Informace o èinnosti obce Aktuálnì
V minulém èísle Chyšecka jste byli seznámeni s návrhem èinnosti roku 2017 tìsnì
pøed jeho projednáváním zastupitelstvem
obce. Po projednání se výsledek zásadnì
nelišil od pøedloženého návrhu. Schválený
rozpoèet byl zveøejnìn na veøejné desce
obce. Pro ty, kteøí nemìli možnost se s výsledkem seznámit, malá rekapitulace.
Navržené celkové pøíjmy obce v roce 2017 byly
14 499 000 korun a zùstaly po schválení
beze zmìny.
Výdaje byly navrženy ve výši 15 937 898
korun. Ty byly bìhem jednání upraveny –
sníženy - na výši 15 767 898 korun.
Také plán èinnosti obce navržený pro letošní rok se zásadnì nezmìnil. Pøedevším
se jednalo o akce, které byly zahájeny
v loòském roce, a bylo je potøeba dokonèit
letos. Mezi tyto akce patøí pøedevším zko-

laudování a pøevzetí veøejného osvìtlení
v Branišovicích a v Chyškách. S ohledem
k letošní skuteènì dlouhé zimì byly tyto
akce dokonèeny a pøevzaty v mìsíci bøeznu. V souèasnosti konèí zkušební provoz.
V rámci zkušebního provozu byla v Chyškách opravována regulace øízení rozsvìcení a zhasínání svìtel. Zatím není ještì
všechno v poøádku, ale v brzké dobì bude
tato záležitost vyøešena. Obì akce pak bude
možné zkolaudovat a uvézt do plného provozu. Realizace obou akcí probìhla v celku
bez problémù. Aè to nebývá zvykem, byly
zaznamenány kladné ohlasy na akci v Chyškách. Zejména na zpùsob jednání pracovníkù provádìcí firmy. Je jim tøeba za tento
postoj, jednání a èistou práci podìkovat alespoò touto cestou. Dnes veøejné osvìtlení
v Chyškách patøí svojí uceleností a øešením
k nejmodernìjším v regionu. Za upozornìní stojí i ta skuteènost, že osvìtlení v Chyškách splòuje podmínky omezující svìtelné
smogové zneèištìní. Ti, kteøí pøijíždìjí veèer do Chyšek, si mohou všimnout, že nad
Chyškami nezáøí svìtelná kopule. Chyšky
jsou ve tmì. Pøi vjezdu do obce jsou však
ulice velice dobøe osvìtleny. S ohledem na
vybavení svítidel elektronickým zaøízením
je intenzita osvìtlení bìhem noci postupnì
snižována až do doby pøíjezdu ranních autobusových spojù. Tehdy dochází k návratu
k plné intenzitì osvìtlení.
Další akcí, která pøechází z roku na rok
a kterou obec øeší, je zpracování dokumentace pro èistírny odpadních vod. V mìsíci
bøeznu byla schválena dokumentace v rámci územního øízení a nyní se pokraèuje na
dokonèení projektové dokumentace pro
stavební povolení. Ke schváleným akcím,
zaøazeným do rozpoètu, patøí druhá etapa
opravy chodníku v Chyškách. Na tuto akci

se pøipravují podklady pro výbìr zpracovatele. Pøesto, že první etapa výstavby chodníku byla již zkolaudována, práce na této
akci nekonèí. Øeší se majetkové pøevody
pozemkù, které byly stavbou zabrány a nejsou ve vlastnictví obce. Je tøeba pøedbìžné
souhlasy s pøevody zrealizovat.
Na poèátku roku v souladu s rozpoètem
byly podány žádosti o dotaci. Byla podána
žádost o investièní dotaci z Jihoèeského
kraje na modernizaci Tatry 148 v Chyškách v celkové výši 80 000 korun. Bohužel jsme nebyli úspìšní. Další podanou žádostí o dotaci z Jihoèeského kraje je žádost
o dotaci na opravu cisterny požárního vozidla T 148 v Chyškách. Náklady na opravu byly vyèísleny ve výši 500 000 korun
se spoluúèastí obce 100 000 korun. O ní
není ještì rozhodnuto. Zato na opravì požárního vozidla v Kvìtuši, která je hrazena
plnì z rozpoètu obce, se intenzivnì pracuje. Na poèátku roku byla podána žádost
o dotaci, také z programu Jihoèeského kraje, na opravu a pøístavbu kabin v Kvìtuši.
Bohužel ani tato žádost nebyla úspìšná,
snad pøíštì. Na Jihoèeský kraj byla podána
i žádost o dotaci z „Programu obnovy venkova“ na opravu domu v Hnìvanicích. Bylo
požádáno o dotaci ve výši 250 000 korun
z celkových nákladù 500 000 korun. Výsledek dosud není znám. Pøesto se již nyní
pøipravují podklady na vyhlášení poptávky
pro výmìnu oken a dveøí, opravu komínù
a výmìnu støešní krytiny. Poèátkem roku,
v mìsíci únoru a bøeznu, byla dokonèena vìtší oprava bytu v Chyškách èp. 110 a garsoniéry na poštì. Oprava byla provedena pracovníky obce, pouze elektrikáøské, instalatérské
a obkladaèské práce byly svìøeny odborníkùm.
V únoru byla podána žádost o dotaci na
opravu kaplièky v Hnìvanicích, posuzování

Dobrovolní hasièi z Ratiboøe zvou
všechny na Okrskovou hasièskou
soutìž, která se koná v Ratiboøi dne
27. kvìtna od 13 hodin. Na místì bude
možné zakoupit obèerstvení a pro dìti
budou i sladkosti.
Pøíznivci støeleckého sportu si pøijdou
na své. Dozvìdí se mnoho zajímavého
a v pøípadì zájmu se mohou zaøadit
mezi sportovní støelce.
Dobrovolní hasièi Chyšeckého
okrsku Vás zvou na Okrskovou hasièskou soutìž, která se koná ve sportovním areálu v Kvìtuši dne 14. kvìtna
od 13,00 hodin.

žádosti zatím ještì probíhá. Pøesto se pøipravuje vyhlášení poptávky na firmy, které
potøebné práce provedou. Èást prací budou
provádìt zamìstnanci obce. Zatím odstranili
oplocení okolo kaplièky, které bylo ve špatném stavu a bude nahrazeno novým.
V rámci bìžných prací, které provádìli zamìstnanci obce, byly provedeny nìkteré
nároènìjší akce. Mezi nì patøí oprava kanalizace v Branišovicích. Èást vedení kanalizaèního øadu byla z dùvodù špatného
stavu vymìnìna a byly vybudovány kanalizaèní šachty. Práce probíhaly za špatného
poèasí. Bylo opraveno obložení v salonku
Kulturního domu v Chyškách a salonek byl
vymalován. Prùbìžnì probíhal úklid veøejných prostranství, nejprve snìhu a pozdìji
v mìsíci bøeznu zametání chodníkù a místních komunikací od zimního posypu. Do
konce mìsíce bøezna byly pokáceny nìkteré stromy, které svým vzrùstem ohrožovaly
své okolí, a jejich úklid se protáhl do náslepokraèování na str. 2

Ing. Bohumil Málek byl èlovìkem na svém místì
Dne 28. bøezna 2017 zemøel Ing. Bohumil Málek - pøedseda Zemìdìlského družstva
Chyšky, bývalý èlen zastupitelstva obce Chyšky a její dlouholetý místostarosta.

jovému parku, který se podle možností snažil doplòovat moderními mechanismy a starší
stroje udržovat v dobrém technickém stavu.

Ing. Bohumil Málek se narodil 3. èervna 1957 v Písku. Své dìtství prožil ve vesnici Rastory u Podolí. Do základní školy chodil v Bernarticích. Po jejím ukonèení studoval na Støední
zemìdìlské technické škole v Písku. Po úspìšném složení maturitní zkoušky pokraèoval
ve studiu na provoznì-ekonomické fakultì Vysoké školy zemìdìlské v Èeských Budìjovicích. Studoval obor Ekonomika a provoz zemìdìlského podniku.

Povìstná byla jeho schopnost vyjednat pro družstvo ty nejvýhodnìjší podmínky s obchodními partnery, bankami i dalšími institucemi. Navzdory zdravotním problémùm ho neopouštìl elán a jeho úsilí nepolevovalo. V družstvu, kterému vìnoval velký kus svého života, pracoval až do poslední chvíle a zanechal po sobì odkaz ve formì dobøe fungujícího
podniku, za což mu patøí velký dík.

V roce 1980 se oženil. Po ukonèení studia a absolvování roèní vojenské služby se pøistìhoval za svou manželkou do Záluží a žil zde se svou rodinou až do konce svého života.

Ing. Málek se však neomezoval pouze na svou práci v zemìdìlském družstvu. Byl také
velmi aktivní v místní samosprávì. Poprvé kandidoval ve volbách v roce 1994 za Hnutí
zemìdìlcù a byl zvolen do obecního zastupitelstva. Na ustavujícím zasedání byl zvolen
místostarostou obce a tuto funkci zastával až do roku 2014, kdy se rozhodl již nekandidovat. Bìhem jeho pùsobení ve funkci místostarosty bylo uskuteènìno mnoho akcí, které
napomohly rozkvìtu naší obce.

Na zaèátku své profesní dráhy sice krátce pùsobil v JZD Kováøov, ale již 1. ledna 1983 nastoupil v Jednotném zemìdìlském družstvu Rozvoj v Chyškách jako ekonom. Po nìkolika
letech byl zvolen místopøedsedou družstva a v roce 1992 jeho pøedsedou.
Byla to doba pøevratných politických, spoleèenských i ekonomických zmìn. Také zemìdìlská družstva procházela v této dobì velkou promìnou. Byly podniky, které nedokázaly
tyto obtížné podmínky pøekonat. Zemìdìlské družstvo Chyšky se s nimi pod vedením Ing.
Bohumila Málka vyrovnalo se ctí a prošlo tìmito pøevratnými roky s úspìchem. V roce
1995 po nìkolika nepøíznivých letech dosáhlo ve svém hospodaøení opìt zisku.
První podmínku zabezpeèení stability družstva vidìl Ing. Bohumil Málek ve vykoupení
pozemkù pod všemi stavbami, které družstvo vlastnilo a v areálech, které užívalo. V pøípadu areálu dílen a dalších provozních budov v Chyškách to znamenalo jednání a dohodu s
témìø stovkou majitelù. Starost o rozšiøování pozemkového vlastnictví družstva a o øádné
obhospodaøování polí vlastních i pronajatých pro nìj byla vždy samozøejmostí. Položil tím
pevný základ pro další èinnost a rozvoj družstva.
Ani v nejistých dobách se nebál investovat do oprav a rekonstrukcí budov a dokonce do
výstavby nové moderní stáje pro chov dojnic v Ratiboøi. Stejnou pozornost vìnoval stro-
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Ing. Málek byl èlovìkem na svém místì. Aś už jako pøedseda ZD Chyšky nebo místostarosta obce, vždy šel za svým cílem. Svému pùsobení obìtoval i velkou èást svého volného
èasu. Jeho prioritou byla dobøe odvedená práce. Vždy chtìl své funkce dìlat s plným nasazením a pøál si, aby obec a zemìdìlské družstvo spolupracovaly ku prospìchu obou. Byl
si vìdom toho, že když se bude zemìdìlskému družstvu daøit, coby zdejšímu nejvìtšímu
zamìstnavateli, budou mít lidé v obci práci, což je velmi dùležité.
Pøes všechno výše uvedené byl Ing. Bohumil Málek pøedevším èlovìkem, který mìl rád
svou práci, rád se bavil a mìl osobitý smysl pro humor. Aè dokázal být pøísný, na pracovní
spory rychle zapomínal. Pokud to okolnosti dovolily, neodmítl nikdy pomoc a snažil se
vyjít vstøíc. Jeho životní zkušenosti, nadhled, pracovitost a obìtavost nám budou chybìt.
Zemìdìlské družstvo Chyšky a Obec Chyšky

09.05.2017 12:13:17

strana 2

CHYŠECKO - obèasník ze života obce Chyšky a okolí 2/2017

Informace o èinnosti obce
pokraèování ze str. 1
dujícího mìsíce. Byly uklizeny dvì pokácené usychající lípy v Rùžené u kaplièky, které vzhledem k jejich velikosti kácela firma
pomocí vysokozdvižné plošiny. Místo nich
tam jsou zasazeny dvì nové, které by se
mìly, stejnì jako jejich pøedchùdkynì, stát
okrasou køížku a kaplièky v obci. Prùbìžnì
byly uklizeny vytøídìné odpady ze sbìrných
míst. Je tøeba zdùraznit, že tyto a další práce vykonávali tøi pracovníci. V mìsíci dubnu pøibyli dva pracovníci z úøadu práce.
K úklidovým pracím pøibyly i práce v lese,

doèišśovaly se paseky a sázely se stromy na
holinách a vylepšovaly se loòské a pøedloòské výsadby. Èást sazenic bude ještì nyní
vysázena v místech na jaøe vykácených
kùrovcových pasek.
V rámci rozšiøování možností tøídìní odpadù, se pøipravuje uzavøení smlouvy
s firmou Asekol. Ta zapùjèí obci jeden kontejner na drobný elektroodpad. Kontejner
bude umístìn za budovou Kulturního domu
v Chyškách. Spoleènì s ním budou pøemístìny sbìrné nádoby na tøídìný odpad na

plasty, papír, odìvy, boty a hraèky, kov, které jsou v souèasnosti umístìny v parèíku
u kulturního domu. Veškeré úsilí obce zajistit obèanùm možnosti maximálního tøídìní
odpadù naráží nìkdy na „nepochopení nebo
nezájem“ nìkterých spoluobèanù. Jak jinak
popsat to, že si nìkteøí pletou nádoby na tøí-

