
Slovo starostky

Z èinnosti obce
Vážení spoluobèané,

èas neúprosnì bìží, od vydání minulého 
èísla Chyšecka uplynuly již ètyøi mìsíce 
a já bych Vás ráda seznámila s èinností 
obce v tomto období.

Na jaøe jsme se zamìøili na úklid a úpravu 
obce, která stále prùbìžnì probíhá. Byla 
provedena úprava záhonù pøed obecním 
úøadem, pøed Jednotou a poštou. Vzhledem 
ke stáøí rostlin a jejich velmi hlubokému za-
koøenìní musely být staré rostliny odstra-
nìny za pomoci techniky a navazující za-
hradnické práce pak provedla zahradnická 
fi rma z Milevska. Záhony byly osázeny, na 
podzim budou ještì doplnìny cibulovinami 
a zdá se, že se celkem hezky rozrùstají. Pra-
covnice pracovní èety se pak postaraly o vy-
tvoøení skalky u obecního úøadu, kterou se 
do budoucna chystáme ještì rozšíøit.

Opraveny byly vývìsní tabule a bylo prove-
deno jejich oplechování tak, aby se pohle-
dovì vylepšily,  voda nezatékala do prken 
a ta mìla delší životnost.

Pro údržbu zelenì v obci byl zakoupen se-
kací traktùrek SECO se zdvihacím košem 
za cenu 172 118,- Kè. 38 000,- Kè bylo hra-
zeno z dotace POV pro rok 2019. Traktù-
rek nám velmi usnadní a urychlí práci. Kro-
mì toho jsou posekané plochy vzhlednìjší. 
Výhodou je, že v podzimních mìsících ho 
mùžeme využít i pro úklid spadaného listí 
a èasem mùžeme dokoupit pøíslušenství 
pro úklid a zimní údržbu chodníkù a nìkte-
rých cest. Kromì bìžného sekání trávníkù 
v obci jsme zaèali s úpravou lesíka u kraví-
na, ze kterého snad vznikne místo pro pøí-
jemné posezení ve stínu vzrostlých stromù.

Na Peterkovì vršku byly opraveny lavièky
 a posekána tráva, takže i tady je možné po-
sedìt a pokochat se hezkým výhledem.

Po zimì byly koneènì opraveny výtluky po 
obci Chyšky. Jedná se o celkem nákladnou 
opravu, která je však doèasná. Každá zima 
se na našich silnicích nepìknì podepíše 
a na jaøe se objeví nové výtluky, které je 
nutné vyspravit. Kromì oprav v Chyškách 
byly opraveny ještì nejhorší výtluky na 
silnici do Ratiboøce s tím, že na defekty 
v ostatních vesnicích dojde postupnì. Spíš 
chceme dát pøednost kvalitní opravì, která 
by mìla delší trvanlivost. To znamená asfalt 
vyøíznout a vyèistit. 

Pro tento rok jsme dali pøednost vìtší opra-
vì místní komunikace z Kvìtuše do Rùžené, 
kde byla situace nejhorší. V souèasné dobì 
je tato komunikace vyspravená.  Vzhledem 
k tomu, že je celkem frekventovaná a její 
stav je i pøes provedenou opravu neutìše-

ný, bylo rozhodnuto, že se nechá vypraco-
vat projekt na její celkovou rekonstrukci 
s tím, že bude pøipraven pro podání žádosti 
o dotaci v pøípadì, že bude vypsána vhodná 
výzva. Projekt je v této chvíli již zpracován 
a projektant podal žádost na ohlášení stav-
by na Mìstský úøad v Milevsku. Pokud vše 
dobøe probìhne, budeme pøipraveni žádat 
o dotaci na novou silnici.

V kulturním domì byl v rámci reklamace 
opraven komín pro kotel, který vytápí sál. 
Zhotovitel komína podcenil situaci, komí-
nové vložky nebyly dobøe spojené a byly 
zde i další nedostatky, díky kterým došlo 
k zasypání komínového prùduchu keram-
zitem, který tvoøil izolaci komína. Komín 
se stal  naprosto neprùchodným a proto se 
daøilo ze zaèátku plesové sezóny vytopit sál 
jen s velikými problémy, kdy se z komína 
muselo odstranit 12 pytlù keramzitu. V sou-
èasné dobì je komín pøevložkován a tak by 
snad další problémy nemìly nastat.

Byla zkolaudována I. a II. etapa chodní-
ku (od hasièské zbrojnice na náves). Pro 
úspìšnou kolaudaci bylo nutné opravit na-
pojení signálních pásù a doplnit vodorovné 
znaèení v køižovatkách pøi výjezdu z vedlej-
ší silnice. Bylo zadáno vyhotovení geomet-
rického plánu na tento chodník, aby mohly 
být do budoucna vypoøádány i majetkové 
pomìry.

Nad schodištìm do Mateøské školy v Chyš-
kách bylo zhotoveno nové zastøešení. Sta-
rou støechou zatékalo a byly obavy z úrazu 
na schodišti. V souèasné dobì byla zadána 
oprava hromosvodové soustavy na mateø-
ské škole, která již nevyhovìla revizi a pro-
to musí být vymìnìna.

Na Nálesí došlo k pøemístìní svìtel veøej-
ného osvìtlení na nové sloupy. Staré byly 
v havarijním stavu a pøi vìtším vìtru hro-
zily pádem.

Prakticky dokonèeno je rozšíøení veøejné-
ho osvìtlení v Kvìtuši k èp. 49.

Ve fázi pøíprav je oprava garsonky v èp. 
110. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci 
z POV pro rok 2019. V souèasné dobì je 
hotový projekt, elektroprojekt a probíhá 
pøíprava výbìrového øízení na zhotovitele.  
Ve fázi pøíprav je také oprava bytu ve zdra-
votním støedisku. Firma zpracovává elek-
troprojekt, protože zde se jedná o celkovou 
rekonstrukci elektrických rozvodù vèetnì 
rozvadìèe.

Dokonèený je projekt na chodník od pošty 
smìrem k Nosetínu a pan projektant požá-
dal o vydání spoleèného povolení. Po jeho 
vydání budeme pøipraveni na požádání 

o dotaci v pøípadì jejího vypsání a doufáme 
v její obdržení a v to, že pøibude další èást 
nového chodníku v Chyškách.

Chtìla bych zmínit ještì akce, které byly 
zaøazeny do rozpoètu pro rok 2019 s tím, 
že byla vyèlenìna èástka, kterou investuje 
obec a o realizaci se postarají sbory dobro-
volných hasièù v jednotlivých osadách. Ze 
ètyøech takto plánovaných akcí jsou dokon-
èené dvì. Jedná se o opravu sálu Kulturního 
domu v Ratiboøi a opravu kabin v Kvìtuši. 

V Ratiboøi se dobrovolní hasièi domluvili, 
že si opraví sál v místním kulturním domì, 
protože zde poøádají rùzné akce pro dospì-
lé i pro dìti. Zastupitelstvo obce tuto jejich 
snahu ocenilo a vyèlenilo na tuto akci èást-
ku 159 000,- Kè dle rozpoètu, který hasièi 
pøedložili. Byla vyslovena podmínka, stejnì 
jako u ostatních tøech akcí, že je potøeba 
tento rozpoèet dodržet. Hasièi se do prá-
ce pustili opravdu s vervou a výsledkem 
je krásnì zrekonstruovaný sál, na který 
mohou být obyvatelé Ratiboøe právem pyš-
ní. Rozpoèet byl dodržen s tím, že spousta 
hodin práce byla vykonána zdarma. V prù-
bìhu rekonstrukce se totiž objevily problé-
my, se kterými se v rozpoètu nepoèítalo, 
protože je nebylo možné pøedvídat. Hasièi 
pøistoupili k této vìci tak, že podmínky byly 
dané a proto hodiny, které byly navíc se ve 
vyúètování neobjevily a byly vykonány bez 
nároku na odmìnu. Chtìla bych hasièùm 
z Ratiboøe velmi srdeènì podìkovat za prá-
ci, kterou vykonali jak pro Ratiboø, tak pro 
Obec Chyšky. Jejich nový sál stojí rozhodnì 
za zhlédnutí.

Druhou dokonèenou akcí je oprava kabin 
u høištì v Kvìtuši. Také tady se jednalo 

o rozsáhlejší akci, na kterou byl pøedložen 
rozpoèet ve výši 300 000,- Kè a byl zastupi-
telstvem obce schválen. Také zde stojí výsle-
dek za pozornost. Kabiny byly opraveny a je-
jich souèástí se stala nová pergola, ve které 
bude možné pøi rùzných pøíležitostech pøí-
jemnì posedìt. Celé kabiny se pak stanou 
dùstojným zázemím kvìtušských hasièù 
i pro poøádání rùzných hasièských soutìží.  
Všem, kteøí se podíleli na opravì kabin patøí 
velký dík, protože zde strávili spoustu svého 
èasu a odvedli kus poctivé práce.

Nedokonèené jsou zatím dvì akce a to 
výmìna oken v Kulturním domì v Záluží 
a oprava hasièské zbrojnice v Hnìvanicích. 

V hasièské zbrojnici v Chyškách probíhají 
v souèasné dobì pøípravné práce, které 
pøedcházejí výmìnì obou souèasných vrat 
za zateplená sekèní vrata. Byla vybrána vra-
ta s dostateènou tepelnou izolací, aby byla 
zajištìna dobrá tepelná pohoda pro umís-
tìnou zásahovou techniku. Vrata by mìla 
také umožnit rychlejší výjezd požární tech-
niky k pøípadným zásahùm. Na tuto akci 
byla poskytnuta dotace z dotaèního progra-
mu Jihoèeského kraje ve výši 169 000,- Kè. 

Zdárnì pokraèuje pøíprava projektové do-
kumentace na vodovod do Nové Vsi a do 
Kvìtuše. Hned po jejím dokonèení bude po-
žádáno o stavební povolení a následnì se 
budeme za pomoci administrátora pokoušet 
o získání dotace na tuto stavbu. Samozøejmì 
jakmile bude vypsána vhodná výzva.

Ráda bych zmínila naše nové webové strán-
ky, které byly spuštìny. Vìøím, že se Vám 
budou líbit, oceníte jejich pøehlednost a že 

Ráda bych seznámila všechny seniory a osoby se zdravotním postižením v naší obci 
s možností dovozu obìdù až do jejich domu. Tuto službu nabízejí Sociální služby mìs-
ta Milevska prostøednictvím svých sociálních pracovnic, které obìdy dovážejí. Obec 
Chyšky pøispívá na tuto službu pìti tisíci korunami ètvrtletnì a její obyvatelé pak mají 
dovoz obìdù zvýhodnìn. Chutné obìdy vyzvedávají pracovnice sociálních služeb 
v jídelnì milevského uèilištì. Je možné si vybrat ze tøech chodù, v období prázdnin 
pak pouze ze dvou. Souèástí obìda je polévka, hlavní jídlo a èasto napøíklad salát.
Cena obìda je v souèasné dobì 71,- Kè a dovoz obìda vèetnì zapùjèení a umytí jídlo-
nosièù je za cenu 19,- Kè. 
Všichni senioøi a zdravotnì postižení, kteøí by mìli zájem o dovoz obìda mají možnost 
si jej objednat na telefonním èísle 382/522 394. Jídlo se pøihlašuje i odhlašuje vždy 
do 11 hodin pøede dnem, na který je pøihlášení èi odhlášení požadováno. Na tomto 
èísle je možné si dohodnout i všechny další podrobnosti.
Sociální služby mìsta Milevska nabízejí kromì dovozu obìdù i mnoho dalších slu-
žeb, aś už je to pomoc pøi zvládání bìžných úkonù péèe o vlastní osobu èi  pomoc 
pøi zajištìní chodu domácnosti. Podrobnìjší informace vám rádi sdìlí na uvede-
ném telefonním èísle nebo je najdete na webových stránkách www.socsluzbymile-
vsko.cz. V pøípadì potøeby Vám kontakt rádi zprostøedkujeme i na Obecním úøadu 
v Chyškách.     Stanislava Hejnová - starostka

Dovoz obìdù do domu 
a další služby 

pokraèování na str. 2

Vážení spoluobèané,
rok 2019 se nám pøehoupl do své dru-
hé poloviny stejnì jako letošní prázdniny 
a my se scházíme u letošního druhého 
èísla našeho chyšeckého Obèasníku, který 
pro Vás pøipravujeme.
Letošní léto, zdá se, ztrácí na své intenzitì. 

Úmorná vedra pominula a podle pøedpo-
vìdí meteorologù by zbytek léta mohl být 
pøíjemnì teplý.

Mnozí z Vás mají již za sebou dovolenou, 
jiné ještì chvíle zaslouženého odpoèinku 
èekají. Dìti si užívají prázdniny plnými 
doušky a urèitì ještì ani nepomýšlejí na 

to, že by mìly ze skøínì vyndat školní braš-
nu nebo snad otevøít nové uèebnice.
Sklizeò na našich zahrádkách je v plném 
proudu, z polí kolem Chyšek, která díky 
krásnému poèasí již zezlátla, ukrajuje 
kombajn jeden hektar zralých klasù za 
druhým. To je jasné znamení, že léto po-
kroèilo a k podzimu již není daleko.
Než se zaètete do dalšího èísla našeho Ob-
èasníku, abyste si pøeèetli, co nového se 

v naší obci a jejích pøilehlých osadách udá-
lo nového od minulého èísla, které vyšlo 
v bøeznu, chtìla bych Vám popøát krásný 
zbytek léta, mnoho slunných dnù, krásných 
letních veèerù a pohody, která k létu patøí.
Dìtem pak pøeji hezký zbytek prázdnin, 
aby se jim podaøilo nabrat hodnì sil, ze 
kterých budou èerpat v nastávajícím škol-
ním roce.

Stanislava Hejnová - starostka
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Chyšecké Vokalistky zpívaly 
u svaté Ludmily v Praze

Pokraèování ze str. 1

na nich najdete vždy aktuální informace, 
které budete potøebovat. Pokud Vám nìkte-
ré informace budou chybìt, budeme rádi za 
podnìt k jejich doplnìní.

Probíhá samozøejmì pøíprava mnoha dal-
ších akcí, o kterých si povíme pøíštì.

Závìrem mi dovolte jedno postesknutí. Jako 
jeden z nejvìtších problémù, který vidím od 
zaèátku svého nástupu do funkce starostky 
je situace kolem odpadového hospodáøství 
v naší obci. Po celou dobu svého pùsobení 
se spoleènì se èleny rady a také se èleny 
zastupitelstva snažíme o nastavení nové-
ho systému a nových pravidel nakládání 
s odpadem v Chyškách. Aè by se mohlo 
zdát, že je to celkem jednoduchá vìc, není 
tomu tak. Zdá se však, že se snad „blýská 
na lepší èasy“. Nebudu Vás dnes unavovat 
žádnými podrobnostmi, protože dohody 
nejsou ještì defi nitivní a až se podaøí vše 
dotáhnout do zdárného konce, budu Vás 
o všem podrobnì informovat. 

