
Masopust bylo v minulosti období od Tøí králù do Popeleèní støedy. V dobì masopustu se na královském dvoøe konaly hostiny, ve mìs-
tech tancovaèky, na vesnici vepøové hody. Masopust byl pro lidi svátkem hodování, bìhem kterého se pøipravovali na následný pùst. 
Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý pøed Popeleèní støedou, byla vyvrcholením masopustu. Na 
Popeleèní støedu se naposledy konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještì byla povolena koøalka. Obìd však 
už byl pøísnì postní, což vìtšinou bývala èoèka s vajíèkem, sýr, chléb, vaøená krupice, peèené brambory.

V nìkterých regionech je souèástí oslav obøadní prùvod masek, který obchází s muzikou vesnice. Putování je plné legrace, dobrého jídla, 
tance a pití od domu k domu. I v Chyškách mají maškary dlouholetou tradici, která v posledních letech pøes veškerou snahu trochu upadá.

Maškary  organizovali  pøed léty v Chyškách Boháèovi. Chodilo hodnì lidí za masky, hlavnì dospìlých. Jezdil napøíklad cikánský vùz 
s košatinou a chyšeètí s ním byli i v Milevsku. Za léta, kdy se v Chyškách slavil masopust se na návsi vystøídalo bezpoèet nápaditých 
masek.  Pøipojil se prý i bývalý øeditel základní školy pan Urban, který šel napøíklad za kocoura. Chodila ale také bába s nùší, kobyla - 
klibna, cirkusáci a mnoho dalších masek.

Obec Chyšky proto prosí všechny obèany Chyšek i okolních vesnic, spolky a ostatní nadšence pro dobrou vìc, aby se zúèastnili ma-
sopustního veselí nejlépe v maskách nebo alespoò jako diváci. 

Masopustní rej se letos uskuteèní v nedìli 26. února 2017. 
Po prùvodu Vás všechny srdeènì zveme na posezení pøi hudbì, pøi kterém bude možnost si zatanèit a zazpívat. Každá maska obdrží 
teplé obèerstvení.                                                                                          Na Vaši návštìvu a hojnou úèast v prùvodu se tìší Obec Chyšky. 

Vážení spoluobèané,

Nacházíme se na poèátku roku 2017. Je to rok, kterým se otevírá druhá polovina volebního období zastupitelstva obce a zastupitelé mají 
tak polovinu volebního období za sebou. Zda se jim daøí za uplynulé období plnit svá pøedsevzetí, je na Vašem posouzení. 

Stejnì jako zastupitelé má za sebou dva roky práce redakèní rada „CHYŠECKA – obèasníku ze života obce a okolí“. Pøed dvìma roky 
byla pøijata nová forma a zpracování zpravodaje o Chyškách. Do té doby byl zpravodaj vydáván ve formátu A5 a spíše se podobal sami-
zdatu. Svým vzhledem nevyboèoval z podobnì vydávaných zpravodajù. Novì pøijatá forma má vzhled novinového vydání, je barevná se 
spoustou fotografi í a hlavnì podaøilo se do jeho pøípravy zapojit spoluobèany a spolky z Chyšek i z ostatních osad. Ti jsou ochotni zasílat 
èlánky o své práci a zájmech, vzájemnì se tak informují a jsme si tak všichni pomyslnì blíže.

