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Zásobování pitnou vodou z obecních vrtù

Vìtrná smršś 
udeøila i v Chyškách

Obec Chyšky díky dotaci 
Jihoèeského kraje 

opravuje nemovitosti

Pøíprava výmìny veøejné-
ho osvìtlení na Kvašśovì

Autobusové zastávky

Bìhem letošního roku byl vznesen na obec požadavek obèanù Kvìtuše na možné øeše-
ní zásobování pitnou vodou. Byl pøedložen návrh, ve kterém by problém nedostatku vody 
v Kvìtuši mohla vyøešit pøípojka k vodovodu, který je v Chyškách. Stejný problém nedostat-
ku pitné vody trápí i obèany Nové Vsi. Proto bylo rozhodnuto zastupitelstvem tento požada-
vek øešit. Myšlenka využít vodovodní øad v Chyškách a rozšíøit jej i pro obyvatele zmínìných 
osad Nové Vsi a Kvìtuše je zajímavá, ale je tøeba jej øešit tak, aby pak nedostatkem vody 
netrpìli i obèané Chyšek. Prvním krokem obce bylo požádat souèasného provozovatele 
vodovodu v Chyškách o vyjádøení se k možnostem úpravy pitné vody a zejména vydatnosti 
souèasných zdrojù. Podle vyjádøení fi rmy Èevak jsou zdroje dostaèující i pøi zvýšení poètu 
odbìratelù. Je však tøeba zvážit okolnost, že zkouška vydatnosti používaných vrtù byla pro-

vádìna pøed deseti lety, proto nemusí být dostupné údaje dostateèné pøesné. Vzhledem 
k významu a pøípadným dùsledkùm, které by nepøesné údaje mohly zpùsobit, bylo zastupi-
telstvem rozhodnuto provést zkoušky vydatnosti dnes a podle jejich výsledku pokraèovat 
v øešení zadání projektové dokumentace. Velká diskuse se rozpoutala pøi rozhodování, zda 
budou zkoušky vydatnosti tøídenní nebo desetidenní. Vzhledem k cenì zkoušek, pøevážila 
úvaha, že tøídenní zkoušky budou dostaèující. Po vyhlášení veøejné poptávky a zpracování 
výsledkù mìøení vydatnosti bude zastupitelstvo obce pokraèovat v dalším øešení, kterým je 
vyhlášení zadání pro zpracovatele projektové dokumentace. Pokud bude probíhat vše bez 
problémù, mùže být projekt zhotoven v pøíštím roce.
 Miroslav Maksa

Poslední víkendovou sobotu a nedìli v øíjnu 
pøešla pøes území naší republiky tlaková 
níže, která byla doprovázena silným vìtrem. 
Ten místy dosahoval až 125 km/ hodinu. 
I pøes Chyšecko pøecházel silný vítr, který 
zpùsobil škody v lesích, a na silnicích padaly 
zejména suché vìtve ze stromù. Pøesto byli 
povoláni chyšeètí hasièi k odstranìní pad-
lých stromù pøes komunikace. Svého úkolu 
se zhostili velice dobøe. Na poèátku týdne 
pracovníci obce odstraòovali problematické 
stromy a uklízeli vìtve z obecních cest a po-
zemkù.  Na obecním majetku se škody pro-
jevily minimálnì. Bylo nahlášeno poškození 
støechy na kaplièce nad Podchýšskou Lho-
tou. Jedná se pøedevším o poškození støechy, 
sražené høebenáèe a tašky ze støechy kapliè-

Na konci roku 2016 podala obec žádost o dotaci na opravu bytového domu v Hnìvanicích. 
Pøepokládané náklady na opravu byly vyèísleny na 500 000 korun. Za tyto peníze mìly být 
vymìnìny vchodové dveøe a okna, vrata do hasièské zbrojnice a sklepa, vymìnìna støeš-
ní krytina a vymìnìny okapy a opraven komín. Obec na tuto akci obdržela dotaci ve výši 
200 000 korun. Výbìr dodavatele byl obtížný. Vzhledem k velké poptávce na tyto práce byl 
zájem ze strany dodavatelù malý a hodnì fi rem na naši poptávku nereagovalo. Nakonec do-
padlo vše dobøe a dodavatelé byli vybráni. Výmìnu oken vysoutìžila fi rma TSH plast z Malšic, 
která práci provedla v mìsíci záøí. Zajištìní dodavatele na výmìnu støešní krytiny a montáže 
støešních oken byla neménì nároèná. Na první poptávku se nepøihlásila žádná fi rma. Byla 
tedy vyhlášena poptávka podruhé. Zakázku pak zrealizovala fi rma Václav Kothera. Podobnì 
bylo obtížné zajistit dodavatele na výmìnu plechových dveøí a opravu komína. Výmìnu dveøí 
nakonec provedla fi rma Elektrosystémy Milevsko, opravu komína provedla fi rma Petr Tøeš-
nièka. Pøes všechny potíže s realizací se nakonec všechny práce uskuteènily. Nyní je potøeba 
celou akci vyhodnotit a zprávu poslat poskytovateli dotace - Jihoèeskému kraji. 

V rámci opravy budovy probìhla ještì oprava vchodového schodištì a vyvložkování dalšího 
komínového sopouchu. Bylo tak možné zmìnit zpùsob vytápìní. Doposud byly obì bytové 
jednotky vytápìny jedním kotlem.  V souèasnosti je každý byt vytápìn samostatnì. Zvýšila se 
tak kvalita užívání obou bytù. Celková oprava bytového domu stála témìø 590 000 korun. 
                          Miroslav Maksa

V letošním roce byly dokonèeny projekèní práce na výmìnu veøejného osvìtlení na Kvašśo-
vì. Tato akce se plánuje v souvislosti s pøípravou uložení nadzemního elektrického vedení 
do kabelového vedení do zemì. Celá akce výmìny veøejného osvìtlení se bude realizovat 
v okamžiku zahájení pokládky kabelového vedení fi rmou E.ON Distribuce. Jedná se o jednu 
z dalších akcí, které následují po osadách Záluží, Ratiboøec, Branišovice, Hnìvanice a Chyšky. 
V tìchto osadách jsou již kabely elektrického vedení uloženy v zemi.           Miroslav Maksa

ky. Obec se bude snažit nejnutnìjší opravu 
provést co nejdøíve vlastními zamìstnanci. 
S další dùkladnìjší opravou nejen støechy, 
ale i fasády a úpravy okolí, lze poèítat až 
pozdìji. Jedná se totiž o objekt památkovì 
chránìný. K tomu bude nutné pøihlédnout 
pøi další opravì.

Nejvìtší škodu zpùsobil asi vítr na elek-
trickém vedení na Malém Kvašśovì. Tam 
díky padlému stromu byly pøetrhány dráty 
elektrického vedení a samota se ocitla bez 
proudu. Porucha na vedení byla opravena 
bezprostøednì na poèátku týdne odbornou 
fi rmou, kterou si spoleènost E.ON distribuce 
na tuto práci najala. 
 Miroslav Maksa

Pøemìnou návsi v Chyškách byla zrušena èekárna u autobusové zastávky. Jako náhrada byl 
posléze navržen pøístøešek, který by svým vzhledem odpovídal pøedstavám o podobì celé 
návsi. Jedná se o pøístøešek, který je celodøevìný se sedlovou støechou, s prùsvitnými stìnami 
ze stran. Pùvodní pøedstava byla, že náhrada nebude žádná a èekající cestující se ukryjí pøed 
nepohodou ve vchodu obecního úøadu, fary nebo ve vchodu na poštu. Èas ukázal, že navržený 
úkryt pøed nepohodou a deštìm není vhodný a cestující èekali radìji pod širým nebem. Od 
léta se situace zmìnila. Byly dokonèeny dvì autobusové èekárny, které cestujícím umožní 
ukrýt se pøed nepohodou a pøípadnì odpoèinout si na lavièce. Jeden pøístøešek je u autobuso-
vé zastávky u pošty a druhý u fary naproti budovì obecního úøadu. Pøístøešky vyrobila fi rma 
pana Radka Jirece. Jejich funkènost si již vyzkoušeli za špatného poèasí cestující, z nichž vìt-
šinu tvoøí žáci Základní školy v Chyškách. 
 Miroslav Maksa
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Pøijetí 
fl orbalistù 
na obecním 

úøadu

Starosta Chyšek pøijal místní mladé hasièe

Pokraèování ve výstavbì 
chodníkù v Chyškách

Rozlouèení 
s mateøskou školou 

na Obecním úøadu v Chyškách

Rozlouèení 
se základní školou 

na Obecním úøadu v Chyškách

Ve støedu 28. èervna byli starostou obce 
Ing. Miroslavem Maksou slavnostnì pøijati 
v zasedací síni Obecního úøadu v Chyškách 
mladí a starší žáci fl orbalového oddílu pøi 
odboru ASPV TJ Chyšky. 

Starosta jim podìkoval za reprezentaci obce 
a chyšecké tìlovýchovy a pøi dobrém pohoš-
tìní a obèerstvení s nimi diskutoval o jejich 
trénincích, zápasech a dosažených úspìších 
na fl orbalových høištích. Podìkování patøí 
i jejich trenérùm.                    Miroslav Maksa

V loòském roce se zapoèalo s výstavbou 
nových chodníkù od návsi smìrem k are-
álu zemìdìlského družstva. Tento smìr je 
hodnì frekventovaný a byl zájem upravit 
odtok dešśové vody, která tekla ze silnice 
do zahrad. Tato akce vzhledem ke své fi -
nanèní nároènosti byla rozdìlena do dvou 
etap. První etapa – chodník od požární 
zbrojnice k zemìdìlskému areálu byla re-
alizována na konci loòského roku. V letoš-
ním roce se poèítalo s realizací druhého 
úseku.  Projekèní náklady druhé etapy do-
sahovaly èástky vyšší jak 800 000 korun. 
Výbìrem dodavatele se podaøilo snížit ná-
klady zhruba o 200 tisíc korun. Stavba se 
uskuteènila bìhem prázdnin fi rmou HES 
stavební z Tábora. 

Chyšecký starosta Ing. Miroslav Maksa pøijal ve støedu 21. èervna v zasedací místnosti obecního úøadu již tradiènì mladé hasièe, kteøí jsou 
organizováni ve Sboru dobrovolných hasièù Chyšky. Na pøátelském setkání mladí hasièi se svými vedoucími pohovoøili o své èinnosti bìhem 
roku. Starosta obce Ing. Miroslav Maksa bìhem malého obèerstvení podìkoval mladým hasièùm za práci a informoval je o èinnosti obce a další 
spolupráci.                                Miroslav Maksa

Nìkteré ohlasy se kriticky vyjadøovaly 
k vyøešení výjezdu od parkovištì u kul-
turního domu. Bezpeènostní naøízení 
a zákon bohužel neumožòuje jiné øešení 
než, že pøechod nesmí pøesahovat délku 
6m. Pokud by tomu tak bylo, musel by být 
uprostøed postaven ostrùvek pro chodce. 

Musíme dát za pravdu skeptikùm, kteøí 
poukazují na málo úèinný zpùsob odvodu 
dešśové vody ze silnice špatnì umístìnými 
kanály v chodníku. Zákonné normy však 
jiné øešení nepøipouští. Nyní je na øadì 
majetkové vypoøádání pøedevším s Jiho-
èeským krajem, se kterým se ještì øeší 
první etapa. 

Dokonèením výstavby a opravy chodníku 
ve smìru od Milevska k námìstí, které 
bylo opraveno pøed lety, vznikla ucelená 
èást. Další èást chodníkù z námìstí smì-
rem k Nosetínu je ve špatném technic-
kém stavu a zaslouží si nový vzhled. Jejich 
oprava však bude stejnì nároèná jako ta, 
která byla dosud provedena. Døíve nebyly 
øešeny vlastnické vztahy k pozemkùm, na 
kterých je chodník postaven. Musí být tedy 
zpracována projektová dokumentace, kte-
rá vyøeší i majetkové vztahy k pozemkùm. 

Pøípravné práce již zapoèaly a zpracování 
projektové dokumentace bude zahájeno 
na jaøe pøíštího roku vybranou projekèní 
fi rmou.                                       Miroslav Maksa

Ve ètvrtek 29. èervna odpoledne se v obøadní síni obce konalo setkání žákù tøetí tøídy 
Mateøské školy v Chyškách a jejich rodièù se starostou obce ing. Miroslavem Maksou. 
Louèili se se svojí školkou. Dìti obdržely v upomínku na školku øadu dárkù. Pøesto, že 
louèení bylo dojemné, v oèích dìtí bylo patrné tìšení se na nastávající prázdniny a oèe-
kávání všeho nového v první tøídì základní školy.                                       Miroslav Maksa

Poslední den v èervnu se v obøadní síni na Obecním úøadu v Chyškách uskuteènilo slav-
nostní setkání starosty Ing. Miroslava Maksy se žáky deváté tøídy základní školy. Dopro-
vázeli je jejich rodièe a také uèitelé, kteøí je na základní škole uèili. Žáci se rozlouèili se 
školou a pøevzali bìhem slavnosti vysvìdèení. Na rozlouèenou dostali od školy a obce 
upomínkové dárky.                                          Miroslav Maksa
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Chyšecká školní kronika – díl V. (1946 – 1970)

Posezení s dùchodci

• V kvìtnu roku 1946 hrály dìti ze zá-
kladní školy divadlo, tentokrát pohádku 
„Pro princeznu svobodu“. Èistý výnos 
2 279 Kè byl použit na zakoupení škol-
ních pomùcek. Øeditel školy nabádal 
k rozumnému vytápìní – bylo málo pa-
liva. Od 1. záøí 1946 byl øeditel školy 
Josef Neškodný na zdravotní dovolené. 
Byla zprovoznìna školní kuchynì a jí-
delna, kterou znièili nìmeètí uprchlíci. 
Zubní lékaøka Dubnová prohlédla dì-
tem chrup a chudé dìti dostaly poukáz-
ku na opravu zubù. 

• 14. – 22. èervna 1947 probíhal ve 
škole Týden dìtské radosti. Každé dítì 
dostalo balíèek cukroví a jeden kus cuk-
ráøského peèiva. Dìti hrály pøehazova-
nou a odbíjenou.  Do školy byl zakoupen 
projektor od fi rmy Snopek z Prahy za 
18 500,- Kè. 

• V bøeznu 1948 byl promítán fi lm „Dvì 
cesty prezidenta Masaryka“. 1. dubna 
1948 odešel uèitel Neškodný, údajnì 
opìt na zdravotní dovolenou. 18. dub-
na byl pøed kostelem zasazen støíbøitý 
smrk jako trvalý vánoèní strom. Dìti 
pøipravily kulturní program. Strom ode-
vzdal veøejnosti uèitel Jaroslav Veselý 
proslovem „Lásku k lesùm projevme 
èinem“. 7. èervna odstoupil E. Beneš 
z funkce prezidenta a 14. èervna byl 
jmenován Klement Gottwald. Dìti pøi 
brigádách vyhledávaly v polích mande-
linku bramborovou. Od 1. záøí byla ško-
la mìšśanská zmìnìna na školu støední. 
Od 1. øíjna nastoupil do školy Bohuslav 
Urban. V týdnu od 15. do 20. listopadu 
byl vyhlášen týden vzorné práce – zlep-
šila se prý bìhem nìho docházka i cho-
vání žákù.

