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Stříbrnou trubku anděl ladí,
Gloria z nebe zazní k nám.
Zas láska naše srdce hladí,
duše se vznáší ke hvězdám.
K Betlému spěchaj mocní králi,
Vzdát úctu synu božímu.
Je v jesličkách a zatím malý,
Však slávu velkou věští mu.
Tak poklekněte spolu s nimi,
Ten den, ať nikdo není sám.
A zazpívejme s ostatními,
Že narodil se Kristus Pán.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
je tomu opět rok, kdy vás mohu jménem obce, obecního úřadu a zastupitelstva oslovit v tomto předvánočním čase a zhodnotit činnost v tomto téměř uplynulém roce.
Bohužel začínám velmi smutnou zprávou – navždy nás opustil bývalý starosta obce, dlouholetý člen a bývalý starosta SDH
Josef Fridrichovský. Vzpomínám na předešlé roky, kdy mě „naverboval“ k hasičům, kdy mě „uvrtal“ do zastupitelstva obce,
kdy mi „otcovsky“ předával úřad. Vzpomínám na jeho klidné a promyšlené jednání a konání. Za mě, zastupitelstvo obce
a obecní úřad děkuji za odvedenou činnost pro naše obce a vyjadřuji hlubokou a upřímnou soustrast rodině.
Čest jeho památce
A nyní si dovolím zhodnotit investiční činnost v tomto
roce.
Z vlastních prostředků bez dotací byla zjara dokončena
a zkolaudována komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Mařetinka ve Vyskytné pro devět stavebních parcel. Jsem překvapen a potěšen zájmem o stavění – všechny pozemky jsou
již prodané, o to více, že zájem byl i mezi místními a „mladými“, což dává do budoucna naději na zastavení vylidňování
našich obcí. V roce 2018 předpokládám vyhotovení projektové dokumentace na zasíťování dalších šesti stavebních pozemků, čímž bude propojena lokalita na „kamenitou“ cestu.
V průběhu roku byla provedena další etapa stavebních
úprav v budově obecního úřadu. Je dokončena výměna krytiny na zbývající části střechy, byla provedena změna vytápění rekonstruovaných prostor – ústřední s plynovým kotlem,
a v interiéru jsou dokončovány rekonstrukční práce prostor
pro možnost přestěhování pobočky pošty a rozšíření kancelářských prostor. Po nejednoduchých jednáních s představiteli České pošty i ohledně budoucího provozování bude pobočka pošty do budovy obecního úřadu přestěhována v březnu
roku 2018.
V závěru roku zastupitelstvo za velké účasti veřejnosti
rozhodlo o koupi budovy restaurace ve Vyskytné. Nelehkému rozhodování předcházely debaty o neutěšeném stavebně
technickém stavu objektu versus dosavadní stavební i provozní provázanosti s budovou KD. V současné době je restaurace po základních opravách a provedené výměně kotle
funkční a pronajata předpokládám perspektivnímu nájemci.
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Z dostupných grantů Kraje Vysočina jsme využili programy:
• Tělocvična na pořízení podhledu včetně zateplení, nového
osvětlení a plynového vytápění prostor tělocvičny ve Vyskytné.
• Program Odpady zajistil provedení nových zpevněných
ploch pod kontejnery na separovaný odpad, rozšíření kontejnerů o nová „hnízda“ a nákup třídílných tašek pro domácnosti na podporu třídění komunálního odpadu. Tyto
tašky jsou nadále k dispozici a možné si je bezplatně vyzvednout na obecním úřadě. Jsem rád za celkem pěkné výsledky v rámci soutěže „My třídíme nejlépe“ (60. místo ze
133 obcí velikosti od 501 do 2000 obyvatel) v Kraji Vysočina – třiďte dál, má to smysl.
• Z programu Rozvoj vesnice byl proveden nový povrch části komunikace směr Polánka. V rámci této akce byla poskytnuta pomoc obci Opatov formou provedení nového
povrchu mostku přes Jankovský potok, který po zničení
loňskou povodní na své náklady obnovili.
• Program obnovy venkova Vysočiny byl využit na rekonstrukci místní komunikace okolo rodinných domů na
„Rychnovské“ včetně části Jankovské cesty. Položení nového povrchu předcházela výměna uzávěrů vody domovních přípojek, částečné výměny obrubníků či zřízení roštu
na dešťové kanalizaci.
Z menších provedených akcí vyjmenuji rekonstrukci VO
v ulici okolo bytových domů, výměnu rozvodů vody v kuchyni ZŠ, výmalbu učeben ZŠ či MŠ, výměnu oken a drobných stavebních úprav či oprav na budově hasičské zbrojni-
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ce a knihovny v Sedlištích, výměnu krytiny na budově KD
v Branišově, opravy na kanalizaci či vodovodech či nákup
recyklátu pro opravy cest k samotám. Zmíním se zde i o výjimečné brigádnické činnosti v Branišově, kde místní, ale
i přespolní „rodáci“ odpracovali přes 600 hodin při terénních
a stavebních úpravách KD. Děkuji tímto vřele všem zainteresovaným.
Nejenom občané Sedlišť se letos dočkali výměny povrchu
silnice II/602. Sice na podruhé, snad o to lépe a trvanlivěji
bude komunikace sloužit. Této rekonstrukci, které se obec
účastnila výměnou či doplněním obrubníků, žlabů či zhotovením vjezdů, zjara předcházela debata obce, kraje a občanů
této místní části o možné realizaci silničního obchvatu. Protože pro kraj jediná reálná varianta kolidovala s názory občanů Sedlišť a zastupitelstvo obce tento názor respektovalo, byl
projekt obchvatu bohužel zcela zastaven.
Velkou kulturní akcí se stalo II. Setkání rodáků v Sedlištích – 10 let od historicky prvního. Podrobnější shrnutí je
uvedeno samostatným článkem ve zpravodaji, zde bych chtěl
pouze poděkovat organizačnímu výboru, obecnímu úřadu,
místním organizacím, sponzorům a všem dalším lidem zapojeným při zajištění bezproblémového průběhu akce.
Do příštího roku předpokládáme investice opět do místních komunikací – nabízí se dokončit poslední etapu opravy
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komunikace Branišov – Sedliště, které předcházel výkup pozemků, či lokalita Račany ve Vyskytné. Je třeba též pokračovat s další etapou opravy obecního úřadu – dvora s revizí kanalizačních přípojek a sociálního zázemí. Na rok 2018
máme alokovány finanční prostředky na pořízení dopravního
automobilu pro JSDH Vyskytná. Předpokládáme realizaci rekonstrukce fotbalového hřiště ve Vyskytné, opravy či úpravy
jsou počítány v budovách ZŠ i MŠ, restauraci či KD Branišov. V příštím roce se snad podaří dokončit rozpracovanou
změnu Územního plánu obce Vyskytná a místních částí. Setkání rodáků „vychází“ v roce 2018 na Branišov a čekají nás
též oslavy 100. výročí vzniku Československa.
Opět v tomto roce vás vyzývám k ostražitosti při „návštěvách“ různých podomních prodejců či „nabízečů“, kteří se
též drze ohánějí jménem mým či obecního úřadu. Jedná se
o nabídky levnější energie, čištění komínů apod. Bohužel
těmto praktikám nedokážeme zabránit ani obecně závaznou
vyhláškou, platí na ně však vyhlášení upozornění obecním
rozhlasem a proto nás v těchto případech neváhejte oslovit.
Také jste jistě nadále bombardováni nabídkami k odkoupení vašich pozemků a to za zajímavé ceny. Bohužel i v těchto
případech dochází k podvodnému jednání, proto pokud máte
potřebu prodávat své pozemky, využijte i náš úřad pro získání informací např. z hlediska Územního plánu.
Tento rok nám přinesl volby do poslanecké sněmovny.
V příštím roce nás již v lednu čekají prezidentské volby
a předpokládám v říjnu komunální volby – do zastupitelstev
obcí. V průběhu příštího roku bude svolána veřejná schůze ve
Vyskytné, na kterou vás tímto zvu, kde se budou moci vyjádřit k dění či činnosti v naší obci i případní kandidáti do našeho zastupitelstva. Všem voličům přeji zodpovědnou volbu
a za organizaci a bezproblémový průběh voleb tímto děkuji
členům volebních komisí a zaměstnancům obecního úřadu.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se podílí na
různých společenských a kulturních akcích, s přáním do budoucna i nadále výborné spolupráce. Přeji vám všem, nejen
za sebe, ale i za celé zastupitelstvo a obecní úřad příjemné
a hezké vánoční svátky, vykročení do nového roku tou správnou nohou a hodně zdraví nejen v roce 2018.
Tomáš Koch, starosta obce
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Branšov - Josef Fridrichovský
Znám jedno místo na zemi,
je to místo mého zrození.
To místo má přednost před všemi,
i když tam končí chleba a začíná kamení.