Je vydáván ètvrtletnì v nákladu 1 000 ks. Noviny jsou zdarma a rozvážejí je zamìstnanci obce obèanùm a chalupáøùm do schránek. 
Èást výtiskù je k dispozici návštìvníkùm informaèního støediska v Milevsku, v Milevském klášteøe a zájem projevily i nìkteré milevské 
obchody, kde si je zákazníci poptávají. Život v naší obci tak sledují i lidé ze širokého okolí. Celé bøímì na pøípravì a vydání po celé dva 
roky leželo na redakèní radì. Té v její práci po technické stránce i radou vydatnì pomáhal pan Vladimír Pruška. Bez jejich nadšení, 
obìtavosti, zápalu pro práci by nebylo možné uskuteènit vydání pøedešlých èísel. Ocenìním jim mùže být zájem o vydávané výtisky ze 
strany ètenáøù a jejich ohlasy na nì. K tìmto pozitivním ohlasùm se chci touto cestou pøipojit i já, podìkovat jim tímto zpùsobem za jejich 
práci a vyjádøit pøání, aby redakèní radì souèasný elán, úsilí a zápal vydržel co nejdéle. Aby jejich práce dále tìšila i všechny ètenáøe.

Zároveò chci využít této pøíležitosti a podìkovat všem obèanùm, zastupitelùm, redakèní radì a pracovníkùm obce za jejich práci a na 
poèátku nového roku 2017 popøát všem hodnì zdraví, pracovních a životních úspìchù, klidu a pohody v osobním životì.

       

Vážení spoluobèané,

rád bych v krátkosti zrekapituloval a pøipo-
mnìl období èinnosti nového zastupitelstva 
a akce, které byly za tuto dobu udìlány. 

Na poèátku volebního období obec hos-
podaøila s roèním rozpoètem 14 miliónù 
a s úsporami na bankovních úètech ve výši 
24 000 000 korun. 

Po oba roky zastupitelstvo pøipravilo 
a schválilo rozpoèet schodkový (výdaje 
pøevyšovaly pøíjmy). Plánované pøíjmy byly 
v roce 2015 - 14 019 636, v roce 2016 – 
14 254 700 korun, plánované výdaje byly 
v roce 2015 – 17 393 242, v roce 2016 
– 18 043 700 korun. Skuteènost v roce 
2015 byla v pøíjmech 15 052 715 a ve 
výdajích 18 050 245 korun, schodek èinil 
2 997 530 korun. V roce 2016 byly sku-
teèné pøíjmy 17 144 469 korun a výdaje 
20 243 404 korun, schodek èinil 
3 098 935 korun. Úhrada schodkù byla po 
oba roky hrazena z úspor z pøedcházejících let. 

Co se za tyto dva roky podaøilo uskuteènit? 

V prvním volebním roce se pokraèovalo 
v práci, která byla rozpracovaná z pøe-
cházejícího období. Jednalo se pøedevším 
o pøípravu výstavby èistírny odpadních 
vod v Chyškách. Odkanalizování a èištìní 
splaškù je jeden z prvoøadých úkolù, který 
je jednou z podmínek povolení vypouštìní 
splaškových vod do vodoteèí. Velkým pro-
blémem je získat vhodné pozemky, které 
mohou být využity pro stavbu èistíren. 
Vzhledem ke konfi guraci terénu v Chyš-
kách budou potøeba tøi èistírny. 

V roce 2015 se podaøilo odkoupit vhodný 
pozemek pro umístìní èistírny smìrem 
k Vlksicím.  Za vykoupení pozemku obec 
vydala 1,3 mil. korun. Koncem roku bylo 
dohodnuto odkoupení dalšího pozemku, 
potøebného ke stavbì èistírny nad Kvì-
tuší. Na konci roku 2016 byl pozemek 
koupen za 400 000 korun. V roce 2015 
bylo vyhlášeno výbìrové øízení a byla vy-
brána projekèní kanceláø, která pøipravu-
je projektovou dokumentaci pro územní 
a stavební øízení. Byla vybrána projekèní 
kanceláø EKO-EKO z Èeských Budìjovic, 
která pøedložila nejvýhodnìjší nabídku 
splòující naše požadavky. Na zpracování 
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Podaøí se nám oživit v Chyškách masopust?

Aktuálnì
Sbor dobrovolných hasièù Nosetín 
Vás srdeènì zve na Hasièský ples, kte-
rý se koná 28. 1. 2017 od 19.30 hodin 
v Kulturním domì v Chyškách. K tanci
i poslechu hraje skupina RELAX.

