rùzná naøízení, panoval strach.
Lidé se i pøesto chtìli bavit a proto poøádali
tancovaèky, které však musely být utajené.
Konaly se vždy v sednici nìkterého ze stavení. Chodilo se napøíklad na Novou Ves,
k Peterkovùm do Nosetína, ke Koláøovùm
na Hrachov, ke Kukaèovùm v Chyškách, ale
i do jiných stavení. Všichni to vìdìli, pøesto
se nikdy nic takového neprovalilo.
Všichni netrpìlivì oèekávali konec války.
Když jednou uèitel Šnorek, který byl velkým vlastencem, doslova vbìhl do kuchynì
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CHYŠECKO - obèasník ze života obce Chyšky a okolí 1/2018
k Jankovským se slovy: „Už je to v Praze“,
bylo po veškeré práci. Všechny zachvátila
ohromná nervozita, snažili se pøijít k informacím, hlavnì prostøednictvím rádia.
Na konec války v Chyškách si paní Volfová
velmi dobøe vzpomíná. Když pøijelo vládní
vojsko do Chyšek, vojáci se snažili pøemluvit muže z Chyšek, aby jeli s nimi do Bernartic. Naštìstí se nakonec situace vyvinula
jinak, muži zùstali v Chyškách, protože bylo
tøeba vesnici a její obyvatele chránit a tak
vládní vojsko odjelo. Poté se chyšeètí dozvìdìli, že vládní vojáci v Bernarticích pøi
pøestøelce s Nìmci zahynuli.
Nìmci se snažili co nejrychleji uprchnout
na západ, aby se nedostali do rukou ruské
armádì. Volili také rùzné úskoky. Napøíklad
nìmecká letadla, která pøelétávala nad krajem, mìla zakryté oznaèení a pod sebou podvìšené èeskoslovenské vlajky. Tak se snažila prolétnout, aniž by byla sestøelena.
Situace byla velmi chaotická. Zaèaly pøicházet zprávy, že k Chyškám se od Sedlce blíží
nìmecká vojska. Nìmci zaèaly už z poloviny cesty z Nosetína do Chyšek vesnici ostøelovat. Pleskavé zvuky dopadajících støel na
dvory obyvatel Chyšek pøimìly chyšecké,
aby zaèali z vesnice utíkat. Obyvatelé z horní èásti Chyšek utíkali do Èerného lesa a ti
z dolní èásti Chyšek Kukaèovým prùhonem
k Podchýšské Lhotì. Muži ženy s dìtmi odvedli, ale poté se vrátili, aby bránili Chyšky.
Naštìstí Nìmci pouze projeli a nedošlo k
žádnému støetu. Všichni se potom mohli
vrátit domù. Chyškami projíždìly stovky
a stovky nìmeckých aut a tak samozøejmì
panoval strach. Když pøijeli Rusové, lidé je
vítali s opravdovou radostí. Všude kvetly
šeøíky a tak byli ruští vojáci témìø pokryti
jejich kvìty, které na nì lidé házeli. Bìhem
krátké doby byly Chyšky plné ruských vojákù. Všude stála auta, vozy a konì.
Ruští vojáci pøišli za maminkou paní Volfové a žádali jí, aby vzala velké nádoby a šla
s nimi. Zpoèátku nevìdìla, co po ní vlastnì
chtìjí, ale brzy se vše objasnilo. Vojáci mìli
na autì krávy a potøebovali, aby jim je paní
Jankovská podojila. Musela tedy vystoupat
po schùdcích na korbu auta a krávy podojila. Rusové se utáboøili na Ryantovì zahradì. Bylo jich velké množství a byli hladoví.
V pekárnì u Janeèkù se pekl chleba, ženy
ho mazaly a dìvèata ho pak nosila v ošatkách vojákùm. Ošatka byla vždy hned
prázdná. Vojáci se chovali velmi slušnì
a byli vdìèní.
Dùstojníci se bez ptaní ubytovali v domech.
Také u Jankovských obsadili celé patro a rodinì nezbylo, než spát na pùdì v senì. Paní
Volfová vzpomíná, že tatínek mìl velmi
pìkné hodinky, kterých si považoval. Když
Rusové zabydleli obývák, vzpomnìl si, že je
nechal ležet u rádia. Byl pøesvìdèený, že se
s nimi již neshledá. Dùstojníci slavili konec
války, celý veèer hrálo rádio, dùstojníci zpívali a tanèili. Když odjeli, Jankovští se báli,
v jakém stavu byt najdou. Jaké bylo jejich
pøekvapení, když našli poøádek, ustlané postele a hodinky ležely na svém místì.
Naše povídání s paní Volfovou a s paní
Kašparovou nebralo konce a jsem si jistá,
že bychom si vydržely povídat hodiny a hodiny. Pøitom jsme prohlíželi fotografie, které
paní Volfová pøipravila. Ke každé nám dala
komentáø. Pamatuje si témìø všechny osoby,
které jsme na nich vidìly. A právì díky fotografiím jsme stále nacházely nová témata,
o kterých by se dalo vyprávìt. Jedním z tìch,
které bych Vám ještì ráda pøiblížila, jsou
rùzné tradice a slavnosti, které byly v Chyškách bìžné a dnes již vìtšinou nejsou.

druhý byl u domu Jankovských, tøetí u Kabátù (v místì zazdìných vrat stodoly vedle
Kohoutù) a poslední u obchodu Skramlíkù.
Cesta mezi oltáøi byla vyložena naøezaným
rákosem. Ten nebyl na cestách poházen,
ale byl pravidelnì pokládán. Tatínek paní
Volfové prý na rákos jezdíval do rybníèku
do Nosetína. Paní Kašparová si vzpomíná
na tu krásnou zvláštní vùni, která se linula
z puškvorce. Podle fotografie musím øíct, že
oltáøe byly opravdu krásné. Smìrem k oltáøi byly dvì øady sbíhajících se bøíz. Z nich
si po bohoslužbì lidé lámali vìtvièky, stoèili je do vìneèku a doma si je umísśovali
ke køížku, který mìli povìšený vždy v nìkteré z místností. V den svátku Božího tìla
vyšel z kostela prùvod vìøících s hudbou.
V èele prùvodu šly družièky a sypaly kvìtiny na cestu, po které šel pan faráø, který
nesl monstranci. Nad ním ètyøi muži nesli
baldachýn. I nesení baldachýnu mìlo svá
pravidla, proto mìli muži vždy bílé rukavice. V prùvodu vždy šli také hasièi.
U každého z oltáøù probìhla pobožnost,
bìhem které se kromì jiného vždy vìøící
modlili: „Od hladu, moru a války ochraò nás
Pane Ježíši Kriste“. Zaèínalo se ve dvoøe
u Síbrtù a konèilo se u Skramlíkù, odkud
šel prùvod zpìt do kostela. Po skonèení
slavnosti se lidé dali do práce, oltáøe rozebrali a rákos z cest uklidili. Cesty byly prašné, ale musely se vzornì zamést, aby byl ve
vesnici zase poøádek.
Svátek Nanebevstoupení Pánì byl kromì
pobožnosti typický zvykem, který se v Chyškách provozoval. V tento den totiž kluci vysypávali vápnem cestièky, aby prozradili,
za jakou sleènou chodí jejich kamarád. To
ale nebylo celé. Byla tu ještì tradice vìšení
stolièek na lípy u kostela. Bylo totiž nepsanou povinností, že stolièka, na kterou si
sedala hospodynì pøi dojení krávy, musela být vždy naprosto perfektnì vydrhnutá.
Když nebyla stolièka naprosto èistá, byla
to ostuda mladé hospodynì. Kluci se tedy
vždy nìjakou lstí snažili dostat do chléva,
stolièku vzali a povìsili na lípu u kostela.
Hospodyòka si ji potom musela vyzvednout. Paní Volfová vzpomíná, jak jednou
mìli jet s tatínkem do Prahy a ona zjistila,
že stolièka z chléva je pryè. Museli tedy ke
kostelu, kde už kluci èekali na odmìnu, že
stolièku sundají. Dostali tehdy cigarety.
Zasmály jsme se také u vzpomínky na to,
jak mladí hlídali, kdy hospodáø nebo hospodynì poženou prvnì krávy na pastvu.
Byla to totiž pøíležitost pro takovou malou
škodolibost. Když se krávy vracely poprvé
z pastvy, mladí je polévali vodou, aby hodnì dojily a polití neušel ani ten, kdo krávy
domù hnal.
Vzpomnìly jsme také na to, jak v Chyškách
probìhla Rozsvícená. Když se dokonèila
elektrifikace vesnice v roce 1947, zakopávala se lucerna u transformátoru a v hostinci U Procházkù byla velká slavnost. Paní
Volfová tam s dalšími mladými dìvèaty pomáhala roznášet pohoštìní.
Když jsem se zeptala na poutì v Chyškách,
dostala jsem odpovìï, že ty bývaly vždy
velmi slavné. Tenkrát byly všechny atrak-

ce na návsi. Náves byla plná. Tam, kde je
dnes pošta, nebývala ještì budova Kampelièky. Byla tam hasièská kolna a pøed tou
byl vždycky øetízkový kolotoè. Na nìm se
dìti vozily za jednu korunu. Kolotoèe byly
pøed hospodou U Procházkù i pøed kostelem. Dìti dostaly na pouś 10 korun a za ty
se pohoupaly a povozily na kolotoèích dostateènì a zbylo i na dobrotu. V obou hospodách U Èižinských i U Procházkù byla veèer
taneèní zábava. Zpravidla v jedné hospodì
hrála dechová hudba a v druhé taneèní.
Nesmím zapomenout také na maškarní prùvod, který prý vždy chodil vesnicí. Všechny
spolky se domluvily a z øad každého pøišly
masky. Ty se vymýšlely už dlouho dopøedu.
A tak i v Chyškách si lidé mohli koupit koòský salám, který se prodával na centimetry
nebo od pana Hùzla kyselou okurku, kterou
jim prodal z putny. Putnu si vozil na trakaøi.
Ti, kdo se pøišli podívat, museli být trochu
shovívaví, protože dost èasto je holiè pøipravil na holení tak, že je pìknì namazal
ušlehaným snìhem z cukru. Lidé se ale bavili a v prùvodu chodilo kolem 70 masek.
Vzpomínáme také na to, jak lidé bìhem adventu chodili na Roráty. Byly to ranní mše
se zpìvy a probíhaly každý den po celý advent. Ráno byla ještì úplná tma a tak lidé
èasto chodili na mši s lucernou.
Neodpustím si ještì vzpomínku na plesy.
Víte, že se na zaèátku každého plesu tanèila beseda? Tanèilo ji osm taneèníkù a ti
museli nacvièovat již dlouho dopøedu. Tanèili v krojích. To mì zaujalo, protože v kronice èasto ètu o tom, že dìvèata chodila na
slavnosti v národním kroji. Zeptala jsem se
tedy paní Volfové, jak takový kroj vypadal.
Paní Volfová mi ho popsala a dokonce mi
ukázala nìkolik fotografií. A tak už vím, že
když šla dìvèata v kroji, mìla na sobì bohatou sukni ze šustivého materiálu, který
„se pìknì nesl“ a suknì držela tvar. Barva
nebyla jednotná, každé dìvèe mohlo mít jinou. K sukni patøila halenka s velmi bohatì
nabíraným krátkým rukávem. Maminka,
která takovou halenku žehlila, musela mít
opravdu svatou trpìlivost. Šnìrovaèka, která patøila ke kroji, zdùrazòovala postavu
a krásnì vyšívaná bílá zástìrka už kroji jenom dodala slavnostní punc.
Dìvèata v tìchto krojích jezdila spoleènì
s chlapci také do Milevska na slavnostní
dožínky. Dìvèata jela na žebøiòáku a chlapci na koních. Slavnost byla v Milevsku na
námìstí. Když se jelo zpátky, zastavili se
chlapci na konci Milevska, kde byla hospoda U Kokrmentù. Dìvèata na nì poèkala
a chlapci je na oplátku pøi zpáteèní cestì
svezli na koních. Samozøejmì byli galantní
a na konì jim pomohli nasednout.
Jsme na konci povídání a já vìøím, že jste se
bìhem ètení tohoto èlánku cítili stejnì pøíjemnì jako já pøi jeho pøípravì. Ve spoleènosti paní Volfové a paní Kašparové mi bylo
opravdu hezky. Jsem moc ráda, že jsme se
mohli díky jejich ochotì dozvìdìt mnoho
zajímavého a chtìla bych jim velmi podìkovat za jejich vstøícnost a za èas, který mi
vìnovaly.
Stanislava Hejnová – kronikáøka obce