Dávno je, když Braniš obec založil,
tu zdálo se mu, že je na okraji ráje.
Ač šlechtic, tak tady taky žil,
zde omámily ho krásné lesy a prosluněné háje.

Každý kdo ho opustil a kusem světa šel,
vždy vzpomene na domov svůj,
i na chvíle našich dětských her.

Každý kdo do těchto míst se zatoulá
a prožije tu pár všedních dnů,
pak nevrátit se zpět jen těžko odolá,
vždyť je to místo překrásných snů.

Ta vůně kousku této země,
i její zvláštní lehký dech,
ta ukryta je hluboce ve mně
a nenahradí ji ani život v pozlacených zdech.

Tak žijme tu a taky vracejme se zpět,
ve smutné i veselé chvíli,
v době kdy kvetou růže nebo je tu led,
vždy je to cesta ke správnému cíli.

ZPRÁVY Z MATRIKY
ke dni 30. listopadu 2017
Počet obyvatel
Celkem  .  .  .  .  . 700
Sedliště .  .  .  .  . 75
Branišov .  .  .  .  .  53
Vyskytná .  .  .  .  572
Narození .  .  .  .  .  . 1
Úmrtí  .  .  .  .  .  .  . 7
Sňatek .  .  .  .  .  .  . 7
Odstěhování .  .  .  18
Přistěhování .  .  .  18

ŽIVOTNÍ JUBILEA
SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Během roku 2017 se uskutečnily tyto akce:
• Vítání dětí do 1. třídy, 4. září – 9 prvňáčků
• Slavnost zletilosti, 2. prosince – 8 zletilých
• Vánoční setkání seniorů, 5. prosince
– 42 zúčastněných

50 let .  .  .  .  .  .  .  .  7
60 let .  .  .  .  .  .  .  14
70 let .  .  .  .  .  .  .  .  6
80 let .  .  .  .  .  .  .  .  5
85 let .  .  .  .  .  .  .  .  5
90 let  .  .  .  .  .  .  . 1

