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Aktuálně

První písemná zmínka o obci Chyšky pochází z roku 1291, kdy byla majetkem pražského biskupství. V těch dobách bylo na území dneš-
ní obce mnoho hustých lesů a podle historických domněnek právě uprostřed těchto lesů vzniklo pár chýší, vznikla malá osada a podle 
chýší byla nazvána Malá Chýška, později Chýška a nakonec se ustálilo pojmenování Chyšky.

V dobách založení osady vládl v našich zemích král Václav II., předposlední král z rodu Přemyslovců a ve světě ještě probíhala poslední 
křižácká tažení. Naše obec je pouze o 25 let mladší, než naše krajské město České Budějovice.

Jak a kdy Obec Chyšky toto výročí oslaví, bude rozhodnuto Zastupitelstvem obce. Z přípravného jednání Rady obce se jeví jako nejvhod-
nější termín červen, který bývá na počasí nejstálejší a v posledních letech je jedním z nejteplejších měsíců v roce.

Chyšky slaví v letošním roce významné 
výročí - 725 let od svého založení

Vážení spoluobčané,
Nový rok už je za námi, ale přece krátké přání.  
Poslední léta prožíváme bouřlivá období změn, zejména ve světě. Ta na nás jistě budou mít dopad 
na dlouhá léta. Přesto všechno přejí nám všem do nadcházejícího roku 2016 mír, klid a pohodu a Vám 
hodně zdraví, štěstí, osobní a pracovní spokojenosti. 

Přeji vám, abyste změny ve společnosti snášeli co nejlépe. Ať Vás rok 2016 nezklame.
Ke svému přání připojuji ještě poděkování všem občanům za jejich aktivitu v práci ve spolcích a organi-
zacích, za jejich vstřícnost k činnosti a práci obce. Věřím, že úcta k cizí práci, vzájemný respekt, ochota 
a spolupráce občanů a obce bude vzkvétat i v letošním roce.  

  Miroslav Maksa, starosta obce

Místní knihovna ve spolupráci s Obcí 
Chyšky Vás všechny srdečně zve na 
přednášku Jindřicha Částky – Švédský 
ostrov Gotland. Přednáška se uskuteč-
ní  5. 2. 2016 od 18.00 hodin v zasedací 
místnosti OÚ v Chyškách. Vstupné je dob-
rovolné a výtěžek z této akce chce pan 
Jindřich Částka opět věnovat na stavbu 
varhan do místního kostela .

Sbor dobrovolných hasičů Květuš 
si Vás dovoluje pozvat na hasičský ples, 
který se koná v KD v Květuši v sobotu 
dne 13. 2. 2016 od 20.00 hod.

Sbor dobrovolných hasičů Chyšky  
si Vás dovoluje pozvat na hasičský ples, 
který se koná v KD Chyšky v sobotu dne 
20. 2. 2016 od 19.30 hod. K tanci a po-
slechu hraje Tichá pohoda z Chyšek. Při-
pravená je bohatá tombola, prodej lístků 
do tomboly začíná v 18.30 hod. 

Obec Chyšky zve malé i velké diváky 
do Kulturního domu v Chyškách na di-
vadelní pohádku. Termín pohádky je 
připraven na 28. 2. 2016 od 15.00 ho-
din. Vstupné je dobrovolné. Občerstvení 
zajištěno.

Obec Chyšky 
hledá 

provozovatele 
restaurace 

v Kulturním 
domě 

v Chyškách 
Do pronájmu jsou zahrnuty prostory ku-
chyně s vybavením, přípravnou a umý-
várnou a sociálním zařízením, místnost 
výčepu s vybavením, místnost klubová a 
pohostinská s vybavením, společná chod-
ba s přístupem ze schodiště, společné 
prostory sociálního zařízení a suterén – 
sociální zařízení, místnost s kotlem, chod-
ba, schodiště, 4 místnosti k provozu. 
Požadavky na provoz - nájemce se zaváže 
provozovat denní restaurační stravování 
(po dohodě), zavazuje se zajistit občerst-
vení na akce pořádané v sále kulturního 
domu. 
Nájemné za pronajaté prostory je splatné 
měsíčně/čtvrtletně, náklady na drobnou 
údržbu pronajatých prostor bude hradit 
nájemce. 
Ostatní náklady za užívání společných 
prostor budou řešeny dohodou. 
Podkladem pro uzavření dohody je - 
strukturovaný životopis, výpis z trestního 
rejstříku, platné živnostenské oprávnění 
na provozování hostinské činnosti, potvr-
zení o bezdlužnosti soc. a zdrav. pojištění, 
návrh výše finanční úhrady za pronájem, 
návrh provozní doby restaurace. 
Termín pro podání nabídek je do 31. 3. 
2016.

Informace o činnosti obce
V prosinci roku 2015 se sešlo zastupi-
telstvo na svém posledním zasedání, aby 
zhodnotilo uplynulý rok a projednalo čin-
nost obce v následujícím roce 2016.

Rok 2015 byl z hlediska nákladů v roz-
počtu obce schválen jako schodkový, tedy 
výdaje převyšovaly příjmy. Předpokládané 
příjmy byly stanoveny ve výši 14.019.636 
korun a výdaje na provoz a činnost obce 
byly schváleny ve výši 17.393.242 korun. 
Rozdíl měl být uhrazen z úspor předcháze-
jících let ve výši 3.373.606 korun. V prů-
běhu roku, v důsledku nutné spolupráce 
s jinými organizacemi nebo prodloužením 
doby schvalovacího řízení, bylo rozhodnu-
to některé plánované akce přesunout do 
následujícího roku. Jednalo se především 

o opravu chodníků a rekonstrukci veřej-
ného osvětlení v Chyškách. U některých 
akcí, zejména projekčních, byly v poptáv-
kovém řízení vybrány projekční kance-
láře, ale platby za zhotovení projektů se 
přesouvají do letošního roku. Přesto, že se 
obec snaží předejít neplánovaným akcím, 
přicházejí situace, kdy je třeba rozhodnout 
se okamžitě. Takový případ nastal napří-
klad při projednávání čistíren odpadních 
vod a s tím souvisejícím nákupem pozem-
ků, nebo při řešení, zda obec koupí dru-
hou polovinu Kulturního domu v Chyš-
kách – restauraci. U některých akcí obec 
svojí aktivitou při výběru dodavatele nebo 
svojí spoluúčastí při realizaci akce pláno-
vané náklady snížila. Loňský rok skončil 

rozpočtovým schodkem 2.998.431 ko-
run, který byl nižší, než byl plánovaný na 
počátku roku. Skutečné příjmy obce byly 
15.052.228 a výdaje 18.050.659 korun. 
Přesto, že výdaje byly vyšší, než se před-
pokládalo, schodek výdajů byl nižší díky 
vyšším příjmům obce. 

Jeden z neplánovaných výdajů loňského 
roku byla koupě restaurace v Kulturním 
domě v Chyškách. Obec obdržela nabídku 
od vlastníka restaurace na prodej. Restau-
race se sálem jsou jako spojené nádoby – 
tvoří stavbu jako celek, který se využitím 
a technickým zázemím špatně dělí. Pokud 
by ji obec nepřijala, přijal by jí jiný zájem-
ce, u kterého by nebylo jasné, jak by s ne-
movitostí naložil.       pokračování na str.2

Kotlíkové dotace
Dne 18. 12. 2015 byla vyhlášena 1. výzva v rámci dotačního programu Jihočeského kraje 
„Snižování emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji.“ 
Zájemci  o výměnu zastaralého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných 
domech z celého Jihočeského kraje si tedy již mohou stáhnout na webových stránkách 
Jihočeského kraje http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v záložce Výzvy veškeré do-
kumenty, potřebné k podání žádosti (formulář žádosti, návod k vyplnění žádosti, přílohy, 
pravidla dotačního programu atd.) a začít s její přípravou.
Příjem žádostí (nejprve odeslání elektronické žádosti s následným doručením podepsané 
papírové žádosti) bude zahájen 18. 1. 2016 a poběží do 31. 3. 2016 do 14 hod.
Veškeré informace naleznete na webových stránkách http://kotlikovedotace.kraj-jihoces-
ky.cz/, kde jsou uvedeny i kontakty na pracovníky, kteří budou mít administraci žádostí 
na starost a kteří zodpoví případné dotazy, týkající se podání žádosti.

16. října 2015 při setkání 
Zasloužilých hasičů 

Jihočeského kraje v Táboře 
byla krajem udělena medaile 

„Za zásluhy o rozvoj 
požární ochrany“

 na území Jihočeského kraje 
starostovi okrsku Chyšky 

a sboru dobrovolných hasičů Květuš 

p. Jaroslavu Kubecovi. 
Za okres Písek tuto medaili převzali 

pouze dva hasiči.

Ocenění
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Informace o činnosti obce
Rozpočet PŘÍJMY Kč

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.
činnosti a funkčních požitků

2 200 000,00   

Daň z příjmů fyz.osob ze 
samost.výdělečné činnosti

10 000,00   

Daň z příjmů fyz.osob z kap. 
výnosů

250 000,00   

Daň z příjmů právnických osob 2 700 000,00   
Daň z příjmů práv. osob za obec 100 000,00   
Daň z přidané hodnoty 5 700 000,00   
Poplatek za odvoz odpadu 
obyvatelé

470 000,00   

Poplatek ze psů 27 000,00   
Poplatek za užívání veřejného 
prostranství

3 000,00   

Poplatek ze vstupného 4 000,00   
Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00   
Odvod z loterií 40 000,00   
Správní poplatky 13 000,00   
Daň z nemovitostí 1 000 000,00   
Neinv.přijaté transfery - souh. 
dotační vztah

310 000,00   

Pěstební činnost 2 000,00   
Pitná voda 3 000,00   
Knihovna 1 700,00   
Ostatní záležitosti kultury - akce 
pořádané obcí

3 000,00   

Veřejný rozhlas 1 000,00   
Zájmová činnost v kultuře 71 000,00   
Ostatní zájmová čin.a rekreace 10 000,00   
Ostatní ambulantní péče 100 000,00   
Bytové hospodářství 800 000,00   
Nebytové hospodářství 125 000,00   
Poplatek z hrobů 15 000,00   
Komunálni služba a územní 
rozvoj 

105 000,00   

Poplatek za odvoz odpadu 
podnikatelé

26 000,00   

Ostatní odpad 3 000,00   
Využívání a zneškodňování 
komunálních odpadů

60 000,00   

Činnost místní správy 2 000,00   
ostatní příjmy z finančních 
operací

90 000,00   

Celkem  14 254 700,00   

Rozpočet VÝDAJE Kč

Pěstební činnost 20 000,00   
Příspěvek na pojízdnou prodejnu 5 000,00   
Silnice celkem 975 000,00   
Pitná voda 50 000,00   
Odpadní vody, kanalizace celk. 1 060 000,00   
Úprava drobných vodních toků 40 000,00   
Mateřská škola celkem 910 000,00   
Základní škola celkem 5 300 000,00   
Knihovna 200 000,00   
Kultura - akce pořádané obcí 50 000,00   
Kulturní a církevní památky 110 000,00   
Činnost registr.církví a nábož. 45 000,00   
Veřejný rozhlas 60 000,00   
Vydání zpravodaje 58 000,00   
Zájmová činnost v kultuře 170 000,00   
SPOZ 120 000,00   
Neinv.transfery spolkům - fotbal 50 000,00   
Neinv. transfery - TJ Chyšky 40 000,00   
Neinv.transfery - skauti 6 500,00   
Záj. činnost a rekreace celkem 59 200,00   
Ostatní ambulantní péče 150 000,00   
Protidrogová prevence 3 000,00   
Bytové hospodářství 680 000,00   
Nebytové hospodářství 100 000,00   
Veřejné osvětlení celkem 1 925 000,00   
Pohřebnictví 20 000,00   
Územní plánování 193 000,00   
Komunálni služba a úz.rozvoj 991 000,00   
Sběr a svoz nebezp.odpadů 5 000,00   
Sběr a svoz kom. odpadů 570 000,00   
Sběr a svoz ostatních odpadů 60 000,00   
Využívání a znešk. kom. odpadů 60 000,00   
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 120 000,00   
Nespecifikované rezervy 100 000,00   
Požární ochrana celkem 590 000,00   
Zastupitelstvo obce 995 000,00   
Činnost místní správy celkem 2 218 000,00   
Poplatky bankám 5 000,00   
Pojištění funkčně nespecifik. 100 000,00   
DPPO za obec + odvod DPH 130 000,00   
Celkem 18 343 700,00   

Zastupitelstvo se tedy rozhodlo pro koupi. 
Cena za pozemek a stavbu byla podle zna-
leckého posudku 2.460.000 korun. Obec 
se dohodla, že nemovitost koupí za odhad-
ní cenu včetně veškerého vybavení (vyba-
vení kuchyně, výčepu, salónků, vytápění, 
…). V současnosti se obec snaží najít provo-
zovatele restaurace, který by byl schopen 
zajistit i vaření jídel. Je to úkol nelehký. 
Protože konec roku a začátek následující-
ho roku je obdobím zábav a plesů, nastal 
problém s provozem restaurace. Přesto, 
že organizátoři akcí byli upozorněni na 
to, že si budou muset zajistit občerstvení 
při zábavě nebo plesu sami, rozhodla se 
obec jim pomoci. Na konec loňského roku 
byla uzavřena dohoda s panem Tomášem 
Podlipským a plesovou sezónu zajistí po 
dohodě pan Pavel Čižinský. Snaha obce 
najít provozovatele restaurace nadále trvá. 
Možná, že někdo ze čtenářů zná vhodného 
provozovatele restaurace, kterého by mohl 
obci doporučit.

Co nás čeká v letošním roce? Zastupitel-
stvo obce schválilo rozpočet na letošní rok, 
který jste mohli připomínkovat na konci 
loňského roku.  Zastupitelstvo vzhledem 
k plánovaným akcím roku 2016, schváli-

lo rozpočet schodkový s krytím schodku 
z úspor loňských let. Předpokládané pří-
jmy obce pro letošní rok je 14.254.700 
korun. Výdaje jsou plánovány ve výši 
18.343.700 korun. Základní vyčíslení je 
v tabulkách příjmů a výdajů. 

Mezi významné a náročné akce bude pa-
třit rekonstrukce topení v základní škole, 
oprava sociálního zařízení v mateřské 
škole, vybudování a oprava chodníku 
v Chyškách, oprava komunikací na Nálesí 
a Kvašťově. Méně finančně náročné akce, 
přesto ale neméně důležité, jsou opra-
vy požárních zbrojnic a opravy kapliček. 
Občané Chyšek se budou muset obrnit 
trpělivostí, protože Chyšky jsou v plánu 
energetiků. Plánuje se zde úplné odstraně-
ní venkovního elektrického vedení. S tím 
bude spojena i akce obce, která plánuje re-
konstrukci veřejného osvětlení. Podobnou 
akci už mají za sebou občané z Hněvanic, 
Ratibořce a Záluží. Ani ostatní obce podle 
slibu energetiků nebudou této akce ušet-
řeny, je jenom otázka kdy k pracím dojde. 
O některých akcích jste již byli informo-
váni v předešlých číslech a není se k nim 
snad třeba vracet. 

