Informace o èinnosti obce Aktuálnì
S rozpoètem a èinností obce pro rok 2016
jste byli seznámeni v minulých èíslech Chyšecka. Jak se plán èinnosti obce daøí plnit?
V bøeznu bylo vyhlášeno poptávkové øízení na rekonstrukci topení v základní škole. Je to jedna z prioritních akcí letošního
roku. Termín realizace byl urèen na dobu
prázdnin. Na základì poptávkového øízení
byla vybrána firma, která splnila všechny
požadavky a svojí cenou byla nejlevnìjší.
Vítìznou se stala firma S.V.A. spol. s r.o.
z Prahy. Její nabídková cena byla 3.300 tis.
korun s daní. Práce byly zahájeny v polovinì mìsíce èervna tak, aby nedošlo k narušení vyuèování. V této dobì byla vyklizena
stará kotelna a byly zahájeny pøípravné
práce. Hlavní práce na rozvodech topení
a montážní práce topení byly zahájeny prvním dnem prázdnin a pokraèovaly v mìsíci srpnu. Pøedposlední týden v srpnu byly
ukonèeny veškeré práce, které by mohly
narušit zahájení nového školního roku.
Poslední týden v srpnu se na rekonstrukci
topení svojí prací podílela i obec. Pracovníci obce pod vedením pana Pejši vymalovali
šatny, èást jídelny a v uèebnách a školních
kabinetech znovu položili plastové lišty podél zdí tak, aby byla možná údržba podlah
a nezatékalo pod podlahovou krytinu. V letošním roce, díky rekonstrukci topení, byl
úklid budovy školy pøed zahájením školního roku nároènìjší než jiná léta i pro paní
uklízeèky paní Petøíkovou a paní Hanusovou. V mìsíci záøí je plánováno dokonèení
montáže kotlù v kotelnì a dopravníkù uhlí
z uhelny. Na poèátku øíjna je plánovaná
kolaudace a zahájení zkušebního provozu.
Bìhem školních prázdnin byla naplánována oprava sociálního zaøízení v mateøské
škole. Ve výbìrovém øízení byla vybrána
firma Intok - Procházka Pavel z Jistebnice, která provedla požadované práce ke
spokojenosti obce i mateøské školy bìhem
mìsíce èervence a poloviny srpna. Celková
rekonstrukce stála 290 tis. korun s daní.
Jaký je vzhled nového sociálního zaøízení
se dozvíte v èlánku o mateøské škole, který
pro vás pøipravila paní øeditelka. Bìhem
prázdnin byla dokonèena obnova chodníku pøed školkou a prostory pod sušáky.
Jak pokraèuje pøíprava a realizace výstavby chodníku k zemìdìlskému družstvu?
V mìsíci èervnu bylo vyhlášeno výbìrové øízení na tuto akci. Pøijatelnou
cenu nabídla firma HES stavební z Prahy za cenu 880 tis. korun s daní. Prá-

ZŠ - výmìna topení
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HUBERTSKÁ ZÁBAVA
Myslivecký spolek Chyšky poøádá
26. 11. 2016 v Kulturním domì v Chyškách HUBERTSKOU ZÁBAVU s bohatou
zvìøinovou tombolou. K tanci a poslechu bude vyhrávat skupina RELAX v doprovodu trubaèù od Èertova bøemena.
Všichni jste srdeènì zváni.

ce budou zahájeny na poèátku øíjna
a v tomto mìsíci by mìly být také ukonèeny.
Dále pokraèuje zpracování projektové
dokumentace pro výstavbu èistíren odpadních vod z Chyšek. Jak budou èistírny
pracovat a kde budou postaveny, jste se již
dozvìdìli ve druhém vydání zpravodaje.
V posledních letech byly opravovány budovy s obecními byty. Mezi posledními, na
které se nedostalo, je budova pošty v Chyškách a byty v Hnìvanicích. V budovì pošty byly vymìnìny v mìsíci èervenci okna
a dveøe. Nejvýhodnìjší nabídku na výmìnu pøedložila firma TSH plast s.r.o. Malšice
v cenì 290 tis. korun s daní. Jako poslední
tak zùstává k opravì budova v Hnìvanicích, která by se mìla zaøadit do projednání plánu èinnosti obce v pøíštím roce.
Do èinnosti obce byly na poèátku letošního
roku zaøazeny i plány na obnovu veøejného osvìtlení v Chyškách a Branišovicích.
Dùvody byly vysvìtleny v pøedešlém èísle zpravodaje. Práce byly nebo budou
v nejbližší dobì zahájeny. V Branišovicích
jsou již práce v plném proudu. V Branišovicích celou výmìnu provede firma SETERM
CB a.s. z Èeských Budìjovic. V Chyškách
je situace podstatnì složitìjší. Práce s uložením el.vedení provede firma Elektrostav
Strakonice s.r.o. O typu svítidel zastupitelstvo jednalo na svém zasedání v èervnu
a vìtšinou hlasù rozhodlo využít k osvìtlení
Chyšek svítidla „LED“. Z poptávkového øízení na dodávku svítidel a sloupù vzešla jako
nejvýhodnìjší firma E.on Èeská republika
s.r.o. z Èeských Budìjovic, která byla v záøí
na zasedání zastupitelstva schválena.
Stále se nedaøí zahájit projektovou pøípravu území pro zástavbu rodinných domkù
v Chyškách. Vyskytují se stále nové pøekážky, nedaøí se najít zpracovatele „Zastavovací dokumentace území“.

SETKÁNÍ DÙCHODCÙ
Obec Chyšky, stejnì jako v loòském
roce, pøipravuje setkání dùchodcù.
Všichni dùchodci, kteøí se v roce 2016
dožili 65 let a více budou pozváni i s
partnery do Kulturního domu v Chyškách.

Oprava kaplièky na Nálesí
Ostøe sledovanou akcí je obnova Územnì plánovací dokumentace. Pøes obtíže
technického rázu se blíží její dokonèení.
Pøedpokladem je, že veøejné projednání
územního plánu se uskuteèní v listopadu
letošního roku a pokud nenastanou nepøedvídatelné komplikace, mohl by územní plán platit od poèátku roku pøíštího.
Starosta obce Ing. Miroslav Maksa

Výmìna oken na poštì
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ZÁJEZD
NA DIVADELNÍ PØEDSTAVENÍ
Obec Chyšky poøádá zájezd do adventní
Prahy spojený s návštìvou divadelního
pøedstavení „Vánoèní koleda“ v divadle STUDIO DVA. Zájezd se uskuteèní
10. 12. 2016 (sobota), odjezd bude
upøesnìn.
Zájemci si mohou od øíjna zakoupit vstupenky u paní Kváèové v knihovnì obce.

Volby
2016

V letošním roce se uskuteèní øádné volby
do zastupitelstev krajù a do 1/3 Senátu
Parlamentu ÈR. Podle rozhodnutí prezidenta republiky è. 138/2016 Sb. se budou volby konat v pátek 7. øíjna a v sobotu
8. øíjna 2016. Druhé kolo voleb do 1/3
Senátu Parlamentu ÈR se uskuteèní o týden pozdìji, tj. v pátek 14. øíjna a v sobotu
15. øíjna 2016.

Zajímavou akcí je i obnova aleje podél místní komunikace z Chyšek do Nové Vsi. Akce
byla vyvolána ze strany obèanù. Vysázené
stromoøadí bylo slavnostnì pøedstaveno
v èervenci za pøítomnosti obèanù z Nové vsi.
Mezi vìtší akce patøí oprava kaplièky na
Nálesí, na kterou bylo požádáno o dotaci
ze SZIF. Oprava probíhá a mìla by být dokonèena v nejbližších dnech. Na opravì se
podílí obec a firma Miroslav Doubek. Druhou opravovanou kaplièkou je kaplièka
v Ratiboøi, kterou ve spolupráci s obcí provedli hasièi z Ratiboøe.

ROZSVÌCENÍ
VÁNOÈNÍHO STROMU V CHYŠKÁCH
26. listopadu se pøipravuje tradièní rozsvícení vánoèního stromu v Chyškách.
Všichni jste srdeènì zváni.

Výmìna dveøí na poštì
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V Chyškách budou probíhat volby do Zastupitelstva Jihoèeského kraje i do Senátu
parlamentu Èeské republiky. Pro volby
jsou pøipraveny dva volební okrsky – volební okrsek è. 1 Chyšky v zasedací místnosti obecního úøadu a volební okrsek
è. 2 Ratiboø v sále kulturního domu. Volby budou zahájeny v pátek ve 14 hodin
a volební místnosti se zavøou ve 22 hodin. V sobotu se otevøou volební místnosti
v 8 hodin a uzavøou se ve 14 hodin.
Krajští zastupitelé se volí na ètyøi roky, senátoøi se volí na šest let. Právo volit mají
obèané starší 18-ti let, kteøí obdrží obálku
s hlasovacími lístky.
za Obec Chyšky starosta
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Chyšecký sraz historické techniky
16. èervence 2016 se uskuteènil 2. Chyšecký sraz historické techniky. V roce
2015 se pøi pivì dohodli pánové Pavel
Èižinský, Jiøí Volf, Jiøí Benda a Karel Èejka,
že uspoøádají v Chyškách setkání pøíznivcù historické techniky a pokud se akce
setká s úspìchem, budou ji poøádat každoroènì ve stejnou dobu - pøed druhou poutí
v Chyškách.
První setkání se vydaøilo a tak se letos,
v sobotu pøed druhou chyšeckou poutí,
opìt setkali nadšenci historické techniky.
Pøivezli své miláèky, aby se s nimi pochlubili. Na parkovišti pøed restaurací U Èižinských si bylo možné prohlédnout auta, motocykly, traktory a bicykly rùzného stáøí
a znaèek. V roce 2015 se setkání úèastnilo témìø 120 nadšencù se svými stroji.
Letos to bylo už nìco okolo 140 úèastníkù.

Organizátorùm pøálo i poèasí, a tak se za
sluneèného dne pøišlo na sraz podívat
velké množství lidí. Nejen z Chyšek, ale
také z blízkého i vzdáleného okolí. Celou akci poøadatelé zakonèili „spanilou
jízdou“. Trasa vedla od místa srazu do
Kvìtuše, Rùžené, Nosetína, zpìt do Chyšek, dále do Ratiboøe, Nálesí, Vodìrad
a zpìt na parkovištì U Èižinských. Úèastníci srazu i hosté si mohli po akci poslechnout harmonikáøe v sále restaurace
U Èižinských a obèerstvit se.
Organizátoøi mají v úmyslu akci poøádat
i v pøíštím roce. Termín srazu chtìjí nadále
zachovat v sobotu pøed druhou chyšeckou
poutí. Doufají, že i v dalších letech jim budou pomáhat dobrovolníci, nadšenci historické techniky a kamarádi tak, jak tomu
bylo i letos. Za to jim dìkují. Pavel Èižinský

Slavnostní otevøení
stromové
aleje
V Chyškách byla ve ètvrtek 21. 7. 2016
slavnostnì otevøena, výsadbou doplnìná,
alej listnatých a ovocných stromù.

Akce se úèastnili obèané Nové Vsi, kteøí
byli iniciátory obnovení aleje podél komunikace z Chyšek do Nové Vsi. Akce byla zrealizovaná obcí za pomoci hasièù a obèanù
z Nové Vsi. Celá akce byla realizovaná
s podporou Nadace ÈEZ. Starosta obce

Nové varhany
do chyšeckého kostela

Vážení pøátelé a spoluobèané,
když jsem nastoupil od 1. 9. 2015 jako nový duchovní správce do farnosti Chyšky, bylo pøede mne postaveno hned nìkolik nelehkých úkolù. Prvním z nich bylo vedení této dosti živé
farnosti, spojené s rùznými aktivitami. A druhým dosti nelehkým úkolem bylo pokraèovat
v díle tak rozsáhlém a složitém, jako je stavba nových varhan. Tento dosti ambiciózní a velkolepý projekt nastartoval Váš dlouholetý faráø P. Jakub Berka, O.Praem., který pro tuto myšlenku získal mnoho lidí v èele s Ing. Petrem Pauknerem, hlavním donátorem této stavby.
Dalším významným èlovìkem, který posunul stavbu varhan až k podpisu smlouvy, byl
P. Jindøich Zdík Miroslav Jordánek, O. Praem. Ten za podpory pracovníkù biskupství, právních a daòových kanceláøí a dalších zainteresovaných lidí pøipravil smlouvu o výstavbì
nových varhan pro kostel v Chyškách. Tu jsem jako nový statutární správce podepsal
6. listopadu 2015 v Èeských Budìjovicích za pøítomnosti pana Giovanniho Pradelly a administrátora diecéze Adolfa Pintíøe. Celková cena samotných varhan je 270 000 euro bez
DPH. DPH bude uhrazeno èeskému státu až po skonèení celé stavby. První splátka v roce
2015 byla 128 000 euro. V roce 2016 bylo odesláno 52 000 euro.
Podle smlouvy o dílo stavba varhan zaène v okamžiku, kdy bude mít pan Pradella na úètu
pøevedeno 85 % z celkové ceny, tedy 229 500 euro. Pokud tedy pùjde vše podle pøíslibu
hlavního donátora, zbývá nám pro zahájení stavby varhan poslat 49 500 euro, což by mohlo být v roce 2017. Od okamžiku zaslání 85 % ceny má stavitel varhan roèní lhùtu, kdy
musí pøivézt kompletní varhany z Itálie do Chyšek. Ty budou uloženy v kostele sv. Prokopa, kde se budou po nìjaký èas aklimatizovat a následnì pak nastane samotná stavba. Po
dokonèení stavby bude následovat naladìní nových varhan, kolaudace a pøedání farnosti.
Po pøedání celého díla farnosti bude do 3 mìsícù zaplaceno panu Pradellovi zbývajících
40 500 euro. Následnì pak bude zaplaceno DPH èeskému státu.
Dìkuji v prvé øadì panu Ing. Pauknerovi za jeho dosavadní velkolepou finanèní podporu tohoto díla v øádu miliónù. Následnì bych chtìl podìkovat obci Chyšky za štìdrý dar
250 000,- Kè a všem ostatním dárcùm, bez nichž by toto krásné dílo nemohlo být realizováno.
P. Pius Zdenìk Vágner
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Obec Chyšky
obdržela Tatru 148 pro Kvìtuš
Obec Chyšky obdržela z výbavy Hasièského záchranného sboru Jihoèeského kraje TATRU
148 CAS. 16. kvìtna zástupci obce pøijali dar IZS Jihoèeského kraje v Písku - hasièské vozidlo T 148 CAS v hodnotì 310 tisíc korun. Slavnostního pøedání se zúèastnil starosta obce
ing. Miroslav Maksa a zástupci hasièù z Kvìtuše pan Jaroslav Kubec st., pan Václav Kubec
a pan Michal Klíma
Starosta obce