Velikou slavností bývaly vždy církevní svátky. Napøíklad na svátek Vzkøíšení na Bílou
sobotu procházel vesnicí prùvod s hudbou. V oknech domù byly nasvícené svícny
a z balkonu U Èižinských (tehdy zde bydlela ještì paní Madìrová) pouštìla majitelka
Bengálské ohnì.
Opravdu velikou slavností býval svátek Božího tìla. Pøed slavností se ve vesnici stavìly ètyøi oltáøe. První stál ve dvoøe u Síbrtù,
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Kronika Sboru dobrovolných hasièù Chyšky
1. èást (1894-1920)
Vznik hasièského sboru v Chyškách nebyl vùbec jednoduchý. Lidé nebyli zpoèátku hasièské myšlence naklonìni. Zøejmì
litovali finanèních prostøedkù, které by
byly vynaloženy. Proto u nás v Chyškách
vznikl sbor pozdìji, než v jiných vesnicích.
Napøíklad v nedalekém Nadìjkovì vznikl o celých 18 let døíve. Prolistujme tedy
hasièské kroniky a udìlejme si obrázek
o tom, jaká úskalí musel sbor dobrovolných
hasièù za léta své existence pøekonávat.
• Pamìtní kniha hasièského sboru byla
založena v roce 1894, ale vrací se
o 7 let zpìt. Pokus o založení sboru
probìhl již v roce 1887, kdy se na arch
pøistoupivších hasièù zapsalo 25 èinných èlenù. Velitelem byl zvolen uèitel
Josef Hošek a podvelitelem obchodník
Alois Chochole. Uèitel Hošek zaèal s poøadovým cvièením v hostinci u Aloise
Chocholeho. Hasièi si zakoupili ze svého plátìné obleky a vycházkové èapky, které byly podobné dùstojnickým.
Stanovy sboru však nebyly schváleny.
Mìla být zakoupena støíkaèka a výstroj
ze smíchovské firmy. Starosta Pich, který pozval zástupce firmy R. Smekala na
schùzi, aby hasièùm vše vysvìtlil, zùstal
s myšlenkou koupì úplnì sám. Hasièi se
spoléhali, že èástku za støíkaèku a výstroj zaplatí Emanuel Volavka – statkáø.
Ten však øekl, že se ohnì nebojí, štíty
na velkostatku jsou zdìné a je pojištìn.
Po této informaci hasièi obrátili a nepomohlo žádné vysvìtlování. Sbor poté
úplnì zanikl.
• 18. kvìtna 1893 pøi obecních volbách
vypukl na Hrachovì u pana Koláøe požár. Lidé naøíkali, že není hasièský sbor.
To byla pobídka novému zastupitelstvu
a to se v èervnu usneslo, že hasièský
sbor zøídí. Radní A. Chochole byl povìøen, aby dal vypracovat stanovy sboru.
Sestavil je Jan Peterka za odmìnu 11
zlatých. 19. listopadu 1893 byly stanovy schváleny. 30. prosince 1893 svolal starosta obce František Pich valnou
hromadu do hostince Josefa Skramlíka.
Velitelem sboru zvolili jednomyslnì
Františka Nouska a podvelitelem Antonína Brouèka. 31. prosince 1893 se
konala další schùze a tu už vedl velitel
František Nousek.

• V roce 1894 byla založena pamìtní kniha hasièù. 25. února 1894 zakoupilo
zastupitelstvo obce støíkaèku a výzbroj
pro 15 mužù. Koupi vìcí vyøídil velkostatkáø František Síbrt, který zakoupil
velkostatek od Emanuela Volavky v roce
1891. Vìci bezplatnì pøivezl a støíkaèku vzal k sobì do kolny, aby byla uschovaná. Pùvodní cena støíkaèky byla 750
zlatých, ale byla vyjednána cena 650
zlatých. Bylo zakoupeno také 80 metrù
hadic.
10. èervna 1894 probìhlo svìcení støíkaèky. Ve vesnici to žilo. Domy se upravovaly, vìnèily se chvojím a kvìtinami,
stavìly se brány. V sobotu zaplápolaly
prapory v barvách èeských a slovanských. Na nìkterých domech byly tøi
i ètyøi prapory. V pøedveèer slavnosti
prošel vesnicí prùvod s lampiony a hudbou. Zaplály bengálské ohnì. Domy byly
osvìtleny a objevovaly se i transparenty
s nápisy: „Jeden za všecky, všickni za
jednoho!“, „V mysli odvahu, v paži sílu,
v srdci vlast!“. Kováø Matìj Kabát vypálil
nìkolik ran z hmoždíøù.
Druhý den o 5. hodinì ranní byla Chýška vzhùru. Obcí procházela hudba, hrála ranní budíèek, støílelo se z hmoždíøù.
Na krajích vesnice stály brány. Støíkaèka byla z obou stran okrášlená vìnci
a mìla po obou stranách nápisy, které
vytvoøil uèitel Jan Maroušek: „Bližnímu k ochranì, Bohu vlasti k oslavì“.
Svìcení støíkaèky se úèastnily sbory
z Kvìtuše, Sedlce, z Ratiboøe, z Nadìjkova s hudbou, z Nechvalic s hudbou
a z Milevska trojèlenná deputace. Promluvil velitel sboru a za obec Alois
Chochole. Pøítomné pozdravila v národním kroji Rùžena Vaòková – dcera
øídícího uèitele a pøedala všem hodnostáøùm po kytièce. Potom šel prùvod ke
mši. V èele kráèelo 60 bíle odìných družièek a 12 dívek v národních krojích.
Po mši posvìtil støíkaèku páter Brùha.
Chrámový sbor pod vedením Josefa Vaòka zazpíval, pak hrály kapely císaøskou
a národní hymnu.
• V roce 1895 mìl sbor hotovost
32 zlatých. Bìhem roku dostával dary
od nìkterých obèanù. Pan Síbrt daroval
5 zlatých, František Koláø z Hrachova

daroval 5 zlatých za úèast èlenù sboru
pøi hašení požáru jeho domu. Ze zemského vìcného fondu dostal spolek 160
zlatých. Sbor se úèastnil témìø všech
akcí ve vesnici. Bìhem roku hasil nìkolik požárù. 28. kvìtna 1895 ve 12,30
hodin vypukl požár ve Lhotì Tetaurovì. 30. kvìtna dojeli hasièi na pùl cesty
k požáru na Toskánce. 4. èervence hasili hasièi domek Veøtatùv a Maškùv
v Rùžené a Novákovu stodolu v Chyškách.

• 2. prosince 1898 probìhly oslavy 50ti
letého panování jeho velièenstva Františka Josefa I.
• V roce 1901 sbor vyslal své dva zástupce na kurz hasièský, který probíhal
v Milevsku. V létì roku 1901 hasili hasièi požár u rolníka Jana Dvoøáka na
Kvašśovì è. 3 a u Františka Procházky
v Záluží è. 5.
• 20. èervna 1904 hasili hasièi požár
v Chaloupkách, kde hoøela stodola. V èervenci zapaloval v Branišovicích blesk.
• 15. ledna roku 1905 rozhodla valná
hromada sboru hasièù, že bude poøízeno 8 slavnostních uniforem.
• 18. února 1906 sehrál sbor divadelní
pøedstavení Slavnostní schùze. 27. záøí
hasièi vyjeli k požáru na Výšce.
• 13. prosince roku 1907 zemøel pøedseda sboru František Síbrt. Sbor vìnoval
na rakev vìnec se stuhou „Milému pøedsedovi“
• V roce 1909 byl poøádán zøejmì poprvé
spolkový ples. Èistý výnos z plesu èinil
50 korun. V noci ze 6. na 7. prosince se
úèastnili hasièi hašení požáru ve Zbislavi.
• V roce 1911 byli do sboru pøijati noví
èlenové. Kronikáø hasièù si posteskl, že
v tomto roce byla v Èechách zakládána nová Klerikální strana, která se pod
rouškou náboženství chtìla domoci vlády. Také v chyšeckém sboru došlo k neshodám a nìkteøí funkcionáøi ze svých
funkcí odešli. Byli voleni noví.
• V kronice za rok 1912 je psáno, že pomìry v Malé Chýšce se upravily a panuje zde svornost. Starostou sboru je Jan
Síbrt (syn Františka Síbrta – velkostatkáøe), velitelem je Jan Pinta a námìstkem velitele František Èanda.

ké vojenské cvièení, tzv. manévry. Hasièský sbor musel mít po dobu 3 dnù
hlídku i v noci. Sbor hasil v tomto roce
nìkolik požárù, pøi kterých byli nìkteøí
èlenové zranìni.

• V roce 1914 se chyšecký sbor úèastnil
v plném poètu odhalení desky Prokopu
Chocholouškovi na faøe v Nadìjkovì.
20. èervna toho roku vypukla válka
a nìkteøí èlenové sboru byli odvedeni.
Pøi mobilizaci odešli: Jan Pinta, Karel Boháè, Alois Votruba, Karel Souèek, František Vodrážka, Alois Neužil, Radislav
Pintner a pøispívající èlenové Stanislav
Horný, František Košta. Následnì odešli
František Skramlík, Josef Pich, František Pinta, Josef Novák, Alois Novák
a pan Smrt z Hrachova. Ve válce padli:
velitel Jan Pinta, Antonín Košta, Radislav
Pintner a nemocí Antonín Zápotocký.
• 23. kvìtna roku 1918 se výborová schùze usnesla, že se sbor zúèastní oslav položení základního kamene k Národnímu
divadlu. Tuto oslavu poøádaly všechny
okresy. Z Chyšek byly do Milevska vypraveny ovìnèené vozy a 100 dívek
v národních krojích.
• 31. srpna 1918 se uskuteènila oslava
25ti let od založení župy hasièské. 28.
záøí byla slavná bohoslužba za šśastnou
budoucnost národa. 70 dívek v národním kroji zdobilo tuto slavnost. Poprvé
zaznìla hymna „Kde domov mùj“. Páter
Jaroslav Stuna mìl vlastenecké kázání.
Po bohoslužbì vytvoøila dìvèata a hasièi špalír. Pan uèitel Tomášek promluvil
o našem národním utrpení a prohlásil,
že nám kyne brzké vysvobození.
• V roce 1919 se hasièi úèastnili svìcení støíkaèky ve Støíteži a v Záluží.
16. dubna hoøelo u Souèkù v Radíkovech. V Chyškách byly 4. kvìtna sázeny
lípy svobody: Masarykova, Havlíèkova
a Èeskoslovenských legií. Na této slavnosti také nesmìlo chybìt hasièstvo.
• V roce 1920 byl starostou sboru zvolen místní faráø Jaroslav Stuna proti
velkostatkáøi Síbrtovi. Hasièi poøádali
spoleènì se støítežským sborem ples.
Pro každý sbor zbyl výtìžek 134 korun
18 haléøù
Stanislava Hejnová - kronikáøka.