Dnes bych chtìla jen podotknout, že ani 
ten nejlepší systém, o který se snažíme, ne-
bude fungovat, když mezi námi budou ob-
èané, kterým nezáleží na tom, jak to u nás 
v obci vypadá. To, abychom mìli u nás 
hezké prostøedí k bydlení, mìli uklizenou 
obec ve které se nám všem bude dobøe žít, 
záleží totiž na nás všech. Nìkdy slýchám 
poznámky typu: „platím si danì, aś mi obec 
prohrne, zamete, poseèe, aś si to tu uklidí“. 
Pravda, všichni si platíme danì, ale je tøe-
ba si uvìdomit, že obec není dùm obecní-
ho úøadu na naší návsi a v souèasné dobì 
pìt zamìstnancù pracovní èety, ale obec 
jsme my všichni. Samozøejmì se budeme 
ze všech sil snažit, abychom zvládli práci, 
která je tøeba udìlat, ale bez pomoci všech 
obèanù se nám to jen stìží mùže podaøit. 
Každý by mìl mít zájem na tom, aby to prá-
vì pøed jeho domem bylo upravené. 

Doufám, že se nám podaøí odstranit nešvar 
parkování na travnatých plochách, které 
obec udržuje. Máme pøece jiné možnosti 
parkování a nemusíme rozjíždìt plochy, 

které sekáme a upravujeme pro lepší 
vzhled naší obce. 

Samostatnou kapitolou je  ukládání odpa-
dù. Nìkteøí obèané si neuvìdomují, že kaž-
dý odpad má své místo a pro jeho uložení 
platí urèitá pravidla. Za likvidaci odpadù 
platíme všichni spoleènì a pokud lidé uklá-
dají mezi plasty veškerý další odpad, nìkdy 
i zbytky jídla èi uhynulá zvíøata, nemùžeme 
se divit, že svozová fi rma nepustí takový 
odpad na tøídící linku a uloží ho jako od-
pad komunální, za což nám samozøejmì 
naúètuje odpovídající èástku. Chrání si 
zdraví svých zamìstnancù, kteøí linku ob-
sluhují a já bych zase ráda ochránila zdraví 
našich zamìstnancù, kteøí jsou také nuceni 
s plasty manipulovat a èasto se v nich pohy-
bují až po pas na místì, kde je soustøeïu-
jeme, aby z nich vybrali to, co tam nepatøí. 

Stejnì tak, když si lidé uklízí své domy a za-
hrady a vše vèetnì nábytku, pneumatik, po-
seèené trávy a vìtví a dalšího odpadu nám 
navezou do velkoobjemových kontejnerù, 
zaplatíme všichni za jejich vývoz na sklád-
ku do Jenišovic a také za uložení tohoto 
odpadu. Kontejnery jsou plné témìø každý 
týden a tomu odpovídá celková èástka za 
jejich odvoz a likvidaci odpadu. 

Zdá se mi, že takové chování nìkterých 
obyvatel by nemìlo být tolerováno, už 
s ohledem na ty ostatní, kteøí se poctivì 
snaží tøídit odpad a ve fi nále zaplatí za bez-
ohledné chování nìkterých jedincù.  

Samostatnou kapitolou jsou pak ti, kteøí 
neváhají odpad vyházet uprostøed uprave-
né návsi napøíklad na Nálesí, když je kon-
tejner plný. Role lina, kobercù, topeništì 
z krbu, vlnitý eternit, to nejsou odpady, kte-
ré patøí do kontejneru.

Nechci konèit pesimisticky, protože oprav-
du vìøím, že všichni chceme, aby to u nás 
bylo hezké a upravené a že popsané nešva-
ry vznikají jen z nedostateèné informova-
nosti. Vìøím, že si všichni uvìdomíme, že 
tady jsme na jedné lodi a mìlo by nám jít 
o to samé. Budeme se snažit, aby systém byl 
nastaven dobøe, budeme všechny obèany 
o všem podrobnì informovat a budeme 
doufat, že všichni pochopí, že nám jde 
opravdu o to, aby byly Chyšky a jejich okolí 
hezkým místem k bydlení i lákavým mís-
tem k pobytu. 

Stanislava Hejnová - starostka

V sobotu 29. 6. 2019 uspoøádala Obec Chyšky s místními spolky a ochotnými dobrovolníky Dìtský den v Chyškách. 
U fotbalového høištì a v jeho okolí bylo pro dìti pøipravené odpoledne plné soutìží, zábavy a legrace. Hned u startu si dìti 
vyzvedly kartièky, na které pak plnily rùzné úkoly. Obdržely také poukázku na obèerstvení a dostaly koláèek na cestu. Ten 
vìnovala místní pekárna.  

Celkem bylo pøipraveno 10 stanovišś. Bìhem cesty mohly dìti potkat lišku, pirátky, èerty, tøi prasátka, vodníka, pøevozníka, 
fotbalistky, farmáøky a jako každým rokem oblíbené hasièe a myslivce. Sluneèné odpoledne nikoho neodradilo, i když to 
lákalo spíše k vodì a každý si pøišel na své. Po splnìní všech úkolù se opìt všichni vraceli do cíle, kde pro nì byl pøipraven 
balíèek se sladkostmi a dalšími zajímavými vìcmi.

Velké podìkování patøí všem, kdo se na realizaci celé akce podíleli, všem, kdo se této akce zúèastnili, panu Petrovi Jandovi 
za zajištìní akce, obsluze u obèerstvení a hlavnì všem sponzorùm. Dìkujeme!                                                 Lenka Kváèová

V nedìli 23.6.2019 se chyšecké Vokalistky vypravily do 
Prahy, aby tam v Kostele svaté Ludmily na Námìstí Míru 
doprovodily svým zpìvem mši svatou, pøi které 9 dìtí 
pøijalo svátost prvního svatého pøijímání. Jejich návštìva 
byla na pozvání pátera Jakuba Berky, bývalého chyšecké-
ho pana faráøe, který v souèasné dobì pùsobí v Kostele 
svaté Ludmily jako administrátor.

Kostel svaté Ludmily je nádherná stavba, která byla posta-
vena v letech 1888-1892 a na jeho výzdobì se podílelo 
mnoho významných umìlcù té doby. 

Z èinnosti obce

Dìtský den v Chyškách

Od roku 1974 byl kostel nejprve kvùli výstavbì metra 
a pozdìji kvùli rekonstrukci na dlouhou dobu uzavøen. 
Znovu byla celá stavba otevøena až v roce 1992 slavnost-
ní bohoslužbou, slouženou kardinálem Miloslavem Vlkem. 

V kostele jsou nádherné varhany, které restaurovala var-
hanáøská fi rma Kánský-Brachtl a dnes zní velmi majestát-
nì v tomto chrámu s vynikající akustikou.

Chyšecké Vokalistky tak mìly možnost navštívit tento 
krásný chrám a dokonce si v nìm i zazpívat, což je pro 
nì jistì nevšední zážitek.                 Mgr. Hanka Prášková

Obec Chyšky 
nabízí prodej døeva 
formou samovýroby. 

Bližší informace 
na tel. èísle 

724 180 173
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Vzpomínka na pracovitého a obìtavého èlovìka
Každý z nás se ve svém životì potká s vel-
kou spoustou lidí. Nìkteøí se kolem nás jen 
tak mihnou a zmizí v zapomnìní, jiní nám 
zùstanou zapsáni v pamìti. Jedním z tìch, 
na které si mnozí z nás rádi vzpomenou je 
pan František Stráòka. Mnozí z nás, pøede-
vším ti starší, si ho pamatují jako cukráøe, 
ti pozdìji narození jako listonoše, ale mys-
lím, že všichni si ho pamatují hlavnì jako 
velmi pracovitého a obìtavého èlovìka.

Již dlouho jsem si øíkala, že pan Stráòka 
by si vzpomínku opravdu zasloužil a pro-
to jsem byla  moc ráda, že se mi podaøilo 
domluvit se s jeho vnukem panem Jiøím 
Stráòkou a sešli jsme se nad spoustou do-
bových materiálù, které pan Stráòka ucho-
vává a mohli zaèít vzpomínat. A protože víc 
hlav víc ví, pozval pan Stráòka ještì paní 
Volfovou, která je švagrovou pana Františ-
ka Stráòky a ta, jak se øíká,„ pøispìla do 
mlýna“ spoustou hezkých vzpomínek.

Pan František Stráòka se narodil 11. led-
na roku 1913 v Hrazánkách jako jeden 
z dvojèat. Když nastala doba, kdy musel 
odejít z domova do uèení, rozhodli se ro-
dièe dát Františka vyuèit cukráøem. Co je 
k tomu vedlo, to už nám zùstane utajeno, 
ale udìlali rozhodnì dobøe. Mladý Franti-
šek odešel do Písku k cukráøi Štemberovi 
a tam získával potøebné vìdomosti a do-
vednosti. Poèínal si zøejmì velmi dobøe, 
protože získal výuèní a tovaryšský list 
a stal se tedy cukráøem. 

Možná by zùstal v Písku, ale doba, ve kte-
ré prožíval své mládí, nebyla jednoduchá. 
Byla to doba váleèná a mladí lidé byli nuce-
ni pracovat pro nìmeckou øíši. Také mla-
dý František byl totálnì nasazen na nuce-
né váleèné práce. Až po válce se tedy mohl 
vrátit ke svému øemeslu.

Co ho pøivedlo k nám do Chyšek už se také 
nedozvíme, ale to ani není dùležité. Zkrát-
ka Chyšky se staly jeho domovem po roce 
1945. Nejprve si pronajal malou místnost 
ve staré škole tam, kde je dnes obecní 
úøad. V pøízemí této budovy mìli obchù-
dek Kubecovi a protože tehdy odešli do 
Prahy, prostor byl volný. Mladý František 
tedy získal støechu nad hlavou a také malý 
prostor pro to, aby zaèal v Chyškách provo-
zovat cukráøské øemeslo. V tomto malém 
stísnìném prostoru  však nepobyl dlouho, 
protože hned poté, co se oženil s Marií Jan-
kovskou, pronajal si  v roce 1947 dùm od 
manželù Bedøicha a Anny Milých a v tom 
domì pak po celý život se svou rodinou 
žil. V roce 1965 si dùm od Milých odkou-
pili. Bedøich a Anna Milí mìli v Chyškách 
obchod se smíšeným zbožím. Jejich dùm 
se nacházel v sousedství hospody U Èižin-
ských a obchod, který v nìm provozovali, 
nebyl velký. Pro cukráøe Stráòku byl však 
naprosto vyhovující. Z dnešního parkovi-
štì pod kostelem byl vstup do obchùdku. 
Nade dveømi visela cedule a na ní stálo 

František Stráòka Cukráøství. Nejdùležitìj-
ší souèástí obchodu byla velká prosklená 
vitrína, která byla toho èasu plná sladkých 
dobrot a pult, ze kterého si zákazníci ode-
bírali balíèky plné sladkostí.

Z obchùdku vedla malá úzká chodbièka 
a z ní bylo možné jít buïto doleva do špaj-
zky, která byla plná ingrediencí, které 
se stávaly souèástí vyrábìných sladkos-
tí nebo doprava do samotné výrobny. Té 
vévodila vpravo za dveømi veliká pec, do 
které se naskládalo vìtší množství plechù 
na peèení. Paní Volfová vzpomíná, že pec 
byla tak vysoká, že se na ni velmi špatnì 
dosahovalo. Pamatuje si to dobøe, protože 
na peci mìl pan Stráòka vždy snìhové pu-
sinky, které se tu dosoušely a které èasto 
paní Volfová a nejen ona ochutnávali tak, 
aby pan cukráø nevidìl. Možná právì nì-
kde na zdi v cukrárnì visel krásný Cechov-
ní znak místrù cukráøù , který mi pan Jiøí 
Stráòka ukázal. Je hezky vykládaný a je na 
nìm letopoèet L.P. 1791. Hezká památka 
po dìdeèkovi.

Receptury si pan Stráòka vytváøel a míchal 
sám. Nechtìl je však prozrazovat.  Øíkal 
prý: „Kdybych to každému øíkal, nemuseli 
by být cukráøi.“

Peklo se celý týden, ale nejvíce na nedì-
li. Každou nedìli po mši se hrnuli lidé do 
Stráòkovy cukrárny a kupovali sladkosti 
domù ke kafíèku. Pan Stráòka pekl samé 
fajnové zákusky a také dorty. V nabídce 
byly také vafl e.  Snad vždy se vše vyproda-
lo a nìkdy se stalo, že se lidé pøed cukrár-
nou potkávali a øíkali si, že už nic nezbylo, 
je vyprodáno. Když mìl nìkdo narozeniny 
a objednal dort, odnesl si ho i se svíèkami. 
Hospodyòky mìly peèení na svatby a osla-
vy bez starostí.

Dìti nepøišly zkrátka, protože Stráòkovi 
vyrábìli také svojí domácí zmrzlinu. Vnuk 
Jiøí vzpomíná, že na pùdì našel velkou mì-
dìnou káï, zhruba metr vysokou a stejnì 
tak širokou, kolem které bylo hliníkové po-
trubí na chladící smìs. Právì v té se zmr-
zlina vyrábìla. Kopeèek se dal poøídit za 
30 haléøù.

Cukrárna pana Stráòky, kterému vydat-
nì pomáhala jeho žena Marie fungovala 
v Chyškách do šedesátých let. Situace 
v tìchto letech donutila pana Stráòku 
živnost ukonèit. Tím okamžikem zaèala 
jeho nová životní etapa. Rok pracoval na 
uranovém prùzkumu Votice a poté se stal  
zamìstnancem pošty a zaèal pùsobit coby 
poštovní doruèovatel – pošśák. Myslím, 
že mnozí z Vás si dobøe pamatují pana 
Stráòku s velikou koženou brašnou plnou 
písemností a složenek s kolem Ukrajina 
ovìnèeným balíky, které vedl po své dva-
cetikilometrové trase, kterou absolvoval 
každý den a za každého poèasí. Patøila k 
nìmu také hùlka. Když pøijel do vsi, pøe-

jel hùlkou po plaòkách nejbližšího plotu 
a místní psi už se postarali o to, aby každý 
vìdìl, že pošśák Stráòka právì dorazil. 

Na zimu schoval kolo a fasoval jasanové 
lyže a sáòky. Zimy bývaly na chyšecku 
tuhé, bylo plno snìhu a tuhé mrazy. Poš-
śák Stráòka však vždycky doruèil vše, co 
bylo tøeba.

 Služby, které pan Stráòka poskytoval už 
si dnes ani neumíme pøedstavit. Každému 
dovezl balík až do domu a když nìkdo ba-
lík potøeboval poslat, pøevzal ho pan Stráò-
ka a dotyèný si mohl být jistý, že balík ještì 
téhož dne na poštì podá. Stejnì tak to fun-
govalo s dopisy. Samozøejmostí byla také 
výplata penìz, aś už to byly dùchody nebo 
jiné platby. Peníze vyplatil a èást jich zase 
hned vybral, protože lidé mu zaplatili slo-
ženky, které mìli doma k úhradì. Nemu-
seli vážit cestu na poštu do Chyšek. Nikdy 
se nestalo, že by snad došlo k nìjakým ne-
srovnalostem. Pøesto, že pan Stráòka vozil 
èasto u sebe velké množství penìz, nikdo 
toho nevyužil a nepokusil se pana Stráòku 
oloupit. Pøestože u sebe vozil pistoli, nikdy 
ji nepoužil. 