V Ratiboøi
si opravili kaplièku
V sobotu 16. èervence zahájili v Ratiboøi
opravu místní kaplièky. Nejednalo se o žádnou malou opravu, ale o docela rozsáhlé
práce, do kterých se pustili místní svépomocí. Velkým problémem v kaplièce byla
vlhkost, proto bylo nutné udìlat proti ní
opatøení.
V první øadì bylo nutné rozebrat oltáø, který byl pøesunut do stodoly k panu Šikovi
a tady byl oèištìn a naimpregnován proti
èervotoèi. Následnì byl proveden i jeho nátìr. Tu samou sobotu byla vybourána podlaha, což znamenalo sundat pìticentimetrovou vrstvu betonu, pod níž byla vrstva cihel
a zem. Z podlahy byly vyvezeny dva plné
valníky suti.

Další sobotu probìhla navážka drti pod
podlahu a také provedení odvìtrání podlahy. Bylo také rozebráno schodištì pøed
kaplièkou. Po provedení navážky se mohla
udìlat nová betonová podlaha, na kterou
byla posléze položena kamenná dlažba.
Byly zašalovány schody pøed kaplièkou,
položeny kamenné stupnì, opracována kamenná futra a klenby. Kaplièka byla také
tøikrát kompletnì vybílena.
Veškeré práce provádìli èlenové místního
sboru hasièù. Vedoucím pracovních èet byl
pan Jiøí Šimák. Materiál na celou akci zajistila obec Chyšky, která rovnìž proplatila hasièùm odpracované hodiny.
Stanislava Hejnová (podklady Stanislav Èapek)
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Chyšecká školní kronika – díl II. (1899 – 1918)
• V roce 1899 se stal novým øeditelem
uèitel Jan Maroušek. 15. 2. 1899 byl naøízením zjednodušen úøední sloh. Bylo
zrušeno napø. oslovení slavný, veleslavný, nejoddanìji, vážený. František Síbrt
daroval škole zvonek.
• V roce 1900 byla neobyèejnì krutá
zima – vánice trvaly nìkolik dnù a celý
týden po nich byly cesty nesjízdné. Abnormální horka byla v létì. 4. èervence
byla silná bouøka s krupobitím. Úroda
ve Støíteži, Nosetínì a Kvìtuši byla zcela
znièená. Do školy chodilo v tomto roce
399 dìtí. 1. ledna 1900 se zaèalo poèítat výhradnì korunovou mìnou.
• V roce 1902 vypukly spalnièky. 20. èervence šly dìti na výlet k lesu za Novou
Vsí. Byly v krojích, zpívaly národní písnì, pøednášely básnì a cvièily. Veèer se
vrátily ke škole a šly s rodièi domù.
• V roce 1903 byla zøízena 5. tøída – otevøena byla 2. záøí. Nábytkem ji vybavil pan
Masopust – truhláø ze Øedic za 228 K. Byl
vydán zákaz dìtem navštìvovat zábavy
– do 15-ti let zcela a od 16-ti let pouze
s rodièi. Od 1. ledna zaèal platit zákon, který upravil platy uèitelù. Znaènì si polepšili. 14. èervna hrály dìti divadlo „ Láska
k vlasti“.
• V roce 1904 bylo vydáno polévkové naøízení. 70 dìtí, které docházely do školy,
dostávalo v chladných mìsících porci
polévky. Zaèátkem listopadu prohlédl
žactvo nový okresní lékaø.
• 17. - 18. kvìtna 1905 udìlil dìtem budìjovický biskup svátost biømování. Na
silnici za Kvìtuší byla postavena brána
„Vítáme Vás“, pøed vchodem do kostela
„Pochválen buï P. Ježíš Kristus“ a u fary
nejvìtší „Vítáme Vás“. Na domech vlály
prapory. O slavnost se staralo uèitelstvo,
spoøitelní spolek a hasièi. Slavnost zdobilo 140 družièek a 37 banderistù na
koních. Ty vedl rolník Neužil z Hnìvanic. Biskupa vítal František Síbrt, starosta spoøitelního spolku František Pich
a žákynì 5. tøídy Hùzlová. Pan Lamprecht
byl stále dobrodincem školy. Aèkoliv se
z Chyšek odstìhoval, stále posílal peníze
a obnošené šatstvo chudým chškým
dìtem.

• V bøeznu 1906 udeøila epidemie dusivého kašle. Nìkolik dìtí zemøelo.
• V lednu 1907 byla epidemie spalnièek.
O prázdninách byla do 4. tøídy poøízena
kamna za 60 K, byla pøeložena a vyspravena støecha na škole. 18. ledna byl vydán výnos o Stromkových slavnostech.
Mìl být vysvìtlen význam stromù a nové
mìly být vysazovány. Bylo vysazeno
20 lip a 10 akátù.
• 3. èervence 1908 probìhlo opìt biømování. 20. prosince se slavilo 60ti leté
výroèí panování Františka Josefa I. Dìti
mìly prázdniny, aby mohla být vyzdobena 4. tøída, která byla nejvìtší. Velký
obraz Jeho Velièenstva byl dekorován
kvìtinami. Pod obrazem byl vytvoøen
oltáø, na nìm stály kvìtiny a sošky. Na
stìnách visely historické obrazy, vztahující se k rodu Habsburkù. Nìkteré
domy byly nazdobeny v zemských a øíšských barvách. 2. prosince se v kostele
sloužila slavnostní mše Halíkova G-dur.
Uèitelský sbor zapìl TeDeum laudamus.
6. prosince bylo hráno divadelní pøedstavení „Krasata, královna víl“.
• 5. kvìtna 1909 byla Stromková slavnost.
Vysazeno bylo 10 akátù a 18 lip. Na jaøe
1909 vypukla v rodinì Hynka Svatoše
z Kvìtuše spála a dvì dìti na ni zemøely.
• V dubnu 1910 byla nákladem 200 K
zøízena školní zahrádka. Dvì dívky zemøely na spálu, dìti trápil také zajíkavý
kašel. 12. øíjna zemøel páter Brùha, pùsobil v Chyškách 49 let. Byl velmi proti
rozšiøování školy. 2. prosince se slavily
80. narozeniny panovníka.

z jasanového døeva, potaženou ocelí, žebøík, 2 kruhy koží potažené, 2 sloupky
ke cvièení ve skoku se šòùrou, mùstek
a bradla. Kvùli velkému vojenskému cvièení na jihu Èech zaèal školní rok až 20.
záøí. 2. prosince byl slaven Dìtský den
u pøíležitostí oslavy 65ti letého panování Františka Josefa I.
• V roce 1914 se konala zkouška z náboženství. Dìti byly ve školním roce 3x
u zpovìdi a svatého pøijímání, úèastnily se církevních prùvodù a vzkøíšení.
28. 6. byl zavraždìn následník trùnu
František Ferdinand D Este a jeho choś
Žofie. Zbyly po nich tøi dìti ve vìku
10, 12 a 13 let. Následníkem trùnu se
stal Karel František – syn bratra zavraždìného vévody. Bylo ustanoveno oslovení paní pro definitivní uèitelky. Uèitelé mají pouèovat žáky o pìstìní zubù.
23. èervence vypukla 1. svìtová válka.
Trvala až do roku 1918. Válèilo v ní 38
zemí, bojù se zúèastnilo 70 000 000 vojákù a 10 000 000 vojákù se již nikdy
nevrátilo domù. Náklady na válku èinily
186 000 000 000 dolarù. Školní rok zaèal 16. záøí 1914. Uèitelé Stanislav Horný a Antonín Košta odešli ke 102. pluku
do Benešova. 4. øíjna 1914 se slavily
jmeniny císaøe. Mládež prodávala vyrábìné rùžièky a výtìžek 30 K odeslali na
váleènou péèi Èerveného køíže. V listopadu dobylo rakouské vojsko Bìlehrad
– škola byla ovìnèena prapory.

• V roce 1912 byly opìt dìtem vydávány
polévky v zimních mìsících. Hostinští je
vaøili za 7 haléøù porci. Zle øádila spála
a spalnièky. Do konce roku jim podlehlo
6 školních dìtí a ještì více malých dìtí.

• V roce 1915 skonal bývalý øídící uèitel
Josef Vanìk. Pohøbu se úèastnila celá
osada. U hrobu promluvil uèitel Tomášek. Vzpomnìl, že pan uèitel mìl ve tøídì
i 300 dìtí. Krédem pana uèitele Vaòka
bylo: „Aby èlovìk poznal dobré od zlého
a prospìšné od škodlivého.“ Od 4. ledna
do 20. bøezna vaøila paní Marie Procházková – manželka hostinského, padesáti
dìtem polévku. Bylo rozdìleno celkem
3300 porcí. Uèitel Horný byl od 25. kvìtna zbaven vojenské povinnosti pro zranìní. Ve škole uèili František Brùžek, Josef Hejný, Josef Chochole, Antonín Švec,
Otilie Vaòková, páter Stuna. Antonín Košta se stal 24. 9. 1914 nezvìstným.

• V kvìtnu 1913 bylo poøízeno do školy
tìlocvièné náøadí za 111 K 66 h. Jednalo
se o pevné sloupoví, šplhací tyè, hrazdu

• V roce 1916 se opìt konala Stromková
slavnost, jako každoroènì. Zasazeno
bylo 35 akátù a 10 kaštanù. Škoda, že

• 9. èervence 1911 byl uveden nový faráø
Jaroslav Stuna. Byla epidemie pøíušnic.
O prázdninách bylo vymìnìno ve škole
19 oken za 840 K. 106 K stálo zadìlání
rámù. Bylo zakoupeno nové struhadlo
na èistìní obuvi za 10 K.

se vìtšinou nepsalo, kde byly stromy
zasazeny. Uèilo se omezenì, uèili pouze
tøi uèitelé. Školní docházka byla špatná, dìti musely doma pomáhat. Matky
zùstaly doma na vše samy, otcové byli
ve válce. Každé vítìzství rakouských
vojsk se slavilo. Od 20. kvìtna 1916
byla ke konci každé mše zpívána první
sloka rakouské hymny. Ve škole dìtem
stále pøipomínali hrdinské èiny vojákù.
21. listopadu zemøel František Josef I.
Smuteèní prapor vlál 14 dnù. 1. 12. se
žactvo i uèitelé zúèastnili zádušní mše.
Ve škole byla slavnost a vzpomínalo se
zásluh císaøe. 2. prosince se slavilo nastoupení nového císaøe Karla.
• V roce 1917 pøi stromkové slavnosti zasadili 11 kaštanù u silnice od Chyšek ke
Støíteži. Stále horší byla docházka dìtí
do školy. Konají se sbírky penìz, papíru, sbírky pro sirotky, sbírají se byliny
pro vojáky. Dìti posílaly 10 kg ostružinového listí na èaj a 45 kg kopøivových
stonkù. 14. èervence byl konec školního
roku. Škola mìla 353 dìtí.
• V roce 1918 byla škola zøejmì stejnì
jako celá obec ve špatném stavu. Hmotné zabezpeèení uèitelù bylo žalostné. 28.
øíjna Rakousko-Uhersko kapitulovalo.
Národ se stal svobodným. Byla uznána
práva na samostatný stát Èech, Moravy
a Slovenska. Rakousko-Uherské symboly
byly znièeny. Byla vytvoøena republika
Èeskoslovenská. V kronice je vepsáno:
„Tak svoboda ztìlesnìna v republice
Èeskoslovenské povznesla se z dlouholeté poroby a záøivý její jas vzplanul
oslòujícím svitem, zaplašil dusivé stíny rakouského útisku a ozáøil cestu do
krásné nespoutané budoucnosti. O èem
nejšlechetnìjší mužové našeho národa
pouze snili, po èem celý národ po staletí
vroucnì toužil – stalo se skutkem. Spadla
koneènì pouta, jimiž národ náš sevøela
cizí, nepøátelská moc a èeský sokol, který
uvìznìn dosud marnì toužil po uvolnìní,
nyní prost okovù mává perutìmi a vzhùru se vznáší ke slunci svobody a volnosti.“
• Od této chvíle nastává v kronice naprostý zlom. Jako kdybychom zaèali èíst
úplnì jinou knihu o úplnì jiné dobì. Ale
o tom zase pøíštì.
Stanislava Hejnová - kronikáøka