Miroslav Maksa, starosta

Posezení s důchodci
Dne 20. listopadu 2015 se v Kulturním domě v Chyškách konalo setkání s důchodci obce Chyšky 
a přilehlých osad.
Tato akce se konala v tomto rozsahu v Chyškách poprvé. Dříve pořádal tato setkání Český čer-
vený kříž Chyšky, ale zváni byli senioři z Chyšek a okolních osad, kteří dříve spadali pod Český 
červený kříž Chyšky. Ti z Ratiboře a okolních osad měli dříve svoji organizaci a do Chyšek zváni 
nebyli.
Zorganizováním listopadového setkání byli pověřeni zastupitelé a jejich cílem bylo, aby se sešlo 
co nejvíce seniorů ze všech osad, aby se dobře bavili a byli celkově spokojeni. Tomu se také sna-
žili přizpůsobit program setkání. Oblíbená bývají vystoupení dětí ze základní školy. Děti z 1., 2. 
a 3. třídy si připravily pásmo písniček a básniček s paní učitelkou Mgr. Lenkou Pešičkovou a 
některé děti také zahrály na hudební nástroje. Mohli jsme slyšet Jiříno Jindru na trubku, Tomáše 
Koudelku na harmoniku, Jiřího Lívance na elektronické varhany, Vlastu Jindrovou na zobcovou 
flétnu a Stelu Fridrichovou na saxofon.
Svým slovem zpříjemnil setkání pan farář P. Mgr. Pius Zdeněk Vágner Opraem, promluvil pan 
starosta Ing. Miroslav Maksa, který přítomné seznámil s tím, jaké má obec plány a jak se jí daří 
a promluvila také ředitelka Sociálních služeb města Milevska paní Mgr. Marie Jarošová. Ta všem 
přítomným vysvětlila, jaké služby jsou jejich organizací nabízeny, které jsou nejčastěji využívány 
a dala všem možnost se případně na cokoliv zeptat. Pro ty, kteří by se ostýchali nebo by se chtěli 
na cokoliv zeptat později, nabídla kontakty.
Po ukončení oficiální části přišel čas na přípitek a společnou večeři. O vše, co se týkalo občerstvení 
a obsluhy, se postaral pan Tomáš Podlipský z Chyšek, který má sice restauraci v Sepekově, ale vše 
potřebné si přivezl a se svým kolektivem se postaral o příjemnou obsluhu a o to, aby přítomným 
co nejvíce chutnalo.
O příjemnou atmostéru při písničce se postarali dva mladí muzikanti, kteří si říkají Strejčci. 
Jejich repertoár lidových písniček byl opravdu velký a snad si každý našel nějakou svou oblíbe-

nou. Sedělo se, povídalo, někdo si i zazpíval a atmosféra byla opravdu příjemná. Zastupitelé měli 
hezký pocit z kladných ohlasů a těší se, že podobná akce nebyla poslední. 
Poděkování patří panu Vaněčkovi, který, ač byl stále majitelem restaurace v kulturním domě a 
převod na Obec Chyšky, která od něho restauraci a přilehlé prostory kupovala, teprve probíhal, 
velmi ochotně prostor pro akci poskytl.                                                                Stanislava Hejnová
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• Rok 1980 byl velmi vlhký. Díky počasí 
se nepodařilo sklidit 30 ha luk.

• V roce 1981 byl předsedou Místního ná-
rodního výboru Václav Pudil.

• V tomto roce proběhl 16. sjezd KSČ a 26. 
sjezd KSSS.

• Rok 1982 byl srážkově podnormální 
a teplotně nadnormální.

• Základní škola v Chyškách měla 200 
žáků, mateřská školka 64 žáků. 

• Obecní knihovnu navštěvovalo 263 čte-
nářů, kteří si vypůjčili 6 627 knih.

• V roce 1983 byl předsedou MNV Václav 
Podlipský, místopředsedou Václav Pudil.

• Organizace Svazarm měla více, než 100 
členů a Český svaz žen 60 členek.

• V roce 1984 budovalo JZD Rozvoj me-
chanizační středisko v Chyškách, výnos 
obilí 4,12 tuny z ha neměl obdoby. JZD 
mělo 356 členů, z toho 199 v produktiv-
ním věku. 24 členů JZD bylo tento rok na 
zahraniční a 21 na tuzemské rekreaci. 
118 členů využívalo závodní stravování.

• Rok 1985 byl chudší na srážky a byl 
chladný. 30. dubna napadly 4 cm sněhu. 
JZD dokončilo stavbu mechanizačního 
střediska a začalo stavbu ubytovny nad 
garážemi za kostelem.

• V roce 1986 byl přestěhován obchod se 
smíšeným zbožím do kulturního domu 
a začalo se stavět obchodní středisko. 
Pomáhali důchodci: pánové Běhounek, 
Pecivál, Kašpar J. st., Stráňka, Jirec, Há-
jek, Martínek, Štros, Říha – díky nim se 
zkrátila doba stavby o 8 měsíců.

• 19. prosince byly otevřeny potraviny. 
Prodejna textilu a obuvi byla přestěho-
vána do suterénu kulturního domu a za-
čala se stavět budova nového Národního 
výboru. Z důvodu nedostatku vody byly 
vybudovány 2 vrty. Je plánován nový vo-
dojem na Peterkově vršku.

• V roce 1987 došlo z důvodu chemizace 
k prudkému poklesu stavu drobné zvě-
ře. Přemnožila se káně lesní. 

• JZD má 408 členů, z toho 226 pracujících.

• V roce 1989 jezdil autobus z Chyšek do 
Milevska 5-6 krát denně, 3 krát za den 
do Nechvalic a 2 krát do Prčice.

• Ceny potravin: chléb – 4,20 Kč, máslo I 
10,- Kč, polotučné mléko 2,- Kč/l, plno-
tučné mléko 3,- Kč/l, smetana 5,80 Kč, 
kuře 30,- Kč/kg, rohlík 0,40 Kč, cukr 

7,30 Kč/kg, kostkový cukr 8,- Kč/kg.

• V roce 1990 změnilo JZD Rozvoj název 
na Zemědělské družstvo Chyšky. Před-
seda MNV Václav Podlipský odešel do 
důchodu, předsedou se stal Václav Pudil.

• V roce 1991 byl vybudován nový obecní 
úřad. V jeho přízemí bylo holičství-kadeř-
nictví, sběrna prádla a Bistro Čebiš-Ře-
háček. Chyšečtí včelaři odkoupili včelín 
na školní zahradě od Bohuslava Urbana. 
Chyškami projíždí 2x denně spoj Vlašim 
– Strakonice – Churáňov.

• V roce 1992 sídlila v budově obecního 
úřadu policejní stanice a Česká ban-
ka. Byla zavedena elektřina do požární 
zbrojnice. Byl opraven památník pad-
lým. Svazarm i Český svaz žen ukonči-
ly svou činnost. Stále trvají nízké stavy 
zvěře. Neprobíhají ani hony, nestřílejí se 
zajíci, bažanti ani koroptve. Přemnožila 
se prasata a škodí na polích.

• 31. 12. 1992 se rozdělila ČSFR, máme 
nový státní znak, prezidentem je Václav 
Havel, byly okolkovány bankovky.

• 3. července 1993 byla oslava 25. výročí 
vysvěcení kardinála M. Vlka, který je od 
roku 1991 arcibiskupem pražským. 

• Předsedou ZD se stal Ing. Bohumil Málek 
(odešla předsedkyně Ing. Pavla Kolářová).

• Probíhá výměna okolkovaných banko-
vek za nové.

• V roce 1994 měla obec 1 060 obyvatel. 
V ZD pracuje 103 zaměstnanců a má 
289 členů. ZD zřídilo čerpací stanici. 
Hasiči v Ratiboři oslavili 100 let.

• V roce 1995 byla provedena údržba 
zdravotního střediska. Byla opravena 
asfaltová cesta Nálesí-Voděrady-Chyšky. 
Byly provedeny opravy kostela v celko-
vé hodnotě 500 000,- Kč (z toho 1/3 si 
vybrali občané mezi sebou).Na věž byla 
dána měděná krytina, nový krov, břidli-
cová střecha, obílen kostel zvenku.

• Na přání židovské obce začala oprava 
židovského hřbitova v Květuši.

• 3. listopadu vysvětil kardinál Vlk oltář 
v opraveném kostele. 

• Základní škola má 173 žáků, mateřská 
škola má 52 žáků. Zemědělské družstvo 
má 285 členů, 95 z nich v ZD pracuje.  
Průměrná mzda v ZD je 7 145,- Kč.

• V roce 1996 bylo zastřešeno schodiště 
u mateřské školky.

Střípky z chyšecké kroniky III. Kubec  z rukou Václava Klause dekret 
k převzetí znaku a praporu.

• V Ratiboři shořel sklad sena – zapálily 
ho 3 děti.

• V květnu a červnu byla tropická vedra 
– vysychaly studny. Rohozov, Branišovi-
ce a Záluží postihlo krupobití – nebyly 
velké škody.

• V roce 2001 byly vybudovány 2 byty nad 
střediskem a nový byt v Hněvanicích č. 24. 
21.4.2001 zemřel MUDr. Václav Vodička 
a 8.6.2001 MVDr. František Vlastník, kte-
rý zde dlouhá léta působil jako veterinář.

• 20. května byl slavnostně posvěcen 
obecní prapor. 

• V roce 2004 byly provedeny úpravy 
na chyšeckém hřbitově – přebagrování 
horní části, odvoz kamení a navezení 
zeminy, položena betonová dlažba stře-
dem hřbitova.

• V Branišovicích byla opravena kaplička. 
25. června byla vysvěcena nová fara 
kardinálem Vlkem. Počasí bylo teplotně  
podprůměrné a srážkově nadprůměrné. 
Začátkem roku napadlo 70-80 cm sně-
hu. Poslední sníh padal 23. května.

• V roce 2005 byla postavena čekárna 
v Branišovicích a opravena čekárna u 
Záluží. V Květuši byla vybudována opěr-
ná zeď u potoka kolem silnice. Byla opra-
vena sakristie kostela, nový krov a kryti-
na na zadní části kaplanky. V tomto roce 
bylo 107 dnů se sněhovou pokrývkou. 
V době žní pršelo skoro každý den.

• V roce 2006 byly opraveny kapličky v 
Záluží, v Květuši a v Rohozově. V základ-
ní škole ubyli žáci na 136 a škola popr-
vé žádala o výjimku. Zima byla tuhá, prý 
nejhorší za posledních 40 let. Sníh byl 
ještě o květné neděli – 9. dubna. Ozimy 
vyhynuly a musely se zaorat. Teplo zača-
lo být až koncem června. Bylo 190 dnů 
se srážkami a 101 dnů se sněhovou po-
krývkou.

Stanislava Hejnová - kronikářka

• Byl zrušen autobusový spoj v sobotu 
a v neděli. Obec dotuje autobusovou do-
pravu částkou 150 000,- Kč ročně.

• Zahájena výstavba bytů nad jídelnou. Do 
farnosti přišel pan farář Kozubík.

• V roce 1997 byly dostavěny byty nad jídel-
nou nákladem 2 900 000,- Kč. V budově 
bývalé školy v Ratiboři začala výstavba 
2 bytů a 5 garsonek. Okolo rybníka Bar-
bora v Chyškách bylo instalováno zábradlí. 
Na kostelní věži byly nainstalovány hodi-
ny.

• V roce 1998 byla dokončena přestav-
ba staré školy v Ratiboři. V Květuši byla 
v budována požární nádrž. V Nové Vsi a 
v Podchýšské Lhotě bylo opraveno ve-
řejné osvětlení. Bylo pořízeno osvětlení 
u pomníku padlým. V ZD Chyšky pracuje 
66 zaměstnanců. Průměrný věk je 45 
let. Průměrný výnos obilovin byl 4,52 t/
ha (okresní průměr byl 3,52 t/ha).

• V roce 1999 bylo dokončeno v Ratiboři 
hřiště a vybudován tenisový kurt v Zá-
luží. Byla postavena kaplička v Růžené. 
Pokračuje stavba fary v Chyškách, v Pod-
chýšské Lhotě byla opravena kaplička. 
Byla zahájena výstavba bytu nad hasič-
skou zbrojnicí v Květuši.

• Hasiči Chyšek a Květuše byli zařazeni do 
integrovaného záchranného systému. 
MUDr.  Václav Vodička ukončil svou  
lékařskou dráhu v Chyškách.

• V roce 2000 byl kronikářem jmenován 
pan Jaroslav Kubec. Byl dokončen byt 
v Květuši nad požární zbrojnicí. Byla 
opravena kaplička v Rohozově, oprave-
na autobusová zastávka u Podchýšské 
Lhoty a staví se nová čekárna v Ratiboři.

• Sněmovna schválila znak obce – auto-
rem je pan Krsík z Roudnice nad Labem. 
18.12.2000 převzal starosta Jaroslav 
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Osudy letců z okolí Milevska 
Ze sladké Francie 
do hrdého Albionu 

životní příběh Karla Burdy 

Narodil se v Milevsku 6. prosince 1901. 
Někdy kolem roku 1924 odešel do Fran-
cie.  Po vypuknutí války se stal příslušní-
kem čs. armády ve Francii, podle všeho se 
účastnil pozemních bojů. Po evakuaci do 
Velké Británie se stal příslušníkem RAF 
a byl členem pozemního personálu 

„Vladař“ příslušníkem RAF 
Jan Jelínek 

Rodák ze Sepekova. Vyučil se stavebním 
zámečníkem.

31. března 1930 byl odveden a až do 30. 
května 1939 byl příslušníkem předváleč-
né československé armády. Od 1. červen-
ce 1939 byl příslušníkem tzv. vládního 
vojska.  

Od 24. května 1944 jej čekalo působení 
v Itálii, kde byl dne 10. července 1944 
zajat italskými partyzány. Byl internován 
ve Švýcarsku a 5. ledna 1945 se přihlásil 
k čs. armádě a byl zařazen k RAF nejpr-
ve v Cosfordu a 28. dubna 1945 potom 
k 8311. Eschalonu na letišti Tain k 311. 
Sqn. RAF, kde prováděl údržbu čtyřmoto-
rových Liberátorů.  

Po návratu do Československa byl povyšo-
ván až do hodnosti nadporučíka a 1.února 
1948 ustanoven přednostou materiálové-
ho oddělení. Hodnocení 30. září 1948 sice 
jasně ukazuje osobní hodnotu člověka, ale 
poslední věty jsou stejné jako u ostatních, 
kterých se chtělo nové vedení armády zba-
vit :“ Jan Jelínek … má velmi vyvinutý smysl 
pro povinnost a odpovědnost, je iniciativ-
ní, velmi svědomitý a spolehlivý, ve službě 
přesný, ukázněný a pracovitý, mimo služ-
bu velmi dobrého chování a vystupování, 
nadaný, velmi dobré povahy, rychlého 
postřehu, logicky myslí. Je dobrým příkla-
dem pro podřízené pro svoji pracovitost í 
a plněním svých povinností. K jejich poli-
tické výchově má však malé schopnosti. 
Velmi dobře schopný ve svém zařazení a 
ve všech funkcích v hospodářko-technic-
ké službě. Projevuje však malou snahu o 
zvýšení politických znalostí. Do veřejného 
života se opravdu nezapojil. Budovatelské 
úsilí mimo službu málo projevuje. Má vlaž-
ný postoj k našemu zřízení a k vymože-
nostem národní a demokratické revoluce. 
Poměr ke spojencům indiferentní. Začne-li 
věcně uvažovat, dá se vychovat.“ Co po-
sledními slovy myslel hodnotitel, to se mů-

žeme jenom domnívat, ale i takto schop-
ný člověk a voják nevyhovoval pro svoje 
postoje. Jako bývalý příslušník Vládního 
vojska a zejména RAF nemohl pokračovat 
a budovat lidově-demokratickou armádu. 
Ke dni  1.11.1949 „dán do výslužby“ tedy 
vyhozen z armády. Podle vzpomínek jeho 
vnučky pracoval v podniku Metazu v Hrad-
ci Králové jako zámečník. Byl manuálně 
velmi zručný, vyřezával ze dřeva krásné 
věci. Až do své smrti žil v rodinném domě 
v Hradci Králové. Zde zemřel 31.prosince 
1993 a je pohřben na zdejším hřbitově na 
Pouchově. 

Věčně usměvavý 
nebeský jezdec

Jan Jeřábek, AFM 
Snad na každé dochované fotografii se Jan 
Jeřábek usmívá, což svědčí o jeho dobro-
srdečné povaze, na kterou rád vzpomínal 
jeho blízký spolubojovník Antonín Vendl. 
Narodil se 8. února 1919 v budově mile-
vské radnice, podlehl výzvě předválečné 
republiky v akci „1000 pilotů v republice“, 
a stal se stíhacím letcem. Po obsazení re-
publiky se dostal do Francie přes Polsko. 
Ve Velké Británii jako jeden z mála neza-
čal létat bojově, ale stal se instruktorem. 
Působil u 9. SFTS (Škola pokračovacího 
výcviku) převážně na cvičných letounech 
Master a v závěrečné etapě výcviku na stí-
hacích Hawker Hurricanech. To, jak dob-
ře vykonával práci instruktora, nejlépe 
dokazuje udělení AFM (Air Force Medal 
– Letecká medaile), co bylo vyznamená-
ní, určené pro poddůstojníky v nebojové 
činnosti. Toto vyznamenání bylo za 2. sv. 
války uděleno pouze třem Čechoslovákům 
(kromě Jana Jeřábka jej ještě obdrželi Josef  
Bláha a Jan Hrnčíř). 