• 3. ledna 1949 byla zahájena 1. pìti-
letka, jejímž úkolem mìlo být zlepšení 
životní úrovnì. Na budovách vlály pra-
pory. 9. kvìtna dìti bìžely Bìh vítìz-
ství – 800 metrù smìrem k Nosetínu. 
31. kvìtna byl zproštìn služby øeditel 
školy Josef Neškodný. Zastoupil ho uèi-
tel Boèan ze Sepekova, který každý den 
dojíždìl do Chyšek na motorce. 6. záøí 

dìti bìhem brigády v hospodáøství An-
tonína Kukaèe trhaly len. Od 1. øíjna se 
stala øeditelkou školy Libuše Žahouro-
vá. 18. øíjna prohlédli architekti Komá-
rek a Mužík školní budovy a zjistili mno-
ho nedostatkù. V prosinci zahrál dìtem 
ve škole dudák Jan Matásek.

• V dubnu roku 1950 byly dìti na brigádì 
v polesí Kvìtov, kde vysazovaly strom-
ky. 1. kvìtna byly obì školní budovy na 
poèest 1. máje vyzdobeny holubicemi, 
chvojím a portréty Stalina a Gottwalda. 
21. kvìtna pøijelo do školy 20 horníkù 
v uniformách. Mìli zaujmout chlapce 
pro toto povolání. 5. záøí se skupina 
žákù vrátila z chmelové brigády.

• V záøí 1951 byly zavedeny žákovské 
knížky, které museli rodièe podepiso-
vat. Musel se plnit plán rozmístìní žákù 
do škol. 8. – 9. èervna skládali žáci nej-
vyšší tøídy závìreèné písemné zkoušky. 
Od 11. èervna pak tøi dny probíhaly 
zkoušky ústní. Byl zaveden pozdrav 
Èest práci soudruhu. Dìti se podílely na 
zalesòování polesí Chválov, úèastnily se 
bramborových brigád. 

• V roce 1952 se na schùzi SRPŠ roz-
hodlo, že ze stìn v uèebnách budou 
odstranìny zavìšené køíže. Pionýrská 
organizace zaslala dopisy na Vìtrov, 
Výšku a na Janku do Milevska s výzvou 
ke splnìní 4. roku pìtiletého plánu.  
Ve škole probíhaly lékaøské i zubní pro-
hlídky žákù.

• 5. bøezna 1953 zemøel J. V. Stalin, 
14. bøezna pan Klement Gottwald. 1.èerv-
na 1953 probìhla mìnová reforma, kte-
rá znehodnotila mìnu a jejímž dùsled-
kem poklesla životní úroveò obyvatel. 
Øeditelem školy se stal František Kadlec. 
Do školy docházelo 205 dìtí. Pøi budovì 
è. 27 (souèasný Obecní úøad) byla posta-
vena místo kùlny školní jídelna.

• V roce 1955 byla vedením školy povìøe-
na uèitelka Marie Píseèková (František 
Kadlec odešel na místo okresního škol-
ního inspektora). Od 1. øíjna 1955 pøe-
vzal vedení školy pan Bohuslav Urban.  

Z kraje se pøijeli podívat na pøiprave-
nost školy a shodli se, že je nutné po-
stavit školu novou. Vedoucí školského 
odboru se vyjádøil, že „je to tu jak v po-
hádce O Šípkové Rùžence“. 2. listopadu 
jeli žáci na výlov Rožmberka. 29. – 31. 
øíjna probìhla výstava mièurinského 
kroužku. Bylo vystaveno 200 exponátù 
jablek. Výstavu navštívilo 300 lidí. 

• V roce 1956 uhodily veliké mrazy. 
21. 2. – 3. 3. bylo dokonce pøerušeno 
vyuèování. Teploty dosahovaly minus 
34 stupòù. Ve tøídách bylo 3-6 stupòù. 
27. dubna skládalo 66 žákù pionýrský 
slib. Ve škole bylo celkem 127 pionýrù.  
Na školní zahradì rostlo 37 odrùd jablo-
ní, 19 hrušní, 6 švestek a rynglí, 7 tøešní 
a višní. Ve školce pìstovali 500 strom-
kù. 180 ovocných stromkù vysadili žáci 
školy v drùbežárnì JZD pod Chyškami. 

• Místo bytu po školnici byla v roce 1957 
vybudována školní dílna. Její vybavení 
bylo poøízeno za 12 000 Kè. Žáci se zavá-
zali, že odpracují do konce školního roku 
1958/59  celkem 726 hodin na výstavbì 
zdravotního støediska. V øíjnu 1957 byla 
rozhodnutím KNV v Èeských Budìjovicích 
povolena stavba školy v Chyškách na po-
zemku pana Ouborného z Chyšek. Nebyl 
však zdroj pitné vody.

• V roce 1958 byla ve škole epidemie pla-
ných neštovic, èerného kašle, chøipky 
a infekèního zánìtu jater. Byl schválen 
pitný zdroj pro novou školu. S používá-
ním své studny, která byla 300 metrù od 
stavby nové školy, souhlasil pan Oubor-
ný. Byla povolena stavba školy jako cel-
ku – školní budova, jídelna, tìlocvièna.

• Na jaøe roku 1959 zavraždil pan Boèan 
z Podchýšské Lhoty Rùženku a Milenku 
Souèkovy z téže vesnice ve vìku 11 a 9 let. 
Pøepadl je na cestì do školy a obì zabil 
sekyrou. 

 V Chyškách rostla životní úroveò. Každá 
domácnost mìla praèku, ve 22 rodinách 
byla televize a ve 4 rodinách mìli auto. 
Protože nebyla tìlocvièna, nemohly dìti 
nacvièit spartakiádní skladbu.

• 2. záøí 1962 byla slavnostnì otevøe-
na nová budova školy. Byla vystavìna 
nákladem 3 200 000 Kè. Ke škole šel 
slavnostní prùvod z návsi. Zúèastnily se 
ho stovky obèanù. Promluvil pøedseda 
MNV Stanislav Vaèlena, zúèastnili se zá-
stupci OV KSÈ a školského odboru ONV 
z Písku. Zaznìly hymny, byly vztyèeny 
vlajky – èeská a sovìtská.

 U školy byl založen nový ovocný sad se 
150 stromy. Bylo postaveno paøeništì 
o ploše cca 18 metrù ètvereèních. Jídel-
na fungovala stále ve staré škole è. 27. 

• V roce 1964 byla otevøena nová školní 
jídelna. Škola se potýkala s technickými 
problémy, které pøinesla stavba. Rovné 
støechy zpùsobovaly zatékání a promá-
èení stìn. Komíny nebyly dostateènì vy-
soké, kotle nebyly schopné tøídy vytopit. 
Proto bylo nutné provést jejich zvýšení 
a také ostatní problémy øešit. 

• V roce 1968 byla zasazena u školy lípa 
u pøíležitosti 50 let trvání samostatné 
Èeskoslovenské republiky.

• V roce 1970 dìti sebraly pøi bramboro-
vé brigádì 7 937 q brambor, což bylo 
70,24 q na jednoho žáka. Za jeden q ob-
držely odmìnu 5 Kè. Na školní zahradu 
byl zakoupen malotraktor T-4-12 s pøí-
slušenstvím. Jeho poøizovací cena byla 
37 500 Kè. 

V roce 1970 konèíme naše ètení v chy-
šecké školní kronice. Prošli jsme spoleènì 
bezmála jedním stoletím a dozvìdìli jsme 
se mnoho zajímavého ze života lidí, kte-
øí žili v Chyškách a okolních vesnièkách 
pøed námi, o životì uèitelù, kteøí pùsobili 
v naší škole a nemìli to ve své profesi 
mnohdy vùbec jednoduché. Nahlédli jsme 
také do života malých i vìtších žákù chy-
šecké školy. Udìlali jsme si obrázek o tom, 
jak se školství v Chyškách za uplynulé sto-
letí promìnilo. Uložme tedy kroniky pomy-
slnì zpìt do police a pøejme si vše dobré 
do dalších let, o kterých se také jednou 
bude èíst v kronikách.

Stanislava Hejnová - kronikáøka

V pátek 24. listopadu 2017 se již potøetí zaplnil sál Kulturního domu v Chyškách obyva-
teli z Chyšek a všech pøilehlých osad, kteøí v roce 2017 dosáhli vìku 65 a více let. Zváni 
byli i se svými partnery a partnerkami. Akci pøipravilo stejnì jako v pøedešlých dvou 
letech zastupitelstvo obce.

Sál kulturního domu byl vyzdoben již trochu v adventním duchu, protože Advent již témìø 
klepal na dveøe. O výzdobu se postarala paní Ivana Dvoøáková, která z pøírodních materi-
álù vykouzlila jako vždy hezké a vkusné aranže.  

Veèer zahájilo vystoupení dìtí ze základní a mateøské školy. Mnozí z pøítomných dìdù 
a babièek zhlédli mezi vystupujícími i svá vnouèata. Kulturní program uzavøeli dva mladí 
a nadìjní muzikanti – Tomáš Koudelka a Jan Hátle. Zahráli všem pøítomným nìkolik 
opravdu pìkných písnièek na akordeony. Vybrali si ty lidové, které témìø všichni v sále 
znali a mohli si tak spoleènì zazpívat. Bylo velmi hezké vidìt, jak si mnozí notují „Tu naši 
písnièku èeskou“.

Ofi ciální èást setkání zahájil starosta Ing. Miroslav Maksa, který pøítomné pøivítal a po-
pøál jim hezký veèer. Promluvili také pøítomní hosté – paní doktorka MUDr. Šárka Pe-
terková, pan faráø P. Mgr. Pius Zdenìk Vágner O.Praem a také velitel Milevské hasièské 
zásahové jednotky npor. Bc. Lukáš Kamenský, DiS.  Všichni závìrem svých projevù pøáli 
pøítomným pìknì prožitý veèer.

O to, aby byl opravdu pìkný, se staral také personál restaurace U Andrejky z místního 
kulturního domu, který pøipravil chutné pohoštìní a v neposlední øadì také pánové Ma-
rek Procházka, Michal Procházka, Jiøí Kváèa a Martin Jakeš, kteøí se postarali o hudební 
doprovod celého veèera. 

Pøítomní využili veèer k tomu, aby se pobavili, setkali se se sousedy, se kterými nemají 
možnost se èasto vídat a zpøíjemnili si tak pøedadventní èas. Pøesnì to bylo také cílem 
zastupitelù.  Vìøme tedy, že toto setkání nebylo poslední, ale že se v této hezké tradici 
bude i nadále pokraèovat.

Stanislava Hejnová



CHYŠECKO - obèasník ze života obce Chyšky a okolí   3/2017 strana 5

Malebná vesnièka Nálesí ve vzpomínkách

Co je nového v RùženéJak se bavili v Ratiboøi?

Severozápadnì od Chyšek, tøi kilometry 
vzdálená, leží vesnièka Nálesí. Je zde evi-
dováno 20 adres a žije zde trvale 28 oby-
vatel. Katastrem náleží k Ratiboøi a první 
zmínka o ní pochází z roku 1654. V Chy-
šecké obecní kronice není o Nálesí žádná 
zmínka a ve staré školní kronice také ne, 
protože dìti z Nálesí docházely døíve do 
školy v Ratiboøi.

Byla jsem proto velmi ráda, když mi vyprávì-
ní o životì na Nálesí slíbily paní Marie Pod-
lipská a její dcera paní Jaroslava Drozdová. 

Podzimní podveèer, slunce ještì sem tam 
vykoukne zpod mrakù, ale veèerní chlad 
už dává tušit, že co nevidìt pøijde období, 
kdy celý kraj pøikryje bílá snìhová peøina. 
V útulném obýváku ve stavení u Drozdù, 
s hrnkem èaje v ruce hltám doslova každé 
slovo z vyprávìní paní Marie Podlipské, 
která na Nálesí prožila celý svùj život a na 
ta léta ráda vzpomíná. Její vyprávìní velmi 
hezky doplòuje její dcera paní Jaroslava 
Drozdová. Z jejich povídání cítím životní 
moudrost, lásku k domovu a ke svým pøed-
kùm a zároveò zájem o to, jak se žije dnes.

Zavzpomínejme tedy spoleènì, jak se žilo 
v malebné vesnièce Nálesí pøed léty.

Lidé se tu živili, stejnì jako v okolních ves-
nicích pøevážnì zemìdìlstvím. Ke každému 
stavení patøila nìjaká pole a bylo nutné je 
peèlivì obdìlávat, aby byla zabezpeèena 
obživa na zimu pro celou rodinu. Mnoho 
mechanizace k disposici nebylo. Stroje byly 
pohánìny buïto lidskou silou nebo silou zví-
øat. Takovým pohonem, který využíval sílu 
zvíøat, byl takzvaný žentour. Zaøízení, které 
bylo pohánìno tažnou silou volù, kteøí chodi-
li v kruhu. Žentour prý byl v každém vìtším 
hospodáøství. Díky nìmu se napøíklad øeza-
la øezanka pro dobytek nebo se mlelo obilí. 
Paní Podlipská vzpomíná na svého tatínka. 
Když jí prý byly 3 roky a jejím dvìma souro-

zencùm ne o mnoho více let, utrhl žentour 
jejich tatínkovi ruku. Nejbližší doktor byl 
v Petrovicích. Jmenoval se Abrahám. Muselo 
se k nìmu dojít k ošetøení pìšky i s tak tìž-
kým zranìním, jiná možnost nebyla. Tatínek 
tedy došel tam i zpìt pìšky, ale zranìní bylo 
tak vážné, že se mu velmi pøitížilo, musel být 
odvezen (zøejmì na povoze) do nemocnice 
v Prèici a tam po tøech dnech zemøel.

V Petrovicích tehdy pùsobil pan faráø Hlad. 
Ten vìdìl, že by maminka neuživila sama 
tøi malé dìti, proto jí navrhoval, aby si 
vzala pana Mošnièku, který byl svobodný, 
žil na Nálesí a o kterém vìdìl, že je velmi 
hodný. Nakonec se z pana Mošnièky stal 
druhý tatínek, který se o dìti s maminkou 
svìdomitì staral, a ony ho mìly rády.

Lidé na Nálesí se „museli otáèet“, aby se 
jim dobøe žilo. Velmi se napracovali, ale 
žili ve shodì, pomáhali si a byli šśastni.

Na polích pìstovali obilí. Když pøišla doba 
žní, pole kolem Nálesí byla plná panákù. 
Z mladší generace by dnes asi málokdo 
vìdìl, co byl takový panák. Byl sestaven 
z obilí svázaného do takzvaných snopù po-
mocí povøísel, na vrchu mìl z obilí pìkný 
klobouk, po kterém stekla pøípadná voda. 
Obilí se v panácích nechalo proschnout 
a až poté se sváželo do stodol, kde se vy-
mlátilo - ruènì nebo pozdìji mlátièkou 
a uložilo se k dalšímu použití.

Hospodynì pìstovaly mák. Když dozrál, 
chodily s nùší na pole a mák sklízely. Ma-
kovice i se stonky se musely pìknì skládat, 
aby byla nùše vyvážená a dobøe se nesla 
domù. Doma se pak makovicím odøezaly 
vršky a mák se vysypával. Vysypaný mák se 
prosel pøes síto a byl pøipraven ke spotøebì.