Návštìva Amerièanù
v Chyškách

Praha, Innsbruck, Øím, Windberg a také Milevsko a Chyšky – to byly cíle skupiny poutníkù z USA v rámci tzv. Archmete Academy Heritage Tour. Prestižní støední škola Archmere Academy, založená a dlouhodobì spolupracující s øádem premonstrátù, poøádá èasto
poutì do Evropy a navštìvuje významná køesśanská centra a také místa spojená s øádem
sv. Norberta. Letos se rozhodli navštívit mimo jiné i Milevsko a Chyšky a doprovodem
jim byl náš bývalý pan faráø Zdík Jordánek, který je v souèasné dobì na studijním pobytu
v USA.
Milevský klášter hodnotili jako jedineèný objekt s nádhernou nevšední architekturou.
A když na konci poutì v Øímì padl dotaz na nejvìtší zážitek, zaznìlo v naprosté vìtšinì
slovo: „Chyšky!“ Osobní setkání se s místní farností a obcí, otevøenost, èeské i anglické
písnì, pøátelská atmosféra, spoleèná modlitba v kostele, ochutnávka tradièních èeských
jídel a skvìlých domácích zákuskù, vèetnì chyšeckých koláèù, posezení na farské zahradì ...to vše se dotklo srdcí poutníkù.
V kostele pronesl požehnání opat kláštera Daylesford Richard Antonucci a jménem všech
podìkoval za pøijetí øeditel Archmete Academy Michael Marinelli. Toto setkání otevøelo možnost další spolupráce a už v èervenci na oplátku navštívili Daylesford, Archmere
a krásná místa na východì USA mládežníci z Milevska a okolí. Díky této návštìvì bude
také adoptováno nìkolik nových píšśal pro chyšecký kostel.
Všichni poutníci se velmi ochotnì podepsali do podpisové knihy obce a vìtšina z nich
pøipojila i svùj vzkaz.
P. Miroslav Zdík Jordánek O. Praem., Stanislava Hejnová
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Jarní výlet na Šumavu
Naše turistická skupina se rozrostla na osm
žen a v tomto poètu jsme uskuteènily náš
plánovaný výlet na jarní Šumavu. V pátek
20. kvìtna 2016 nás naše dvì zdatné øidièky nalodily do aut, pøesnì v 8.00 hodin jsme
poøídily odjezdové foto u Obecního úøadu
v Chyškách a vyrazily smìr Javorník na Šumavì. Poèasí se zdálo, že nám bude pøát, ale
cestou u Strakonic nás pøepadl silný déšś a
zaèaly jsme pochybovat o pravdivosti pøedpovìdi poèasí, které prezentovala Nova, ÈT,
Prima i další televizní kanály. Naše obavy
Vstavaèe - šumavské orchideje

z nepøíznì poèasí se však záhy rozplynuly,
protože nás pøivítala proslunìná Šumava
a parkovištì s krásným výhledem do kraje
u Lesního penzionu Tejmlov. Zde nás mile
pøivítal pan Milan Uldrich, který po celý víkend peèoval o naši pohodu. Po ubytování
a dobrém obìdì jsme hned vyšly na prohlídku obce Javorník, pokraèovaly cestou na
Bošice a Benešovu Horu a zpìt. Informace
o zdejším kraji, proložené spoustou zážitkù
z dìtství, sdìlovala naše prùvodkynì Vìra,
která tady trávila prázdniny u babièky. Cestou k Tejmlovu jsme se setkaly s panem
Mireèkem Bejèkem, což je v jedné osobì
místní nadlesní a Vìrky bratranec. Sdìlil
nám øadu zajímavostí o zdejším kraji i možností našich pìších výprav. Nedaleko nás
pod lesem se rozprostíralo „Území chránìné státem“, kde zaèaly kvést vstavaèe „šumavské orchideje“. Byla to radost vidìt takovou pøírodní krásu a naše fotografky je
dobøe zachytily na snímcích. Naveèer jsme
ještì prošly okolí naší chaty a naplánovaly na druhý den celodenní výlet na hrad
Kašperk a návštìvu mìsteèka Kašperské Hory. Vyšly jsme ráno v 8.30 hodin
a hned u chaty Jeøabina využily fotopoint
a poslaly náš pozdrav na webové stránky www.jerabina.cz. Cesta pokraèovala

Paní uèitelka vzpomíná
„Prùmìrný uèitel vypráví. Dobrý uèitel vysvìtluje. Výborný uèitel ukazuje.
Nejlepší uèitel inspiruje.“
Charles Farrar Browne
Když se pøehoupne polovina mìsíce srpna
a mìsíc záøí zaène klepat na dveøe, je to
neklamné znamení toho, že školáci opráší
školní tašky a batohy, pøekontrolují obsah
penálù a zaènou obalovat uèebnice a sešity. Ti nejmenší žáèci se vìtšinou nemohou doèkat, až budou moci vyrazit s úplnì
novou školní taškou, až uvidí svoji novou
paní uèitelku, až poznají své nové spolužáky. Ten úplnì první den ve škole se zapíše
do pamìti malých školáèkù a nikdy na nìj
nezapomenou. Zvláštì nezapomenou na
své uèitele. Každý z nich zanechá v jejich
pamìti svou stopu.
V chyšecké škole se za léta její existence
vystøídala dlouhá øada uèitelù. Nìkteøí zde
uèili jen krátce, jiní zde prožili velký kus
svého života.
Paní uèitelka Olga Urbanová je jednou
z tìch, pro které se Chyšky staly domovem.
Prožila v nich se svým manželem 30 let
života a za tu dobu se v lavicích, pøed kterými stávala, vystøídalo mnoho žákù. Patøím mezi nì a nikdy nezapomenu na první
školní den a na usmìvavou paní uèitelku,
která nás ve škole vítala s velikým kornoutem plným sladkostí. Od té doby ubìhla už
pìkná øádka let a já dnes sedím se svou
paní uèitelkou v jejím útulném bytì a mám
to veliké štìstí, že si s ní mohu povídat
o tom, jaký byl život v Chyškách po válce,
jak se uèilo ve staré škole, èi jak se budovala škola nová a jak se život v naší vesnici
mìnil.
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Paní uèitelka oslavila v letošním roce své
90. narozeniny a její vitalitu a neuvìøitelnou pamìś nelze, než obdivovat. Pojïme
se tedy vrátit o 70 let zpátky, do roku
1946, kdy paní uèitelka Olga Krùèková
poprvé pøišla do Chyšek, coby èerstvá absolventka uèitelského ústavu v Èeských
Budìjovicích. Z poèátku bydlela ve vile
u Horných v jedné vlhké místnosti spoleènì s paní uèitelkou Evou Mejstøíkovou. Ta
však zøejmì trpìla alergií a vlhké prostøedí jí vadilo, proto musela odejít a místo ní
pøišla Libuše Žahourová. Od Horných se
pak paní uèitelka pøestìhovala na náves
k Žáèkovùm a tam už bylo bydlení lepší.
Nejprve uèila dívky ruèním pracím. Dìvèata si osvojovala rùzné domácí práce, které
bylo nutné znát a tak napøíklad spravovaly
a zašívaly. Kusy obleèení, které správku
potøebovaly, si pøinesly mnohdy z domova.
Byly to prý moc pøíjemné hodiny, protože
dìvèata z prvního stupnì si pøi nich ráda
zazpívala. S dìvèaty na druhém stupni byli
ve stejné tøídì i chlapci, kteøí se uèili rýsování a tak se zpívat nedalo.
V tu dobu se uèilo ještì ve staré škole
(tam, kde jsou dnes kanceláøe zemìdìlského družstva) a naproti v budovì, na
místì, na kterém dnes stojí obecní úøad.
Øeditelem školy byl pan uèitel Josef Neškodný a ve škole tehdy uèili paní Marie Neškodná, Antonie Peterková, Kvìta
Našincová, Jan Smolík, Jaroslav Veselý,
Bartolomìj Tancer, Jan Záveský a náboženství vyuèoval pan faráø Houška. Ten si
s uèiteli velmi rozumìl
a v pauzách mezi vyuèováním si s nimi
obèas rád zahrál na
malém plácku u kostela volejbal. Uèitelé
nemìli k disposici
sborovnu, byla pouze
øeditelna a tak vlastnì
nebylo o pøestávkách
kde být. Konference se
konaly ve tøídách a jinak se uèitelé scháze-

na Krásnou Vyhlídku, Královský kámen,
Kašperk, a do Kašperských Hor, kde jsme
si odpoèinuly pøi obìdì v restauraci a po
nìm samozøejmì v cukrárnì. Po doplnìní
potøebných kalorií jsme se vracely nazpìt
pøes Nicov, opìt pøes Královský kámen do
Tejmlova. Byla to nároèná cesta, ale humor a dobrá nálada nikoho neopouštìla
a tak trasu dlouhou celkem 27 km jsme
všechny zvládly dobøe. V nedìli ráno nás
èekala návštìva novodobé rotundy Kap-

li na chodbách. Škola nemìla ani žádnou
tìlocviènu. Høištì bývalo v místech, kde
vyjíždíme z Chyšek smìrem k Nosetínu
a dnes tam stojí poslední domy. Tam paní
uèitelka Žahourová vyuèovala dìti tìlesnou výchovu a nikdy ji nezanedbávala.
Dokonce se na tomto místì nacvièovala
i Spartakiáda.
Ve staré škole byly dlouhé øady lavic, což
nìkdy žáci vidìli i jako výhodu, protože ti,
kteøí sedìli uprostøed, byli tak trochu ménì
na oèích. U tabule byl stupínek, na který se
mìlo pøi zkoušení vystoupit. Ve staré škole
až v podkroví byla cvièná kuchyòka, kde se
dìvèata uèila vaøit. Byla to malá místnost,
malé okénko a vedle této místnosti byly tenkrát dva suché záchodky.
A jak vypadala vesnice? Z Nadìjkova zajíždìl do Chyšek poštovní vùz, tažený konìm.
Lékaø ve vsi nebyl, chodilo se pìšky do Nadìjkova k doktoru Kokaislovi. Zdravotní
sestru mu dìlala jeho manželka. Až pozdìji pøišel do Chyšek doktor Chlopèík, který
bydlel ve dvoøe mlýna a mìl ve svém domì
i ordinaci. Jeho manželka pozdìji vaøila
ve školní kuchyni. Byla to Nìmka, pocházela z Èeských Budìjovic a do kuchynì
zavedla nová jídla. Vaøila napø. sekanou
v omáèce.
V Chyškách se hrálo ochotnické divadlo,
do kterého bylo zapojeno mnoho místních
obyvatel. Paní uèitelka také dostávala role,
pøestože døíve nemìla s divadlem žádné
zkušenosti. Hrálo se v sále U Èižinských.
Na jevišti byla velká petrolejová lampa
a nápovìda mìla svou malou petrolejovou
lampièku. Divadlo vedli Boháèovi, ale ještì
pøed nimi Kabátovi a také Švecovi. Hrály se
hezké hry a na divadlo chodilo hodnì lidí.
Zasmály jsme se pøi vzpomínce na pana
uèitele Maštíka, který dìlal v divadle nápovìdu. Byl to velmi plachý a akurátní èlovìk.
V divadle trval na tom, že herci museli text
odøíkávat slovo od slova. Jednou si špatnì
otoèil list scénáøe. Paní uèitelka zrovna
mìla na jevišti scénu, ve které máchala
prádlo v neckách. Panu uèiteli se ale její
slova neshodovala s tím, co vidìl napsáno
ve scénáøi a tak stále napovídal svùj text.
Mluvil hlasitìji a hlasitìji. Paní uèitelka si
také stále vedla svou a pak prý už nezbylo
nic jiného, než že vyšplíchla vodu smìrem
k nápovìdì a až potom pan uèitel pochopil.
Jednou se hrála hra, ve které mìl roli i øe-

lièky sv. Antonína Paduánského a Klostermanova rozhledna nad Javorníkem, odkud
jsme sledovaly krásy okolní pøírody a podle mapek urèovaly názvy šumavských kopcù, vesnic a mìsteèek.
Cestou domù jsme ještì zajely navštívit
Kvildu, prošly celou obec a prohlédly památky, rozlouèily se se Šumavou a odjíždìly spokojené domù. Turistky Chyšky
Výlet na hrad Kašperk