Po schvalovací proceduře mu bylo uděle-
ní schváleno králem 20. srpna 1942. V té 
době byl však Jan Jeřábek již po smrti. Chtěl 
totiž létat bojově a to se mu stalo osudné, 
neboť dne 15. července 1942, společně 
s protivínským rodákem F/Lt /kapitán/ 
Václavem Rabou (velitelem B-letky) vzlétl 
z nouzového letiště Bold Head, což byla 
louka na jižním výběžku Velké Británie. 
Úkolem pilotů, kteří se střídali na tomto le-
tišti, byly převážně starty proti německým 
letounům, které létaly nízko nad mořem. 
Za rádiového ticha dva stíhací letouny pro-
pátrávaly určený úsek kanálu La Manche. 
Krátce po startu, který se uskutečnil ve ve-
černích hodinách (podle hlášení v 19.16 
hod.) skutečně narazili na německý bom-
bardér Junkres JU-88, ale palubní střelci 
byli tentokráte úspěšní. Stíhací letoun Spit-

fire Mk.V dostal řadu zásahů a Jan Jeřábek 
musel nouzově přistát na hladinu moře. 
Do přistání dával svoje poslední naděje, to 
se však nezdařilo. Náraz stíhacího letounu 
na hladinu moře byl příliš velký.  Jan Je-
řábek nejspíše utonul.  Teprve 12. srpna 
1942 bylo jeho tělo vyplaveno na břehu 
Francie a svůj věčný sen sní na hřbitově 
v St. Brieuc (hrob č. H-A-13). 

Z jihočeské vesnice 
až do horké Afriky
Miroslav Kopecký 

Narodil se dne 12. srpna 1912 v Hrejko-
vicích. Chodil do pěti tříd obecné školy 
a dále absolvoval 2 roky vyšší průmyslo-
vé školy a stal se vojákem čs. armády. Po 
obsazení republiky německými vojsky 
překročil hranice Polska a odkud zřejmě 
lodním transportem se dostal 21. června 
1939 do Francie. V té době jedinou mož-
ností, jak se stát vojákem, byl vstup do 
Cizinecké legie. 28. června 1939 se stá-
vá příslušníkem mnohonárodnostní jed-
notky. Čechoslovákům bylo přislíbeno, že 
se po vyhlášení války stanou příslušníky 
francouzského letectva. Miroslav Kopecký 
byl přemístěn do pilotní školy v Blidě (Af-
rika). Po útoku Německa na Francii bylo 
potřeba každého stíhače přímo na frontě, 
tak se 14. května 1940 ocitá v řadách pol-
ní letky (EDL) I/55 na letišti Etampes. Ne-
jednalo se o klasickou bojovou jednotku, 
ale o improvizovanou jednotku, určenou 
na obranu důležitých továren, letišť a ko-
munikačních uzlů. Již 18. června 1940 ale 
opouští Francii lodním transportem  a dne 
12. července 1940 slibuje ve Velké Britá-
nii věrnost králi. Jako zkušený letec se po 
krátkém operačním výcviku stává přísluš-
níkem 310. československé stíhací peru-
tě. Postupně je převelen k 111. a 253.  pe-
ruti RAF. Byl jedním ze slavných účastníků 
bitvy o Británii, intenzivních leteckých 
soubojů. Miroslav Kopecký sice nedosáhl 
žádného sestřelu, ale svoje kvality jako 
letce využije RAF jinak. Až do roku 1945 
vystřídal značné množství výcvikových 
jednotek všech stupňů, tedy jak elemen-
tárního (základního), tak pokračovacího 
i operačního výcviku. 

Pro Miroslava Kopeckého bylo významné 
životní datum 29. července 1944, kdy 
uzavřel sňatek se slečnou Patricií Bloseby.  
13. dubna 1945 se mu narodila dcera Bla-
žena Patricii. Nezapomněl ani na doplnění 
vzdělání a dne 25. března 1945 vykonal 
maturitní zkoušku. Po skončení války byl 
jako velmi zkušený letec přijat k nově se 
rodícímu československému letectvu. Zde 

absolvoval leteckou akademii a byl pový-
šen do hodnosti štábní kapitán Dnem 30. 
dubna 1947 byl přemístěn k Vojenskému 
leteckému ústavu a určen členem přijíma-
cí komise nových a opravených letounů. 
Po nástupu komunistické moci se však 
rozhodl odejít do zahraničí. Opětovně 
opouští vlast. Poslední zápis v jeho kme-
nové knize jako vojáka československé 
armády je zcela poplatný době. Dne 26. 
července 1948 je mu odňata jako zběhovi 
vojenská hodnost a dnem 17. srpna 1948 
pozbývá udělených vyznamenání.   Jeho 
poválečné osudy mi nejsou známé. Jediné, 
co je v dostupných materiálech zřejmé, že 
dne 19. srpna 1983 umírá v Zimbabwe. 
Zde končí životní příběh československé-
ho pilota, který využil svých zkušeností 
v předválečném letectvu a v RAF šířil dob-
ré jméno naší vlasti. 

Noční tulák po hvězdách
Jiří Mareš 

Jiří Mareš se narodil v Níkovicích u Hrej-
kovic 12. dubna 1916. V roce 1939 se 
rozhodl opustit vlast a jeho cesta do za-
hraničního odboje na rozdíl od ostatních 
vedla přes Slovensko, Maďarsko, přes teh-
dejší Jugoslávii a Palestinu do Francie. Dne 
2.června 1940 byl sice odveden do česko-
slovenské zahraniční armády v Marseille, 
ale pád Francie znamenal jeho další cestu 
do Velké Británie a již 4. října 1940 byl 
zařazen do výcviku palubních střelců ve 
Skotsku. Dokončil výcvik a stal se přísluš-
níkem 311. perutě RAF. Ve střeleckých 
věžích dvoumotorových  bombardovacích 
letounů Vickers Wellington Mk. Ic vzlétal 
z letiště East Wretham jako zadní střelec 
na noční nálety na různé cíle zemí okupo-
vané Evropy i samotného Německa. Dne 
17. července 1941 vzlétl v zadní střelec-
ké věži letounu Vickers Wellington Mk.lc, 
s označením KX-N, sér. Čísla R1718 na-
posledy. Pilotem letounu byl Sgt. Jaroslav 
Nýč, druhým pilotem Sgt. Karel Šťastný, 
navigátorem P/O Jaroslav Zafouk, telegra-
fistou Sgt. Otakar Černý, navigátor, přední 
střelec Sgt. František Knap.  Cílem náletu 
byl Hamburk, ale nad tento cíl se již We-
llington nedostal. Po letech na poslední let 
vzpomínal František Knap: „ I k nám se při 
jednom z letů obrátilo štěstí zády.. Při letu 
k cíli jsem náhle uslyšel ve spodní části 
letounu výbuch. Já jsem letěl jako přední 
střelec, takže ani nevím, co se stalo. Celá 
osádka nad Zuiderským jezerem vyskočila 
a zachránila se až na Jirku Mareše. Ten do-
padl do jezera a utopil se“. Ztráta letounu 
je tak trochu záhada, neboť přeživší čle-
nové osádky vypověděli o výbuchu uvnitř 

Bohumil Šíma v uniformě  svobodníka čs. 
letectva s vlastnoručním podpisem

Sgt. Jan Jeřábek v kabině stíhacího Hurri-
cane u 9. STFS

Sgt. Jiří Mareš u 10. AGS v Dumfries 
11.12.1940

Václav Pešička v uniformě čs. letectva
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letounu, a řada nevylučovala sabotáž. 
Oproti tomu byl sestřel letounu Wellington 
přiznán noční stíhači jednotky II/NJG 1 /
noční stíhací jednotka/ Oblt. (nadporučíko-
vi) Rudolfu Schoenertovi. Ten nárokoval 
sestřel přesně v čase a místě, kam letoun 
skutečně dopadl. Zda byl jejich „Velouš“ 
skutečně tímto stíhacím esem ( do konce 
války nárokoval 64 sestřelů a byl vyzna-
menán Rytířským křížem s dubovou rato-
lestí) sestřelen, či byl letoun  sabotován, to 
už se zřejmě nedozvíme.   

Nic to nemění na tom, že nebohý Jiří Ma-
reš v Zuiderském jezeru (někdy uváděné-
ho i jako Ilselmeerské)  utonul a byl vy-
plaven na břehu u města Lammer, kde je 
také v hrobě č. C-10-261 pohřben. Zbytek 
osádky se postupně dostal do zajetí, ale ze-
jména Černý, Nyč, Šťastný i Zafouk  patřili 
k nenapravitelným útěkářům ze zajetí, kdy 
ale ani jeden pokus prchnout jim nevyšel. 

Z pouště 
přes kanadský knipl 

až ke štětci v ZVVZ Milevsko 
Miroslav Slavík 

Tak by se nechala popsat životní cesta 
rodáka z Pozořic u Brna, který se zde na-
rodil 4. ledna 1917.  Pro neznalé čtenáře 
na pravou míru uvádím, že knipl je řídicí 
páka letounu. Vyučil se zahradníkem a na-
stoupil k vojenské základní službě v Hra-
nicích na Moravě. Po okupaci překročil 
23. srpna 1939 polské hranice a hlásil se 
na konzulátě v Krakově. Jeho cesta smě-
řovala až do Tarnopolu. Zde byl zajat vo-
jáky Rudé armády a až do roku 1941 in-
ternován v řadě sovětských táborů. Není 
divu, že na vlastní žádost byl zařazen do 
transportů československých vojáků na 
západ. Dostal se k 11. pěšímu pluku pplk. 
Klapálka a od 1. května 1941 se účastnil 
obranných bojů v Tobruku. Působil v Sýrii 
a palestinské Haifě. Na výzvu londýnské 
vlády se přihlásil k letectvu a dne 2. led-
na 1943 byl přijat k RAF. Základní kurz 
prožil v Paigntonu, pokračoval v létání 
v kanadském De Wintonu a Saskatonu 
převážně u cvičných jednotek . Nepůsobil 
u žádné bojové jednotky, ale nadále půso-
bil jako instruktor v Kanadě a podílel se 
na výcviku nových pilotů . Jeho letecká 
činnost v Anglii byla ukončena v čs. depu 
Cosford. Dne 4. srpna 1945 se vrátil na 
letiště v Ruzyni a odtud byl jako instruk-
tor přesunut na letiště v Olomouci. Od 28. 
února 1946 byl přeložen do Prostějova. 
Zde působil jako instruktor a připravoval  

začínající piloty. V hodnosti nadporučíka 
letectva byl však ke dni 31. října 1949 
z letectva propuštěn, údajně na vlastní 
žádost. Paradoxní na tom je, že Miroslav 
Slavík nikdy žádnou žádost nepodal. Pro 
nový režim nebyl vhodný, byl totiž jedním 
z tzv. „zápaďáků“  a ač byl jistě dobrý pilot, 
přesto skončil jako dělník. S manželkou 
se usídlil v Kučeři až do důchodu praco-
val jako natěrač v ZVVZ Milevsko. Dne 
1.března 1988 zemřel, takže se nedočkal 
příslušné rehabilitace. 

 

Osudem mu byl Spitfire
Bohumil Šíma 

Bohumil Šíma se narodil v Sepekově dne 
30. července 1916. Vyučil se truhlářem, 
ale bohužel se nedochovaly archivní do-
kumenty, které by přesně zobrazily jeho 
kariéru v předválečném letectvu. 

Rozhodl se odejít do zahraničního odboje 
a přes Polsko se dostal do Francie, odkud 
lodí pokračoval do Anglie. Operační výcvik 
prodělával na stíhacích letounech Spitfire 
u jednotky 58.OTU na letišti Grangemouth 
v kurzu č. 10 s dalšími 13 Čechy  (mj. An-
tonín Vendl, Karel Vrtiš, Jaroslav Hloužek, 
František Loucký, Miroslav Borkovec, aj)  
Na svůj poslední let vzlétl v kabině stíhací-
ho letounu Spitfire Mk. I, sér. číslo N3099 
a jeho úkolem byl radiolet, což byl průlet 
trasy  mezi přesně vymezenými radioma-
jáky. Tento let však nedokončil, protože 
jeho letoun spadl do vývrtky, kterou již ne-
mohl nebo nedokázal vybrat. Let skončil 
nárazem do země u Pitlorchy, asi 60 km 
severně od Edinburgu a nebohý pilot při 
nárazu zahynul. Byl pohřben s vojenský-
mi poctami na hřbitově Grangemouth ve 
Skotsku.

Krátký životní příběh Bohumila Śímy ukon-
čila tragická nehoda. Za zmínku však stojí 
informace o tom, že jeho pobyt ve Francii 
nezůstal bez následků. Byl úspěšný i v jiné 
oblasti, než létání. Nejenom na nebi byli 
letci často úspěšní.  Narodil se mu zde to-
tiž syn. Ten žije ve Francii, ale na české ko-
řeny nezapomněl a několikrát již i Českou 
republiku navštívil. Bohumil Šíma si psal 
deník, chystá se jeho vydání a jistě bude 
zajímavé se začíst do řádek deníku muže, 
který prošel poměrně velký kus Evropy při 
svém válečném putování. 

Válečný deník Bohumila Šímy vyšel dne 
19.11. 2015. Křest knihy byl v galerii 
v Milevsku za účasti všech tří spoluautorů 
– Vladimíra Šindeláře, Stanislava Sedláč-
ka a Martina Strouhala. Knihu vydalo Mile-

vské muzeum za finanční spoluúčasti měs-
tyse Sepekova a grantu Jihočeského kraje. 
Kniha je k dostání v infocentrum Milevsko 
a v Milevském muzeu.

Missing in Action
Karel Papoušek 

Nezvěstný v akci, tak jsem nazval řádky, 
které připomínají osud muže, který se 
narodil  26. září 1922 v Mladé Boleslavi, 
těsně před vypuknutím 2. světové války. 
Několik let prožil v Milevsku, odkud snad 
pocházela jeho matka. 

Rodiče jej poslali do Velké Británie na stu-
dia, ale on se rozhodl pro dráhu letce. Po 
dokončení výcviku (bojový výcvik absolvo-
val u 58. OTU, tedy stejné jednotky, u které 
zahynul Bohumil Šíma) se stal v hodnosti 
P/O (poručík) příslušníkem 167. squad-
rony (perutě) RAF na stíhacích letounech 
Spitfire Mk. V. personál perutě tvořili 
převážně Holanďané, proto také v srpnu 
1943 byla přeměněna na 322. (holand-
skou) stíhací peruť. U této změny však již 
nebyl F/O (nadporučík) Karel Papoušek. 
Nevrátil se z bojového letu, kdy měl za 
úkol provést průzkumný let nad pobřežím 
u města Ijmuiden. Má se za to, že letoun  
byl zasažen  flakem (protiletadlovou pal-
bou) a letoun se zřítil do moře. Místo po-
sledního odpočinku Karla Papouška není 
známo a jeho jméno je vyryto v památníku 
padlých letců v Runnymede.  

Zbrklost ho stála život
Václav Pešička

Osudem Václava Pešičky, rodáka z Hostína 
u Kovářova, se stalo Polsko. Po dokončení 
Školy důstojníků v záloze dne 22. května 
1938 nastoupil jako pozorovatel k 2. letce 
1. Leteckého pluku na letišti Praha-Kbely. 
Tato letka byla vyzbrojena letouny Letov 
Š-328. Z jeho posudku vyplývá, že byl 
jezdec na koni, cyklista a lyžař. Byl tichý, 
dobrosrdečný, ochotný, upřímný a velmi 
snaživý a svědomitý. Tento posudek mu 
napsal jeho nadřízený por. Antonín Vrána, 
který později bojoval v RAF. Dne 1. dub-
na 1939 byl Václav propuštěn na trvalou 
dovolenou, bylo mu jistě nabídnuto místo 
např. ve státní správě, ale on se rozhodl 
opustit vlast a dostal se do Polska. Zde 
v Krakově na Československý konzulát 
a odkud do sběrného tábora českosloven-
ského vojska v Malých Bronovicích. Větši-
na našich letců pokračovala lodními trans-

porty do Francie, ale on se rozhodl sloužit 
dále v polském letectvu. Létal převážně na 
zastaralých francouzských letounech Po-
tez 25 a polských hornoplošnících RWD-8.   