Po celý týden každý den vykonával tìžkou 
službu pošśáka a v nedìli, když si mohl 
odpoèinout, vzal èasopisy a noviny, které 
se bìhem týdne na poštì neprodaly a šel 
s nimi pøed kostel. Zde pod lípou roztáhl 
celtu a tiskoviny na ni vyskládal. Vedle po-
stavil pìtilitrovou plechovku od barvy pøe-
vázanou špagátem s proøíznutým otvorem 
v její horní èásti. Do té mu lidé vhazovali 
mince za odebrané výtisky. Pan Stráòka 
pak klidnì odešel do kostela na mši. Nikdy 
se mu nic z vystaveného zboží neztratilo 
a nikdy nechybìly ani peníze za prodané 
tiskoviny. Spíše nìjaká koruna pøebývala. 

Lidé mìli pana Stránku rádi a dokázali 
jeho ochotu ocenit. Když pøišel do domu, 
brali ho spíše jako pøítele a tak se i sta-
lo, že oslavil s rodinou narození potomka 
nebo jinou radostnou událost.

Když pøišel èas odchodu do dùchodu, pan 
Stráòka si práci opìt našel. Vykonával ji 
s takovou peèlivostí, že jistì stojí za to ji 
pøipomenout. Pan Stráòka byl èlovìk vel-
mi peèlivý a byl velký perfekcionalista. Vše 
muselo být naprosto dokonale provedeno. 
Jeho vnuk vzpomíná, že když øezali doma 
døevo, mìli mìrku, podle které odmìøova-
li délku polen. Když trošku polevili v peèli-
vosti a uøízli poleno o dva centimetry delší, 
dìda poleno z hranice vyndal a dva centi-
metry uøízl tak, aby hranice lícovala „jako 
když støihne“. Když sázeli doma brambory, 
mìl pan Stráòka mìrky dokonce dvì. Jed-
na byla na šíøku brázdy a druhá na vzdá-
lenost brambor od sebe. Když byl dìda na 
poli, mìøilo se. Když dìda odešel, chlapi 
trochu polevili v peèlivosti. Dìda pøišel, 
brambory musely z brázdy ven a zase se 
mìøilo  a znovu sázelo. 

Jako trochu humorný pøíklad toho, že pan 
Stráòka nelitoval žádné práce je pøíhoda, 
která se stala jednou v zimì. Pan Stráòka 
si naplánoval práci v lese, kterému se øíká 
Hotovèí. Chyšky a okolí tehdy pokrývala  
velká vrstva snìhu. Pan Stráòka ale svùj 
úmysl jít v sobotu na døíví do lesa nevzdal. 
V pátek vzal lopatu a šel si proházet cestu, 
aby byla v sobotu ráno cesta do lesa rych-
lejší. Nikomu však nic neøekl a prohazová-
ní cesty od Chyšek až k Hotovèí mu zabra-
lo spoustu èasu. Nebylo tedy divu, že když 
pozdì odpoledne nebyl pan Stráòka doma, 
zaèala ho manželka postrádat. Nejprve 
hledala sama, pozdìji hledali sousedé, ale 
pan Stráòka nebyl k nalezení.  Až pozdì 
veèer, když už byla litá tma, objevil se pan 
Stráòka s lopatou uhelkou v ruce. Divil se, 
že ho všichni hledají. Jeho celodenní práce 
však tak trochu pøišla vniveè, jak se øíká. 
Do rána napadlo spousta snìhu a po pro-
házené cestì nebylo ani památky.

Kromì toho, že pan Stráòka pracoval 
v pracovní skupinì u obecního úøadu 
a podílel se na stavbì místního nákupního 
støediska, mateøské školky a dalších sta-
veb, vzal si na starost úklid návsi. S peèli-
vostí sobì vlastní vymetal nejen na podzim 
celý prostor do posledního lísteèku. Jeho 
jediným náøadím bylo bøezové koštì, lo-
pata a koleèko. Zametené listí odvážel do 
kompostu. Nebyl snad den, kdy bychom 
ho na místní návsi nevidìli. Až když panu 
Stráòkovi došly síly, chyšecká náves osi-
øela. Pan Stráòka zemøel v roce 1997 ve 
vìku 84 let.

 Stanislava Hejnová - kronikáøka
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Svìtový den vody
V roce 1993 vyhlásilo Valné shromáždìní OSN 22. bøezen 
jako Svìtový den vody. OSN a jeho èlenské státy v této sou-
vislosti uskuteènily a doporuèily konkrétní kroky k ochra-
nì vodních zdrojù na planetì Zemi. Svìtový den vody se 
zamìøuje na dùležitost vody v našem životì.

Pro každý rok se vyhlašuje speciální téma. Mottem roku 
2019 je Leaving no one behind. Cílem je, aby do roku 
2030 mìli všichni lidé pøístup k nezávadné vodì.

Na naší škole se do oslav zapojili všichni žáci i vyuèující 
a zkoumali vodu z rùzných pohledù. Prvòáci si o vodì èetli 
a poèítali „vodní pøíklady“. Druhá tøída vytvoøila plakátek 
Dešśové kapky. Žáci tøetí tøídy se vypravili k Panskému 
rybníku a prozkoumali život ve vodì i kolem vody. Ètvrśáci 
si vyzkoušeli badatelsky orientovanou výuku. Pátá tøída se 
zamìøila na téma Èlovìk a voda. Šesśáci a deváśáci pro-
vádìli pokusy s vodou. Žáci sedmé tøídy malovali vodní 
obrázky. Osmáci zkoumali kvalitu pitné a rybnièní vody 
a psali slohovou práci, ve které se zamysleli nad význa-
mem vody. Všichni žáci vyrobili plakáty a umístili je ve 
vestibulu školy. Výsledky jejich práce byly tak pøístupné 
dìtem i vyuèujícím a všichni se z nich mohli dozvìdìt 
nové informace.

Den naruby
28. bøezna se slaví Mezinárodní den uèitelù. V tento den 
se v roce 1592 narodil Jan Amos Komenský - uèitel náro-
dù. Na naší škole tento svátek slavíme každoroènì tak, že 
žáci 9.tøídy vstupují do rolí uèitelù. Žáci si vylosovali, ve 
které tøídì a jaký pøedmìt budou uèit, domluvili se s da-
ným vyuèujícím na probíraném uèivu a vytvoøili si pøípra-
vy na hodiny. Ve druhé tøídì vyuèovali Jakub Štván, Petr 
Pechlát, Lukáš Kváèa a Stela Fridrichová. Tøeśáky vyuèo-
vali Monika Melkesová, Tomáš Janda a Jana Matoušková. 
Vyuèujícími ve ètvrté tøídì se staly Lenka Knobová, Tereza 
Kváèová, Simona Pešièková a Natálie Miòhová. Žáci prv-
ního stupnì volili uèitele, jehož výuka je nejvíce zaujala. 
Ve druhé tøídì to byl Jakub Štván, ve tøetí Tomáš Janda 
a u ètvrśákù vyhrála Simona Pešièková.

Zápis do první tøídy
Zápis budoucích prvòáèkù se nesl 5. dubna v duchu pøí-
rody, která se probouzí do zelena. Celý program pro pøed-
školáky “Školáèek” vede skøítek Ekolínek. Základní škola 
Chyšky se stala v roce 2012 Ekoškolou a titul i nadále 
úspìšnì obhajuje. Nastávající prvòáèci budou pracovat 
v programu “Les ve škole, škola v lese”.

Zápis byl zamìøen na manipulaci s pøírodninami, znalosti 
a zkušenosti z lesa, zahrady, louky, pole a rybníka.

Dìti stateènì poèítaly šišky, kamínky a kaštany. Porov-
návaly velikosti klacíkù, pøiøazovaly zvíøátka do obrázkù 
lesa a rybníka. Pracovaly s barvou, geometrickými tvary, 
poznávaly døevìná písmenka, kreslily a úspìšnì se popra-
ly s držením tužky. Zaslechli jsme básnièku i písnièku.

Základní škola Chyšky
Zápisu se zúèastnilo 17 dìtí. Potvrdilo se, že tento kraj Chy-
šek s krásnou krajinou kolem má šikovné dìti, které o pøíro-
dì hodnì vìdí. Tìšíme se na spoleènou práci v první tøídì.

 

Zájezd do Londýna
V mìsíci dubnu vycestovaly dìti naší základní školy do 
Londýna. Pøed dvìma lety se byly podívat pouze po památ-
kách, ale letos na nì èekalo pøekvapení.

První den našeho výletu jsme si prohlédli Nultý poledník 
na Greenwichy. Poté jsme pluli lodí k Westminsteru, násle-
dovala procházka kolem Big Benu, katedrály a parlamentu. 
Od tìchto významných budov jsme se pøesunuli ke zøejmì 
nejdùležitìjší budovì v Londýnì-Buckinghamskému paláci-
-sídlu královny Alžbìty II. Náš den konèil na Oxford Street. 

Druhý den èekal žáky zøejmì nejvìtší zážitek. Ihned po sní-
dani jsme se vydali do ateliéru Harryho Pottera. Dárkem pro 
všechny bylo umožnìní prohlídky Gringottovy banky, která 
se ofi ciálnì otevírala až druhý den. V ateliérech byly k vidìní 
všechny kostýmy, hùlky, rekvizity a stavby použité ve všech 
sedmi dílech. Po prohlídce ateliérù jsme popojeli do mìsta 
Brighton na krátkou zastávku u moøe. 

Tøetí den jsme zahájili Tower Bridge experience. Dále 
jsme pokraèovali procházkou kolem významných míst 
na bøezích øeky Temže. Dìti vidìly velkolepé mrakodrapy 
„Støep“ a „Okurku“, divadlo Globe-místo pùsobení Willia-
ma Shakespeara, galerii Tate Modern, Millenium Bridge, 
katedrálu svatého Pavla. Metrem jsme se pøesunuli do 
Natural History Museum, kde jsou k vidìní nejrùznìjší ex-
pozice ze svìta dinosaurù, rostlin, živoèichù. Po cestì zpìt 
jsme vystoupili u Westminsteru a šli si zkusit projížïku na 
London Eye s výhledem na celý Londýn. Zde skonèil náš 
zájezd za krásami hlavního mìsta Velké Británie. 

Den Zemì
Den Zemì je den vìnovaný Zemi, každoroènì se koná 
22. dubna. První Den Zemì byl slaven v roce 1970 v San 
Francisku. Cílem bylo zvýšit energetickou úèinnost, recy-
klovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato 
akce mìla velký ohlas zejména mezi studenty.

V souèasné dobì slaví Den Zemì víc jak miliarda lidí ve 
více jak 193 státech svìta. Den Zemì se tak stal nejvìt-
ším svátkem, který slaví lidé spoleènì na celé planetì bez 
ohledu na pùvod, víru èi národnost.

Naše škola se tradiènì pøipojila k oslavám. Ve støedu 
17. dubna žáci pracovali na školní zahradì a pomáhali 
s úklidem zelených prostranství obce Chyšky. Prvòáci 
a druháci zbavovali pøírodu odpadkù pøi vycházce na Pek-
lo. Žáci tøetí tøídy se vydali smìrem k Panskému rybníku 
a cestou sebrali nìkolik pytlù odpadu. Ètvrtá tøída uklízela 
v parèíku u kravína, páśáci zvelebovali park pøed kultur-
ním domem. Žáci šesté, sedmé a osmé tøídy mìli na sta-
rosti úpravu prostranství mezi bytovkami. Chlapci z osmé 
tøídy natírali houpací sestavu na školní zahradì a deváśáci 
obnovovali nátìr venkovní uèebny.

Aktivitou, která navázala na Den Zemì,  byla kampaò Oby-
èejného hrdinství. Naše škola se zapojila v týdnu od 22. do 
28. dubna. Cílem bylo, aby si lidé uvìdomili dopad svého 
životního stylu na životní prostøedí.

Královna Abeceda
V pátek 26. dubna 2019 se na Obecním úøadu v Chyškách 
uskuteènilo slavnostní pasování prvòáèkù na ètenáøe.

Tøídní uèitelka pøedstavila žáky královnì Abecedì – paní 
starostce Stanislavì Hejnové. Porotì, kterou kromì sa-
motné královny tvoøily øeditelka školy Monika Bardová, 
zástupkynì øeditelky Karolina Tvrdíková a knihovnice 
Lenka Kváèová, každý pøeèetl úryvek z knihy Chobotem 
sem, chobotem tam. Všichni prvòáèci prokázali, že èíst už 
opravdu umí. Královna Abeceda dìti pochválila za jejich 
krásné výkony, vyzvala je ke složení ètenáøského slibu 
a každému pøedala stuhu s nápisem Už jsem ètenáø.

Slavnost byla zakonèena výborným dortem a pøekvape-
ním na závìr, ètenáøskou kartièkou do místní knihovny, 
kam mohou dìti po celý rok chodit zdarma a rozvíjet tak 
své ètenáøské dovednosti.

Den Dìtí
V pátek 31. 5. pøipravili žáci 5. tøídy zábavný program pro 
své sourozence a kamarády z nižších roèníkù u pøíležitos-
ti Mezinárodního dne dìtí. Na dvanácti stanovištích byly 
pøipraveny pro dìti z 1. - 4. tøídy rùzné úkoly ze svìta pøí-
rodních vìd. Pøi jejich plnìní se žáci dozvìdìli mnoho za-
jímavých informací o rostlinách, živoèiších, lidském tìle, 
ale dokonce i o dinosaurech nebo elektrickém proudu. 
Také si provìøili své smysly a pamìś.

Velký dík patøí žákùm 5. tøídy a jejich tøídní uèitelce Mi-
chaele Divíškové za výbornou organizaci programu.

Žáci druhého stupnì poznávali okolí Chyšek a vìnovali se 
sportovním aktivitám.

K oslavám Dne dìtí se pøipojily i kuchaøky ze školní jídel-
ny a pøipravily pro dìti netradièní, ale u dìtí oblíbené jídlo.

 Techmania Plzeò
Žáci 1. - 8. tøídy navštívili 24. kvìtna plzeòskou Techmanii 
- experimentální stanici pro zvídavé. Centrum pøedstavuje 
s vtipem základní pøírodní jevy a zákony, seznamuje se 
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svìtem vìdy a techniky a láká k experimentování. Ved-
le interaktivních expozic byl pro žáky pøipraven zvláštní 
program. Žáci první a druhé tøídy zhlédli fi lm Mars. Tøeśá-
ci a ètvrśáci absolvovali program Na tìlo. Film Titáni byl 
nachystán pro žáky 5., 6. a 8. tøídy. Sedmáci se zúèastnili 
pøedvádìní Van de Graaffova generátoru. Vstupné a do-
pravu hradil Spolek rodièù.