• Roku 1913 probíhalo na jihu Èech vel-

Zapomenutý, ale krásný kout Chyšecka
Osada Branišov je samota, nacházející se
v lese 2,5 kilometru severnì od Chyšek.
Nejvìtší výmìra Branišovských pozemkù
patøí do katastrálního území Nosetín a èást
do území Chyšky a Mezný. První zmínka o
této osadì pochází z roku 1394, z roku,
kdy v èeských zemích vládl král Václav IV.
Podle povìsti vedla za dávných èasù zdejšími lesy odboèka solné stezky. Po ní se
dopravovala sùl z Rakouska do Prahy.
Zdejší lesy byly velmi hluboké a tak byly
ideálním prostøedím pro rùzné lapky, kteøí
pøepadali kupce a v tom lepším pøípadì je
pouze oloupili. Bohatší kupci si proto najímali ozbrojený doprovod, který je zdejšími
lesy bezpeènì provedl. Jedním z takových
prùvodcù byl zøejmì jistý Braniš, který žil
právì na místì zdejšího Branišova a ten
byl po nìm pojmenován. O tom, že zdejší
lesy byly opravdu hluboké, svìdèí i další
povìst. Ta øíká, že v dobì husitských válek
chtìl Jan Žižka vyplenit Vysoký Chlumec.
Pøi svém tažení zdejšími lesy jej však mi-
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nul a tak se tehdy ještì hrad Vysoký Chlumec vyhnul husitskému øádìní.
V prùbìhu let prošel Branišov nìkolika
promìnami a byly doby, kdy zde panoval
èilý ruch, èemuž se dnes dá jen stìží uvìøit. Pojïme tedy zavzpomínat na dobu,
kdy byl Branišov vlastnì takovým menším samostatným statkem, patøícím pod
velkostatek v Chyškách a na dobu, kdy se
z nìj stala samota, kterou známe dnes.
Pro naši procházku nedávnou historií Branišova jsem si vybrala ty nejpovolanìjší
prùvodce. Jedním z nich je pan Václav Pudil z Nové Vsi, který na Branišovì prožil
èást dìtství, a to hlavnì díky tomu, že jeho
tatínek ve zdejším statku pracoval ještì
pro pana Síbrta. Druhým prùvodcem je
pan Jiøí Kabíèek, který se pozdìji pøímo
ve zdejší hájovnì narodil a prožil na Branišovì velký kus svého života. Popravdì
musím øíct, že jsem se bìhem jejich vyprávìní musela nìkolikrát ujistit, že mluvíme
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opravdu o tom stejném Branišovì, který
znám já. Tento malý kout Chyšecka uprostøed lesù má opravdu bohatou minulost.
Dovedete si pøedstavit, že se na Branišovì
za hájenkou v lese zvaném Dubina hrálo
divadlo? Hráli ho tu chyšeètí ochotníci
a pøicházeli sem dokonce v prùvodu s muzikou. Tatínek pana Kabíèka svým synùm
vyprávìl, jak se jako malí kluci dívali na
pøedstavení se stromù, na které vyšplhali.
Vzpomeòme tedy na dobu, kdy pan Síbrt
z chyšeckého velkostatku provozoval na
Branišovì kromì lesního hospodáøství,
které bychom uprostøed lesa jistì oèekávali, také zemìdìlskou èinnost. Døevo
z místních lesù se odváželo na dráhu do
Sepekova. Vozilo se volským potahem.
Klády byly mnohdy dlouhé a v Chyškách
v zatáèce u Èižinských nebylo možné
s vozem zatoèit. Proto se muselo sjet dolù
Sládkovinou. To nebyla žádná legrace vydat se s plnì naloženým povozem touto
cestou ale muži, kteøí s voly jezdili, našli
zpùsob. Nahoøe na kopci zablokovali povozu zadní kola a jelo se dolù na smyk.
Branišovské lesy mìl tehdy na starosti
hajný Kohout. Byl to èlovìk na svém místì
a byl pøísný. Les støežil jako oko v hlavì.
Jeho koníèkem bylo sadaøení. Rouboval
stromy a jeho zásluhou rostly na Branišovì krásné a bohatì plodící tøešnì.
Když došlo v roce 1933 k pozemkové reformì a k parcelaci pozemkù chyšeckého
velkostatku, koupili Branišov dva muži
z Prahy. Jedním z nich byl pan Skorkovský,
který byl právníkem, a druhým pan Vondøich. Ten vlastnil v Praze nìkolik èinžovních domù a také tiskárnu. Mìl dostatek
finanèních prostøedkù a tak se s vervou
pustili na Branišovì do podnikání. Pro lidi
z okolí to znamenalo pracovní pøíležitosti.
Na Branišovì se vìnovali napøíklad chovu
slepic. Byla zde líheò, kde se líhla kuøata.
Velikou zajímavostí byl chov šnekù. Chlapi prý hledali šneky ve skalách a odnášeli
je do ohrádky pøed hájovnou, kde se pak
šneci množili a vyrùstali. Když dosáhli potøebné velikosti, byli odvezeni do Prahy
a odtud putovali na stoly francouzských
labužníkù. Fungovalo tady také zahradnictví a pìstovaly se tu napøíklad jahody.
Okolní lesy poskytovaly nepøeberné množství pøírodního materiálu a tak na Branišovì vyrábìli napøíklad vìnce na svátek
dušièek. Kluci sbírali šišky a další pøízdoby, ženy vyrábìly vìnce a hotové je pak
odvážely do Nechvalic k prodeji.
Pøed válkou odešel pan Vondøich do Anglie s pozdìjším prezidentem Edvardem
Benešem. Byl prý jedním z jeho poradcù.
V Èechách zùstala jen jeho manželka. Ve
váleèných letech byl tedy Branišov pod
dohledem pana Skorkovského. Ten mìl
zøejmì urèité kontakty s Nìmci. Místní
lidé obèas ve zdejších lesích potkávali nìmecké dùstojníky, kteøí byli na Branišovì
hosty. Zajímavostí bylo, že pan Skorkovský
zamìstnával ve svém hospodáøství na Branišovì bìhem války mladá dìvèata, která
by jinak musela odejít na nucené práce do
Nìmecka.
Po skonèení války se z Anglie vrátil pan
Vondøich. Odkoupil od pana Skorkovského jeho polovinu Branišova a zaèal hospodaøit. Pan Pudil vzpomíná, že za pana
Vondøicha na Branišovì pracovalo mnoho
øemeslníkù, protože se zde hodnì stavìlo.
Napøíklad na místì pùvodního Branišova,
který byl jen pár desítek metrù od dnešní
hájenky, byla místo pùvodních tøí domù
postavena stodola. Mìly zde být postaveny další hospodáøské budovy a dokonce
byl pøipraven projekt na stavbu sanatoria
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a pøíjezdové komunikace ze silnice, která
vede z Chválova do Nosetína. Branišov se
mìl zpøístupnit z tohoto smìru. Pan Vondøich mìl v plánu vybudovat sanatorium,
ve kterém by pacienti využívali BIO produkty, vypìstované ve zdejším hospodáøství. Již tenkrát mìl tuto velmi pokrokovou
myšlenku. Projekty mu zpracovával jeden
pražský architekt, ale vlastní stavby øídil
stavitel Boèan z Milevska. Dlužno dodat,
že se mnohdy stavìlo chaoticky a bez potøebných povolení.
Lidé, kteøí pracovali na Branišovì, si pana
Vondøicha velmi pochvalovali, protože to
byl èlovìk, který mìl velmi silné sociální
cítìní. Pracovali v pohodì a když potøebovali, mnohdy pomohl. Jiøí Kabíèek vzpomíná, že když se mìl v roce 1948 narodit jeho starší bratr Václav, odvezl pan
Vondøich jeho maminku automobilem do
porodnice do Prahy. Když se bratr narodil,
šel mu pak za kmotra.
Jednou byla v chyšeckém kostele slavnost,
které se samozøejmì úèastnil pan Vondøich jako patron zdejšího kostela a s ním
i nìkolik jeho vysoce postavených známých. Když se vraceli spoleènì automobilem z kostela na Branišov, zastavil je pøed
Novou Vsí pan Pudil z Rùžené. Prosil pana
Vondøicha o pomoc, protože jejich dìdeèkovi se udìlalo špatnì a bylo tøeba jej odvézt k lékaøi. Ten neváhal ani chvilièku
a zavelel: „Pánové vystupte si, dál pùjdeme pìšky. A Vy, pane Radolfe, uhánìjte do
nemocnice.“ Pan Radolf byl jeho øidiè.
Lidé pro pana Vondøicha rádi pracovali
a on si jejich práce dovedl považovat. Sám
nemìl dìti a tak se vìnoval svému podnikání. Za svými lidmi rád zašel. V roce
1948 mu však komunisté jeho majetek
znárodnili. Pan Vondøich zemøel ranìn
mrtvicí 3. èervence 1951. Skonèilo jedno
období Branišova.
Majetek se tedy stal státním. Pøipadl státním lesùm. Nejprve spadal pod bechyòský
lesní závod a pozdìji pod Lesní závod Milevsko.
Na tuto dobu už si pamatuje pan Jiøí Kabíèek, který se ve zdejší hájence narodil
v roce 1952. Jeho rodièe zde pracovali pro
pana Vondøicha již od roku 1947. Mìli
v hájence jednu dolní místnost. Když byl
majetek zestátnìn, zùstali zde a pracovali
pro státní lesy. Mìli pak k disposici celou
hájenku. Pan Kabíèek se staral o dva konì,
se kterými pøibližoval v lese døevo. Polesí, ve kterém pracoval, bylo rozsáhlé – od
Vratišova až po Kováøov. Práce s koòmi
v lese byla velmi namáhavá. Obnášela totiž starost o konì od èasného rána až do
pozdního veèera. Pan Kabíèek si musel
každý den pøivstat, protože konì se pøed
prací museli dobøe nakrmit a vyhøebelcovat. Znamenalo to vstát o dvì a pùl hodiny
døíve, než se vyjíždìlo do práce, založit
koním seno a donést vodu. Takový kùò
spoøádal množství sena a vypil dvì vìdra
vody, než mohl vyjet za prací. Èlovìk, který nemá láskyplný vztah k tìmto krásným
zvíøatùm, by nemohl takovou práci dìlat.
Navíc mìl pan Kabíèek konì tak vycvièené, že na rùzné povely dokázali dìlat pøesnì to, co bylo tøeba. Nesmìlo se na nì však
køièet. Pan Pudil vzpomnìl, jak si jednou
vypùjèil na práci na poli konì od pana Kabíèka. Zapomnìl však a zvýšil na nìj hlas.
Kùò na nic neèekal a vydal se vzrostlým
obilím domù. Protože za sebou táhl rozporku, byla za ním v obilí pìkná cesta. Dalo
velkou práci si ho udobøit a pøesvìdèit ho,
aby se vrátil. Práce v lese byla opravdová
døina. Dlouhé døevo se na vùz nakládalo
ruènì za pomoci pák, až pozdìji byly navijáky.

Povídání o tom, jak se žilo rodinì se tøemi kluky na branišovské samotì, ve mnì
vzbuzuje obdiv. Pan Kabíèek vzpomíná na
své dìtství a mládí, když vyrùstal se svými
dvìma bratry Vaškem a Tondou v branišovské hájence. Starala se o nì pøedevším
maminka, protože tatínek se vracel z práce vždy až veèer. Doma bylo hospodáøství
– vždy jedna nebo dvì krávy, prase, koza,
slepice a hektar a pùl polí. Kluci nemìli
moc èasu na lumpárny, museli pomáhat
mamince. Pøi pasení krav se dalo krásnì
èíst. Krávy spásaly trávu kolem cest, tráva
na louce se sušila na zimu. Vše se dìlalo
ruènì. Obilí se sekalo hasákem nebo hrabicí, mlátilo se na mlátièce. Ani pozdìji,
když všude sklízely kombajny, se na Branišovì nic nezmìnilo. Díky úzkým cestám
mezi stromy se sem žádná vìtší mechanizace nedostala.
Na nákupy se muselo do Chyšek, proto se
snažili být co nejvíce sobìstaèní. Pìstovalo
se žito, chleba pekli doma. Maso z domácích zvíøat zavaøovali do sklenic, mléko od
krávy zpracovali.
Televize doma nebyla, zábavu poskytoval
les. V nìm byli jako doma a nikdy se tu nebáli, jen z divokých prasat, kterých tu byl
hojný poèet, mìli respekt.
Když v zimì napadl sníh, musel tatínek
malým klukùm prošlápnout cestu do Vilína, aby mohli jít do školy. Když sníh rozbøedl, byly cesty rozbahnìné a tak ve vrbách za Nìmeèkovými byly schované boty
a nezbývalo, než se pøezout do èistých.
Bouøky na Branišovì mnohdy budily hrùzu. Pøi jedné z nich spadl na hájenku starý
mohutný buk a zpùsobil dost velkou škodu. Z padlého stromu bylo 15 m3 døeva.
Když pøišla taková bouøka pøes den, èasto
mìli Kabíèkovi hosty. Schovávaly se u nich
ženy, které pracovaly v okolních lesích,
ale také napøíklad sušily seno na místních
loukách. Práce to byla namáhavá, a pøesto
si prý pøi ní èasto zpívaly.
Branišov vždy hlídali psi. Vždy tady býval
pánem vlèák. S úsmìvem jsme vzpomnìli i na kozu obranáøku. Ta se popásala na
dvorku, a když na ni nìkdo zavolal „koza
,koza“, postavila se na zadní nohy a pak ho
svižnì z Branišova vyprovodila. Zvíøata
byla na Branišovì vùbec bìžnými obyvate-