Německo vyhlásilo dne 1. září 1939 Pol-
sku válku. Poláci se sice statečně bránili, 
ale početní a zejména technická převaha 
Německa měla za následek rychlý ústup 
z pozic. Pro četaře Václava Pešičku byl 
poslední den života 8. září 1939. Zřejmě 
v důsledku nedostatku benzinu přistál 
pilot letounu por. Václav Kopecký s pozo-
rovatelem Václavem Pešičkou s pozoro-
vacím letounem RWD-8 na letišti Kiwerce 
u Belzyce. Zde došlo k tragickému omylu 
ze strany polských četníků. Václav Pešič-
ka se pohyboval u letounu, byl považován 
za německého špióna. Četníci na něj bez 
varování začali střílet. Zasáhli jej a on na 
místě zemřel. Byl pochován na hřbitově 
Belzyce u Gory Pulawske. U jeho rodné 
chalupy jeho osud připomíná pomník. 

Tolik tedy k osudům mužů z okolí Milev-
ska. Nikdo z těchto mužů již nežije, přesto 
na ně nesmíme zapomínat.  Ruku na srdce, 
kdo z nás by se zachoval stejně jako oni? 
V letošním roce 2015 se konalo několik 
akcí, na kterých si mohli diváci připo-
menout osudy naši letců. Měl jsem mož-
nost navštívit letecký den v Pardubicích, 
kde byly letové ukázky stíhacích letounů 
z doby 2. Světové války a neodolal jsem 
možnosti se nechat vyfotografovat u kopie 
legendární stíhačky Supermarine Spitfire. 
Tuto věrnou kopii v měřítku 1:1 vytvořili 
členové Czech Spitfire Club Jihlava a na 
uvedeném leteckém dnu byla opatřena 
znaky 312. perutě RAF.

Ve svém příspěvku jsem čerpal z mate-
riálů Vojenského historického archivu 
v Praze , ze vzpomínek příbuzných letců, 
jejich spolubojovníků a řadu materiálů mi 
poskytl amatérský historik Jan Rail. 

Dále jsem použil knihy : 
• Jiří Rajlich Na nebi hrdého Albionu 
• Jiřího Rajlich a Jiří Sehnal: Vzduch je 

naše moře
• Miroslav Vild: Osud byl můj přítelem
• Filip Jánského: Nebeští jezdci, publikace 

Českoslovenští letci v polské obranné 
válce 1939, autoři 

• Josef Váňa, Jan Rail, Českoslovenští letci 
v polské obranné válce 1939

• Zdeněk Jíša: Letci Písecka na bojištích 
2.světové války

Fotografie mi poskytli Zdeněk Jíša, Jaro-
slav Kosík a Jindřich Mašek 

Martin Strouhal

Ze života 
skautského oddílu Chyšky
Modrý život

V knížce „Přístav volá“ Jaroslava Foglara žil 
výjimečně dobrý a ušlechtilý chlapec Láďa 
Vilemín, který si sestavil několik pravidel 
či zákonů a umínil si je každodenně plnit 
a dodržovat. Těmto pravidlům začal poz-
ději říkat Modrý život. Podle něho si pak 
zařídil svůj denní program i jeho kamarád 
Jiří Dražan a potom i mnoho čtenářů, kteří 
se podrobnosti o Modrém životě dozvěděli 
z knihy „Kronika Ztracené stopy“. Rozhod-
neš-li se i ty žít Modrým životem, dodržuj 
těchto jeho sedm zákonů:

1.  Ráno budeš důkladně cvičit nejméně 
čtvrt hodiny: nepodaří-li se ti to někdy 
výjimečně pro nedostatek času, můžeš 
si cvičení odbýt v jinou dobu téhož dne.

2.   Ráno a večer si pořádně vyčistíš zuby.
3.   Umyješ se celý studenou vodou.
4.   Nepromluvíš během dne ani jedno hru-

bé či dokonce neslušné slovo.
5.   Neuděláš nic nečestného: nebudeš lhát, 

nikoho neošidíš, neurazíš, nikomu ani 
slovem neublížíš, nepoškodíš žádný 
majetek, ať veřejný či osobní.

6.   Každý den vykonáš alespoň jeden, byť 
třeba nepatrný, dobrý skutek. 

7.  Každý den se pokusíš prožít něco radost-
ného: přečteš si kousek nějaké knížky, 
příjemně se pobavíš s dobrými kamará-
dy, dozvíš se nějakou dobrou zprávu, 
někdo o tobě řekne něco hezkého, ve 
škole dostaneš pěknou známku, proži-
ješ báječnou výpravu nebo schůzku se 
svým klubem nebo oddílem a podobně.

Během měsíce listopadu si náš oddíl také 
vyzkoušel žít Modrým životem. Zvládneš to 
i ty? Do připravené tabulky Modrého života 
si každý den splněná okénka vybarvi mod-
ře. Nesplníš-li některé, ponech je bílé. Snaž 
se mít co nejvíce okének modrých! Každý 
večer posuzuj přísně a spravedlivě, které 
okénko jsi splnil natolik poctivě, abys je 
mohl modře vybarvit bez výčitek svědomí.
(Tabulku nalezneš na internetu).

Adventní zájezd do Lince 

V sobotu ráno 19.12. 2015 i přes nepřízeň 
počasí vyrazila početná výprava nadšenců 
na zájezd do rakouského Lince s cílem pro-

zkoumat toto město jak z pohledu místních 
pamětihodností, tak i adventního jarmarku. 
Byť se zdálo ještě kousek od cíle slunečné 
počasí, v Linci nás přivítala takové mlha, 
že nebylo vidět ani na druhý břeh Duna-
je. Náladu nám to ale nezkazilo, přestože 
jsme museli zrušit plánovanou vyhlídku 
z Pöstlingbergu. Paní průvodkyně Marie 
Valentová nás bravurně seznámila s míst-
ními architektonickými skvosty. Hned na 
hlavním náměstí nás přivítala zvonkohra, 
další cesta vedla přes staré město k Mari-
endomu, dále k Volksgarten  a odtud hlavní 
ulicí zpět k náměstí. Individuální rozchod 
umožnil každému trávit adventní chvíle 

v tomto krásném městě po svém. Někteří 
dali přednost místním adventním trhům 
s nabídkou všeho možného, jiní obdivovali 
nádheru města při punči a pochutinách. Ti 
nejodvážnější se zastavili v cukrárně U Jin-
dráka na vyhlášený linecký koláč nebo lo-
vili kešky. Na zpáteční cestě jsme zastavili 
ve Velešíně v bývalé faře – dnešním Kantůr-
kovci na výstavě betlému, místní nadšenci 
zde každoročně staví a vystavují betlémy 
a tato návštěva skutečně stála za to. Velké 
poděkování patří také řidiči autobusu panu 
Miroslavu Kainráthovi, který nás bezpečně 
a spolehlivě přemisťoval.          

Mgr. Václav Kašpar  
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Předvánoční čas si Obecní knihovna v Chyškách zpříjemnila s dětmi ze školní družiny. 
Osvěžili jsme si znalosti v hádankovém adventním kalendáři, přečetli jsme si zajímavý 
úryvek z knížky a vyrobili si kouzelné ozdobičky na stromeček. Nechyběly ani písničky 
a ukázka, co se dá vyrobit z knihy. Děti si odnesly sladkou odměnu, krásné výrobky a neza-
pomněly s nimi opět vyzdobit i knihovnu.  LK

Když se v Chyškách čerti rojili

Předvánoční čas 
se školní družinou

Už je to hezkých pár desítek let, co vždy 
5.prosince projde Chyškami svatý Mikuláš, 
anděl a s nimi parta rozverných čertů, kte-
ří nenechají nikoho na pokoji. Zvláště děti 
jsou ten den hodnější a plné očekávání, jak 
to večer dopadne. Najde Mikuláš s andělem 
nějaký dárek v košíku nebo spíše čerti pro-
větrají pekelné metly.

Tradice čertů v Chyškách je velmi stará 
a krásná. Troufám si tvrdit, že naši čerti by 
předčili svým provedením mnohé pohád-
kové pekelníky. Nejsou to žádné masky, 
ale opravdoví nalíčení čerti. To, že se u nás 
tradice čertů, jako jedna z mála tradic, udr-
žuje, není jen tak. Je to zásluha mnoha lidí, 
kterým nikdy nechybělo nadšení a ochota 
obětovat svůj čas, abychom se my ostatní 
mohli těšit na ten sváteční okamžik, kdy do 
domu vejde Mikuláš se svým doprovodem 
a připomene nám, že se blíží vánoční čas.

Byla by velká škoda, abychom tyto obětavé 
lidi nechali upadnout v zapomnění. Napadlo 
mne, že by bylo hezké zavzpomínat na doby, 
kdy tradice krásně líčených čertů v Chyškách 
začala a jak to s čerty bylo až do současnosti.

Dovolte mi, abych Vás pozvala k malému 
ohlédnutí a příjemnému povídání s něko-
lika povolanými, kteří tradici v Chyškách 
udržovali dlouhá léta a ochotně mi o všem 
vyprávěli.

Sešli jsme se u Bardů v čp.8. V příjemně 
vytopené kuchyni s čajem a kávou a nad 
mísou pivních rohlíků, které napekla paní 
Bardová, se velmi hezky poslouchalo vy-
právění pana Josefa Bardy st., který dlouhá 
léta oblékal kostým pekelníka, pana Josefa 
Bardy ml., který začal jako čert, ale pozdě-
ji představoval Mikuláše, pana Františka 
Kohouta, který coby Mikuláš působil ce-
lou řadu let a paní Ivany Dvořákové, která 
tradici čertů velmi podrobně zná od svého 
tatínka Jaroslava Vačleny, sama chodila za 
anděla a dlouhé roky čerty líčila.

Doslova smršť informací a veselých příběhů 
s čerty nebrala konce. 

Vrátíme se téměř o půlstoletí zpět. Do té 
doby zde za čerty chodily nejspíše děti. Prv-
ním dospělým, hezky nalíčeným Mikulášem 
byl pan Josef Boháč a prvním andělem jeho 
dcera Alena Boháčová. Partu čertů tenkrát 
tvořili pan Jaroslav Vačlena, Jaroslav Hůzl, 
Josef Barda a Josef Novák. Pan Barda bral 
svou úlohu velmi vážně a tak trénoval 
čertovské vrčení v chlévě při úklidu. Líče-
ní všech zúčastněných si tenkrát vzali na 
starost manželé Boháčovi a líčilo se u nich 
doma. Později se čerti připravovali v patře 
zdejšího obecního úřadu a potom v hasičské 
zbrojnici, kde se líčí dodnes. A čím se vlastně 
líčilo? Pan Jaroslav Vačlena se učil v Praze a 
byl velký fanda divadla, především operet. 
Často navštěvoval divadlo Karlín a Na Vino-
hradech a díky svým kontaktům v těchto di-
vadlech pomohl zajistit jako dar kolem stov-
ky kostýmů pro chyšecké ochotníky a také 
líčidla, která pak používali i čerti. Také on 
sám, kromě toho, že oblékal tu masku čerta, 
tu čertice, tu smrtky, se podílel na líčení čer-

tů a s ním také jeho dcera Ivana, která potom 
mnoho let v této činnosti pokračovala.

Někteří čerti měli prý při líčení i svá speciál-
ní přání, aby byli hodně oškliví. Podle vyprá-
vění byli v chyšecké partě čertů vždy kolín-
ští čerti a čerti od Černého lesa. Nevím, kteří 
byli hodnější, ale jeden z těch kolínských 
měl prý zlámanou nohu a tak celý rok musel 
zůstat u Čižinských ve sklepě, kde pobýval 
na uhlí a z dlouhé chvíle strašil.

Obchůzka čertů prý končívala někdy i na 
faře u pana faráře Veselého. Na faře také 
bydleli Kabeláčovi a paní Kabeláčová dělala 
panu farářovi hospodyni. Pan Kabeláč stále 
a rád přikládal do kamen a tak i čertům bylo 
na faře hrozné horko. 

Dlužno říci, že chyšečtí čerti se nikdy ne-
šetřili a chyšecké kluky, kteří za nimi bě-
hali, vždy pořádně prohnali. Pan Barda 
vypráví, jak dělali čerti na kluky obchvaty. 
Jako první se líčili dva čerti. Jeden vyběhl 
z požární zbrojnice a běžel za kluky na 
náves. Ten druhý to vzal přes Hrabánkova 
draha a běžel za kostel. Kluci, kteří utíkali 
před prvním čertem schovat se za kostel, 
vběhli přímo do náruče čertovi, který běžel 
z druhé strany. A už byla mela. Vyhrál, kdo 
byl rychlejší. Ale proto kluci za čerty běha-
jí, chtějí si užít legraci.

Kostýmy si různě vylepšovali čerti sami. 
Koňské oháňky, březové metly, řetězy. Jaké 
bylo překvapení, když poprvé přišel čert 
s kopytem nebo velikým pytlem na zádech 
a z pytle čouhala dětská noha s bačkorou. 
Překvapení a také trochu strachu vyvolal 
čert, který káral hříšníky, a když slibovali, 
že už budou hodní, řekl: „Tak ruku na to.“ 
Místo ruky ale podal krůtí pařát. 

Také andělské kostýmy se různě měnily. 
Ten první, to byly svatební šaty paní Vačle-
nové a byly jak pro princeznu. Ty další byly 
zase Ivaniny šaty z tanečních a ty poslední 
šaty už byly šité pro anděla a šila je paní 
Jaromíra Hanusová. S křídly byl problém 
a vystřídalo se jich hodně. Byly papírové, 
z drátu, také z polystyrenu a z peří. Malova-
ná čelenka už byla jen třešničkou na dortu.

Pro Mikuláše se také vždy vymýšlel krásný 
kostým. Košile s krajkou, ornát věnoval pan 
farář poté, co jej odsvětil a mitra se vždy vy-
mýšlela a vyráběla svépomocí. Ta poslední 
je dílem paní Ivany Dvořákové a byla vytvo-
řena podle obrázku mitry samotného papeže 
Jana Pavla II. Samozřejmostí je krásná berla 
a také kniha hříchů a tu už Mikulášovi po-
máhají psát sami rodiče malých nezbedníků.

Pan Josef Barda mladší vzpomíná, že ob-
chůzka po Chyškách dříve trvala od půl 
páté odpoledne do deseti hodin večer a měli 
co dělat, aby stihli všechny domácnosti obe-
jít. Většinou na ně čekalo i malé pohoštění a 
to bylo kromě dobrot také něco ostřejšího. 
Pan Kohout se přidává a vypráví, jak to jed-
nou jeden čert trochu přehnal s kořaličkou 
a usnul u rybníka Barbora. Kluci přiběhli za 
Mikulášem a volali: „Pane Mikuláši, tam u 
rybníka Vám chcípnul čert.“

Vyprávěli jsme si dlouho a stále bylo o čem. 
Vzpomínala se také jména těch, kteří za ta 
dlouhá léta oblékali různé masky a byla to 
dlouhá řádka jmen. 

V maskách čertů se od dob těch úplně prv-
ních vystřídali: Bohuslav Kukač, Jiří Barda, 
Josef Barda, Václav Kosík, Josef Souček, 
Jaroslav Peterka, Jaroslav Janoušek, Jiří Ku-
kač, Oldřich Čižinský, Ivan Kokrment, Mar-
tin Zítek, Pavel Procházka, Lukáš Procház-
ka, Jiří Volf, Jiří Veřtat starší i mladší, Luděk 
Chochole, Václav Prášek, Filip Miňha, Aneta 
Trpková.