Co chyšecká kronika
vypráví o konci války
v Chyškách
vzpomínky k 72. výroèí osvobození
V sobotu 5. kvìtna 1945 se ozvalo z rozhlasových pøijímaèù volání pražského rozhlasu
o pomoc. Na chyšecké návsi se zaèaly tvoøit hlouèky obèanù. Napìtí a nadšení vzrùstalo.
O tøetí hodinì odpolední se objevily za velikého jásotu a volání slávy první Èeskoslovenské prapory. Následovalo zamazávání nìmeckých nápisù. Ve stejný den pøitáhlo do vesnice 80 maïarských vojákù. Ti byli odzbrojeni. Bez jediného výstøelu a projevu odporu
odevzdali 5 pušek s náboji a 40 kusù ruèních granátù. Narychlo byl utvoøen revoluèní
národní výbor, jehož pøedsedou se stal uèitel Josef Šòorek. Všichni obèané bez rozdílu
se hlásili na národním výboru k disposici. Všichni mìli snahu jakýmkoliv zpùsobem pomáhat. Na výjezdových silnicích z obce byly stavìny pøekážky (záseky) a také postaveny
silné hlídky. Ve 21 hodin pøišla telefonická zpráva, že od Nechvalic pøijíždìjí tøi auta, plnì
obsazená Nìmci. Když Nìmci dojeli k zásekùm, zaèali støílet z kulometù a odstraòovat
záseky. To se jim nakonec podaøilo a dostali se k Chyškám. Zradou jedné Nìmky, žijící
v Chyškách, se jim podaøilo pøepadnout strážnici v budovì èp. 57. Chyšeètí obèané byli
odzbrojeni a šest z nich bylo vzato jako rukojmí. Museli pak jít pøed Nìmci až na køižovatku k Pøeborovu a odstraòovat záseky. U Pøeborova je Nìmci naštìstí propustili a oni
se pìšky vrátili domù.

dìný odpad s popelnicí nebo s kontejnerem
na komunální odpad. Pokud by tomu tak
nebylo, nemohlo by se pøece stát, že pøi vyvážení nádob musí pracovníci obce uklízet
napø. hnijící živoèišné zbytky nebo v lepším
pøípadì odpad, který do nádob nepatøí.
Miroslav Maksa, starosta obce

Epochální výlet
pana Brouèka do XV. století
v Chyškách
Divadelní spolek Prácheòská scéna v Písku zpestøil sobotní podveèer 18. bøezna
2017 komedií nazvanou Epochální výlet
pana Brouèka do XV. století. Satirická komedie Pavla Dostála v sobì spojuje motivy
obou epochálních výletù pana Brouèka,
jak o nich píše Svatopluk Èech. Ovšem pan
Brouèek, typický Èech, toho ví o Mìsíci
i o XV. století zatracenì málo. Budiž mu
tedy odpuštìno, že se jeho pøedstavy o historických dobách diametrálnì liší od toho,
jak je ve svém díle vykreslil Alois Jirásek.
Pan Brouèek a jeho dcera zavítali k okolí
husity obléhaného Zvíkova a byli vrženi
do víru bojù mezi husity a Zikmundovými
køižáky. Jak se se svízelnou situací vypoøádali, vidìlo témìø 80 divákù v chyšeckém
kulturním domì.

odehrává na pozadí støedovìku, glosuje
souèasné spoleèenské nešvary. Je plné
chytlavých písní v podání ženského sboru
husitek, v nìmž je nepøehlédnutelnou postavou i naše Lucka Kokrmentová z Podchýšské Lhoty. Vìøíme, že i díky ní k nám
bude Prácheòská scéna jezdit èastìji. Každopádnì v létì neváhejte navštívit Zvíkovské divadelní léto. Prácheòská scéna hraje
na nádvoøí hradu Zvíkov øadu pøedstavení
pro všechny kategorie divákù.
Pøedstavení se konalo z iniciativy spolku
Naše Chyšecko ve spolupráci s Obcí Chyšky, které dìkujeme za podporu pøi organizaci kulturních akcí.
Autor: Vladimíra Bendová
Autor fotografie: Miroslav Maksa ml.

Pøedstavení vtipnì pojednává o povaze malého èeského èlovìka, a i když se

8. kvìtna ve 20. hodin veèer pøichází do Chyšek zpráva, že ozbrojené oddíly SS pøepadly
Sedlec, povraždily zde 20 lidí, zapálily školu a jedou smìrem na Chyšky. Bylo naøízeno,
aby ženy, dìti a starší obèané odešli do okolních lesù a ukryli se tam. Muži se shlukli pøed
národním výborem a èekali na zprávy, jak se situace vyvine. Nìmci naštìstí pøes vytvoøené záseky nedokázali projet a tak byli chyšeètí uchránìni jejich bìsnìní.
Ve støedu 9. kvìtna Nìmecko kapitulovalo. Do Chyšek pøijelo vládní vojsko. V ten samý
den pøijela od Nosetína a Kvìtuše auta plná ozbrojených Nìmcù. Vjezdy do obce byly
zatarasené. Velitel vládního vojska vyzval Nìmce, aby složili zbranì. Nìmci váhali, ale
když vidìli množství pøicházejících lidí, rozhodli se zbranì složit. Byli pak odvezeni do
Milevska a jejich zbranì si obèané rozdìlili pro obranu vesnice.
Kronika také vypovídá o tom, že v následujících dnech projíždìla Chyškami sta a sta
nìmeckých aut, obsazených „troskami kdysi pyšné Hitlerovy armády“, která panicky prchala pøed vítìznou rudou armádou k západu.
Ve ètvrtek 10. kvìtna byla pøed památníkem padlým u kostela vztyèena národní vlajka.
Pøedseda národního výboru mìl projev. Byly konány pøípravy na pøíjezd Rusù. Byla také
postavena slavobrána s nápisem „Sláva vítìzné rudé armádì.“
První auto se sovìtskými vojáky bylo hlášeno telefonicky z Nadìjkova 14. kvìtna. Dìvèata v krojích, ostatní lidé sváteènì ustrojeni s náruèemi plnými kvìtin, oèekávali pøíjezd
osvoboditelù.
V 9 hodin ráno se koneènì doèkali pøíjezdu prvního auta s vojáky. Hosty pøivítal uèitel
Jan Smolík v ruském a pøedseda národního výboru v èeském jazyce. Obèané pøinášeli
pohoštìní pro vojáky. Ti se jen krátce obèerstvili, odpoèinuli si a pokraèovali v cestì. Za
nimi pøijíždìli další a všichni byli stejnì srdeènì pøivítáni a hoštìni.
Stanislava Hejnová - kronikáøka
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Vzpomínka na pana Miloslava kardinála Vlka
Dne 18. bøezna roku 2017 v ranních hodinách zasáhla vìøící i nevìøící v naší zemi
smutná zpráva o skonu emeritního arcibiskupa pražského Miloslava kardinála
Vlka. Zpráva zasáhla ještì bolestnìji obyvatele jižních Èech, kteøí si kardinála Vlka
tak trochu více pøivlastòovali. Vždyś právì
v Èeských Budìjovicích byl 23. èervna
1968 vysvìcen na knìze. Pùsobil zde ve
funkci sekretáøe biskupa Josefa Hloucha
a od 14. února 1990 se stal èeskobudìjovickým biskupem.
Miloslav kardinál Vlk byl však také jihoèeským rodákem z nedaleké Líšnice a své
mládí prožil v naší obci, ve vesnièce Záluží,
kam se celý život rád vracel. Jeho usmìvavá
tváø a hluboce lidský pøístup ke každému,
s kým se setkal, nám jistì zùstanou zapsány
v pamìti.
O životì pana kardinála a o jeho pùsobení
jsme se mohli doèíst snad ve všech médiích, která o nìm pøinášela zprávy. My jsme
však mnohokrát mìli pøíležitost se s panem
kardinálem setkávat osobnì. Èasto sloužil
v našem kostele mši svatou, pøijíždìl na
tøídní srazy se svými spolužáky nebo jen
tak, za svými blízkými.
Pøi pøíležitosti oslavy 40. výroèí knìžství
kardinála Miloslava Vlka dne 22. èervna
roku 2008 byl pan kardinál pozván panem
starostou Ing. Miroslavem Maksou do zasedací sínì obecního úøadu. Zde ve velmi
pøátelské atmosféøe zapsal hezký vzkaz do
naší chyšecké kroniky a na oplátku pozval
zástupce obce k sobì do pražského arcibiskupství. Mìla jsem to štìstí, že jsem se této
návštìvy mohla osobnì zúèastnit. Svùj zážitek jsem do kroniky zapsala.
Proto mi dovolte, abych jako vzpomínku
a výraz díkù za vše, pøedevším za pøízeò,
kterou naší obci pan kardinál vždy zachovával, zveøejnila tento zápis z kroniky obce
Chyšky a také vzkaz pana kardinála, který
už navždy bude naši kroniku zdobit.
Kronika obce Chyšky,
díl IV, strana 199,
Návštìva Pražského arcibiskupství
Milý ètenáøi, snad až doèteš k tomuto místu, pozastavíš se a obrátíš na první list, aby
ses ujistil, že jsi stále na stránkách kroniky
obce Chyšky. Odstavec, který zaèínáš èíst,
má název „Návštìva pražského arcibiskupství“. Obavy jsou ale liché. Jsme stále v chyšecké kronice a myslím, že tento odstavec
sem jistì patøí. Vpisuji jej sem proto, že se
chci s Tebou podìlit o zážitek, který je zcela mimoøádný a mohla jsem ho spoleènì s
nìkolika dalšími obyvateli Chyšek prožít
jenom díky velkorysosti pražského arcibiskupa, kardinála Miloslava Vlka, kterého v
naší obci rádi a pyšnì øadíme mezi naše
významné osobnosti. Pozval nás totiž na
návštìvu své soukromé rezidence v pražském arcibiskupství a zaøídil nám i prohlídku celého paláce. Vím, že není mnoho tìch,
kteøí tuto možnost mìli a tak bych ráda své
dojmy svìøila kronice. Díky za uskuteènìní návštìvy patøí také chyšeckému panu
dìkanovi Jakubovi Berkovi, který návštìvu
zprostøedkoval a osobnì se jí také zúèast-

nil. Je prosinec roku 2009 a my vyjíždíme
z Chyšek smìr Praha. Je pøedvánoèní èas,
i když poèasí moc pøedvánoènì nevypadá.
Všichni se moc tìšíme. Po pøíjezdu do Prahy jsme zaparkovali automobily v areálu
Strahovského kláštera a vydali se pìšky
smìrem k arcibiskupskému paláci. Jen na
okraj poznamenám, že arcibiskupský palác
leží v tìsném sousedství Pražského hradu.
Je to jedna z nejvýznamnìjších barokních
staveb v Praze, která vznikla v 16. století.
Jedná se o rozlehlou tøípatrovou stavbu
a v jejím druhém patøe má úøadující pražský arcibiskup svùj soukromý byt. A právì
v nìm nás dnes pan kardinál pøijme.
Ovšem pojïme od zaèátku. Pøi vstupu do
arcibiskupství nám bylo všem jasné, že
vcházíme do prostor, kde se souèasnost
snoubí s dávnou historií. Pøíjemná obsluha v recepci nás pøivítala a chvilièku jsme
èekali na pøíchod osobního sekretáøe pana
kardinála. Pøišel mladší sympatický muž,
který nás pøivítal a vyzval nás, abychom
ho následovali výtahem do patra. Výtah
byl èásteènì prosklený a tak se pøed námi
otevøel úchvatný výhled na Prahu. Ten mìl
být ale velmi brzy pøekonán výhledem ještì
úchvatnìjším.
Z výtahu jsme vystoupili v prostorné místnosti, kde jsme si odložili kabáty a vešli
jsme do pøijímací místnosti. V ústrety nám
pøichází pan kardinál. S typickým srdeèným úsmìvem nás vítal. Pan starosta mu
pøedal knihu Chyšecko v historii více jak
osmi století se slovy, že je první, kdo tuto
knihu obdržel. Je totiž úplnì èerstvì vytištìná. Paní matrikáøka pøidala krásnou kytici
kvìtin. To už nás ale pan kardinál pobízí,
abychom vstoupili do velkého pokoje, kde
je pro nás pøipraveno pohoštìní. „Posaïte
se, nabídnìte si, neostýchejte se“, to byla
první slova pana kardinála. Usedáme tedy
k oválnému stolu, pijeme kávu, èaj, ochutnáváme dobroty z arcibiskupské kuchynì
a posloucháme vyprávìní našeho hostitele.
Brzy se ostych, se kterým jsme vstupovali,
mìní v pocit urèité domáckosti, jako kdybychom tu nebyli poprvé. Z chování pana
kardinála je totiž znát neobyèejná lidskost,
vlídnost a pøívìtivost. Je nám tu dobøe.
Pan kardinál vypráví o dìtství. Je pøedvánoèní èas a tak vzpomíná i na Vánoce v Záluží, kdy jako malý kluk èekával na Ježíška.
Tatínek, pøevleèený v bílém, podával prý
mamince oknem do místnosti nazdobený
stromeèek. Poprvé slyším o této tradici, nikdy jsem se s ní nesetkala. Vzpomíná, jak
chodil do školy do Chyšek, na zaèátky knìžského povolání, na dobu, kdy pùsobil jako
dìlník v továrnì. Stopy v nìm zanechalo
pùsobení v Lazišti na Šumavì. Komunisté
mu zde odebrali státní souhlas a on pak
pùsobil tajnì v Praze. Na Šumavu se prý
rád vrací a tìší se, že v dùchodu bude mít
více èasu i na lyžování. Rádi jsme poslouchali vyprávìní o jeho povinnostech, spojených
s funkcí arcibiskupa, o tom, jak nyní prožívá vánoèní svátky. Dozvìdìli jsme se, že ve
Svatovítské katedrále na Pražském hradì se
pùlnoèní mše o Štìdrém dnu neslouží – jsou
tu spíše turisté. Letos se pan kardinál chystá
sloužit mši v kostele v Praze na Zbraslavi.