                                                                                                                                

Policie v ZŠ
5. 6. 2019 žáci 1. – 3. tøídy prožili dopoledne s pøísluš-
níky Policie ÈR. Program byl rozdìlen na 3 èásti. V první 
èásti si žáci formou besedy pøipomnìli prevenci chování 
o prázdninách – jízda na kole, bezpeèné vystupování 
z auta, tísòová volání a integrovaný záchranný systém. 
Druhá èást programu byla spojena s dìtmi z MŠ. V areálu MŠ 
probìhly ukázky výcviku policejních psù. Ve tøetí praktické 
èásti se žáci seznámili s prací Policie ÈR. Všem se akce líbila 
a žáci si mohli domù odnést i otisk své vlastní ruky.

Dopravní soutìž mladých cyklistù
29. kvìtna 2019 se v Jindøichovì Hradci konalo krajské 
kolo dopravní soutìže mladých cyklistù Jihoèeského kra-
je. Poøadatelem soutìže bylo Ministerstvo dopravy, BESIP 
a Jihoèeský kraj. 

Do místního areálu dìtského dopravního høištì se sjela 
nejlepší družstva z jednotlivých okresù Jihoèeského kraje. 
Soutìžilo se v tìchto disciplínách: pravidla provozu na po-
zemních komunikacích-test na poèítaèi, praktická jízda na 
dìtském dopravním høišti, jízda zruènosti na kole, zásady 
poskytování první pomoci a práce s mapou. Jednotlivé školy 
reprezentovala ètyøèlenná družstva-dva chlapci a dvì dívky. 
Z naší školy soutìžili žáci 5. a 6. tøídy. Družstvo ve složení 
Adéla Tejnorová, Lukáš Novák, Kateøina Zdeòková a Vít No-
vák se umístilo na šestém místì a v jednotlivcích získal pìk-
né tøetí místo Vít Novák.                               Mgr. Josef Vachta

Žáci chyšecké základní školy 
na astronomické olympiádì
Astronomickou olympiádu vyhlašuje Ministerstvo školství 
v kategorii A. Letošní školní rok byl 16. roèník a soutìžilo 
se v oboru astronomie a pøíbuzných oborù. Z naší školy se 
olympiády zúèastnili dva žáci 7. tøídy - Petr Lívanec a Pavel 
Smrt. Školní kolo probíhalo ve škole, oba žáci byli úspìšní 
øešitelé a postoupili do krajského kola v kategorii GH (žáci 
6. a 7. tøíd ZŠ). Jejich práce se posílali Èeské astronomické 
spoleènosti v Praze. 

V krajském kole žáci øešili pìt èástí-pøehledový test (online), 
další èásti øešili písemnì doma 

a prezenènì ve škole. Práce žákù hodnotili ve Štefánikovì 
hvìzdárnì v Praze. V krajském kole obsadil Petr Lívanec 
pìkné 6. místo a Pavel Smrt 29. místo. Petr Lívanec se as-
tronomií zabývá již delší dobu a odpovìdìl nám na nìkteré 
otázky.

„Doma mám svùj dalekohled, se kterým obèas pozoruji ob-
lohu. Vidìl jsem mlhovinu, galaxii, kometu a spousty jiných 
objektù. Mám také ètyøi knížky o astronomii a pravidelnì 
navštìvuji internetové stránky Astro.cz. Školní kolo nebylo 
tìžké, krajské kolo již bylo obtížnìjší. Skládalo se z celkové-
ho testu znalostí, poèítání úloh z astronomie a øešení úloh 
praktických. Na astronomii se mi hodnì líbí, že je plná za-
jímavostí a má mnoho neobjevených objektù. Za 6. místo 
v krajské olympiádì jsem spokojen a urèitì se chci zúèastnit 
i dalšího roèníku.“                                          Mgr. Josef Vachta

Školní atletická olympiáda
Ve støedu 26. 6. 2019 probìhla již tradiènì na naší zá-
kladní škole Školní atletická olympiáda. Žáci soutìžili 
v rámci své tøídy o nejlepšího závodníka. Celkem se utkali 
ve ètyøech disciplínách-bìh na 50 a 60 metrù, skok do dál-
ky, hod raketou a medicinbalem a novì také ve skákání 
v pytli. Spoluorganizátory a rozhodèími závodu byli žáci 
9. tøídy. Soutìžící si olympiádu moc užili a my se tìšíme 
na další roèník.

Liga mistrù
Dne 27. 6. 2018 se již tradiènì konal fotbalový zápas mezi 
žáky páté tøídy a uèiteli. Tentokrát bylo zvoleno opravdu 
fotbalové prostøedí místního fotbalového høištì. Pøi nástu-
pu zaznìla hymna Ligy mistrù a vítìzové si odnesli zbrusu 
nový zlatý pohár a diplom. Byli vyhlášeni nejužiteènìjší 
hráèi obou týmù. Nejužiteènìjším hráèem týmu uèitelù 
byla vyhlášena Alena Málková a nejužiteènìjším hráèem 
týmu páté tøídy byl vyhlášen Jan Kukaè. I letos se povedlo 
týmu uèitelù obhájit vítìzství.

Slavnostní zakonèení 
školního roku 2018/2019
V pátek 28. èervna zakonèila základní škola školní rok. 
Nejprve všichni pøítomní zhlédli prezentaci, která je pro-
vedla celým uplynulým školním rokem. Následovalo vy-
hodnocení soutìží EVVO a sbìru papíru. O závìr progra-
mu se postarala devátá tøída, louèila se s uèiteli i žáky. 
A pak už na všechny èekalo pøedávání vysvìdèení, žákùm 
deváté tøídy bylo slavnostnì pøedáno na obecním úøadu. 
Od starostky Obce Chyšky Stanislavy Hejnové a zástupcù 
SRPDŠ pøi ZŠ Chyšky pøevzali vycházející žáci upomínko-
vé pøedmìty. 

Školní akademie
Dne 20.6.2019 od 16 hodin se konala Školní akademie 
v kulturním domì Chyšky. Všechny pøítomné pøivítala 
paní øeditelka a poté se ujali slova moderátoøi z 8.tøídy. 
Jako obvykle jsme zaèali první tøídou, která si pøipravila 
indiánské vystoupení. Pøes oceán se pøiplavil dokonce 
i Kryštof Kolumbus, který získal od kmene sladkou od-
mìnu. Druháci zatanèili a zazpívali písnièku od skupiny 
Èechomor. Tøetí tøída se v prvním roèníku pøedstavila di-
vákùm jako Ekolínci, loni jako Ekolíni a letos se rozhodli 
vystoupit jako Ekolové. Pøedstavení pokraèovalo vystou-
pením ètvrté tøídy. Ta zazpívala dvì písnì a na kytaru je 
doprovodila Kaèka Sirotková. Na konci jejich vystoupení 
zahrál na bicí Míša Chejnovský skladbu Gladiátor. Páśáci 
zatanèili JUST DANCE.

Po páté tøídì pokraèoval druhý stupeò. Zaèal šestou tøí-
dou, která ukázala divákùm svìt plný kouzel a magie Ha-
rryho Pottera. Sedmá tøída zazpívala a zatanèila písnièku 
od skupiny Mirai. Osmáci se opìt rozhodli pøedvést dvì 
scénky. V první pøedstavili rozhovor s paní uèitelkou Líd-
lovou a ve druhé scénce ukázali pøípravu mužù na man-
želství. A ještì než pøišla na øadu 9. tøída, taneèní kroužek 
pod vedením paní uèitelky Prùšové zatanèil taneèní pøed-
stavení s názvem Oheò a voda, které si pøipravili na školní 
ples. Devátá tøída pøedvedla ukázky z rùzných animova-
ných pohádek. Nakonec se moderátoøi rozlouèili nejen se 
školní akademií, ale i se školním rokem.

žáci 8. tøídy

Ohlédnutí za úspìchy chyšeckých 
žákù
Žáci Základní školy Chyšky se i v tomto školním roce zú-
èastnili celé øady vìdomostních, recitaèních, výtvarných 
a sportovních soutìží, v nichž èasto dosahovali vynikají-
cích úspìchù. Jakub Štván z 9. tøídy ve velké konkurenci 
ostatních škol ve vìdomostních soutìžích dokonce tøikrát 
postoupil do krajského kola v Dìjepisné, Fyzikální a Che-
mické olympiádì. Krajského kola se zúèastnil i s druž-
stvem svých spolužákù, když vyhráli branné závody. Spolu 
s ním reprezentovali školu v krajském kole v Èeských Bu-
dìjovicích i Petr Pechlát, Lukáš Kváèa, Stela Fridrichová, 
Monika Melkesová, Tereza Kváèová.

Petr Lívanec ze 7. tøídy se umístil na 1. místì v okres-
ním kole Zemìpisné a Astronomické olympiády, v obou 
olympiádách postoupil i do krajského kola. Dále obsadil 
i 2. – 4. místo v okresním kole Matematické olympiády.

Iveta Ondráèková ze 7. tøídy reprezentovala školu v okres-
ním kole Biologické olympiády a postoupila do krajského 
kola.

V matematické soutìži Pythagoriáda si velice dobøe vedl 
Vít Novák ze 6. tøídy a obsadil 2.- 3. místo.

Kryštof Josef Kortan z 1. tøídy pøivezl 3. místo z okresního 
kola Pøehlídky dìtských recitátorù.

Ve výtvarné soutìži Evropské velikonoèní tradice se ve 
své kategorii umístila na prvním místì Michaela Marešo-
vá ze 6. tøídy.

Tradiènì úspìšní jsou žáci v Dopravní soutìži mladých 
cyklistù. I letos obsadilo družstvo ve složení Lukáš No-
vák, Vít Novák, Adéla Tejnorová a Kateøina Zdeòková 
1. místo a postoupilo do krajského kola, které se konalo 
v Jindøichovì Hradci. Vít Novák se mezi jednotlivci umístil 
v krajském kole na 3. místì ve své kategorii. Úspìšné bylo 
i družstvo ve složení Zlata Mašková, Adam Øehoø, Barbora 
Èapková a Petr Lívanec, které v okresním kole Dopravní 
soutìže mladých cyklistù obsadilo 2. místo. Adam Øehoø 
zvítìzil i mezi jednotlivci.

Nejúspìšnìjší žáky školy pøijala na Obecním úøadì 
v Chyškách starostka Stanislava Hejnová, podìkovala jim 
za reprezentaci školy i Obce Chyšky a vyjádøila své osobní 
uznání. Úspìšným chyšeckým žákùm darovala knihu s vì-
nováním a poté všechny pozvala na zmrzlinu. 

Všem žákùm i jejich uèitelùm, kteøí je na soutìže zodpo-
vìdnì pøipravovali, dìkujeme za pøíkladnou reprezentaci 
školy.

Mgr. Monika Bardová, øeditelka školy
Ing. Karolina Tvrdíková, zástupkynì øeditelky



Šablony pro MŠ Chyšky II
V rámci tohoto dotaèního projektu jsme na 
jaøe uskuteènili tøi odbornì zamìøená té-
matická setkávání s rodièi dìtí v MŠ.

Velice zajímavá byla pøednáška dìtské 
lékaøky paní Mudr. Marie Bolkové, která 
se zamìøila na vývoj dítìte od jeho naro-
zení až po starší školní vìk. Též hovoøila 
o oèkování dìtí, které je v souèasné dobì 
tak aktuální.

Další setkání bylo s paní øeditelkou ZŠ 
Mgr. Monikou Bardovou a paní uèitelkou 
Mgr. Lenkou Pešièkovou pøed zápisem do 
ZŠ. Rodièe získali informace o pøípravì 
dìtí k zápisu. Jak bude zápis organizován, 
kde se bude konat, jak bude probíhat.

V èervnu si rodièe mohli vyslechnout velice 
zajímavé povídání psychologa pana PhDr. 
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Základní škola Chyšky - školní družina
Studánka bez vody
V pátek 3.5.2019 nás paní Lenka Kváèová opìt pozvala na 
odpolední program do obecní knihovny. Tentokrát jsme ot-
vírali Studánku bez vody. V úvodu jsme si ve skupinkách 
poskládali puzzle a hned jsme poznali, která oblast na svìtì 
trpí nejvìtším nedostatkem vody. Ze zábavných pracovních 
listù jsme se dozvìdìli, proè se pouštì rozšiøují, proè lidé 
ze suchých oblastí odcházejí. Paní knihovnice nám pøeèetla 
povídku o Jakubovi, Evì a poušti. Nauèné video nám pøiblí-
žilo dopady klimatických zmìn nejen na naši republiku, ale 
i v celém svìtì. Za hezký program moc dìkujeme a tìšíme se 
na další setkání.

                  Ivana Peciválová

Školní družina a Studánky
V pondìlí 24. 6. 2019 pøipravila dìvèata ze 4. a 5. tøídy zá-
bavný program pro své mladší spolužáky ze školní družiny. 
Rozlouèili jsme se tak s naším projektem o vodì Devatero 
studánek a vílou Rozárkou, která nás jím po celý školní rok 
provázela. Na každém stanovišti, které studánku charakteri-
zovalo, byly pøipraveny zábavné aktivity. Mezi nejoblíbenìjší 
patøily mizející obrázky, pøenášení vody v nádobì na hlavì, 
vytvoøení vodovodního kohoutku za pomoci papírové koláže. 
Textilní obrázek motýla nám ukázal, kolik je v rostlinì vody. 
Ochutnávali jsme semínka a proplétali se bludištìm ke své-
mu stromu. Také další pracovní listy byly velmi povedené. 
Celé odpoledne jsme si užívali spoustu zábavy a legrace.

Ivana Peciválová

Ètenáøský klub a knihovna   
Bøezen je mìsíc ètenáøù a knih. A právì proto navštívily dìti 
ze školní družiny a ètenáøského klubu obecní knihovnu. 
Youtuber Jiøí Král je prostøednictvím krátkého videa sezná-
mil s pojmy knihovník, knihkupectví, knihovna a provedl je 
výrobou knihy a komiksu. V zábavném kvízu dìti poznávaly 
písnièky z pohádek a názvy knih podle krátkých úryvkù.

Závìrem jsme si všichni pøipomnìli Svìtový den vody, který 
na 22. 3. pøipadl, a zhlédli jsme pohádku Jak Trautenberk 
prodával vodu. Z pøíjemného setkání si dìti odnášely drob-
né dárky a sladkosti. Dìkujeme.           

                           Ivana Peciválová, Alena Málková

Spolek rodièù a pøátel dìtí a školy pøi ZŠ Chyšky
Soutìž ve sbìru starého papíru má vítìze.
S koncem školního roku pøišlo i vyvrcholení soutìže ve sbìru 
starého papíru v Základní škole Chyšky, kterou pro všechny 
tøídy vyhlásil Spolek rodièù a pøátel dìtí a školy pøi ZŠ Chyšky. 
Cílem soutìže je motivovat žáky k zodpovìdnosti za životní 
prostøedí a uèit je tøídit odpad. Navíc je snaha dìtí odmìnìna 
a tøídy výdìlek použijí na svoje aktivity – výlety, exkurze, atd.