V maskách andělů se vystřídaly: Jaroslava 
Kozlová - Veřtatová, Ivana Vačlenová - Dvořá-
ková, Květa Koutníková – Procházková, Jana 
Koutníková – Stiborová, Marie Lívancová – 
Křížková, Hanka Zděnková – Prášková, Ma-
rie Kohoutová – Lachoutová, Eva Kukačová 
– Hlavínová, Martina Pichová - Smrčinová , 
Aneta Trpková, Veronika Volfová.

V maskách Mikulášů se vystřídali: Josef Bo-
háč, František Kohout, Jiří Benda, Josef Barda, 

Tomáš Podlipský, Jiří Volf.

Dnes čerty líčí paní učitelka Mgr. Lenka Pe-
šičková.

Naše příjemné povídání se chýlilo ke kon-
ci, i když povídat by se dalo ještě dlouho. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, 
kteří byli ochotni mi vyprávět – panu Josefu 
Bardovi st., Josefu Bardovi ml., Františku Ko-
houtovi a Ivaně Dvořákové. Paní Bardové za 
dobré pohoštění a všem těm, kteří udržují 
hezkou tradici, abychom měli na co vzpomí-
nat a o čem vyprávět. 

Tento materiál bych ráda zapsala i do vzpo-
mínkové knihy obce, protože některé věci 
nejsou zapsány v kronikách. Pokud byste, 
vážení čtenáři, věděli o někom, kdo se po-
dílel jakýmkoliv způsobem na čertovských 
pochůzkách v Chyškách a jeho jméno není 
zmíněno, prosím Vás o jeho sdělení a já ho 
ráda doplním. Děkuji Vám.

Stanislava Hejnová - kronikářka
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Poslední listopadový podvečer shromáždil většinu chyšeckého i okolního obyvatelstva před chyšeckou 
farou. 

Teploměr ukazoval nulovou hodnotu, foukal velmi studený vítr a bylo zataženo. Nikoho však ani nena-
padlo naříkat, že je mu zima. Nebylo divu, vždyť zde probíhalo zahájení adventu. Úvod patřil chyšeckým 
školákům. Všechny přítomné pak uvítal chyšecký starosta ing. Miroslav Maksa. Připomenul období nad-
cházejícího adventu i Vánoc. Popřál všem hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody a bohatého Ježíška. Vzápětí 
se z mikrofonu ozývá hlas Moniky Bardové, ředitelky místní školy, která rovněž přivítala zaplněné pro-
stranství chyšecké fary. Popřála šťastné adventní období i krásné vánoční svátky. V mrazivém podvečeru 
sklidili velký obdiv chyšečtí školáčci, kteří pod vedením svých vyučujících připravili bohatý a zajímavý 
kulturní program. Kuchařky školní jídelny připravily teplý čaj, a jak řekl starosta:“ I něco teplého do 
žaludku“. 

Za farou byl i ohníček a zde si mohli zájemci opéci jablko. Po zdařilém kulturním pásmu se všichni 
odebrali za cinkání zvonečků na chyšeckou náves k připravenému rozsvícení vánočního stromu. Zraky 
všech se pak upnuly na rozzářený vánoční strom, ale i na Betlém pod stromem. Vkusně zhotovené ovečky 
i jesličky se líbily i těm nejmenším.

Do svých domovů se všichni rozcházeli s klidem v duši a v očekávání nadcházejícího adventu a Vánoc.                                                                                           

Mgr. Fuka Josef

Rozsvěcení vánočního stromku v Chyškách

Tříkrálová sbírka 
v roce 2016

Farní charita Milevsko ukončila Tříkrálovou sbírku rozpečetěním 40 pokladniček 
na MěÚ Milevsko ve čtvrtek 14. ledna 2016 (7 pokladniček nebylo použitých). Celková 
částka 106.082,- Kč (což je o 15.355,-  Kč více, než v loňském roce) byla odeslána na 
účet Charity Česká republika. Máme velikou radost, že jsme překonali stotisícovou hra-
nici v historii TS na Milevsku.

Při realizaci sbírky nám pomáhalo cca 30 dospělých a 70 dětí. Koledovalo se  v Milevsku 
i v okolních obcích (např. Sepekov, Božetice, Přeštěnice, Týnice, Držkrajov, Kvašťov,  Pod-
chyšská Lhota, Vlksice,  Pechova Lhota, Kovářov, Předbořice, Slabčice, Písecká Smoleč,  Na-
dějkov, Nosetín, Růžená, Osek, Vilín, Nová Ves, Hrachov, atd.) . Dobrovolníci, dospělí i děti, 
skauti, děti z našeho NZDM, naši duchovní - všichni  pomáhali - každý podle svých možností, 
někteří koledovali jednou, někteří mnoho  dnů. Letos se bohužel naše kasičky nedostaly 
do Klučenic, Lašovic a Hodušína, budeme se to snažit napravit v příštím roce. Ale zato se  
podařilo obejít větší část  Milevska, přesto jsou části, kam se naši koledníci nedostali, zůstá-
vají nepokryté i některé vesnice  v okolí nebo se stihla obejít jen jejich část.  S některými 
kasičkami se putovalo, takže není možné přesně určit, kolik se kde vykoledovalo. Uvádíme 
orientační přehled podle obcí a přesný přehled podle čísel kasiček, tak jak se rozpečetily 
na MěÚ. Potřebovali bychom další dobrovolníky, kteří by nám v příštím roce pomohli – 
přihlásit se můžete kdykoli v průběhu roku (734 435 162, mail: charita.mil@centrum.cz) .

Božetice  4.660,-
Chyšecko  4.176,-
Kovářovsko 10.253,-
Květov  2.190,-
Milevsko 50.612,-
Nadějkovsko 13.571,-

Písecká Smoleč          3.877,-
Předbořice  2.915,-
Přeštěnice  5.386,-
Sepekov  4.589,-
Slabčice  3.853,-
Celkem                    106.082,-

Z celorepublikového účtu Charity ČR se do jednotlivých (tříkrálovou sbírku pořádají-
cích) charit vrátí 65 % vykoledované částky, ostatní prostředky budou využity na pro-

jekty diecézí, humanitární projekty na pomoc potřebným doma i v zahraničí a na režii 
sbírky. Více na: http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/

Děkujeme všem, kteří obětavě pomáhali a také všem, kteří jste do sbírky přispěli.
Pán Bůh zaplať !!!

Tříkrálová sbírka na Chyšecku
V sobotu 9. ledna 2016 jsme se opět zapojili do Tříkrálové sbírky. Koledníci ve složení 
Martin, Jiří a Petr Lívancovi koledovali v osadách Hrachov, Podchyšská Lhota a Zaluží.  
Ryze dívčí skupinka, kterou tvořily Klára Mrvecová, Vlasta a Helenka Jindrovi s vedou-
cími Eliškou Smrtkovou a Šárkou Votubovou koledovala na území Nosetína, Růžené 
a Perculi.  Přímo na Tři Krále vyrazili s předstihem koledovat ve Vilíně a Nové Vsi sou-
rozenci Tadeáš, Jiří a Jan Kukačovi. Výtěžek sbírky bude určen pro potřeby milevské 
charity na podporu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi 
– klub Fanouš a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Rozárka. Děkujeme.
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Činnost spolku Naše Chyšecko 
v roce 2015
Uplynulý rok byl pro spolek Naše Chyšec-
ko poměrně hektický a nabitý událostmi. V 
roce 2015 spolek úspěšně žádal a zahájil 
realizaci dvou grantových projektů: Naše 
Chyšecko žije kulturou podpořené Poštov-
ní spořitelnou prostřednictvím Nadace Via 
v programu Sousedíme si a Proměna chy-
šecké návsi – jdeme do finále, podpořené 
Nadací Vodafone v programu V pohybu. 
Na realizaci místa pro přecházení přispěla 
dotací Obec Chyšky.

Projekt Proměna chyšecké návsi
Celý rok probíhaly dílčí práce k dokonče-
ní úpravy návsi a prostor kolem kostela a 
fary.  V závěru roku byl dočerpán a vyúčto-
ván příspěvek od Obce Chyšky. V rámci 
Proměny chyšecké návsi v roce 2015 bylo 
realizováno:
• Dokončení místa pro přecházení 
• Dosetí trávníku u fary
• Výsadba cibulovin
• Oprava zdi „K Čižinským“ 
• Velká lavice a lavičky, Nádrž na vodu
• Pítko, kreslící tabule, ohniště
• Osvětlení farské zahrady

Projekt je kompletně zdokumentován na 
webu spolku.

Brigády na chyšecké návsi
K proměně chyšecké návsi přispívají hlav-
ně veřejné brigády, které se konaly celkem 
třikrát. Jarní brigáda proběhla 18. dubna a 
uklízelo se a sázelo se kolem kostela a na 
návsi. Předpouťová brigáda v sobotu 27. 
června se nesla opět v duchu úklidu a te-
rénních úprav. Při velké letní brigádě 22. 
srpna jsme pleli, uklízeli, stříhali trvalky, 

Naše Chyšecko v roce 2015     
a plány na rok 2016

Vánoční koncert 
Vokalistek

Mikulášská 
besídka

Čekání na Mikuláše v sobotu 5. prosince zpestřila Mikulášská besídka v režii spolku 
Naše Chyšecko. Již podruhé se děti sešly na sále Hostince u Čižinských, aby se v duchu 
mikulášských a čertovských oslav pobavily, ale třeba se i něco nového naučily. Na be-
sídku přišlo 20 dětí za doprovodu rodičů. Malí i velcí vyráběli voňavé ozdoby, tvořili 
z papíru, zdobili perníčky a soutěžili v hodu bramborou a skoku v pytli. A na závěr přišel 
Mikuláš...

Děkujeme všem, kteří přišli a zejména těm, kteří se podíleli na přípravě a organizaci 

akce!                                                     Autor: Vladimíra Bendová    Foto: Iveta Hejnová

natírali dubové špalky, nebo také vznikla 
dlažba kolem ohniště. Všem zapojeným 
dobrovolníkům-brigádníkům patří velké 
díky!

Pochod sv. Floriána
Členové sdružení se na počátku května 
zapojili do organizace Pochodu sv. Flori-
ána, který každoročně pořádá SDH Chyš-
ky. Naše Chyšecko zajišťovalo stanoviště 
na Kozlovech. Připravilo si pro děti i do-
spělé malé zpestření ve formě chůze na 
chůdách, hodu mincí do nádoby s vodou a 
hodu šiškou na terč.

Výstava Naše Chyšecko 
ve fotografii
Od neděle 5. července do neděle 12. čer-
vence, v období mezi chyšeckými poutěmi, 
se konala již podruhé výstava fotografií na-
zvaná Naše Chyšecko ve fotografii. Letošní 
ročník nesl podtitul „Pořád se něco děje“. 
Vystavené fotografie doložily bohatý spo-
lečenský život v obci nejen v současnosti, 
ale i v letech dávno minulých. Výstavu v 
neděli 5. července otevřela vernisáž za 
hudebního doprovodu Marcely Brožové, 
která zazpívala a zahrála na ukulele. Ver-
nisáže se zúčastnilo více než 30 návštěv-
níků a celkově se přišlo podívat na výstavu 
230 lidí.

Letní kino 
a divadelní představení 
Víti Marčíka
V sobotu 25. 7. na promítání filmu Teorie 
všeho přišlo více než 40 diváků a v nedě-
li 26. 7. na promítání pohádky Tři bratři 
přišlo kolem 70 diváků. Promítání zajistilo 
Kino BIOSeM – Milevsko. V neděli 23. srp-
na 2015 od 15:00 bylo uspořádáno diva-

delní představení Robinson Crusoe v prove-
dení Víti Marčíka. Farská zahrada byla ve 
slunečném počasí zcela zaplněna diváky.

Výstava obrazů Antonína Šíta
Ve dnech 23. 8. až 30. 9. se na chyšecké 
faře konala výstava obrazů rodáka z No-
setína akademického malíře Antonína 
Šíta. Vernisáž výstavy byla zároveň po-
děkováním a rozloučením se se Zdíkem 
před jeho roční studijní cestou. Šítova díla 
zapůjčili milevští premonstráti a výstava 
drobně přispěla k oslavám 100. výročí na-
rození A. Šíta.

Chyšecké džemování
Nedělní odpoledne 20. 9. zpestřila chyšec-
kým ochutnávka džemů a marmelád za 
doprovodu výborné kapely Tichá pohoda. 
Návštěvníci přinesli více než 30 vzorků k 
ochutnání a akce vzbudila mediální pozor-
nost. Vyšla fotoreportáž v Milevských no-
vinách a pozvánka na Džemování zazněla 
v živém vysílání Českého rozhlasu České 
Budějovice.

Rukodělné dílny
Během roku proběhly celkem tři rukoděl-
né dílny pletení z papíru na faře pod vede-
ním Marie Petříkové.

Rozsvícení vánočního stromu 
na chyšecké návsi
První adventní neděli 28. 11. se spolek 
podílel na organizaci rozsvícení vánoční-
ho stromu. Akce se konala v režii Obce 
Chyšky a Základní školy Chyšky. Naše Chy-
šecko zajistilo osvětlení farské zahrady a 
opékání jablek v novém ohništi za farou.

Mikulášská besídka
5. prosince uspořádal spolek zábavné od-
poledne pro nejmenší děti. Ve spolupráci s 
dobrovolníky připravilo hry, soutěže a díl-
ny pro děti na sále Hostince U Čižinských 
pro více než 30 hostů. Na závěr děti obda-
roval Mikuláš.
V roce 2016 spolek přichystá opět řadu 
akcí. Věříme, že si z chystaného programu 
vyberete a zachováte nám svou přízeň.

Plán činnosti v roce 2016
(Termíny akcí nejsou závazné a mohou se 
změnit)

• 3/2016 Velikonoční tvořivé dílny 
• 4/2016   

Brigáda – údržba, úklid návsi  
(Ukliďme Česko 16.4.)

• 30. 4. 2016 Stavění májky
• 5 /2016 Pochod sv. Floriána
• 6/2016 Víťa Marčík  

(Víkend otevřených zahrad 11. - 12. 6. 2016)
• 6/2016   

Koncert pěveckého sboru – Víkend 
otevřených zahrad

• 3. - 17. 7. 2016  
Výstava Naše Chyšecko ve fotografii  
(3. ročník)

• 7/2016 Letní kino
• 7-8/2016 Návštěva z Lengerichu
• 9/2016 Džemování
• 12/2016 Mikulášská besídka

Autor: Vladimíra Bendová
Foto: Tereza Maksová

Jak se již stalo tradicí, na svátek sv. Štěpána  zpíval sbor Vokalistek na mši svaté a po 
ní následoval  vánoční koncert. Měli jsme velkou radost, že na náš  koncert přišli lidé 
ze širokého okolí. Atmosféra byla báječná. Zazněly klasické české i světové koledy. Náš 
zpěv doprovodila Kateřina Berkovcová na varhany,  Jiří Jindra na trubku a Iveta Hejnová 
s Jakubem Marouškem na flétny. 
Všichni  se moc těšíme na další akce v roce 2016. Do nového roku všem ze srdce pře-
jeme hlavně zdraví, lásku a štěstí.                          Za Vokalistky Mgr. Hanka Prášková



Marcipánové odpoledne

III. třída 
v knihovně

Divadelní představení

Podzimní program s družinou

V sobotu 10. 10. 2015 bylo pro rodiče 
s dětmi připraveno Marcipánové odpo-
ledne. Všichni si mohli vyzkoušet práci 
s marcipánem. Pomocí tvořítek nebo pod-
le své vlastní fantazie vznikala úchvatná 
díla. Všichni odcházeli  spokojeni  a komu 
se podařilo odolat a vše si nesníst, mohl 
si svůj marcipánový výtvor vzít domů 
a pochlubit se s ním. Již nyní se můžete 
těšit na další marcipánové pokračování.          
LK 

Knihovna OÚ Chyšky ožila 9.12.2015 žáky 3.třídy. V hodině čtení a literární výchovy po-
kračuje projekt „Prvního a druhého čtení“. Malí čtenáři prošli „Rytířem čtení“, „ Druhým 
čtením“, na které navazuje „Třetí čtení“. Děti v knihovně hledaly ve jmenném katalogu 
předem určené knihy, aktivně pracovaly s abecedou, seznámily se s ilustrátory knih. 
Paní knihovnice byla mile překvapena čtenářskými dovednostmi a znalostí pohádko-
vých příběhů. Jako každoročně tato výborná spolupráce s místní knihovnou navazuje 
v březnu 2016, kdy zase určitě najdeme skřítka Knihovníčka.      Mgr. Lenka Pešičková

V měsíci říjnu pořádala Obec Chyšky zájezd do divadla na komedii Jedenácté přikázání. 
Podle našeho úsudku se akce vydařila a i přes nepřízeň počasí jsme mohli shlédnout 
jak Stavovské divadlo, tak krásně osvětlenou noční Prahu. V tomto roce bychom chtěli 
v KD Chyšky uskutečnit představení jak pro děti, tak pro dospělé a na podzim vyrazit 
do Prahy, tentokrát na muzikál. Nejbližší představení pro děti se uskuteční 28.2.2016 
od 15.00 hod.    