Kronika obce Chyšky, díl IV. strana 88,
vzkaz pana Miloslava kardinála Vlka u pøíležitosti oslavy 40. výroèí jeho knìžství, která se
konala na chyšecké návsi
„Rád se vracím do míst mého mládí, do míst, kde jsem nabýval prvního vìdìní, kde jsem
pøed oltáøem v chyšeckém kostele našel své povolání ke knìžství. Jsem vdìèen spoluobèanùm, že mì na mé cestì životem provázeli modlitbou a že k sobì máme vøelý pøátelský
vztah. Cítím, že se do Chyšek vracím jako domù…
Díky, Pán Bùh žehnej!“ Miloslav kardinál Vlk
Pan dìkan Berka se zeptal na návštìvu papeže v Èechách, která se uskuteènila v záøí
letošního roku. Pan kardinál byl velmi potìšen, že papež pøijal jeho pozvání a zavítal
do naší zemì symbolicky na svátek svatého
Václava. Dokonce sloužil mši i ve Staré Boleslavi. Prohlásil prý, že Èesko si zaslouží samostatnou návštìvu. A ta se opravdu vydaøila. Bylo krásné poèasí a sešly se tisíce lidí.
Pan kardinál nám povìdìl ještì o svém
èerstvém zážitku. Mnozí asi víme o jeho
lásce k letadlùm. Jako kluk prý chtìl být
pilotem. Právì proto zøejmì dostal darem
let menším letadlem podél Vltavy do jižních
Èech. Samozøejmì, že pilot zalétl i nad Záluží
a Chyšky a jenom tady prý byla krajina pokrytá snìhem.
Èas neuvìøitelnì pokroèil, venku se setmìlo a my se museli rozlouèit. Pøedtím jsme
ještì vyhlédli z oken bytu pana kardinála.
Tento pohled je nezapomenutelný. Osvícená Praha z výšky, lesknoucí se Vltava,
siluety budov, všude spousty svìtel, to je
nìco, na co se nezapomíná. Také pan kardinál si posteskl, že po tomto pohledu se
mu bude stýskat. Bude totiž konèit ve svém
úøadu pražského arcibiskupa a odejde na
zasloužený odpoèinek. Tento byt pøenechá
novému pražskému arcibiskupovi. Sám se
pøestìhuje do jiného, který se nachází nedaleko a do arcibiskupství bude docházet
pouze do kanceláøe.
Louèíme se tedy s naším hostitelem, každý si
odnášíme na památku svíèku. Ještì spoleèné
foto a podìkování za vøelé pøijetí. Doufáme,
že pan kardinál brzy zavítá do Chyšek.
Pan kardinál nás doprovodil ze svého bytu
a svìøil nás do péèe svého osobního sekretáøe, který nás provede celým palácem. Prohlídka zaèíná v nejvyšším patøe, ve Støešním altánu. Pan sekretáø zhasíná svìtla
a my vycházíme dveømi na kovovou lávku
se zábradlím - v podstatì na støechu paláce. Výhled pøedèil všechna naše oèekávání.
Svatovítská katedrála, nádhernì osvìtlená,
jakoby se vznášela nad støechou sousední
budovy. Odjinud bychom ji takto nemohli
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spatøit. Pod námi hradèanské nádvoøí, po
kterém kráèely naše dìjiny. Nyní je ponoøené v pøítmí a tichu zimního podveèera.
Dole pod námi tisíce svìtel našeho hlavního mìsta. Za sebe mohu øíct, že bych se
vydržela hodiny dívat na tuto scenérii. Prohlídka ale pokraèuje. Postupnì jsme prošli
celý palác. Byli jsme uchváceni krásou všude kolem nás. V reprezentaèním sále mne
zaujala série ohromných tapiserií s výjevy
z pøírody Indie. Byli jsme v sále, kde mají
všichni arcibiskupové své portréty a prý se
právì maluje portrét kardinála Miloslava
Vlka, aby sem mohl být také doplnìn.
Poslední místo, kde naše prohlídka konèila, byla soukromá kaple arcibiskupa, kam
chodí za každodenní modlitbou. V kapli
jsou nìkteré unikátní památky a tak jsme
na nìkteré byli upozornìni. Napøíklad dvì
zlaté busty od Petra Parléøe. Dokonale
propracované tváøe dvou mužù. Žasneme
nad detaily, které jistì nebylo jednoduché
vytvoøit z kovu. Také nádhernì vykládané
dveøe, které zùstaly v celém paláci pouze
dvoje. Ostatní jsou v muzeu ve Švédsku
s popisem „zachránili švédští vojáci v Praze“.
Pomodlili jsme se a kapli jsme opustili.
Na úplný závìr prohlídky jsme ještì zhlédli
návštìvní knihu, ve které byly podpisy nìkterých známých osobností. Napøíklad zde
byl podpis našeho pana prezidenta Václava
Klause, bývalého prezidenta Václava Havla, premiéra Jana Fišera, ale také podpis
samotného papeže. Zajímavostí byla ještì
kniha, podle které se pøesnì øídila návštìva papeže u nás. Program vypracovaný do
posledního detailu. Bylo vydáno nìkolik výtiskù, z nichž pouze jeden je v bílé barvì
a ten patøil bìhem návštìvy papežovi.
A právì tento výtisk jsme si prohlédli.
Nastal èas louèení s panem sekretáøem,
který nám byl vynikajícím prùvodcem
a rozlouèili jsme se i se samotným palácem.
Domù jsme se vraceli s nádherným zážitkem a hezkým pocitem ze setkání s panem
kardinálem.
Stanislava Hejnová - kronikáøka
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Chyšecká školní kronika – díl IV. (1934 – 1945)
• V lednu roku 1934 docházelo 185 dìtí
na teplou polévku. Podávali ji v hostinci U Procházkù a jedna porce stála
40 haléøù. Pøispívali na ni také rodièe.
V bøeznu byla oslava 84. narozenin T. G.
Masaryka. Byl pøipraven bohatý kulturní
program. Výtìžek ze vstupného byl použit ve prospìch dìtí.
• V pátek 4. kvìtna 1934 v 10,30 hodin
bylo slyšet volání: „Hoøí!“ Hoøela došková støecha domkáøe Jakuba Škardy
è. 25, sousedící se školní budovou è. 27.
Školní dìti byly vyvedeny do druhé školní budovy. Požár zachvátil stodolu Josefa Ryanta è. 63 a stavení Jana Granáta
è. 26., kryté eternitem. Byla ohromná
vichøice, eternit praskal a létal do velké
vzdálenosti. Zdálo se, že se školní budova nezachrání. Hasièi støíkali velké
množství vody, když tu se ozvalo zlovìstné „Hoøí“ od Hrabánkù. Snad od zalétnutého eternitu se vzòala došková støecha
domu Josefa Picha è. 33, pak hospodáøské stavení a domy è. 32, 37 a 35. Hasièi se sjíždìli ze všech stran. Po 15. hodinì byl požár lokalizován. Hasilo celkem
23 sborù s 21 støíkaèkami. Devìt z nich
bylo motorových. Úplnì vyhoøely domy
èíslo 25, 26, 33, 32, 37, 35 a 63. Školní
budova byla poškozena. Na obyvatele,
poškozené požárem, se konala sbírka
v rámci celého okresu.
• V létì 1934 jely školní dìti na výlet na
Orlík a Zvíkov. 22 žákù jelo na kolech,
ostatní na povozech.
• 3. bøezna 1935 byla oslava 85. narozenin T. G. Masaryka. Zúèastnilo se jí více,
než 200 lidí. Uskuteènil se prùvod. Ten
byl zpestøen raketami, které vysílal obchodník Jan Skramlík.
• 26. dubna vysázely školní dìti 95 stromù pøi cestì k Nosetínu. Poèasí bylo
neobyèejnì suché, trpìla vegetace, bylo
málo pitné vody. V zimì napadlo velké
množství snìhu, který napáchal velké
škody na stromech.
• V létì 1936 odjelo 78 dìtí z mìšśanské
školy na výlet na Konopištì a do Prahy.
Jeli také všichni uèitelé. Prohlédli si Národní divadlo, vystoupili na Petøínskou

rozhlednu, prohlédli si bludištì, Staromìstskou radnici, Pražský hrad, Svatovítský chrám, Technické muzeum a
Loretu. Na obìdy chodili do restaurace
Èeské srdce, kde stál obìd 3 koruny.
V záøí 1936 nastoupilo do školy celkem
305 dìtí, z toho 173 do obecné a 132
do mìšśanské školy. Do Chyšek chodily dìti z tìchto osad: Chyšky, Nová Ves,
Hrachov, Støítež, Dobøemilice, Rohozov,
Klokoèov, Lhota Tetaurova, Záluží, Branišovice, Hnìvanice, Ratiboø, Nálesí,
Výška, Vlksice, Šichova Vesec, Kalištì,
Nosetín, Kvìtuš, Kvašśov, Rùžená, Vilín,
Vodìrady.
• V záøí a øíjnu stále pršelo, byla špatná
sklizeò brambor.
• V lednu 1937 øádila mezi dìtmi chøipka. 13. dubna 1937 byl øeditel škol
Stanislav Horný povolán do Národního
shromáždìní. Øeditelem škol byl ustanoven uèitel Josef Neškodný.
• 31. 7. 1937 zemøela uèitelka Otilie Vaòková. 14. záøí 1937 zemøel T. G. Masaryk. Prapory na škole visely až do 21.
záøí, kdy se konal pohøeb.
• V lednu 1938 bylo hodnì snìhu, dìti
nechodily do školy. Od 1. února 1938
nabyl úèinnosti nový školní a vyuèovací øád. Obsahoval napøíklad naøízení,
že tøídy je nutno navlhko zametat nebo
vytírat každý den. Doporuèuje se zøídit
šatny pro odkládání vrchního obleèení
a pro pøezouvání. Je nutné vìtrat uèebny. Teplota ve tøídách nemá pøestoupiti
17-18° Celsia a v tìlocviènì 15° Celsia.
Nikde ve škole se nesmí kouøiti. Dítì
není omluveno z dùvodu pomoci rodièùm v hospodáøství. Rodièe žáka, který
není øádnì omluven, jsou trestáni pokutou 25 - 200 korun. Pokud je zameškání z dùvodu ziskuchtivosti, pokuta je až
400 korun a pøi opìtovném pøestupku
až 1 000 korun. Pøi nedobytnosti pokuty se ukládá vìzení od 1 do 14 dnù.
(Zda bylo v Chyškách nìkdy k takové pokutì pøistoupeno se v kronice neuvádí).
V dubnu dìti opìt sázely stromky pøi
cestách k Milevsku, Nosetínu a ke Kvìtuši. Stromky byly vypìstované na školní
zahradì.