Vítìzem 1. kola soutìže se stala 5. tøída, která nasbírala zhru-
ba 107 kg starého papíru na žáka. Koneèné vítìzství jí však 
uteklo doopravdy o vlásek, respektive o 2 kg starého papíru. 
Soutìž ve sbìru starého papíru vyhrála 6. tøída, které se po-
vedlo za školní rok 2018/2019 nasbírat pøes 202 kg starého 
papíru na žáka. 

Je neuvìøitelné, kolik starého papíru dokázaly dìti nasbírat. 
Soutìž ve sbìru starého papíru uspoøádal Spolek rodièù 
a pøátel dìtí a školy pøi ZŠ Chyšky ve spolupráci se ZŠ Chyšky 
již potøetí a objem nasbíraného starého papíru se rok od roku 
navyšuje zhruba o ètyøi tuny.  Pro pøíští školní rok si jednotlivé 
tøídy vydìlaly zhruba dvacet tisíc korun na svoje zájmy, exkur-
ze a aktivity. 

Podìkování patøí všem, kteøí tuto akci zaštiśují a pomáhají 
s vážením, shromažïováním, nakládkou, úklidem i administ-
rativou. Podìkování patøí také Zemìdìlskému družstvu Chyš-
ky, které umožnilo auto se starým papírem zvážit.

Lenka Caltová, SRPDŠ pøi ZŠ Chyšky                                             

Celkové výsledky soutěže pro školní rok 2018/2019

Pořadí Třída Průměr 
na žáka

Hmotnost 
(kg)

1. 6. 202,4 2024
2. 5. 199,2 2789
3. 2. 139,3 1532
4. 4. 136,7 2324
5. 1. 125,1 2127
6. 7. 99,4 696
7. 8. 93,2 932
8. 3. 84,4 1097
9. 9. 78,1 859

Celkem 14380

Jana Veselého pod názvem „ Dìláme èi ne-
dìláme chyby ve výchovì dìtí, které budou 
mít vliv na jejich dospívání, dospìlost, stáøí. 
Na jejich zdraví duševní i fyzické, jednání 
a vztahy.“

Projektový den 
mimo školu
2. dubna jsme navštívili se všemi dìtmi 
Sladovnu v Písku. Mladší dìti program „ 
Svìt vèel“ a starší dìti „ Mraveništì“. I tato 
akce byla fi nancována z Projektu OP VVV 
Šablony pro MŠ Chyšky II.

Výtvarná soutìž
Každoroènì se zapojujeme do výtvarné 
soutìže poøádané Sdružením hasièù ÈMS 
Písek na téma „ Požární ochrana oèima 
dìtí a mládeže“. Všechny dìti ze školky 

malovaly obrázky a vyrábìly na téma „ha-
sièi“. Èestné uznání od poroty získal Miro-
slav Houda, Ondøej Hulan, Václav Kašpar 
a Monika Foøtová.

Vyhlášení se konalo v Milevsku v restaura-
ci „Stodola“. Dìti si pochutnaly na zmrzli-
novém poháru a odnesly si malé dáreèky.

Zábavná 
první pomoc pro dìti
Dne 10.4. 2019 se v naší mateøské ško-
le uskuteènil vzdìlávací poøad „ Zábavná 
první pomoc pro dìti“. Akcí nás provázel 
pracovník RZS z Pøíbrami. Se svým ply-
šovým kamarádem Teodorem pøedvedl 
scénku, jak se zachovat, když se nìkdo 
zraní v pøírodì a je sám. Nebo za pomoci 
paní uèitelky pøiblížil situaci jak reagovat, 
když se babièce udìlá špatnì. Závìrem ka-

ždé dítì dostalo od záchranáøe Lukáše ob-
vaz. Tím si každý obvázal svého plyšáka, 
kterého si mìl na tento den pøinést.

Hravým a laskavým zpùsobem si záchra-
náø Lukáš získal všechny dìti. Z tohoto do-
poledne si pamatují nejen telefonní èíslo 
155, ale i spoustu poznatkù a pouèení.

Odpoledne 
pro mou babièku
17. dubna dopoledne vonìla celá naše 
školka. Dìti ze 3. tøídy s paní uèitelkami 
pekly perník na akci „ Odpoledne pro mou 
babièku“.

Také letos se sešly babièky se svými vnou-
èaty v hojném poètu. Støíhaly, lepily, radily 
a pomáhaly dìtem pøi jejich usilovné prá-
ci. Pøíjemná atmosféra a dobrá nálada pøi-
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Výlet do Zoo Hluboká

Projektový den

Odpoledne pro mou babièku

První pomoc pro dìti

Šablony pro MŠ

Výlet do Zoo Hluboká

spìly k tomu, že se dílo podaøilo a všichni 
mìli ze svých velikonoèních výrobkù ra-
dost. I perník se velkým dìtem moc povedl 
– nezbyl ani drobeèek.

Sportovní hry 
v Milevsku
Ve ètvrtek 30. kvìtna se družstvo deseti 
dìtí z naší školky zúèastnilo Sportovních 
her mateøských škol, které každoroènì po-
øádá mìsto Milevsko ve spolupráci

s fotbalovým klubem FC ZVVZ Milevsko. 
Fotbalový klub na tento den pøichystal 
pro dìti program plný sportovních aktivit, 
kde si dìti formou her a jednoduchých 
fotbalových cvièení rozvíjely své pohybo-
vé dovednosti. Hlavní náplní dne byly ov-
šem Sportovní hry. Družstva jednotlivých 
mateøských škol soutìžila v pìtiskoku, v 
hodu na cíl, ve skákání v pytlích a v pøe-
kážkovém bìhu. Vyvrcholením byl štafeto-

vý bìh. Dìti z našeho chyšeckého družstva 
se velice snažily a za svoje výkony získaly 
pohár, medaile a plno drobných cen.

Dopoledne s pejsky
Dne 31. kvìtna nás navštívila paní Irena 
Soukupová, která se vìnuje výcviku asi-
stenèních psù. Za pomoci Balù a Tessy 
pøedvedla dìtem, jak takto cvièení psi 
mohou pomáhat lidem se speciálními po-
tøebami. 

Dìti si samy mohly vyzkoušet situace, pøi 
kterých psi umí nìco podat, pøinést, svlék-
nout. Dávaly jim povely, úkoly, které psi 
hravì zvládali. Za každý splnìný úkol do-
stali psi odmìnu, pohlazení, pamlsek. 

Hlazení pejskù se dìtem líbilo nejvíce. 
Nikdo se nebál.

Všichni jsme si uvìdomili, jak cenné je 
naše zdraví a jak tìžké to mají lidé s han-
dicapem.

Projektový den
V posledním èervnovém týdnu se v naší 
mateøské škole uskuteènil projektový den 
„Naše zahrada“. Prùvodci programem mo-
tivovaným knihou Jiøího Trnky Zahrada 
byli Honza a Anièka spolu s velkými lout-
kami kocoura a slonù. Ti pøedškolním dì-
tem pøiblížili, kde se dìj známého pøíbìhu 
odehrává a jak pohádková zahrada vypa-
dá. Dìti na oplátku Honzovi a Anièce uká-
zaly zahradu MŠ. Pøedstavily každý herní 
prvek i to, jak si zde hrají. Nezapomnìly 
prozradit, jaká místa na zahradì jsou je-
jich nejoblíbenìjší.

Další èástí programu provázela dìti velry-
ba, která moc chtìla, aby dìti pøemýšlely 
o podobì zahrady snù a vytvoøily její model.

K tomu jim Honza s Anièkou poskytli vel-
ký výbìr pøírodnin a pomùcek. Dìti pak 
v malých skupinkách s chutí a fantazií po-
užívaly ke svému konstruování šišky, kla-

cíky, døívka, špejle, kartony, èoèku, rýži, 
kamínky, hlínu, vodu, kvìtiny a další po-
mùcky. Výsledek stál za pochvalu. Každá 
z pìti vytvoøených zahrad byla originální 
a zajímavá. Není divu, že chválou nešetøil 
Honza, Anièka ani velryba. Modely zahrad 
dìtem zùstaly a mohly je pøetváøet a dopl-
òovat i po skonèení nápaditého a pøíjem-
ného projektového dne.

Tento projektový den byl hrazen z dotace 
OP VVV Šablony pro MŠ Chyšky II.

Podìkování
Dìkujeme všem, kteøí se ve školním roce 
2018/2019 zapojili do sbìru víèek pro 
Veroniku Èichovskou. V MŠ Chyšky se po-
daøilo nasbírat 149,5 kg víèek a 53,8 kg 
hliníku.Veronice se tak pøispìlo na nový 
podvozek do koupelny.
Všem moc dìkuje a tìší se na další spolu-
práci rodina Veroniky Èichovské.
 Jana Bardová – øeditelka MŠ
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Všichni ti lidé zasluhují našeho obdivu 
a vdìènosti. Oni nám vychovali národ, oni 
mu vštípili pracovitost a touhu po všem 
dobrém a krásném.

Nakonec ještì o jedné krásné vlastnosti 
našeho lidu. Rádi ètli, rádi zvídali o svì-
tì. Za mého mládí bývala na vsi o knihu, 
dokonce o noviny nouze, byliś jim drahé. 
Kalendáøe putovaly od chalupy do baráè-
ku po celé vsi a všude si je s radostí pøe-
ètli. Knihy si pùjèovali od uèitelù, na faøe 
a kde se dalo, dìti si je nosily ze školní 
knihovny. Pamatuji se, jak za první svì-
tové války si pøedplatili noviny jedny pro 
celou ves a krejèí Jankovský je pøedèítal 
všem, kteøí se u nìj veèer sešli. Tak to bylo 
i s knihami. Nehledìli na to, kdo knihu se-
psal, ale která se jim líbila, o té si mnoho 
povídali. Dnes je arci všechno lepší, novi-
ny a knihy si kupují i mladí lidé a všude 
byly založeny knihovny. Kéž by stará láska 
ke knize zùstala. Bìhem nìkolika let se 
mnoho zmìnilo. Lid se stal uvìdomìlejší, 
školy, knihy a noviny vychovaly vzdìlanìj-
ší dorost, všude je snaha po vzdìlání. Do 
hospodáøství pøibyly stroje a vùbec mno-
ho nového a praktického. Touha po lep-
ším vede lid za pokrokem v hospodáøství 
i v celém životì. Ale to již nepatøí do mé 
vzpomínky.

Jen lásky vzájemné a lásky ku práci je tøeba. 
Nesvár a zelenooká, sivá závist aś zhynou.

Kde krajan nemiloval krajana – má cizo-
zemce za pána.

Život pøedkù buï pøíkladem i výstrahou 
potomkùm.

A jaký byl život nás dìtí?

V prvé øadì jsme chodili do školy v Chyš-
kách, kde bylo jen pìt tøíd. Ve ètvrté a páté 
tøídì byla dvì oddìlení a do tìch dvou tøíd 
se chodilo dva roky. Do školy jsme chodili 
spoleènì a scházeli jsme se následovnì: 
Franta Peškù zašel pro Tondu Peciválù, 
dále se pøidal Franta Zborníkù, pak my 
– Franta a Pepík Míkù, vedle hned Pepík 
a Pepina Macháèkovi (dvojèata), dále 
Franta Øíhù a Pepík Manìna a Loiza Ryba 
(práže), zašli jsme pro Honzu Macháèka 
a už jsme byli u rybníèku na návsi.

Jelikož ves je rozdìlena cestou, proto se 
øíkalo horní a dolní. Z horní vsi se pøipo-
jili Franta Vlasatý, Vojta Øezáèù (Proškù), 
Franta Pintnerù a Pepík Øezáèù. Tam se 
pøidal Franta Pejšù a prošli jsme nízkou 
cestou dvorem Kašparovým, kde se pøidal 
Franta Kašparù a Venca Jelínkù.

Cestou bylo povídání a škádlení, nejvíce 
v zimní dobì, kdy bylo dost snìhu, strkání 
do závìjí a koulování. Na jaøe a v létì už 
nás tolik nechodilo do školy. Kteøí chodi-
li do ètvrté a páté tøídy, dostali takzvanou 
„úlevu“ ze školní docházky na zemìdìl-
ské práce, a to od 15. dubna do 15. øíjna. 
Ráno, než se šlo do školy (vstávalo se brzy 
ráno), museli jsme pást krávu a housata 
a když jsme pøišli ze školy, natrhat mladé 
kopøivy a zase pást. Potom veèer ty kopøi-
vy drobnì nasekat sekyrkou na prknì, aby 
se z nich s pøimísením otrub a brambor 
pøipravilo krmivo pro housata. Na nìjaké 
hry nebylo ani pomyšlení, stále byla nìja-
ká práce, jenom pøi pasení se hrálo lapá-
ní kamínkù, které jsme si sami otloukli 
a obrousili. Sekat chrust do otýpek, kte-
rým se topilo v kamnech, ten rychle sho-
øel, proto jsme pøi vaøení stále pøikládat 
museli. Z rybníku nosit vodu a zalejvat 
zahrádku, zametat zápraží a celý dvorek. 
V sobotu se tlouklo máslo v máselnici, pøi 
tom bolely ruce, takže se pøi tom všichni 
v chalupì vystøídali. Tehdy se mléko ne-
odvádìlo jako v nynìjší dobì. Které mléko 

V minulém èísle obèasníku Chyšecko jsme se poprvé zaèetli do kroniky Nové Vsi (Percule), kterou sepsal místní rodák pan Míka. Dnes 
se s touto velmi hezky a od srdce psanou kronikou rozlouèíme druhou èástí jejího doslovného pøepisu.

se v domácnosti nespotøebovalo na stravu, 
nalévalo se do velkých hlinìných hrncù 
– krajáèù a nechalo se stát ve studeném 
sklepì až se na nìm usadila smetana, kte-
rá se zvláštní nabìraèkou sbírala do hrn-
ce – smetaníku, a pak se máslo ztlouklo 
z té smetany. Bylo nefalšované. Po stluèení 
másla zùstalo podmáslí a nové brambory, 
to byla pochoutka, kterou bychom si dnes 
velice cenili. Po sebrání smetany zùstalo 
kyselé mléko, které po dokonalém sraže-
ní nalilo se do režného plátìného pytlíku 
a zvlášś na upraveném maèkadle „šrák“ 
vymaèkal se dobrý tvaroh, lidovì se øíkalo 
„sejra“ Spotøeboval se hodnì k jídlu, také 
se s ním krmila kuøata, malá housata a co 
se nespotøebovalo, prodalo se. Hokynáøi 
chodili po vesnicích s nùší na zádech a vy-
kupovali máslo, vejce, sejra a každé pon-
dìlí je vozili do Prahy na trh do pražské 
tržnice. O prázdninách jsme chodili sbírat 
housenky (nìkolik let øádila ve smrkových 
lesích mniška), pozdìji kukly a naposledy 
již hotové motýly. Kdo chodil pilnì každý 
den, vydìlal za prázdniny až 50 korun ra-
kouských. Za to nám rodièe koupili boty 
a nìjaké ošacení na zimu do školy.  Jinak 
jsme chodili v létì i do školy bosí a v døevá-
cích. Dobré døeváky dìlal strejèek Proškù.