Sbor dobrovolných hasièù Chyšky 
si Vás dovoluje pozvat na tradièní 
Hasièský bál, který se koná v sobo-
tu 18. 2. 2017 od 19.30 hodin v sále 
Kulturního domu Chyšky. K tanci a po-
slechu zahraje hudební skupina TICHÁ 
POHODA z Chyšek. Je pøipravena boha-
tá tombola. Prodej lístkù bude probíhat 
u vstupu.   

Sbor dobrovolných hasièù Kvìtuš 
Vás srdeènì zve na Hasièský ples, 
který se koná 18. 2. 2017 od 20.00 
hodin v Kulturním domì v Kvìtuši. 
K tanci i poslechu hraje hud. skupina 
The Gentleman z Milevska.

projektu tøí èistíren a pøívodní kanalizace 
bude potøeba 1,1 mil. korun. V souèasnosti 
se pøipravuje projektová dokumentace pro 
stavební øízení. Nejnároènìjší bylo zajištì-
ní souhlasù vlastníkù pozemkù, pøes které 
má vést kanalizaèní pøípojka. Nìkteøí ma-
jitelé nesouhlasili za žádných podmínek. 
Muselo se tak hledat nové øešení a žádat 
o nové souhlasy od vlastníkù pozemkù. Te-
prve pak bylo možné požádat o vyjádøení 
potøebné úøady.  V roce 2017 se bude dále 
pøipravovat projektová dokumentace pro 
stavební øízení. Ta bude využita jako pod-
klad pro podání žádosti o dotaci. Náklady 
na realizaci celé akce odkanalizování Chy-
šek pøesáhnou souèasné fi nanèní možnosti 
obce a bez dotace bude realizace problema-
tická, prakticky nemožná.  

Další úkol, který pøedešlé zastupitelstvo 
øešilo, bylo vytvoøení prostoru pro výstav-
bu rodinných domkù. Tento úkol se øeší již  
nìkolik let. Jednou z hlavních pøekážek je 
malý poèet pozemkù ve vlastnictví obce, 
vhodných pro tento úèel. Obec bìhem po-
sledních let pøipravila nìkolik variant. Byla 
vypracována studie na pozemcích obce 

pro zástavbu domkù v Hnìvanicích. Zájem 
o tyto pozemky nebyl a není. Proto se další 
práce na pøípravì území zastavily. 

Další možnost obec využila a získala nabí-
zený státní pozemek v Rùžené. Podmínkou 
pøevodu bylo využít tento pozemek k vý-
stavbì rodinného domu. V souèasnosti je již 
tento  pozemek zastavìn. Nejvìtší snaha se 
soustøedila na získání stavebních pozemkù 
v Chyškách. Byly postupnì vytvoøeny tøi va-
rianty. Jedna byla neúspìšná, protože nedo-
šlo k dohodì o odprodeji pozemkù. Ve dvou 
dalších lokalitách se podaøilo odkoupit vìt-
šinu potøebných pozemkù. Jejich pøíprava 
však narazila na problémy s odkanalizová-
ním a s uvedením do souladu s územním 
plánem. Pøesto zaèala pøíprava lokality 
smìrem na Vlksice. V roce 2012 byla vytvo-
øena základní studie, ale bohužel v dùsled-
ku již zmínìných problémù, se další práce 
musely zastavit do doby zpracování nového 
územního plánu. Zpracování nového územ-
ního plánu bylo zahájeno na podzim roku 
2012 výbìrem zpracovatele. Náklady na 
zpracování nového územního plánu jsou 
z èásti hrazeny z dotace Jihoèeského kraje. 

Cena za zpracování bude vzhledem k ví-
cepracím 250.000 korun. Pøedpokládané 
ukonèení bylo plánováno na rok 2015, ale 
vzhledem ke snaze vyhovìt požadavkùm 
obèanù, první veøejné projednávání bylo až 
v prosinci roku 2016. 