ditel školy Kadlec. V publiku až vzadu sedìl
listonoš z Nadìjkova v trochu rozjaøené náladì. Pan øeditel mìl v roli vypití štamprlátka nìèeho dobrého. Listonoš zaèal køièet:
„Hele, dej nám taky, to budeš pít sám?“
V Chyškách se èasto dralo peøí a ženy chodily pomáhat po chalupách. Hospodyòky chystaly výbavu. Spalo se na péøovém polštáøi
a pod péøovou duchnou. Paní uèitelka vzpomíná, jak jí také pozvali, aby šla drát. Øekla
si: „Proè ne?“ Ráda šla mezi lidi a poznávala je. Dostali pak prý všichni hrneèek kafe
a strávili spoleènì hezký veèer. Ráda vzpomíná také na to, jak lidé chodili procesím
s panem faráøem do polí. Pan faráø šel s køížkem, zpívali a modlili se za dobrou úrodu.
Nìjaký èas uèila paní uèitelka i ve škole
v Ratiboøi. Musela tam chodit pìšky nebo
jezdit na kole dvakrát týdnì. Uèila tu ruštinu a ruèní práce. Øeditelem v Ratiboøi byl
tehdy uèitel Jirza a uèil tam uèitel Mašlonka a Ibser. Když øeditel Jirza odešel, nastoupil øeditel Švec.
V roce 1948 pøišel do chyšecké školy uèitel
Bohuslav Urban, který už pøedtím uèil jeden
rok v Kováøovì a byl také na vojnì. Z vojny
pøišel do Chyšek a chemie a pozemky byly
jeho pøedmìty. V roce 1949 se s paní uèitelkou vzali a spoleènì pak žili témìø 30 let
v Chyškách. Nemìli to vùbec jednoduché.
Po svatbì bydleli u Jirecù. Mìli tehdy pùjèený nábytek, postel byla od Zuzákù. Potom
si dali udìlat nábytek svùj, ale to už se stìhovali ke Skramlíkovùm. Tam však byl problém s topením. Komín vedl v bytì Skramlíkových, ale vedlejšími místnostmi ne. V létì
se nedalo vìtrat, protože okna byla nad maštalí. Vaøili na dvouplotýnkovém vaøièi. Po
sedmi letech se stìhovali k Tomáškovùm.
Ale ani tam to nebylo jednoduché. Okna netìsnila, muselo se pøikládat i v noci. Pøes
všechno úsilí se stávalo, že voda v kyblíku
u dveøí pøes noc zamrzla. Vodu na praní vozili z rybníka za kravínem nejprve na saních,
pak na motorce. Pro vodu na jídlo chodili
do studny k rybníku Barbora. Od Tomáškù
už se Urbanovi stìhovali do nové bytovky
u rybníka Barbora, kde dostali svùj byt.
Hezkou vzpomínku má paní uèitelka na
to, jak chodili uèitelé na obìdy do hospody
U Procházkù. Chodívaly i nìkteré dìti na
teplou polévku. V hospodì prý vždy panovala velmi pøátelská atmosféra, taková domácí.
Procházkovým se øíkalo strejèku a tetièko.
Byli vìènì usmìvaví a velmi pracovití.

04.10.2016 9:23:24
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Ve vzpomínkách jsme se stále vracely ke
škole, protože tou Urbanovi žili. Podivila jsem se tomu, že v roce 1948/49 bylo
ve škole 418 žákù. Škola byla rozdìlena
na národní a støední. Paní uèitelka se ve
vzpomínkách vrátila k panu øediteli Neškodnému. Byl to prý pøímý a velmi pøísný
èlovìk. Byl však pøísný stejnì na sebe jako
na ostatní. Chyby uèitelùm vždy vytkl, ale
mezi ètyøma oèima. Trochu smutnì mi paní
uèitelka vyprávìla, jak se v kvìtnu 1949
mìla vyvìsit na škole vlajka. Bohužel byla
k disposici jen jedna a byla trochu potrhaná. Paní uèitelka si dobøe vzpomíná, jak ji
pøed vyvìšením spravovala. Snad tím, že byl
zrovna velký vítr, vlajka se zachytila o støe-

chu a roztrhla se. Pan øeditel snad mezi øeèí
pronesl: „Když ji tam chtìjí mít, aś ji mají,
ale jinou nemám.“ Tu vìtu zøejmì zaslechly
nesprávné uši a staèila k tomu, aby znièila
celou rodinu Neškodných. Pan øeditel byl
zatèen, vyslýchán a uvìznìn. Paní Neškodná se musela okamžitì vystìhovat. Po tøech
nebo ètyøech letech vìzení byl pan Neškodný propuštìn jako zcela zlomený muž, bez
dùchodu. Již nikdy se do Chyšek nevrátil. Po
nìm byl øeditelem krátkou dobu uèitel Boèan, který dojíždìl každý den ze Sepekova
na motorce a jeho nástupkyní se stala uèitelka Žahourová. Po Libuši Žahourové vedl
školu František Kadlec a po nìm Bohuslav
Urban, až do roku 1974/1975.

Vzpomínky paní uèitelky by vydaly na mnoho stránek. Poslouchám s takovým zaujetím, že si pøipadám zase jako ve škole. Chvílemi by se mi chtìlo podívat se do Chyšek
v dobì, o které mluvíme, chvílemi je mi úzko
z toho, co museli lidé na chyšecku prožít.
Paní uèitelka vzpomíná na manžela a na
jeho velikou lásku, kterou byla školní zahrada a jeho milované vèely. S úsmìvem mi
líèí, jak se jednou pøišla pøedstavit nová paní
uèitelka. Pan øeditel zrovna opeèovával své
stromky na zahradì v zahradnickém úboru.
Paní uèitelka se ho ptala, kde by našla pana
øeditele a ani ji nenapadlo, že stojí pøed ní.
Když v roce 1975 pan øeditel Urban musel
z Chyšek odejít do Písku, kam byl povolán
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na místo školního inspektora, stìhovala se
celá rodina s ním. Neodcházeli rádi. Chyšky
jim pøirostly k srdci, sžili se s místními lidmi.
Pan øeditel velmi postrádal zahradu a vèely.
Zahradu se mu podaøilo po èase v Písku obstarat, ale vèely musely zùstat v Chyškách.
Když byla pøíležitost, vždy se do Chyšek rádi
vraceli a paní uèitelka se ráda zajede podívat i dnes. Obèas zavítá na tøídní srazy, aby
se dozvìdìla nìco nového o svých žácích.
Je èas zakonèit naše vzpomínání a já chci
paní uèitelce srdeènì podìkovat za její
èas, který mi vìnovala, za ochotu, se kterou mne vždy pøijala a za všechny krásné
zážitky, o které se se mnou podìlila.
Stanislava Hejnová - kronikáøka

Zprávy z èinnosti základní školy
Den Zemì

Spaní ve škole

Základní škola Chyšky se již podvanácté
pøipojila k oslavám svátku Zemì. Na dìti
èekaly dva rùzné programy. Nejdøíve si
dìti pøipomnìly, že OSN vyhlásila letošní
rok Mezinárodním rokem luštìnin. Èlenové Ekotýmu nachystali šest stanovišś, na
kterých žáci poznávali bobovité rostliny
a luštìniny, seznámili se s oblastmi pìstování a významem luštìnin ve výživì èlovìka a mìli možnost ochutnat uvaøené èi naklíèené luštìniny, hummus a rùzné sójové
produkty – maso, mléko, tofu. Ve druhé èásti dopoledne jsme podpoøili akci „Ukliïme
svìt, ukliïme Èesko“ a vyèistili jsme od odpadkù okolí školy a pøedevším pøíjezdové komunikace do Chyšek. Tato a podobné akce zamìøené na environmentální výchovu vedou
dìti k zodpovìdnému chování vùèi životnímu prostøedí.

Ve ètvrtek 19. kvìtna si žáci druhé tøídy
užili školu trochu jinak. Po vyuèování se
opìt sešli ve tøídì, ale školní tašky vymìnili za spacáky a karimatky. Nejdøíve si
domalovali obrázky zvíøátek na batikovaná trièka, na školní zahradì si zahráli
rùzné hry a bedlivì pøitom sledovali okolí,
protože lesní skøítci pøislíbili poslat mapu
s cestou k pokladu. Po svaèinì se opravdu
objevila. V lese splnili poslední úkoly od skøítkù a poklad našli. To bylo radosti! Ve škole
snìdli veèeøi a po pohádce šli spát. Druhý den ráno na dìti èekala výborná bábovka od
Adélky. Za obìtavou pomoc dìkujeme paní uèitelce Lence Pešièkové.

Rytíø ètení
V pátek 29. dubna probìhlo na Obecním
úøadu v Chyškách za úèasti rytíøe – starosty obce Miroslava Maksy – slavnostní
pasování prvòáèkù na ètenáøe. Porota
peèlivì vybírala nejlepšího ètenáøe tøídy.
Vítìzem – rytíøem ètení – se stal Martin
Pešièka. Tøídní uèitelka první tøídy Alena
Málková pøevzala šerpu s nápisem „Královna ètení“, protože všech 18 dìtí ve tøídì nauèila èíst velice hezky a vybrat jednoho vítìze
nebylo vùbec lehké. Obecní úøad pøipravil dìtem krásnou rytíøskou slavnost, nechybìl ani
velký dort, na kterém si dìti hned pochutnaly. Celá akce byla zakonèena návštìvou místní
knihovny. Knihovnice Lenka Kváèová nachystala pro dìti program. Každý malý ètenáø dostal dárek, prùkazku do knihovny a mohl si hned vybrat a zapùjèit svou první knihu.

Hlídka mladých
zdravotníkù
(vítìzové krajského kola)
Ve ètvrtek 26. 5. 2016 se žáci ZŠ Chyšky
zúèastnili krajského kola Hlídek mladých
zdravotníkù v Jindøichovì Hradci. V okolí
zámeckého parku bylo rozmístìno 8 stanovišś, kde žáci prokazovali své znalosti
v oblasti první pomoci, dopravy a hasièù.
Hlídka ZŠ Chyšky soutìžila v sestavì –
Iveta Ondráèková, Zlata Mašková, Helena
Komasová, Kristýna Komasová, Adam Øehoø. V kategorii 1. stupnì soutìžilo 8 družstev a naše družstvo se umístilo na výborném
1. místì a postoupilo do republikového kola, které se uskuteènilo 25. 6. 2016 v Olomouci.

Divadelní
pøedstavení
Èlenové divadelního kroužku se pøedstavili veøejnosti s pohádkou „Zkoušky èerta
Belínka“. V pondìlí 30. kvìtna odehráli pohádku pro své spolužáky a pro mateøskou
školu. Nabitý sál hostince U Èižinských
pøivítal herce v úterý 31.5. Dlouhotrvající
potlesk divákù byl pro herce tou nejvìtší
odmìnou.

O lesním putování
Naše škola je zapojená do mezinárodního
programu „Les ve škole, škola v lese“. Ve
školním roce 2015/16 ovìøovala 1.tøída
metodiku programu nazvanou „Poznej les
všemi (ponožkovými) smysly“. Roèní plán
byl vytvoøen pro prùbìžnou práci bìhem
celého školního roku. Jednotlivé výpravy
do lesa byly vázané na roèní období. Žáci
mìli jedineènou pøíležitost zažít promìny
lesa na podzim, v zimì a na jaøe. Po uzavøení ponožkového dobrodružství si 1. tøída pøipravila krátkou pøehlídku, na kterou pozvala 2., 3. a 4. tøídu. Dìti pøedstavily své
ponožky, které je do lesa doprovázely. Ponožky všem zahrály krátké pøíbìhy - zážitky
z lesních výprav. Seznámili jsme všechny s lapaèem zážitkù, s lesním desaterem a s ponožkovými deníky. Nezapomnìli jsme ani na rituály, kterými jsme zahajovali a konèili
každou výpravu. Lesní muzikanti zahráli na nástroje, které pøinesli z lesa. Nakonec jsme
promítli fotografie ze všech lesních výprav. Doufáme, že hodina strávená s námi byla pro
všechny nejen zážitkem, ale zároveò i pøínosem a motivovala i ostatní k výletùm do lesa.

Chysecke noviny 4 2016.indd 5

04.10.2016 9:23:25

strana 6

Školní akademie
Dne 22. 6. 2016 se v sále Kulturního domu
Chyšky konala akademie Základní školy
Chyšky. Své krátké pøedstavení zde pøedvádìli jak ti nejmladší, tak deváśáci, kteøí
v èervnu školu opustili. Úžasným pøedstavením s pøírodními tématy se nám pøedstavili letošní prvòáèci. S druhou tøídou
jsme opustili místnosti kulturního domu
a vydali se do øíše našich lesù a luk, kde
jsme mohli sledovat spousty lesních zvíøat.
Ve tøetí tøídì napodobili žáci stateèného
náèelníka Apaèù z našich mladých let a
pøedvedli, co všechno se bìhem školního
roku nauèili. Originální pohádkou „Skøítek
Hugo“ nás pobavili žáci ètvrté a páté tøídy.

CHYŠECKO - obèasník ze života obce Chyšky a okolí 4/2016
Že je pramenitá voda èistá jak láska nám
pøipomnìla populární píseò „Èistá jak láska“ šesté tøídy. Se sedmáky jsme se ocitnuli v honosných sítích oper a slyšeli pestré
tóny fléten. Pro odlehèení byl jejich výstup
uzavøen sérií vtipù. Osmáci nám zpìvem
ukázali, že cesta je jen prach a štìrk – zazpívali známou píseò „Morituri te salutant“.
Navíc celé pøedstavení zahájil Tomáš Koudelka svou hrou na akordeon. A nakonec
žáci deváté tøídy pøedvedli, kolik písní se
skrývá v jejich každodenním vyuèování.
Tímto výstupem se s námi devítka rozlouèila nejen na této akademii, ale i ve školním
roce 2015/2016. Celá akademie se nesla
v duchu zábavy a humoru a byla více než
dùstojnou teèkou za školním rokem.