• 23. záøí ve 22 hodin veèer byla vyhlášena mobilizace mužù do 40 let.
• 15. 3. 1939 byly Èechy obsazeny
Nìmci. 22. bøezna byl rozpuštìn senát
a øeditel Stanislav Horný se vrátil do
Chyšek. V tomto roce byla naøízena jízda
vpravo. 18. kvìtna bylo veliké krupobití.
Padaly kroupy jako holubí vejce. Napøíklad v Kvìtuši byla úroda úplnì znièena,
byly rozbité støechy. Žákovská knihovna
prošla revizí a byly vyøazeny nìkteré knihy.
• V roce 1940 uèili na obecné škole:
Stanislav Horný, Josef Chochole, Jitka
Mullerová, Jaroslav Veselý, Jan Záveský
a Ladislav Boèan. Na škole mìšśanské
Stanislav Horný, Josef Neškodný, Jan
Smolík, Marie Járová, Josef Šòorek, Oldøich Granetbauer – praktikant, Eleonora
Braná, Vladimír Houška.
• Do konce roku 1940 museli také uèitelé, stejnì jako všichni veøejní úøedníci,
doložit potvrzení, že žádný z jejich pøedkù do tøetího kolena nebyl Židem. U ženatého èlovìka obsahovalo takové prohlášení 17 pøíloh. Všichni uèitelé toto
doložili. Od 26. záøí 1940 byla povinná
výuka nìmèiny. Uèitelé museli absolvovat kurz. 30. prosince 1940 byl uèitel
Stanislav Horný poslán do penze.
• 20. dubna 1941 slavila škola 52. narozeniny Hitlera. Od ledna 1941 byl snížen poèet hodin èeštiny a zvýšen poèet
hodin nìmèiny.
• 27. kvìtna 1942 byl spáchán atentát na
Heydricha. V kronice stojí: „Tento hrdina a voják, který tisíckrát hledìl smrti
v tváø a který pøišel k nám s nejlepšími
úmysly, podlehl zranìní 4. 6.“ Dìti byly
cvièeny v hledání zápalných destièek
v hodinách tìlesné výchovy. Od 13. bøezna byl zaveden pozdrav zdvižením pravé
paže. Od 1. èervna byl zrušen Milevský
okres a pøidìlen k Táboru. Uèitelé dìjepisu museli absolvovat pøeškolovací kurz.
• 5. kvìtna 1943 hrály dìti divadlo „Krysaø“. Výtìžek 2 240,90 Kè byl vìnován
škole. 16. listopadu byla zrušena školní
rada a pravomoci pøešly na starostu.
• V roce 1944 byly zrušeny èasopisy
z dùvodu úspory papíru a zaveden pou-

ze jeden Vychovatel mládeže. 24. záøí
1944 zemøel náhle øeditel chyšeckých
škol Stanislav Horný. Pohøeb byl ve støedu 27. záøí. Pøed budovou Kampelièky
se s ním louèil za všechny obyvatele Jan
Záveský (budova Kampelièky byla postavena zásluhou pana Horného). Pøed
školní budovou se louèil Josef Neškodný.
Poslední rozlouèení bylo nad hrobem.
V kronice je vepsáno: „Zemøelý zaoral
hlubokou brázdu na školském poli. Budiž mu za vše, co dobrého pro hospodáøské a kulturní povznesení Chyšecka
vykonal zemì, kterou tolik miloval a ke
které tolik pøilnul – lehkou.“
• Od 23. ledna 1945 bylo pøerušeno vyuèování. Školní tøídy byly vyklizeny pro
ubytování váleèných uprchlíkù. 5. kvìtna odpoledne se objevily prapory v národních barvách na škole, poštì a ostatních budovách. Nejpozdìji na èetnické
stanici. Nìmecké nápisy byly zamazány.
Byl utvoøen národní výbor. Bylo odzbrojeno 80 maïarských vojákù. Ve 21 hodin veèer pøišla zpráva, že od Nechvalic
pøijíždìjí Nìmci. Blížili se k Chyškám.
Zradou jedné Nìmky byli chyšeètí odzbrojeni a 6 obèanù (vèetnì øeditele školy) bylo vzato jako rukojmí. Museli pak
odstraòovat záseky, které lidé vytváøeli
na silnicích. Byli propuštìni až u Pøeborova. 8. kvìtna 1945 pøepadly SS jednotky Sedlec, kde støílely obèany a zapálily školu. Mìly namíøeno do Chyšek, ale
naštìstí díky zásekùm neprojely. 9. kvìtna podepsalo Nìmecko kapitulaci. Lidé
byli šśastní. 10. kvìtna byla pøed památníkem vztyèena èeská vlajka. Pøedseda
MNV mìl projev. 14. kvìtna po 9. hodinì ráno pøijeli Rusové. U pomníku je
vítal uèitel Jan Smolík v ruském jazyce
a pøedseda MNV v èeském jazyce. 22.
kvìtna bylo zahájeno vyuèování v jedné
budovì školy, druhá musela být vyèištìna. Vyuèování v nìmèinì bylo ihned
zastaveno.
• 26. øíjna 1945 byla oslava státního svátku. 6. listopadu se slavila VØSR. Oslava
byla zakonèena èeskou a sovìtskou
hymnou.
Stanislava Hejnová - kronikáøka

Chyšecké varhany poprvé zaznìjí v Itálii
Giovani Pradella – varhanáø, který staví
varhany pro chyšecký kostel, plní svùj slib
a stavba varhan pokraèuje podle naplánovaného harmonogramu. Skøíò varhan je
témìø hotova a v souèasné dobì se tvoøí
píšśaly. V létì letošního roku by v dílnì
pana Pradelly mìla probìhnout první
akustická zkouška. Znamená to, že nástroj
bude témìø pøed dokonèením.
V chyšeckém kostele také probíhají potøebné práce, aby mohly být nové varhany

instalovány. Staré varhany byly odstranìny, jak jsme psali v minulém èísle Chyšecka. V souèasné dobì se chystá odstranìní
staré podlahy, které umožní posouzení
statiky kùru. Statik se vyjádøí k tomu, zda
je možné nový nástroj na kùr umístit bez
stavebního zásahu, v což všichni zainteresovaní doufají.
Samotná stavba varhan v našem kostele bude trvat zhruba jeden a pùl mìsíce
a varhany bude stavìt 3-5 lidí.

Dùležité je samozøejmì financování stavby varhan, které probíhá též podle domluveného harmonogramu. První splátka
byla zaplacena v roce 2015 a jednalo se
o 128 000 Euro (3 468 800 Kè) na nákup materiálu. Druhá splátka byla zaplacena v roce 2016 a jednalo se o 52 000
Euro (1 406 084 Kè). V letošním roce
v dubnu bude odesláno 5 000 Euro
a v létì letošního roku 44 500 Euro. Poslední splátka pøipadá na rok 2018 a bude
èinit 40 500 Euro. Na schopnosti zaplatit
potøebné èástky závisí také termín dokonèení varhan. Když se vše podaøí podle plánu, budeme si moci zvuk nových varhan
vychutnat na jaøe pøíštího roku.

Napøíklad poutníci z Archmere Academy
a opatství Daylesford z USA, kteøí navštívili
v minulém roce náš kostel s Páterem Zdíkem Jordánkem, uspoøádali mezi sebou
sbírku a na stavbu našich varhan zaslali
2 642 dolarù.
Všichni, kteøí jakýmkoliv zpùsobem na
stavbu varhan pøispìli nebo pøispìjí, patøí
veliký dík.
Stanislava Hejnová (podklady P. Pius
Zdenìk Vágner, O. Praem)

Generálním partnerem stavby chyšeckých
varhan je firma Carbounion pana Ing. Petra Pauknera, který v letošním roce vìnuje na jejich stavbu již ètvrtý milion korun.
Obec Chyšky adoptovala u pøíležitosti
725. výroèí první zmínky o obci jednu
z hlavních píšśal v hodnotì 250 000 Kè.
Také nìkteøí obèané Chyšek se podílejí na
financování stavby varhan adoptováním
jejich píšśal. Od zaèátku letošního roku
jich bylo adoptováno 79 za 143 714 Kè.
Celkem bylo adoptováno 339 píšśal (z celkového poètu 958) v celkové hodnotì 867
211 Kè.
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Splnìný klukovský sen
Vìøím, že dnešní èlánek zaujme mnoho ètenáøù pøedevším støední generace z Chyšek
a okolí, protože se asi nenajde témìø nikdo,
kdo by hlavní aktéry tohoto èlánku neznal.
Urèitì si i ti ostatní rádi pøeètou vyprávìní,
vzniklé pøi setkání, kterého jsem se mohla
zúèastnit díky Pepovi Bardovi, jenž ho na
mé pøání velmi ochotnì zprostøedkoval.
Chtìla jsem totiž zavzpomínat na partu
klukù, kteøí svého èasu dokázali plnit sály
a bavit mladé lidi v širokém okolí. Díky nim
byl také chyšecký kulturní dùm mnohokrát
plný nadšených posluchaèù a fanouškù.
Tìmi, kdo vyprávìli a vzpomínali byli èlenové kapely Paradox, která se stala známou
kolem roku 1980. Kapela vystupovala ve
složení Václav Lívanec – kytara a zpìv, Petr
Kortánek – sólová kytara a zpìv, Josef Barda – basová kytara, Josef Špánek – klávesy,
Luboš Petøík – bicí. Prožila raketový start,
dobu velkých úspìchù a zanikla odchodem
jejích èlenù na vojenskou službu. Po vojnì
se cesty klukù rozešly a Paradox se kompletnì už nikdy nesešel.
Naše povídání je tedy velmi netradièní.
Kompletní sestava Paradoxu se díky nìmu
sešla po 32 letech a kluci vzpomínali na to,
jak to tenkrát vlastnì všechno bylo. Zapsala
jsem jejich vzpomínky a doufám, že Vás potìší stejnì, jako mne.
Nápad založit kapelu
Když si parta mladých klukù dokáže najít
spoleènou zábavu a když díky ní dokáže
udìlat radost i ostatním lidem, je to prostì
super. Pøíbìh pìti klukù, který je z dnešního pohledu tak trochu neuvìøitelný, zaèal
nìkdy kolem roku 1980 a hlavním aktérùm ještì nebylo ani 15 let. Vašek Lívanec,
Josef Barda, Luboš Petøík a Petr Kortánek
se scházeli ve volném èase za vsí na Bardovì, nìkdy Peterkovì vršku a vymýšleli si
rùzné zábavy. Když se pak jednou o prázdninách vrátil Pepa Barda s Lubošem Petøíkem z letního tábora v Liberci, vyprávìli kamarádùm o tom, že vidìli na táboøe pìknou
hudební skupinu, ve které hráli mladí kluci. K nápadu, vyzkoušet si nìco podobného
a založit si také skupinu, nebylo daleko.
S tím, kde vzít nástroje si kluci nedìlali žádné velké starosti. Vašek s Pepou mìli kytary
„španìlky“. Taková kytara se tehdy dala poøídit za 200 korun. Petr mìl banjo. Chybìly
bicí pro Luboše, aby byla skupina komplet.
Kluci vyrazili na skládku za ves, tehdy se
øíkalo na „køápovištì“. Našli tu staré hrnce,
kterým uøezali dna. Všude kolem se povalovaly použité pytle od hnojiv, takže bylo
hned èím hrnce z jedné strany potáhnout.
Použitá víèka od sklenic zavaøovaèek posloužila jako èinely a bicí souprava byla na
svìtì. Ani jeden z klukù neumìl noty, pøesto pilnì cvièili. Nejprve u Bardù v pokoji
v podkroví, pozdìji v klubovnì staré školy
na návsi. Dokázali se sehrát. Když se nìkdo
v tempu zpozdil, ostatní prý na nìho poèkali. Postupnì si vylepšovali své hudební
nástroje. Nemìli elektrické kytary, tak si do
tìch svých koupili snímaèe za stokorunu.
Rozebrali stará rádia a z jejich reproduktorù si udìlali první reprobedny. Ve staré
škole našli první zesilovaèe. Protože bylo
stále tøeba nìco dokupovat, chodili o prázdninách na brigády, aby si nìco pøivydìlali.
Napøíklad, když se stavìla nová mateøská
škola, strávili kluci na stavbì vìtšinu prázdninových dnù. Pomáhali jim také rodièe,
kteøí se na nìkteré vìci složili rovným dílem. Název skupiny se mìnil, jak se klukùm
zrovna líbilo. Jmenovali se Gapa, Tajfun,
Omicron a nakonec zvítìzil název Paradox.
Poprvé na pódiu
První vystoupení skupiny bylo 8. bøezna bìhem oslavy svátku MDŽ v Kulturním domì
v Chyškách. Bubny mìl tehdy Luboš pùj-
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èené. Vystoupení zvuèil pan Ryant a hrálo
se na velké bedny Delicia, které byly v sále
kulturního domu.
Kluci vìdìli, že potøebují varhaníka a tak
oslovili Josefa Špánka, který hrál tehdy
s kapelou Zhoøanka. Pepa Špánek byl žákem hudební školy a tak jako jediný umìl
noty. S úsmìvem kluci vzpomínají, že to nìkdy „bylo peklo“, když zkoušeli. Pepa si jel
podle not a kluci se nìkdy ztráceli. Pøesto
se ale dokázali shodnout a zkoušeli pilnì
dál. Než si klávesista koupil svùj nástroj,
pùjèovali si varhany z obøadní sínì.
Zaèali vystupovat na menších uzavøených
akcích. Když mìla mateøská škola karneval
v kulturním domì, mìl se Paradox postarat
o hudební doprovod. Pepa Barda tehdy vidìl vystoupení skupiny Olympic a moc se
mu líbilo, že muzikanti vystupovali v bílém
obleèení. Nelenil, obstaral si bílé kalhoty
a triko a jako bonus našel na pùdì dìdovu
bílou èepici. Když byly vyhlašovány nejlepší
masky, šel si za mohutného povzbuzování
svých kamarádù pro cenu za tøetí místo. Porota v nìm totiž vidìla mlynáøe.
Vystoupení kapely se publiku líbila, i když
kluci mohli hrát stále díky svému vìku
a díky tomu, že nemìli pøehrávky, pouze
na uzavøených akcích – na schùzích èi besídkách. To však bylo povzbuzení k tomu,
být stále lepší. S tím však šla ruku v ruce
i lepší aparatura. Nìkterá zaøízení se však
ani bìžnì koupit nedala a tak se Petr Ryant,
který zaèal klukùm dìlat zvukaøe, musel
stát èlenem Hifi klubu a až s jeho prùkazkou mohl klukùm v Praze koupit mixážní
pult a zesilovaèe. Takový mixážní pult stál
tehdy 12 000 korun a to nebyly malé peníze. Nestaèily na to ani úspory z brigád
a tak vypomohli rodièe. O techniku se nìkdo musel starat a tak pøibyly posily – Zdenìk Souèek a Tonda Boèan, oba z Kvìtuše.
Úèast na soutìži Politická píseò
Dneska už si prý ani nikdo z kapely nevzpomíná, kdo je vlastnì pøihlásil do okresního
kola soutìže Politická píseò. Jeli tedy do
Písku, ale neumístili se. Pouze zjistili, jak
taková soutìž probíhá. Další rok jeli znovu,
tentokrát do Volynì. Jaká byla radost, když
skonèili na 3. místì a postoupili do krajského kola do Èeských Budìjovic. V budovì Èeského rozhlasu se tehdy pomìøovali
s takovými kapelami jako Parkán, Fantom
èi Trilobit. Kapely, ke kterým vzhlíželi a na
jejichž vystoupení chodili, se teï staly jejich
soupeøi. A kluci obstáli. V kategorii nejlepší
text obsadili první místo s písnièkou Noty
života. Cenu jim prý tehdy pøedával folkový
muzikant Žalman Lohonka. Èlenové poroty
je velmi chválili a divili se, proè veøejnì nevystupují. Vysvìtlili jim, že není pravda, že
nemohou vystupovat, když nedosáhli vìku
18 let a nemají pøehrávky, jak to tehdy bylo
Paradoxu prezentováno. Když prý budou
hrát do 24. hodiny a bez nároku na odmìnu, je vše v poøádku. Písnièku Noty života
hrálo rádio Èeské Budìjovice a pro kluky to
znamenalo veliký zlom v jejich hudební kariéøe. Zaèali hrát na zábavách. Hráli pouze
do pùlnoci, jak bylo naøízeno, ale to vùbec
nevadilo. I tak mìli plný sál. Pøijeli kamarádi a dobøe se bavili. Paradox se stával stále
více známý. Bylo tøeba udìlat další krok.
Kapelu posílil nový èlen Luboš Céza. Ten
se postupem èasu stal manažerem skupiny
a díky nìmu také stoupl její vìkový prùmìr. Otevøela se možnost k tomu, zúèastnit
se pøehrávek. Na pøehrávkách se kapely
prezentovaly nìkolika písnìmi a porota je
podle výsledkù rozdìlovala do tøech tøíd.
Tøída urèovala skupinì také výši odmìny
za vystoupení.