Všem jubilantům
blahopřejeme

Co to cinká, co to zvoní
kouzlo Vánoc jako loni
tichá chvíle k zastavení
závan štěstí nad něj není
Kouzelné Vánoce a šťastný nový rok
Vám přeje Obecní úřad Vyskytná
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SDH Branišov
Konec roku je nejen obdobím příprav na Silvestra, ale také
obdobím bilancování a hodnocení uplynulého roku a přemýšlení nad rokem přicházejícím. Stejně, jako tomu bylo v letech
předešlých, se členové SDH v Branišově podíleli na veškerém
společenském dění v naší obci. Rok zahájili přípravou a organizací plesu, následně v únoru připravili a zajistili tradiční masopustní průvod a v dubnu akci „pálení čarodějnic“. V letních
prázdninách pak někteří členové SDH pomáhali s přípravou
a organizováním průběhu akce pro děti i dospělé „Loučení
s prázdninami“. Rok 2017 byl pro SDH v Branišově velkou
výzvou, rozhodli se, že svými silami a ve svém volnu, ve
spolupráci s Obecním úřadem ve Vyskytné, přispějí k opravě místního kulturního domu. Na jaře začali s vyklízením
a přípravou prostorů, které následně začali opravovat s cílem omezit vlhkost zdiva. Tato fyzicky náročná práce přinesla své výsledky, což přispěje nejen k vysoušení zdiva, ale i ke
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zlepšení celkové atmosféry a vzhledu opravovaného objektu.
S ohledem na klimatické podmínky byly v listopadu letošního roku tyto práce ukončeny s tím, že se v nich bude pokračovat v příštím roce. O průběhu prací je prováděna fotodokumentace, která dokumentuje nejen průběh prací, ale také
aktivitu lidí v obci. Celkem se odpracovalo 617 brigádnických hodin. Je škoda, že ne všichni členové SDH Branišov
se zapojili do této akce, když ruku k dílu přiložili i nečlenové
tohoto spolku. Na rok 2018 jsou velké plány, doufám, že se
je podaří naplnit.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům SDH a občanům Branišova, kteří pomáhají při pořádaných akcích, za jejich obětavou práci a popřát všem obyvatelům obce příjemné
prožití svátků vánočních a do nového roku hlavně hodně zdraví
a spokojenosti.
Věra Burešová
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SEDLIŠTĚ
Obec Vyskytná, místní část Sedliště
Po předchozím roce jsme navázali a pokračovali v rekonstrukci Hasičské zbrojnice. Kde v průběhu měsíce května 2017 proběhla kompletní výměna plastových oken v místnosti knihovny, klubovny a ve venkovní přístavbě před vstupem do hasičské
zbrojnice. Byly zhotoveny vnitřní parapety z keramické dlažby,
provedena oprava vnitřních omítek a celková výmalba. Na konec jsme provedli nátěr starých dřevěných zárubní a vyměnili
staré dřevěné garnýže za modernější dřevěné jednořadé tyče. Ve
venkovní přístavbě u vstupu do objektu jsme provedli silikonovou probarvenou omítku a nátěr dvířek u elektro rozvaděče.
Dále v měsíci říjnu se nám podařil zhotovit vodovodní řad od
č.p. 25 p. Cihlářová ulicí směrem ke kravínu, kde se umístila betonová skruž, ve které bylo provedeno přepojení vodovodní přípojky pro budovu TJ Sedliště, dále je v ní nachystaná vodovodní
sestava pro přípojky pro p. Seidla č.p. 7 a v poslední řadě jsou
vyhotoveny přípravy pro kravín a p. Kalců č.p. 21. Na konci vodovodní sestavy je umístěn bajonet pro případné odkalení a zároveň může sloužit omezeně pro dodávku vody při požáru.
SDH Sedliště
Před zahájením sezony jsme provedli menší opravy na požární technice. Datum 2. 9. 2017 patřilo okrskovému cvičení ve
Stříteži pod Křemešníkem, kde byla soutěž zahájena již v dopoledních hodinách z důvodu poháru PS 8, který byl na programu
v odpoledních hodinách. I přes pravidelné mimosoutěžní cvičení jsme se bohužel neumístili na stupních vítězů. Ale naši mladí
nástupci, kteří již začínají jezdit po soutěžích, sem tam nějaký
pohár přivezou.
Také jsme nezapomněli na veřejný sběr použitých elektrospotřebičů, který jsme letos ukončili ke konci měsíce dubna. Dále
k nám mohou občané přinášet své staré nepotřebné elektrospotřebiče během celého roku.
Tělovýchovná jednota Sedliště
Na konci měsíce dubna, i z důvodu počasí, jsme zahájili sezonu přípravou tenisového kurtu. Při tom jsme provedli další úklidové a přípravné práce před výmalbou, která se měla uskutečnit
další víkend.
V tomto roce jsme z důvodu pořádaní a organizování Setkání rodáků 2017 celý měsíc květen opravovali a krášlili budovu
TJ Sedliště. Vše jsme začali připravovat od 6. května. Nejdříve
jsme dělali zalepení oken a zárubní. Potom jsme začali s výmalbou sálu, klubovny, chodeb a sociálního zařízení. O týden později v sobotu jsme prováděli nátěry zárubní, broušení podlahy
a nový nátěr. V závěru jsme ještě namontovali dvouřadé tyče
místo starých dřevěných garnýží nad okny.
Dále se členové podíleli po celý rok na údržbě zeleně u požární nádrže a budovy tělovýchovné jednoty.
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V měsíci červenci jsme pořádali již druhý ročník sportovního dne, kde jsme nachystali pro naše nejmenší pět soutěží. Stolní tenis, kuželky, střelba na koš, přesnost střelby na fotbalovou
branku a poslední soutěž pro některé náročnější spočívala v tom,
za jakou dobu se zatluče hřebík do dřevěného špalku. Pro všechny účastníky byl po celé odpoledne k dispozici skákací hrad.
Všichni účastníci dostali bohaté odměny.
Na závěr sezony, jako již tradičně několik let, si u nás pronajímají tenisový kurt tenisti ze Zachotína na pouťový turnaj.
Jsou zde pokaždé spokojeni s naším zázemím. Pronajmout si
kurt můžou taktéž i ostatní nadšenci tohoto sportu. Každým
rokem se vždy ti, kdo byli spokojeni s našimi službami, opět
vrací.
Rodáci 2017
V tomto roce po 10 letech jsme 10. června 2017 uspořádali 2. setkání rodáků. Setkání předcházela řada příprav. Počínaje úklidem celé obce, hasičské zbrojnice, budovy TJ Sedliště
i kapličky.
Setkání si vyžádalo samozřejmě hodně obětavých lidí, kteří se
podíleli na tvorbě programu nebo na různých odborných či neodborných pracích při stavebních úpravách.
Program:
9.00 — 10.20 registrace rodáků, prohlídka výstavy v hasičské
zbrojnici
10.20 — oficiální zahájení 2. setkání rodáků
10.30 — vystoupení mažoretek
11.30 — mše sv. v kapličce
12.15 — zasazení stromu — bříza bělokorá, zpěv státní hymny,
společné foto
13.00 — oběd v kulturním zařízení
14.00 — proslovy zastupitele a starosty obce, vystoupení žáků
MŠ a ZŠ Vyskytná
Po celý den tohoto setkání nám vycházelo pěkné slunečné počasí. Většina účastníků srazu rodáku se tvářila spokojeně. Je to
takové za dosti učinění pro organizační tým, že program, který
připravili, měl u rodáků úspěch.