V pátek 16. 10. 2015 uspořádala Obecní knihovna Chyšky zábavný program s podzimní tématikou pro děti ze školní družiny. Děti 
si poslechly úryvek z knihy a mohly si společně zasoutěžit i něco pěkného vymalovat. Byla pro ně přichystaná i slovenská písnička 
o švestkách, která se všem velmi líbila. Prohlédnout  si mohly obecní knihovnu  a kdo chtěl, vypůjčil si i knihu. Na závěr nechyběla 
ani sladká tečka. LK
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Ve školním roce 2015/16 je přihlášeno do mateřské školy 
celkem 44 dětí. Provozní doba od 6:15 do 16:00 hodin. 
Děti jsou rozděleny podle věku do dvou tříd. První třídu 
navštěvují 2 – 5 leté děti, druhou třídu 4 – 7 leté děti.   

• Na počátku školního roku byla velká péče věnována 
zvykání většího počtu nových začínajících školáčků na 
prostředí mateřské školy a jejich nové kamarády. Ma-
minky využily možnosti účastnit se postupné adaptace 
svých dětí v mateřské škole. 

• 9. září se uskutečnila schůzka s rodiči, kteří se seznámi-
li s cílem a posláním vzdělávací práce mateřské školy, 
s nutností dobré spolupráce školy s rodinou, se zajíma-
vostmi z práce s dětmi v mateřské škole. 

• 23. září Divadélko Sedmihlásek potěšilo děti hezkou 
pohádkou „Tři prasátka“. Pohádka se všem dětem moc 
líbila. 

• 24. září začal starším dětem předplavecký výcvik o de-
seti lekcích, který zajišťovala Plavecká škola Tábor. 

• 6. října se starší děti zúčastnily programu „Jak si správ-
ně čistit zoubky“ pod vedením dentální hygienistky paní 
Jaroslavy Mužíkové. 

• 21. října jsme připravili v mateřské škole akci pro ro-
diče s dětmi pod názvem „Veselé jablíčkování“. Děti si 
za pomoci rodičů mohly z jablíček vyrobit skřítka Vita-
minka a žížalku Křížalku. Na závěr příjemného odpole-
dne mohli děti i rodiče ochutnat štrúdl, který jsme pro 
všechny společně připravili. 

• 26. října navštívil Mateřskou školu v Chyškách člen 
místního mysliveckého sdružení Pavel Čižinský se svým 
pejskem Žofinou. Jeho poutavé vyprávění se spoustou ob-
rázků bylo poučné nejen pro děti, ale i pro paní učitelky. 

• 3. listopadu zhlédly děti program „Dva kouzelníci“. 

• 18. listopadu se děti zúčastnily výukového programu 
o zdravé výživě „Zdravá 5“. Děti rozdělovaly potraviny 
na zdravé a nezdravé, ochutnávaly různé druhy zeleni-
ny a ovoce a sestavovaly z nich obrázky. Nakonec s chu-
tí vše snědly. 

Akce 
v Mateřské škole Chyšky 

• 25. listopadu byl v mateřské škole uskutečněn večer 
s rodiči dětí „Vyrábíme pro děti“, na kterém jsme při-
pravili dárky k Mikuláši i vánoční výzdobu.  

• 4. prosince k nám zavítal Mikuláš. Mikuláš věděl 
všechno - kdo poslouchá, jaká znají děti kouzelná 
slovíčka, i kdo si od něj zaslouží dáreček. A protože 
máme ve školce samé hodné děti, dáreček dostali 
všichni. 

• 13. prosince děti z mateřské školy účinkovaly na „Ví-
tání dětí“ v obřadní síni Obecního úřadu Chyšky.

• Tradiční vánoční besídka pro rodiče i veřejnost byla 
uspořádána 16. prosince v tělocvičně MŠ. 

• 6. ledna 2016 se konala v základní škole informační 
schůzka pro rodiče i děti, které půjdou k zápisu do 
první třídy.

• 15. ledna se konal zápis do mateřské školy pro škol-
ní rok 2016/17.

Srdečně zveme všechny na Dětský karneval v KD Chyš-
ky, který pořádá Sdružení rodičů při MŠ – 31. 1. 2016 
ve 13:30 hodin.

Na příští pololetí školního roku 15/16 plánujeme řadu akcí, 
o kterých budete včas informováni a na které vás tímto sr-
dečně zveme.

Jana Bardová, ředitelka MŠ Chyšky Naši stavbaři

Plavecký výcvik

Rekonstrukce plochy před budovou MŠ

Akce pro rodiče a děti_Veselé jablíčkování 3

Sladká odměna po naší práci 

Vůbec se nebojíme

Podzimní tvoření z kaštanů

Akce pro rodiče a děti_Veselé jablíčkování 2

Večer s rodiči, příprava dárků pro Mikuláše

Po pohádce o třech prasátkách se děti potěšily s loutkami

Akce pro rodiče a děti_Veselé jablíčkování 1

Děti při besedě s panem Pavlem Čižinským



Základní škola
 Chyšky

Činnost Ekoškoly pokračovala i během podzimu. 2. října jsme uspořádali Den zvířat 
s přednáškou sokolníka Petra Čermáka. Centrum ekologické výchovy Cassiopiea z Čes-
kých Budějovic přivezlo dětem do Chyšek zajímavé programy o přírodě. Celá akce se 
uskutečnila díky finanční podpoře Svazku obcí regionu Písecka. Světový den Ekoškol 
jsme oslavili přehlídkou návrhů nového školního Ekokodexu. Velmi si vážíme ocenění, 
které jsme získali v celokrajské soutěži Jihočeská ratolest za projekt Přírodní zahrada – 
zahrada pro práci a zábavu. Škola získala 3. místo v kategorii škol.

Do konce kalendářního roku proběhly na škole tyto akce:

Halloween, beseda s cestovatelem Lukášem Bardou Jak jsem procestoval USA, výuka na 
dětském dopravním hřišti v Táboře, beseda Energie pro budoucnost, Předadventní za-
stavení, akce k volbě povolání ( SPŠ Tábor, SOŠ a SOU Písek), Vánoční florbalový turnaj. 
Podrobnosti o těchto i dalších akcích školy lze najít na webu školy www.zschysky.cz

ZŠ Chyšky se pravidelně připojuje k veřejným charitativním sbírkám na pomoc nemoc-
ným nebo handicapovaným dětem.

V roce 2015 to byly sbírky pro Fond Sidus, občanské sdružení Život dětem, CPK CHRPA.  

Dále škola pravidelně podporuje sbírku Červená stužka a 6. ledna již tradičně pořádá 
Tříkrálovou veřejnou sbírku pro Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice.

Ve dnech 29.10. a 30.10.  byla uskutečněna rekonstrukce vybavení školní kuchyně. 
Proběhla výměna kotle, pánve a sporáku, zakoupen byl nový konvektomat na vaření jí-
del. Školní jídelna nabízí pestrou skladbu jídel, jídla připravená v konvektomatu jsou zdravá 
a chutná. Škola nabízí obědy i pro cizí strávníky, odběr jídla lze domluvit v kanceláři školní 
jídelny.

Významnou akcí v lednu 2016 byl 15. 1. zápis do 1. třídy. Tentokrát probíhal opravdu ne-
tradičně – přímo venku v naší nové „Kouzelné zahradě“. Akce prvního pololetí zakončil 
23. ledna školní ples.                                             Mgr. Monika Bardová
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Sousedská setkání začala 8.10.2015 přednáškou „Prevence zdraví“, kde jsme se mohli ptát na cokoli, co nás zajímá 
ohledně zdraví. V měsíci říjnu nás navštívil vzácný host pan děkan Berka, který nám svým vyprávěním a vlídným 
slovem pohladil duši.  V měsíci listopadu nám o svých zážitcích z misí s Lékaři bez Hranic přijela povídat paní Jitka 
Kosíková a při jejím vyprávění se někdy tajil dech.  

Poslední příjemné posezení v tomto roce bylo milé povídání s paní kronikářkou Stanislavou Hejnovou nad školní kro-
nikou. Paní kronikářka pro nás měla připravené poutavé povídání z kronik již od roku 1878. Všem zúčastněným ještě 
jednou moc děkuji a budu se těšit na další naše setkávání v novém roce. LK

Sousedská setkání 

Krmítka pro Chyšky
Žáci osmé třídy Základní školy v Chyškách pod vedením pana učitele Josefa Vachty 
vyrobili krmítka, která visí nejen na chyšecké návsi, ale i na Peterkově vršku a u kul-
turního domu. O doplňování krmení pro ptáky se může starat kdokoliv, kdo bude chtít. 
Spolek Naše Chyšecko děkuje šikovným žákům za výrobu krmítek!

Autor: Vladimíra Bendová
Foto: Josef Vachta



Současný myslivecký spolek vznikl v roce 1983 sloučením mysliveckých sdružení Ratiboř, 
Chyšky a Květuš a sdružuje 23 členů. Výkon práva myslivosti provozují myslivci na 2 677 
hektarech smíšené honitby. Využívají k tomu 16 lovecky upotřebitelných loveckých psů.

První myslivecká činnost probíhala už daleko dříve. První písemná zmínka o ustanovení 
honebního spolku Ratiboř je ze dne 22.1.1948.

Brigádnická činnost se zaměřuje na sečení trávy a úklid v okolí bunkru v Nosetíně, sečení 
sena a sběr lesních plodů (kaštany, žaludy) pro zimní přikrmování. Během roku provádějí 
členové výstavby a opravy krmných a loveckých zařízení. V jarních měsících se provádí 
sčítání zvěře.

21. listopadu uspořádal honební spolek v Kulturním domě v Chyškách Hubertskou zába-
vu s bohatou zvěřinovou tombolou. Hlavními cenami byla dvě divoká prasata a 1 srnčí. 
Hubertské zábavy se zúčastnilo 150 hostů z blízkého i širokého okolí. Členové myslivec-
kého spolku zahájili ples slavnostním nástupem. Slavnostní fanfáry jim k tomu zatroubili 
Trubači od Čertova břemene. Po krátkém přivítání a přání příjemné zábavy všem účast-
níkům vyhrávala k poslechu i tanci kapela Relax. Ta navodila velmi hezkou atmosféru. 

Tombola byla losována v průběhu celého večera. O půlnoci však přišlo na řadu losování 
hlavních cen. Při jejich přebírání všem šťastným výhercům zatroubili slavnostně trubači.

O občerstvení se postarala firma pana Tomáše Podlipského. Všichni účastníci hodnotili 
tuto akci jako velmi pěknou a vyslovili přání, abychom ji v letošním roce zopakovali. Proto 
jsme již s ročním předstihem začali s přípravou.

Myslivecký spolek přeje všem občanům a také návštěvníkům této akce v roce 2016 hod-
ně zdraví, štěstí a božího požehnání..                                            Rudolf Peterka
            „MYSLIVOSTI A LOVU ZDAR“                             starosta mysliveckého sdružení

Zpráva o činnosti 
mysliveckého spolku 
Chyšky za rok  2015

Dobrovolní hasiči z Nové Vsi si pro podzim 
roku 2015 vytyčili jako hlavní cíl opravu 
požární zbrojnice. Rozhodli se, že vymění 
střešní krytinu, elektroinstalaci, opraví po-
škozený pilíř ve vratech a provedou mon-
táž nových okapů. Výměnu střešní krytiny 
si vzal pod patronát Milan Kašpar, opravu 
elektroinstalace a výměnu svítidel Vladimír 
Řezáč. Ostatní členové sboru se stali nepo-
stradatelnými pomocníky. Nakonec se ještě 
zpevnila a vyasfaltovala plocha před požár-
ní zbrojnicí. Uvedené akce byly kompletně 
hrazeny z rozpočtu obce.

Kromě prací na požární zbrojnici hasiči 
vyžínali příkopy podél komunikace Chyš-
ky – Nová Ves – Vilín, opravili kanalizační 
vpusť, natřeli zábradlí kolem požární nádr-
že a herní prvky na sportovišti. Ochranným 
nátěrem opatřili i přístřešek na sportovišti. 
Na celém sportovišti upravili trávníky před 
přicházející zimou.

4. prosince poslal po zlatém provaze svatý 
Petr do Nové Vsi „Barborky“, které hodným 
dětem nadělily sladkosti a každou domác-

V Nové Vsi odvedli spoustu práce 
a nezapomněli ani na tradice

nost obdarovaly třešňovými větvičkami. 
Následující den se ohlásil svatý Mikuláš 
s andělem a pekelníky. Děti za přednesené 
básničky, modlitby a písničky obdržely oříš-

ky a bonbónky a od čertů uhlí za zlobení. 
Se slibem, že už budou hodné, se s touto 
družinou rozloučily.
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Polovina prosince se vyznačuje dlouhými 
nocemi a krátkými dny a právě v těchto 
prosincových dnech hasiči konají nej-
častěji výroční valné hromady. Chyšečtí 
dobrovolní hasiči se sešli na své valné 
hromadě 12. prosince 2015 v sále hos-
tince U Čižinských v Chyškách. V podve-
čer nejdříve zhodnotili svoji činnost mla-
dí hasiči, kteří celkově mohli být se svou 
prací v roce 2015 spokojeni. Velmi pěkné 
výsledky dosáhli jak v celoroční soutě-
ži Plamen, v pohárové soutěži O putovní 
pohár starosty OSH Písek a v neposlední 
řadě v literární a výtvarné soutěži Požár-
ní ochrana očima dětí. Dorostenci se také  
účastnili jak denních, tak i nočních soutěží. 
Mladí hasiči si poslechli zprávy vedoucích 
Ladislava Štvána a Josefa Vachty a s mnoha 
akcemi je seznámil jednatel sboru Martin 
Strouhal.

Úderem devatenácté hodiny začala výroč-
ní valná hromada dospělých hasičů. Chy-

Vážení hasiči, přátelé, spoluobčané

Není tomu zase až tak dávno, kdy jsme se rozloučili s rokem 2015. Rád bych Vás zde 
seznámil s prací našeho okrsku za již zmiňovaný rok.

Dá se říci, že vše začalo 30. ledna, kdy se v restauraci u Čižinských konala výroční okrs-
ková schůze, na které se připravoval program na celý rok, ale byla to především schůze 
volební, kde si zástupci z jednotlivých sborů volili nový výbor na léta 2015 – 2020. 

Výbor byl zvolen v následujícím složení:

Starosta:      Kubec  Jaroslav           SDH Květuš
Místostarosta:   Vachta Josef                    SDH Chyšky
Velitel:                 Němeček Jiří                    SDH Nová Ves
Strojník:               Stejskal František           SDH Chyšky
Členové:               Jindra Jiří                         SDH Nosetín
                              Jakeš Vladimír                 SDH Střítež
                             Bolek Roman                   SDH Vlksice

21. března následovala okresní konference v Podolí, kde se též konaly volby do okresní-
ho sdružení a kde jsem byl zvolen za předsedu okresní kontrolní a revizní rady.

V této době reprezentovaly náš okrsek v soutěži PO očima dětí a následně v soutěži Pla-
men 2015, dva kolektivy mladých hasičů z Chyšek a dva kolektivy mladých hasičů z Kvě-
tuše. V obou soutěží se podařilo dětem z těchto kolektivů dostat se na stupně vítězů.