Uvítání prvòáèkù
Dne 1. záøí se v ZŠ Chyšky uskuteènilo
slavnostní uvítání prvòáèkù. Noví žáci se
nejprve ve vestibulu školy seznámili se
svými spolužáky. Deváśáci jako patroni
prvòáèkù jim pøedali dárky a doprovodili
je do tøídy. Tam už na nì èekal kamarád
Ekolínek, kterého už dìti znaly ze zápisu do první tøídy. Jedenáct malých žáèkù
zasedlo do lavic a zahájili tak svou devítiletou školní docházku. Dìti pøivítal i chyšecký starosta. Rodièe prvòáèkù dostanou
od obce finanèní dar 3000 Kè na nákup
školních potøeb.

Šestý roèník výtvarné soutìže ,,Lesy a pøíroda kolem nás“
Jako již minulý rok se obecní knihovna spolu se základní školou pøihlásila do výtvarné
soutìže „Lesy a pøíroda kolem nás.“ Cílem
této soutìže byla podpora výtvarné reflexe zážitkù dìtí získaných návštìvou lesa
a umocnìní vlivu lesa a pøírody na rozvoj jejich ekologického cítìní a vnímání.
Výtvarné práce byly nejdøíve vystaveny
v prostorách obecního úøadu a ty nejlepší
vybrané práce dále zaslány do Jihoèeské
vìdecké knihovny v Èeských Budìjovicích
do krajského kola.

kovém sále Jihoèeské vìdecké knihovny
v Èeských Budìjovicích.
Dìkujeme Základní škole v Chyškách za
dobrou spolupráci a paní Lence Pešièkové za vzornou pøípravu. Výhercùm blahopøejeme!
Lenka Kváèová knihovnice

V úterý 7. èervna 2016 se konalo vyhodnocení krajského kola výtvarné soutìže,
kterou vyhlásily Lesy Èeské republiky
s. p., Jihoèeská vìdecká knihovna v Èeských Budìjovicích, Ústav pro hospodáøskou úpravu lesa Brandýs nad Labem,
ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou, Stezka
korunami stromù Lipno a A. W. Faber-Castell Èeská republika spol. s.r.o. Odbornou
komisí byly vyhodnoceny i práce žákù
ZŠ Chyšky. První místo v kategorii „Les
ve fantazii“ obsadila Kateøina Zdeòková.
V kategorii „ Básnièka o lese s ilustrací“ obsadila druhé místo Iveta Ondráèková. Slavnostní pøedání cen probìhlo v pøednáš-
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Co je nového v mateøské škole
Školní rok 2016/2017 jsme pøivítali s 52 dìtmi. Dìti, které pøišly do mateøské školy poprvé, si pomalu zvykají na
nové prostøedí, kamarády a paní uèitelky. A to rozhodnì
není snadné, zvláštì pro dvouleté dìti. Naší snahou je,
aby se ve školce všem dìtem líbilo a vìøíme, že spoleènì
s rodièi zvládneme úspìšné zaèlenìní se do kolektivu.
Nejpøirozenìjší èinností dìtí pøedškolního vìku je hra,
která významnì stimuluje rozvoj osobnosti. Zvlášś oblíbené jsou hry pohybové, dùležité jsou také hry na nìkoho,
èasté jsou hry konstruktivní, kreslení, malování, modelování, rùzné stavby z písku, plastelíny, kostek. Pro dívky
jsou dùležité hry s panenkami, které cvièí èinnosti budoucí
matky a vychovatelky.
Kdo si hraje, nezlobí,
hrou se myje nádobí,
škoda, že pak dospìláci
nad hru staví všechnu práci.
Bìhem letních prázdnin probíhala celková rekonstrukce
již nevyhovujícího sociálního zaøízení v pøízemí mateøské školy, která byla financována z rozpoètu Obce Chyšky. Nová umývárna se velice líbí nám, rodièùm i dìtem.
I v hernì ve 2. tøídì došlo k velkým zmìnám. Byla provedena rekonstrukce osvìtlení, výmalba, poøízen nový
koberec a herna vybavena novým nábytkem. Též ložnice,
umývárna i šatna ve 2. tøídì byly vymalovány. Máme radost z hezkého prostøedí, ve kterém se dìti mohou uèit
i si hrát.

Hrajeme si spolu...

V 1. pololetí školního roku plánujeme plavecký výcvik, divadelní vystoupení, výstavy prací dìtí, fotografování, vystoupení pro rodièe. O všech akcích budete vèas informováni.
Na závìr pøeji Všem dìtem, rodièùm i uèitelkám hodnì
zdraví a tìším se na vzájemnou dobrou spolupráci.
Jana Bardová, øeditelka mateøské školy
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Hrajeme si na maminky...

Hrajeme si na doktory...

Hrajeme si na hasièe...

Hrajeme si na kadeønici...

Hrajeme si na zemìdìlce...

Hry na zahradì...

Pohodový den ve školce...

Už skoro umíme èíst...

Herna ve druhé tøídì.

Sociální zaøízení.

Tady odpoèíváme.
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Návštìva z Lengerichu
Milevští obèané již øadu let udržují partnerství s obèany dolnosaského Lengerichu. Každý
lichý rok v létì vyráží na pøátelskou návštìvu lidé z Milevska do Lengerichu a každý sudý
rok navštìvují pøátelé z Lengerichu Milevsko a okolí. Tím okolím se již tradiènì myslí
i Chyšky. A tak i letos jsme mìli možnost setkat se s nìmeckými pøáteli, kteøí pobývali
v Milevsku od 22. do 26. èervence. Chyšky navštívili v nedìlní podveèer 24. èervence
spolu s doprovodem z hostitelských rodin a lidí, se kterými se za léta partnerství setkali.
V Chyškách na hosty èekal zajímavý program. Na chyšecké návsi je pøivítal starosta obce
Miroslav Maksa a provedl je novì upraveným prostranstvím kolem kostela. Následovala
prohlídka výstavy Naše Chyšecko ve fotografii. Hosté se na památku zapsali do pamìtní
knihy. Program pokraèoval v kulturním domì, kde pan starosta hosty oficiálnì pøivítal.
O hudební doprovod se postaraly Vokalistky a po krátkém koncertì se všichni sešli u veèeøe. Podávala se svíèková peèenì, jakožto typicky èeské jídlo. Zakonèení dne v Chyškách
po nároèném celodenním programu se hostùm líbilo. Po návratu hostù domù do Lengerichu jsme dostali zprávy s podìkováním.
Za pøípravný tým Vladimíra Bendová a Miroslav Maksa ml.

Život v Chyškách v dobì 2. svìtové války ve vzpomínkách pamìtníka
Ráda bych Vás dnešním povídáním zavedla
do doby, která již nemá mnoho pamìtníkù.
Je to doba druhé svìtové války, od jejíhož
ukonèení uplynulo již 71 let. Chyšky nebyly
dotèeny žádnými tìžkými boji ani pohybem
armád. Pøesto válku místní obyvatelé velmi
tìžce nesli a nebyl nikdo, koho by se nedotýkala.
Pan Josef Barda st., který patøí mezi naše
pamìtníky, si prùbìh války v Chyškách
pamatuje pøesto, že mu na jejím zaèátku
bylo 6 let. Požádala jsem ho tedy, zda by mi
mohl vyprávìt. Pan Barda mi vyprávìní slíbil. Netrvalo dlouho a sedìli jsme u Bardù
v útulném prostøedí, pan Barda vyprávìl
a já jsem se snažila zapsat si co nejvíce poznámek. Byla by podle mne hrozná škoda,
pøijít byś jen o jednu.
Lidé na Chyšecku si pøed válkou žili poklidným životem. Vìtšina z nich byli zemìdìlci.
Mìli menší èi vìtší výmìry polí, na kterých
hospodaøili, a na výsledcích jejich hospodaøení byl závislý život celých rodin.
Tatínek pana Bardy hospodaøil na vìtším
statku a už v roce 1936 si koupil mlátièku
na obilí. Byla to první mlátièka v Chyškách.
Vyrobila ji firma Václav Zima z Opoèna.
Takzvaná zubovka mìla benzínový motor
a dvojí èištìní. Kromì toho byla pojízdná.
Za její cenu 11 000 korun prý byla ke koupení chalupa.
Když dozrálo obilí na Bardových polích, postavila se mlátièka na pole za chalupou, obilí se sváželo z polí, vymlátilo se a v pytlích
se odváželo do stodoly, kde se vysýpalo, aby
dostateènì proschlo. Èasto pomáhali sousedé, stejnì tak, jako vypomohli i se senoseèí.
Pan Barda jim pak za to vymlátil zdarma
obilí z jejich polí. Do mlátièky zapøáhl dva
voly a jelo se mlátit k tomu sousedovi, který
mìl sklizeno. V dolních Chyškách si takto
sousedé vypomáhali. Svou sousedskou soudržnost potom mnohokrát ocenili za války.
Když válka zaèala, situaci zemìdìlcù komplikovaly povinné dodávky potravin, ze
kterých Nìmci živili své vojáky. Každý zemìdìlec je mìl pøedepsané podle výmìry
svého hospodáøství a byly velice pøísné. Pokud se je nepodaøilo splnit, byl to velký problém. Všude byly rozvìšeny plakáty: „Vše
pro frontu“. Pøedepsané bylo množství
mléka, vepøového i hovìzího masa a vajec,
které muselo být odevzdáno Nìmcùm. Až
potom si mohl dotyèný sám zabít prase, aby
mìl maso pro svou rodinu. Každá zabíjaèka
se ale musela hlásit. Pokud by byl dotyèný
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pøistižen, že zabíjí naèerno, hrozil trest smrti. Pøesto se nìkdy prase potají zabilo, když
nebylo zbytí. Bylo nutné hlídat, jestli nejde
èetník. Èeský èetník mìl pro místní lidi pochopení, horší bylo to, že Nìmci èeským
èetníkùm nevìøili a tak si obèas poslali na
pochùzku svého z Milevska.
Pan Barda si vzpomnìl na takovou pøíhodu,
jak jednou zabíjeli prase. Zabíjaèka nebyla
nahlášená. Øezník Pejša prase zabíjel ve
stodole, kde byla pøipravená øezanka pro
dobytek. Byla jí tam veliká hromada. Øezník
tenkrát nemìl srážeèku a používal sekyru.
Bohužel první rána nebyla smrtelná. Prase
mu za velikého øevu uteklo a zalezlo právì
do hromady pøipravené øezanky. Naštìstí
tenkrát vše dobøe dopadlo. Aby bìhem války lidé nestrádali, snažili se chovat i jiná
zvíøata. Bìžnì chovali ovce, kozy, králíky,
husy a také krùty, kterým se prý øíkalo panny. Krùty se dokázaly zèásti živit samy. Sbíraly prý také mandelinku na bramborách.
Ptala jsem se pana Bardy, jestli lidé v Chyškách mìli pøehled o tom, jak vlastnì válka
postupovala. Podivila jsem se tomu, jak
dùkladný mìli pøehled. U Bardù ve stavení
byla jedna velká místnost a sousedi se tam
scházeli již pøed válkou na takzvané besedy.
Dolní ulice v Chyškách, od Chocholù smìrem na Kvìtuš prý mìla i svého nepsaného
starostu. Byl to pan František Vaèlena. Byl to
èlovìk zcestovalý, jezdil za prací do Francie
do cukrovaru a umìl øeèi. Z Francie pøivezl mapu svìta a tu nosil k Bardovùm. Byla
veliká. Když ji rozložili, pokryla dva stoly.
A právì nad touto mapou sousedi sledovali,
jak postupuje fronta. Mìli prý takové dlouhé
špendlíky, na jejichž konce udìlali barevné
fáborky a podle toho, jak fronta postupovala,
zapichovali je do mapy. Informace o pohybech vojsk odposlouchávali z rádia.
Pan Vaèlena byl zahradník a jezdil do Prahy. Vozil tam prý napøíklad dušièkové zboží.
Z Prahy si pøivezl první rádio, takzvanou
Krystalku. Napájelo jí 40 plochých baterií,
které byly v krabici, jíž se øíkalo anoda. Rádio mohl poslouchat pouze jeden èlovìk
a ten musel mít sluchátka. Poslouchali vysílání azylové vlády, které bylo v èeštinì. Poslouchali ale i vysílání nìmeckého rozhlasu.
Bylo prý zajímavé, že Nìmci nikdy nehlásili,
že ustupují, když byli poraženi, ale vždy hlásili, že ustupují do výhodnìjších pozic.
Sousedi tak strávili mnoho veèerù. Pan
Barda vzpomíná, že chlapi pøi tìchto schùzkách velmi silnì kouøili. Tabák si prý pìsto-