li, ale když se do kuchynì v myslivnì vloudila zmije a usadila se pod kuchyòským
stolem, musela ji paní Kabíèková za pomoci koštìte vyprovodit ven.
Když podnik Státní lesy prodal Branišov
doktoru Mrzenovi z Prahy, museli se Kabíèkovi v roce 1980 odstìhovat na Novou
Ves. Pan Jiøí Kabíèek s Branišovem ale nikdy kontakt neztratil. Jako správný kluk
z Branišovských lesù vystudoval støední
lesnickou školu v Písku a povolání lesníka
zùstal vìrný celý život. Tìžko hledat nìkoho, kdo se v místních lesích a pøírodì vùbec lépe vyzná. Dodnes tráví na Branišovì
velkou èást svého volného èasu.
Branišov byl v roce 1996 v restituèním
øízení vrácen neteøím a synovci pana
Vondøicha. Jeden ze synovcù – pan Bažil
zprostøedkoval v roce 2016 prodej branišovských lesù a pozemkù Èeské správì
nemovitostí – investièní a døevaøské k.s.
a paní Marii Beatrice Grafin von und zu
Arco-Zinneberg. Píše se tedy další kapitola
branišovské historie.
Závìrem našeho povídání jsem si ani já
nemohla nechat pro sebe vzpomínku,
když jsem jako malá chodívala s rodièi
k tetì a strejdovi Kabíèkovým na návštìvu.
Dobøe si pamatuji ta nedìlní odpoledne,
když sluníèko krásnì høálo a my jsme šli
do kopce k Vilínu. Vedle silnice vpravo dozrávaly maliny a krásnì vonìly. Na konci
Vilína naproti Nìmeèkovùm se v ohradì
línì povalovaly ovce a pobíhala malá jehòátka. Cesta na Branišov utekla rychle
a když jsme vstoupili mezi stromy, pohltil nás zvláštní až pohádkový klid. Prošli
jsme po cestì lesem a už z dálky jsme vidìli hájenku s hezky upravenou zahrádkou. Ve stáji podupávali a pofrkávali konì
a nápis nade dveømi hájenky vypovídal
o jejích obyvatelích: „Kdo Vás pole, lesy
láskou pìstí, toho Pán Bùh nikdy neopustí“.
Pøestože tu mìli vždy plné ruce práce,
vždy si našli èas na pøíjemné posezení
a tak dobrý èaj, jako vaøila teta z vody
z lesní studánky, Vám jistì nenabídnou ani
v té nejlepší restauraci.
Za pøíjemné posezení, pøi kterém vznikl
tento èlánek, dìkuji panu Václavu Pudilovi
a Jiøímu Kabíèkovi z Nové Vsi.
Stanislava Hejnová - kronikáøka
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Základní škola v Chyškách
Harry Potter
ve ètenáøském klubu
Dne 4. 5. 2018 probìhl ve ètenáøském klubu ZŠ Chyšky
Den s Harry Potterem. Paní knihovnice z chyšecké knihovny Lenka Kváèová byla tak hodná, že pøijala pozvání ke
spolupráci na èarodìjnických soutìžích. V úvodu byli
žáci rozdìleni do ètyø skupin podle kolejí v Bradavicích
– Nebelvír, Havraspár, Mrzimor a Zmijozel. Losovali si
z klobouku pøímo svou kolej, následnì obdrželi erb na krk
právì s názvem své koleje. Po rozdìlení byla žákùm vysvìtlena pravidla a upøesnìny úkoly. Èekalo na nì mnoho
zajímavých aktivit, museli vyplnit pracovní listy o knihách
s Harry Potterem, nacvièit scénáø podle knihy Harry Potter a prokleté dítì, vymyslet zaklínadlo a èarodìjnickou
hádanku, najít informace o spisovatelce J. K. Rowlingové,
vymyslet fantasy zvíøe a nakreslit obrázek podle návodu
v angliètinì. Po splnìní všech úkolù došlo na vyhodnocení.
Výsledky byly pøekvapivé, neboś i v „reálném životì“ mezi
sebou vedly boj koleje Nebelvír a Zmijozel. Celá soutìž nakonec skonèila, stejnì jako v knize, výhrou Nebelvíru. Na
druhém místì se umístil Zmijozel, tìsnì za ním Havraspár
a na ètvrtém místì skonèil Mrzimor. Pro všechny byly pøipraveny sladké odmìny a vítìzové si odnesli i kouzelnické hùlky. Moc se tìšíme na další spolupráci s knihovnou.

Posezení s maminkami
10. kvìtna dìti prvního stupnì chyšecké školy oslavily se
svými maminkami Den matek. Netradièní program byl zahájen pásmem jarních písní a básní. Po skonèení programu už èekal na maminky dárek v podobì pøáníèek a toho,
èím by každý žák svoji maminku nejvíce potìšil.
V 1. tøídì každý pøedvedl, co mu jde nejlépe. Žáci ukazovali, jak hezky ètou, malují, píší a poèítají. Poté následoval
tanec a nakonec i spoleèná výroba kytièky, která rozkvétá
na vodì. Druháci pøipravili koncert plný hudby, básnièek
a povídání o tom, co pro nás maminka znamená. Protože
jsou Ekolíni, dokonce s mamkou stateènì prošli venku na
školní zahradì smyslový chodník, o který se celý rok starají.
Dìti ze tøetí tøídy jsou rychlé a mrštné. Nejradìji hrají hry
v tìlocviènì. Proto se rozhodly zahrát rodièùm vybíjenou.
Obì strany odcházely spokojené.
Ètvrśáci si spoleènì zkusili za odborného vedení paní uèitelky ruèní výrobu mýdla. V 5. tøídì zase spoleènì vyrábìli
sklenièky na sladkosti.

Školní ples

Den Zemì je den vìnovaný Zemi, který se každoroènì
koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivnìn pùvodními dny
Zemì, které se konaly pøi oslavách jarní rovnodennosti
21. bøezna a oslavovaly pøíchod jara. V moderním pojetí
jde o ekologicky motivovaný svátek upozoròující lidi na
dopady nièení životního prostøedí. První Den Zemì byl
slaven 22. dubna 1970 v San Francisku. Cílem bylo zvýšit
energetickou úèinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce mìla velký ohlas zejména mezi studenty.

V sobotu 13. ledna poøádal Spolek rodièù pøi Základní
škole Chyšky již tradièní školní ples. Kromì vystoupení deváté tøídy a taneèního kroužku se pøedstavili také taneèníci z EFK Milevsko. Hudební doprovod zajistila skupina
Elizabeth. Návštìvníci plesu vytvoøili skvìlou atmosféru,
letošní školní ples se opìt vydaøil.

V souèasné dobì slaví Den Zemì víc jak miliarda lidí ve
více jak 193 státech svìta. Den Zemì se tak stal nejvìtším svátkem, který slaví lidé spoleènì na celé planetì bez
ohledu na pùvod, víru èi národnost.
Naše škola se tradiènì k oslavám pøipojila. V pátek 20.
dubna se žáci zapojili se svými tøídními uèiteli do úprav
školní zahrady. Chystaly se záhony, vysévala se semínka,
vyrábìl se hmyzí hotel, èistilo se jezírko. Každá tøída vyrobila informaèní cedulku k zajímavému místu zahrady. Ve
druhé èásti dopoledne se promítaly filmy s ekologickou
tematikou, na nìž navazovaly aktivity využívající získané
informace. Žáci 1. - 3. tøídy zhlédli loutkovì animovaný
snímek „Moje sousedka“, který pøedstavuje jeden den
v životì dvou obyvatelek jednoho domu. Film na vtipném
srovnání domácích zvykù dvou sousedek ukazuje, jak
i drobná opatøení šetøí energii a peníze. Žáci 4. - 6. tøídy si
pøi sledování animovaného snímku „Jak to chodí na Zemi“
uvìdomili lidskou závislost na automobilové dopravì. Nejstarší žáci 7. - 9. tøídy se pøi sledování filmu „Co se nenosí“
dozvìdìli o upcyklaci. Jedná se o metodu, která dokáže
využít materiál z pøebyteèných výrobkù k vytvoøení produktu vyšší hodnoty. Své kolekce podle tohoto principu
vytváøí i estonská módní návrháøka Reet Ausová. Reet
chce o nutnosti upcyklace pøesvìdèit vedení módních korporací. Využitím poslednì jmenovaného snímku jsme se
zapojili do kampanì „Nekup to!“. Jedná se o projekt, který
pøipravil „Jeden svìt na školách“ (vzdìlávací program organizace Èlovìk v tísni).
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Lyžaøský výcvik
Dne 16. 1. – 19. 1. 2018 absolvovali žáci 7. a 8. tøídy
lyžaøský výcvik ve skiareálu Monínec. V úterý 16. 1. jsme
v 8 h vyrazili mikrobusem do skiareálu. Uèili jsme se zde
lyžovat. Byli jsme rozdìleni do 2 skupin: zaèáteèníci a profilyžaøi. Zaèáteèníci byli rozlišeni èervenými rozlišováky,
profi žlutými. Z øad pedagogického sboru nás doprovázeli
Mgr. Jakub Barda a Mgr. Denisa Kolínská, kteøí jako uèitelé i na svahu pøedali zkušenosti ostatním.
Vždy jsme si nazuli lyžáky, upevnili je a pak jsme šli na
palouèek za parkovištìm, kde se nejprve konala rozcvièka. Protáhli jsme si svaly a zahøáli se. Poté nám pan uèitel
rozdal permanentky. Cestou ke svahu jsme zkoušeli, jak
správnì padat a zvedat se ze snìhu. Sníh byl pøíjemný,
hezky chladil.
Poèasí nám pøálo. Lanovkou jsme dorazili na vrchol Monínce a rozdìlili se do skupin. Postupnì jsme sjíždìli dolù,
pak zase jsme vyjeli nahoru a tak celé dopoledne… Celí
unaveni jsme se mikrobusem vraceli do školy. Cestou
jsme si zpívali.
Celý výcvik byl pøíjemný. Moc jsme si to užili a tìšíme se
na pøíští rok.
Adam Øehoø, 7. tøída.

Odpolední posezení maminek s dìtmi se všem moc líbilo.

Den Zemì

OSN zaèala tento svátek slavit o rok pozdìji (1971). V roce
1990 se k Americe pøipojil i zbytek svìta a 22. duben se
stal Mezinárodním dnem Zemì.
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Recitaèní soutìž
Dne 22. února 2018 se v ZŠ Chyšky konalo školní kolo
recitaèní soutìže, kterého se zúèastnilo celkem 33 soutìžících ve tøech soutìžních kategoriích.
Výkony recitátorù svìdomitì hodnotila pìtièlenná porota
ve složení: Monika Bardová (øeditelka školy), Alena Málková, Lenka Pešièková, Jaroslava Petáková a pøedsedkynì
poroty paní Marie Køížová.
Soutìž probíhala ve ètvrté tøídì, kterou žáci nádhernì vyzdobili.
Pøíjemné bylo, že dìti pøišli podpoøit i rodièe a babièky,
kteøí byli svìdky výborných výkonù všech recitátorù a zároveò se postarali spolu s dìtmi ze školní družiny, o výbornou atmosféru.
Dva nejlepší recitátoøi z každé kategorie postupují do
okresního kola, které se uskuteèní 20. bøezna 2018
v loutkovém sále v Písku.
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Klub zábavné logiky
a deskových her

výrobu a pìstování. Osmáci zkoumali obsah a funkci vody
v lidském tìle. Žáci posledního roèníku nám pøiblížili, co
se dìje v èistírnì odpadních vod.

ský Rekord a mák setý modrý Valašsko. O pìstování vedeme záznamy a prùbìžnì poøizujeme fotografie porostu. Po
sklizni semínka poputují zpìt do Gengelu.

Od záøí školního roku 2017/2018 se na naší škole rozbìhl v rámci projektu Operaèní program Výzkum, vývoj
a vzdìlávání Výzva è. 02_16_022 Klub zábavné logiky
a deskových her, ve kterém si dìti mají možnost zábavnou formou procvièit a rozvíjet své logické, strategické
a informatické myšlení. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky
vzdìlávání žáka.

Dále byl na poøadu výukový program, který pro žáky nachystalo centrum Ochrana fauny ÈR z Hrachova u Sedlèan. Žáci se seznámili s vodními organismy.
Souèástí Dne vody byla také výstava výtvarných prací
žákù s vodní tematikou.

Cílem projektu je uchovat staré odrùdy, které jsou na
okraji zájmu semenáøských firem, ale pøedstavují rezervoár genetické rozmanitosti pro budoucí generace. Staré
odrùdy jsou dobøe pøizpùsobené místním klimatickým
podmínkám, jsou odolné, nenároèné a dobøe obstojí i pøi
zpùsobu pìstování, který je šetrný k životnímu prostøedí.

Klub pro první stupeò probíhá každý ètvrtek. Klub, který
navštìvují žáci druhého stupnì a žáci páté tøídy, se uskuteèòuje vždy ve støedu.

Výstava
Lesy a pøíroda kolem nás
Vítání jara
Dne 22. 3. 2018 se na naší škole uskuteènilo Vítání jara
s bohatým kulturním programem. Nejprve pronesla pár
slov paní øeditelka Monika Bardová. Následnì vystoupily dìti z prvního stupnì s pásmem básnièek a písnièek
pod vedením svých vyuèujících. Následoval prodej výrobkù s velikonoèní tematikou. Pøítomní si mohli zakoupit perníèky od paní Hryzové, kraslice a pletení z papíru
od paní Zdeòkové. Paní Vošahlíková upoutala krásnými
kraslicemi, velikonoèními vajíèky a zápichy. Nechybìla
ani papírová krajka od paní Rouèkové a kraslice a šité
velikonoèní dekorace od paní Vlasty Bardové. Keramstudio Chyšky-Makra nabízelo velikonoèní keramiku. Kromì zruèných prodejcù se též zapojili rodièe žákù školy
a samotní žáci. Žákùm školy se nejvíce líbila velikonoèní
atmosféra a velké množství velikonoèních dekorací. Každý prodejce nabízel krásné výrobky, které nejsou jen tak
k vidìní. Kromì toho byly nabízeny též velikonoèní dobroty od paní Zemanové z Ratiboøe. Vítání jara pøilákalo velké
množství návštìvníkù.