Ve škole domácí úkoly jsme taky nedo-
stávali. Ve dne na nì nebylo èasu a veèer 
se svítilo malým petrolejovým kahánkem, 
kde svítil malý knot bez cylindru.

A jaké byly pamlsky v té dobì?

Když nìkdo z rodièù šel na jarmark do Mi-
levska nebo do Sedlce a pøinesl nám slaný 
rohlík a nìkdy i koòský párek, to bylo ra-
dosti a cítili jsme ho v bøíšku i pøíští den 
jaká to byla dobrota. Cukroví jsme si mohli 
koupit jen o pouti z ušetøených krejcarù 
(dvouhaléø), které jsme dostali za pohlídání 
dobytka i husí na drahách tìm, kteøí nemì-
li vlastního pasáka. Cukroví jsme kupovali 
jen tvrdé, tzv. špalíky, aby nám dlouho vydr-
želo v puse nebo balené tyèinky, na kterých 
byly tištìné zamilované veršíky. Jen o pouti 
si každý koupil krátké a tmavé tyèinky pe-
pøené, lidovì se jim øíkalo „husí hovínka“.

Na vsi muselo každé dítì pracovat. Kde 
bylo v chalupách více dìtí, tak ti starší šli 
sloužit k sedlákùm za pasáky a pohùnky, 
aby ulevili rodièùm ve výživì ostatních 
dìtí. V nedìli pøicházeli se podívat domù 
k rodièùm a pøinášeli v uzlíèku ušetøené 
krajíce chleba a nìkdy i buchtu na po-
chutnání mladším sourozencùm. Pásli 
sedlákùm dobytek, krmili telata a v dobì 
žní pracovali i na poli, dìlali povøísla, 
snášeli snopky do øad a z nich se stavìli 
panáky. Práce se našla vždycky. Pasáci 
a pohùnci spávali na palandách ve stáji. 
Nejlepší doba pasákù byla na podzim. Pás-
lo se i na strništích, takže byl vìtší prostor 
ku pasení a dobytek se nemusel tolik hlí-
dat. Shánìlo se chrastí, když se páslo po-
blíž lesa a také suchá naś z brambor a pýr. 
Dìlaly se ohníèky, tìm se øíkalo „bažalky“ 
a v nich se opékaly brambory. Když se hna-
lo veèer z pastvy, mnohý pasák vypadal 
jako mouøenín, uèernìný od kouøe a od po-
pela, jak vybíral z ohnì upeèené brambory.

Dìti z Percule sloužily až v Pøeštìnici 
u Milevska, v Ratiboøi, v Blehovì, ve Zho-
øi, v Rohozovì atd. My, kteøí jsme zùstali 
doma, hnali jsme kozy s kozlatama až do 
Horkoviny na pastvu, kde byly kolem ces-
ty samé skály, tj. lísky. Když nikdo nešel, 
kozy si ukously i za hranicí na jeteli. Tìch 
koz bylo na Perculi hodnì.

V nedìli se páslo èasnì ráno na drahách 
a pøipravovali jsme se do kostela na Vel-
kou. Na ranní mši svatou v osm hodin 

chodili rodièe a na Velkou v deset chodila 
mládež a svobodná chasa. Èekali jsme až 
za nás nìkdo pøevezme pasení a pak jsme 
pospíchali, abychom pøišli vèas. Na cestì 
do kostela jsme se potkávali s tìmi, co se 
z kostela vraceli a navzájem jsme se zdra-
vili slovy „Vítám Vás k slovu Božímu“ a od-
povìï byla „Vítám Vás od slova Božího“. 
Krásné køesśanské pozdravy.

V pozdní dobì se konávaly takzvaná ná-
boženská cvièení v celé farnosti. Každou 
nedìli v jiné vsi. My jsme byli spojeni s Vi-
línem. Jednou bylo cvièení u Šítù, protože 
mìli velkou svìtnici a podruhé u Øezáèù 
ve Vilínì. Babièky posedaly kolem kamen, 
ženy stály podle stìn, muži kolem dlou-
hého stolu v rohu sednice a dìti se tulily 
u dveøí. Každá žena pøinesla v zástìøe – 
chudší nìkolik vajíèek, zámožnìjší v ko-
šíku nìjaký sobotáles co dùm dal. Byl to 
starý zvyk, kdy se platilo uèiteli nebo knìzi 
naturáliemi a ne penìzi.

Sluší se také poznamenat, jak dívky a ženy 
šetøily své šaty. Vždyś nemohly se kupovat 
nìkolikrát do roka nové. Je sice pravda, že 
látky byly kvalitní, vlnìné a ne umìlé jako 
dnes. Dnešní by tak dlouho nevydržely. 
Tak pøednì, dívka, dnes se øekne sleèna, 
jak vyšla z chalupy v nedìli do kostela, vy-
kasala si sukni nebo šat do pùl tìla a pìk-
nì vykasané si je nesla pøes ruku, aby si 
je cestou nezaprášila. Jistì, že pod sukní 
a nebo šaty mìla ještì pìknou sukni, které 
se øíkalo spodnièka s volánky s krajkami. 

Když došla do Chyšky, spustila u prvních 
stavení vrchní sukni dolù a byla pìknì 
upravená. Jindy, aby si sukni nemusely 
držet v ruce, pøehodily si ji pøes jedno ra-
meno. Pøi vìtší nepohodì, dešti nebo snì-
žení, pøehodily si sukni až na hlavu a tak si 
chránily hlavu pøed zimou. Tehdy deštníky 
byly dost drahé a nepoužívaly se.

Tìch zmìn na vesnici je k nepøehléd-
nutí. Co døíve nosily hokynì v nùši, nyní 
odvezou nákladní auta. To, co chtìl sta-
rosta obce rozhlásit veøejnì, pøišel obec-
ní poslíèek s bubnem, ráznì zabubnoval 
a když lidé vyšli z chalup, hlasitì jim pøe-
èetl starostùv rozkaz nebo naøízení. My 
dìti jsme mìly veselost, když pøestal bub-
novat, všechny kapsy prohrabal, než našel 
list, ze kterého mìl hlášení èíst. Stalo se 
také u nás na Perculi, že pøišel poslíèek 
s obsílkami z obecního úøadu. Bylo to 
v dobì žní, nikdo nebyl doma, všichni byli 
na polích. Poslíèek nechtìl dlouho èekat 
a bylo už poledne a uprostøed vsi byla zvo-
nièka, tak si usmyslil, že odzvoní poledne 
a lidé pùjdou domù na obìd. Leè nepomys-
lil, zaèal zvonkem trhat, jako když šturmu-
je na poplach a lidé utíkali z polí a køièeli 
na sebe, že nìkde hoøí ve vsi. Až když pøi-
bìhli ke zvonici, teprve se dozvìdìli pøí-
èinu poplachu a poslíèek sklidil øádného 
posmìchu, jak se uèil zvonit. Nyní staèí 
otoèit knofl íkem a všichni slyší hlas sta-
rosty, nìkdy ale dost køaplavý.

Zvonièka byla z jednoho smrèku, který byl 
na vršku rozdvojen – samorostlý. Náš tatí-
nek, když v zimì dìlali v lese paseku, pøi-
šel na takový rozvìtvený smrèek. Jelikož 
ve vsi všichni byli chudí, šli prosit foøta 
do Kozlova, aby jim smrèek levnì prodal. 
Foøt, jménem Ferdinand Biener, pùvodem 
Nìmec, vìdìl, že dìlníci jsou chudí a smr-
èek na zvonièku jim daroval. Tatínek jej 
potom upravil a s pomocí nìkolika sou-
sedù zvonièku vymìnili, neboś ta stará už 
byla dole shnilá a mìli už obavu, že pøi 
zvonìní padne. Po první svìtové válce byly 
lepší výdìlky, všichni pøispìli penìzi a dali 
si postavit zvonièku kamennou, která už 
nepotøebuje tak èasto opravovat.

Kéž všichni slyší hlas zvonku, který nám 
pøipomíná motlitbu „Andìl Pánì“ s pros-
bou ochránit od nebezpeèí ohnì a jednou 
také nás svým hlasem doprovodí na naší 
poslední cestì života.

Hlas zvonku ohlašoval též odchod duše 
z tìla každého obèana a øíkalo se, že zvoní 
„umíráèek“ nebo „hodinku“. Je to krásný 
zvyk rozlouèení s vesnicí.

Když jsem svìtem nes své trudy
naše zvony slýchával jsem hrát.
Žít lze bratøi, kde chcem všudy, 

ale doma se má umírat – 
mezi svými do vzkøíšení spát.

Èlovìk je v podstatì tvor nepouèitelný. Ko-
lik moudrého nám øekli naši rodièe a uèi-
telé, co všechno jsme pøeèetli, ale nakonec 
to byla pro nás pouhá slova, každý z nás 
musil sám na sobì zkusit, co je to láska, 
bolest, zklamání, nadìje.

A každý z nás došel nejspíš k podobným 
zkušenostem jako naši rodièe a s tím trp-
kým poznáním, že ani pro naše dìti nejsou 
ty tìžce vykoupené zkušenosti k užitku, 
protože si musí svìt i život ozkoušet sami. 
V takových chvílích jsem èasto myslíval 
na maminku a na tatínka, na jejich život 
na vsi a nejednou jsem se ptal, jak oni 
tenkrát øešili své problémy v manželství 
a s dìtmi. Život na vsi, jak jsme ho zastihli 
ve svém dìtství, se jistì lišil od dnešního 
zpùsobu života jako petrolejová lampa od 
výbojky a nelze se k nìmu vracet. Je to už 
období uzavøené, vlastnì už historické. 
Mùžeme však srovnávat, v èem byl lepší 
a v èem byl horší, než náš dnešní život 
i když je tu nebezpeèí, že nám to ponìkud 
zkreslí vzpomínku na maminku a tatínka, 
na celé naše dìtství, které je pro nás ka-
pitolou tím významnìjší, èím jsme starší.

Naše citové vztahy k domovu však nemo-
hou zmìnit jisté skuteènosti, které tu byly, 
aś už se na tu dobu díváme s okouzlením 
nebo støízlivì.

Ves byla proti mìstu nevelká, uzavøená 
spoleènost, kde se všichni lidé blízce znali 
a vìtšinou žili v dobrém sousedském vzta-
hu, pomáhali si navzájem, necítil nikdo tu 
dnešní tísnivou samotu, která vnáší mezi 
nás odcizení. Život na vsi byl obrácen cele 
k práci, ale na rozdíl od práce dnešní, kte-
rá je dílèí, specializovaná, pøinášelo tehdy 
hotové dílo pocit uspokojení. Èlovìk vidìl, 
co udìlal. Nebylo to lehké, bylo to závislé 
na roèních dobách a na poèasí, ale nepo-
znal jsem nic tak radostného, jako byla 
senoseè nebo žnì, kdy louky nebo pole 
byly plné lidí a všichni nìjak cítili to tep-
lé lidské spoleèenství. Našemu dnešnímu 
životu chybí øád, necítíme se nièím vázá-
ni, ani v ohledu náboženském, mravním, 
rodinném, žijeme každý sám pro sebe 
a kde èlovìk myslí jenom sám na sebe, 
tam zaèíná jen duchovní smrt. Nepama-
tuji u nás na vsi, že by se tam mluvilo 
o nevìøe, cizoložství, že by kdo pomýšlel 
na rozvod, neumím si pøedstavit, že by tøe-
ba maminka nebo tatínek mohli vùbec po-
myslet na rozchod a dìti nechat být. Vím, 
bránil v tom lidem na vsi i spoleèný maje-
tek, spoleèná práce, nezajištìnost žen, ale 
byl to pøedevším pocit lidské solidarity, 
vzájemné odpovìdnosti, úcty k druhému 
èlovìku, s èímž se teï málokdy setkáme. 
Bylo to nejlíp vidìt na vztahu dospìlých 
k dìtem. Jistì i maminka s tatínkem mìli 
drobné konfl ikty, ale nikdy ne pøed námi 
dìtmi a vùbec se mìli dospìlí pøed dìtmi 
na pozoru, dávali pozor na každé slovo, 
aby nezpùsobili pohoršení.

Podle toho, jaký má spoleènost vztah k dì-
tem, mìøíme i její mravní výši nebo úpa-
dek. A v tom smìru, aś už jde o poèet roz-
vodù nebo potratù, nemáme vìru dùvod 
k hrdosti.

Stanislava Hejnová - kronikáøka
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Naše Chyšecko
Naše Chyšecko 
pøi Pochodu sv. Floriána
V sobotu 25. kvìtna 2019 se zástupci spolku Naše Chy-
šecko zapojili do organizace Pochodu sv. Floriána, který 
po sedmé poøádá SDH Chyšky. Letos zajišśovali stanovištì 
na køižovatce nad Støíteží, kudy vedla krátká dìtská trasa 
a nejdelší trasa pro pìší. Pro pochodníky si Naše Chyšecko 
opìt pøipravilo chùdy a sladkosti. 

Foto: Petra Pichová

Víkend otevøených zahrad 2019
Spolek Naše Chyšecko se již po ètvrté zapojil do celorepub-
likové akce Víkend otevøených zahrad, která se konala o ví-
kendu 8. a 9. èervna 2019. Víkend otevøených zahrad ote-
vírá bìžnì nepøístupné zahrady a tìm ostatním dává novou 
dimenzi poznání a netradièních zážitkù. Projekt nabírá na 
ohlasu a tradici v celé Evropì a stává se jedním z hlavních 
šiøitelù osvìty o klenotech zahradního umìní. V Èeské re-
publice se do Víkendu otevøených zahrad zapojují jak bìž-
nì nepøístupné zahrady, tak i parky a veøejná prostranství. 
V Chyškách se do projektu zapojujeme Farskou zahradou, 
která spoleènì s prostranstvím kolem kostela prošla výraz-
nou úpravou v letech 2013-2014. Letošním programem 
bylo venkovní promítání dokumentárního fi lmu Za hra-
nicemi možností v pátek 7. èervna, které sklidilo pozitiv-
ní divácký ohlas a zanechalo v divácích rozmanité dojmy 
o pøípravì vrcholových sportovcù.
Pøíští rok se druhý èervnový víkend ke stejné akci opìt rádi 
pøipojíme.

Naše Chyšecko v létì 2019
Spolek Naše Chyšecko pøipravuje na sobotu 17. srpna 
2019 promítání èeského fi lmu Teroristka v hlavní roli 
s Ivou Janžurovou. Letní kino je podpoøeno Obcí Chyšky, 

tudíž vstup bude volný. Na konec letních prázdnin Biograf 
Naše Chyšecko chystá promítání fi lmu pro dìti a v sobo-
tu 28. záøí 2019 se bude konat tøetí roèník Chyšeckého 
džemování. Za hudebního doprovodu se opìt budou ochut-
návat plody práce džemaøù a kompotáøù. Nezapomeòte si 
tedy s sebou vzít zavaøeniny na ochutnání. Jako v minulém 
roèníku probìhne hlasování o nejchutnìjší výrobky.