Touto cestou bych chtěl upřímně poděkovat všem obyvatelům, všem členům různých organizací, kteří mají zájem vytvářet lidské a kulturní hodnoty ostatním obyvatelům této
malé vesničky. Popřát vše nejlepší do nového roku a hlavně
dostatek chuti pořádat další a další podobné aktivity.
Josef Hajný, zastupitel

Naše obec

TJ Sokol Vyskytná
S blížícím se koncem roku bych opět rád zrekapituloval
činnost naší organizace ve vztahu k veřejnosti. Začal bych
akcí nejnavštěvovanější a mezi dětmi velmi oblíbenou a tou
je Dětský karneval. Letos se o zábavu postaral profesionální kouzelník, kterého jsme mohli pozvat především díky finanční podpoře Obecního úřadu Vyskytná. V březnu se konal Rockový ples s kapelami Barakuda a Rozvalenej Diferák.
Dle počtu návštěvníků je zřejmé, že výběr skupin byl více než
dobrý. Na začátku června naše organizace uspořádala Dětský
den, který se uskutečnil na fotbalovém hřišti a tentokrát byl
zaměřený na sportovní disciplíny nejen pro děti, ale také pro
rodiče. Odpoledne zakončil divadelní spolek Hralous svou
„Obří pohádkou“. Prázdniny byly zahájeny tradičním „Vyskytenským výšlapem“. Na trase bylo připraveno několik
soutěží a příjemné občerstvení. „Cyklošlapce“ letos počasí
nepřálo, ale i tak se skalní příznivci nenechali odradit a trasu absolvovali i v nelehkých podmínkách. V říjnu se konala
„Drakiáda“, spojená s vyráběním podzimních skřítků a opékáním špekáčků. I tento rok přijel na začátku listopadu svatý Martin na bílém koni a po ukončení slavnostního průvodu
následovala „Strašidelná stezka“. Přesto, že úderem páté hodiny přišel déšť, děti si nenechaly tuto událost ujít a do cíle se
jich dostalo více než osmdesát. Letošní rok uzavřeme „Turnajem ve stolním tenise“, který se bude konat 30. prosince od
14:00 hod. tentokrát ovšem, z důvodu rekonstrukce tělocvičny, v malém sále místní hospody.

Naše obec

Kopaná ve Vyskytné tento rok oslavila výročí. Uplynulo
dvacet let, kdy se v hlavách Jaroslava Přibyla, Ladislava Hlobeně, Pavla Pecha a Jiřího Egrta zrodila myšlenka, hrát tento
sport i na domácím hřišti. Od této doby je TJ Sokol Vyskytná
pravidelným účastníkem okresních soutěží. V jeho řadách se
za tu dobu vystřídalo bezmála 200 hráčů a všem patří dík za
reprezentaci naší obce. K tomuto výročí TJ Sokol Vyskytná
uspořádal na přelomu července a srpna jubilejní 20. ročník
Mramorového poháru, kde za účasti mužstev Nového Rychnova, Dušejova a Dolního Města skončil na slušném třetím
místě. Večer následovala taneční zábava pod otevřeným nebem přímo na fotbalovém hřišti. Hrála skupina Rozvalenej
diferák. Této akce se v průběhu celého dne zúčastnilo rekordních téměř 300 návštěvníků, což bylo v neposlední řadě zapříčiněno i ideálním počasím. Zde patří veliké poděkování
všem, kteří nám s organizací této akce pomohli.
Naši fotbalisté v nové sezoně 2017/2018 nastupují od srpna k utkáním IV. třídy okresu Pelhřimov a po podzimní části
setrvávají na druhém místě se ztrátou pouhého bodu na prvního. Nesmíme ani zapomenout na mladší přípravku, která
nadále sbírá zkušenosti z velkých zápasů v okresním přeboru skupiny B. Rádi do našich řad přivítáme další zájemce jak
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pro dospělou, tak i mládežnickou kopanou, ať fotbal ve Vyskytné přináší radost alespoň dalších 20 let.
Mažoretky ve Vyskytné působí již pátým rokem. V letošním roce se děvčata účastnila soutěží v Polné, Jemnici, Telči a Čáslavi. Nově vzniklá miniformace (tým, který má max.
7 členek), která vystupuje ve složení Tereza Borková, Petra
Nechvátalová, Veronika Borková, Aneta Hodanková a Barbora Fílová, se účastnil své první soutěže v říjnu v Moravských Budějovicích. V konkurenci týmů velkých měst vybojovaly naši první medaili – děvčata se umístila na 3. místě.
Věřím, že si každý z vás letos alespoň jednu z našich akcí
náležitě užil a i v příštím roce nás podpoříte svojí účastí. Zároveň vám chci jménem naší organizace popřát krásné a klidné Vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2018.
Děkujeme za podporu
Marek Jaroš, předseda TJ Sokol Vyskytná, z.s.