Od bøezna do konce dubna 2018 probìhla v prostorách OÚ
Chyšky výstava výtvarných a literárních prací žákù ZŠ Chyšky. Zúèastnili jsme se již 8. roèníku výtvarné soutìže “Lesy
a pøíroda kolem nás”.
Soutìž probíhala ve spolupráci s místní Obecní knihovnou
Chyšky. Jejím prostøednictvím jsme zapojeni do daných
témat: Básnièka o pøírodì
Èlovìk a les
Ruènì vyrobená knížka o lese
Les ve fantazii
Stromy v barevném kabátku
Jak dìti vidí práci lesníka
Vybrané práce byly zaslány Jihoèeské vìdecké knihovnì.
Vyhodnocení probìhne v daných kategoriích. Uvidíme, jak
se nám letos bude daøit.

Výprava Ekolínù
do letního lesa
5. èervna nás èekala poslední Ekolíní výprava. Pøestože
léto ještì nezaèalo, pøíroda nám poskytla letní poèasí a tím
se mohla uzavøít poslední èást projektu “Ekolíni”. Stali se
z nás lesní pozorovatelé a badatelé. Vyšli jsme vyzbrojeni
lupami a zápisníky.
Plnili jsme 3 úkoly pro úplné vysvobození skøítkù ztracených v lese - pozorování zmìn v letním lese, souvislost propojení všech jevù, které jsme doposud odhalili u daných
živoèichù a rostlin, a hlavnì vlastní chování v pøírodì.
Ani po splnìní úkolù jsme ale bohužel skøítky v lese nenašli. Z jejich domeèkù se postupnì staly pøíbytky drobných živoèichù a rostlin. Cestou zpìt do školy ale neklid
pro vysvobození vzrùstal. Ve tøídì jsme všechny poznatky
zapsali, zakreslili pøírodniny i novou zkušenost s lesními
patry, s mrtvým døevem, s vnímáním všemi smysly. Èekal
nás jen pátý, poslední dopis. Skøítky bylo nutné hledat
v prostorách školní zahrady. Tedy jako na zaèátku celého
projektu. Skøítci se opravdu schovali pod borovici!
Výprava úspìšnì skonèila a hlavnì naši lesní skøítci se
vrátili zpìt ke svým zachráncùm.
Moc se nám vše líbilo, hodnì jsme se v pøírodì nauèili
a opravdu jsme celý školní rok spoleènì žili “Les ve škole
a školu v lese”. Ekolíni 2. tøídy a Mgr. Lenka Pešièková

Èeský den proti rakovinì
Svìtový den vody
Svátek vody se slaví 22. 3. Termín zvolila v roce 1993
Organizace spojených národù a cílem je upozornit na význam vody pro život.
Žáci naší školy se k oslavám pøipojili v pátek 23. 3. Na
shromáždìní ve vestibulu vystoupili postupnì žáci 3. –
9. tøídy a seznámili ostatní s vybraným tématem. Tøeśáci
nám doporuèili, jak v domácnosti mùžeme šetøit vodou.
Ètvrtá tøída vysvìtlila kolobìh vody v pøírodì. Žáci páté
tøídy vtipnou scénkou seznámili spolužáky se spotøebou
vody na osobu a den. Šesśáci pohovoøili o rozdìlení vody
na planetì. Sedmá tøída si vybrala téma Spotøeba vody na
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Základní škola Chyšky se tradiènì pøipojila k veøejné
sbírce ve prospìch Ligy proti rakovinì. Letošní 22. roèník pøipadl na 16. kvìtna a byl zamìøen na nádorová onemocnìní tlustého støeva a koneèníku. Prodejem žlutých
kvítkù mìsíèku lékaøského se podaøilo získat 3 274,- Kè.
Získané finanèní prostøedky budou využity na nádorovou
prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientù,
podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišś.

Pìstování starých odrùd
Na jaøe se ZŠ Chyšky zapojila do projektu „Pìstování starých odrùd ve školách“, který organizuje spolek Gengel
o.p.s. Odrùdy se pro školy vybírají podle klimatických podmínek, a tak se na školní zahradì objevil len setý Šumper-
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Dvì návštìvy dìtí ze ètenáøského klubu v knihovnì
V dubnu a kvìtnu pøipravila knihovnice paní Kváèová pro mladší dìti ze ètenáøského klubu pìkný program. Pøi první návštìvì si nejprve žáci hledali knížky podle pøipraveného seznamu. Jednalo se o pohádky a dìti si díky tomu zopakovaly
abecedu. Pak s knížkami pracovaly – vyhledávaly autory, vzpomínaly na další pohádky, které znají z èetby a z televize.
Druhé setkání bylo zamìøeno na nejznámìjší dílo Eduarda Štorcha Lovci mamutù, jehož dìj je zasazen do doby kamenné
na území èeského státu. Za obì návštìvy paní knihovnici dìkujeme.
Mgr. Alena Málková

Spolek rodièù a pøátel dìtí a školy pøi ZŠ Chyšky
Mezinárodní den dìtí, který se slaví 1. èervna, oslavily i
dìti ze Základní školy v Chyškách. Spolek rodièù a pøátel
dìtí a školy pøi ZŠ Chyšky ve spolupráci se Základní školou Chyšky pøipravily pro všechny dìti ze základní školy
dárek v podobì poznávacího výletu do Motýlária - obecnì prospìšné spoleènosti Ochrana fauny ÈR ve Voticích.
Výukový program byl pøipraven tak, aby se dìti aktivní

formou seznamovaly s odborným tématem a pomocí pøipravených aktivit rozšíøily svoje znalosti. Kromì motýlù si
v budovì pøiléhajícího ekocentra dìti mohly prohlédnout
unikátní výstavu motýlích fotografií a sbírky motýlù z èeských muzeí.

o ochranì tohoto líbivého hmyzu, aby nevymizel z naší
krajiny.

Dìti se vrátily nadšené z rùznobarevných housenek, rùznì tvarovaných kukel a krásných motýlù, ale i pouèené

Spolek rodièù a pøátel dìtí a školy pøi ZŠ Chyšky

Podìkování patøí Obci Chyšky, která na tuto odbornou exkurzi schválila dotaci ve výši cca 30% nákladù.

Výroèí narození Hanse Christiana Andersena
Ve støedu 25. dubna jsme se odpoledne opìt sešli s paní
Lenkou Kváèovou v obecní knihovnì. Pøipomnìli jsme si
2. duben, výroèí narození slavného dánského pohádkáøe Hanse Christiana Andersena. Dozvìdìli jsme se nìco
málo o jeho životì. Paní knihovnice nám pøeèetla pohádku
„O létajícím kufru“. Získané informace jsme hned použili
v zábavném kvízu. A protože se za nìkolik dnù blížila Svatojakubská noc, vyrobili jsme si na závìr papírovou èarodìjnici.
Ivana Peciválová

Bøezen je mìsíc knihy
Bøezen je mìsíc knihy a všech ètenáøù. Proto také školní družina nesmìla chybìt v obecní knihovnì ve støedu
odpoledne 7.3. Paní Kváèová nám pøedstavila publikaci s
názvem „Kniha, co tì nauèí milovat knihy“ s podtitulem
„I když ètení nesnášíš“ od Francoize Boucherové. Zábavné
pracovní listy nám pøiblížily spisovatelku Kláru Smolíkovou a její titul „Zakousnìte se do knihy“. Na závìr jsme si
zahráli pohádkové kvízy. Dìkujeme za pìkné odpoledne.
Ivana Peciválová
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Jaro v Mateøské škole v Chyškách
Návštìva Obecní
knihovny v Chyškách
V mìsíci bøeznu již tradiènì navštìvujeme s dìtmi Obecní knihovnu v Chyškách. Knihovnice paní Lenka Kváèová
nás pøíjemnì pøivítala a ukázala, kde jaké knihy najdeme.
Které jsou pro dìti a které pro dospìlé. Povídala si s dìtmi
nejen o knihách, ale i o tom, kdo je spisovatel, kdo ilustrátor nebo knihomol.

Beseda s paní spisovatelkou
Po návštìvì knihovny jsme si pozvali do mateøské školy paní Markétu Vítkovou ze Sedlèan - autorku knihy „Dinosaurùm
v patách“. Je to kniha plná setkání a pøátelství dìtí s tvory z pravìku. Ve skuteènosti živé dinosaury potkat nemùžeme,
ale ve fantazii je možné vše.
Po poslechu pohádkového pøíbìhu si dìti s autorkou povídaly, kdy dinosauøi žili, jak je možné, že lidé o dinosaurech ví,
jak byli dinosauøi velcí, jakou mìli barvu a mnoho dalších zajímavostí.
Beseda dále pokraèovala výtvarným tvoøením na dinosauøí téma a prohlížením knih.

Odpoledne pro mou babièku
„Travièka zelená to je moje potìšení“ - touto známou písnièkou jsme pøivítali tìsnì pøed Velikonocemi všechny babièky
a jejich vnouèata, které navštìvují naší školku. Akce „ Odpoledne pro mou babièku“ má již v tomto jarním období svou
tradici.
Dobrá nálada provázela pøi vyrábìní slepièky, králíèka i ozdobného zápichu všechny pøítomné. Babièky pomáhaly dìtem
a dìti zase babièkám.
A protože po velké práci vyhládne, pøišlo k chuti i malé obèerstvení – perník a èaj, který pøipravily paní uèitelky. A co je
nejvìtším potìšením pro každou babièku? No pøece jejich vnouèata..

Toulavá kytara

Naše úspìchy

Ke konci mìsíce k nám do mateøské školy zavítala toulavá
kytara pana hudebníka Martina Zábranského. Rázem bylo
u nás veselo. Dìti vidìly a poslechly si hru na nìkolik hudebních nástrojù a spoleènì si zazpívaly spoustu písnièek.

I v letošním roce se naše MŠ zúèastnila výtvarné soutìže na téma „ Les plný kouzel“, kterou vyhlásila 15. MŠ
v Písku. Do letošní soutìže bylo zapojeno 26 mateøských
škol a hodnoceno 118 obrázkù. Naši mateøskou školu reprezentovala výtvarná práce Elišky Práškové, která ve své
kategorii získala pìkné èestné uznání.
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Jarní besídka

Lední revue

16. kvìtna se uskuteènila v mateøské škole jarní besídka,
která byla vìnována pøedevším maminkám.

23. bøezna jsme se vydali se všemi dìtmi do Milevska, kde
se na zimním stadionu konalo pøedstavení „Dysney on
ice“. Krasobruslaøská exhibice byla pøipravena pøedevším
pro dìti ze škol a školek jako jedineèný kulturní zážitek,
který v Milevsku doposud nebyl. Bìhem 50 minut vystoupili krasobruslaøi v nìkolika pohádkách Walta Dysneyho.
K vidìní byly pohádky Snìhurka a sedm trpaslíkù, Kráska
a zvíøe, Ledové království, Madagaskar a další. Dìtem se
pøedstavení velice líbilo, ale ještì více cesta autobusem.

Školní rok se pomalu blíží ke konci a 19 dìtí opustí naši školku. Všechny nastoupí do první tøídy v místní základní škole. Všem pøejeme hezké prázdniny a mnoho úspìchù v první tøídì.
Jana Bardová

Výroèí 90 let
založení Sboru dobrovolných hasièù Nová Ves
V letošním významném „osmièkovém“ roce slaví i Sbor
dobrovolných hasièù Nová Ves svoje jubileum. Je to již 90
let, co tento sbor funguje. Èlenové Sboru dobrovolných hasièù z Nové Vsi se rozhodli toto výroèí øádnì oslavit spolu
s hasièskými sbory z okolních osad a širokou veøejností.
V sobotu 9. 6. 2018 okolo pùl dvanácté zaèali pøicházet
a pøijíždìt na louku pøed Novou Vsí pozvaní hosté, hasièi
se svou technikou a všichni ti, kteøí chtìli místní hasièe
podpoøit, pobavit se a slavit s nimi. Hned na první pohled
bylo jasné, že místní hasièi si nechali záležet na tom, jak
bude místo pro oslavu vypadat. Promyšlené rozvržení
krytého posezení, stanù pro obèerstvení, podia, dìtského
koutku, místa pro techniku, parkovištì a cvièištì promìnilo louku pøed Novou Vsí v multifunkèní areál.

V prùbìhu celého odpoledne byl pro dìti k dispozici skákací hrad a po hasièských soutìžích si mohly i ony zasoutìžit pøi rùzných hrách jako napø. skákání v pytli, nošení
polínek. Za svoji snahu byly náležitì odmìnìny.
Když se pøiblížila devatenáctá hodina, nastoupila na podium kapela Tichá pohoda a veèerní zábava pod širým
nebem mohla zaèít. Známé hity v jejím podání bavily návštìvníky do pozdních noèních hodin a sklízely zasloužený potlesk.