Start hudební kariéry
Tímto okamžikem se kolotoè vystoupení na
celoveèerních zábavách roztoèil na plné obrátky. Pro kluky to byl docela velký zábìr.
Pøes týden škola a internát, pátky a soboty
odehrané zábavy a v nedìli odjezd na internát. Skloubit vše dohromady, aby zbylo
také trochu volného èasu bylo docela tìžké. Manažer skupiny Luboš Céza mìl diáø
stále plný. Kluci hrály v Kováøovì, Jesenici,
v Katovicích u Strakonic, v Pøeštìnici, Pøestavlkách, Sedlci, Øedicích, Jickovicích, ve
Zbelítovì, v Sepekovì, na zimním stadionu
v Milevsku, v Prèici a samozøejmì doma
v Chyškách. Nemìli problém zaplnit sál.
Vzpomínáme spoleènì na nìkterá vystoupení, která se zapsala do pamìti pro svou
výjimeènost.To když do Prèice na parket
pøišlo na Paradox 1 500 lidí nebo když na
pouśové zábavì v Chyškách bylo více, než
800 lidí. Kluci mi líèí, jak si v sobotu odpoledne pøed zábavou v sále vše pøipravili
a šli se domù najíst. Když se vrátili, nebylo
možné projít pøes sál.
Trochu nesmìle s dodatkem: „To tam snad
radši ani nepiš“ mi kluci vypráví ještì jednu pøíhodu a já myslím, že vùbec nevyzní
namyšlenì. Jedna ze zábav v Kulturním
domì v Chyškách se shodovala s termínem
zábavy v jedné z okolních vesnic, na které
hrála skupina Fantom. Kluci diskutovali
o tom, jestli by nebylo lepší zábavu zrušit.
Mìli obavu, že bude nízká návštìvnost, protože lidé pùjdou na Fantom. Zábava se ale
nakonec konala. Kolem pùlnoci se èlenové
Fantomu pøijeli na Paradox do Chyšek podívat. Nakonec bylo vše naopak a oni ukonèili
svou zábavu z dùvodu nízké návštìvy.
Písnièky Paradox, Vekslácká holka, Noty
života, Tisíc písní, Všude prach a mnoho
dalších znali snad všichni, kdo chodili na
zábavy s Paradoxem. Na sále nebývalo místeèko, všichni tanèili a také zpívali.
Pro kluky to byl urèitì hezký pocit. Když
prý jezdili autobusem do školy, slýchali své
písnièky, jak si je jejich fanynky pouštìly
z kaześákù. Co by si kluci mohli víc pøát.
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Je tøeba však øíct, že jejich úspìch byl výsledkem docela tvrdé práce. Dnes je už tìžko pøedstavitelné, že v té dobì nebyl žádný
internet, èi jiné moderní technologie. Kluci
si všechny znalosti a dovednosti museli vyèíst z dostupných zdrojù a sami je vyzkoušet. Kupøíkladu dobré ozvuèení znamenalo
kromì jiného i spoustu výpoètù.
Pøevážná vìtšina písnièek byla z vlastní
tvorby. Nejvíce jich skládali Vašek Lívanec a Petr Kortánek, texty psal také Luboš
Petøík. Nìkteré písnièky vznikaly pøímo na
zkouškách. Žádná z nich nebyla napsaná
v notách a pøesto byl repertoár opravdu bohatý.
Odchodem na vojnu naše kariéra konèí
V roce 1985 šli první z klukù na vojnu a
Paradox se rozpadl. Když hráli kluci na jedné z posledních zábav pøed vojnou, pøijeli
prý za nimi fanoušci z Milevska, nastoupili
v øadì pod podium a házeli klukùm kytky.
To bylo urèitì hezké podìkování, které si
kluci zasloužili.
Naše povídání se chýlilo ke konci. Bylo velmi pøíjemné, kluci jsou stále stejní, humor
jim vlastní je neopouští, takže jsme se pøi
povídání i zasmáli. Éra Paradoxu je minulostí, ale písnièky nezmizely.
Nìkteré z nich jsou uchované na CD, jiné
jen v pamìti. Obèas je mùžeme slyšet v podání jiné kapely. Kupøíkladu na letošním
plese hasièù nám nìkteré zahrála kapela
Tichá pohoda a zazpívat pøijel sám Vašek
Lívanec. Ostatní kluci byli v publiku a jistì
je tìšilo, že s Vaškem zpívala i spousta pøítomných, protože slova si stále pamatují.
A tak jsme si mohli zanotovat:
„Dlouhý zbarvený vlasy, zmalovaný oèi má,
s hlavou nahoru chodí a mì si vùbec nevšímá.
Nosí špièatý boty a sexy sukni džínovou,
zlatou hvìzdièku v uchu a všichni kluci
ustrnou.“
Nezbývá mi, než podìkovat za to, že si Pepa
Barda dal práci s organizací setkání a za to,
že kluci byli ochotni pøijet a vyprávìt mi.
Mohli jsme se tak na chvilku vrátit do doby,
kdy si kluci z Chyšek plnili svùj sen a my
mohli být u toho.
Stanislava Hejnová - kronikáøka

K veliké radosti všech dostali kluci hned napoprvé druhou tøídu, kterou mìla v té dobì
napøíklad skupina Fantom, ke které kluci
tak trochu vzhlíželi.
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Ze Základní školy v Chyškách
RECITAÈNÍ SOUTÌŽ

EKOHLÍDKA

Dne 14. února 2017 se v ZŠ Chyšky konalo školní kolo
v recitaèní soutìži, kterého se zúèastnilo celkem 31 soutìžících ve tøech soutìžních kategoriích.

Ekohlídka hodnotí: poøádek ve tøídì, množství kvìtin,
kvalitu péèe o kvìtiny, pøítomnost Ekokodexu a cedulek
u vypínaèù a umyvadla, kvalitu tøídìní odpadkù. Ekohlídku
tvoøí Jakub Štván a Adam Fridrich z 9. tøídy.

Výkony recitátorù svìdomitì hodnotila pìtièlenná porota
v èele s naší milou pøedsedkyní Marií Køížovou.
Soutìž probíhala ve tøetí tøídì, kterou si dìti pro tento úèel
nádhernì vyzdobily.
O tom, že bylo tìžké vybrat vítìze, se pøesvìdèilo také mnoho rodièù, kteøí se pøišli podívat na své dìti a spolu s našimi
žáky se postarali o výbornou atmosféru pøi soutìži.
Všechny dìti pøednášely velmi pìknì. Dva nejlepší recitátoøi z každé kategorie postupují do okresního kola, které se
uskuteèní 7. bøezna 2017 v Písku.
Jsou to:
Kateøina Prùšová a Jan Èapek z 1. tøídy (0. kategorie).
Jan Kukaè a Adéla Tejnorová ze 3. tøídy (1. kategorie).
Vít Novák a Kristýna Komasová ze 4. a 5. tøídy (2. kategorie).

1. místo
2. místo
3. místo

47,0 bodù
46,5 bodu
42,5 bodu

ŠKOLÁÈEK
Dne 30. 3. 2017 probìhlo v základní škole setkání pøedškolních dìtí. Budoucí prvòáèci nás i se svými rodièi navštívili v odpoledních hodinách, aby si vyzkoušeli roli školáèka.
Nauèili se písnièku o èápovi a žabce, vyrobili si masku žabáèka a vyzkoušeli si aktivity na interaktivní tabuli.

3. tøída
2. tøída
5. tøída

ZDRAVÉ ZUBY
Prvního bøezna se prvòáèci zapojili nauèným programem
do preventivního programu ,,Veselé zoubky“. Nauèný program se žákùm velmi líbil. Nejdøíve øešili bolavý zoubek
Hurvínka v pohádce ,,Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“.
Následovala práce ve dvojicích – jak vypadají èásti zubu,
správné užívání pasty a kartáèku, praktické èištìní zubù.
Program pokraèoval metodickým programem pro interaktivní tabuli.
Zažili jsme spoustu zábavy a radosti z pohádky, samolepek,
z preventivní taštièky, z nových zkušeností a vìdomostí.
Urèitì si budeme pamatovat a používat správné návyky
v preventivní péèi o chrup.
Lenka Pešièková a žáci první tøídy

ZÁPIS
V pátek 7. 4. 2017 se v ZŠ Chyšky uskuteènil zápis dìtí do
první tøídy. Zápis se nesl v duchu vodního prostøedí a pøedevším žabièek Žbluòky a Kvaka. Dìti poznávaly prostøedí
školy a seznámily se s paní uèitelkou, která se na nì moc
tìší. Dìti si nakreslily pohádkovou postavu, pøedvedly, jak
krásnì umí zavázat tkanièku, odøíkat básnièku, poznat písmenka, barvy, èísla a geometrické tvary. Domù si odnášely
krásnou papírovou žabku a plno nových dojmù a zážitkù.
K zápisu se dostavilo spoleènì s rodièi 19 dìtí, z toho 4
se žádostí o odklad. Zápis pøipravila budoucí uèitelka první
tøídy Mgr. Jaroslava Petáková.

VYSVÌDÈENÍ 1. TØÍDA
Prvòáci dostali svá první vysvìdèení.

SVÌTOVÝ DEN VODY
Svìtový den vody se koná každoroènì dne 22. bøezna
k vyvolání pozornosti významu vody a potøeby obhajovat
udržitelné nakládání s vodními zdroji.
Žáci prvního stupnì Základní školy Chyšky oslavili tento
den s kapøíkem Metlíkem. Spisovatel Jan Opatøil povyprávìl o své knize, seznámil žáky s hlavními hrdiny – kapøíky:
Metlíkem, Šupinkou a Bøéśou. Následovalo autorské ètení.
V závìru setkání bylo možno zakoupit knihu s podpisem
autora nebo záložku do knihy.

SOUTÌŽ TØÍD VE TØÍDÌNÍ PAPÍRU
Správnost tøídìní hodnotí žáci 7. tøídy pøi hodinách pracovní výchovy.
1. místo
2. – 3. místo
2. – 3. místo

19 bodù
17 bodù
17 bodù

7. tøída
3. tøída
8. tøída

Mottem Svìtového dne vody 2017 je „Waste Water” (Odpadní voda), a proto se chlapci a dìvèata z druhého stupnì
vypravili na návštìvu èistírny odpadních vod do Milevska.
Prùvodcem jim byl pan Jiøí Jindra. Žáci se dozvìdìli, že
odpadní voda pøitéká kanalizaèní sítí. Nejdøíve je èištìna
mechanicky a poté biologicky pomocí bakterií. Pøeèištìná
voda pak vtéká do potoka.