Z dùvodù pøipomínek pøi veøejném projed-
návání bude potøeba ještì jedno veøejné 
projednávání, a proto bude schválen územ-
ní plán až v letošním roce. Teprve pak bude 
možné pokraèovat v pøípravì území pro vý-
stavbu rodinných domkù v Chyškách. 

Stejnì nároèné a zásadní bylo rozhodnu-
tí zastupitelstva, které muselo øešit, jestli 
postavit trafostanici pro základní školu 
nebo bude nutné  zmìnit zsystém vytápìní. 
K tomuto rozhodnutí byla obec pøinucena 
vydáním zákona. Pøedpokládaný náklad na 
výstavbu trafostanice byl vyèíslen na 1,5 
mil. korun. S ohledem na tuto skuteènost 
a neustále se zvyšujícími náklady na topení 

Pokraèování na str.2
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Pokraèování ze str.1

elektrickou energií zastupitelstvo rozhodlo 
zmìnit systém topení. V roce 2015 byla vy-
brána projekèní kanceláø, která zpracovala 
projektovou dokumentaci a v roce 2016 
byla vybrána fi rma, která akci zrealizovala. 
Zkušební provoz byl ukonèen na konci pro-
since 2016. Celkové náklady (projekt, po-
platky, náklady na likvidaci elektro, instala-
ce nového topení) na realizaci této akce jsou 
3 326 000 korun. Dodavatele obec vybrala 
na základì výbìrového øízení. Vítìzná fi rma 
pøedložila nabídku za 2,7 mil. korun. Projek-
tované náklady byly ve výši 3,1 mil. korun.  

Do èinnosti roku 2015 zaøadilo zastupitel-
stvo modernizaci školní kuchynì. Rozhod-
nutí vycházelo z naøízení hygieny. Moderni-
zace byla zrealizována za 550 000 korun. 

Mimo výše uvedené akce byly do èinnosti 
obce roku 2015 naplánovány opravy míst-
ních komunikací v hodnotì 700 000 korun. 
Byly opraveny silnice v Podchýšské Lhotì, 
Nálesí, v Chyškách a opraven pøístup pøed 
mateøskou školu za 100 000 korun. Do 
tìchto oprav byla zaøazena i oprava chodní-
ku pøed mateøskou školou, byla vymìnìna 
stará dlažba za novou zámkovou dlažbu. 

Na žádost obèanù byla do oprav bìhem 
roku neplánovanì zaøazena oprava cesty 
pøes Èerný les do Radíkov. Souèasnì byla 
zpevnìna obecní cesta mezi Vodìrady 
a Radíkovy. Dùvodem tohoto rozhodnutí byl 
velice špatný stav lesní cesty. V souvislosti 
s opravou bylo vyvolané jednání s vlastní-
kem lesa, který vyjádøil nesouhlas s použí-
váním cesty pøes les.  Bylo zahájeno jedná-
ní, které probíhalo až do konce roku 2016. 
Teprve na jeho konci bylo nalezeno pøija-
telné øešení. Do budoucna se však nelze 
spoléhat na to, že nebude využití cesty pøes 
les zrušeno. Pak bude tøeba mít zajištìnu 
náhradu a tou je dnes polní cesta z Vodìrad 
do Radíkov. Kompletní oprava obou cest 
stála témìø 250 000 korun.  

Další, tentokrát plánovanou akcí roku 
2015, byla výmìna kuchyòských linek 
a sporákù v obecních bytech, témìø za 
100 000 korun. V témže roce byla provede-
na výmìna oken a dveøí v Kulturním domì 
v Ratiboøi za 390 000 korun, která nava-
zovala na rok starou akci, opravy støešní 
krytiny a komínù. Na tuto akci obec získala 
dotaci z Jihoèeského kraje ve výši 170 000 
korun. V tomto roce byla zahájena moder-
nizace fotbalového høištì v Chyškách. Bylo 
ve spolupráci s fotbalisty z èásti opraveno 
oplocení. Další práce na oplocení pokraèo-
valy v roce 2016. Bylo vybudováno parko-
vištì za 280 000 a nainstalováno cvièební 
náøadí za 140 000 korun.  