Hasiči Vyskytná
Vážení spoluobčané,
rok 2017 se nám chýlí ke konci a tak mi dovolte, abych
vám prostřednictvím tohoto zpravodaje přiblížil činnost našeho sboru v uplynulém roce.
V únoru jsme pořádali tradiční hasičský ples. K poslechu
i tanci zahrála skupina Tě100. Celá akce se těšila hojné účasti. Děkujeme všem sponzorům. V dubnu se uskutečnila brigáda na sběr železného šrotu. Koncem dubna jsme za spolupráce obce opět uspořádali stavění máje. V červnu jsme
zpestřili dětský den výrobou pěny. Počátkem července jsme
organizovali hasičskou soutěž na místním fotbalovém hřišti,
jejíž průběh poznamenalo špatné počasí. Přesto však všechna
zúčastněná družstva předvedla pěkné útoky, bohužel došlo
i ke zranění. V srpnu proběhlo letní hasičské posezení jako
poděkování našim členům za odvedenou práci. Okrskové
cvičení se letos konalo až v září ve Stříteži pod Křemešníkem a bylo spojeno s tradiční soutěží veteránských stříkaček PS8. V říjnu jsme pořádali Rybí hody s harmonikou, které se opět těšily hojné účasti. Sezónu jsme ukončili výroční
valnou hromadou na konci listopadu. Rád bych poděkoval
všem, kteří se výše uvedených akcí zúčastnili a pomohli s jejich zdárným průběhem.
I letos jsme naše webové stránky přihlásili do soutěže Zlatý erb v kategorii stránek sborů dobrovolných hasičů. I přes
velkou konkurenci jsme opět dokázali postoupit do finále
a obsadit tradiční 2. místo.
Zásahová jednotka v letošním roce vyjížděla k mimořádné události celkem čtyřikrát. Jednalo se o pomoc při vyprošťování zapadlého autobusu, odčerpávání neznámé kapaliny
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z místního koupaliště a dvakrát o odstraňování stromů, které
spadly přes komunikace v obci i jejím blízkém okolí. Děkuji všem, kteří se těchto výjezdů účastnili, za jejich nasazení
a ochotu nejenom při samotných výjezdech, ale i při brigádách na přípravu a údržbu techniky, výzbroje a výstroje.
Na tomto místě připomínám povinnost ohlašování pálení
klestí na Krajské operační a informační středisko HZS Kraje
Vysočina – tel. 950 270 103. Ohlášení se rozhodně neprovádí
na čísla linek tísňového volání (112 a 150), která slouží přímé pomoci postiženým. Pálení klestí lze hlásit i elektronickým formulářem, který najdete na webových stránkách HZS
kraje Vysočina – www.hasici-vysocina.cz pod názvem „pálení klestí“.
Rád bych na tomto místě poděkoval nejen všem hasičům,
sponzorům a přátelům, ale i těm, kteří hasiče jakýmkoliv způsobem podporují. Zvláštní dík patří Obci Vyskytná za všestrannou podporu i za poskytované zázemí hasičské zbrojnice. Na tomto místě je třeba samostatně zmínit všechny, kteří
se v uplynulém roce podíleli na organizaci různých akcí pořádaných naším sborem, starali se o techniku, byli připraveni zasáhnout v případě mimořádné události a reprezentovali
náš sbor v soutěžní rovině. Zároveň bych rád vzpomenul na
ty všechny, kteří tu s námi již bohužel nejsou.
V závěru svého příspěvku vám všem chci popřát mnoho
štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku. V příštím roce se
můžete těšit na masopustní průvod 10. února a na hasičský
ples, který proběhne 24. února.
Michal Vondrák, starosta SDH Vyskytná
Naše obec

MATEŘSKÁ ŠKOLA VYSKYTNÁ
Tak a je tomu znovu – vždy, když ke konci roku píši do
zpravodaje něco málo informací o naší školičce, uvědomuji
si, jak ten čas letí. Jsem ráda, že mě osud zavál sem a vážím
si toho, že se mnou na pracovišti jsou tak spolehliví a šikovní lidé.
Ve výuce našich malých předškoláčků pracujeme opět podle Školního vzdělávacího programu „Z pohádky do pohádky
tam a zase zpátky“.
Složení tříd zůstalo stejné, ty nejmenší jsou ve třídě Medvídků a starší děti ve třídě Soviček.
Uvědomujeme si, že děti jsou šťastné ve spokojeném harmonickém prostředí, obklopené láskou, pochopením, úctou
a jednoduše, ale jasně stanovenými pravidly a vztahy. Ve
školce se snažíme navazovat na výchovu v rodině, dětem
ukazovat cestu do světa fantazie, pohádek, otevíráme okno
poznání přírody, příběhů, zajímavých prožitků, zkušeností,
lidí, kamarádů. Jasně stanovená pravidla chování jsou nezbytnou součástí soužití nejen dětí, ale i nás dospělých pracujících ve školce. Ke konci školního roku 2016/2017 docházelo do MŠ 35 dětí.
K zápisu na nový školní rok se dostavilo 12 dětí. A všechny
děti, které přišly k zápisu do MŠ v květnu 2017, byly přijaty
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018.
Jak jsme prožili rok 2016/2017? My všichni ve školce za
pomoci a podpory Obce Vyskytná, ve spolupráci se ZŠ, místní knihovnou, rodiči, jsme připravili bohatý program pro naše
předškoláky, rodiče i veřejnost. Nejen, že jsme ponechali tradiční aktivity, ale vložili jsme i několik nových.