PØEDNÁŠKA BALI

PØÍRODNÍ VÌDY A ŠIKULOVÉ

V pátek 3. bøezna se žáci od pátého do devátého roèníku
ze Základní školy v Chyškách zúèastnili pøednášky o Bali.
Základní školu opìt navštívil pan Lukáš Barda, který u nás
ve škole nebyl poprvé. Nejdøíve zapálil vonné svíèky, aby
byla atmosféra jako na ostrovì Bali, na kterém jeden mìsíc
žil. Pøednáška byla velmi poutavá a zajímavá, proto jsme
pøednášejícího odmìnili velkým potleskem.
Vít Koláø, 9. tøída

V pátek 17. bøezna 2017 pøedvedli nìkteøí žáci 2. stupnì
pokusy a prezentaci s názvem Pøírodní vìdy a šikulové,
urèené pro mladší spolužáky z 1. - 5. tøídy. Bìhem dvou
vyuèovacích hodin se žáci seznámili s mnoha pøírodovìdnými pokusy s pomùckami denní potøeby nebo také s nároènìjšími demonstraèními pomùckami. Pøi všech pokusech musí být dodržena zásada bezpeènosti.
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VYPRAVUJ
Dvacátý sedmý bøezen se pro Jirku Jindru a Adama Øehoøe
stane nezapomenutelným dnem. V rámci soutìže Vypravuj!
aneb Klání vypravìèù se vydali do Prahy prezentovat knihy, se kterými uspìli již v prvním kole této soutìže. Oba
chlapci byli výhøe na dosah, vystoupení jednotlivých soutìžících byla vyrovnaná a pro porotu bylo velmi tìžké urèit
ty nejlepší. I když chlapci nevyhráli finálové kolo, obdrželi
od nakladatelství Albatros a Fragment knihy v hodnotì tisíc
korun dle vlastního výbìru za postup mezi nejlepších sedm
ze stovky zaslaných videí. Nejen že oba žáci dostali tento
hodnotný dárek, ale ještì mìli možnost se vyfotografovat
s Jiøím Lábusem, Martinem Dejdarem a Janem Jiránìm, kteøí zasedali v porotì.
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Zájezd do Londýna

Poslední dubnový týden se dìti z chyšecké základní školy podívaly do Londýna. Pro dìti byl velkým zážitkem
už pøejezd z francouzského pøístavu Calais do britského pøístavu Doveru, odkud pluly trajektem. Po pøíjezdu
do Londýna zaèal náš výlet na Královské observatoøi
Greenwich, kde si dìti mìly možnost prohlédnout nultý
poledník. Následovala plavba po známé øece Temži kolem nejznámìjších londýnských pamìtihodností Tower
Bridge, Tower of London, Millenium Bridge, katedrála sv. Pavla, London Eye a Housesof Parlament, které si
dìti mìly možnost v následujících dnech prohlédnout
podrobnìji. Na své si pøišli i obdivovatelé Harryho Pottera, neboś naše cesta vedla i do Oxfordu, kde následovala
prohlídka mìsta a samozøejmì jsme nemohli vynechat
Christ Church College, kde se nachází proslulá jídelna

z filmù právì o Harrym Potterovi. Kdo není milovníkem Harryho Pottera, zabavil se pak v Legolandu.
Náš výlet jsme zakonèili v Oxford Street, Hyde parku,
Buckinghamském paláci, Trafalgar Square, Piccadily
a Westminsteru (katedrála, Big Ben, budovy parlamentu).
Zájezd se velmi vydaøil a dìti si s sebou pøivezly spoustu
cenných zážitkù a vzpomínek.
Mgr. Iva Pospíšilová

Ze života v Nové Vsi

Karneval

Pohodové maškarní odpoledne plné zábavy, her a soutìží pøipravil, nejen pro dìti, Sbor dobrovolných hasièù z Nové Vsi
dne 11. 2. 2017 v místním kulturáèku. Celé odpoledne se vydaøilo, dìti odcházely plné dojmù a nových zážitkù
Ve veèerních hodinách zaèal maškarní rej podruhé, ale tentokrát pro dospìlé. K dobré náladì pøispìla hudba v podání
pánù Františka Hájka, Jiøího Kváèi a Michala Votruby. O zábavu nebyla nouze a k dobré náladì pøispìl i velký poèet originálních masek. Velký dík patøí neúnavným muzikantùm, kteøí perfektnì hráli i plnili písnièková pøání a tak se (není
divu) veèerní karneval protáhl do brzkých ranních hodin.

Tradièní velikonoèní
obchùzka v Nové Vsi
V naší vsi se do souèasnosti dochovala starobylá velikonoèní tradice, jež byla souèástí vìtšího rituálu spojeného
s jarní výroèní obøadností a v lidovém prostøedí souvisela
s kolektivní oslavou nového vegetaèního roku a se zahájením zemìdìlských prací. Velikonoèní obchùzka s hluèícími nástroji, nazývána ØEHTÁNÍ, je odvozená z liturgie
pašijového týdne, kdy v kostelích od „Gloria“ na Zelený
ètvrtek do „Gloria“ na Bílou sobotu umlknou zvony, „odletí
do Øíma“, a jejich zvuk nahradí „hrkání trakaøù“. Øehtání
øadíme k jarním rituálùm s oèistnou a ochrannou funkcí,
jako je tøeba rituální umývání na Velký pátek. Pùvod tìchto rituálù je tøeba hledat v pøedkøesśanské magii jarního
novoroèí, pøièemž hluèení je vysvìtlováno jako archaický projev magických praktik, jež mìly èlovìku prospívat
nebo být prevencí proti pùsobení nepøíznivých sil.
Na øehtání se v Nové Vsi stejnì jako v jiných obcích chodí
po tøi dny Svatého týdne, tj. od Zeleného ètvrtka do Bílé
soboty. Ve ètvrtek veèer, v pátek v poledne i veèer a v sobotu v poledne se témìø všechny dìti ze vsi shromáždily
u kaplièky na návsi, kde se bìžnì zvoní poledne, aby splnily svoji každoroèní „povinnost“. Obešly celou ves se svými
øehtaèkami a klapaèkami a pøipomnìly všem místním, že
jsou zde opìt Velikonoce.
Ing. Jaroslava Shorná

Brigáda

Koncem bøezna provedli èlenové Sboru dobrovolných hasièù z Nové Vsi jarní úklid obce, vyøezání plevelných døevin
okolo cest a dále vyrovnání terénu po podzimní opravì kanalizace.

Velikonoce

Hody hody doprovody, dejte vejce malovaný… V duchu této koledy se neslo velikonoèní „šupání“ v Nové Vsi. Koledníci si
od dìvèat nosili tradièní barvená vajíèka a sladkosti, ale nejcennìjším „úlovkem“ byla mašlièka uvázaná na pomlázku.

Pálení èarodìjnic a stavìní máje

Poslední dubnový den patøí v Nové Vsi tradiènì ke stavìní májky a pálení èarodìjnic. Celou akci zastøešuje místní sbor
dobrovolných hasièù. Ozdobenou májku postavili místní muži. Poté jsme se všichni pøesunuli k ohništi, kde jsme si opekli buøty a popovídali se sousedy.

Chysecke noviny 2 2017.indd 8

09.05.2017 12:13:28

CHYŠECKO - obèasník ze života obce Chyšky a okolí 2/2017

strana 9

Jaro v Mateøské škole v Chyškách
Návštìva v hasièské zbrojnici
Velice hezký zaèátek mìsíce bøezna si prožily dìti z Mateøské školy v Chyškách.
Téma „ hasièi“ prolínalo všemi èinnostmi v prùbìhu celého
týdne. Paní uèitelky si s dìtmi povídaly o hasièích, o jejich
nároèné práci, o tom, jaký takový hasiè musí být – odvážný, zdatný, obratný. Povídaly si také o tom, jak se máme
zachovat, reagovat, na koho se obrátit, pokud nìjaký požár
vznikne. Odvahu a obratnost si dìti vyzkoušely hned další
den v naší tìlocviènì pøi tzv. „ hasièském cvièení“.
Nejzajímavìjší byla pro dìti návštìva hasièské zbrojnice,
kterou nám umožnili èlenové Sboru dobrovolných hasièù
Chyšky, velitelé zásahové jednotky JPO III František Stejskal a Jiøí Veøtat. Prohlídka upoutala všechny dìti. Moderní
vybavení, techniku, výstroj pro zásahovou jednotku obdivovaly nejen dìti, ale i pøítomné uèitelky. Pøesto hasièská
auta se líbila nejvíc.
Vyvrcholením týdne bylo malování na soutìž „ Požární
ochrana oèima dìtí pro rok 2017“, které se každý rok
úèastníme. Všechny obrázky se dìtem zdaøily. Plno výkresù bylo vystaveno v mateøské škole, nejpodaøenìjší putovaly na okresní soutìž do Písku a nìkolik jich bude zdobit
hasièskou klubovnu.

Naše úspìchy
Ve výtvarné soutìži, kterou poøádá 13. MŠ Písek pod názvem „ Planeta Zemì“ získal náš žáèek Adam Votruba Èestné uznání a malý dárek.

Krejèík Honza
13. bøezna jsme se s dìtmi vydali na malý výlet. Do KD do
Milevska opìt po roce zavítal se svým vystoupením Krejèík Honza. Vystoupení pod názvem „ Kdo si poèká, ten se
doèká“ nás zavedlo až do daleké Afriky. Z Krejèíkova vyprávìní se dìti dozvìdìly nejen o afrických zvíøatech, ale
také o životì tam.
O tom, že se tamní dìti mají mnohem hùø, než ony, že
nemají co jíst, že by rády chodily do školy, ale mnohdy
nemùžou. V doprovodu veselých písnièek jsme pomáhali
všichni postavit africkou školu a pøipomnìli si „ kouzelná
slovíèka“.
Druhý den ve školce dìti nakreslily Krejèíka Honzu a do
konce týdne chtìly pouštìt jeho písnièky. Nejoblíbenìjší „
Krejèík Honza zalátá všechny naše kaśatá.......“

Návštìva obecní knihovny
Mìsíc bøezen je oznaèován jako mìsíc knihy. Kniha má
v životì dítìte pøedškolního vìku velice dùležité místo.
A tak každoroènì s dìtmi navštìvujeme Obecní knihovnu
v Chyškách.
Na cestì ke ètenáøství je tøeba rodièù, nebo nìkoho blízkého, kdo dìtem a s dìtmi ète.
Dùležité - a ètenáøství formující je nejen èíst, ale o pøeèteném si povídat. Ukázat dìtem, že ètení je zábava.

Beseda s Policií ÈR
V pátek 7. dubna nás ve školce navštívili policisté z Obvodního oddìlení z Milevska. Pøipravili si pro dìti poutavý výklad i praktické ukázky.
Zkoušeli dìti ze znalostí pravidel silnièního provozu, jak se
chovat, když nás osloví neznámá osoba, co nesmíme opomenout, když vyrážíme na kole.
Dìti si mohly zkusit zatýkání opravdovými pouty i tíhu neprùstøelné vesty. Nakonec si pøed školkou prohlédly policejní auto.

Odpoledne pro mou babièku
12. dubna se v mateøské škole uskuteènila akce „ Odpoledne pro mou babièku“. Odpolední velikonoèní vyrábìní
bylo vìnováno právì babièkám a jejich vnouèatùm, které
naši školku navštìvují.
Spoleènì si mohli vyrobit zajíèka, slepièku, nebo ozdobit
vajíèko ubrouskovou technikou. Všech padesát úèastníkù
práci zdárnì dokonèilo. Nakonec si všichni spoleènì zazpívali lidové písnì a pochutnali si na èaji a perníku, který
pro nì paní uèitelky pøipravily. Výrobky byly jistì krásnou
výzdobou každé domácnosti i vzpomínkou na pøíjemné
odpoledne.
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Masopust v Chyškách
Ve ètvrtek 23. února 2017, jako již tradiènì, navštívily obèany Chyšek masopustní masky v doprovodu muzikantù.
Vesnicí se linul smích, zpìv a hudba a nikomu nechybìla
dobrá nálada. Vìtšina lidí masky už netrpìlivì oèekávala
a nìkteøí pro nì mìli pøipravené i malé obèerstvení. Masopustní masky je za to potìšily a pøinesly jim pozvánku
na nedìlní maškarní rej.
Maškarní rej na chyšecké návsi se konal 26. února 2017
od 9.00 hodin. Všechny masky i s muzikanty, pro které
byl pøipraven ozdobený vùz, se sešly pøed hostincem
U Èižinských a pokraèovaly na náves, kde zaèal maškarní
rej. Nechybìla dobrá nálada, koblihy od paní Stráòkové,
malá drobnost pro dìti a teplé obèerstvení, které pøipravily kuchaøky z místní základní školy.
Obcí prošel masopustní prùvod za doprovodu hudby.
Na závìr se všichni zúèastnìní spoleènì vyfotografovali
a odebrali se do místního hostince, kde pro nì byla pøipravena polévka na zahøátí a koláèe z místního pekaøství.
Kdo chtìl, mohl posedìt déle, popovídat nebo si dokonce
i zatanèit.
Všem, kteøí pøišli podpoøit chyšecké maškary a pomohli
s pøípravou, dìkujeme.