V plánu roku 2015 byl zaøazen nákup ví-
ceúèelového auta, který nahradil 36 let 
starou multikáru. Cena za poøízení vozidla 
GAZ byla 714 700 korun. 

Neplánovanì museli zastupitelé rozhod-
nout, zda odsouhlasí nákup restaurace 
v Chyškách, která je souèástí kulturního 
domu. Rozhodování bylo složité. Pokud by 
obec nabídku vlastníka restaurace odmítla, 
hrozilo nebezpeèí nevhodného využití pro-
storù novým vlastníkem. Výsledkem bylo 
odsouhlasení nákupu. Kupní cena byla sta-
novena na základì posudku. Obec zaplatila 
za restauraci 2 380 000 korun a za poze-
mek 85 000 korun. Neménì dùležité bylo 

zajištìní provozu. To se na poèátku roku 
2016 podaøilo. V roce 2016 byly provede-
ny nezbytné opravy, aby byl možný provoz 
(opravy v kuchyni, zprovoznìní ústøedního 
topení, nákup židlí, oprava salónku). Nákla-
dy na zprovoznìní byly 160 000 korun. 
Pokud budeme chtít zajistit pro sebe a hos-
ty kulturní prostøedí, další náklady budou 
bohužel následovat, napø. výmìna oken, 
výmìna podlahové krytiny. 

V roce 2016 se pokraèovalo v pøípravì 
projektové dokumentace výmìny veøejné-
ho osvìtlení v Chyškách a v  Branišovicích. 
Tyto práce probíhaly soubìžnì s akcí vlast-
níka distribuèní sítì, který ruší venkovní 
elektrické vedení NN v Chyškách a Bra-
nišovicích. Tyto práce byly zahájeny již 
v roce 2014, pokraèovaly bìhem roku 2015 
a byl reálný pøedpoklad, že budou ukonèeny 
v roce 2016. Vlastní realizace byla pod-
mínìna zahájením prací na uložení elek-
trického vedení NN do zemì.  Podobným 
zpùsobem probíhala výmìna veøejného 
osvìtlení v Záluží, na Ratiboøci a v Hnìva-
nicích. Dùvody, proè obec použila takové 
øešení, jsou pøedevším dva. Jedním je, že by 
zùstalo na sloupech pouze vedení veøejné-
ho osvìtlení. Pokud by bylo vedení uloženo 
do zemì, bylo možné spoleènì uložit kabe-
ly veøejného osvìtlení do stejného výkopu 
s kabely NN.  Projektová pøíprava a zpra-
cování projektové dokumentace probíhaly 
i na stavbu chodníku. Chodník mìl být po-
staven ve smìru z návsi k areálu zemìdìl-
ského družstva. Tato stavba byla nedoèka-
vì oèekávána od obèanù, kteøí zde bydlí. 
V obou pøípadech problémem s ukonèením 
prací na projektu bylo jednání s vlastníky 
pozemkù. Tato jednání celou akci prodlu-
žovala. Bez vyøešení vlastnických vztahù 
nelze projekt realizovat! Ještì bìhem roku 
2016 bylo potøeba vyøešit nìkteré vlastnic-
ké problémy. 

Výstavba èásti chodníku, vzhledem k pøed-
pokladu doøešení dohod s vlastníky po-
zemkù, byla zaøazena do plánu roku 2016 
a byla na ni získaná dotace z Jihoèeského 
kraje ve výši 210 000 korun. Do konce 
roku 2016 byla zkolaudována èást od ha-
sièské zbrojnice k areálu zemìdìlského 
družstva. Tato èást byla technicky i fi nanè-
nì nároènìjší, než bude realizace zbývají-
cí èásti k návsi. Náklady na výstavbu byly 
1 070 260 korun. V rámci výbìrového øíze-
ní byly realizované náklady o 250 000 ko-
run nižší než projektované náklady. Pøesto-
že se již po chodníku chodí, èeká obec ještì 
hodnì práce. Bude tøeba dokonèit jednání 
o pøevodu vlastnictví pozemkù pod stavbou 
chodníku. 