Oslava byla pojata velkolepì, aby si každý návštìvník pøišel na své. Hasièi z Nové Vsi se postarali o chutné a bohaté obèerstvení a místní ženy pøipravily spoustu sladkostí
k zakousnutí. Poèasí pøálo a pohodová atmosféra celé
akce byla velkou odmìnou pro poøadatele.
Celá akce by neprobìhla bez obìtavosti a aktivity obèanù
z Nové Vsi a Vilína za pøispìní Obce Chyšky a sponzorù.
Všem patøí velký dík.
Caltovi

Slavnostní odpoledne bylo zahájeno mší svatou pøed zvonièkou u Novákù, kterou sloužil pan faráø Mgr. Pius Zdenìk Vágner O.Praem a místní jáhen Jiøí Kabíèek.
Po mši následoval slavnostní nástup, pøi kterém starosta
SDH Nová Ves pan Josef Shorný pøivítal pøítomné a minutou ticha byla uctìna památka zesnulých èlenù sboru.
Poté pronesl slavnostní projev. Následovalo seznámení
s historií sboru v podání pana Václava Calty, které pøipravili èlenové SDH Nová Ves pan Václav Pudil a pan Jiøí Kabíèek. Poslední projev pronesl zástupce Krajského sdružení
SH ÈMS pan Jaroslav Kubec. Dále byla ocenìna práce èlenù SDH Nová Ves a byla jim pøedána jednotlivá ocenìní
a vyznamenání.
Po ukonèení slavnostního ceremoniálu se ujal slova skvìlý moderátor Fanda Matìjíèek a uvedl dechovou sekci
kapely Tichá pohoda, která se bìhem celého odpoledne
starala o hudební doprovod.
Návštìvníci následnì s velkým zájmem zhlédli komentované ukázky výcviku služebních psù pana Zdeòka Rùžièky
a jeho kolegù. Souèasnì se mohli seznámit s hasièskou
technikou jednotky profesionálních hasièù z Milevska.
Jednotka však byla odvolána k zásahu, a tak byli všichni
pøítomní svìdky ostrého výjezdu.
Na øadu pøišly exhibièní závody v požárním sportu a zároveò ukázky funkèní dobové i souèasné techniky. Za místní
sbor nastoupili starší èlenové sboru k požárnímu útoku
s historickou støíkaèkou. Svou historickou techniku také
pøedvedli hasièi z Kvìtuše, Støíteže, Vlksic a Zbislavi. Hasièi z Chyšek, Kojetína, Nosetína, Vilasovy a Žemlièkovy
Lhoty nastoupili k požárnímu útoku se souèasnou technikou. Svùj požární útok provedlo i družstvo žen z Chyšek.
Zasoutìžit si pøijela družstva mladých hasièù z Chyšek
a Kvìtuše, ale také družstvo z Nové Vsi, které bylo pro
tuto slavnost sestaveno. Tvoøily ho dìti místních hasièù –
Jan Kukaè, Jiøí Kukaè, Tadeáš Kukaè, Nela Miòhová, Josef
Smrt, Pavel Smrt a Lenka Øezáèová. Požární útok s nimi
nacvièil pan Ladislav Štván.
Vyhodnocení a následné vyhlášení výsledkù probìhlo pøi
závìreèném nástupu. Vìcné ceny a diplomy si odnesly
všechny zúèastnìné sbory.
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Promítání filmu
U pøíležitosti Víkendu otevøených zahrad
spolek Naše Chyšecko promítal v sobotu
9. èervna film „Všude žijí lidé“. Na snímek,
který se èásteènì natáèel v naší obci, se
pøišlo podívat pøes 40 divákù.
Vladimíra Bendová

Naše Chyšecko pátrá…
Spolek Naše Chyšecko vznikl jako spolek pro kulturní dìdictví a životní prostøedí na
Chyšecku. V letošním roce se chceme zabývat pøedevším kulturním dìdictvím Chyšecka.
U pøíležitosti svìcení nových varhan v Kostele sv. Prokopa chystáme výstavu fotografií
právì chyšeckého kostela. Prosíme majitele historických fotografií èi autory fotografií
našeho kostela v souèasném stavu o zapùjèení fotografií k vystavení nebo k poøízení kopie, kterou bychom mohli vystavit. Výstava se bude konat od 1. èervence do druhé „malé“
chyšecké pouti 15. èervence 2018 ve výstavní síni Obecního úøadu v Chyškách.
Dále pátráme po tradièním chyšeckém „kroji“. Zajímá nás, jak se lidé na Chyšecku oblékali pøi slavnostních událostech za první republiky a dále do minulosti. Urèitì by nám
pomohly dobové fotografie, které by obleèení na Chyšecku dokumentovaly.
V letních mìsících chystáme promítání filmù pro dìti i pro dospìlé. Tìšíme se na fotografie
a setkání s Vámi pøi akcích, které poøádáme. Sledujte nás na webu www.nasechysecko.cz
èi nám pište na e-mail nasechysecko@email.cz.
Vladimíra Bendová

Turistky Chyšky - Putování Šumavou
Naše tradièní putování Šumavou jsme si
naplánovaly, tak jako vždy, s pùlroèním
pøedstihem.
V pátek 18. kvìtna 2018 osmièlenná skupina turistek odjela do Stožce, kde protéká
klidná a u nás nejèistší øeka Studená Vltava. Klid a pohoda láká k pìším výletùm,
turistické cyklotrasy k výletùm na kole
a mùžete zde využívat èasté spoje vlaku.
Po pøíjezdu a ubytování v penzionu U Korandù nás naše cesta vedla na 10 km výlet
k lesní Stožecké kapli pod Stožeckou skálou. Podle povìsti stojí kaple u pramene léèivé vody, která již v 17. století vrátila zrak
slepému kováøi z Volar. První zdìná kaple
byla vystavena v roce 1804 a je zasvìcena
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Pannì Marii. Na obrazu v kapli je Madona s rùží, která se stala jejím symbolem.
Tradièní pouś se zde koná vždy v srpnu.
U zázraèné studánky jsme se omyly a pokraèovaly ve výstupu na Stožeckou skálu,
odkud byl pøekrásný výhled do kraje. Po
návratu do Stožce nás èekala dobrá veèeøe v restauraci U pstruha. Druhý den ráno
jsme vyjely ze stožeckého nádraží vlakem
do Nového Údolí, kde jsou odstaveny tøi
vagony, ve kterých je umístìno muzeum
pošumavských lokálek, prodej obèerstvení a suvenýrù. Naše další putování vedlo
pøes hranièní pøechod do bavorského
mìsteèka Haidmühle, které se nám líbilo
svoji upraveností a poøádkem. Dále jsme

se vydaly na obhlídku Šumavy z nìmecké
strany. První naše zastávka byla u Kaple
„U železné opony“, vedle kaple je vìž se
zvonkohrou, jejíž mariánské písnì jsou
slyšet až do Nového Údolí. Pod kaplí je studánka s chladnou vodou k osvìžení. Cesta
lesem nás vedla okolo Studené Vltavy až
k vodnímu kolu, malým peøejím a štìrková cesta zpìt do Haidmühle. Poèasí nás
pozdravilo deštìm s kroupami a my jsme
po krátké pøeháòce pokraèovaly cestou do
Èech, do Stožce a na dobrou veèeøi, kterou
jsme si urèitì po 20 km pochodu zasloužily. V nedìli jsme navštívily Èeské Žleby
v hezké krajinì Národního parku Šumava,
vesnièku Dobrá, která je zajímavá svou
architekturou a od roku 1995 chránìna
jako vesnická památková rezervace. Prošly jsme Soumarské rašeliništì, kde pøes
zamokøené èásti vede povalový chodník
a na konci nauèné stezky je 9 metrù vysoká vyhlídková vìž – rozhledna, ze které
lze celou slaś pøehlédnout. Došly jsme na
Soumarský most na horním toku Teplé
Vltavy, kde táboøištì nabízí táboøení ve
volné pøírodì s možností èetných výletù.
Lenora nás pøivítala smutným pohledem
na opuštìné budovy kdysi slavné sklárny, jejíž køišśálové sklo a pozdìji foukané
sklo bylo známé po celém svìtì. Poslední
skláøská pec vyhasla v roce 1996. V Lenoøe je stále obecní pec na chleba z první
poloviny 19. století, v které se dodnes od
dubna do listopadu poslední sobotu v mì-

síci peèe voòavý chléb. Naše kroky vedly
k soutoku Vltavy s øíèkou Øasnicí. Po té
jsme odjíždìly do známých Hoštic u Volynì, kde se natáèela známá filmová trilogie
Slunce, seno. Prošly jsme vesnicí, která
se nám zdála malá, navštívily hrob Michala Tuèného s kamenným kloboukem,
kostelík, náves i zámeèek, podívaly se na
hasièské muzeum, kde je i galerie Zdeòka
Trošky, Michala Tuèného, Tomáše Linky.
V pøíjemné hospùdce U javoru, která je
vyzdobená obrazy z komedií Slunce, seno,
jsme si pochutnaly na dobrém pozdním
obìdì a odjíždìly spokojeny domù.
A náš podzimní výlet? Bude zøejmì znovu
do Stožce, kde je možnost dalších výletù,
které se nedají stihnout bìhem tøí dnù.
Turistky Chyšky
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Tradice v Rùžené

Jako každoroènì jsme se 30. dubna sešli, abychom na návsi postavili májku. V hojném
poètu za slunného odpoledne jsme ji ozdobili a vztyèili u kaplièky. Veèer jsme „upálili
èarodìjnici“ a u ohnì s kytarou vydrželi dlouho do noci. Druhý den jsme zábavu nahradili
prací a za stejnì velké úèasti jsme vysadili živý plot podél silnice u kaplièky.
Jana Prášková

Besedy
na obecním úøadu
V únoru a v bøeznu si mohli pøijít obèané poslechnout tøi zajímavé besedy, které pro nì
pøipravila místní knihovna ve spolupráci s Obcí Chyšky. První zajímavá a hlavnì pouèná
beseda byla s paní doktorkou MUDr. Šárkou Peterkovou na téma „Respiraèní infekce
a jejich léèba“. Téma bylo velmi aktuální. Druhé zajímavé posezení bylo nad kronikou
Sboru dobrovolných hasièù Chyšky. Díky ochotì hasièù, kteøí zapùjèili materiály a paní
kronikáøce Stanislavì Hejnové, jsme mohli spoleènì projít ètyøiceti roky od založení sboru až do roku 1934, kdy èást naší obce postihl znièující požár. S poslední, tøetí, zajímavou
besedou, kterou si pro nás pøipravil pan Jindøich Èástka z Kvasejovic, jsme se vypravili
na Maltu. Po tøeskutých mrazech, které tady zrovna panovaly, byla tato beseda zajímavá
teèka na zahøátí.
Lenka Kváèová - knihovnice

Beseda s MUDr. Šárkou Peterkovou

Posezení nad kronikou - SDH Chyšky

Cestovatelská beseda s panem J. Èástkou

Cestovatelská beseda s panem J. Èástkou

V Nové Vsi to stále žije
Maškarní

Tradièní karnevalové odpoledne plné zábavy, her a soutìží pøipravil nejen pro dìti Sbor dobrovolných hasièù z Nové Vsi
dne 3. 2. 2018 v místním kulturáèku. Díky originálním soutìžím, hrám a hudebnímu doprovodu uteklo toto odpoledne
jako voda a dìti odcházely do svých domovù plné dojmù a nových zážitkù.
Ve veèerních hodinách dospìlí oblékli netradièní, v nìkterých pøípadech vlastnoruènì vyrobené kostýmy, a maškarní rej
zaèal podruhé. Perfektní hudební doprovod v podání Jiøího Kváèi, Michala Votruby a Vlasty Šíbala nenechal nikoho sedìt
na židli. Veèerní karneval probìhl ve výborné náladì a protáhl se do èasných ranních hodin.

Když odletìly zvony do Øíma….

Když na Zelený ètvrtek odletìly zvony do Øíma, oprášily dìti z Nové Vsi svoje øehtaèky a klapaèky, aby nahradily zvuk
zvonu z místní zvonièky. To se jim podaøilo.

Hasièská zbrojnice v novém kabátu

V prùbìhu celého kvìtna probíhá v Nové Vsi finální etapa opravy hasièské zbrojnice, která navazuje na loòskou etapu,
pøi které byla vymìnìna støešní krytina a okapy. Nyní byla kompletnì udìlána nová fasáda vèetnì nátìru a obnovení nápisu „hasièská zbrojnice“. Na pøední stìnu zbrojnice byl doplnìn znak Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska. Døevìné
ozdobné podbití støechy a døevìná vrata byly obroušeny a následnì ošetøeny novým nátìrem. Nakonec bylo vymìnìno i
venkovní svítidlo. Loòská etapa opravy hasièské zbrojnice byla financována Obcí Chyšky, letošní práce vèetnì materiálu
byla uhrazena z úspor SDH Nová Ves. Velké podìkování patøí èlenùm i neèlenùm SDH Nová Ves za jejich kvalitní práci,
kterou odvedli pøi opravì hasièské zbrojnice ve svém volném èase.