Promítání starých fotografií v Záluží
V sobotu 11. února od 16,30 hodin se konala v Záluží
v místní klubovnì velmi zajímavá akce, kterou si málokdo
ze Záluží nechal ujít. Pøijeli také zálužští rodáci z Milevska, Èeských Budìjovic i Prahy a lidé z okolních obcí. Brzy
bylo v klubovnì více než 60 lidí a nìkteøí dokonce i stáli,
protože nebyla místa k sezení.
Všichni pøítomní se sešli proto, aby shlédli promítání starých fotografií, které byly poøízeny v Záluží a jeho okolí
a poznávali se na nich témìø všichni pøítomní. Nejprve se
promítaly fotografie podle jednotlivých usedlostí, potom
fotografie z historie hasièského sboru a následovala smìs
ostatních fotografií. Takové promítání je dobrou pøíležitostí posedìt, zavzpomínat na dobu minulou a na spoleèné zážitky. Pøi takovém vzpomínání pøijde vhod i dobré
obèerstvení a o to se postarali Procházkovi a Vratislavští,
kteøí také celou akci zorganizovali. Další obèerstvení pøinášeli i všichni hosté.
Ve velmi dobré náladì pøítomní posedìli do pozdních noèních hodin a ti poslední se rozcházeli až k ránu. Z akce
mìli velmi dobrý pocit a nìkteøí už zaèali vyhledávat další
staré fotografie, aby se podobná akce mohla v budoucnu
zopakovat.
Stanislava Hejnová (podklady obyvatelé Záluží)
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Èarodìjné odpoledne
Ve støedu 19. dubna 2017 jsme se školní družinou zavítali do
knihovny, kde si pro nás paní knihovnice pøipravila program na
téma èarodìjnice.
Nejprve jsme se dozvìdìli zajímavosti z historie, které jsou s
pálením èarodìjnic spjaty. Dále nám paní knihovnice pøeèetla
úryvek z knihy Dívka na koštìti, do které jsme mohli pozdìji
nahlédnout.
Nechybìl ani spoleèný kvíz s obrázkovou køížovkou na èarodìjnické téma.
A na úplný závìr jsme pomocí internetové hry pomohli èarodìjnici namíchat promìòující koktejl.
Všichni jsme si èarodìjné odpoledne užili a už se tìšíme na další zábavné chvíle strávené v knihovnì.
Bc. Veronika Vaèlenová

Litva
a Lotyšsko

Povídání
o školní kronice
Zaèátkem února si pro nás pøipravila paní
kronikáøka Stanislava Hejnová další pokraèování vyprávìní ze školní kroniky.
Tentokrát zaèala od roku 1933 a opìt to
bylo povídání velmi zajímavé a pouèné.
Tímto jí moc dìkujeme za svìdomitou pøípravu a už teï se tìšíme na další setkání
s naší historií.
Lenka Kváèová

Návštìva knihovny
S dìtmi ze školní družiny jsme navštívili 29. 3. 2017 knihovnu, kde si pro nás pøipravila program spisovatelka z nedalekých Sedlèan Markéta Vítková. Zábavnou formou nás seznámila
s tvorbou knih od napsání spisovatelem, pøes vytvoøení ilustrací,

grafickou úpravu, vytištìní, až po rozvoz do knihkupectví po celé
zemi. Nechybìla ani ukázka knih z autorèiny vlastní tvorby.
Na závìr si každý vyrobil svoji vlastní knihu ve formì leporela.
Výroba knihy všechny moc bavila - dìti zde mohly dát prostor své
fantazii a vytvoøit veselé a tajuplné pøíbìhy dokreslené vlastními
ilustracemi. Pokud knihy Markéty Vítkové dìti zaujaly, mohou si je
zakoupit nebo vypùjèit v místní knihovnì. Bc. Veronika Vaèlenová

Na cestì za poznáním dvou svérázných
pobaltských republik jsme navštívili jejich
hlavní mìsta Vilnius a Rigu, jejichž historická centra jsou na seznamu svìtového
kulturního dìdictví UNESCO, nìkolik národních parkù a okusili místní kulináøské
umìní. Zdolali jsme nejvyšší vrcholy obou
republik, stanuli jsme na geografickém
støedu Evropy a po obou státech najezdili
více jak 2000 km.
Toto a ještì mnohem víc jsme pomyslnì
prožili s panem Jindøichem Èástkou na
pøednášce v mìsíci únoru. Souèástí projekce s vyprávìním byl i krátký film a pøíprava chladné polévky šaltibaršèiai. Výtìžek z této akce opìt putoval do místního
kostela na stavbu varhan. Dìkujeme všem,
kteøí pøišli a pøispìli.
Lenka Kváèová

Pøednáška o Irisdiagnostice
Ve ètvrtek 9.3.2017 si pro nás pøipravila zajímavou pøednášku paní Jitka Hanzalová. Tématem pøednášky byl vliv psychiky na
zdraví èlovìka. Dozvìdìli jsme se, co to je Irisdiagnostika a k èemu slouží. Mìli jsme k dispozici rùzné materiály k prohlédnutí
a kdo mìl zájem, mohl si koupit i nìkterý z nabízených produktù.
Lenka Kváèová

Autorské ètení Hangely Ann
Místní knihovna ve spolupráci s Obcí Chyšky
Vás všechny srdeènì zve
na autorské ètení HANGELY ANN,
které se uskuteèní 25.kvìtna 2017 od 18.00 hodin.
Hangely Ann je pøezdívka autorky Hany Stehlíkové, která žije velmi neobyèejný život. Pochází z nedalekých Mirovic a v žilách jí koluje i kapka polské šlechtické krve. Hangely Ann je velmi vnímavá, zvídavá a palièatá žena. Dokáže si plnit své sny, za kterými kráèí
neochvìjnì a tvrdošíjnì. V každé, i v té nejtìžší situaci nachází humornou stránku a proto jsou její knihy velmi oblíbené a žádané.
Kdo by chtìl být v dnešní dobì smutný a utrápený? Hangely Ann miluje hudbu, kterou také aktivnì provozuje jako majitelka soukromého hudebního ateliéru. Má ráda historii, poøádá staroèeské jarmarky a vyhledává vše nároèné. Proto se neustále nìco nového
uèí. Pøedevším však zbožòuje život a jeho drobná pøekvapení. To vše a ještì mnohem více je Hangely Ann a vy jste zváni otevøít
stránky jejích knih a radovat se, smát se a cítit úlevu, protože na vše tìžké ve vašem životì má Hangely Ann lék.
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Jaro v Rùžené

Zaèátek jara byl pro osadu Rùžená plný zmìn. Náves zcela zmìnila svou tváø. Dvì staré
lípy u zvonièky již byly ve špatném stavu, a tak musely být z dùvodu bezpeènosti pokáceny. Na jejich místì byly vysazeny dva nové mladé stromy.
K úpravì návsi jsme pøispìli i my, obèané Rùžené. Uspoøádali jsme brigádu a upravili tùje
na návsi u kaplièky.
30. dubna odpoledne jsme se, místní i chalupáøi, sešli a spoleènì postavili májku. Veèer
jsme zapálili oheò, u kterého jsme pøi zpìvu a kytaøe vydrželi v dobré náladì dlouho do
noci.
Jana Prášková, Eva Chocholová

Pasování na ètenáøe
V pátek 28. dubna 2017 zavítali na Obecní úøad v Chyškách prvòáèci z místní školy v doprovodu své paní uèitelky Mgr. Lenky Pešièkové.
Za úèasti rytíøe, starosty Ing. Miroslava Maksy, paní øeditelky školy Mgr. Moniky Bardové, zástupkynì Ing. Karolíny
Tvrdíkové, knihovnice Lenky Kváèové a paní matrikáøky
Jany Vaèlenové, probìhlo slavnostní pasování prvòáèkù
na ètenáøe. Dìti nejprve pøeèetly úryvek neznámého textu, èímž prokázaly svou ètenáøskou dovednost. Pro porotu
bylo velmi tìžké vybrat toho nejlepšího ètenáøe. Protože
byly dìti moc šikovné, rozhodl se rytíø bez okolkù všechny prvòáèky pasovat na opravdové ètenáøe. Všichni složili
pøed rytíøem slib a byli dekorováni šerpou.

Vítìzem – „Rytíøem ètení“ – se nakonec stala Karolínka
Caltová a „Královnou ètení“ byla pasována tøídní uèitelka
prvòáèkù – Mgr. Lenka Pešièková. Odmìnou jim bylo hojné pohoštìní. Nechybìl ani velký dort pro vítìze od paní
Vìry Stráòkové, o který se Karolínka Caltová, jako správný
Rytíø ètení, spravedlivì rozdìlila.
Po skonèení se dìti odebraly do knihovny, kde obdržely
ètenáøskou prùkazku na celý rok zdarma a malou pozornost na památku. Pøi odchodu si všichni slíbili, že brzy
navštíví knihovnu a vypùjèí si knihy na svou vlastní ètenáøskou prùkazku. Pasování prvòáèkù se vydaøilo, a tak zbývá
jen popøát malým ètenáøùm, aby pøeèetli hodnì krásných
a zajímavých knížek a ètení je bavilo.
Lenka Kváèová

Pasování na ètenáøe
jak to ztvárnili
malí úèastníci
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Èinnost hasièù z Kvìtuše v letošním roce

V prvních mìsících letošního roku Sbor dobrovolných hasicù Kvìtuš nezahálel a pustil se do práce. Kromì bìžné èinnosti sboru bylo uspoøádáno i nìkolik kulturních a spoleèenských akcí. Výbor sboru se sešel na dvou pravidelných
výborových schùzích, a všichni èlenové na jedné èlenské
schùzi. Zástupci sboru se zúèastnili okresní konference dobrovolných hasièù v Podolí, kde byli seznámeni s hospodaøením okresního sdružení Písek v loòském roce a s úkoly, které
nás èekají v roce letošním, pøednì pak poøádání okrskových
a okresních soutìží a okresního kola hry Plamen.
Èlenové sboru pøipravili techniku na provoz po zimním období, byla provedena STK na jedné Tatøe 148, bylo dokonèeno zázemí pro zásahovou jednotku a také sklad materiálu.
V rámci kulturní a spoleèenské èinnosti byl jako každoroènì uspoøádán 18.2. Hasièský ples v Kulturním domì
v Kvìtuši, na kterém hrála kapela The Gentleman z Milevska. Ples se povedl ke spokojenosti èlenù i hostù.
V nedìli po plese uspoøádali mladí hasièi z nejen pro sebe,
ale i pro ostatní dìti z Kvìtuše a okolí maškarní karneval,
se spoustou soutìží a pøedstavením kouzelníka. Dìti dostaly malé obèerstvení a dárky.
26.února prošel Kvìtuší maškarní prùvod. Pestrá paleta
masek se zastavila u každého stavení a prùvod byl zakonèen v Kulturním domì v Kvìtuši pøíjemným posezením do
pozdních odpoledních hodin.
11. bøezna jsme v Kulturním domì oslavili MDŽ, kde si mladí hasièi jako už tradiènì pøipravili menší kulturní vystoupení. Po vystoupení rozdali všem ženám v sále karafiáty.
K tanci i poslechu zahrál Jirka Srnka a dobrá zábava vydržela až do brzkých ranních hodin.

22. dubna probìhla hasièská brigáda. Èlenové sboru pracovali na zvelebení obce, sbìru železného šrotu, úklidu
hasièské zbrojnice a pøípravì èarodìjnic.
30. dubna hasièi uspoøádali pálení èarodìjnic u koupalištì a ve veèerních hodinách stavìní májky.