Z velmi široké a barevné palety aktivit jsem také letos vybrala jen některé. První měsíce nového roku sice schovávaly
sluníčko v zimním kabátku, studený vítr proháněl sněhové
mraky po obloze, ale ve školce jsme se nenechali smutným
počasím nakazit. Po vánočních prázdninách znovu ožila školka dětských křikem, smíchem, zpěvem a dětskými radovánkami. Hráli jsme si pohádky, zahráli si na večerníčky, sněhuláky, užívali jsme si karnevalových radovánek. Při zimních
radovánkách jsme nezapomněli na zvířátka v lese.
Také jsme nezapomněli, jak se daří našim kamarádům, kteří navštěvují první třídu? Na to jsme se šli se staršími dětmi,
budoucími školáky, do školy podívat. Kamarádi školáci s paní
učitelkou našim dětem připravili školní překvapení – nejen
prohlídku třídy, družiny, školní jídelny, ale i několik her.
Ve školním roce jsme se opět zapojili ve spolupráci se základní školou do několika projektů, jako jsou Čistá Vysočina,
projekt 72 hodin aj.
Jsou činnosti, které jsou již každým rokem tradicí, mezi
ně patří velikonoční a adventní vyrábění s rodiči, podzimní
minisoutěžení, vystoupení pro rodiče a starší spoluobčany,
účastníme se vítání občánků, navštěvujeme hasičskou stanici
v Pelhřimově, obecní knihovnu, pro děti připravujeme dvakrát do roka spaní v MŠ, zimní olympiádu, plavání, pasování předškoláků na školáky a jejich loučení se školkou, které
je zakončeno překvapením pro děti a jejich rodiče v podobě
hravého odpoledne. Tentokrát probíhalo v pirátském duchu.
Po celý rok nezapomínáme na kulturní vložku, kdy za námi
dojíždí několik divadelních souborů s dětským představením.
Nežli dopíši poslední slova tohoto příspěvku, chtěla bych
touto cestou poděkovat zastupitelům obce za finanční podporu při rekonstrukci mateřské školy v období letních prázdnin,
kdy jsme mohli nově zrenovovat podlahové krytiny ve všech
třídách a výdejně jídla, kterou jsme vybavili i novou kuchyňskou linkou.
Milí spoluobčané, milí rodiče, milí přátelé, milé děti, blíží se čas Vánoc, který je hlavně pro děti také kouzelný splněním mnoha přání. A tak mi závěrem dovolte, popřát Vám
jménem zaměstnanců Mateřské školy Vyskytná touto cestou
bohaté vánoce. Bohaté hlavně tím, co se nedá nikde koupit
– zdravím, štěstím, spokojeností, radostí, rodinnou pohodou
a pokorou. V novém roce 2018 přejeme mnoho zdraví.
Kolektiv MŠ Vyskytná

Naše obec
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Základní škola
V prosinci, to už znáš, chodí čert a Mikuláš. Potom
také po roce, oslavíme Vánoce.
Advent, to je čekání na Ježíška. Ale ještě než ten den
nastane, čeká nás mnoho příjemných zastavení. Alespoň u
nás ve škole. Výroba adventních věnců, zdobení perníčků,
které věnovalo Cukrářství paní Rásochové, koledy a možná přijde i čert s Mikulášem. Vždy si to všichni užíváme.
Snažíme se žákům připomínat tradice a zvyky, které upadají v zapomnění. Rozšiřovat tak jejich vědomostní obzor.
A nejinak tomu bylo i během roku 2017.
Akce, které škola pořádala, byly zaměřené na finanční
a čtenářskou gramotnost, zdravou výživu, pohyb, ekologii
a vzájemnou spolupráci žáků. Všichni rozvíjeli své znalosti a dovednosti, které využijí v praktickém životě. Jsme
rádi, že se zapojují do akcí i někteří rodiče a široká veřejnost. Nejinak tomu bylo i u akce, kterou jsme pořádali
společně s Obecní knihovnou ve Vyskytné, pod záštitou
obecního úřadu. Byla zaměřena na vlastenectví a oslavu
naší republiky. Slovo, které dříve tolik znamenalo a nebylo jen frází. Naše dějiny jsou bohaté na skvělé vynálezce,
sportovce, osobnosti, které obohatily život lidí na celém

světě, máme velké množství historických památek, se kterými naše žáky seznamujeme. Příští rok oslaví naše země
své 100. narozeniny a tak jsme se zapojili do akce agentury Dobrý den – Český den s vlajkami. Dva dny se malovalo a malovalo. Na pomoc žákům přišli i někteří „dospěláci“ z Vyskytné. Vyrobilo se přes tisíc vlajek, byli jsme
v rozhlase i tisku. Vyskytná byla 28. října vyzdobená českými vlajkami a my měli radost, že se vše vydařilo.
Velké poděkování za organizaci a propagaci patří všem,
kteří se na této akci podíleli. Především paní V. Jarošové, paní uč. J. Jonášové a obecnímu úřadu. V roce 2018
vše propukne naostro a my nebudeme samozřejmě chybět.
Ale teď na nás ještě čeká pár adventních zastavení a hlavně čekání na Ježíška. Nikomu to neříkejte, ale prý přinese
dárky i žáčkům do školy.
Je radost rozdávat radost, ale důležité je, že ji máte
komu dát a s kým prožívat.
Všem přejeme v nastávajícím roce hlavně hodně zdraví.
Lenka Linhartová, ŘŠ

Myslivecký spolek Vyskytná
Dovolte mi vážení občané v tomto vánočním čase zmínit pár řádků o činnosti našeho mysliveckého spolku.
Náš spolek obhospodařuje honitbu o výměře 1300 ha.
Práce v honitbě o této výměře při našem věkovém průměru vyžaduje nemalé celoroční úsilí všech členů. Jak
každoročně připomínám, stále se nám nedaří omladit naši
základnu příchodem mladé generace.
V letošním roce byla zima opět mírná, tudíž srnčí zvěř
přezimovala v dobré kondici, zimní ztráty jsou minimální.
Oproti tomu ztráty zvěře na silnicích a při senoseči se vyšplhaly k rekordnímu číslu 33 kusů srnčí zvěře, což výrazně překročilo námi plánovaný odlov.
Pokles zaječí zvěře stále přetrvává. Tomu napomáhá
i výskyt tularemie, kterou jsme v naší honitbě zaznamenali. Potkat ve volné přírodě bažanta z divoké populace, je