Pøekvapení v poštovní schránce

Ke konci kvìtna se v nìkterých místních poštovních schránkách objevilo první èíslo Novoveského obèasníku. Èíslo je to
velmi povedené a unikátní jak obsahem, tak provedením. Informuje místní obèany o akcích, které již probìhly, probíhají
nebo na které se mohou tìšit. Zahrádkáøi obdrží cenné rady v rubrice „zahrádka“. Redaktorem tohoto obèasníku je žák
5. tøídy Vítek Novák, který už pilnì chystá druhé èíslo. S jeho souhlasem a se souhlasem jeho rodièù se podìlíme o èlánek
„Èarodìjnice“.
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Den dìtí

Sobota 2. èervna 2018 patøila v Chyškách
dìtem. U fotbalového høištì a v jeho okolí
byl pøipraven odpolední program plný her,
soutìží a hlavnì zábavy. Celkem se vytvoøilo 12 stanovišś. Nechybìli hasièi, myslivci, fotbalisté, SRPDŠ pøi ZŠ Chyšky, práce
se døevem ani pohádkové bytosti. Dìti
hned na startu dostaly startovní medaile,
na které sbíraly razítka a znaèky. Jakmile
mìly všechny potøebné, tìšily se do cíle
na svou poctivì vydobytou odmìnu. Mimo

balíèku, ve kterém byly jak sladkosti, tak
další zajímavé vìci, dìti dostaly koláèky
z místní pekárny a obèerstvení v podobì
malinovky a párku v rohlíku. Poèasí nám
pøálo a bavili se jak dìti, tak i dospìlí. To
byl hlavní zámìr nás všech. Není nad rozzáøené dìtské oèi a velký úsmìv.
Dìkuji všem, kdo se pøišli pobavit s námi.
Zastupitelùm obce za podporu, dobrovolníkùm, kteøí vykonali opravdu velký díl
práce, všem zúèastnìným spolkùm za pomoc a všem sponzorùm za štìdrou podporu!
Lenka Kváèová - knihovnice

Co je nového v Ratiboøi?
Od poèátku letošního roku v Ratiboøi opravdu nezaháleli. Nìkteré akce se každý rok opakují. Napøíklad bez pálení èarodìjnic a stavìní májky si nikdo poslední dubnový den snad
ani nedovede pøedstavit.
Po celý mìsíc kvìten se každou nedìli od 18 hodin scházeli ratiboøští na májové pobožnosti v místní kaplièce, kterou si v loòském roce hezky opravili.
V letošním roce se pustili místní hasièi do opravy køížù. Jeden z nich stojí naproti Cmuntovùm a druhý pøi staré cestì do Chyšek. Z tìch pùvodních køížù zde zùstaly pouze podstavné kameny. Jinak jsou prakticky celé køíže nové a pocházejí ze høbitova v Obdìnicích.
Bylo také upraveno a natøeno zábradlí naproti Šetinovùm. Aby všechny tyto práce místní
hasièi zvládli, uspoøádali celkem ètyøi brigády.
V letošním roce oslaví ratiboøský hasièský sbor 125. výroèí svého vzniku. U této pøíležitosti bude opravený køíž naproti Cmuntovùm slavnostnì posvìcen.
Stanislava Hejnová (z podkladù Stanislava Èapka)
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Sbor dobrovolných hasièù Chyšky
Pochod
svatého Floriána
12. 5. 2018 se konal 6. roèník Pochodu svatého Floriána.
Celkem bylo 333 úèastníkù. Trasu 6 km ušlo 99 úèastníkù. Nejpoèetnìji obsazená byla trasa 13 km - 162 úèastníkù. Nejdelší pìší trasu 26 km absolvovalo 23 turistù
a cyklotrasu 28 km jelo 49 cyklistù.
Mgr. Josef Vachta

Cyklisté pøi startu

Hlavní organizátor a jednatel chyšeckého sboru
Martin Strouhal vysvìtluje trasu

Zapisovatelé pøi prezentaci

Cyklisté pøi startu

Mladší žáci pøi pøebírání medailí za 3. místo

Požární útok CTIF starších žákù

Na trasu vyrazily také chyšecké turistky

Plamen
na Mozolovì
26. 5. 2018 se konalo na Mozolovì závìreèné vyhodnocení celoroèní soutìže mladých hasièù Plamen. Chyšeètí
starší žáci obsadili 1. místo a budou reprezentovat okres
Písek na krajské soutìži 23. èervna 2018. Mladší žáci obsadili celkovì pìkné 3. místo.
Mgr. Josef Vachta

Okrsková hasièská soutìž v Kvìtuši

Sbor dobrovolných hasičů Chyšky
si Vás dovoluje pozvat na

OSLAVU
125. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH CHYŠKY
Družstvo chyšeckých žen
s pohárem a diplomem

Pohár za 2. místo patøil mužùm z Chyšek

která se koná v sobotu 7. července 2018

Program oslav:
13.30 hod. koncert hudby
14.00 hod. přivítání hostů z řad okolních sborů, zástupců obce, kraje a OSH Písek
u Kostela sv. Prokopa
14.10 hod. společné položení věnce u pomníku padlých z 1. světové války
14.20 hod. mše svatá v Kostele sv. Prokopa
14.45 hod. vysvěcení hasičského auta Tatra 815
15.00 hod. slavnostní předání medailí a projevy
Po ukončení slavnostního ceremoniálu bude program pokračovat
v hasičské zbrojnici SDH Chyšky s možnos prohlídky zbrojnice
a hasičské techniky, s občerstvením a hudbou.
20.00 hod. venkovní pouťová zábava před KD Chyšky, k tanci a poslechu zahraje
TICHÁ POHODA (vstup dobrovolný). V případě nepříznivého počasí
vystoupí přímo v KD Chyšky.

Spoleèné foto u Tatry 815
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Sbor dobrovolných hasièù Kvìtuš
Naše èinnost od zaèátku roku
Myslím si, že každý hasièský sbor se snaží být dle svých
možností aktivním pomocníkem obce, ale pøedevším iniciátorem a organizátorem prakticky veškeré èinnosti na
území svých osad. Tak je tomu i u nás v Kvìtuši. Právì zde
se místní hasièi podíleli na øadì rùzných akcí.
Taková nejvìtší, ale urèitì nejdùležitìjší pro všechny obèany je, abychom iniciovali spoleènì s obcí a s hasièi z
Nové Vsi provedení rozšíøení vodovodního øádu do tìchto
dvou osad.
Ale nyní již k naší konkrétní èinnosti.
10. února uspoøádal sbor pro obèany v KD Kvìtuš svùj
tradièní hasièský ples, který se dle našeho názoru velmi
slušnì vydaøil. Jelikož místní ženy pomáhají s tombolou
na ples, snaží se jim tuto obìtavost hasièi nìjak oplatit a
poøádají pro nì každoroènì oslavu MDŽ, která se letos
uskuteènila 10. bøezna a vystoupili zde se svým pásmem
i mladí hasièi.
Ke zlepšení kultury v Kvìtuši patøí i maškarní prùvod, který se konal v nedìli 17. února. Masky prošly celou vesnicí,
kde u každého èísla zahrály písnièku a dostaly obèerstvení. Prùvodu se letos v maskách zúèastnil mimo jiné i sám
papež, kterého na jeho cestì doprovázely jeptišky, které
musely na své cestì èelit i rùzným svìtským mukám.

I u nás ve sboru máme hasièe starší, kteøí zde pracují více
jak 40 let. A právì tito èlenové se sešli se svými vrstevníky
z ostatních sborù již na 4. roèníku spoleèného setkání, které se konalo ve spolupráci okrsku, Obce Chyšky a Vlksic
20. dubna v sále U Èižinských v Chyškách. Zde se svým
kulturním pásmem vystoupily i dìti ze Základní a Mateøské školy v Chyškách. I touto cestou bych rád podìkoval
vedení obou škol za úèast tìchto dìtí na tomto setkání.
A jelikož nejen kulturou živ je hasiè, byla vyhlášena na 28.
dubna hasièská brigáda, pøi které byly provedeny nátìry
branek a sloupkù na síś na sportovním areálu, nátìr sušáku na hadice a vrat u zbrojnice, odvodnìní terénu pod høištìm, pøíprava èarodìjnic, terénní úpravy okolo kaplièky,
úklid ve zbrojnici a kabinách. Na Kvašśovì byly natøeny
patníky a byl proveden úklid po celé osadì.
No a 30. dubna došlo na pálení èarodìjnic, dìti i dospìlí si
mohli opéci buøty a veèer potom byla u KD postavena májka.
20. kvìtna byla na høišti uspoøádána okrsková hasièská
soutìž, která se i díky velmi hezkému poèasí velmi vydaøila. Vítìzným kolektivem se stali hasièi z Kvìtuše pøed
Chyškami, Nosetínem, Novou Vsí, Støíteží a Vlksicemi. V
kategorii žen zvítìzily ženy z Chyšek pøed Novou Vsí a kategorie seniorù patøila starším pánùm z Kvìtuše.
Toto je struèný výpis naší èinnosti od poèátku tohoto roku.
Kubec Jaroslav, starosta sboru

Mladí hasièi Kvìtuš
Èas bìží jako voda a máme tady další rok, tentokrát už
2018. V letošním roce máme vlastnì takové malé výroèí
s mladými hasièi v Kvìtuši. Je to už 5 let co se scházíme,
plníme si volný èas a snad se i nìco uèíme.
První takovou spoleènou akcí je tradièní dìtský karneval
v Kulturním domì v Kvìtuši. Dìtí i dospìlých byl plný sál,
nekoneèná zábava, úkoly a samozøejmì tombola. Nechybìl ani ptaèí tanec pod vedením zkušených maminek...
Odpoledne jsme si pochopitelnì všichni užili.
Venku je ještì pomìrnì zima a tak jsme si domluvili další
sešlost a kde jinde než na Mozolovì v bazénu. Pøed bazénem jsme tentokrát nacvièovali v místní hernì kulturní
vystoupení na MDŽ v Kvìtuši. Téma vymyslela tentokrát
Alena a to akvabely. To tu ještì nebylo. Po hodinì trápení
jsme ale honem naskákali do vody. Ve vodì pochopitelnì
tráví a tak po 2 hodinách plavání, potápìní a všelijakého
blbnutí jsme si dali oblíbené hranolky...
Týden uplynul a pøišla sobota a oslava MDŽ. My jsme
pøedvedli, co jsme si nacvièili. Ještì pøed vystoupením
mladí hasièi rozdali místním ženám kvìtiny a šlo se na
vìc. Úspìch byl opìt veliký. Po vystoupení následovalo obèerstvení. Ještì nìjakou dobu jsme se zdrželi a udržovali
spoleèenskou zábavu, ale oèi se zaèaly klížit a tak jsme se
postupnì rozcházeli domù.

Èas letí jako voda a jarní kolo hry Plamen je tu. Letos opìt
na Mozolovì. Vyjeli jsme poprvé se tøemi týmy. Pøípravka,
mladší a mimo soutìž starší. Nejprve nás trošku pøekvapil rozhodèí, který se nás snažil pøesvìdèit, abychom si
vyzkoušeli štafetu CTIF a také útok CTIF. Nakonec jsme si
se staršími vyzkoušeli „jen“ štafetu. Nikdy jsme to nebìželi, ale vše se zvládlo bez problémù a hlavnì bez chyby.
Alespoò víme, co nás pøíští rok èeká. S útokem CTIF jsme
si hlavu radši nemotali. No a pak jsme šli na královskou
disciplínu - požární útok. Nejprve pøípravka - jako ostatnì
vždy zdárnì ukonèila a celkové umístìní 2. místo.
Pak šli na start starší - zde se urodilo velké pøekvapení.
Než se staèil kdo rozkoukat, bylo hotovo. Èas 29 sekund
a nejlepší èas dne!!!
Nakonec šli na start mladší - útok se vyvedl velmi dobøe
- èas 36 sekund a druhé místo v této disciplínì. Celkové
umístìní v letošním roèníku Plamen 2018 - 5. místo.
Do prázdnin nás èekají ještì dvì akce a to úèast na výroèí
SDH Nová Ves a pohárová soutìž v Dobrošovì.
Za vedoucí pøejeme všem dìtem pøíjemné a klidné letní
prázdniny.
Jaroslav Kubec ml., Alena Tejnorová