O opravì veøejného osvìtlení bylo rozhod-
nuto teprve na poèátku roku 2016. V té 
dobì obec obdržela informaci, že uložení 
kabelù NN do zemì v Chyškách a v Bra-
nišovicích bude realizované v roce 2016. 
Nebylo možné vzhledem k termínu získat 
dotaci a náklady musí obec uhradit z vlast-
ního rozpoètu. Prùbìh výbìrových øízení 
byl hodnì nároèný. Velice nároèné a nìkdy 
i bouølivé bylo jednání zastupitelstva o po-
užití typu svítidel v Chyškách. Byla øešena 
varianta sodíkových nebo ledkových lamp. 
Zvítìzila varianta o nìco dražší – ledková. 
Vzhledem k tomu, že na výmìnì svítidel se 
ještì pracuje, mùže si každý porovnat osví-
cenou ulici ledkovými svítidly a sodíkovými 
svítidly. Spotøeba elektrické energie tohoto 

typu svítidel by mìla být polovièní. Režim 
svícení nových svìtel je nastaven tak, že 
okolo 23 hodiny klesne svítivost o 25% 
a hodinu po pùlnoci o dalších 25%. Ve ètyøi 
hodiny se svítivost vrátí na pùvodní hod-
notu. Celková výmìna svìtel v Chyškách 
bude ukonèena do jara roku 2017. Vìtší 
èást nákladù byla uhrazena do konce roku 
2016, zbytek bude uhrazen po dokonèení 
díla. Celkové náklady na osvìtlení Chyšek 
jsou 3 900 000 korun. Veøejné osvìtlení 
v Branišovicích je v provozu od poloviny 
prosince loòského roku.  Na poèátku letoš-
ního roku 2017 bude modernizace dokon-
èena. Náklady na realizaci ve výši 524 000 
korun budou uhrazeny v roce 2017. Mezi 
plánovanými akcemi roku 2016 byla výmì-
na oken a dveøí v bytech na poštì v Chyš-
kách. Cena za dílo byla 186 270 korun. 

Byla dokonèena modernizace sociálního za-
øízení v mateøské škole za 290 000 korun. 

Na jaøe byla mezi Chyškami a Novou Vsí ob-
novena stromová alej za 216 000 korun. 
Na tuto akci obdržela obec dotaci z ÈEZ ve 
výši 130 000 korun. 

V roce 2016 oslavila Obec Chyšky výro-
èí 725 let od první písemné zmínky o ní. 
U této pøíležitosti obec vìnovala dar Farnos-
ti Chyšky ve výši 250 000 korun na stavbu 
nových varhan formou adopce píšśaly.

Nìkteré zahájené akce svým charakterem 
a nároèností budou pøecházet do èinnosti 
letošního roku, jako napøíklad dokonèení 
veøejného osvìtlení, dokonèení chodníku. 
Nìkteré možná pøesáhnou i volební obdo-
bí, jako výstavba èistíren odpadních vod. 