Text: Vladimíra Maksová

Ètenáøská dílna v knihovnì 

KulturaTvoøivé dopoledne pro dìti 
s øezbáøem 

Václavem Køížkem 

Žáci tøetí tøídy se svojí paní uèitelkou Mgr. Lenkou Pešiè-
kovou navštívili ve støedu 3. dubna 2019 Obecní knihov-
nu v Chyškách. Navázali tak na spolupráci, kterou dodržují 
od první tøídy. Ètenáøská dílna byla tentokrát zamìøena na 
knihu s názvem Sísa Kyselá od autorky Martiny Drijverové. 
Každý z této knihy pøeèetl krátký úryvek, povìdìl o èem 
a o kom kniha pojednává a kdo knihu ilustroval. Zároveò 
všichni plnili zadané úkoly z pracovních listù. Po celou 
dobu panovala velmi dobrá nálada. Èas utekl jako voda 
a program se chýlil ke svému závìru. Než se ale tak úplnì 
stalo, prohlédli si žáci ještì další zajímavé knihy. Za odmì-
nu nechybìla malá sladkost.                            Lenka Kváèová  

Na konci bøezna do Kulturního domu v Chyškách zavítal 
Divadelní a hudební spolek Rubikon z Tábora, aby všech-
ny diváky pobavil svou komedií, která nesla název „S Tvojí 
dcerou ne!“. Opìt tento spolek nezklamal a po vynikajícím 
výkonu byl od divákù odmìnìn dlouhým potleskem.   

V mìsíci dubnu, pøijel Mirotický divadelní spolek I TOTO!, 
pøedstavit novou pohádku Popelka od Miroslava Èoupka 

Obec Chyšky poøádá pro všechny šikovné dìti do-
poledne s øezbáøem Václavem Køížkem z Køepenic. 
Dìti si budou moci vyzkoušet zajímavou práci øez-
báøe a domù si odnesou svùj vlastní výrobek. Pan 
Køížek se po celou dobu bude dìtem vìnovat a rád 
jim poradí a pomùže tak, aby byly se svým výrob-
kem spokojené.

Materiál i øezbáøské náèiní poskytne 
pan Václav Køížek.

Kurz probìhne v sále U Èižinských dle zájmu 
v termínech 28.9. a 5.10. 2019 vždy od 9:00 ho-
din. Poèet míst je omezen z dùvodu potøebného 
prostoru vìnovat se dostateènì všem dìtem. Proto 
prosíme o vèasnou rezervaci v kanceláøi Obecního 
úøadu v Chyškách v dobì od 2.9. do 13.9.2019.

Doba trvání je cca 3 hodiny a cena za jedno dítì 80 Kè.

do Kulturního domu v Chyškách. Pohádka nebyla klasická, 
jakou jí známe, ale byla trošku kombinovaná s Princeznou 
se zlatou hvìzdou na èele. Byla veselá a nìkdy i smutná a 
hlavnì byla krásná a zajímavá tím, že byla celá ve verších. 

A co nás èeká na podzim? V mìsíci listopadu se mùžete 
tìšit na kulturu v Praze. Tentokrát se pojede na muzikál 
Mefi sto do divadla Hybernia. Vstupenky v prodeji od záøí.  

Lenka Kváèová

Z Nové Vsi...
Pálení èarodìjnic
Poslední dubnový den se tradiènì schází obyvatelé z Nové 
Vsi a Vilína a pøipravují stavìní máje a pálení èarodìjnic. 
Jinak tomu nebylo ani letos, a tak pøed kulturním domem 
stojí 15 m vysoká májka a na louce nad Novou Vsí hoøela 
velká vatra se symbolickou èarodìjnicí a menší ohníèek 
pro opeèení špekáèkù. 

Èarovnou a zároveò dobrodružnou noc prožívala i par-
ta místních dìtí v noèní pøírodì. Po zajištìní spáleništì 
všichni posedìli v dobré náladì v kulturním domì.

Brigády
Obyvatelé z Nové Vsi a Vilína pod záštitou SDH Nová Ves 
dále pokraèují ve svých pracovních brigádách. Po jarních 
úpravách zelenì pokraèují brigády na vyžínání pøíkopù 
podél komunikace Chyšky - Nová Ves – Vilín, pravidelnì 
se upravují veøejná prostranství a sportovištì. Byla prove-
dena oprava kolotoèe u kulturního domu, který je u dìtí 
velice oblíbenou atrakcí.                                       L. Caltová
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Turistky Chyšky
Vycházka po Praze 
S naší kamarádkou Táòou, která dlouhá 
léta žila v Praze, jsme naplánovaly výlet do 
matièky Prahy. Náplò jsme ponechaly zce-
la na Tánì. Rády bychom vidìly co nejvíce 
a pøi tom se vyhnuly pøílišnému turistic-
kému ruchu, který je již zaèátkem dubna 
v plném proudu a my jsme zvyklé na náš 
venkovský klid a pohodu. 

Jak jsme se dohodly, tak jsme udìlaly a ve 
ètvrtek 4. dubna èasnì ráno vyjely do Mi-
levska a odtud autobusem do Prahy. Tam 
se Táòa ujala své prùvodcovské funkce 
a my jsme velmi brzy poznaly, že jsme se 
odevzdaly do dobrých rukou zkušené orga-
nizátorky. Tramvaj nás dopravila na Poho-
øelec. Tam jsme se dozvìdìly, že je to bývalá 
osada a ètvrś, nyní ulice a veøejné prostran-
ství v Praze. V dobì husitských válek byla 
zcela znièena a vypálena, po obnovení zno-
vu shoøela a pak po vpádu francouzských 
vojsk znovu stižena požárem. Proto nese 
svùj pøíznaèný název. Na dobrou snídani 
jsme si zašly do pekárny a cukrárny Kre-
denc. Osvìženy jsme èile vyšly podél zad-
ního traktu Èernínského paláce na Nový 
svìt.Tato malá ètvrś leží pod mohutnými 
hradbami. Zákoutí s køivolakými ulièkami 
a malými obytnými domky zdobenými erby 
je stranou od hlavního turistického ruchu. 
Zdálo se, jakoby se tu zastavil èas. Nachází 
se zde letní scéna divadla Ungelt. Ulièkou 
do kopce jsme došly na Loretánské námìs-
tí. Na jedné stranì známá Loreta, na druhé 
barokní Èernínský palác. 

Areál Lorety je tvoøen ambity, barokním 

kostelem p. Marie Andìlské, vìže s hodi-
nami a svìtoznámou zvonkohrou s 27 lore-
tánskými zvonky, které každou hodinu hra-
jí mariánskou píseò. Je zde též klenotnice, 
druhá nejvìtší po svatovítském pokladu. 
Loreta je podle legendy svatá chýše – do-
mek, ve kterém žila Panna Maria v Naza-
retu, který andìlé pøi vpádu saracénù pøe-
nesli pøes moøe do jihoitalského mìsteèka 
Loreta. Z tohoto poutního místa se úcta šíøi-
la do celé Evropy a byly zakládány kopie èi 
napodobeniny domku – kaple. 

Dále jsme pokraèovaly ke Strahovskému 
klášteru, nejstaršímu premonstrátskému 
klášteru v Èechách. Založen byl v roce 
1143 a je to jedna z nejvýznamnìjších ar-
chitektonických památek u nás. V klášteøe 
byl konvent obnoven v roce 1990, sídlí zde 
Památník národního písemnictví a souèástí 
je slavná Strahovská knihovna a obrazárna. 
Výstup na Petøín jsme zvládly bez problémù 
a vychutnávaly si pøekrásné pohledy na 
Prahu. Nemohly jsme si nechat ujít výstup 
na Petøínskou rozhlednu, odtud jsme mìly 
Prahu opravdu jako na dlani. Pokraèovaly 
jsme procházkou až k Hladové zdi, tou jsme 
prošly do Kinského  zahrady. Hladovou zeï 
nechal z opuky postavit èeský král Karel IV. 
v letech 1360 – 1362, aby zesílil mìstské 
opevnìní Pražského hradu a Malé Strany 
proti útoku ze západu a jihu. V Kinského 
zahradách jsme obdivovaly unikátní vodo-
pád, který je umístìn mezi dvìma jezírky. 
Najednou se zdálo, jako bychom se ocitly 
v jiném svìtì. Otevøel se nám pohled na 
pravoslavný døevìný kostelík s šindelovou 
støechou, typickou lidovou roubenou stav-
bou z Podkarpatské Rusi z 18. století. Byl 
k nám pøevezen z Medvedovcù u Muka-
èeva, kam se dostal z Velkých Lúèek v roce 
1793 a byl složen v roce 1929. Slouží se 
zde pravidelnì bohoslužba. Kostelík se stal 
souèástí sbírek Národopisného muzea. 
Toto muzeum je v klasicistním letohrádku 
Kinských v Kinského zahradì, který byl po-
staven v letech 1827 – 1831. 

Po nároèném putování a získání øady no-
vých poznatkù, zážitkù a dojmù nastal èas 
na dobrý obìd v restauraci U Dìlového 
køíže, naproti Švandovu divadlu. Po naèer-
pání nových sil byl èas na další putování 
po Praze. Èekala nás Kampa – ostrov na 
Malé Stranì, od níž je oddìlen mlýnskou 
strouhou – Èertovkou. Severní èást Kampy 
je zastavìna obytnými domy a vede pøes 
ni Karlùv most, jižní èást ostrova má par-
kovou úpravu. Sovovy mlýny, Werichova 

vila, Lichtenštejnský palác, který v souèas-
né dobì patøí vládì a je využíván k ubyto-
vání významných státních návštìv a také 
k rùzným kulturním akcím. Od roku 1958 
je chránìn jako kulturní památka. Z Kam-
py jsme prošly na Klárov, nahlédly jsme do 
pøekrásných Vojanových sadù. Z Klárova 
jsme vystoupaly ke Kramáøovì vile, kte-
rá slouží jako ofi cielní rezidence èeských 
premiérù. Odtud je na dohled  Hanavský 
pavilon, postavený pro pražskou Jubilejní 
zemskou výstavu v roce 1891. Reprezen-
toval Komárovské železárny a po skonèení 
výstavy byl instalován na Letné. Z vyhlídky 
na Letné jsme si opìt užily pìkný pohled na 
Prahu. Po odpolední kávièce jsme dojely 
tramvají Na Knížecí, odtud nás pravidelná 
autobusová linka dopravila zase k nám 
domù na jih, do naší støediskové vesnièky. 
Výlet se nám všem moc líbil a Táòu každá 
z nás hodnotila na výbornou.

Šumava - Srní
V kvìtnu jsme neporušily tradici našich 
návštìv Šumavy a uskuteènily již osmý 
výlet. Tentokrát byla naším stanovištìm 
obec Srní v penzionu Joska. Srní je pùvod-
nì døevorubecká osada založená v roce 
1726. Díky tehdejšímu velkému výskytu 
srnèí zvìøe dostala svùj název. Ve støedu 
vesnice stojí kostel zasvìcený Nejsvìtìjší 
trojici. Šumavskou architekturu pøedsta-
vují dochované roubené chalupy. Je patrný 
i trend dnešní doby výstavby nových dom-
kù a úprava jejich okolí. Máme obavu, aby 
krásy Šumavy nezanikaly pøílišnou moder-
nizací. V okolí Srní je mnoho možností pro 
pìší turistiku i cykloturistiku. Náš páteèní 
výšlap vedl po srnském okruhu smìrem 
k plavebnímu Vchynicko – Tetovskému ka-
nálu, kde se døíve plavilo døevo, došly jsme 
až k rozcestníku U vodního zámku - železo-
betonové vìži. Cesta nám poskytovala øadu 
pohledù na krásy Šumavy. Kolem vodní 
nádrže jsme se vydaly smìrem k Srní a ne-
opomenuly odboèkou vyjít k Hauswaldské 

kapli se zázraènou vodou, kam lidé vždy 
pøicházeli s vírou v uzdravení. Veèer jsme 
strávily pøíjemným posezením a sledová-
ním zápasu Mistrovství svìta v hokeji. 

Druhý den nás èekala cesta smìrem k vodní 
elektrárnì Vydra a odtud cesta k Èeòkovì 
pile, která leží na soutoku øíèky Køemelné 
s øekou Vydrou a vzniká tak øeka Ota-
va. Kdysi zde byla skuteèná pila na vodní 
pohon, která zpracovávala døevo ze šu-
mavských lesù. Odtud se plavilo døevo po 
Otavì svázané do vorù. Místo je také zná-
mé pobytem Bedøicha Smetany, který zde 
na bøehu Otavy zasadil smrk a ten nese 
jeho jméno. Dnes se v osadì nachází vodní 
elektrárna Èeòkova pila. Tato elektrárna 
i elektrárna Vydra jsou funkèní technickou 
památkou. 

Po obèerstvení ve zdejší Kafírnì jsme se 
vrátily na rozcestí a po nauèné stezce smì-
øovaly na Turnerovu chatu. Po celou cestu 
nás doprovázela øeka Vydra se zurèením 
vody, která chvátala pøes kameny. Cesta 
nejkrásnìjší èástí Šumavy vedla k nové-
mu Klostermannovu mostu dostavìnému 
v roce 2012. 2 metry široký a 30 metrù 
dlouhý most konèí pod lesem, kterým jsme 
vystoupaly do pøíkrého kopce do Horních 
Hrádek a pak dál smìrem k Srní. Zastavily 
jsme se v Návštìvnickém centru Srní vìno-
vaném šelmám – výbìh s vlky. Uprostøed 
výbìhu vede visutá pozorovací stezka 300 
metrù dlouhá ve výšce 4 – 5 metrù nad 
zemí, opatøená øadou pozorovacích pøí-
støeškù. Na lávce jsou informace o životì 
vlkù. Sledovaly jsme výbìh vlkù a vidìly 
pouze jednoho spícího. Ve velkém horku 
se ukrývali v lese. Poslední den našeho 
pobytu patøil Prášilùm, které ještì nìkteré 
naše kamarádky neznaly. Prohlédly jsme 
obec, navštívily botanickou zahradu a vyšly 
smìrem k Prášilskému jezeru. Celé tøi dny 
nás provázelo nádherné poèasí a umožnilo 
nám prožívat romantiku krás Šumavy.

Turistky Chyšky

     

Co nového v Ratiboøi
Rekonstrukce 
KD v Ratiboøi
V dobì od 30.3 do 10.5. 2019 probìhla 
rekonstrukce sálu v Kulturním domì v Rati-
boøi. Na opravì se ve svém volném èase po-
dílelo 24 lidí, kteøí se zapojili podle druhu 
práce a svých možností tak, že se pracovalo 
prakticky každý den. 