Celkem bìžnì se v hospodáøstvích chova-
ly husy. Paní Drozdová vzpomíná, že ještì 
ona si pamatuje, jak chovali bìžnì kolem 
pìtadvaceti husí. Housata si babièka na-

sazovala sama. Prohlížela vajíèka proti 
svìtlu. Kde byl viditelný pavouèek, tam byl 
zárodek. Taková vejce se potom dávala 
pod husu, která z nich vysedìla housát-
ka. Z housátek vyrostly husy, které vyža-
dovaly péèi, a muselo se s nimi chodit na 
pastvu. Husy se tøikrát škubaly, aby peøí 
zùstalo doma. Až po posledním oškubání 
se prodávaly. To prý pøijel vùz, který mìl 
po stranách okýnka, zavøená na háèky. Øí-
kalo se, že pøijeli husaøi. Vìtšinou zastavili 
s vozem pod Marouškovou strání. Hospo-
dynì pak hnaly hejna husí k vozu. Husaøi 
každou husu zvážili a otevøeným okýnkem 
ji strèili do vozu.  Peníze, utržené za husy, 
bedlivì schraòovala u Podlipských babiè-
ka a kupovala se za nì mouka a cukr. Pro 
mouku jezdili do mlýna do Chyšek nebo do 
Petrovic. Mouka byla jen hladká a hrubá. 
Pro cukr chodili do obchodu ke Cmunto-
vùm do Ratiboøe. Mohli také koupit napøí-
klad za 10 haléøù rohlík nebo za 10 korun 
kostku másla. Naopak prodat zde mohli 
domácí vajíèka, která Cmuntovi vykupovali. 

Peøí, které hospodynì shromáždily bìhem 
roku, se doma dralo. Cenu mìlo každé pír-
ko, vždyś to byla výbava pro dcery.

Paní Podlipská si vzpomíná, že když babiè-
ka pøecházela pøes dvorek a uvidìla ležet 
na zemi peøíèko z husy, nikdy ho tam ne-
nechala a vždy ho donesla v zástìøe domù. 
Pøi draní peøí se hodnì vyprávìlo. Všichni 
s napìtím poslouchali pøíhody, které pøí-
tomní dali k dobru. Nìkdy byly pøíhody 
i trochu strašidelné a ještì dnes mùžeme 
pøemýšlet, jestli se opravdu udály tak, jak 
byly podány.

Vìtšinou se také v roce odchovalo prase. 
Z nìj se odevzdával takzvaný kontingent. 
Napøíklad vyškvaøené sádlo, pìknì èis-
śouèké a bílé se lilo do hrnce daného ob-
jemu, který nesmìl mít nahoøe takzvanou 
obrubu, aby se z nìho sádlo dobøe vyklá-

pìlo. Když ztuhlo, bylo pøipravené k ode-
vzdání.

Øezník Cmunt dìlal takzvané krupony 
z prasete. To se stahovala praseti ze høbetu 
kùže, která nebyla opaøená. Odevzdávala 
se a použila se pak k dalšímu zpracování.

Život na Nálesí podle vyprávìní nebýval 
lehký, lidé zde byli tak trochu vzdáleni od 
okolních vesnic, které byly dostupné vìtši-
nou pouze pìšky. Byli ve velké míøe závislí 
sami na sobì, ale uvìdomovali si to a byli 
zvyklí si pomáhat.

V nedìli chodili spoleènì do kostela. Bìž-
né bylo také to, že se sousedé sešli, usadili 
se na tarasu, hospodynì uvaøily bílou kávu 
a besedovalo se.

O masopustu dokonce chodily na Nálesí 
masky. Paní Drozdová s úsmìvem vyprá-
ví, jak si je s ostatními dìtmi vyrábìly. Na 
bílé pyžamo našily puntíky z krepového 
papíru, vystøíhly si masku na oblièej a ob-
cházely všechna stavení. Vìtšinou dostaly 
výslužkou šišky upeèené na sádle.

Pøíjemné povídání se nachýlilo ke konci. 
Je èas se odebrat domù, ale øeè stále ply-
ne a objevují se nové a nové vzpomínky, 
o kterých by stálo za to povídat. Obì pa-
mìtnice vyprávìly velmi hezky a pouta-
vì. Vážím si toho, že jsou lidé, kteøí jsou 
ochotni se podìlit o vzpomínky ze svého 
života, aby neupadly v zapomnìní a mohly 
být zapsány pro další generace. 

Dìkuji tedy paní Podlipské i paní Drozdo-
vé za jejich vøelé pøijetí a za krásné poví-
dání. Vìøím, že i Vás zaujme a možná si 
vybavíte vìci, které byly døíve naprosto 
bìžnou souèástí každodenního života, ale 
dnes už se s nimi nesetkáme. 

 Stanislava Hejnová - kronikáøka

12. srpna jsme v Rùžené u kaplièky uspoøádali druhý roèník klavírního koncertu Barbory 
Brabcové. Tentokrát nám Barèa zahrála skladby: F. Liszt Sonáta h moll  a  M. P. Musorgskij 
Obrázky z výstavy. S tímto programem se zúèastnila mezinárodní soutìže ve Španìlsku. Zno-
vu nás pøesvìdèila, že i vážná hudba se dá poslouchat na návsi pod pergolou. Velký dík patøí 
i jejímu otci Vaškovi, který pro koncert zajistil aparaturu a stany. Akce se velmi vydaøila.

Od záøí obyvatele Rùžené hlídají slamìní „Medvìdi od Kolína“. V sobotu 2. záøí jsme 
z balíkù slámy, které nám darovalo Ze-
mìdìlské družstvo Chyšky a patøí mu za 
to dík, vytvoøili medvìdy známé z kres-
leného seriálu. Pøi takovýchto akcích se 
scházíme všechny generace a užijeme 
se i plno legrace. A protože se již blíží 
Vánoce, sešli jsme se se sousedy znovu 
4. listopadu, abychom vytvoøili další po-
stavy ze slámy do našeho Betléma. Bet-
lém bude u kaplièky instalován znovu po 
celou vánoèní dobu a tentokrát bude o pár 
postav bohatší. Pøijïte se podívat. V Rù-
žené je vidìt, že zde žijí lidé, kteøí mají 
zájem a vlastním úsilím se snaží, aby to 
v Rùžené bylo pìkné.  Jana Prášková

26. srpen odpoledne patøil v Ratiboøi pøede-
vším dìtem. Dospìlí pro nì pøipravili den 
plný her, zábavy a soutìží. Dìtský den je 
v Ratiboøi tradicí a dìti si ho vždy pìknì 
užijí spoleènì s dospìlými. Soutìžili totiž 
všichni spoleènì.

Pro každé dítì byla pøipravena medaile 
a také sladkost. Pro všechny potom také 
u klubovny chutné obèerstvení. Pøítomní 
mohli okusit klobásku, plátek masa nebo 
párek v rohlíku, ale dìti mìly nejvìtší ra-
dost z cukrové vaty.  Poèasí bylo pøíjemné, 
nálada skvìlá a tak se pøi diskotéce bavili 
všichni do pozdních hodin.

11. listopadu se ratiboøští sešli pøi soused-
ském posezení s harmonikou v místní klu-

bovnì. Oslavili tak dodateènì 40. výroèí od 
dokonèení stavby svého kulturního domu. 
Probìhlo promítání fotek a videí z rùzných 
hasièských soutìží a oslav. Všichni si spo-
leènì zavzpomínali, zazpívali si a pokraèo-
vali v družném hovoru pøi chutném obèer-
stvení.

Stanislava Hejnová (podklady Stanislav Èapek)
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Každá sebemenší vesnièka má svou his-
torii. Lidé v ní prožívali bìžné životy plné 
radostí i starostí. Jen málokterá z nich 
však mìla to štìstí, že by tyto zdánlivì bez-
významné, bìžné vìci nìkdo zaznamenal. 
Proto, když chceme dnes nahlédnout do 
historie a udìlat si obrázek o vesnickém 
životì v minulých letech, obracíme se 
k pamìtníkùm, kteøí nám mohou vyprávìt. 
A pokud máme štìstí a sejde se pamìtníkù 
více, brzy se blok se vzpomínkami naplní.

Pokusím se Vám zprostøedkovat povídání 
o životì v Záluží, které je od Chyšek „coby 
kamenem dohodil“.

Kdysi bylo v Záluží pìt vìtších statkù 
a nìkolik hospodáøství, ke kterým patøila 
menší výmìra polí. Hospodaøení obnášelo 
tvrdou práci od èasného rána do pozdní-
ho veèera. Na polích se pìstovaly všechny 
druhy obilí. Ze žita a pšenice se mlela mou-
ka, pšenicí se vykrmovala drùbež, jeèmen 
se používal hlavnì k sešrotování a poté ke 
krmení zvíøat  a oves chutnal koním. Když 
obilí dozrálo, žalo se takzvaným hasákem. 
To nebyla obyèejná kosa, ale kosa s oblou-
kem, který prý „shánìl“ obilí. 

U obilí totiž nebylo lhostejné, kterým smì-
rem po useknutí padalo, ale bylo dùležité, 
aby padalo jedním smìrem. Potom se dob-
øe sbíralo a mohly se z nìho svazovat sno-
py. V Záluží stavìli panáky ze sedmi snopù 
a klobouk panáka, který se dìlal ze zlome-
ného snopu, ten se dával vždy po vìtru. 

Když se  pøijelo s vozem (žebøiòákem) na 
pole pro obilí, mìlo i nakládání snopù svá 
pravidla. Nejprve se dávaly snopy po dnì 
vozu klasy dozadu, aby se vyplnilo dno. Po-
tom se snopy skládaly z obou stran, klasy 
dovnitø vozu a znovu podél støedu, aby byl 
prostor dobøe využit a naložilo se co nejví-
ce. Obilí se pøivezlo do stodoly, kde se zase 
skládalo a èekalo se zpravidla do zimy, 
kdy se mlátilo. 

Jediná mlátièka v Záluží byla u Koutníkù. 
K její obsluze muselo být nìkolik lidí. Je-
den rozvazoval snopy a vkládal je do mlá-
tièky. Obilí prošlo mlátièkou, zrno padalo 
do dvou pytlù a sláma se dávala na hroma-
du. Kdo nemìl stodolu na uložení slámy, 
dìlal stoh. Vymlácené obilí se vozilo semlít 
do Chyšek na voze, taženém voly.

Na polích se také pìstoval len. Když se vy-
trhal, pokládal se pìknì na øádky a chodil 
se obracet. Používaly se k tomu obrácené 
hrábì. Když len uschnul, dával se také do 
panákù, ale ty byly menší, než ty z obilí. 

Když dozrály brambory, vyorávaly se po-
mocí vyorávaèe, kterému se øíkalo èert.

Pìstovala se také øepa a nejenom ta, kte-
ré se øíkalo burína a krmila se jí zvíøata, 
ale dokonce i ta cukrová, ze které se vaøil 
sirob. Sirobem se polévaly napøíklad šku-
bánky a bylo to prý moc dobré.

Když se sklidila pole, mohl se  pást doby-
tek všude bez omezení.

Velmi hezká vzpomínka patøí jedné ženì, 
která mìla v Záluží zvláštní postavení. 
Jmenovala se Anièka Procházková a ze Zá-
luží pocházela. Když dorostla dívèích let, 
byla poslána do služby. Neví se kam, ale 
povídá se, že to zøejmì nemìla ve službì 
lehké a když jednou v noci prala prádlo, 
její paní si ji pøišla zkontrolovat. Anièka 
se velmi polekala a následkem velkého 
leknutí se pomátla. Neví se, kde se léèi-
la, ale po léèení se vrátila zpìt do Záluží, 
kde však už ze své rodiny nikoho nemìla. 
Bylo rozhodnuto, že bude chodit od rodiny 
k rodinì a bude podle svých sil a možnos-
tí vypomáhat.  Délka výpomoci byla dána 
velikostí hospodáøství. Nìkde byla jeden, 
jinde tøi dny a zase šla o dùm dál. Povin-
ností hospodáøù bylo nechat ji vyspat 
a dát jí najíst. Ona pak za to pomáhala 
vìtšinou v kuchyni, kde dìlala pomocné 
práce. Chodila se dvìma kuføíky, kde mìla 
velmi peèlivì vyskládané svoje vìci. Ne-
mìla jich moc a tak obèas dostala od lidí 
i obleèení. 

Anièka byla moc hodná a lidé ji mìli rádi. 
V létì ráda sbírala borùvky. V 50. letech 
jí bylo zakázáno chodit po vsi a musela 
odejít do domova dùchodcù do Drhovle u 
Písku. Tam také zemøela a je pochována 
na lesním høbitovì v Písku. Ještì dnes si 
na ni však nìkteøí pamìtníci vzpomínají, 
protože patøila k životu v Záluží. Dokonce 
si pamatují, že jejím nejoblíbenìjším jíd-
lem byly takzvané Friky, což byly placky 
podobné cmundì, ale bez èesneku a ma-

joránky a pekly se na plechu. Mastily se 
sádlem a zapíjely se bílou kávou.

V 50. letech vznikl ze dvora Boháèových 
na Výšce státní statek, do kterého museli 
nejprve vstoupit ti nejvìtší sedláci. Poz-
dìji pak pøistoupili i ti menší. Až po delší 
dobì vznikla družstva. To chyšecké v roce 
1972. 

Dobytek byl svádìn do stájí, kde se choval 
hromadnì. Nezøídka peèoval hospodáø 
o svùj dobytek v cizí stáji. V Záluží byly 
4 páry koní. Ustájené byly v maštali u Kou-
delkù v èísle 12. O každý pár koní se staral 
jiný èlovìk a vykonával s jeho pomocí po-
tøebné práce. Pøed vchodem do Koudelko-
va statku stála dlouhá lavice a právì tady 
se scházeli sousedé dvakrát dennì – ráno 
a po obìdì k takzvanému rozkazu. Zodpo-
vìdný pracovník statku nebo družstva jim 
tady pøidìloval práci. 

Doma mìli lidé vìtšinou ještì malé hospo-
dáøství. Chovalo se vìtšinou prase, kach-
ny, slepice, husy. Husy se krmily šiškami. 
Šišky se vyrábìly z vody a šrotu. Sušily 
se u kamen a mìly nazelenalou barvu. 
A jak že se husa krmila šiškami? Hospody-
nì jí navlhèenou šišku vstrèila do zobáku 
a hladila jí krk shora dolù, aby se šiška po-
souvala jícnem do žaludku. Šišky byly jako 
pøilepšení k bìžnému krmení a pasení, 
aby husy byly dostateènì tuèné. Vykrmené 
husy se vìtšinou prodaly.

Vzpomínáme, jak se v Záluží dralo peøí. 
Nìkdy prý i do dvou hodin do rána. Mu-
sely drát i vìtší dìti. Pod jedním velkým 
hrncem vprostøed stolu bylo peøí sedrané 
a pod menšími nádobami mìl každý svùj 
pøídìl, který musel sedrat. Dìti nemìly 
takovou trpìlivost a chtìly jít za ostatními 
tøeba na led. To se pak nenápadnì zastr-
kalo peøí do kapsy u zástìry nebo kalhot 
a hurá na led za ostatními. Zatímco peøí 
mìlo být sedrané, poletovalo si vesele po 
Zálužské návsi. Když se ve stavení sedralo 
všechno peøí, napekly se dobroty, sezvali 
se všichni, kdo pomáhali a byla doderná.