A pøišel duben. Hned ze zaèátku jsou Velikonoce a my tradiènì prošli Kvìtuší vyšlehat místní dívky a dámy. S plnými košíky koledy jsme se pak pøed obìdem vrátili domù.
Tento mìsíc pøešlo poèasí ze zimy hned do léta a tak se
scházíme na høišti, kde nacvièujeme požární útok. A to
hned s vodou. Tentokrát obsadíme už tøi kategorie: tradiènì pøípravka, mladší a novì i starší.
V kvìtnu zaèínají také pohárovky, kterých se chceme zúèastnit v kategoriích mladší a smíšení - spoleènì mladší
a starší v poètu 7 hasièù.
V sobotu 12. 5. jsme se zúèastnili okrskové soutìže ve
Chválovì a to s kategorií starší a mladší. Tady šlo o to, aby
si hlavnì starší družstvo vyzkoušelo poprvé naostro požární útok. Obìma se vše povedlo a pøi nástøiku na plechovky
byly èasy: starší cca 30 sekund a mladší asi 27 sekund.
Hned druhý den jsme se vydali na první pohárovku v letošním roce a to do Žïáru u Protivína. Tady se nás držela
smùla. Starším nejprve zhasla mašina a po opìtovném nastartování se rozpojila proudnice. Èas asi 80 sekund staèil
tak na 5. místo.
To mladší provedli technicky vše bez problémù, ale tady
zasáhla vyšší moc a rozfoukal se vítr a tak nástøik byl
delší. Èas 45 sekund a 4. místo. Pøíštì vylepšíme detaily
a urèitì i umístìní.
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Nahlédnutí do chyšeckého kostela v tìchto dnech

Jak si vede atletický oddíl TJ Chyšky
V minulém vydání Chyšecka byla vyzdvižena èinnost oddílu TJ Chyšky. Chyšecký oddíl v atletických soutìžích
a florbalových turnajích se svým umístìním vždy øadil
k tìm úspìšným.

v Jindøichovì Hradci krajské florbalové soutìže pod názvem „XII.roèník Velikonoèní florbalový Jindøicháè 2018“.
V soutìži bylo pìt družstev, která hrála systémem „Každý
s každým“ 1x 10 min.

ství klukù z Èertovy hrbatiny. Nastala neuvìøitelná radost
chyšeckého družstva a jejich trenérù. Chyšecké mládí celý
turnaj vyhrálo zaslouženì a všem klukùm patøí velký dík
za vzornou reprezentaci svého oddílu, TJ a obce.“

I v první polovinì letošního roku patøí chyšecký oddíl k tìm
úspìšným. Opìt nezklamali atleti. Zejména Ondøej Kohout
a Patrik Bouška patøí mezi atletické stálice a díky nim jsou
Chyšky jmenovány na pøedních místech. Jako pøíklad lze
jmenovat atletické Mistrovství Jihoèeského, Plzeòského
a Karlovarského kraje, které se uskuteènilo na atletickém
oválu AC v Domažlicích. V závodì dorostencù na 3000
m zvítìzil Ondøej Kohout, TJ Chyšky v èase 9:47,32 min.
Z tìch posledních závodù, z èervna, které se uskuteènily
v Nové Vèelnici, komentáø pana Mgr. Josefa Fuky: „V nedìli 10. èervna 2018 se na atletickém stadiónu v Nové Vèelnici uskuteènil krajský pøebor mužù v bìhu na 5 000 m,
který z povìøení Jè KAS uspoøádal domácí atletický oddíl
TJ Nová Vèelnice. Na startu tohoto mistrovského závodu se
objevili i chyšeètí dorostenci Ondøej Kohout a Patrik Bouška. Po celodenním úmorném, teplém a dusném poèasí se
pøed startem závodu pøece jen trochu ochladilo a sprchlo.
Oba bìžci z Èertovy hrbatiny rozbìhli mistrovský závod
svým tempem a usadili se na èele závodu v poøadí Kohout
a Bouška. Ostatní vytrvalci postupnì každým metrem na
nì ztráceli. Bìhem závodu bylo na trati i obèerstvovací
místo, které všichni závodníci využívali. Favoritem bìhu
byl Kohout, ale jeho oddílový kolega Bouška se nechtìl dát
a držel se ho „zuby, nehty“. V závìreèné fázi pìtikilometrové trati však Kohout zrychlil své tempo a Bouška jeho
tempu nestaèil. Kohout své tempo vystupòoval a zaslouženì si dobìhl pro mistrovský titul, zlatou medaili a diplom
za první místo v èase 17:38,34 min. Støíbrnou medaili
a diplom za druhé místo zaslouženì vybojoval Patrik
Bouška v ustavujícím èase 17:53,82 min.“

Chyšecké družstvo, které obhajovalo loòské støíbrné medaile, pod vedením cvièitele Josefa Fuky a trenéra Tomáše Zdeòka, hrálo v sestavì Pavel Smrt, Jan Kukaè, Tadeáš
Kukaè, Prokop Fridrich, Max Zeman, Jan Èapek, Štìpán
Kubec, Jakub Kubec, Jiøí Srnka, Lukáš Srnka a Pavel Bouška. Pøed posledním zápasem mìlo družstvo Chyšek jistou
støíbrnou medaili. A jak to dopadlo? Z èlánku pana Mgr.
Josefa Fuky: „V závìreèném utkání turnaje musely Chyšky
porazit svého soupeøe alespoò 6-0, aby se staly vítìzem
„Jindøicháèe“. Od zaèátku utkání se kluci z Chyšek „zakousli“ do svého soupeøe a šli za vítìzstvím v turnaji. Brzy dali
jasnou branku, ale rozhodèí ji oznaèil za tyèku, i když se
míèek jasnì vyrážel z tyèky v brance. No, nevadí a tak kluci dali první gól, který rozhodèí už musel uznat. Novobystøické „áèko“ doslova uzavøeli na jejich polovinì a branky
padaly do sítì soupeøe. Soupeøe od dalších gólù celkem
ètyøikrát zachránila tyèka a také ten fakt, že bránil všemi
prostøedky v brankovišti, ale rozhodèí tento pøestupek nepotrestal penaltou. Pan rozhodèí si dokonce ani nevšiml,
že Nová Bystøice hrála snad 30 sec. v šesti. Branky chyšeckých vstøelili Pavel Bouška tøikrát, Jakub Kubec a Lukáš Srnka po jedné. Potøebný šestý gól však již nepadl. Po
skonèení posledního zápasu pak nastala kuriózní situace,
když Chyšky a Slavonice mìly stejný poèet bodù, vzájemný
zápas skonèil 1-1, mìly stejný brankový rozdíl, nastøílely
stejný poèet branek. Co tedy má rozhodnout o vítìzi turnaje? Øeditel turnaje vyøkl nesmyslný výrok: „Aś si kluci støihnou kámen, nùžky, papír.!!!!“ S tím zástupce Chyšek Josef
Fuka nesouhlasil a požadoval, aby rozhodlo sportovní hledisko, a tak se nakonec støílely tøi „penalty“ do prázdné
branky. První za Chyšky dal Pavel Smrt, soupeø srovnal,
druhý gól Chyšek dal Pavel Bouška, soupeø nedal, tøetí støílel chyšecký Jakub Kubec, který dal a tím rozhodl o vítìz-

Stejnì jako pøípravka se o Velikonoèních svátcích ve sportovní hale v Borotínì uskuteènil florbalový turnaj mužù,
který uspoøádaly SDH Pikov a TJ SPORT Borotín. Turnaje
se zúèastnilo celkem osm družstev. Z èlánku pana Mgr.
Josefa Fuky: „Muži chyšeckého odboru ASPV nastupovali
ke svým zápasùm v tomto složení: brankáø Vladimír Šimák, st. - první ètyøka Václav Dvoøák, David Škoch, Patrik
Plocha, Matìj Stráòka, druhá ètyøka Vladimír Šimák, ml.,
Petr Jelínek, Petr Šimák a Martin Veøtat. Tato sestava si
v turnaji vedla nadmíru dobøe a v celkovém poøadí obsadila krásné druhé místo, za které pøevzala diplom a pohár. Hrající trenér mužstva Vladimír Šimák, st. zhodnotil
vystoupení družstva takto: „Chtìl bych pochválit své svìøence a podìkovat jim za úspìšnou reprezentaci TJ. Výbornì pøedevším zahrála první ètyøka, která také vstøelila
vìtšinu našich branek.“

Stejnì jako chyšeètí atleti záøili i chyšeètí florbalisté. Ve
ètvrtek 29. bøezna 2018, o Velikonoèních prázdninách,
se chlapci pøípravky odboru ASPV pøi TJ Chyšky zúèastnili
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Nejen mladí sportovci, ale i èinovníci oddílu dobøe reprezentují Chyšky. V hotelu Malý Pivovar v Èeských Budìjovicích bylo v bøeznu slavnostnì ocenìno deset jihoèeských
atletických osobností. Mezi ocenìnými byl i Mgr. Josef
Fuka, pøedseda atletického oddílu TJ Chyšky. Ocenìní pøevzal z rukou bývalého èeského reprezentanta ve víceboji,
trojnásobného mistra svìta v desetiboji, bývalého svìtového rekordmana, halového ME, držitele bronzové medaile z LOH 1996, Tomáše Dvoøáka, zástupce ÈAS, který je
od r. 2009 šéftrenérem èeské atletické reprezentace.
Ing. Miroslav Maksa
(zdroj: Mgr. Josef Fuka, pøedseda TJ Chyšky)
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Jubilea
75 let
Doubková Anežka z Nálesí
Kohout František z Chyšek
Novák Josef z Kvìtuše
80 let
Pilíková Anežka z Hnìvanic
Kubec Jaroslav z Ratiboøce
Topiè Jaroslav z Nové Vsi
Øezáè Josef z Rùžené

85 let
Pincová Marie z Kvìtuše
Zdenìk Josef z Nové Vsi
90 let
Høebejková Bohumila z Nálesí
95 let
Souèková Marie z Podchýšské Lhoty

Jubilantùm pøejeme k jejich výroèí hodnì štìstí, radost z vnouèat a pevné zdraví.
Za Obec Chyšky Ing. Miroslav Maksa

Narozená
miminka

Glogovská Tereza z Chyšek
Šindeláø Jáchym z Kvìtuše
Chochole Jan z Rùžené
Bolková Kateøina z Chyšek
Kukaè Matìj z Podchýšské Lhoty
Vojníková Nikola z Chyšek
Frydrych Matouš z Podchýšské Lhoty

Miroslav Klíma z Kvìtuše
Johana Mariana Maksová z Chyšek
Natálie Jakešová z Chyšek
Matyáš Hlavsa z Chyšek
Tereza Glogovská z Chyšek
Všem dìtem a jejich rodièùm pøejeme hodnì spoleèného
štìstí a lásky v životì.
Za Obec Chyšky Ing. Miroslav Maksa

Rozlouèili jsme se s tìmito obèany
Kocík Miroslav z Kvìtuše
Pincová Marie z Kvìtuše
Jenèíková Marie z Nosetína
Všem pozùstalým vyjadøujeme
hlubokou soustrast.
Za Obec Chyšky Ing. Miroslav Maksa

Všem narozeným dìtem pøejeme hodnì
štìstí, radosti a lásky v životì.
Za Obec Chyšky Ing. Miroslav Maksa

Vítání obèánkù
V nedìli 27. kvìtna se konala v obøadní síni obce velká slavnost. Mezi obèany byly pøijaty novì narozené dìti. Spoleènì
s nimi na slavnosti byli jejich rodièe, sourozenci, prarodièe,
strýcové i tety a také kamarádi. Mezi pøivítanými dìtmi byly:

Úmrtí

Masopustní rej
V nedìli 11. února 2018 se v Chyškách uskuteènil
„Masopustní rej“. Prùvod masek vyšel spoleènì s muzikanty krátce pøed devátou hodinou, tradiènì od hostince
U Èižinských na náves, kde zaèal masopustní rej. Muzikanti pìknì vyhrávali, masky skotaèily a nechybìlo ani
obèerstvení. Kuchaøky z místní Základní školy Chyšky
pøipravily jak teplé nápoje, tak i nìco ostøejšího na zahøátí. Zastupitelé a všichni ostatní nabízeli šáteèky, preclíky
a chléb se škvarky. Jakmile se všichni nabažili, prùvod pokraèoval obcí. Zakonèil opìt u hostince U Èižinských, kde
byla pøipravena pro všechny zúèastnìné teplá polévka.
Kdo nepospíchal domù, mohl se ještì v místní hospùdce
zdržet a spoleènì se pobavit, posedìt a zatanèit si.
Všem, kteøí se jakkoliv podíleli na masopustním reji, dìkujeme!
Lenka Kváèová - knihovnice

Památné stromy v naší oblasti
Na Chyšecku máme 4 památné stromy, které Vám postupnì pøedstavujeme.
Posledním památným stromem, který pøedstavujeme, je Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), která roste v Rohozovì, západnì od hospodáøské budovy èp. 3 u cesty
na Chyšky. Je 30 m vysoká s obvodem kmene 536 cm a její stáøí se odhaduje
pøes 345 let.
Pro zajímavost: Strom byl zasazen v dobì, kdy zemøel Jan Amos Komenský
(+15. listopadu 1670), který konec svého života strávil v holandském Amsterdamu. Jan Amos Komenský byl poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z nejvìtších èeských myslitelù, filosofù a spisovatelù. Bìhem svého života si získal renomé jako pedagog a autor mnoha spisù z tohoto oboru. Komenský je považován za
zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si jméno Uèitel národù.
Miroslav Maksa (podkladem Wikipedie)
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