Mladí hasièi z Kvìtuše
Letošní zima byla mimoøádnì pøíznivá zimním radovánkám a tak jsme první schùzku strávili pøi spoleèném hokejovém zápase na koupališti v Kvìtuši.
Další akcí bylo uspoøádání maškarního karnevalu v Kulturním domì v Kvìtuši, který se konal 19. února. No a aby
masek nebylo málo, za týden v nedìli 26. února jsme masky navlékli znovu a spoleènì s dospìlými prošli maškarním prùvodem naší vesnicí. Všichni si tuto akci moc užili.
V sobotu 11. bøezna jsme jako už tradiènì pøedvedli menší kulturní vystoupení pøi oslavì MDŽ. Letos jsme se nechali inspirovat muzikálem ,,Aś žijí duchové“ a doplnili
jsme ho o Veèerníèka.
Zúèastnili jsme se soutìže Požární ochrana oèima dìtí.
Všechny obrázky byly velice zdaøilé a èestnì reprezentovaly kvìtušské hasièe v okresním kole
V polovinì dubna se zaèínáme scházet pravidelnì
a nacvièujeme disciplínu, která nás èeká v jarním kole hry
Plamen - požární útok. Koncem dubna jsme si schùzky
zpestøily výrobou èarodìjnice, kterou jsme pak 30. dubna
upálili.
Vladimír Pruška, velitel SDH Kvìtuš
Jaroslav Kubec ml., vedoucí mladých hasièù Kvìtuš
foto: Petra Klímová

Informace
z Okresního výboru hasièù a okrsku Chyšky
za 1. ètvrtletí roku 2017

V letošním roce byla v celé Èeské republice zahájena výmìna èlenských prùkazù pro všechny hasièe. Ta by mìla
být dokonèena do konce roku 2018. Starostové sborù musí v co nejkratší dobì zajistit od svých èlenù fotografie.
Èlenská základna hasièù v okrese Písek zvýšila od zaèátku roku do konce bøezna 2017 poèet o 93 èlenù na celkový poèet 6 283 èlenù.
27. ledna 2017 se konala v restauraci U Èižinských v Chyškách výroèní schùze okrsku Chyšky, které se zúèastnil
celý okrskový výbor, zástupci sborù, starosta obce a další hosté. Na schùzi byl zhodnocen minulý rok a pøipraven
plán na rok letošní. V plánu je napøíklad okrsková soutìž 14. kvìtna, v záøí dìtský branný závod, taktické cvièení,
okresní soutìž a další akce.
Okresní sdružení hasièù v Písku nominovalo za okres Písek do krajského sdružení hasièù pøedsedu KaRR pøi
OSH Písek, starostu okrsku Chyšky a starostu SDH Kvìtuš pana Jaroslava Kubece z Kvìtuše, který bude pracovat
v kontrolní a revizní radì krajského sdružení od èervna letošního roku.
30. ledna 2017 pøevzal starosta obce Ing. Maksa a starosta okrsku pan Kubec rádiovou automobilovou radiostanici
a dvì kapesní vysílaèky pro zásahovou jednotku v Kvìtuši.
Okresní soutìž mladých hasièù Plamen se v loòském roce na podzim konala naposledy v Nové Louce u Albrechtic
a od letošního roku se podaøilo pro tuto soutìž najít nové poøadatelské místo v rekreaèním støedisku Mozolov.
25. bøezna 2017 se konala v Podolí okresní konference hasièù našeho okresu.
Jaroslav Kubec – pøedseda KaRR pøi OSH Písek, starosta okrsku
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Rozhovor s úspìšným atletem TJ Chyšky
Jan Matuška je šestnáctiletým úspìšným
èlenem atletického oddílu a odboru ASPV
pøi TJ Chyšky, ale je i èlenem fotbalového
èeskobudìjovického Dynama a Jihoèeské
Fotbalové akademie. Patøí svými výkony
mezi nejlepší atlety, pøedevším sprintery
našeho kraje. V uplynulém roce nadìjný
chyšecký atlet získal medailová umístìní v krajských pøeborech jednotlivcù
v hale, byl úspìšný v závodech na dráze
a v závìru roku i v pøespolním bìhu. Jeho
nejvìtším úspìchem v uplynulém roce
však bylo prvenství v Republikové soutìži
ÈASPV v atletickém víceboji (60m, dálka,
hod, 800m) v moravské Tøebíèi. Za jeho
dosažené výkony v atletickém oddíle,
a také v odboru ASPV, ho nominovala
jeho mateøská TJ Chyšky do sportovních
anket „Sportovec Milevska“ a „Sportovec
Písecka“ za r. 2016. A právì v té druhé

anketì byly jednotlivými respondenty ocenìny jeho celoroèní výsledky a umístìní,
když v rámci „Sportovního plesu“ v Písku
byl vyhlášen tøetím nejlepším sportovcem
okresu v kategorii do 15 let.
Nadìjnému sportovci našeho regionu
jsem položil nìkolik otázek.
Co øíkáš na úspìch v anketì „Sportovec
Písecka“ za r. 2016, jak by si hodnotil samotný prùbìh slavnostního veèera a co rodièe? „Ani jsem neèekal, že bych se mohl
umístit, na plese byl skvìlý doprovodný
program, rodièùm se ples také líbil.“
Cenu Ti pøedával øeditel píseckého Centra
kultury Josef Kašpar, bývalý chyšecký vynikající sprinter s osobním rekordem v patnácti letech 7,3 sec. na 60 m. Vìdìl si to,
a co jako sprinter øíkáš jeho èasu? „Abych
se pøiznal, tak nevìdìl, urèitì je to skvì-

lý èas, já sám za tímto èasem poøád ještì
o pár desetin zaostávám.“
Mùžeš se poohlédnout za svou loòskou
atletickou sezónou a jak bys ji hodnotil,
který závod byl nejlepší? „Ve strahovské
hale jsem na krajském pøeboru bìžel pro
mne netypický bìh na 400 metrù a dobìhl
jsem na 2. místì, k tomu jsem ještì pøidal
3. místo z bìhu na 800 metrù. Za nejlepší
závod uplynulé sezony urèitì považuji Republikovou soutìž v Tøebíèi, kterou jsem
ovládl, panovala skvìlá atmosféra, zúèastnilo se mnoho závodníkù a celý den jsem
si na dráze užil.“
Nejsi jenom úspìšným atletem, ale pøedevším i výborným fotbalovým stoperem, èlenem èeskobudìjovické Fotbalové akademie, pøibliž nám svou fotbalovou èinnost
a popiš jeden den v akademii. „V létì jsem

Støíbrný ètvrtek pro florbalisty TJ Chyšky
Ve ètvrtek dne 13. dubna 2017 byl sice
Zelený ètvrtek, ale pro florbalisty TJ Chyšky mìl støíbrnou barvu. Ten den se totiž
konal již 11. roèník Velikonoèního florbalového Jindøicháèe. Akce, kterou v rámci
projektu „Sportuj s námi“ Èeské unie sportu organizoval SKOK Jindøichùv Hradec.
Tento turnaj je urèen výhradnì pro neregistrované hráèe florbalu.
Florbalisté TJ Chyšky se utkali v kategorii
pøípravky, tedy hráèi s rokem narození
do 2005. Hrálo se systémem každý s každým v dané kategorii, samozøejmì podle
pravidel Èeské florbalové unie. V poli bylo
5 hráèù, hrálo se bez brankáøe a na malé
brány. Utkání trvalo 12 minut a bylo øízeno kvalitními rozhodèími, kteøí mají zkušenosti s utkáními i jiných kategorií. Pro
vìtšinu hráèù pøípravky TJ Chyšky byl tento turnaj jejich prvním setkáním s jinými
hráèi. A nevedli si vùbec špatnì!
K prvnímu zápasu nastoupili proti hráèùm
a hráèkám Kardašovy Øedice. První branku dali hráèi TJ Chyšky, poté Kardašova
Øedice srovnala stav. V závìreèné minutì
však hráèi TJ Chyšky dali další branku
a mohli se radovat ze svého prvního vítìzství. Druhé utkání proti hráèùm Vlachova
Bøezí mìlo úplnì stejný prùbìh a dopadlo
stejnì. Tedy druhé vítìzství v pomìru 2:1.

K poslednímu zápasu kluci nastoupili
proti hráèùm a hráèkám, do té doby bezkonkurenèního týmu ZŠ Slavonice. Jejich
skóre ze dvou zápasù bylo jednoznaèné
a to v pomìru 11:0! Kluci se tohoto tìžkého soupeøe nezalekli a podaøilo se jim
vsítit první branku utkání. Soupeøi se ale
podaøilo vyrovnat a od té doby byl na høišti
prakticky pouze jeden tým. Kluci se sice
snažili, ale zkušenosti byly jednoznaènì
u hráèù ZŠ Slavonice. Postupnì pøidali
další 3 branky a TJ Chyšky tedy poslední
utkání prohrála v pomìru 1:4.

nich vidìt, že je hra baví. Výsledné 2. místo
je zavazující. Musíme ale ještì zlepšit øadu
herních vìcí. Celkovì ale kluci byli skvìlí!“
Druhý trenér Martin Strouhal dodává: „Od
minulého roku stabilnì chodí do tìlocvièny v ZŠ Chyšky nejménì 12 chlapcù, roèníky narození 2009 až 2005. Hráèi pøistu-
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pøestoupil do èeskobudìjovického Dynama a i na Fotbalovou akademii. Každý
den v akademii zaèíná budíèkem v 5:45.
V 6 hodin máme snídani a pak nás èeká
odjezd na 1. ranní trénink, který zaèíná
v 7 hodin. Po prvním tréninku dostáváme
svaèinu a pøesouváme se do školy. Po dvou
hodinách vyuèování máme 2. ranní trénink.
Když trénink skonèí, tak jdeme na obìd
a poté se znovu vracíme do školy. Po poslední hodinì dostáváme další svaèinu a pøesouváme se na 3. trénink. Po tøetím tréninku se
vracíme na „intr“ a máme èas na uèení nebo
zábavu, v pùl deváté veèer máme druhou veèeøi a v devìt hodin je veèerka.
Je jasné, že mládež spíše inklinuje k fotbalu, hokeji, nyní k florbalu. Co tì v souèasné dobì více naplòuje, atletika èi fotbal,
je atletika dùležitá pro kolektivní sporty?
„V souèasné dobì mì rozhodnì víc naplòuje fotbal, podle mì je atletika urèitì dùležitá pro kolektivní sporty, protože atletika je základ skoro každého sportu.“
Mgr. Josef Fuka, pøedseda TJ Chyšky
pují k tréninkùm odpovìdnì, baví je hrát
a objevoval nové vìci. Je pomìrnì málo
turnajù, urèených pro neregistrované hráèe florbalu. Proto jsme jeli na první turnaj
až v dubnu. Jsem rád, že mi výrazným
zpùsobem pomáhá s tréninkem Tomáš
Zdenìk. Dodává do tréninkù nové prvky
a jeho práce se projevila na celkové høe.
Osobnì bych si pøál, aby se hráèi pøípravky TJ Chyšky jenom zlepšovali, hra je bavila a mìli z ní radost“
Martin Strouhal, TJ Chyšky

Celkovì ale obsadili 2. místo a rozhodnì
se za svùj výsledek nemusí stydìt. Pøípravka TJ Chyšky hrála na turnaji ve složení –
Tadeáš Kukaè, Jiøí Kukaè, Jan Kukaè, Jakub
Kubec, Štìpán Kubec, Pavel Smrt, Josef
Smrt, Prokop Fridrich a Martin Pešièka.
Jak utkání vystoupení pøípravky TJ Chyšky
vidìli jejich trenéøi. Dejme slovo nejprve
tomu, pro kterého byl tento turnaj premiérou. Tomáš Zdenìk: „ Od podzimu minulého roku pomáhám Martinovi s trénováním
mladých hráèù. Zatím jsme trénovali pouze v naší tìlocviènì a ve ètvrtek 13. dubna
2017 jsem byl na svém prvním turnaji na
lavièce jako trenér. Musím popravdì øíci,
že jsou to nervy! Kluci ale hráli podle našich pokynù, byli disciplinovaní a bylo na

Chyšecké mládí startovalo na krajském pøeboru v pøespolním bìhu
V nedìli 9. dubna 2017 se v areálu prachatické ZŠ Národní uskuteènil krajský
pøebor v pøespolním bìhu Jihoèeského
kraje v kategoriích mužù, žen, juniorù, juniorek, dorostencù, dorostenek, starších
žákù, starších žákyò, mladších žákù, mladších žákyò, nejmladších žákù, nejmladších
žákyò a pøípravek pro rok 2017, který
z povìøení Jè KAS uspoøádal atletický oddíl Atletika Prachatice.

krásné tøetí místo, když ještì v kopci pøed
výbìhem z terénu na stadión byla na druhé pozici, tu právì v kopci ztratila. Pøesto tøetí místo v kraji je velkým úspìchem

mladé atletky. Ve stejném závodì startovala i druhá chyšecká závodnice Štìpánka
Prášková, která rovnìž v kopci pøed výbìhem z terénu na stadion ztratila svou ètvr-

tou pozici a do cíle dobìhla na pìkném
sedmém místì.
Mgr. Josef Fuka, pøedseda TJ Chyšky

Na tomto pøeboru také startovala trojice
chyšeckých atletù. Za pìkného, sluneèného a teplého poèasí si nejlépe vedl dorostenec Patrik Bouška, který v kategorii
dorostencù bìžel traś 4 000 m. Chyšecký
atlet se hned od samotného startu nezalekl svých soupeøù a zaøadil se za vedoucího
Matyáše Jánského ze Sokola Èeské Budìjovice a do cíle dobìhl za ním na druhém
místì pøed tøetím Matyášem Staòkem z VS
Tábor. Tento výsledek je pro chyšeckého
vytrvalce dalším velkým úspìchem, když
navázal na loòskou žákovskou sezónu. Na
stupních vítìzù bylo toto poøadí v závodì
na 4 000 m: 1. Matyáš Jánský (TJ Sokol
Èeské Budìjovice), 2. PATRIK BOUŠKA
(TJ Chyšky), 3. Matyáš Stanìk ( VS Tábor).
Chyšecká atletika mìla své zastoupení
i v kategorii nejmladších žákyò a v bìhu
na 650 m si Nela Miòhová dobìhla pro
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