10

téměř nemožné. Ovšem čím jsme v rámci okresu výjimeční, to jsou hojně početná hejna koroptví.
Zatímco stavy drobné a srnčí zvěře se snižují, stavy černé zvěře a zvěře škodící myslivosti se zvyšují. Snažíme se
dělat vše pro to, aby černá zvěř páchala co nejmenší škody
na zemědělských pozemcích. V letošním roce Státní správa myslivosti zrušila veškeré zákazy ohledně lovu černé
zvěře a dobu hájení. Z toho plyne, že náš spolek může celoročně lovit všechny věkové třídy bez omezení a bez zbytečných žádostí a povolení.
Náš myslivecký spolek se schází pravidelně jednou za
měsíc na členské schůzi.
V novém roce pořádáme myslivecký ples s bohatou zvěřinovou tombolou. Další naší akcí je lednová naháňka na
škodnou, dále následuje březnová výroční schůze, v květnu cvičné střelby na Chodči a začátkem prázdnin opět tradiční posezení s rodinnými příslušníky. V říjnu proběhl
výlov rybníka Škodák. Loveckou sezonu každoročně zahajujeme cvičnými střelbami na střelnici, poté přichází na
řadu dva hony na drobnou zvěř.
Během celého roku se scházíme při brigádách na budování a opravu mysliveckých zařízení. Myslivost totiž není
jen o lovu a střílení, je to nespočet hodin strávených v terénu ne se zbraní ale se sekyrou, pilou a lopatou.
Závěrem bych chtěl jménem naší organizace poděkovat našim spoluobčanům za pochopení pro naši činnost,
popřát pevné zdraví a rodinnou pohodu do příštího roku
a pozvat Vás na tradiční myslivecký ples, který se koná
v sobotu 13. ledna 2018.
Za MS Vyskytná Jaroslav Valenta
Naše obec

Knihovna
Ke konci listopadu 2017 má místní knihovna ve Vyskytné
102 čtenářů, z toho 38 dětí do 15 let.
Každý rok se vyřazují zastaralé nebo poškozené knihy a
nakupují se knihy nové. V letošním roce bylo nakoupeno
nebo získáno darem 61 knih, hlavně detektivky, romány pro
ženy a doporučená četba pro děti.
V knihovně je k dispozice cca 2500 titulů, z nichž si určitě vyberete. Nové knihy jsou pravidelně půjčovány i z Regionální knihovny v Pelhřimově a také děti zde najdou většinu titulů školami doporučené četby, popř. jim jsou tyto tituly
objednány z regionu.
Knihovna je plně digitalizovaná, vstup na stránky naší
knihovny najdete na adrese knihovnavyskytna.webk.cz nebo
přes stránky obce a můžete se tedy přes internet přesvědčit, zda vámi požadovaná kniha je v naší knihovně (zálož-
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ka Služby). Nejsou tam uvedeny knihy, které nám zapůjčuje
regionální knihovna. Seznam těchto knih najdete na záložce
„Nové knihy“ samostatně.
Nově si můžete v naší knihovně zapůjčit časopis Epocha,
Receptář a také CD s hudbou, scénkami nebo načtenými knihami. Na chodbě knihovny probíhá již druhým rokem tzv.
Burza knih, kde jsou uloženy knihy, které si můžete zdarma odnést domů. Z této burzy bylo rozebráno cca 280 knih.
Lidé se naučili knihy, které již doma nechtějí, nosit do naší
knihovny, kde jsou přebrány a některé zařazeny do knihovny
a ostatní na burzu pro potěšení dalších čtenářů.
V knihovně se nejen půjčují knihy, ale každý měsíc se můžete přijít podívat na novou výstavu. Knihovna spolupracuje
s obecním úřadem na besedách při kávě a již tradicí se stalo,
že starosta obce pasuje v červnu žáky první třídy na čtenáře.
Moc hezká byla akce ve spolupráci s hasiči nazvaná „Hasiči čtou dětem“. Hasiči přečetli dětem několik hasičských
příběhů, zodpověděli řadu všetečných otázek a pak je pozvali do hasičské zbrojnice. Děti si vyzkoušely mimo jiné, jak
se sedí v hasičském autě, ale určitě největší úspěch a největší
fronta byla u hadice s vodu, kde se stříkalo na cíl. Další čtení
připravuje knihovna s myslivci a sportovci.
Závěrem bych se chtěla zmínit ještě o jedné akci. V letošním roce se knihovna ve spolupráci se základní a mateřkou
školou pod záštitou obecního úřadu přihlásila do akce Český
den s českými vlajkami. Děkuji tímto všem, kteří se podíleli na malování vlajek ve škole (namalovali jsme jich spolu
s dětmi přes tisíc) i všem, kteří dne 28. října vlajky na svých
domech, plotech či zahradách vyvěsili. Děkuji dětem, které
malovaly s velkým nadšením a pak vlajkami krásně vyzdobily svoji školu, školku, autobusové zastávky a ostatní veřejné
prostory (bohužel nám počasí nepřálo). Velký dík také patří
paní učitelce Jonášové, která to vše krásně zrežírovala. Byla
to zkouška na příští rok, kdy budeme oslavovat kulaté výroční vzniku Československa. Češi obohatili život lidí na celém
světě, máme mnoho historických památek, buďme pyšní na
svou zemi. Buďme hrdými Čechy! Přáli bychom si, aby příští
rok dne 28. října zavlála alespoň jedna česká vlajka na každém domě (letos bylo i přes nepřízeň počasí vyvěšeno celkem 1328 vlajek).
Knihovna přeje všem občanům hodně štěstí, neboť je krásné, hodně zdraví, neboť je vzácné, hodně lásky, neboť je jí
málo, a všechno další, co by za to stálo.
Věra Jarošová
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Střípky z historie obce a okolí
Místa ze zajímavým názvem
V roce 2018 bychom si měli připomenout již 400 let starou událost, která se udála v listopadu 1618 u Branišova.
Na podrobné mapě Vyskytné a okolí nalezneme místa se zajímavým pojmenováním. Na Bojišti, Na Království a Špeták (určitě
dříve Špitál). Co se v těchto místech stalo?
V místech jihovýchodně od Branišova, kde se dosud říká Na Bojišti a Na Království, existují různé nezvratné důkazy o tom, že
v těchto místech bylo bojováno. První zpráva o tomto bojišti uvádí kniha Dějiny českého povstání od Gindelyho (I. na str. 348). Dále
i Ottův slovník naučný na str. 230, podle kterého však nebyla zde bitva za vpádu Švédů, nýbrž hned na počátku českého povstání
roku 1618, tedy ještě před bitvou na Bílé hoře, v době kdy se k této bitvě schylovalo a kdy se po Českých zemích potulovalo mnoho
různých císařských žoldáků. Když v roce 1618 vtrhlo císařské vojsko do Čech, utábořila se jedna část tohoto vojska, které vedl generál Dampiere, u Rohozné v místech, kde se dosud říká V Šancích. Jsou tam zachované památky z této doby – polní zákopy s vyhozenými náspy a příkopy. V těchto místech prý bylo vojsko generála Dampiera, hodlaje odtud vtrhnouti na Moravu. Druhá část těchto
Dampierových vojsk se utkala právě u Branišova 3. listopadu 1618 se stavovským vojskem, které vedl hrabě Thurn tak, že velký počet císařských vojsk zůstal na bojišti. Bylo to první velké vítězství stavovského vojska na počátku českého povstání. Důkazem o této
bitvě je větší množství koňských podkov uložených v Muzeu Vysočiny v Pelhřimově, které v místech, kde se říká Na Bojišti, nalezl
v roce 1914 Jan Matlák, rolník z Branišova čp. 34 při dobývání pařezů v lese. Po této prohrané bitvě u Branišova vojska v Šancích
u Rohozné nečekala na další porážku a pospíchala zpět k Jihlavě a část k Jindřichovu Hradci. V Šancích nalezl lesní správce dělovou
kouli o průměru 6 cm, která je uložena taky v muzeu v Pelhřimově. K této bitvě Na Bojišti se zachovala i pověst. Po bitvě Na Bojišti
se údajně jeden raněný voják doplížil až k jakési studánce, kde si vodou omýval rány, které v boji utrpěl. Rány se začaly rychle hojit
a voják se uzdravil. Šlo o studánku pod Křemešníkem, o které se potom začalo mluvit jako o zázračné studánce. Ke studánce začali
ze všech stran putovat churaví poutníci, aby u studánky získali uzdravení. Toto dalo jistě i podnět ke konání pozdějších poutí na Křemešníku. Tolik o bitvě u Branišova a místě Na Bojišti.
Další střípky najdete na internetových stránkách obce Vyskytná v části Kroniky – Střípky z kroniky.