Kdo mìl doma krávu, dìlal vìtšinou 
z nadojeného mléka máslo a tvaroh. Když 
se máslo stlouklo, dìlala se z nìj pomocí 
plátýnka šiška, která se ještì ozdobila za 
pomoci lžièky. Máslo se také pøepouštìlo. 
Nechalo se na okraji plotny zahøívat, až se 
oddìlila voda i sušina a zùstal èistý tuk. 
Kašièka, která zùstala na dnì nádoby, to 
prý byla opravdu pochoutka.

Pekl se chleba. Jednou se pekl napøíklad 
u Øezáèù a podruhé u Koutníkù. Peklo se 

vždy šest bochníkù a vždy se polovina ne-
chala doma a druhá se odnesla k souse-
dùm. Napøíštì to bylo obrácenì. 

Pec se roztopila døevem. Když mìla dosta-
teènou teplotu, což se zjistilo vhozením 
hrstièky mouky na plochu pece, sázely se 
do pece bochníky chleba. Upeèený chleba 
se skladoval v utìrce v chladnu a dlouho 
vydržel. Uložil se napøíklad ve „kvelbíku“, 
což byl špajz.  Jiné potraviny se skladovaly 
v „šíji“ nebo v „lochu“, tak se øíkalo sklepu.

Do Záluží pravidelnì zacházel pošśák pan 
Stráòka. Mìl velikou koženou brašnu, 
aè byl sám èlovìk drobný. Pøinášel psaní 
i ostatní zásilky. Ze Záluží pokraèoval na 
Výšku, do Podchýšské Lhoty a pak dále. Za 
den obešel okolní vesnice a ušel tak „kraj 
svìta“. Když pan Stráòka skonèil s prací 
pošśáka, vystøídal ho pan Veøtat.

Do školy, do kostela i za nákupem chodili 
lidé ze Záluží do Chyšek. Lidé se po práci 
dokázali také bavit. Chlapi hráli karty. Pøi-
cházeli i pøespolní z Hnìvanic. Hráli mari-
áš a nìkteøí pøitom kouøili dýmku. 

Vzpomínáme také, jak se udržovaly rùzné 
zvyky a tradice. Napøíklad o posvícení se 
pekly hnìtynky. Zdobily se lístky z myrty 
a pozdìji napøíklad lentilkami. O posvícení 
se vždy vaøily dva chody a u stolu se sešlo 
nìkdy i 30 lidí. Když chodili v Záluží èerti, 
dìti si dávaly na okno misku, ve které èe-
kaly ráno nadílku.

Na Vánoce se vaøil ocet – èerná omáèka, 
kuba, rybí polévka, ryba a pekla se vánoè-
ka. Stromeèek se zdobil rùznými ozdoba-
mi, napøíklad z drátkù. Zlatily se oøechy. 
Èasto se dìlala domácí èokoláda ze ztuže-
ného tuku a kakaa. Po štìdroveèerní ve-
èeøi se dodržovaly rùzné zvyky. Dìvèata 
tøásla bezem. Odkud se ozval pes, odtud 
mìl pøijít nápadník. Když se šlo do Chyšek 
na pùlnoèní, dala si dìvèata do kapsy lísteè-
ky a na nich byla napsána jména nápadní-
kù. Který lístek pak na pùlnoèní z kapsy 
první vytáhly, na tom mìlo být jméno toho 
pravého. Když byl zamrzlý rybníèek, chodil 
se také sekat led. Vysekala se v ledu díra 
a ve tmavé vodì se mìla vyjevit budoucnost.

Pøi vzpomínání utíká èas velmi rychle 
a tak se nachýlil pozdní veèer a byl èas se 
rozejít. Nezbývá tedy, než abych zmínila 
ty, díky nimž jsme se dozvìdìli tolik zají-
mavého ze života v Záluží. Vyprávìly mi 
paní Marie Laláková, paní Alena Málková, 
paní Milena Novotná – rozená Koutníková 
a paní Marie Koudelková a já jim za to moc 
dìkuji. Dìkuji za hezké pøijetí u Lalákù, za 
èas, který mi všechny pamìtnice vìnovaly 
a za velmi pøíjemnì strávený veèer v jejich 
spoleènosti. 

 Stanislava Hejnová - kronikáøka

Také v Záluží se vzpomínalo

Renovace 
zvonièky 

na 
Kvašśovì

Letos v srpnu Kamenictví Prèice provedlo  
renovaci zvonièky na Kvašśovì. Bìhem pra-
cí provedli kameníci odborné práce - èištìní, 
tmelení spojù a impregnaci. Renovaci fi nan-
covala Obec Chyšky.

Na fotografi ích je kaplièka pøed, v prùbìhu 
a po skonèení akce.        Mgr. Václav Kašpar
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Povinné 
pøedškolní vzdìlávání
Zaèátek školního roku pøinesl nìkteré zmìny v pøed-
školním vzdìlávání. Za nejzásadnìjší lze oznaèit povinné 
pøedškolní vzdìlávání od 1. záøí 2017. Povinné pøedškol-
ní vzdìlávání má posílit školní pøipravenost dìtí. Pod-
mínky pro povinné pøedškolní vzdìlávání jsou stanoveny 
tak, aby se zvýšila možnost úspìšného zapojení sociálnì 
znevýhodnìných dìtí do hlavního vzdìlávacího proudu. 
Je možný také pøedpoklad snížení poètù odkladù povin-
né školní docházky z dùvodu systematického vzdìlávání 
v mateøských školách a jejich efektivní pøípravy na pøe-
stup do základního vzdìlávání.

Školní rok 2017/18
Ve školním roce 2017/18 je pøihlášeno do naší mateøské 
školy 54 dìtí. Jsou rozdìleny podle vìku do tøech tøíd.

První tøídu navštìvují dìti 2 - 4 leté, druhou tøídu 4 -5 
leté a tøetí tøídu 5 – 7 leté dìti. Pracujeme podle Rámcovì 
vzdìlávacího programu, na jehož základì máme vypraco-
ván svùj Školní vzdìlávací program. Náš vzdìlávací pro-
gram je obohacen o další specifi cky zamìøené projekty.

Projekty v MŠ
Mezi nejoblíbenìjší patøí projekt „ Malí šikulové“, ve kte-
rém se dìti setkávají s netradièními technikami, pracují 
se zajímavými materiály, pøírodninami. Dalším je „ Dìt-
ský úsmìv“- projekt, ve kterém probouzíme u dìtí zájem 
o aktivní èištìní zubù. Øeè a výslovnost procvièujeme 
v projektu „ Brousek pro tvùj jazýèek“. Zájem o ekologic-
kou výchovu a vzdìlávání probouzíme u dìtí v projektu 
„ Chráníme pøírodu“. Se základy angliètiny a prvními 
anglickými slovíèky se dìti zábavnou formou seznamují 
v projektu „ Angliètinka pro nejmenší“.

Šablony pro MŠ Chyšky
Mateøská škola Chyšky se stala úspìšným žadatelem Ope-
raèního programu Vývoj, výzkum a vzdìlávání v rámci vý-
zvy 02_16_022 Podpora škol formou projektù zjednodu-
šeného vykazování s názvem „ Šablony pro MŠ Chyšky“.

Cílem projektu je rozvíjení v oblastech, které si škola ur-
èila jako prioritní pro svùj rozvoj a budoucí smìrování.

Z tohoto projektu jsou fi nancováni:
školní asistent – tato aktivita umožnuje vyzkoušet 
a na urèité období poskytnout vìtší podporu zejména 
dìtem ohroženým školním neúspìchem. V rámci pro-
jektu je rovnìž fi nancováno vzdìlávání pedagogù, 
kteøí se v zájmu zvýšení kvality pøedškolního vzdìlá-
vání zamìøí ve svém profesním rozvoji na matematic-
kou pregramotnost, ètenáøskou pregramotnost, inkluzi, 
specifi ka práce s dvouletými dìtmi v MŠ, prevenci lo-
gopedických vad a problémù komunikaèních schop-
ností u dìtí v MŠ. Odbornì zamìøená setkávání 
a spolupráce s rodièi dìtí v MŠ – cílem aktivity je po-
skytnout rodièùm prostor a informace pro vèasné rozmyš-
lení všech faktorù spojených s budoucím nástupem jejich 
dìtí do ZŠ. V øíjnu probìhlo již tøetí velice zajímavé se-
tkání tentokrát na téma: Co mùžeme udìlat pro správný 
psychomotorický vývoj dítìte, které vedla paní Romana 
Cihláøová - zkušená fyzioterapeutka z rehabilitaèního cen-
tra z Milevska. Ještì nás v tomto roce èekají dvì setkání. 
V listopadu na téma: Školní zralost a v prosinci: Jak s dìt-
mi mluvit o sexu, abychom se nemuseli èervenat.

Po celý rok se zamìøujeme na všestranný rozvoj dìtí, na 
rozvíjení dìtské tvoøivosti, vynalézavosti a hravosti. Velký 
dùraz klademe na úzkou spolupráci s rodièi ve veškeré 
výchovì a èinnostech školy.

Mateøská škola v Chyškách

Uèíme se hrou...Pøednáška speciálního pedagoga o zralosti dìtí...

Projekt  Šikulové...

Projekt Dìtský úsmìv - každodenní èištìní zubù...

Projekt Angliètina pro nejmenší...

Výchovnì vzdìlávací èinnost - klaun uèí dìti dopravu...

Práce dìtí zdobí prostory mateøské školky...

Uèíme se hrou...

Beseda s fyzioterapeutkou...

Projekt Chráníme pøírodu...

Projekt Bezpeèná školka...

Výchovnì vzdìlávací èinnost - klaun uèí dìti dopravu...

Pohádka o drakovi...
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Slavnostní otevøení 
ètenáøského klubu
Ve ètvrtek 7. 9. 2017 probìhlo v Základní škole Chyšky 
slavnostní otevøení nové uèebny pro dìti, která bude slou-
žit jako zázemí pro dva nové kluby - Ètenáøský klub a Klub 
zábavné logiky a deskových her. Ètenáøský klub bude na-
dále rozvíjet spolupráci školy a místní knihovny. Uèebna 
bude využita také pøi hodinách literatury a pøi èinnosti 
školní družiny. Bìhem otevøení èítárny èekal na hosty bo-
hatý program. Øeditelka školy Monika Bardová pronesla 
na úvod nìkolik slov o náplni klubù, poté s místostarostou 
Václavem Caltou za zvukù fanfáry slavnostnì pøestøihli 
pásku. Maskotem klubu bude sova, jejíž jméno žáci vymy-
slí a v klubu ji pokøtí. Motiv sovy zdobí i stìnu èítárny. Pøí-
tomní hosté se potìšili poslechem úryvku z knihy Strážci 
pøíbìhù, vyslechli si i pøednes úèastníkù soutìže „Vypra-
vuj!“ a zhlédli dramatizaci textu „O namyšleném krkavci“. 
Na závìr si každý sám mohl individuálnì prohlédnout no-
vou uèebnu. Prací ètenáøského klubu chce škola pozitivnì 
ovlivòovat vztah dìtí ke knihám a ètení.

Konec školního roku
Tøicátý èerven nebyl v chyšecké základní škole pouze 
dnem pøedávání vysvìdèení a louèení se s devátou tøídou.  
Byl to také den, kdy dostaly odmìnu dìti, které dosáhly 
významných úspìchù v soutìžích. Z rukou starosty a zá-
stupcù SRPDŠ pøevzali odmìnu nejpilnìjší sbìraèi papíru, 
poctiví tøíditelé papíru ve tøídì a v neposlední øadì tøída, 
která výbornì plnila podmínky Ekohlídky. Slavnostní roz-
louèení se žáky deváté tøídy se uskuteènilo v prostorách 
Obecního úøadu Chyšky.

Èapí hnízdo
Dne 17. 10. 2017 žáci 5. – 9. tøídy navštívili EKOCENT-
RUM ÈAPÍ HNÍZDO, kde nahlédli do života nìkolika druhù 
hospodáøských, chránìných i exotických zvíøat.

První školní den
Dne 4. záøí 2017 se v ZŠ Chyšky uskuteènilo slavnostní 
pøivítání 15 prvòáèkù. Nové školáèky nejprve èekalo slav-
nostní zahájení ve vestibulu školy a poté jim žáci deváté 
tøídy pøedali dárky a doprovodili své malé kamarády do 
tøídy. Prvòáèky pøivítala paní uèitelka Jaroslava Petáková 
a paní øeditelka Monika Bardová. Do první tøídy také zaví-
tal starosta Obce Chyšky Miroslav Maksa, aby i on pøivítal 
nové žáky a popøál jim mnoho úspìchù pøi jejich prvních 
školních krùècích. Rodièe prvòáèkù obdrží od obce fi -
nanèní dar 3 000 Kè na nákup školních potøeb.

Pøipomenutí 55. výroèí 
otevøení nové školní budovy 
v Chyškách
Pøipomenout 55 let od otevøení nové školní budovy 
v Chyškách a obnovit své vzpomínky si pøišli mnozí star-
ší obèané, mladší pak získat informace o životì školy té 
doby. Vedení školy pojalo oslavu v menším rozsahu, tím 
však pøátelštìjší a vøelejší. Byla pøipravena dùstojná osla-

Tøeboòsko
V minulém školním roce se podaøilo naší škole obhájit již 
potøetí titul Ekoškola. Nejvìtší podíl na tom mìli èlenové 
Ekotýmu. Za svoji práci byli odmìnìni tøídenní pobytovou 
exkurzí na Tøeboòsko, která se uskuteènila v termínu 
11. – 13. záøí. Žáci byli ubytováni v penzionu Mlýnský 
dvùr a bohatý environmentální program pro nì nachys-
tala Cassiopeia – centrum ekologické a globální výchovy 
z Èeských Budìjovic.

První den pøed obìdem dìti prozkoumávaly staré duby 
na hrázi Opatovického rybníka. Odpoledne absolvovaly 
program „Pod dubem, za dubem“, který probíhal na úze-
mí pøírodní památky Branské doubí. V úterý dopoledne 
na žáky èekal program „Rybník jako dùm“. Jednalo se 
o pozorovatelské, výzkumné i hravé aktivity zamìøené 
na ekosystém rybníka, vodní živoèichy a rostliny, který 
probíhal u rybníka Stavidlo. Odpoledne jsme se vypravili 

Základní škola v Chyškách

Žáci 8. a 9. tøídy navštívili keramièku Makra v Chyškách, 
kde jim podal výklad Ing. Martin Krause.

Petr Lívanec ze 6. tøídy pøedvádí spolužákùm vlastnoruè-
nì vyrobený model auta.

Žáci 4. tøídy na dopravním výcviku cyklistù na dìtském 
dopravním høišti v Táboøe

do Tøebonì, navštívili jsme záchrannou stanici pro volnì 
žijící živoèichy a prohlédli jsme si historickou èást mìsta. 
Tøetí den dopoledne patøil aktivitám, pøi kterých si žáci 
zopakovali nové poznatky. Také se vypravili za Èertovým 
dubem, o nìmž vypráví místní povìst.