vali doma a cigarety si balili. Místnost byla
zahalená dýmem. Setkání však byla také
riziková a muselo se bedlivì hlídat, aby nepøišel èetník. S úsmìvem pan Barda dodává, že v Chyškách byl èetník, jmenoval se
Pata a byl velmi vysoký. Proto, když šel, byl
zdaleka vidìt, což byla výhoda.
Poslední mìsíce roku 1944 pøestaly èeské
dìti chodit do školy. Nechodily prakticky
celou zimu. Po tuto dobu prý byli v budovì školy ubytovaní takzvaní Hitler Jungen
se svými matkami. Jednalo se o rodiny bez
otcù, které utíkaly pøed frontou, zøejmì
z Moravy. Pøijely vlakem do Milevska a do
Chyšek je pøivezl autobus. Bydlely pak ve
škole. Bylo tu prý jistì dvacet patnáctiletých
klukù, mìli opasky, na nichž bylo napsáno Hitler Jungen, kožené boty a také dýky
v pochvì u opasku. Mìli hlad a místní jim
mnohokrát dali nìjaké jídlo. Nìkdy chodili
sbírat oøechy, které vyhrabávali ze snìhu
a listí. Chodili také vyhrabávat brambory,
které mìli Bardovi v krechtì na poli u Kvašśova. Krechtu ale nezakrývali a tak mnoho
brambor pomrzlo. Patnáctiletí mladíci prý
dávali znát svou pøevahu a s chyšeckými
kluky se strašnì rvali. Kluci tak chodili
v partì alespoò po pìti, aby se ubránili.
Obèas nad Chyškami pøelétávala letadla
spojencù, která vzlétala ze základen na jihu
Evropy. Vidìli prý zde pøelétat i 200 letadel najednou. Létaly vìtšinou vpodveèer
nebo v noci. Byl to prý hrozný hukot. Byly
to bombardéry a mezi nimi jako doprovod
letìly stíhaèky, které ze zemì vypadaly jako
èerné vlaštovky.
V roce 1945, když zaèali Nìmci utíkat
pøed blížícími se Rusy, èasto projíždìli pøes
Chyšky. Jednou pásl dìda Vaèlenù housata
na Bardovì vršku. Když šel z obìda, nesl
v baòce vodu a nìkdo po nìm vystøelil. Šel
poøád dál z kopce dolù. Pod kopcem si kluci
stavìli bunkr z kamenù. Když uslyšeli ránu,
bìželi domù. Když to doma povìdìli, chlapi se domluvili a šli na kopec. Pan Peterka
vzal psa vlèáka a šel s ním po mezi z kopce.
Vlèák najednou vbìhl do køoví a tam byli
schovaní dva Nìmci. V botách mìli zasunuté dýky, v batohu brambory a náboje do samopalù a revolverù. Nárameníky z kabátù
mìli utrhané. Lidé došli pro uèitele Šnorka,
který umìl dobøe nìmecky. Nìmcùm naøídili sundat kabáty. Když jim rozøízli košile,
mìli oba na levé stranì vytetované SS a èísla. Odvedli je na náves, hlídali je tam v jedné garáži, a když dorazili Rusové, vydali jim

je. Množství Nìmcù, které projíždìlo pøes
Chyšky, se stále zvìtšovalo. Nìmci se chtìli
za každou cenu dostat k øece Vltavì a dostat se pøes ni na druhou stranu. Když jim
nìkde došel benzín, auto pøevrátili, nastoupili do dalšího, které jelo za nimi, a pokraèovali v cestì. Èasto se stávalo, že se kolem
silnice povalovaly revolvery i jiné zbranì.
Byly také naházené v rybníku Barbora. Malí
kluci èasto vyráželi na výpravy a pøinášeli v
košících rùzné zbranì.
Pan Barda vzpomíná, jak jednou s kamarádem Mílou Pintnerem našli pancéøovou
pìst. Kluci nevìdìli, co našli, ale chtìli
tomu „pøijít na kloub“. Snažili se ji rozebrat,
ale nešlo to. Tak vzali sekeru, pilku a snažili
se dostat dovnitø. Šel kolem dìda Vaèlena a
díval se, co kluci provádìjí. Když to uvidìl,
pøeskoèil prý hranici døeva, klukùm nafackoval a pancéøovou pìst odnesl do skladu
na návsi.
Pøes Chyšky prý projely stovky aut obsazených Nìmci. Ti mìli ale naštìstí tak napilno, že místním nijak neškodili. Jediný jejich cíl byla Vltava, na kterou se také èasto
zeptali. Pøed øekou prý nechávali i auta a
pøecházeli pøes most pìšky nebo se snažili
pøeplavat. Tak moc se báli Rusù, kteøí jim
byli v patách.
Když dorazili do Chyšek Rusové, všichni je
vítali jako osvoboditele. Rusové pøivezli i
dva své mrtvé vojáky. Jednoho z nich prý
srazila vìtev z korby auta a pøejelo ho dìlo,
které auto táhlo. Vojáky pochovali vedle
pomníku padlým z 1. svìtové války pøed
kostelem. Tam jim vykopali hrob, pohøbili
je a udìlali jim døevìný náhrobek. Asi deset
ruských vojákù støílelo svým kamarádùm
salvy. Pozdìji si Rusové ostatky svých vojákù odvezli. Ruští vojáci se utáboøili mezi
Èerným lesem a Novou Vsí a pobyli zde
déle než 3 mìsíce. Paní Bardová vzpomíná,
jak jim ženy z Nové Vsi praly prádlo.
Vyprávìní se s pøicházejícím veèerem nachýlilo bohužel ke konci, i když je jisté, že
by se ve vzpomínkách dalo ještì dlouho
pokraèovat. Bylo pro mne velmi zajímavé
a vìøím, že stejnì poutavé bylo i pro Vás.
Nezbývá, než podìkovat Bardovùm za to, že
mi vìnovali èas a panu Bardovi za to, že mi
tak ochotnì vyprávìl. Byla bych moc ráda,
kdybychom se v budoucnu znovu mohli sejít a povídat si o životì v Chyškách.
Stanislava Hejnová - kronikáøka
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Pøíjemné pøekvapení,
klavírní koncert v Rùžené

Když se píše informaèní pøíspìvek do zpravodaje, obvykle se nepoužívá ich forma a mìli
bychom se snažit o co nejvìtší objektivitu. Já jsem se rozhodla, že následující text budu psát v
první osobì a navíc hodnì subjektivnì, protože zážitek, který se mi naskytl nelze jinak popsat.
Páteèní odpoledne 26. srpna jsem jako vždy pøijela do Chyšek a doma se chystali na koncert do Rùžené. Že pojedou do Rùžené, to mì nepøekvapilo, ale že tam bude koncert, mi
pøišlo dost zvláštní. „To bude na pijonýráku, nebo co?“ suše a nevìøícnì jsem odpovìdìla.
A prý, že ne, že u kaplièky a nìjaká klavíristka. Tak jsem jela taky, protože jsem zvìdavá.
V Rùžené na návsi za kaplièkou bylo pøipravené hledištì a nìjaká mladá sleèna s pánem,
který vypadal, že by to asi mohl být její otec, pøipravovali elektrické piano. Takže opravdu
klavíristka. Než jsem se rozhlédla, dostala jsem do ruky profesionálnì vyhlížející program
koncertu. Hmm… Smetana, Martinù, Scarlatti, Ježek. To je tedy všehochuś. A tak jsem
èekala, až to zaène.
A ono to zaèalo. Tedy koncert ještì ne, ale klavíristka se zaèala rozehrávat a to už jsem
vìdìla, že nás èeká neobyèejný zážitek. A zaèal koncert. Dozvìdìla jsem se, mimochodem od toho pána, co jsem si myslela, že je tatínek, že je opravdu otcem klavíristky, že
klavíristka se jmenuje Barbora Brabcová, je absolventkou èeskobudìjovické konzervatoøe a toho èasu studuje klavírní hru u profesora Ivana Klánského na Hudební fakultì
Akademie múzických umìní v Praze. Dokonce se úèastnila soutìže Pražské jaro a øady

dalších soutìží. Koncert, i když v improvizovaných podmínkách, obèas vyrušený projíždìjícím autem, což vùbec nevadilo, byl nádherný. Prožili jsme cca 90 minut s krásnou a
perfektnì provedenou klavírní hrou. Na takovéto koncerty se chodí do Rudolfina a já ho
zažila v Rùžené!
A jak se to vlastnì stalo? Kdo to zorganizoval? Barbora pochází z Tábora, ale její rodina
má v Rùžené koøeny. Za koncertem stojí rùženští obyvatelé, kteøí se domluvili s tatínkem
Barbory a pøesvìdèili ji k venkovnímu vystoupení. A já jsem jim vdìèná, že to udìlali.
Vìøím, že mé nadšení potvrdí i ostatní posluchaèi, kteøí v Rùžené v ten podveèer byli.
Vladimíra Bendová

Ivo Šmoldas v Chyškách
V pátek 9. záøí v 19 hodin veèer se v sále
Kulturního domu v Chyškách sešlo více
než sto lidí, aby zhlédli vystoupení èeského
básníka, redaktora, kulturního publicisty,
nakladatele, scénáristy, moderátora a pøekladatele PhDr. Iva Šmoldase. Ten si pøivezl
posilu v podobì zpìvaèky a kytaristky Jany
Rychterové a kontrabasistky Evy Šašinkové.

známkou toho, že se publikum opravdu dobøe baví. Pan Šmoldas nehledìl na èas a tak
se vystoupení protáhlo s krátkou pøestávkou
až do pùl desáté. Po vystoupení ještì pohovoøil se svými pøíznivci a spoleènì s Evou
Rychterovou i Evou Šašinkovou vepsali hezký vzkaz do podpisové knihy obce.
Stanislava Hejnová

Kombinace vlídného humoru Iva Šmoldase
a velmi pøíjemné hudby se pøítomným velmi
líbila. Ivo Šmoldas je známý svou velmi vytøíbenou èeštinou. Ve svém poutavém vyprávìní si hraje se slovy a dokáže posluchaèe zaujmout. Podle svých slov je také zvyklý si vždy
zjistit podrobnosti o místì, do kterého jede.
Pøekvapil nás tedy i znalostmi o Chyškách.
Celý program se nesl ve velmi pøíjemné atmosféøe, bezprostøední salvy smíchu byly

Naše Chyšecko
ve fotografii potøetí

Již potøetí spolek Naše Chyšecko zorganizoval výstavu amatérských fotografií Naše
Chyšecko ve fotografii. Téma letošního roèníku „Ženský pohled“ pojalo široké spektrum motivù od devíti autorù. Vystavené
fotografie zapùjèili Lucie Dvoøáková, Iveta
Hejnová, Alena Jandová, Olga Koøánková,
Marie Koutníková, Tereza Maksová, Sabina
Mikotová, Josef Fuka a Stanislav Horný. Na
fotografiích návštìvníci obdivovali pøírodní
motivy, krajiny blízké i vzdálené, napøíklad
slovinské kostely èi floridskou faunu. Na
jiných fotografiích diváci mohli obdivovat
portréty èi zachycené momenty z nejrùznìjších událostí.
Výstava se konala ve výstavním sále Obecního úøadu v Chyškách od 10. do 17. èervence 2016. Výstavu navštívili kromì divákù z Chyšecka a okolí i hosté z nìmeckého

Lengerichu. Vernisáž uspoøádaná v den
první chyšecké poutì pøilákala mnoho divákù. Zahájení výstavy hudebnì doprovodili Celestýna Vaverková a Zdenìk Zázvùrek.
A tak byli diváci, kteøí vyšlapali schody do
podkrovního sálu, odmìnìni nejen vizuálním zážitkem z fotografií, ale i neobyèejnì
krásným hudebním vystoupením.
Spolek Naše Chyšecko dìkuje autorùm fotografií, kteøí svá díla na výstavu poskytli.
Díky patøí i všem, kteøí se podíleli na pøípravì výstavy: Lence Pešièkové, Alenì Jandové, Petøe Pichové, Tereze Maksové a Barunce Kudrnové. Dìkujeme i Obci Chyšky
za zapùjèení výstavních prostor a za podporu. Akce se konala v rámci projektu „Jdeme
do finále“ podpoøeném Nadací Vodafone.
Autor textu a fotografií: Vladimíra Bendová
(spolek Naše Chyšecko)

Letní kino nás baví

Pro letní mìsíce Biograf Naše Chyšecko pøipravil dvoje venkovní promítání 2. a 23. èervence
2016. Kouzlo ale i úskalí letního kina závisí na poèasí a to se nám letos potvrdilo. První pøedpouśové promítání dobrodružného filmu Králové hor bylo kvùli dešti pøesunuto pod støechu
farního domu. I pøesto se improvizovaný kinosál naplnil do posledního místa a diváci zhlédli
krásný film o životì v divoké pøírodì v rakouských Alpách.
Poèasí nám vše vynahradilo pøi druhém promítání rodinného filmu Mikulášovy patálie. Teplý
letní veèer jako stvoøený pro posezení venku. Na farské zahradì se sešlo více než 120 divákù
a bavilo se nestárnoucími pøíbìhy chlapce Mikuláše na motivy knih francouzského spisovatele Reného Goscinny. Bìhem obou promítání bylo k dispozici pravé biografové obèerstvení:
kola a popcorn. Akce se uskuteènily za podpory Nadace Vodafone. Dìkujeme všem, kteøí
pomohli s pøípravou a organizací!
Autor textu a fotografií: Vladimíra Bendová (spolek Naše Chyšecko)

Chyšecká náves se promìnila v letní biograf
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Rozlouèení s MŠ

Odpoledne 26. èervna se v obøadní síni setkali žáci tøetí tøídy Mateøské školy se svými rodièi,
aby se spoleènì rozlouèili se školkou a svými uèitelkami. Pøivítal je starosta obce, popøál jim
hodnì úspìchù v první tøídì základní školy. Dekoroval je stuhou s nápisem „Prvòáèek 2016“.
Dìti obdržely na upomínku doby prožité ve školce øadu dárkù. Pøi louèení ukáplo dojetím
i pár slz rodièùm i dìtem.
Miroslav Maksa

Rozlouèení se ZŠ

Poslední den v èervnu se na Obecním úøadu v Chyškách v obøadní síni uskuteènilo setkání
žákù deváté tøídy základní školy, jejich rodièù a uèitelù. Po slavnostním pøivítání Miroslavem Maksou, starostou obce, se žáci louèili se školou a se základní školní docházkou. Paní
øeditelka Monika Bardová a paní tøídní uèitelka Hana Zemanová jim pøi pøedávání posledního vysvìdèení popøály hodnì štìstí v dalším životì. Každý ze žákù obdržel na rozlouèenou upomínkové dárky, které jim pøipravila obec spoleènì se školou.
Miroslav Maksa