Celkem zde odpracovali 700 hodin. Roz-
poèet celé akce èinil 159.000 Kè. Tato 
rekonstrukce zahrnovala nové kompletní 
elektrické rozvody, osvìtlení, odstranìní 
obložení stìn, opravu podia, zprovoznìní 
nové opony, odstranìní nefunkèního zaøí-
zení  – akumulaèních kamen, radiátorù, re-
produktorù, opravu kamen, výmìnu dveøí, 
zednické práce, vymalování, opravu ,vyèiš-
tìní a natøení parketové podlahy, výmìnu 
a olištování lina, opravu stolù a židlí, povì-
šení záclon a úklid. Velký dík patøí všem zú-
èastnìným za nasazení a elán, s jakým byly 

práce provedeny. Rekonstrukce probìhla 
na jednièku, sál vypadá skvìle a my se bu-
deme tìšit na akce v nìm poøádané.

V Ratiboøi se uklízelo
V nedìli 9.6. 2019 od ranních hodin probì-
hl tradièní úklid obce Ratiboøe, spojený se 
seèením trávy, který zajišśují èlenové SDH 
Ratiboø. Tentokrát ho velké množství seèe-
né trávy protáhlo až do odpoledne. Dìku-
jeme našim hasièùm za dobøe odvedenou 
práci!                                  H. Ebenhochová
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Sbor dobrovolných hasièù Chyšky
Plamen 2019 v Bechyni
Krajské kolo družstev mladých hasièù-starší žáci „Plamen 
2019“ se konalo 22. èervna v Bechyni na mìstském stadio-
nu.  Soutìž byla konaná pod záštitou starosty mìsta Bechy-
nì Ing. Pavla Houdka. Poøadatelem bylo Sdružení hasièù 
Èech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasièù Jihoèeské-
ho kraje a Okresní sdružení hasièù Tábor.  Do Bechynì se 
sjela nejlepší družstva ze všech okresù Jihoèeského kraje. 
Na mladé hasièe bìhem celého dne èekaly tyto disciplíny-
-štafeta požárních dvojic, štafeta CTIF 400 metrù, požární 
útok CTIF, štafeta 4 x 6O metrù, požární útok s motorovou 
støíkaèkou a závod požárnické všestrannosti. Mladí hasièi 
z Chyšek obsadili celkovì šesté místo a v královské disci-

plínì v požárním útoku s motorovou støíkaèkou tøetí místo 
v pìkném èase 22,05 sekundy. Podìkování patøí všem zú-
èastnìným mladým hasièùm a jejich vedoucím.

Mladí hasièi v Dobrošovì
Tøetí kolo pohárové soutìže mladých hasièù “O putovní 
pohár starosty OSH ÈMS v Písku” pro rok 2019 se kona-
lo na louce v Dobrošovì. Za pìkného sluneèného poèasí 
soutìžilo více než tøicet družstev z celého okresu. Nej-
lepší umístìní mladých hasièù z Chyšek mìli mladší žáci, 
kteøí skonèili na druhém místì. Èerpání vody zajistil SDH 
Chyšky se svou Tatrou 815.                      Mgr. Josef Vachta

Plamen 2019

Plamen 2019Mladí hasièi v DobrošovìMladí hasièi v Dobrošovì

Zaèátkem bøezna naše dìti pøispìly k dobré pohodì a ná-
ladì u pøíležitosti oslavy MDŽ u nás v Kvìtuši. Tentokrát 
byli tématem našeho vystoupení „Králíci z klobouku“. Po 
kulturním vystoupení dìti odmìnily pøítomné dámy, ženy 
a dìvèata všeho vìku kvìtinou. Samy si pak pochutnaly 
na párku a zákuscích.

Do Kvìtuše pøišlo jaro a tak jsme zaèátkem dubna zahájili 
pravidelné schùzky. Protože naši mladší byli po podzimní 
èásti hry Plamen na prùbìžném 1. místì a zároveò se opìt 
chceme pravidelnì úèastnit dìtských pohárových soutìží, 
zamìøili jsme se hlavnì na nácvik požárního útoku.

Ještì pøed soutìžemi pøišly Velikonoce. Na Velikonoèní 
pondìlí jsme prošli spoleènì vesnicí s pomlázkou a kole-
dou, abychom ,,potìšili,, místní dìvèata.

K poslednímu dni v mìsíci dubnu patøí pálení èarodìjnic 
a stavìní máje. Jako v létech minulých jsme se sešli nejpr-
ve u kaplièky, kde jsme fáborky spoleènì nazdobili naší 
májku. Poté jsme se pøesunuli ke koupališti, kde byla pøi-
pravena velká hranice døeva i s letošní èarodìjnicí a men-
ší ohništì na opékání buøtù. Na buøtech jsme si pochutnali 
a když èarodìjnice dohoøela, pøesunuli se všichni zpìt  ke 
kaplièce. Tady jsme spíše radou pomohli dospìlákùm po-
stavit naší májku. Nìkteøí z nás jí dokonce pomáhali do 
pozdních noèních hodin hlídat.

No a pak to zaèalo. Jako první jsme se rozjeli  5.5. 2019 
na pohárovou soutìž do Žïáru u Protivína. Na toto místo 
z loòského roku nemáme dobré vzpomínky. Tenkrát se 
nám tam pokazilo, co se dalo. V letošním roce se ale karta 
štìstìny obrátila a naši mladší zde zvítìzili a smíšení ob-
sadili 2. místo. Zaèátek byl skvìlý.

11. kvìtna se konalo jarní kolo hry Plamen opìt na Mo-
zolovì. Zde jsme soutìžili, stejnì jako na podzim, s ka-
tegoriemi pøípravka (3-6 let), mladší  6-10 let) a starší 
(11- 15 let). Naše nejmenší, tedy pøípravku, èekal pouze 
požární útok, který zvládli s pøehledem a zajistili si tak 
2. místo. Nejžhavìjší želízko v ohni – mladší dìti èekal 
také pouze požární útok. Na start jsme nastupovali jako 
úplnì poslední soutìžní družstvo a jak se øíká nejlepší na-
konec se tentokrát potvrdilo. Nejlepším èasem dne 27 vte-
øin jsme Plamen v kategorii mladší vyhráli. Naši starší to 

Mladí hasièi Kvìtuš
mìli složitìjší. Prùbìžnì nám patøilo 10. místo a v jarním 
kole soutìžíme ještì ve štafetì CTIF, požárním útoku CTIF 
a klasickém požárním útoku. Nièeho se však nezalekli 
a o celkové umístìní se dokázali poprat. Nakonec jsme 
v této kategorii obsadili krásné 6. místo. 

19.6. 2019 jsme se zúèastnili okrskové hasièské soutìže 
u nás v Kvìtuši, kde jsme pøedvedli ukázku požárních úto-
kù, a to se všemi kategoriemi. 

Druhého èervna jsme spoleènì s hasièi z Chyšek organi-
zovali druhé kolo pohárových soutìží, které se konalo na 
domácí pùdì u nás na høišti v Kvìtuši. Tak jako v loòském 
roce, kdy jsme soutìž spoleènì organizovali poprvé, vše 
vyšlo na jednièku. Poèasí nám pøálo a sjel se také rekordní 
poèet 34 soutìžních družstev. Zde jsme mimo mladších 
a smíšených pøihlásili také pøípravku, aby si naši nejmen-
ší ještì pøed prázdninami zasoutìžili. A nevedlo se nám 
opìt špatnì. Pøípravka skonèila na 2. místì, mladší skon-
èili na 4. místì a smíšení nakonec dosáhli na nejcennìjší 
kov tedy na 1. místo. Všem, kteøí nám pomáhali s organi-
zací této soutìže dìkuji. 

Asi zatím nejúspìšnìjší pohárovou soutìží pro nás byla 
ta v Dobrošovì. Konala se 23.6. 2019. My jsme pøijeli 
s mladšími a se smíšenými. Na start jsme šli ve svých 
kategoriích, jakuž u nás bývá zvykem, poslední. Nejprve 
nastoupili  mladší. Vìdìli jsme, že èasy, které pøedvedly  
ostatní týmy byly výborné. Napøíklad  Chyšky pøedvedly 
skvìlý útok s èasem 28 vteøin. Ostatní se pohybovali tìsnì 
okolo hranice 30 vteøin. Nám se ale požární útok pove-
dl jak z øíše snù. Èas 23,81 vteøin si budeme pamatovat 
asi hodnì dlouho. O vítìzi bylo v mladších rozhodnuto. 
A to jsme ještì netušili, že smíšení hozenou rukavicí nepo-
hrdnou a èasem 29 vteøin svoji kategorii také vyhrají. Byl 
to ten den, na který budeme všichni, kteøí jsme tam byli, 
ještì dlouho vzpomínat. V prùbìžném hodnocení patøí jak 
mladším, tak i smíšeným zatím 1. místa!

Ještì nás èekají na podzim dvì pohárová kola, zahájení 
Plamenu 2020 a spousta dalších aktivit. 

Nyní nastává odpoèinek v podobì letních prázdnin. Všem 
našim dìtem, které naší vesnici a vlastnì i obec Chyšky 
reprezentují, dìkuji za pøedvedené výkony a celkový pøí-

stup. Pøeji všem krásné prázdniny a aś se po prázdninách 
zase sejdeme. Hlavnì aś nás to baví a užíváme si spoleènì 
strávené chvíle.
 Jaroslav Kubec, Alena Tejnorová-vedoucí mladých hasièù
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75 let 
Lalák František ze Záluží

Doubek Petr z Nálesí

80 let
Petøíková Marie z Chyšek

Šśovíèková Kvìtuše z Chyšek
85 let                 

Barda Josef z Chyšek        
Votruba Václav z Nosetína           

Kortánková Anežka z Chyšek 
Jacko Vladimír z Chyšek             

Dovolte mi, abych vyjádøila všem po-
zùstalým hlubokou soustrast jménem 

Obce Chyšky.

Stanislava Hejnová - starostka

Jubilea 

Opustili nás 

Narozená 
miminka

Vítání obèánkù

Rozlouèení s MŠ 2019 Rozlouèení se ZŠ 2019

Habichová Valentýna z Ratiboøe 
Kašpar Jan z Kvašśova  

Jedlièka Janek z Ratiboøe 
Kukaèová Liliana z Vilína
Kosíková Adéla z Chyšek
Èapková Stela z Chyšek 

S velkou radostí pøeji narozeným obèán-
kùm Obce Chyšky pevné zdraví, štìstí, 

radost a lásku v celém jejich životì. 

Stanislava Hejnová - starostka

Mezi obèany byly pøijaty novì narozené dìti. 

Mezi pøivítanými dìtmi byly:
Anežka Kudrnová z Kvìtuše

Diana Mašková z Chyšek
Eliška Votrubová z Nosetína

Jindøich Procházka z Kvìtuše
Kateøina Èapková z Ratiboøe

Marek Dvoøák z Chyšek
Matyáš Dvoøák z Nosetína
Vojtìch Miòha z Kvìtuše

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

K významnému životnímu jubileu pøeji za 
Obec Chyšky všem uvedeným jubilantùm 

pøedevším pevné zdraví, hodnì štìstí, 
spokojenosti a radosti v kruhu svých 

blízkých.

Stanislava Hejnová - starostka
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V krátkosti bych nejprve pøedstavil vede-
ní klubu a sestavu. Pøedseda klubu je Petr 
Janda, pokladníkem Michal Kosík a sekre-
táøem Michal Vaèlena. O manèaft se starají 
trenéøi Bohuslav Hanus a Josef Barda. Høiš-
tì seèe Václav Podlipský a hlavním poøada-
telem domácích zápasù je Jindøich Špánek. 
O mládež se starají Tomáš Turek a Milan 
Chochole. Všem mnohokrát dìkuji za práci, 
kterou ve svém volnu pro klub dìlají.
Sestava týmu:  
Brankáøi: Pavel Janouch a Pavel Hoferek 
Obránci: Rostislav Vaèlena, Jan Málek, Ta-
deáš Vaverka, Ondøej Brož, Jiøí Barda, Lu-
káš Souèek, Stanislav Èapek
Záložníci: Miroslav Kukaè, Michal Kosík, 
Martin Prášek, Lukáš Lívanec, Václav Ko-
sík, Ondøej Vaèlena
Útoèníci: Tomáš Turek, Jan Šimák, Lukáš 
Prášek, Ondøej Špánek
Trenéøi: Bohuslav Hanus a Josef Barda 

Sezóna 2018/2019
Pro nás to byla nejlepší sezóna v I.B tøídì, 
hodnotíme ji velmi kladnì. Chtìli jsme hrát 
prim se špièkou tabulky a to se nám 3. mís-

tem povedlo. Jsem na kluky pyšný za to, co 
dokázali. Myslím, že je to historický úspìch, 
že to dìlá dobrý kredit naší obci a vidím, 
že ty lidi tím fotbalem žijí. Fotbalové høištì 
se stává místem setkávání lidí, dìti si tady 
hrají a je tu velmi dobrá atmosféra.

Dnešní tým má danou kostru, kde jsou zku-
šení hráèi a samozøejmì se snažíme kádr 
doplòovat mladými puškami. Máme 5 hrá-
èù do 25 let, pøivedli jsme Lukáše Práška, 
Ondru Vaèlenu, to jsou mladý nadìjní fot-
balisti. 

O naši mládež se starají Tomáš Turek 
a Milan Chochole, kteøí pøipravují tréninky 
a jezdí s dìtmi na turnaje, které se konají 
v Sepekovì, Kováøovì, Petrovicích a Chyš-
kách. Za jejich obìtavou práci jim chceme 
velice podìkovat. Tomáš Turek letos s tré-
nováním konèí a za vedení a celý klub bych 
mu chtìl za tìch 10 let opravdu podìkovat. 
Byla to pøíkladná práce. 

V této soutìži je to o penìzích a sponzo-
rech. Jsme velice rádi a ceníme si podpory 
hlavnì ze strany Obce Chyšky a ZD Chyšky. 
Všem ostatním sponzorùm velice dìkuje-
me a tìšíme se na další spolupráci.

A abych nezapomnìl, pro koho ten fotbal 
vlastnì dìláme, jsou to naši vìrní fanoušci. 
Podle lidí, kteøí do fotbalu dìlají, máme nej-
lepší fanoušky v naší soutìži. Nejen, že se 
snaží mohutnì povzbuzovat pøi domácích 
zápasech, ale ty nejvìrnìjší (øíkají si Druž-
stevník Ultras) jezdí pravidelnì na venkov-
ní zápasy. Nezbývá mi, než jim podìkovat 
a doufám, že jejich pøízeò k našemu klubu 
zùstane zachována a naopak se najdou noví 
fanoušci, kteøí si v nedìli od 15:00 hod na-
jdou èas a dorazí na Chyšecký Nou Camp.  
Nemusí se bát, obèerstvení zajištìno. 

Na závìr bych chtìl všem pøipomenout, 
že náš tým nechal vyrobit mikiny, trièka, 
èepice a byli bychom velice rádi, kdyby si 
fanoušci tyto vìci poøídili a podpoøili tak 
náš tým…

Zde jsou pøípravné zápasy pøed sezónou 
2019/2020

Nedìle 11.8. 15:00 dorost Milevsko

Michal Vaèlena, sekretáø klubu

Fotbalový klub FC Chyšky