Alena Vesecká

Vánoce, Vánoce přicházejí
Alena Vesecká

Magický advent

Advent je doba očekávání na Vánoce a pro křesťany příchod
Spasitele – Ježíška. Začíná vždy první neděli po 26. listopadu
a končí západem slunce na Štědrý den. V letošním roce začal
3. prosince. Čtyřem adventním nedělím se říká železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Každou neděli si zapalujeme svíčku na
adventním věnci. Zapalují se proti směru hodinových ručiček
a jmenují se – Naděje, Mír, Přátelství a Láska.

rok obyvatelé tichomořských států Kiribati. Měřeno středoevropskými hodinami je to už v jedenáct dopoledne. V Rusku je
celkem devět časových pásem, takže tam lidé slaví příchod roku
celkem devětkrát. Z našeho pohledu v poledne bouchají rachejtle na Novém Zélandu, kde mají půlnoc. V Austrálii to vychází na 14. hodinu SEČ. Mezi posledními oslaví příchod nového
roku Havajci.

Tříkrálová sbírka

Koledy

Vánoční koledy oslavují narození Ježíška. Podle křesťanské tradice by se měli zpívat až na Štědrý den a svátky vánoční. Autorem první koledy prý byl František z Assissi na přelomu
12. a 13. století. V koledách se zpívá o narození Spasitele, o pastýřích, kteří se přišli poklonit Ježíškovi, o jeho rodičích i o samotných kolednících.

Svátek Tří králů je vyvrcholením Vánoc. Lidé tradičně pomáhají potřebným. Tříkrálová sbírka je starou lidovou tradicí. Už ve
středověku se ve městech i na vesnicích hrávaly biblické hry. Ke
koledování se přidaly děti a chodily 6. ledna po domech, zpívaly
koledy a byly oblečené za tři krále. Na dveře domků posvěcenou
křídou psaly jména králů a přidaly rok. A tak je tomu i dnes. Výtěžek sbírky pak rozděluje charita. K + M + B 2018

Kouzlení a věštění

Pranostiky

K Vánocům patří nejen křesťanská oslava narození, ale i všelijaké pohanské zvyky. Mezi nimi i kouzlení a věštění. Na rituálech je čarovné právě to, že se opakují. Podvědomě nás uklidňují.
Např. rozkrajování jablek. Hvězdička z jadérek znamená štěstí,
kříž naopak smrt či nemoc. Hospodáři k věštbě využili i jadérka. Dvanáct jich vložili do misky s vodou a kolik jich vyplavalo
nahoru, tolik mělo přijít suchých měsíců. Slupku okrájenou do
spirály využili nezadané dívky. Slupka měla vytvořit začáteční
písmeno jména vyvoleného. Věštilo se i s ořechy, olovem, květinami, pečivem atd.

Silvestr

Protože se Země otáčí, není možné, abychom měli na celé
planetě univerzální čas. Proto ji lidé rozdělili virtuálními pruhy, které označujeme jako časová pásma. Jako první vítají Nový

Když prosinec bystří, po Vánocích jiskří.
Prosinec nalije a leden zavěje.
Studený prosinec, brzké jaro.
O sv. Barboře ležívá sníh na dvoře.
Řekla Bára Káče, nechme toho tance.
Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
Lucie noci upije a dne nepřidá.
Na Adama a Evu čekejte oblevu.
Zelené Vánoce – bílé Velikonoce.
Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
Chodí-li Kateřina po ledě, chodí Štěpán po blátě.
Na Nový rok o slepičí krok.
Na Tři krále o skok dále.
Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.

Vánoce splněných snů a pohodu svátečních dnů, vše nej do nového roku, štěstí na každém kroku.
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Naše obec