Hlavním cílem pobytové exkurze bylo oslovit dìti pøíro-
dou, pøesvìdèit je, že stojí za to být v pøírodì. Žáci mìli pøí-
ležitost k hlubšímu porozumìní pøírodním jevùm a chápá-
ní souvislostí, v nichž jednotlivé znalosti nabývají smyslu.

Pobytová exkurze se uskuteènila díky fi nanèní podpoøe 
Jihoèeského kraje a zøizovatele školy – Obce Chyšky.

va výroèí výzdobou budovy, množstvím fotografi í, vystave-
ním kronik a pøedevším milým pøijetím nás  - hostù a divá-
kù ve škole. Všichni ze školy se mají èím chlubit. Pøítomní 
se zaujetím poslouchali vyprávìní – vzpomínky paní Olgy 
Urbanové, uèitelky, manželky bývalého øeditele Bohuslava 
Urbana. Obdivovali jsme, jak podrobnì dokázala vyprá-
vìt události kolem školy té doby. Vyuèovalo se tenkrát ve 
dvou starých budovách a ony už nemohly vyhovovat svým 
stavem. Bohuslav Urban si od svého nástupu do funkce 
øeditele školy roku 1955 stanovil cíl postavit novou školní 
budovu. Vìnoval mnoho úsilí tomuto úkolu, bylo dost pøe-
kážek, ale pøece pomocí funkcionáøù obce, okresu i kraje 
byla nová budova otevøena 2. záøí 1962.  

 Škola zde v Chyškách vždy byla propagátorem kultury 
a je stále. Zde by byla k pøipomenutí práce uèitelky Marie 
Boháèové v oblasti amatérského divadla a estrád. Svým 
nadšením dokázala získat mnohé uèitele pro spolupráci. 
Øeditel Bohuslav Urban byl známým pìstitelem ovocných 
stromkù. Vyhledával v okolí plané stromy a z jader vypìs-
toval roubováním a oèkováním mnoho kvalitních ovoc-
ných jedincù. O svých zkušenostech s pìstováním stromkù 
ve zdejších podmínkách také nìkdy pøednášel u docenta 
Pravdy na Pedagogické fakultì v Èeských Budìjovicích. 

Budova školy v uplynulé dobì doznala stavebních úprav 
– vždy ku prospìchu. Pùsobení uèitelù ve škole zde bylo 
vždy a je stále významným posláním. Ve škole je znát sna-
hu a tím výsledky v uèení a výchovì. Vše je zde upraveno 
s citem a vkusem  - jak v budovì, tak v okolí budovy. Pøe-
jeme my, hosté, všem ve škole další úspìchy v práci s dìt-
mi, klid, pohodu, dále pochopení a dobré zdraví. Díky vám 
všem ve škole!  Odcházíme z oslavy potìšeni a spokojeni. 
                                                                       Slavomír Novák
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Svìtový den zvíøat
V roce 1226 zemøel František z Assisi, patron zvíøat, kte-
rý celý svùj život zasvìtil péèi o nemocná a opuštìná zví-
øata. V roce 1931 se ve svìtì na jeho poèest zaèal slavit 
svátek zvíøat. Èeská republika si tento den zaèala pøipo-
mínat v roce 1994.

Naše škola se letos pøipojila k oslavám. Ve vestibulu ško-
ly byly vystaveny výtvarné a slohové práce žákù na téma 
“zvíøe”. Probìhla veøejná sbírka ve prospìch obèanského 
sdružení PESOS. Žáci si mohli zakoupit magnetky s obráz-
ky zvíøat. Vybraná fi nanèní èástka bude využita na veteri-
nární péèi a na zajištìní krmiva pro zvíøata bez domova. 
Dìti se nejvíce tìšily na pøednášku Martina Hùlky a Bar-
bory Tylové o ohrožených zvíøatech. Pøednášející pøijeli 
ze ZOO Vìtrovy a velký zájem byl o jejich zvíøecí doprovod 
- o psa Nelu, želvu, agamu Oskara a morèe. Cílem Svìtové-
ho dne zvíøat je pøedevším pøipomenutí, že i zvíøata jsou 
souèástí naší planety a naše chování k nim by mìlo být 
ohleduplné. A to se, doufám, v naší škole podaøilo.

Halloween
Každoroènì slaví uèitelé a žáci Základní školy Chyšky an-
glosaský svátek Halloween jako pøipomínku tradic anglic-
ky mluvících zemí. 

Letos tomu nebylo jinak. Dìti si pøipomnìly, že se tento 
svátek slaví jako vzpomínka na všechny zesnulé, a pa-
mátku uctily obléknutím kostýmù, jak se to dìlá po celém 
svìtì. 

V tìlocviènì základní školy bylo pro dìti pøipraveno pøe-
kvapení v podobì halloweenských her. Dìti z páté a sed-
mé tøídy pøipravily nìkolik stanovišś, kde žáci prokazovali 
nejen fyzické dovednosti, ale také znalosti v oblasti ang-
lického jazyka a ètenáøské gramotnosti. Za splnìní úkolù 
dostávali sladkosti jako pøi pravém Trick or treat.

Vysoký Chlumec
Dne 17. 10. 2017 žáci 1. – 4. tøídy ZŠ Chyšky navštívili 
skanzen Vysoký Chlumec – Muzeum vesnických staveb 
Støedního Povltaví. Ve skanzenu je možno zhlédnout cel-
kem 18 staveb.

Setkání s èeskou pohádkou

Spolek rodièù a pøátel dìtí a školy pøi ZŠ v Chyškách

První listopadový den odpoledne navštívily dìti ze školní 
družiny obecní knihovnu. Paní knihovnice Lenka Kváèo-
vá pro nì pøipravila zajímavý program. Nejprve si všich-
ni pøipomnìli, co to jsou pohádky, èím se vyznaèují, jak 
vznikají. Paní knihovnice se na této schùzce zamìøila na 
pohádky èeské. Vybrala knihu od autora Jana Drdy a pøe-
èetla pøíbìh, Jak Honza potkal pohádku, kterou napsal Jiøí 
Marek. Potom každý dostal kvízový text O perníkové cha-
loupce, který luštili všichni spoleènì. 

V poèítaèové høe Kouzelné vaøení, kterou jsme zakonèili 
oslavu halloweenu, byla vytvoøena roztodivná jídla. Dìti 
si užily spoustu legrace. A na závìr byla sladká odmìna. 
Dìkujeme.   Ivana Peciválová           

Èinnost spolku
Na podzim roku 2016 vznikl z iniciativy 
vedení ZŠ Chyšky Spolek rodièù a pøátel 
dìtí a školy pøi ZŠ Chyšky. Spolek vznikl 
za úèelem sdružovat rodièe a pøátele dìtí 
a školy. Jeho úkolem je podpora žákù, 
pomoc základní škole pøi plnìní jejího 
poslání, pomoc pøi komunikaci se státní 
správou, samosprávou a rodièi, pomoc pøi 
pøípravách a organizování školních akcí, 
získávání a poskytování fi nanèní podpory 
základní škole a jejím žákùm. 

Po roèním pùsobení pøinášíme struèný pøe-
hled akcí, které spolek organizoval nebo se 
na jejich organizaci podílel a akce školy, 
které spolek fi nanènì èi materiálnì pod-
poøil. 

První akcí spolku byla Drakiáda, která se 
kvùli nepøízni poèasí konala až napodruhé. 
Zaèátkem ledna spolek vyhlásil první kolo 
celoškolní soutìže ve sbìru starého papí-
ru. Zúèastnily se ho všechny tøídy. Spolu 
se školskou radou a základní školou jsme 
uspoøádali XV. Školní ples, který se konal 

14. 1. 2017 v Kulturním domì v Chyš-
kách a nesl se v duchu pohádky Snìhurka 
a sedm trpaslíkù. Hlavní postavy v pohád-
ce ztvárnili žáci deváté tøídy se svou tøídní 
uèitelkou. V lednu probíhal lyžaøský výcvik 
na Monínci. Žákùm, kteøí se tohoto kurzu 
zúèastnili, spolek pøispìl  2OO Kè. 

Na jaøe spolek vyhlásil akci „Burza knih 
a hraèek aneb dejme nepotøebným vìcem 
šanci“. Pøed Velikonocemi jsme uspoøádali 
velikonoèní kreativní dílnièku, kde si mohl 
každý návštìvník vyrobit velikonoèní deko-
raci nebo nazdobit perníèky.Pro akci první 
tøídy „Rytíø ètení“ spolek zakoupil šerpy pro 
pasování ètenáøù. Ke Dni dìtí dostali všich-
ni žáci od spolku zmrzlinu.

V èervnu pokraèovala celoškolní soutìž ve 
sbìru starého papíru vyhlášením druhé-
ho kola. Celkem za celý rok žáci nasbírali 
6270 kg starého papíru. Soutìž vyhrála 
7. tøída, která nasbírala 1757 kg starého 
papíru a vydìlala si 2207 Kè na svoje ak-
tivity. Penìžní odmìny za svoje nasbírané 
kila starého papíru dostaly na svoje aktivity 
i ostatní tøídy.

Spolek nakoupil odmìny pro žáky na škol-
ní sportovní olympiádu, pro školní soutìž 
Ekohlídka a pro školní soutìž ve tøídìní 
odpadu. Dále spolek nakoupil knižní od-
mìny pro talentované žáky, kteøí úspìšnì 
reprezentovali školu na rùzných soutìžích 
a olympiádách.

Poslední den školního roku byl kromì pøe-
dání vysvìdèení ve znamení rozlouèení se 
s devátou tøídou. Spolek pro toto slavnostní 
rozlouèení poøídil upomínkové pøedmìty.

Aby byl vstup do první tøídy veselejší, ob-
daroval spolek nové prvòáèky parádními 
kšiltovkami.

Podzimní tvoøení a lampionový prùvod je 
zatím naší poslední akcí. Informace, jak tato 
akce probíhala, pøinášíme v samostatném 
pøíspìvku.

V souèasné dobì pøipravujeme již XVI. Škol-
ní ples, který se bude konat 13. 1. 2018 
v Kulturním domì v Chyškách. Mùžeme 
prozradit, že na programu bude kromì slav-
nostního pøedstavení souèasné deváté tøí-
dy, taneèní vystoupení školního taneèního 

kroužku pod vedením paní uèitelky Kvìty 
Prùšové a taneèní vystoupení skupiny EFK 
z Milevska. K tanci a poslechu zahraje sku-
pina Elizabeth. Všichni jste srdeènì zváni! 

Spolek rodièù a pøátel dìtí a školy pøi ZŠ
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Divadelní pøedstavení

Podzimní tvoøení

Žáci II. tøídy základní školy navštívili knihovnu

Pro širokou veøejnost se v pátek 20. øíjna konalo v areálu základní školy podzimní kreativní odpoledne. Toto podzimní 
tvoøení uspoøádal Spolek rodièù a pøátel dìtí a školy pøi ZŠ Chyšky. Úèast byla vysoká – pøišlo pøes 50 tvoøivých dìtí.

Po milém pøivítání a vyslechnutí nìkolika nutných organizaèních pokynù se dìti rozešly na jednotlivá stanovištì. Paní 
Martina Fridrichová vyrábìla s dìtmi sladké oranžové marcipánové dýnì s pendrekovou stopkou a jen pár dìtí odolalo 
pokušení nesníst je. Støedem pozornosti a to nejen pro chlapce bylo stanovištì s akuvrtaèkou. Tu si pøinesla maminka 
Barbora Kukaèová. Vrtaèka skvìle posloužila pro vytvoøení otvorù v kaštanech pro zapíchnutí špejlièek. Z této zajímavé 
práce byly na svìtì krásná zvíøátka. Strašidelné zápichy - ducháèky z kaštanù a papírových kapesníèkù dìti vyrábìly u paní 
Marie Koudelkové. Podzimní rùžièky z javorových listù dìti s pomocí maminek „motaly“ s paní Lenkou Caltovou. Masky na 
oslavení halloweenu malovaly a støíhaly dìti s paní Lenkou Kváèovou. Dìti si také mohly vyzkoušet dlabání a vyøezávání 
dýní. Na tomto venkovním stanovišti se dìtem vìnovala paní Jitka Kortanová. Pod jejich rukama vznikly krásné, nápadité, 
usmìvavé, ale i šklebící se dýnì. Nìkteré z nich byly k prohlédnutí pøed školou. Vše ostatní, co bylo zrovna potøeba, zajišśo-
vala paní Michaela Chocholová.

Po nároèném odpoledni všem vyhládlo. Sušenky, sladké øezy a buchty, které maminky napekly, pøišly vhod. Zahøál nás 
pøipravený èaj a káva. Když se zaèalo stmívat, byly dìti už nedoèkavé – tìšily se na slíbený lampionový prùvod. Maminky 
rozdaly lampiony a postupnì je rozsvítily. Dìti a rodièe vy-
tvoøili dlouhý prùvod, který se pøesunul na náves. Na žádost 
dìtí jsme šli do „vìtší tmy“ na louku u høbitova a pozorovali 
krásu rozsvícených lampionù. Nakonec jsme se vrátili zpát-
ky ke škole a celou akci ukonèili. Dìti si odnesly lampiony, 
své výrobky a míøily ke svým domovùm.

Na závìr bychom chtìli podìkovat vedení Základní školy 
v Chyškách za poskytnutí prostorù a všem maminkám, které 
se aktivnì podílely na tomto krásném kreativním odpoledni.                                                                                                                   
                               Spolek rodièù a pøátel dìtí a školy pøi ZŠ

V úterý 24. 10. 2017 byla výuka ètení a literární výchovy pro dìti druhé tøídy základní školy netradièní. Neuèily se ve škole, 
jak je tomu každý den zvykem, ale hodinu èeského jazyka strávily v místní knihovnì.  

Nejdøíve si prohlédly knihovnu a dále aktivnì pracovaly s abecedou, seznámily se s knihami a nìkteré hledaly ve jmen-
ném katalogu. Další èást byla zamìøena na knihu „Honzíkova cesta“, kterou právì dìti ve druhé tøídì s paní uèitelkou 
Mgr. Lenkou Pešièkovou ètou. Každý pøedvedl svou ètenáøskou dovednost a poté vyplnil pøipravený pracovní list. Název 
knihy, jméno autora, jméno ilustrátora, poèet stran. 

Do povídání o obsahu knihy pak dìti doplnily zbývající text a namalovaly obrázky podle zadání. A protože nejcennìjším 
pokladem Honzíka z „Honzíkovy cesty“ od Bohumila Øíhy byla duhová kulièka, každý si ji jako dárek na památku i odnesl.