Velmi zdařilou akci zorganizoval okrsek společně s obcemi Chyšky a Vlksice 17. dubna, 
kdy se na 3. ročníku sešli hasiči ze všech okolních sborů opět v restauraci u Čižinských. 
Jednalo se o hasiče, kteří pracují ve sborech 40 a více let. Velmi pěkné kulturní pásmo si 
na tuto akci připravily děti jak ze základní, tak i z mateřské školy. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat ředitelkám obou škol za velmi dobrou spolupráci. Při dobrém občerstvení si 
hasiči zavzpomínali na doby svého mládí, popovídali a při hudbě si mohli i zatančit.

24. května se konala okrsková hasičská soutěž. Před zahájením této soutěže předvedli 
ukázku svého umění mladí hasiči z Květuše. Velmi dobře se zde svého úkolu zhostili roz-
hodčí, ale nutno dodat, že velmi dobré výkony předvedli i všichni soutěžící. Na okresní 
soutěži, která se konala 6. července v Milevsku zastupovali náš okrsek muži z Nosetína 
a senioři z Květuše, kteří si nakonec přivezli pohár a bronzové medaile za 3. místo. 19.září 
se za účasti 8. družstev konal na hasičském cvičišti v Květuši pro děti branný závod v po-
žární všestrannosti. 13. listopadu se v KD Květuš konal oblastní aktiv funkcionářů.

Rok 2015, lépe řečeno léto tohoto roku, se vyznačoval velmi teplým a suchým počasím, 
což mělo za následek i zvýšený počet výjezdů zásahových jednotek JPO III Chyšky-Kvě-
tuš k likvidaci požárů a to nejen na území naší obce ale i v sousedních okresech.

Rok 2015 opět ukázal, jak důležité je mít v případě nutnosti akceschopnou techniku 

SDH Chyšky

Zpráva o činnosti 
hasičského okrsku Chyšky 

za rok 2015

Zpráva o činnosti okrsku
Slovo starosty obce 

šecký sbor má 66 dospělých členů, z to-
hoto počtu jsou 3 ženy, dále 24 mladých 
hasičů z Chyšek a okolních obcí. Posláním 
sboru je zajištění základní bezpečnosti ob-
čanů při nenadálých situacích. Zásahová 
jednotka JPO III pod vedením Františka 
Stejskala a Jiřího Veřtata vyjížděla v roce 
2015 k požárům a měla další technické 
zásahy. Dlouhodobé sucho a nadprůměrné 
teploty v průběhu letních měsíců způsobily 
nárůst požárů. Naše jednotka zasahovala v 
Božeticích při požáru stohu, prováděla ha-
šení pole a balíkovače slámy mezi osadami 
Nálesí a Voděrady, u Branišovic zase hořela 
sláma na ploše zhruba dva hektary, na Tá-
borsku u osady Ounuz - Javorová skála do-
šlo k požáru lesa a prováděla další zásahy 
a technické pomoci. Důležité bylo, že naše 
jednotka vyjížděla vždy včas a platilo pra-
vidlo šťastného návratu na základnu bez 
úrazu.  Samozřejmostí je starost o údržbu a 
opravu techniky - požárního auta Tatra 148 
a Karosa 110 a opravy příslušenství. V ha-

sičské zbrojnici se provádějí různé opravy 
a vylepšení, například vymalování klubovny, 
nátěr schodů a pro mladé hasiče se vytvořila 
místnost s novými regály na techniku. 

Mezi další činnosti sboru patří kulturní a 
společenské akce, spolupráce se složka-
mi obce. Nezbytná je prevence, proto sbor 
spolupracuje s mateřskou a základní ško-
lou - návštěvy v hasičské zbrojnici a bese-
dy. Dlouhodobě se sbor podílí na výchově 
a přípravě mladých hasičů a tím vychová-
vá i hasiče pro okolní sbory. Chyšečtí po-
řádají tradičně hasičský ples, který bude 
20. února 2016. Zahraje kapela Tichá po-
hoda. Všechny Vás srdečně zveme. Mezi 
další akce patřil 3. ročník Setkání zaslou-
žilých hasičů Chyšecka, v květnu se usku-
tečnil 3. ročník Pochodu svatého Floriána, 
kterého se účastnilo 250 turistů.                 

Besedu o misích P. Zdíka Jordánka v Af-
ghánistánu a Kosovu se zájmem vyslechli 
nejen hasiči, ale i další občané. 

V závěru jednání vystoupil Ing. Jiří Hein-
rich, starosta OSH Písek s mnoha zajíma-
vými postřehy a Jaroslav Kubec, starosta 
SDH Květuš a revizní komise při OSH Pí-
sek. O dobrou zábavu se postaralo  decho-
vé kvinteto.

Setkání na narozeninách Františka Kohouta, zleva zasloužilí 
hasiči Václav Lívanec, František Kohout, Josef Barda

Mladým hasičům pořádně vytrávilo, chutnal 
jim řízek s bramborovou kaší

Hasiči na exkurzi v českobudějovickém 
Budvaru - přípitek na zdraví

P. Zdík Jordánek při besedě o misích

Hasiči z Chyšek se snaží naplňovat staré 
hasičské heslo: „ Sobě ku cti, bližnímu 
k ochraně, vlasti ku slávě.“

Josef Vachta, starosta SDH Chyšky

s obětavými hasiči. Někdo si může říct, zda obec potřebuje držet takovou techniku. Ano 
potřebuje. Dokud se nikomu nic neděje, potom je vše v pořádku. Ale když například voda 
začne zaplavovat domy, nebo oheň započne své dílo, potom se každý ptá: „Kde jsou ha-
siči? Pomozte! Zachraňte!“. Nikdo si v tuto chvíli neuvědomí, že hasiči vykonávají tuto 
činnost zadarmo, že zadarmo ve svém volném čase udržují obecní techniku a vybavení 
a že i oni potřebují chránit své zdraví a životy. A právě proto by měli mít ke své činnosti 
techniku a vybavení alespoň trochu na úrovni.  Je potřeba, aby si představitelé obcí toto 
uvědomili a snažili starou techniku modernizovat. K této modernizaci je možné využít 
i různé státní či evropské dotace. Je jenom potřeba mít chuť a umět je využívat. Bohužel 
se zatím mnohde hledají spíše výmluvy, proč to nejde a proč vlastně by to mělo být jinak. 
To se raději potom položí otázka, zda obec vůbec tolik techniky potřebuje.

                                                                   Kubec Jaroslav, starosta okrsku  

Plně souhlasím s názorem, že potřeba hasičů se vždy ukáže v okamžiku neštěstí, přírodní kata-
strofy nebo požáru. V tento okamžik všichni ocení, že zde hasiče máme, že tu jsou, a že pomá-
hají. Možná, že nebudete souhlasit, ale vybavení našich hasičů a zásahových jednotek patří do 
kategorie těch lepších. Vždy je co vylepšovat, zejména se to týká požárních vozidel. Obec vlastní 
4 požární vozidla, která jsou provozuschopná a každým rokem splňují technické kontroly. Bohu-
žel, každým rokem je to náročnější pro obec, ale i pro hasiče aby technickou kontrolou prošly! 
Výměna starého za nové nebo novější je jistě cesta správným směrem. Jak to však udělat, to není 
jednoduché i dotace nejsou zadarmo a finanční spoluúčast bývá nemalá. Nejedná se o desetitisí-
ce ani statisíce, jedná se o peníze, které mohou přesáhnout i milión korun. 

Nevěřím, že si obec a její občané necení dobrovolné činnosti hasičů, která je, jak bylo řeče-
no, bez náhrady za jejich volný čas a práci. Věřím, že si jejich práce vážíme všichni. Obec se 
každým rokem snaží finančně hasiče zabezpečit tak, aby byli akceschopní, přesto že i ostatní 
složky mají své požadavky. Například v roce 2015 výdaje na hasiče z rozpočtu obce byly: 
Chyšky  77.000 korun; Květuš 108.000 korun; Nosetín  36.000 korun; Nová Ves 85.000 
korun; Ratiboř  3.000 korun; Hněvanice  3.000 korun; Záluží  33.000 korun. 

Starosta obce
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Oddíl mladých hasičů má v Květuši dlou-
hou tradici sahající do 70. let 20. století. 
Za ta dlouhá léta se vystřídalo v tomto od-
díle spousta dětí, které později přenášely 
a přenášejí tradice a ideály hasičiny dále 
svým nástupcům. 

Dnešní mladí hasiči zahájili svoji činnost 
v roce 2013. Základna našich dětí není 
co do počtu velká. Čítá 14 dětí a dva ve-
doucí. Pracujeme s dětmi už od 3 let. Na 
svých schůzkách se děti nejen postupně 
učí a zdokonalují ve všech disciplínách 
požárního sportu svých věkových kategori-
ích, ale vyplňují je také různými hrami a se-
znamují se s místními tradicemi, se kterými 
jsou mnohdy nápomocni. Hlavní představou 
však je, aby děti účelně vyplňovaly volný čas. 

V roce 2015 jsme zorganizovali v únoru 
dětský maškarní karneval v Kulturním 
domě v Květuši. Zúčastnili jsme se celo-
státní soutěže ,,Požární ochrana očima 
dětí“ , ve které náš člen Jindříšek Novák 
obsadil ve své věkové kategorii krásné 2. 
místo. Někteří naši členové si splnili od-
znak odbornosti- preventista. 

Při oslavě MDŽ jsme si připravili menší 
kulturní vystoupení, kde děti předvedly 
takřka profesionální přístup při kritické 
situaci, a to požáru domu plného lidí a zví-
řat.  O velikonocích jsme prošli osadou 
s pomlázkou a důkladně jsme provětrali 
sukně všem dívkám a ženám. 

Zúčastnili jsme se okrskové soutěže v Kvě-
tuši a předvedli, jak se umíme poprat s 
požárním útokem. Následovala soutěž Pla-
men- jarní část, která se konala ve Varva-
žově a kde jsme plnili disciplínu – požární 
útok. Soutěžili jsme v kategoriích příprav-
ka a mladší. Vše se podařilo, jak mělo a po 
celkovém sečtení všech disciplín obsadila 
naše přípravka 1. místo a naši borci v kate-
gorii mladších po povedeném útoku obsa-

Na začátku nového roku se každý ohlíží-
me za rokem minulým, za prací, kterou 
jsme odvedli a za úkoly, které nás čekají 
do budoucna.

Sbor dobrovolných hasičů Květuš měl 
v loňském roce mnoho úkolů a aktivit, kte-
rých se zhostil dle svých sil a možností.

V prosinci roku 2014 si sbor zvolil nové 
členy výboru, kteří se hned v lednu zapojili 
do práce a po celý rok velice dobře pra-
covali. 

Členská základna v loňském roce odpra-
covala stovky brigádnických hodin, nejen 
pro potřeby sboru, ale i na zvelebení obce. 

Zásahová jednotka vzorně plnila svou 
funkci při hašení požárů, kterých bylo 
v loňském roce mnoho.
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dili celkové 8. místo. 

Po letních prázdninách jsme ve spolupráci 
s vedoucími z Chyšek zorganizovali závod 
v požárnické všestrannosti v areálu v Kvě-
tuši.  Byla to taková příprava na podzimní 
část celostátní hry Plamen. Letos se soutěž 
konala v rekreačním středisku Nová Louka 
u Albrechtic a my jsme přijeli soutěžit ve 
dvou kategoriích a to přípravka a mladší. 
Boj to byl tuhý až do samého konce. Naší 
přípravce patří zatím 2. místo a mladší se 
dělí o 7.- 8. místo. Odměnou všem dětem 
byl pobyt na dva dny v Parkhotelu Mozolov, 
který si se svými dětmi užili i rodiče. 

Dále jsme zorganizovali drakiádu nebo 
později lampionový průvod se sv. Mar-
tinem. Koncem listopadu jsme si udělali 
výlet do hornického Muzea v Příbrami. Na 
děti se zde těšili jednak čerti v podzemí, 
ale také hodný sv. Mikuláš a sv. Petr. 

Následovalo rozsvícení vánočního stromeč-
ku a krásného Betlému v Květuši u kaplič-
ky. Těsně před vánocemi proběhla na sále 
v Kulturním domě v Květuši vánoční besíd-
ka, kde si děti ozdobily vánoční stromeček 
a také perníčky. Tak jako v loňském roce 
nechyběl ani kouzelník. Rok jsme zakončili 
při společném bruslení na zimním stadionu 
v Milevsku.

V roce 2016 bychom chtěli minimálně 
všechny akce zopakovat nebo zdokona-
lit, ale hlavně se scházet v takové dobré a 
pohodové partě lidí, která se okolo našich 
dětí utvořila. Náš cíl není z dětí udělat atlety 
a přeborníky, ale rádi bychom, aby jednou 
vzpomínaly na chvíle, strávené v kroužku 
mladých hasičů s úsměvem a nostalgií tak, 
jako tomu je u nás, vedoucích. 

Najít nás můžete na webových stránkách 
http://mladihasicikvetus.klubove-stranky.cz

 Jaroslav Kubec, Alena Tejnorová

Mladí hasiči z Květuše

SDH Květuš v roce 2015

Vystoupení na oslavě MDŽ

Vánoční besídka

Návštěva Příbramského „Pekla“

Drakiáda v Květuši

Velikonoce v Květuši

Družstvo seniorů na okresní soutěžiPo návratu z výjezdu k požáru 
na Květušské návsi

Družstvo z Květuše 
- dospělí při požárním útoku

Lampionový průvod v Květuši

Opékání prasete  v Květuši

Výměna vrat hasičské zbojnice v Květuši

Bruslení v Milevsku

Grilování prasete...

Na okresní soutěži

Sbor se zúčastnil okrskové soutěže, pro 
kterou měl připravena družstva přípravky, 
mladších žáků, dospělých a seniorů. Se-
nioři dále reprezentovali Chyšecký okrsek 
na okresní soutěži, kde obsadili III. místo.

V únoru loňského roku uspořádal sbor 
hasičský ples v kulturním domě v Květuši, 
v březnu oslavu MDŽ a v dubnu hasičskou 
brigádu, sběr železného šrotu, pálení čaro-
dějnic a stavbu májky.

V průběhu celého roku jsme se starali 
o hasičskou techniku, obecní zeleň a upra-
vovali obec.

V srpnu proběhlo posezení a opékání pra-
sete a v září se začalo pracovat na výměně 
vrat u hasičské zbrojnice, která byla do-
končena v listopadu.

V prosinci pak proběhla výroční schůze 
sboru a v úplném závěru roku jsme spo-
lečně oslavili Silvestra.

Členové sboru se zúčastnili všech škole-
ní a seminářů, které jsou pro chod sboru 
a zásahové jednotky nezbytné, byla pro-
vedena technická kontrola zásahových 
vozidel.

Budoucností každého sboru je mládež 
a proto sbor pořádal pro mladé hasiče, 
a nejen pro ně, ale i pro ostatní děti ze vsi, 
celou škálu akcí a činností pod vedením 
jejich vedoucích, jejichž práce si zaslouží 
obdiv.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval 
všem členům sboru za příkladnou činnost 
a pracovitost, že neváhali obětovat svůj 
volný čas a mnohdy i prostředky pro lepší 
a spokojený život v Květuši, obci Chyšky za 
finanční podporu našich akcí 

Vladimír Pruška, velitel sboru



Uplynulý rok 2015 považujeme za úspěšný. V jarní časti se nám podařilo splnit vyty-
čený cíl, a to udržet se v I.B třídě v krajské soutěži Jihočeského kraje. Jak jsme poznali, 
není to jednoduché jak po herní, tak po finanční stránce. Mančafty jsou kvalitní, fotbal 
je daleko rychlejší, obránci mají velmi málo času na rozehrávku a útočník je okamžitě 
po převzetí míče nápadný obránci soupeře. Přesto se s tím snaží naši fotbalisti popa-
sovat, jak nejlíp umí. Nyní máme za sebou podzimní část nové sezóny, kdy jsme na 
nepříliš pěkném 13.místě. Máme slibný počet 14 bodů a myslím, že když navážeme 
na podzimní výhry nad Opařanami, Bechyní a Březnicí, musíme I.B třídu udržet. 