Pøijetí chyšeckých florbalistù u starosty obce
Ve støedu 15. èervna 2016 byli v zasedací síni Obecního úøadu v Chyškách pøijati starostou obce Ing. Miroslavem Maksou mladší a starší
žáci, cvièitelé a trenéøi florbalového oddílu pøi odboru ASPV TJ Chyšky. Starosta jim podìkoval za významnou reprezentaci obce a chyšecké
tìlovýchovy, pøedal jim brožùrku „Obec Chyšky“, vydanou k 725. výroèí Obce Chyšky, drobné dárky a pøi pohoštìní si s nimi povídal o jejich
trénincích, zápasech a dosažených úspìších. Mladí florbalisté donesli ukázat poháry za jejich loòské prvenství mladších žákù a za tøetí
místo starších žákù na tøetí oficiální Republikové soutìži ASPV ve florbalu v Pardubicích.
Mladší žáci, kteøí obhájili dvojnásobné prvenství a tím získali zlatý hattrick, hráli v Pardubicích v této sestavì: Jakub Štván st., Petr Šimák,
Lukáš Kváèa, kapitán Jakub Štván ml., Tereza Kváèová, Zlatuše Mašková, Petr Pechlát, Stela Fridrichová, Monika Melkesová, Jakub Jindrák
a Marek Veøtat.
Starší žáci, kteøí byli tøikrát po sobì druzí, skonèili podruhé na tøetím místì. Hráli v této sestavì: Vlastimil Dvoøák, Jiøí Pešièka, Vojtìch Beèka, Dominik Dubský, kapitán Václav Strouhal, Pavel Melkes, Radoslav Jerz, Tomáš Zdenìk, Roman Bolek, Tomáš Koudelka a Adam Fridrich.
Tato umístìní budou chyšeètí obhajovat letos 26. listopadu opìt v Pardubicích pod vedením trenérù Josefa Fuky, Martina Strouhala a Ladislava Štvána.
Mgr. Fuka Josef

Mladí hasièi z Chyšek
na soutìžích

Mladí hasièi z Chyšek se úèastní rùzných soutìží. Jednou
z nich je Plamen - pohárová soutìž mladých hasièù „ O putovní pohár starosty OSH v Písku“ pro rok 2016, která má
šest kol. O prázdninách v èervenci se mladí hasièi úèastnili
v Køenovicích i noèní soutìže. Tradicí se již stalo v závìru
školního roku setkání mladých hasièù se starostou obce Ing.
Miroslavem Maksou.
Mgr. Josef Vachta

Mladí hasièi z Chyšek
na setkání u starosty
V závìru školního roku pøijal, jako již tradiènì, starosta obce
Ing. Miroslav Maksa mladé hasièe.
Setkání se uskuteènilo v zasedací místnosti obecního úøadu.
Mladí hasièi se spoleènì se svými vedoucími pochlubili výsledky ze soutìží, kterých se úèastnili.
Mgr. Josef Vachta
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Mezinárodní den
rodiny
Mezinárodní den rodiny nám pøipomíná
její dùležitost. Proto si místní knihovna pøipravila pro dìti ze školní družiny odpolední program na toto téma. Dìti si vyslechly
úryvek z knihy, ve které se podaøilo tøem
autorùm zachytit tutéž maminku v rùzných

obdobích života. Ani tentokrát nechybìly
rùzné kvízy, hádanky a doplòovaèky, a také
spoleèenská stolní hra, kdy dìti mohly hádat „Kdo je kdo“. Protože èas neúprosnì ubíhal a dìtem se hra líbila, mohly si jí zapùjèit
i do družiny.
Lenka Kváèová

Venkovní odpoledne
Pøed koncem školního roku si místní knihovna tentokrát pøipravila pro dìti ze školní družiny venkovní odpoledne. Nejdøíve jsme se všichni shromáždili pøed budovou obce a seznámili se s prùbìhem. Dìti se rozdìlily do skupin, dostaly kartièky s úlohami a také text,
ve kterém hledaly své odpovìdi. Cílem trasy byl Hrabánkùv vrch, který se rázem promìnil
v místo pohádkového dobrodružství. Dìti hledaly úkoly a všechny je svìdomitì plnily. Odmìnou jim byl nalezený poklad, který skrýval samé sladkosti.
Lenka Kváèová-knihovnice

Hon za pokladem
aneb návrat fakíra
V nedìli 28. 8. 2016 se uskuteènilo v Nové Vsi rozlouèení s prázdninami. Dìti prožily pohádkové odpoledne se soutìží „Hon za pokladem“ a dospìlí posedìli s hudbou pøi obèerstvení. Celá soutìž probíhala po dvou pohádkových trasách. První trasa vedla „po modré“, kdy se školáci vydávali ve dvojicích plnit úkoly u rùzných pohádkových bytostí. Mohli
potkat lesního skøítka, Zorra, indickou princeznu, navštívit jeskyni èarodìjnice z pohádky
O princeznì Jasnìnce a zasoutìžit si u vodníka. Zároveò získávali indicie, které je zavedly
k pokladu u hodné kouzelnice.
Malé dìti v doprovodu rodièù, babièek, dìdeèkù se vydaly „po oranžové“, kde soutìžily
u princezny, pirátky èi hodného èertíka a nakonec získaly i ony svùj poklad u krále.
Soutìží provázeli král a královna. Po skonèení soutìže byli vyhlášeni vítìzové a všechny
dìti obdržely své zasloužené odmìny. Následnì si dìti i dospìlí upekli buøty a již se èekalo
na „návrat fakíra“, jež nás svoji návštìvou poctil již loni. Ani letos nezklamal. Pøedvedl svoji
ohnivou show a ulehl i na høebíkové lože.
Celé odpoledne se velmi vydaøilo, velké podìkování patøí všem èlenùm i neèlenùm SDH
Nová Ves, jež se podíleli na uskuteènìní této akce. Dále manželùm Pešírovým ze Štáhlav
u Plznì, obci Chyšky za poskytnutí pøíspìvku na tuto akci, pekaøství Chyšky za sponzorské
dary a samozøejmì strašidlùm z Nové Vsi a okolí.
Ing. Jaroslava Shorná

SKAUTI
Skautský oddíl
na letním táboøe
v Beèici u Lužnice
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Nová Ves nezahálí

Chyšecká šupina

Dobrovolní hasièi z Nové Vsi mají pro letošní rok splnìnou nejvìtší plánovanou akci –
opravu kanalizace, která byla stanovena plánem èinnosti SDH Nová Ves na výroèní valné
hromadì. K této velké akci se místní hasièi odhodlali kvùli jejímu špatnému stavu. Celkem
bylo opraveno 65 m kanalizace, která byla zakonèena opìrnou zdí. Pro napojení stávajícího potrubí kanalizace byla vybudována nová šachta. Následnì hasièi obsypali potrubí prosívkou a terén dorovnali zeminou. Koneèné dorovnání terénu a osetí travou bude provedeno po slehnutí zeminy. Zvláštní podìkování patøí Obci Chyšky, která celou akci podpoøila
a financovala.

SDH Chyšky poøádalo 6. 8. 2016 na Panském rybníku rybáøské závody „CHYŠECKÁ ŠUPINA 2016“.
Foto vítìzù dvou vìkových kategorií.
1. Kategorie do10-ti let : 1. Èižinský P., 2.Geryk L., 3. Fridrich P.
2. Kategorie 10 -15 let: 1. Kváèa L., 2. Kváèová T., 3. Benda O.

Další plánovanou akcí bylo pokraèovat v opravách hasièské zbrojnice. Zbrojnice byla vybílena a poté byl proveden úklid.
Lenka Caltová

Letní èinnost
hasièù v Kvìtuši

Letní prázdniny skonèily. Léto se pomalu, ale jistì, dostává do závìreèné fáze. Je asi
èas øíci si, co náš kvìtušský hasièský sbor v tomto období dìlal. Pøestože v létì bývá
na vesnici nejvíce práce, snažili jsme se jednak pro sbor, ale i pro sebe nìco udìlat.
V prùbìhu celého léta byla udržována zeleò pravidelnì v celé osadì, ale pøedevším potom v prostoru sportovního areálu. Na této èinnosti mìl bezesporu nejvìtší zásluhu pan
Miroslav Klíma, který zde trávil spoustu èasu. Náklady na údržbu zelenì byly hrazeny
z rozpoètu obce. Podaøilo se stavebnì ukonèit opravu èelní stìny hasièské zbrojnice
a uvnitø budovy potom vybudovat z pùvodního skladištì místnost pro potøeby èlenù zásahové jednotky. Zde nejvíce práce odvedli Pruška Vladimír, Mašek Ladislav, Kubec Petr,
Novák Jiøí ml., Hejna Martin, Klíma Michal, ale i další. Všem patøí za odvedenou práci
podìkování. Materiálové náklady sboru uhradila obec.
U pøíležitosti významného životního jubilea jsme navštívili naše spoluobèany pana Jaroslava Souèka a paní Ludmilu Dvoøákovou, abychom jim popøáli a pøedali malý dárek.
Nìkteøí èlenové naší zásahové jednotky, pod vedením pana Václava Kubece, provedli
besedu a pøedvedli ukázku požárního zásahu na letním dìtském táboøe u paní Bonušové.

Pohádkový vrch v Chyškách
Chyšeètí obèané si pøipravili v nedìli 29. kvìtna pro dìti zajímavou akci – Pohádkový
vrch. Dìti prošly trasou s patnácti stanovišti. Na každém z nich potkaly pohádkové bytosti,
které je obdarovaly za splnìné úkoly drobnými dárky. Odmìnou a podìkováním všem
byla radost dìtí.
Foto: Doc. Stanislav Horný

Zároveò byl v této osadì proveden výjezd požární jednotky k odstranìní padlého stromu pod
Vìtrovem. I do dalšího období roku nás èeká ještì celá øada úkolù, které se pokusíme zvládnout.
Jaroslav Kubec, starosta sboru

Mladí hasièi v Kvìtuši

Zaèátek kvìtna letošního roku nás zastihuje hlavnì na høišti, kde pilnì cvièíme požární útok
na okresní kolo hry Plamen- jarní èást. Naše pøípravka je na druhém místì a dìtem z kategorie mladších patøí dìlené 7.- 8. místo. Naše cíle jsou skromné. Hlavnì nic nepokazit. Obì
družstva zvládla požární útok bez problémù. Pøípravka pøeskoèila svého soupeøe z Bernartic
a obsadila koneèné 1. místo! Mladší uhájili krásné 8. místo. V nedìli jsme si útok zopakovali na
okrskové soutìži. Za úmorného horka nastoupila na start nejprve pøípravka. Tady zapùsobilo
poèasí a touha se zchladit. Štìpánkovi se rozpojil rozdìlovaè a notnì pokropil nejen sebe, ale
i znaènì mokrého Jindøíška. Útok dìti za znaèného potlesku pøítomných dokonèily se ctí. Poté
nastoupili hosté- dìti z Chválova. Nakonec se pøedvedli naši mladší, kteøí mìli nejrychlejší
útok dne v èase 24 vteøin. Odmìnou dìtem za celé jaro bylo spoleènì strávené odpoledne na
Mozolovì, kde jsme se vyøádili v bazénu, se sladkou teèkou v podobì zmrzlinového poháru.
Po prázdninách se scházíme pravidelnì každý pátek a pøipravujeme se na okresní kolo hry
Plamen s družstvy kategorie pøípravka a mladší. Po soutìži bude již tradiènì spoleèný víkend
v Parkhotelu Mozolov, drakiádu, lampionový prùvod se sv. Martinem, rozsvìcení vánoèního
stromeèku a Betlému v Kvìtuši u kaplièky. Tìsnì pøed Vánoci probìhne na sále v Kulturním
domì v Kvìtuši vánoèní besídka.
Jaroslav Kubec, Alena Tejnorová

Chysecke noviny 4 2016.indd 12

04.10.2016 9:23:48

CHYŠECKO - obèasník ze života obce Chyšky a okolí 4/2016

strana 13

Myslivecký spolek
Chyšky
V mysliveckém spolku vykonává právo myslivosti 24 èlenù na 2677 hektarech smíšené
honitby. K tomu využívá 10 lovecky upotøebitelných psù. Prùmìrný vìk èlenù je 49 let.
V èervenci myslivecký spolek opravoval a instaloval pachové ohradníky v délce 10km.
Jednalo se o úseky Bøezí – Šumava a Výška – Rùžená.
Celkový lov zvìøe v roce 2015 byl následující: srnèí 7 ks, prase divoké 31 ks, kachna divoká 17 ks, bažant z voliérového chovu 48 ks, liška 42 ks.
Rudolf Peterka, starosta mysliveckého spolku