Lenka Kváèová - knihovnice

V období prázdnin uspoøádala Obec Chyšky další kul-
turní zájezd, tentokrát na otáèivé divadlo do Týna 
nad Vltavou. Zájezd se konal 22. èervence 2017 
a pøedstavení, na které jsme odjeli dvìma autobusy, se 
jmenovalo „Noc na Karlštejnì.“ Atmosféra byla úplnì jiná 
než v divadlech, na které jsme byli dosud zvyklí a hlavnì 
nám pøálo poèasí, což je pøi venkovním pøedstavení jeden 
z hlavních úspìchù. Podle kladných ohlasù se pøedstavení 
vydaøilo a všichni si odnesli nejen pìkný zážitek, ale také 
si mohli zazpívat známé písnièky z tohoto úspìšného mu-
zikálu.   
Po nìkolika zájezdech po pražských divadlech pøipravi-
la obec další obdobný výlet. V sobotu 11. listopadu 2017 
jsme se vypravili na muzikál od Janka Ledeckého IAGO. 
Pokud je to možné, snažíme se pøidávat i nìjaký ten bo-
nus navíc, a proto si mohli obèané zpøíjemnit dobu èekání 
na muzikál návštìvou muzea voskových fi gurín Grévin. 
Zatímco si nìkteøí prohlédli všechny vystavené postavy 
a ještì stihli kávièku pøed muzikálem, vìtšina se ve vo-
skovém svìtì celebrit a sportovcù doslova ztrácela. Kdo 
do muzea nechtìl nebo tam už byl, mohl si udìlat svùj 
vlastní program. V 18 hodin jsme ovšem všichni již se-
dìli v hledišti divadla Hybernia a oèekávali zahájení 
muzikálu IAGO. Muzikál podle Shakespearova Othella. 
Geniální klasické milostné drama, modernì zpracované 
a pøenesené hudbou do žhavé souèasnosti. Vyprávìné 
tak, jak ho prožívá Shakespearùv nejslavnìjší zloduch 
IAGO. Po sobotních zážitcích jsme se pak ve veèerních 
hodinách vraceli domù unaveni, ale se spoustou dojmù.
    Lenka Kváèová - knihovnice

Vážení pøátelé  –  hasièi

Pomalu se zaèíná schylovat ke konci roku 2017 a jednot-
livé hasièské sbory zaènou hodnotit, co se jim podaøilo, co 
se nepovedlo a zaène se pøemýšlet, co dìlat v roce 2018.

Hasièské sbory v celé naší republice, takže i v našem 
okrsku, prošly pøeregistrací podle obèanského zákoníku 
a musely být zapsány u Mìstského soudu v Praze, aby 
mohly dále provozovat svoji èinnost. Na hasièském aktivu 
v Kvìtuši 10. listopadu obdržely všechny sbory nové vý-
pisy ze spolkového rejstøíku. Druhé tyto tiskopisy budou 
založeny na obci a tøetí potom v archivu na okrsku. Další 
velmi dùležitou vìcí pro všechny sbory je skuteènost, že 
byla zahájena èinnost na výmìnì èlenských prùkazù. Je 
však potøeba, aby jednotlivé sbory pøedaly fotky svých 
èlenù urychlenì na okresní sdružení, které potom prù-
kazy vyhotoví.

Sdružení hasièù 
Èech,

Moravy a Slezska

okrsek Chyšky

Nyní ještì krátce k práci chyšeckého okrsku. Myslím, 
že zástupci našeho okrsku velmi dobøe reprezentují jak 
okrsek, školu, tak i obec. Mladí hasièi na okresní soutìži 
Plamen 2017, která se konala na Mozolovì, obsadili v 
kategorii pøípravka Kvìtuš 2. místo, v kategorii mlad-
ších Chyšky 3. místo, Kvìtuš  4. místo a v kategorii star-
ších potom Chyšky 4. místo.    

Na okresní soutìži dospìlých v Písku zastupovali naši 
obec i okrsek hasièi z Kvìtuše se dvìma družstvy. V ka-
tegorii mužù skonèili na 4. místì a v kategorii seniorù 
potom na místì druhém v okrese.

Z další èinnosti lze konstatovat, že 23. èervna bylo pro-
vedeno provìøovací cvièení, a i když bylo poznamenáno 
neúèastí zásahových jednotek z Kvìtuše a Chyšek, které 
byly u požáru v Makovì, splnilo toto cvièení svùj úèel. 

Schùze okrsku byly letos dvì. 27. ledna byla výroèní val-
ná hromada a 21. dubna pøíprava na okrskovou soutìž. 

Do roku 2018 jako jeden z hlavních bodù bude opìt 
sraz se zasloužilými hasièi Chyšecka, který by se mìl 
uskuteènit nìkdy v mìsíci dubnu.

Na závìr této mé zprávy bych rád podìkoval touto ces-
tou všem poctivým hasièùm a hasièkám za jejich ce-
loroèní práci ve prospìch sboru a ve prospìch svých 
osad. Za práci, která není mnohdy vidìt, ale je též velmi 
dùležitá. Pøeji všem klidné a pøíjemné Vánoce v kruhu 
nejbližších a do roku 2018 hlavnì hodnì zdraví.

 Kubec Jaroslav – pøedseda KaRR pøi OSH Písek
  a starosta okrsku Chyšky
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Dìtský den
V sobotu 26. 8. 2017 pøipravili èlenové 
Sboru dobrovolných hasièù z Nové Vsi za 
pøispìní Obce Chyšky dìtský den, spojený 
se stanováním. Tentokrát se nesl v indián-
ském duchu. Na høišti v Nové Vsi vyrostl 
velký indiánský stan týpí a indiánský totem.

Nìkteré dìti si dokonce na tuto akci vy-
robily indiánské èelenky a namalovaly na 
oblièej indiánské motivy.

Po pøivítání se dìti rozdìlily do dvojic 
a s èasovými odstupy vyšly na pohádkovou 
cestu. Na této pouèné a zábavné výpravì 
potkaly vodníky, Krakonoše, vosu papírni-
ci, Èervenou karkulku, klauna, èarodìjni-
ci, èerta a konèily u indiánky s kovbojem. 
Každá postava mìla pro dìti pøipravený 
úkol a za jeho splnìní dìti dostávaly od-
mìny. Na pohádkovou cestu se vydalo 
i nìkolik odvážných dospìlých. V cíli na 
všechny èekaly odmìny a obèerstvení. 

Z NOVÉ VSI….
V závìru odpoledne si dìti užily diskoté-
ku. Po setmìní se dìti vypravily na stezku 
odvahy. V pozdních veèerních hodinách se 
všichni odebrali do svých stanù a domovù. 
Ti nejodvážnìjší strávili noc v postaveném 
týpí.

K dobré náladì pøispìla hudba v podání 
pánù Michala Votruby a Jiøího Kváèi.

Velké podìkování patøí všem, kdo se podí-
leli na realizaci celé akce a všem, kdo se 
této akce zúèastnili. 

Cesta do hlubin 
Orlické pøehrady
V pátek 4. 8. 2017 v podveèer se hasièi, 
hasièky a jejich blízcí vydali na noèní pro-
hlídku vodního díla Orlík. Hned v úvodu 
jsme mìli možnost na vlastní oèi vidìt 
spuštìní generátoru elektrárny. Poté nás 
zkušený prùvodce provedl pøístupnými 
prostorami tohoto jedineèného díla. 

Kvìten 2017
Náš další výlet na Šumavu jsme si napláno-
valy na 19. – 21. kvìten 2017 do Hojsovy 
Stráže, do známého rekreaèního støediska 
a východiska turistických tras. Po uby-
tování na bývalé faøe jsme se vydaly na 
výstup pøes Mùstek (1235 m) na Pancíø 
(1214m). Vrcholek Pancíøe láká všechny 
turisty nádherným výhledem, kde Klub ès. 
turistù vybudoval v roce 1928 turistickou 
chatu s nízkou rozhlednou a v roce 1970 
zde byla vybudována i lanová dráha. Po 
18 km pochodu nás èekala výborná veèeøe 
v penzionu U Roselù v Hojsovì Stráži. 

V sobotu ráno jsme odjely do Železné Rudy 
a naše pìší cesta smìøovala do Alžbìtína, 
kde je železnièní stanice na pomezí jiho-
východního Nìmecka a Èeska a zajíma-
vostí je, že státní hranice prochází pøímo 
prostøedkem stanièní budovy, která je 

Celá prohlídka trvala zhruba 60 minut 
a nìkteøí z nás zavzpomínali i na dobu, 
kdy se pøehrada budovala a oni se na její 
stavbì podíleli. Po opuštìní vnitøních pro-
stor se nám naskytl nádherný pohled na 
rozsvícenou pøehradu. 

Na cestì k domovu jsme se zastavili na spo-
leèné veèeøi v kováøovské restauraci, kde 
jsme probírali právì naèerpané informace.

Brigády
V letní sezónì èlenové Sboru dobrovol-
ných hasièù z Nové Vsi pravidelnì vyžínali 
pøíkopy podél komunikace Vilín – Nová 

Ves – Chyšky a udržovali požární nádrž. 
Pøi další brigádì provedli vyrovnání plo-
chy malého høištì a drenáží zajistili odvod 
povrchové vody ze høištì. V místním kul-
turním domì vymalovali chodbu.

Sportovní 
nedìlní odpoledne
O tom, že je místní sportovištì využité, ne-
mùže být pochyb. Každou nedìli odpoled-
ne, pokud to poèasí dovolí, zde probíhají 
volejbalové zápasy. Tìch se pravidelnì 
úèastní nejen místní, ale i pøespolní spor-
tovci.    Lenka Caltová

Chyšecké turistky poznávaly Šumavu
rozdìlená na èeskou a nìmeckou èást. 
Odtud jsme jely jednu zastávku vlakem do 
Ludwigsthalu. Zde bývala sklárna na výro-
bu zrcadlového skla. V okolí se rozkládá 
národní park Bavorský les, který jsme si 
se zájmem prohlédly a vystoupily na roz-
hlednu, kde nám pøišla k chuti malá káviè-
ka. Cesta zpìt Ferdinandovým údolím pøes 
Debrník do Železné Rudy nám v dobré ná-
ladì rychle ubìhla a po 19 km celodenním 
putování jsme si rády pøi obèerstvení od-
poèinuly. 

V nedìli ráno jsme vyšly na vyhlídku na 
Hojsovce. Pak jsme naložily svá zavazadla 
a cestu k domovu jsme si obohatily o záži-
tek z prohlídky Evropského unikátu v Dob-
ré Vodì.  Kostel sv. Vintíøe s pøekrásným 
sklenìným oltáøem a ètrnácti sklenìnými 
plastikami køížové cesty, vytvoøený místní 
skláøkou Vladimírou Tesaøovou je obdivu-
hodný. Pak následoval výstup na skálu sv. 
Vintíøe a odjezd do Hartmanic s prohlíd-

kou zajímavé synagogy. Šumavské puto-
vání jsme ukonèily vycházkou Annínem 
s prohlídkou místní sklárny. Pøi dobrém 
obìdì jsme hodnotily náš pobyt na Šuma-
vì na výbornou, a proto bychom se rády 
na další šumavská místa podívaly zase 
v podzimní dobì.

Øíjen 2017
Tento plán jsme realizovaly 6. øíjna 2017. 
Naše cesta smìøovala na Kubovu Huś, 
nejvýše položenou venkovskou osadu 
v Èeské republice o nadmoøské výšce 
995 m. Zabydlely jsme se ve velmi hez-
kém Penzionu Fiala a hned dopoledne 
vyšly do známého pralesa  na úpatí hory 
Boubín, kde nejstarší smrky jsou 300 až 
400 let staré. Døevìná 21 m vysoká roz-
hledna Boubín na vrcholu 1362 m n. m. 
nám poskytla úchvatný výhled do celého 
okolí, jen Alpy byly ukryty v mlžném opa-
ru. Druhý den èasnì ráno zatažená šedivá 

obloha neslibovala pìkné sobotní poèasí, 
ale to se umoudøilo a podzimní šumavské 
sluníèko nám ukázalo kouzelné barvy pod-
zimu. Zvolily jsme pìší 17 km trasu v okolí 
Borové Lady ležící na Teplé Vltavì na hra-
nici Národního parku Šumava. Cesta za-
èínala na Chalupském chodníèku nauèné 
stezky smìrem k velkému rašelinnému 
jezírku s plovoucími ostrùvky, podél slati 
k rozcestníku Pod zvìøincem na Nové 
Hatì – Polesí, Šindlov, Kamenné a pøe-
krásnou Alpskou vyhlídku, kde se otevøel 
pohled na celé údolí Teplé Vltavy, ale Alpy 
pro nás byly opìt zahaleny mlhou. Silnice 
vedoucí z Lipky nás dovedla zpìt do Bo-
rových Lad. Nedìlní zachmuøené poèasí 
vydrželo celé dopoledne, mrholení nám 
ale nevzalo chuś se dojít podívat z Kvildy 
na symbolický pramen nejdelší èeské øeky 
Vltavy. Vycházka Kvildou nás ubezpeèila 
o jedineènosti šumavských obcí a krás-
ném okolí. Všechny úèastnice podzimního 
výletu již zase plánovaly, kam se podíváme 
na Šumavì na jaøe a tìšily se na veèerní 
seriál ze Šumavy Policie Modrava.

Turistky Chyšky
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Jak si vede atletický oddíl TJ Chyšky

Fotbalový klub FC Chyšky
Do letošní sezóny v krajské soutìži skupi-
ny C jsme šli plni oèekávání. Trenér Josef 
Barda se totiž zase èinil a dovedl do týmu 
Pavla Janoucha a Jana Šimáka. Sestava pro 
letošní sezónu 2017/2018 byla opravdu 
nabitá!

Podzimní èást probíhala následovnì:

V prvním zápase jsme vyrazili do Kestøan, 
kde se o naší výhru 4-2 postarali Miroslav 
Kukaè, Jan Málek a dva góly dala naše let-
ní posila Jan Šimák. Krásný úvod. Horký 
srpen jsme zakonèili domácím zápasem 
se silným mužstvem z Mirovic. Napínavý 
zápas, za nás støelci Tomáš Turek a Lukáš 
Lívanec, skóre 2-2. V dalším utkání jsme 
vyrazili do dalekého Oseku. A tady nám to 
sedlo! Skóre 5-1. Støelecký apetit pøedved-
li Tadeáš Vaverka, Lukáš Lívanec, Jan Ši-
mák a dvìma zásahy pokoøil brankáøe ma-
tador našeho týmu obránce Standa Èapek.  
V 5. kole nás èekalo první pikantní derby 
s Kováøovem. Vyhecovaný zápas, jak na 
høišti, tak v hledišti, zvládli naši borci na 

Druhým roèníkem Víkendu pro dobrou vìc navázali fotba-
listé z Chyšek Jakub Barda s Tomášem Turkem, jimž s or-
ganizací výraznì pomáhala také Jakubova sestra Nina, na 
první úspìšnou akci z èervence 2015. Tehdy se vybralo 
na pomoc postiženému Danielu Grafonerovi 42 500 ko-
run. A letos se èástka ještì více než zdvojnásobila!