V roce 2015 jsme se snažili vylepšit areál hřiště. Bylo odpracováno mnoho brigádnic-
kých hodin na stavbě plotu okolo hrací plochy a při údržbě hřiště,které se musí každý 
týden sekat. Loňský rok nás velice potrápilo sucho, kluci se neúnavně snažili hřiště 
zalévat a udržet tak hrací plochu aspoň trochu zelenou. Za to jim patří poděkování. 

Nesmím zapomenout na naše fanoušky. Jsou skvělí a máme radost z jejich podpory 
a jejich počtu na domácích zápasech. Vždyť také po podzimu vedeme tabulku ná-
vštěvnosti na domácích utkáních! Fandové děkujeme. 

PS: začínáme 2. 4. 2016 – přijďte na derby v Sepekově. 

Na závěr bych chtěl poděkovat obci Chyšky, panu starostovi a všem zastupitelům za 
podporu, bez které by to nešlo dělat. Za FC Chyšky, děkujeme! 

Michal Vačlena, jednatel a sekretář FC Chyšky

Chyšky - Letošní atletická sezóna na Pí-
secku se přehoupla do svého celoročního 
hodnocení.

V našem regionu se atletikou zabývají cel-
kem čtyři TJ ve svých registrovaných at-
letických oddílech u ČAS (Český atletický 
svaz) - Atletika Písek, TJ Sokol Milevsko, 
AC Čimelice a TJ Chyšky.

Jedním z nich je atletický oddíl při vesnic-
ké TJ Chyšky působící na Čertově hrbatině 
již od r. 1981 a zaměřující se především 
na mládež.

Sezóna letošního atletického roku mla-
dých atletů na Čertově hrbatině se skláda-
la ze závodů v období halovém, silničním, 
na dráze a také v krosovém či přespolním.

V halovém období se chyšečtí atleti zú-
častnili především Jihočeského krajského 
přeboru žactva 24. ledna 2015 v Praze 
na Strahově a 21. února 2015 přípravek 
v Nové Včelnici. 

V obrovské konkurenci si na Strahově 
nejlépe z chlapců vedl Dominik Dubský 
v běhu na 300 m, když  obsadil pěkné sed-
mé místo. Z děvčat skončila ve vrhu 3 kg 
koulí na 12. místě Anna Bočanová. 

V Nové Včelnici si výškařka Natálie Miňho-
vá přivezla krásné čtvrté místo, když ji od 
medaile dělil jen větší počet nezdařených 
pokusů. V překážkovém běhu na 50 m pak 
skončila na 12. místě.

V tomto období se také dne 28. března 
2015 zúčastnili v českobudějovické hale 
Meťák 9.roč. Rožnovské laťky ve skoku vy-
sokém. Na těchto závodech startovali „mi-
stři“ z budoucí republikové soutěže ČASPV 
ve florbale Jakub Štván, Lukáš Kváča a Mo-
nika Melkesová. Všem se dařilo a do Chy-
šek si v kategorii přípravek přivezl Lukáš 
stříbro, Monika bronz a v mladších žácích, 
vynikající florbalista, Jakub Štván stříbr-
nou medaili.  Na těchto závodech se také 
setkali, popovídali a vyfotografovali s ha-
lovým mistrem Evropy a stříbrným čtvrt-
kařem z pražského ME Karlem Kolářem, 
několikanásobným veteránským mistrem 
Evropy a světa ve skoku do výšky Jarosla-
vem Lorencem či českou výškařkou Ivou 
Strakovou.

Na silnici se 19. dubna 2015 zúčastnili 
v žákovských kategoriích 17.roč. silniční-
ho běhu „Malá Hluboká“ v rámci Jihočes-
kého krajského přeboru v silničním běhu 
v Hluboké nad Vltavou při 75. roč. meziná-
rodního silničního běhu. V kategorii přípra-
vek na 1 200 m si vybojovala Monika Mel-
kesová stříbrnou medaili a Natálie Miňhová 
si dovezla „bramborovou“ za čtvrté místo. FC Chyšky

Celoroční chyšecké ohlédnutí 
za atletickou sezónou 2015

Chyšecké mládí rovněž absolvovalo zá-
vody na dráze. Na prvního máje startovali 
v Písku, na tzv. „Píseckém kilometru“, a zde 
v kategorii přípravek vybojovala v běhu na 
60 m Natálie Miňhová bronzovou medaili 
za dělené 3.-4. místo. V téže kategorii pak 
skončila Monika Melkesová na šestém 
místě v běhu na 200 m. Startoval i mlad-
ší žák , „florbalista“, Jakub Štván a ten 
v běhu na 60 m obsadil čtvrté místo a na 
dvoustovce skončil sedmý.

Další závody na dráze, za účasti chyšec-
kých, se uskutečnili 20. června 2015 
v Písku. Na tzv. Běhu Tolerance dominoval 
ve starších žácích Dominik Dubský, když 
systémem start-cíl vyhrál běh na 800 m. 
V kategorii přípravek absolvovala Kristýna 
Matušková čtyřstovku a zbyla na ní nepo-
pulární „bramborová“ medaile za čtvrté 
místo. V téže katgeorii pak doběhla Moni-
ka Melkesová osmá.

Na 44.roč. „Cen města Pacova“,1.srpna 
2015, reprezentoval chyšecký oddíl do-
rostenec Miroslav Doubek, který v bězích 
na 1 500 m a na 400 m skončil v těchto 
disciplínách jako druhý dorostenec. V Pa-
cově se chyšečtí zástupci také setkali s vý-
borným českým atletickým reprezentan-
tem a čerstvým halovým mistrem Evropy 
na 1 500 m Jakubem Holušou.

Desátého září 2015 vyjeli zástupci chyšec-
ké atletiky do Nové Včelnice na 44. roč. 
„Večerního běhu“. Zde se nejvíce dařilo 
staršímu žáku Dominiku Dubskému, když 
v přespolním běhu na 1000 m získal páté 
místo. Stejného umístění dosáhla i Helena 
Komasová v kategorii přípravek na 500 
m. Její mladší sestra Markéta Komasová 
v běhu na 200 m skončila na devátém mís-
tě a Marek Čermák, na stejné trati, třináctý.

Další „štací“, kam zamířili atleti z Chy-
šek, byl 28. září 2015 Jindřichův Hradec. 
V 6roč. „Jindřicháče“ v atletickém víceboji 
se zaskvěl starší žák Jan Matuška, který po 
absolvování 60 m, dálky, vrhu koulí a osmis-
tovce stanul na bronzovém stupínku. Jeho 
kolega v kategorii, Dominik Dubský, skončil 
na pěkném osmém místě. V kategorii mlad-
ších žáků startoval „florbalista“ Jakub Štván 
a v atletickém víceboji skončil devátý.

Ve Veselí nad Lužnicí se 4. října 2015 běžel 
již 33.roč. „Běhu kolem Lužnice“ a v šestis-
tovce přípravek doběhla Kristýna Matuš-
ková dvanáctá. Lépe se dařilo Dominiku 
Dubskému, který ve starších žácích běžel 
přespolní trať 1 600 m a teprve v závěru 
přišel o bronz a skončil čtvrtý. 

Posledním závodem v r. 2015 byl pro chy-
šecké atlety jubilejní 90.roč. lesního běhu 

kolem Ameriky, který se běžel 17. října 
v Písku. Na něm startoval starší žák Jan 
Matuška a v silné konkurenci nejlepších 
běžců získal krásné páté místo.

Přesto, že chyšecký atletický oddíl je jediný 
vesnický oddíl v rámci Jihočeského kraj-
ského atletického svazu, dosahuje pěkných 
umístění v krajských přeborech či v nemis-
trovských soutěžích poměrně dost.

V píseckém hotelu OTAVARENA se usku-
tečnila 20. března 2015 Valná hromada Jč 
KAS (Krajského atletického svazu), které 
se za chyšecký oddíl zúčastnil předseda 
a trenér oddílu Josef Fuka.

„Při hodnocení atletického roku si vede-
ní atletického oddílu cení všech umístění 
svých zástupců, kteří se postavili na start 
svých soutěží a změřili své síly s ostatními 
soupeři.“, sděluje předseda oddílu. 

Výborné je rovněž i umístění trenéra Jose-
fa Fuky v anketě Milevských novin „ Spor-
tovec Milevska za rok 2014 „ v kategorii 
Trenér. 

Dne 20.11.2015 v Písku proběhla valná 

hromada. Chyšecký Josef Fuka byl zvolen 
místopředsedou OS ČUS Písek.

Chyšecké atlety nejvíce „tlačí“ bota v ob-
lasti ekonomické. Z tohoto důvodu se chy-
šečtí atleti ani v letošním roce nepřihlásili 
do soutěží krajského přeboru družstev, 
i když v uplynulých letech dosahovali vel-
mi pěkných medailových umístění. Zamě-
řují se tedy jen na některé závody a přebo-
ry v soutěžích jednotlivců.

O malý vesnický oddíl nemají sponzoři zá-
jem, i když dosahuje poměrně výborných 
úspěchů a mladí chyšečtí sportovci by tak 
mohli prezentovat různé firmy na mnoha 
místech ČR. „Oslovené firmy a závody koli-
krát ani nemají tu slušnost našemu oddílu 
odpovědět.“, dodává Josef Fuka.

Vedení atletického oddílu tak chce přede-
vším poděkovat obci Chyšky, v čele se sta-
rostou Miroslavem Maksou a zastupiteli 
obce, za schválenou a přidělenou dotaci. Bez 
ní by se atleti z Čertovy hrbatiny těžko mohli 
zúčastnit zmiňovaných soutěží a přeborů. 
Pro přepravu dětí používají Chyšky přede-
vším osobních automobilů vedení oddílu 
a rodičů dětí.

A co čeká mladé chyšecké atlety po Novém 
roce? Již 16. ledna 2016 má přípravka ha-
lový přebor Jč KAS v Nové Včelnici. Mladší 
a starší žactvo pak pojede 23. ledna 2016 
na halový přebor Jč KAS, který se tradičně 
koná ve strahovské hale v Praze.

Mgr.Fuka Josef
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Pro některé naše občany je letošní rok 
významnější, než předešlá léta. 

V prosinci se dožil kulatého výročí 75 let 
pan Čapek Jan z Chyšek

Jubilantovi přejeme hodně štěstí, radost 
z vnoučat a pevné zdraví.
Za Obec Chyšky starosta Miroslav Maksa

V adventní době loňského roku 
nás opustila :

Jarmila Procházková z Ratibořce

Všem pozůstalým vyjadřujeme hlubo-
kou soustrast.
Za Obec Chyšky starosta Miroslav Maksa

Pondělí 12,00 - 17,00
Úterý   10,00 - 11,30 12,00 - 15,30
Středa 12,00 - 17,00
Čtvrtek 7,00 - 11,30       
Pátek 9,30 - 11,30  12,00 - 15,30

V listopadu v obřadní síni Obce Chyšky uzavřeli manželství

slečna Jarmila Zafčíková a pan Josef Kouba

K významnému životnímu kroku přeje za obec Chyšky mnoho štěstí, lásky  
a manželského porozumění starosta Miroslav Maksa 

Jubilea Úmrtí 

Vítání občánků

Sňatky

Stejně jako v předchozích letech i v roce 2015 Obec Chyšky přivítala narozená miminka 
mezi své občany. Druhé v pořadí se uskutečnilo vítání občánků 13. prosince v obřadní síni. 

V tento den jsme přivítali 
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Obecní knihovna
 informační 

středisko

Místní poplatky  
z obecně závazné vyhlášky

Stanoviště nádob 
na komunální odpad  
z obecně závazné vyhlášky
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Barboru Kubecovou z Květuše
Matěje Picha z Chyšek

Kateřinu Klímovou z Květuše

Poplatek ze psů
a) sazby za jednoho psa a kalendářní 

rok činí 100,-Kč

b) sazba za druhého a každého dalšího 
psa a kalendářní rok činí 400,-Kč

Poplatek je splatný:

• Při výši poplatku do 500,-Kč jedno-
rázově do 30. 4.  každého roku.

• Při výši poplatku nad 500,- Kč lze 
poplatek zaplatit ve dvou stejně vel-
kých splátkách v termínu do 30.4. a 
30.8. každého roku.

• Vznikne-li poplatková povinnost po 
termínu splatnosti, je poplatek splat-
ný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy 
povinnost poplatek platit vznikla.

Poplatek za lázeňský 
nebo rekreační pobyt 
10,- Kč za osobu a každý i započatý den 
pobytu, není-li tento den dnem příchodu

Stanoviště popelnic jsou před rodinnými 
domky a před bytovkami na vyznačených 
místech. V osadách - Chyšky, Květuš, Rati-
boř, Růžená, Nosetín, Vilín, Nová Ves, Pod-
chýšská Lhota, Hněvanice, Branišovice, 
Kvašťov.

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů je 
v osadách Zaluží, Nálesí, hřbitov - Chyšky.

Stanoviště nádob na tříděný sběr

V obci Chyšky se třídí tyto odpady : 

• sklo
• plasty včetně PET lahví
• papír
• nápojový karton
• přenosné baterie a akumulátory
• vyřazené elektrické a elektronické zař.
• oděvy
• textilní materiál
• biologicky rozložitelný odpad
• kovy

Občané Obce Chyšek mají k dispozici ná-
sledující stanoviště :

Chyšky
• Parkoviště restaurace „ U Čižinských“ –  

plasty včetně PET lahví, sklo, nápojový 
karton

• Parčík „ U Krtka“ – plasty včetně PET la-
hví, papír, oděvy, boty a hračky, kov

• „Sídliště“ – sklo, plasty včetně PET lahví, 
papír, nápojový karton

• Pošta - vyřazené elektrické a elektronic-
ké zařízení

• Obec vestibul - vyřazené elektrické a 
elektronické zařízení

• Obec vestibul - přenosné baterie a aku-
mulátory 

• ZŠ - přenosné baterie a akumulátory
• Prodejna - průmyslové zboží - přenosné 

baterie a akumulátory

Václava Kašpara z Kvašťova
Annu Heroutovou z Vilína

Všem dětem přejeme  mnoho štěstí v životě. 

neděle od 8.00 hodin

Rozpis 
bohoslužeb v Chyškách

Letní měsíce
středa, pátek 

od 18.00 hodin

Zimní měsíce
středa, pátek 

od 17.00 hodin

Poplatek za užívání 
veřejného prostranství
• za umístění zařízení sloužícího pro po-

skytování prodeje (např. stánky, pulty, 
kiosky) 20,- Kč/m2

• za umístění reklamního zařízení 50,-
Kč/měsíc

• za umístění zařízení cirkusů, lunapar-
ků a jiných obdobných zařízení 2,- Kč/
m2

• za umístění skládek (staveb. materiál, 
zemina, dříví a pod.) 3,- Kč/m2

• za vyhrazení trvalého parkovacího 
místa pro osobní vozidla (do 1,5t) 
600,- Kč/ místo/ rok

• pro ostatní vozidla (nad 1,5t)1200,- 
Kč/ místo/ rok  

Poplatek z ubytovací 
kapacity
1,- Kč za každé využité lůžko a den

Květuš
• U „prodejny“ – sklo, plasty včetně PET 

lahví
Růžená
• U „kapličky“ – sklo, plasty včetně PET 

lahví
Nosetín
• U „kulturního domu“ – sklo, plasty včet-

ně PET lahví
Nová Ves - Vilín
• U „kulturního domu“ – sklo, plasty včet-

ně PET lahví
Ratiboř
• U „kulturního domu“ – sklo, papír 

Sběrné místo – plasty včetně PET lahví, 
Hněvanice
• U „rybníčku“ – sklo, plasty včetně PET 

lahví 
Branišovice
• U „autobusové zastávky“ – sklo, plasty 

včetně PET lahví 
Záluží
• U „rybníčku“ – sklo, plasty včetně PET 

lahví 
Podchýšská Lhota
• U „rybníčku“ – sklo, plasty včetně PET 

lahví 
Mezný
• U „zvoničky“ – sklo, plasty včetně PET 

lahví 
Kvašťov
• U „teletníku“ – sklo, plasty včetně PET 

lahví 
Stanoviště na odpad z úklidu a údrž-
by hřbitova 
• hřbitov - Chyšky