FC CHYŠKY: Sezóna 2015/2016
Po podzimní èásti krajské soutìže jsme
skonèili pøedposlední, avšak mìli jsme
o 2 body víc, než minulý roèník po podzimní èásti soutìže. Do jarní èásti jsme šli s velkým odhodláním, èekali jsme totiž velkou
posilu – Václava Kosíka, který pøišel z divizního Milevska. V podzimní èásti jsme si pøipsali ètyøi výhry a nejcennìjší byla na høišti
Jistebnice. Zimní pøípravu jsme zaèali hned
od ledna, jen co si kluci od fotbalu odpoèinuli. Pracovali jsme na fyzické pøípravì,
tréninky máme úterý – pátek. Absolvovali
jsme též soustøedìní, tentokrát na Vystrkovì u Zvíkova.
Dne 5. 2. 2016 byla uskuteènìna první valná hromada FC Chyšky v hostinci u Èižinských. Byla volební a byl zvolen nový vý-

konný výbor. Pavlu Èižinskému dìkujeme
za pøípravu akce a obèerstvení.
Jarní èást jsme však zaèali nìkolika prohrami a nadále to nevypadalo rùžovì. Moment,
kdy jsme se chytli, byla výhra nad Božeticemi 2-1. Pøed zaplnìným domácím stadionem to byla krásná výhra. Vítìzství vystøíleli Standa Èapek a Václav Kosík. Pokraèovali
jsme remízou v Zahoøí, následovala další
výhra nad silnými FC Kluky, o kterou se
dvìma góly postaral Jirka Barda. Následovala výhra v Bechyni, se kterou to byl také
tvrdý boj o každý metr høištì. Dalším silným
soupeøem byly Malšice, od kterých jsme na
podzim dostali výprask. A to chtìli naši hráèi výborným týmovým výkonem odèinit. Povedlo se a svoji sílu a chytrost ukázala naše

Atletika v Chyškách
Republiková soutìž ÈASPV
v atletickém víceboji pro rok 2016
Sobota 11. èervna 2O16 patøila atletùm
Èeské asociace Sport pro všechy. Na atletickém stadionu TJ Spartak Tøebíè se konala Republiková soutìž ÈASPV v atletickém
víceboji pro rok 2016, který obsahoval
dle jednotlivých vìkových kategorií sprint
na 50 m, 60 m èi 100 m, skok daleký, hod
150g èi 350g míèkem, vytrvalost 400 m,
800 m, 1 000 m èi 1 500 m. Do moravského mìsteèka dorazili atleti všech vìkových
kategorií z jednotlivých krajù ÈR. Mezi nimi
byli i starší žáci IV. Jan Matuška a Patrik
Bouška, dorostenka Táòa Ryantová, mladší
žákynì II Kristýna Matušková, mladší žákynì I Nela Miòhová a Štìpánka Prášková,
zástupci odboru ASPV pøi TJ Chyšky. Jako
rozhodèí bìhù byl i chyšecký zástupce Josef Fuka, cvièitel odboru ASPV a pøedseda
TJ Chyšky a Regionálního centra Písecka.

Zástupci chyšeckého odboru si v konkurenci nejlepších závodníkù z celé republiky
nevedli špatnì a byli jen krùèek od vytoužených medailových stupòù.

Letošní roèník 2016/2017 jsme zaèali dvìma remízami na høištích soupeøù
a krásnou domácí výhrou nad Kestøanami,
kde úøadoval opìt Václav Kosík, který dal

Nová sezóna je velká zmìna, jelikož naší skupinu „C“ naprosto pøekopali a nasadili k nám
10 nových týmù, takže jsme zaèali jezdit na
Strakonicko a Písecko. Uvidíme, jak to pùjde.
Chceme hrát klidný støed tabulky. Abych nezapomnìl na další pøestupovou bombu, kdy
jsme v Chyškách pøivítali Jana Málka, dalšího
divizního fotbalistu. Posílí øady naší obrany,
kde svojí zkušeností bude velkým pøínosem.
Na letošní podzim máme pøipravené další
práce na areálu FC Chyšky. Budeme dodìlávat plot na pravé i levé stranì høištì. Na
levé stranì též pøibudou sloupy a sítì pro
zachytávání míèù, letících nad a vedle brány. To vše za podpory Obce Chyšky a Zemìdìlského družstva Chyšky. Za podporu
dìkujeme.
Za uplynulou sezónu chceme podìkovat
našim fanouškùm, kteøí jsou skvìlí a nadále nás podporují.
Michal Vaèlena, sekretáø a jednatel FC Chyšky

Chyšecký trenér Josef Fuka s halovým
mistrem svìta
Ve dnech 17. - 19. èervna se na atletickém stadionu „MÍR“ v Táboøe uskuteènilo atletické
MÈR mužù a žen pro rok 2016, které z povìøení ÈAS uspoøádal domácí atletický oddíl
TJ Vodní stavby Tábor. Toto MÈR, v blízkém Táboøe, si nenechali ujít chyšeètí atleti, kteøí
sledovali nejlepší naše atlety a atletky pøímo v akci. Kromì toho si však také nenechali
ujít bezprostøední setkání s našimi atletickými reprezentanty èi reprezentantkami.
Foto: Patrik Bouška s naším tyèkaøem Janem Kudlièkou a Josef Fuka s halovým mistrem
svìta Pavlem Maslákem
Mgr. Josef Fuka

Významného umístìní dosáhl Jan Matuška
v kategorii starších žákù IV., který obsadil
první místo. Ve stejné kategorii startoval
i Patrik Bouška, jenž skonèil na bramborovém ètvrtém místì.
V kategorii dorostenek chyšecký odbor zastupovala Táòa Ryantová, která ve víceboji
obsadila vynikající ètvrté místo a obhájila
loòské ètvrté místo.
V kategorii mladších dívek II mìl chyšecký
odbor v soutìži Kristýnu Matuškovou, která
obsadila celkové 18. místo.
V kategorii nejmladších dívek I mìly Chyšky dvojí zastoupení. Na 15. místì se umístila Nela Miòhová. V téže kategorii startovala i Štìpánka Prášková, která skonèila na
18. místì.
V poøadí jednotlivých krajù ÈR pak šestice chyšeckých závodníkù obsadila dìlené
8.-10. místo..
Mgr. Fuka Josef
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zimní posila - Václav Kosík, který Malšice
sestøelil ètyømi góly… Jeho apetit neutichal
a odnesla to Smetanova Lhota – opìt dva
góly Vency a naše výhra. Následovala remíza v Bøeznici a nakonec domácí výhra
nad druhým celkem soutìže Mladou Vožicí. Konèíme na 9. místì a jsme spokojeni,
protože za sebou máme rivaly z Božetic
a Sepekova. Musím pochválit celý tým v èele
s kapitánem Michalem Kosíkem a Mírou
Kukaèem, kteøí jsou hnacím motorem našeho týmu. Všichni hráèi do toho dali maximum a za to jim patøí podìkování.

3 góly. Vše dokonal Ondra Brož.

Rudolfovská pìtka
V sobotu 11. èervna 2016 se v Rudolfovì uskuteènil vytrvalecký bìh „Rudolfovská pìtka“, kterého se zúèastnilo celkem
169 startujících. V tomto závodì bìžel
v dresu SK Ètyøi Dvory Èeské Budìjovice
exchyšecký vytrvalec Martin Fuka, který
silné konkurenci obsadil celkové sedmé
místo (loni deváté místo) v èase 19:26,5
min. (loni 20:53 min.) a ve své kategorii
mužù do 40 let skonèil na ètvrtém (loni
pátém) místì.
Mgr. Fuka Josef
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Sòatky

V letošním roce se rozhodli uzavøít manželství tito snoubenci:
(do vydání tohoto èísla)
v èervenci na louce u Chyšek uzavøeli manželství
sleèna Lenka Stiborová a pan Michal Demský
v èervenci v kostele sv. Prokopa v Chyškách uzavøeli manželství
sleèna Veronika Lívancová a pan Rostislav Vaèlena
v srpnu v kostele sv. Prokopa v Chyškách uzavøeli manželství
sleèna Lenka Chocholová a pan Vladimír Dvoøák
v záøí v kostele sv. Prokopa v Chyškách uzavøeli manželství
sleèna Pavlína Èápová a pan Lukáš Holas
K významnému životnímu kroku pøeje za Obec Chyšky mnoho štìstí, lásky a manželského porozumìní starosta Miroslav Maksa.

Jubilea

Pøedstavujeme obèany, kteøí se dožili v mìsíci dubnu, kvìtnu, èervnu, èervenci a srpnu krásného výroèí:
Kortánek Josef z Chyšek
Souèek Jaroslav z Kvìtuše
Janoušková Marie z Chyšek

75 let
Štìpánková Marie z Ratiboøe
Kašpar Josef z Nové Vsi
80 let

Vlastníková Karla z Chyšek

Šśovíèek Stanislav z Chyšek
85 let
Dubská Miloslava z Chyšek

Všem oslavencùm pøejeme k jejich jubileu hodnì štìstí, radosti a pevného zdraví.
Za Obec Chyšky starosta Miroslav Maksa

Vítání obèánkù
V nedìli 5. èervna se konala v obøadní síni obce velká slavnost. Obec Chyšky slavnostnì
pøivítala mezi své obèany novì narozená miminka. Na slavnosti byli pøítomni spoleènì
s dìtmi i jejich rodièe. Bylo pøivítáno pìt dìtí.

Úmrtí

Na jaøe a v dobì léta nás opustili:
Pejša Jiøí z Rùžené
Špánková Marie z Ratiboøe
Pozùstalým vyjadøujeme hlubokou
soustrast.
Za Obec Chyšky starosta Miroslav Maksa

Ema Votrubová z Nosetína
Ella Èvanèarová z Podchýšské Lhoty
Antonín Havelka z Kvìtuše
Marian Málek z Chyšek
Šimon Benda z Chyšek
Všem dìtem a jejich rodièùm pøejeme hodnì spoleèného štìstí a lásky v životì.
Za Obec Chyšky starosta Miroslav Maksa

Památné stromy v naší oblasti
Na Chyšecku máme 4 památné stromy, které Vám postupnì pøedstavujeme. První památný strom, který jsme pøedstavili minule,
byla Kvìtušská lípa.
Nyní pøedstavujeme Lípu velkolistou, která
roste v Chyškách. Roste v jihozápadní èásti obce, je 23 m vysoká s obvodem kmene
695 cm a je 270 let stará.

je mladší, než uvedená lípa. Lidé v Èeských
zemích v dobì pøed 270 léty neznali ještì
brambory, poznali je až o ètyøi roky pozdìji.
Možná ale už mohli nìco zaslechnout o Celsiovì stupnici a také mohli znát kukaèkové
hodiny. V té dobì vládla Èeským zemím Marie Terezie.
starosta Miroslav Maksa

Pro zajímavost: Když v Chyškách sázeli tento památný strom, vypadal chyšecký kostel
úplnì jinak. Chybìla mu vìž. Ta byla pøistavìna až v roce 1788. Zvonil v ní spravdìpodobnì pouze jeden velký zvon, který pocházel z roku 1554. Také vybavení v kostele

Likvidace automobilových pneumatik

Obèané chyšecka mají možnost ekologicky likvidovat automobilové pneumatiky! Firma Pneuservis Pavel Køíž, Sedlecká 93, Nadìjkov, poskytuje vedle bìžných služeb pneuservisu, autoservisu a prodeje pneumatik novì pro obèany bezplatnou službu spoèívající ve zøízení Sbìrného místa použitých pneumatik. Od obèanù bezplatnì odebere použité pneumatiky bez podmínky koupì nových výrobkù èi služeb a bez
ohledu na jejich znaèku v rozumném množství na jednotlivce (v pøípadì vìtšího jednorázového množství lze odebrat po pøedchozí dohodì).
Rovnìž lze pøijmout celá kola i s disky. Firma na požádání vystaví potvrzení o odbìru starých pneumatik. Provozní doba sbìrného místa:
Po - Pá: 8 – 17; So: dopoledne (po dohodì); mimo tuto dobu, èi v pøípadì nepøítomnosti, dohoda na telefonním èísle 723 657 330 nebo
na pneu-nadejkov@seznam.cz.
za Obec Chyšky starosta

Dotaèní
programy
obce
V roce 2015 bylo zákonem stanoveno, jak
podporovat spolky a obèany v obci. Loòský
rok byl zkušební. Letos obec vyhlásila dotaèní programy na kulturu a sport. Souèasnì byla vyhlášena výzva k podání žádosti
o poskytnutí finanèního daru. Hlavním
úèelem poskytnutí dotace a daru byla podpora èinnosti spolkù a organizací v obci,
s dùrazem na zapojení obèanù.
Do dotaèních programù se pøihlásily ètyøi
spolky. Požádaly celkem o 159.000 korun.
Zastupitelstvo nevyøadilo žádnou žádost
a rozhodlo pøidìlit na podporu akcí celkem 143.500 korun.
O poskytnutí finanèního daru se pøihlásilo
sedm spolkù. Nìkterý spolek požádal více
než o jeden dar, zastupitelstvo tak rozhodovalo o tøinácti žádostech. Svým rozhodnutím podpoøilo dvanáct žádostí. Spolky
požádaly celkem o 64.500 korun. Zastupitelstvo rozhodlo pøidìlit na dary spolkùm
50.000 korun.
Protože se jedná o zpùsob, který není dosud zabìhlý, zastupitelstvo obce pøi svém
rozhodování projevilo urèitou toleranci
k podaným žádostem. Nìkteré spolky dokonce žádost z nìjakého dùvodu nepodaly. I tìm byl schválen dar na èinnost na základì zvyklostí z pøedcházejících let. To se
nemusí v dalších letech opakovat. Pro rok
2017 zastupitelstvo jistì znovu vyhlásí novou podporu o poskytnutí daru.
Starosta obce Ing Miroslav Maksa
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