Víkendovou akci zahájila v sobotu veèer v KD Chyšky 
písnièkáøka Bára Reiterová, která má v Chyškách poèet-
ný fanklub. Pak už ale pøišel vrchol veèera, kvùli které-
mu vážili do Chyšek cestu pamìtníci zblízka i zdaleka. 
Na jevišti se objevili Václav Lívanec, Petr Kortánek, Josef 
Barda, Josef Špánek a Luboš Petøík. Uvedl je moderátor 
Tadeáš Vaverka a vyzval všechny v sále: Zpátky do roku 
1984! Rokem 1984 vyvrcholila èinnost kapely Paradox 
– kultovní záležitosti tohoto regionu, jak Tadeáš Vaverka 
pøipomnìl. A nezapomnìl dodat, že on sám byl v té dobì 
ještì dávno „na houbách“, tak jako mnozí v sále, kteøí se 
vzápìtí zaøadili po boku generace svých rodièù mezi nové 

TJ Chyšky je èlenem spolku Èeské asociace Sportu pro 
všechny. Pod hlavièkou asociace pùsobí Atletický oddíl 
Chyšky spoleènì s oddílem fl orbalu. Èinnost Èeské asoci-
ace Sport pro všechny (ÈASPV) se snaží pøiblížit a zpøí-
stupnit tìlesnou výchovu a sport široké veøejnosti. Svým 
pojetím se hlásí k odkazu dr. Miroslava Tyrše a jeho ná-
sledovníkù. 

Atletický oddíl Chyšky patøí mezi ty, které svými výkony 
a úèastí na sportovních akcích dobøe reprezentují obec. 
Mezi aktivní sportovce patøí nejen žáci naší základní ško-
ly, ale patøí mezi nì i ti, kteøí již mají k Chyškám pouze 
vztah platonický, pøesto dál reprezentují naši obec pod 
hlavièkou tìlovýchovné jednoty. 

Mezi ty nejúspìšnìjší atlety, kteøí reprezentovali naši obec 
v letošním roce, patøí dorostenec Patrik Bouška. Svými vý-
kony se øadí v jihoèeských tabulkách mezi nejúspìšnìjší 
mladé atlety. 

Nìkteré jeho výsledky ze soutìží, které jsou vedeny v ta-
bulkách Èeského atletického svazu: 
• 7. roèník Velké ceny SK Èéèova pro dorost, st. a ml. 

žactvo a pøípravku (TJ SK Èéèova È. Budìjovice) – bìh 
50 m - 1. místo, bìh 60 m – 1. místo

• Mistrovství Jihoèeského, Plzeòského a Karlovarského 
kraje v kategorii mužù, žen, juniorù, juniorek, doros-
tencù, dorostenek (T. J. Sokol Èeské Budìjovice) – bìh 
1500 m – 3. místo

• 11. roèník Píseckého kilometru (Atletika Písek, z. s.) – 
bìh 200 m – 1. místo, bìh 1000 m – 3. místo

jednièku, skóre 3-1. O branky se tentokrát 
postarali Martin Prášek, kapitán Michal 
Kosík a Lukáš Lívanec. Perfektní týmový 
výkon.  Další týden vyrazil náš tým do da-
lekého Písku, na Hradištì. Tam se hraje 
tìžce, a pøesto jsme tam urvali remízu 2-2. 
Tady se bojovalo o každý metr høištì. Skó-
re z naší strany mìnil opìt Standa Èapek 
a Jan Šimák. Èekal nás tìžký domácí zápas 
s první Putimí. Velkou èást zápasu jsme 
díky brance Ondøeje Brože vedli, ale nako-
nec nás soupeø v závìru pøehrál a vstøelil 
vítìznou branku – prohra 1-2. Jenže náš 
tým má silnou morálku, a proto když pøi-
šel na øadu další domácí zápas a zde velmi 
silná Sedlice, ukázal svùj charakter. Vy-
rovnaný zápas, Jan Šimák nás poslal do ve-
dení, soupeø vyrovnal. Do vítìzné euforie 
narvaného stadionu poslal svým krásným 
gólem Tadeáš Vaverka. Skóre 2-1, další 
tøi body doma. Na konci záøí jsme vyra-
zili do Podolí, kde jsme po vyrovnaném 
utkání byli šśastnìjší a vyhráli 1-0. Gól dal 
zkušený stoper Jan Málek. V 9. kole pøišel 

další vyhecovaný zápas, pøijel Sepekov. 
Tento zápas po vyrovnaném zaèátku byl 
naprosto v naší režii a Sepekov naši fotba-
listé pøejeli 4-0. O branky se postarali opìt 
posila Jan Šimák 2x, Jirka Barda a Václav 
Kosík. Desáté kolo nás poslalo do Bìlèic u 
Strakonic a tam se nám daøí – výhra 2-1, 
náš støelec Václav Kosík 2x. A v 11. kole 
další derby, tentokrát s Božeticemi. Vyhe-
cované derby nám pøineslo bod za remízu 
0-0. Další domácí zápas byl odložen díky 
vìtru a dešti. Byl odehrán 17. listopadu 
a s prvními Semicemi jsme si rozdìlili kaž-
dý bod za remízu 1-1. Remízu vystøelil již ve 
4. minutì Václav Kosík. Na závìr pøišly dva 
zápasy, kdy se nezadaøilo. Byla to prohra 
v Klukách 3-1, kdy skóre zachraòoval Jan 
Málek a prohra v Sedlici 3-1, kde snižoval 
Lukáš Lívanec.

Tuto podzimní èást považujeme za úspìš-
nou a do jarní èásti sezóny se chceme udržet 
na špièce tabulky krajské soutìže I. B tøídy.

M. Vaèlena 

Tým FC Chyšky:
Brankáøi: P. Janouch, P. Hoferek, J. Kukaè
Obránci: O. Brož, T. Vaverka, R. Vaèlena, 
J. Málek, S. Èapek. L. Souèek
Záložníci: L. Lívanec, M. Kosík, M. Kukaè, 
V. Kosík, J. Barda, T. Turek, O. Špánek
Útoèníci: J. Šimák, M. Prášek, P. Janda
Trenéøi: B. Hanus, J. Barda
Vedoucí týmu :  M. Vaèlena
Hlavní poøadatel: J. Špánek

fanoušky Paradoxu. V roce 1985 pak nastoupili nìkteøí 
èlenové kapely základní vojenskou službu a tím úspìšná 
éra Paradoxu skonèila.

Díky sobotní zábavì v chyšeckém kulturním domì, kam 
dorazilo pøes pìt stovek divákù, a také výnosem z kasièek, 
do kterých mohli pøispívat návštìvníci nedìlního chari-
tativního utkání na fotbalovém høišti, se vybralo celkem 
100 tisíc korun. Získanou èástku, která pøedèila veškerá 
oèekávání, tentokrát odeslali poøadatelé na konto malé 
Lucie Sukové z Písku, která pøi autonehodì pøišla o ruku 
a potøebovala by robotickou protézu. Samotné exhibièní 
utkání mezi místními fotbalisty FC Chyšky, úèastníky nej-
nižší krajské soutìže I. B tøídy a Výbìrem Josefa Bardy, 
za který nastoupili známí sportovci v èele s legendárním 
fotbalistou Janem Kollerem, skonèilo 5:3 pro hvìzdný tým. 
O to ale tentokrát vùbec nešlo...

 za organizátory Víkendu pro dobrou vìc 
 Nina Bardová a Jakub Barda

Výtìžek z Víkendu pro dobrou vìc 
se nakonec vyšplhal až na rovných 100 tisíc korun!

• Jarní atletický Jindøicháè (SKOK J. Hradec, z. s.) – bìh 
1000 m – 3. místo, bìh 100 m – 2. místo, bìh 800 m – 
2. místo, hod koulí – 3. místo

Mezi úspìšné atlety chyšecka patøí i dívky. Úspìšnì si 
v letošním roce vedla Nela Miòhová a Štìpánka Prášková. 
V kategorii pøípravky se umísśovaly na pøedních místech.

Nìkteré jejich výsledky ze soutìží:
• 11. roèník Píseckého kilometru (Atletika Písek, z. s.) 

- Nela Miòhová - bìh 50 m pøekážek – 9. místo, bìh 
50 m – 6. místo, Štìpánka Prášková - bìh 50 m pøeká-
žek – 8. místo, bìh 50 m – 10. místo

• Republiková soutìž ÈASPV v atletickém víceboji pro 
rok 2017 (TJ Spartak Tøebíè) – Nela Miòhová - bìh 50 m 
- 16. místo, dálka - 13. místo, bìh 400 m - 6. místo.

• Krajský pøebor v pøespolním bìhu Jihoèeského kraje 
(v areálu prachatické ZŠ Národní) – pøespolní bìh 
650 m - Nela Miòhová 3. místo a Štìpánka Prášková 7. 
místo

• 7. roèník Velké ceny SK Èéèova pro dorost, st. a ml. žactvo 
a pøípravku (TJ SK Èéèova È. Budìjovice) - Nela Miòhová 
si odvezla dvì ètvrtá místa v bìhu na 50 m a 60 m. 

Za výsledky atletù TJ Chyšky stojí pøedevším pøedseda 
a trenér v jedné osobì Mgr. Josef Fuka. Za jeho dosavadní 
práci mu patøí jistì podìkování a pøání, aby byl ve svém 
úsilí stále úspìšný.

Miroslav Maksa (zdroj: Mgr. Josef Fuka, pøedseda TJ Chyš-
ky, tabulkové výsledky Èeského atletického svazu)

Rk. Družstvo + 0 - Skóre Body

1 Semice 14 1 2 51:16 34

2 Sedlice 14 2 2 35:15 32

3 Putim 14 3 3 40:30 27

4 Chyšky 14 4 3 29:19 25

5 Hradištì 14 4 5 27:22 19

6 Sepekov 14 1 7 25:24 19

7 Osek"B 14 1 7 26:31 19

8 Božetice 14 4 6 25:24 16

9 Kluky 14 4 6 28:36 16

10 Mirovice 14 3 7 29:32 15

11 Bìlèice 14 3 7 24:44 15

12 Kováøov 14 2 8 27:42 14

13 Kestøany 14 3 8 26:40 12

14 Podolí II 14 3 8 18:35 12
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Jak probíhaly volby do poslanecké snìmovny v Chyškách? Volební úèast v obou okrscích byla pøibližnì stejná v Chyškách 68%, v Ratiboøi 65%. Celostátní prùmìr volební úèasti byl nižší a dosáhl 60,84%. 

Volby do poslanecké snìmovny v Chyškách

Jak tøídíme....
Produkce odpadu v celosvìtovém množ-
ství je enormní a stále stoupá. Zásadnì se 
mìní i jeho složení a zdá se, že neexistuje 
síla (nebo vùle), jak tento strmý rùst zasta-
vit nebo alespoò zpomalit. 

V roce 2015 bylo v ÈR vyprodukováno ko-
lem 3.300.000 tun komunálního odpadu! 

A jak se tento rùst projevuje v naší obci?

Za posledních deset let, kdy lze porovnat 
nìkteré informace, se poèet osad, ve kte-
rých byla vytvoøena sbìrná místa na tøídì-
ný odpad, zvýšil z 12 na 13 z celkového 
poètu, které patøí k Chyškám.  Je to možná 
malý rozdíl, ale lze øíci, že již v roce 2007 
byly zabezpeèeny všechny osady a obce, 
ve kterých bylo nutné tato místa vytvoøit.  
Až v roce 2015 byla sbìrná místa rozšíøe-
na o obec Branišovice. 

Od roku 2009 se zaèal v jednotlivých 
obcích zvyšovat poèet sbìrných míst tak, 
aby jejich dostupnost byla pro obèany co 
nejlepší. V letošním roce je tak zavedeno 
18 sbìrných míst ve 13 osadách. 

Také poèet sbìrných nádob se postupnì 
zvyšoval. V roce 2007 bylo dohromady 
22 sbìrných nádob, tøídily se plasty a sklo. 
Z toho 9 nádob (klecí) na plasty si obec 
vyrobila sama. Uspoøila tak zhruba deset 
tisíc korun za jednu nádobu. Tyto nádoby 
mají boèní výsyp. Na plasty byly ještì dva 
velkoobjemové kontejnery. Ostatní nádo-
by byly zakoupeny se spodním výsypem 
a mají podobu zvonu. V Podchýšské Lho-
tì a v Mezném byly ke tøídìní použity 
i popelnice. Do záøí letošního roku vzrostl 
poèet nádob na 43. Do konce roku se po-
èítá, že poèet nádob dosáhne 48 ks. Také 
poèet kategorií tøídìného odpadu se zvýšil 
ze dvou na sedm. Dnes se kromì plastù 
a skla tøídí také papír, nápojový karton, 
kov, textil a elektroodpad. Do této sta-
tistiky není zahrnut mobilní svoz, kte-
rý se realizuje dvakrát roènì a místo na 
sbìr baterií, které je na obecním úøadu. 
V souèasnosti vzrostl poèet klecí na plasty 
z 9 ks na 11 ks, které si obec sama po-
stupnì vyrobila. Ostatní nádoby jsou z vìt-
ší èásti ve tvaru plastového zvonu nebo 
nádoby z pozinku. Speciální nádoby jsou 
na sbìr textilu a elektroodpadu, ty jsou ve 
vlastnictví svozových fi rem. I v souèasnos-
ti se stále používají velkoobjemové auto-
mobilové kontejnery na plasty. Do konce 

letošního roku se ještì poèet nádob zvýší 
o 6 ks.  Vzroste poèet nádob na papír 
a sklo. Jedná se o nádoby z pozinku  se 
spodním výsypem, které zèásti nahradí 
popelnice do 110 litrù. 

Zajímavé je porovnání množství vytøídì-
ného odpadu u hlavních komodit papíru, 
plastù, skla a nápojových kartonù v letech 
2007 až 2016. 

Celkem za léta 2007 až 2016 bylo vytøídì-
no 299,5 t odpadu, z toho 56 t kovového 
odpadu. V tabulce hodnocení obcí Jihoèes-
kého kraje se Chyšky umísśují v její polo-
vinì. 

Bohužel, statistiku tøídìní odpadu kazí 
nedisciplinovaní obèané. Obec je totiž 
sankcionována svozovými fi rmami tak, 
že dochází k odeètu z váhy odvezeného 
odpadu, protože je v tøídìných komodi-
tách odpad, který do nìho nepatøí. Byly 
i pøípady, kdy obec øešila to, že svozová 
fi rma navrhla ukonèení spolupráce, proto-
že pomìr pøímìsí ve tøídìném odpadu byl 
tak velký, že musel být uložen na skládku. 
Tìmto pøípadùm se snažíme pøedejít tím, 
že zamìstnanci obce v pøípadech, kde je 
to možné, nevhodný odpad ruènì pøetøídí. 
Všichni ti, kteøí tímto zpùsobem „tøídí“, by 
si mìli uvìdomit, že škodí ostatním a kazí 
jméno obce. Pro úplnost uvádíme tabulku 
umístìní nádob na tøídìný odpad.  

A jak tøídit?
Vìtšina obèanù dokáže bìžný odpad roz-
tøídit bez zaváhání. Do zelených kontej-
nerù patøí sklo, do modrých starý papír 
a do žlutých plast. Obèas se však najdou 
odpady, které i svìdomití tøíditelé vyhodí 
nìkam, kam ve skuteènosti nepatøí. 

Napøíklad
• Obaly od vajíèek, rolièky od toaletního 

papíru - jsou vyrobeny z tìch nejménì 
kvalitních papírových vláken a jejich 
další zpracování je problematické. 
V tomto pøípadì je tedy nejvhodnìjší 
netøídit a vyhodit obal do klasického 
smìsného odpadu.

• Staré tonery, CD nebo DVD nosièe – je 
možné ukládat spoleènì s elektroodpa-
dem (vysloužilé elektrozaøízení).

• Rozbité zrcadlo - sklo zrcadla obsahuje 
kovovou vrstvu, kterou ze skla nelze 
sejmout, patøí tedy do smìsného odpa-

du. Obdobnì do smìsného odpadu pat-
øí porcelán, plexisklo, nádoby z varné-
ho skla, bezpeènostní skla a autoskla.

• Žárovky vèetnì tìch halogenových - ne-
patøí do elektroodpadu, ale do bìžného 
smìsného odpadu. 

• Záøivky trubicové a úsporné žárovky - 
patøí kvùli obsahu rtuti do speciálních 
kontejnerù v obchodech èi do sbìrných 
dvorù.

• Láhev od oleje, plastový kelímek od jo-
gurtu - pokud se obal peèlivì nevymyje 
teplou vodou a pøípravkem na mytí ná-
dobí patøí do smìsného odpadu, mast-
nota a zbytky potravin omezují recykla-
ci vytøídìných obalù.

• Polystyrenové termoobaly, polystyréno-
vé desky - patøí do žlutého kontejneru 
na plasty. Pøed vyhozením termoobalu 
je nutné oèistit od zbytkù jídla.

• Papír – lze ukládat noviny, èasopisy, 
kanceláøský papír, reklamní letáky, 
krabice, kartony èi papírové obaly. Ne-
lze ukládat celé svazky knih, mastný 
a zneèištìný papír, použité plenky èi 
hygienické potøeby.

• Pozor na PVC   Polyvinylchlorid - zkrá-
cenì PVC, ze kterého jsou vyrobené 
napøíklad novodurové trubky a linole-
um, plastové podlahové krytiny do kon-
tejneru na tøídìný odpad vùbec nepatøí! 
Obsahuje totiž chlór a jeho zahøátím tak 
mohou vzniknout nebezpeèné zplodiny. 

Co umývat a co ne?
Pøi zpracování plastového odpadu se 
z materiálu odstraní drobné neèistoty, ale 
pokud je plast pøíliš zneèištìný, je lepší 
ho po použití opláchnout vodou. U velmi 
mastných obalù je vhodné použít teplou 
vodu a saponát. Naopak, lahvièky od kos-
metických pøípravkù se vymývat nemusí. 

Kontejnery na kovový odpad
Barva kontejneru je šedá. Patøí do nìj kon-
zervy, plechovky, alobal, kovová víèka od 
zavaøovacích lahví, ešusy a další hliníkové 
nádobí, pøíbory, tyèky od stanù a lehátek 
nebo lyžaøské hùlky. 

Obec Chyšky vynakládá každým rokem 
na nákup nových nádob a jejich opravy 
pøibližnì 50 až 60 tisíc korun. Na tøídì-
ní, likvidaci odpadù, odstraòování èer-
ných skládek a svoz komunálního odpadu 
obec vynakládá roènì v prùmìru dalších 
100 tisíc korun.             Miroslav Maksa

Volièi
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
úèast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasù

664 453 68,22 453 451 99,56

Volièi
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
úèast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasù

200 130 65,00 130 130 100,00

Volièi
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
úèast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasù

864 583 67,48 583 581 99,66

strana Platné hlasy Pøedn.
hlasyèíslo název celk. v %

1 Obèanská demokratická strana 32 7,09 x
2 Øád národa - Vlastenecká unie 0 0,00 -
3 CESTA ODPOVÌDNÉ SPOLEÈNOSTI 0 0,00 -
4 Èeská str.sociálnì demokrat. 19 4,21 x
6 Radostné Èesko 1 0,22 x
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 17 3,76 x
8 Komunistická str.Èech a Moravy 35 7,76 x
9 Strana zelených 4 0,88 x

10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 1 0,22 x
12 Strana svobodných obèanù 5 1,10 x
13 Blok proti islam.-Obran.domova 0 0,00 -
14 Obèanská demokratická aliance 1 0,22 x
15 Èeská pirátská strana 44 9,75 x
19 Referendum o Evropské unii 0 0,00 -
20 TOP 09 11 2,43 x
21 ANO 2011 153 33,92 x
22 Dobrá volba 2016 0 0,00 -
23 SPR-Republ.str.Èsl. M.Sládka 0 0,00 -
24 Køesś.demokr.unie-Ès.str.lid. 87 19,29 x
25 Èeská strana národnì sociální 0 0,00 -
26 REALISTÉ 4 0,88 x
27 SPORTOVCI 0 0,00 -
28 Dìlnic.str.sociální spravedl. 2 0,44 x
29 Svob.a pø.dem.-T.Okamura (SPD) 35 7,76 x
30 Strana Práv Obèanù 0 0,00 -

strana Platné hlasy Pøedn.
hlasyèíslo název celk. v %

1 Obèanská demokratická strana 5 3,84 x
2 Øád národa - Vlastenecká unie 2 1,53 x
3 CESTA ODPOVÌDNÉ SPOLEÈNOSTI 0 0,00 -
4 Èeská str.sociálnì demokrat. 13 10,00 x
6 Radostné Èesko 0 0,00 -
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 4 3,07 x
8 Komunistická str.Èech a Moravy 16 12,30 x
9 Strana zelených 1 0,76 x

10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 2 1,53 x
12 Strana svobodných obèanù 9 6,92 x
13 Blok proti islam.-Obran.domova 0 0,00 -
14 Obèanská demokratická aliance 0 0,00 -
15 Èeská pirátská strana 23 17,69 x
19 Referendum o Evropské unii 0 0,00 -
20 TOP 09 8 6,15 x
21 ANO 2011 17 13,07 x
22 Dobrá volba 2016 0 0,00 -
23 SPR-Republ.str.Èsl. M.Sládka 0 0,00 -
24 Køesś.demokr.unie-Ès.str.lid. 11 8,46 x
25 Èeská strana národnì sociální 0 0,00 -
26 REALISTÉ 0 0,00 -
27 SPORTOVCI 0 0,00 -
28 Dìlnic.str.sociální spravedl. 0 0,00 -
29 Svob.a pø.dem.-T.Okamura (SPD) 19 14,61 x
30 Strana Práv Obèanù 0 0,00 -

strana Platné hlasy Pøedn.
hlasyèíslo název celk. v %

1 Obèanská demokratická strana 37 6,36 x
2 Øád národa - Vlastenecká unie 2 0,34 x
3 CESTA ODPOVÌDNÉ SPOLEÈNOSTI 0 0,00 -
4 Èeská str.sociálnì demokrat. 32 5,50 x
6 Radostné Èesko 1 0,17 x
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 21 3,61 x
8 Komunistická str.Èech a Moravy 51 8,77 x
9 Strana zelených 5 0,86 x

10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 3 0,51 x
12 Strana svobodných obèanù 14 2,40 x
13 Blok proti islam.-Obran.domova 0 0,00 -
14 Obèanská demokratická aliance 1 0,17 x
15 Èeská pirátská strana 67 11,53 x
19 Referendum o Evropské unii 0 0,00 -
20 TOP 09 19 3,27 x
21 ANO 2011 170 29,25 x
22 Dobrá volba 2016 0 0,00 -
23 SPR-Republ.str.Èsl. M.Sládka 0 0,00 -
24 Køesś.demokr.unie-Ès.str.lid. 98 16,86 x
25 Èeská strana národnì sociální 0 0,00 -
26 REALISTÉ 4 0,68 x
27 SPORTOVCI 0 0,00 -
28 Dìlnic.str.sociální spravedl. 2 0,34 x
29 Svob.a pø.dem.-T.Okamura (SPD) 54 9,29 x
30 Strana Práv Obèanù 0 0,00 -

Okrsek Chyšky Okrsek Ratiboø Celkem za oba okrsky
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1 kulturní dùm 10

1 U Èižinských 4

1 za bytovkami 4

1 u høbitova 1

Základní škola 1 za školou 4

KVÌTUŠ 2 1 u silnice(obchod) 3

KVAŠŤOV 3 1 náves 1

RÙŽENÁ 4 1 náves (kaplièka) 2

NOSETÍN 5 1
u knihovny, u 
slaïáku

3

NOVÁ VES, VILÍN 6 1 kulturní dùm 3

ZÁLUŽÍ 7 1 náves (u rybníka) 3

RATIBOØ
8
 

1 za kult. domem 3

1 sbìrné místo 2

HNÌVANICE 9 1 náves (kaplièka) 2

BRANIŠOVICE 10 1 u zastávky 3

NÁLESÍ 11 1 náves 2

PODCH. LHOTA 12 1 hasièská zbrojnice 5

MEZNÝ 13 1 náves 2

CELKEM  18  57

Tabulka umístìní nádob 
na tøídìný odpad

 Papír /t/ Plast /t/ Sklo /t/ náp.kart. /t/

2007 9,7 6,6 15,4 0

2008 7,5 8,2 24 0

2009 1,7 6,1 17,5 0

2010 1,7 5,2 16,2 0

2011 1,7 3,4 10,7 0

2012 2 4,9 11,3 0,2

2013 1,9 4,9 11,3 0,2

2014 2,7 9,2 8,9 0,3

2015 2,8 10,9 10,6 0,5

2016 3,1 9,3 12,6 0,3

celkem 34,8 68,7 138,5 1,5

Zajímavé je porovnání množství vytøídì-
ného odpadu u hlavních komodit papíru, 
plastù skla a nápojových kartonù v letech 
2007 až 2016. 
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75 let
pan Jerz Konrád z Chyšek

paní Mikotová Anna z Nálesí 
paní Koøánková Rùžena z Ratiboøce

paní Neužilová Marie z Hnìvanic
80 let

paní Špánková Františka z Ratiboøe
paní Kabátová Marie z Hnìvanic

paní Podlipská Marie z Nálesí

Rozlouèili jsme se s tìmito obèany

panem Kurandou Stanislavem z Kvìtuše
paní Dvoøákovou Blaženou z Radíkov

panem Štvánem Štìpánem z Branišovic 
paní Šimákovou Marií z Ratiboøe

panem Göttlicherem Ivanem z Hnìvanic

Všem pozùstalým vyjadøujeme 
hlubokou soustrast.

 Za Obec Chyšky Ing. Miroslav Maksa

Jubilea 

Úmrtí 

CHYŠECKO - obèasník ze života obce a okolí
Vydává: Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky, IÈ: 00249718, E-mail: obec@chysky.cz, www.chysky.cz
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Grafi cké zpracování, sazba a tisk: Graphic Live s.r.o. ©2017
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Narozená 
miminka

Kašparová Magdaléna z Kvašśova  
Göttlicherová Natálie z Hnìvanic 

Vaèlenová Jolana z Chyšek 
Mikotová Emma z Chyšek 
Klíma Miroslav z Kvìtuše 

Maksová Johana Mariana z Chyšek 
Jakešová Natálie z Chyšek

Všem narozeným dìtem pøejeme hodnì 
štìstí, radosti a lásky v životì. 

 Za Obec Chyšky Ing. Miroslav Maksa

V nedìli 7. kvìtna se konala v obøadní síni obce velká slavnost. 

Mezi obèany byly pøijaty novì narozené dìti. Spoleènì s nimi na slav-
nosti byli jejich rodièe, sourozenci, prarodièe, strýcové i tety a také 
kamarádi.

Mezi pøivítanými dìtmi byly

Jedlièka Jonáš z Ratiboøe

Bartošová Barbora z Kvìtuše

Žufánková  Amálie Mia z Ratiboøe

Kudrna Matouš z Kvìtuše 

Všem dìtem a jejich rodièùm pøejeme hodnì spoleèného štìstí 
a lásky v životì.

. 

 Za Obec Chyšky Ing. Miroslav Maksa

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

Všem novomanželùm pøejeme do spoleèného života mnoho štìstí, lásky 
a manželského porozumìní.

 Za Obec Chyšky Ing. Miroslav Maksa

Vážení spoluobèané,
obracíme se na Vás jménem Obecního 
úøadu Chyšky s prosbou o pomoc pøi za-
jištìní dùstojného prostøedí kolem høbi-
tova v Chyškách. 

U høbitova byly do této doby umístìny dva 
velkoobjemové kontejnery, které byly ur-
èeny k odkládání odstranìného odpadu 
z hrobù, jako jsou organické zbytky, 

Vítání 
obèánkù

Svatby 
v Kostele sv. Prokopa v Chyškách uzavøeli manželství

pan Petr Chochole z Rùžené a sleèna Veronika Jarolímková z Obdìnic 

pan Michal Dvoøák z Nechvalic a sleèna Eliška Smrtková z Nosetína 

pan Václav Schorník z Držkrajova a sleèna Eva Pilíková z Obdìnic

pan Luboš Beneš z Pøíbrami a sleèna Pavla Bardová z Radešic

pan Ladislav Køepela z Prahy a sleèna Silvie Vávrová z Prahy

pan Marek Procházka z Poøešic a sleèna Kateøina Petøíková z Chyšek

umìlé kvìtiny, kalíšky od svíèek a podob-
nì, ale bylo zvykem, že se do kontejnerù 
odvážel i ostatní odpad. 

Z dùvodu zajištìní urèité piety toho-
to místa byl jeden z kontejnerù umís-
tìn pod Kulturním domem v Chyškách 
s tím, že do kontejneru u høbitova patøí 
pouze odpad z hrobù a høbitova a ostatní 
odpad je nutné vozit do kontejneru pod 
kulturním domem.

Vìøíme, že tuto situaci pochopíte. Ne-
pùsobí esteticky, když se v kontejneru 
a èasto i mimo nìj povalují rozbité židle, 
køesla, èi jiný velkoobjemový odpad. 

Dìkujeme Vám. Zastupitelstvo obce.

Nahlédnutí 
pod poklièky 
v kuchyních 

našich babièek
Dnešní recepty pocházejí ze Záluží a zís-
kala jsem je, když jsme pøipravovali èlá-
nek o minulých létech v Záluží. Tato jíd-
la se pøipravovala èasto a dùvodem byla 
také rychlost jejich pøípravy. Pøi množství 
práce, kterou musely hospodynì zastat, to 
ani jinak nebylo možné. Mùžete vyzkoušet 
nìkteré jídlo uvaøit a zjistíte, že aèkoliv je 
rychle hotové, je chutné.

Vejce na ocet
Do vaøící vody se dal podle chuti ocet 
a sùl. Do takto upravené vody se potom 
pouštìla opatrnì celá vejce. Nechala se 
srazit a povaøit. Nakonec se polévka za-
hustila smetanou s hladkou moukou a pøi-
dal se kopr. Nedávaly se brambory – tím 
se tato polévka liší od kulajdy. Hotová po-
lévka se jedla s chlebem.

Chlebová polévka
Tvrdý nalámaný chléb se nechal rozvaøit 
v osolené vodì, do které se pøidalo trochu 
kmínu. Potom se pøidala kyselá smetana 
a rozkvedlaná vejce a polévka se ještì 
chvilku povaøila. Používal se opravdu tvr-
dý chleba, protože nejchutnìjší v polévce 
byly ne zcela rozvaøené chlebové kùrky.

Placky na plotnì
Hladká mouka se zadìlala trochou mléka 
a vody. Pøidala se špetka soli. Zadìlalo se 
tìsto o nìco øidší, než na nudle. Vytvoøily 
se slabší placky a ty se pekly na plátech 
na plotnì. Nìkdo si je mazal napøíklad po-
vidly, ale èasto se jedly suché a byly moc 
dobré. 
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