V roce 2015 a 2016 byly výdaje vyšší 
o 6 472 541 korun. Vzhledem k tomu, že 
obec èekají nezbytnì nutné výdaje v dal-
ších letech, bude nutné spíše spoøit než 
z úspor odebírat.     Ing. Miroslav Maksa

Pøíjmy
Název závazného ukazatele celkem Kè

Daò z pøíjmù fyz.osob ze záv.èinn. a funkè.pož. 2 300 000,00   
Daò z pøíjmù fyz.osob ze samost.výdìl. èinn. 40 000,00   
Daò z pøíjmù fyz.osob z kapitálových výnosù 270 000,00   
Daò z pøíjmù právnických osob 2 700 000,00   
Daò z pøíjmù právnických osob za obec 100 000,00   
Daò z pøidané hodnoty 5 900 000,00   
Poplatek za odvoz odpadu obyvatelé 470 000,00   
Poplatek ze psù 27 000,00   
Poplatek za užívání veøejného prostranství 3 000,00   
Poplatek ze vstupného 4 000,00   
Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00   
Odvod z loterií 50 000,00   
Správní poplatky 13 000,00   
Daò z nemovitostí 1 000 000,00   
Neinv.pøijaté transfery - souhr. dotaèní vztah 310 000,00   
Pìstební èinnost 2 000,00   
Pitná voda 5 000,00   
Knihovna 2 000,00   
Ostatní záležitosti kultury - akce poøádané obcí 10 000,00   
Veøejný rozhlas 1 000,00   
Zájmová èinnost v kultuøe 40 000,00   
Ostatní zájmová èinnost a rekreace 15 000,00   
Ostatní ambulantní péèe 100 000,00   
Bytové hospodáøství 800 000,00   
Nebytové hospodáøství 83 000,00   
Poplatek z hrobù 15 000,00   
Komunálni služba a územní rozvoj 130 000,00   
Poplatek za odvoz odpadu podnikatelé 24 000,00   
Ostatní odpad 8 000,00   
Využívání a zneškodòování komunálních odp. 60 000,00   
Èinnost místní správy 2 000,00   
ostatní pøíjmy z fi nanèních oprací 5 000,00   
celkem  14 499 000,00   

Výdaje
Název závazného ukazatele - rozpis celkem Kè

Pìstební èinnost 33 000,00   
Pøíspìvek na pojízdnou prodejnu 5 000,00   
Silnice celkem 1 295 000,00   
Pitná voda 85 000,00   
odpadní vody, kanalizace celkem 1 011 000,00   
Úprava drobných vodních tokù 40 000,00   
Mateøská škola celkem 630 000,00   
Základní škola celkem 1 800 000,00   
Knihovna 226 000,00   
Ostatní zál. kultury - akce poøádané obcí 50 500,00   
Kulturní a církevní památky 190 000,00   
èinnost registr.církví a nábož.spol.celk. 5 000,00   
Veøejný rozhlas 60 000,00   
Vydání zpravodaje 65 000,00   
Zájmová èinnost v kultuøe 317 000,00   
SPOZ 139 000,00   
Zájmová èinnost a rekreace celkem 361 000,00   
Ostatní ambulantní péèe 150 000,00   
Neinv.transfery spolkùm - protidr. prevence 3 000,00   
Bytové hospodáøství 1 361 000,00   
Nebytové hospodáøství 408 000,00   
Veøejné osvìtlení celkem 1 170 704,00   
Pohøebnictví 39 000,00   
Územní plánování 200 000,00   
Komunálni služba a územní rozvoj celkem 730 500,00   
Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù 10 000,00   
Sbìr a svoz komunálních odpadù 630 000,00   
Sbìr a svoz ostatních odpadù 80 000,00   
Využívání a zneškodò. komunálních odpadù 40 000,00   
Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 160 000,00   
Nespecifi kované rezervy 100 000,00   
Požární ochrana 654 800,00   
Zastupitelstva obcí 1 100 000,00   
Èinnost místní správy 2 407 000,00   
Poplatky bankám 8 000,00   
Pojištìní funkènì nespecifi kované 70 000,00   
DPPO za obec + odvod DPH 130 000,00   
dary, dotace 150 000,00   
vratka dotace na volby 23 394,00   
celkem 15 937 898,00

Co nás èeká v letošním roce? V dobì pøípravy zpravodaje ještì nebyl rozpoèet obce na 
letošní rok Zastupitelstvem obce Chyšky projednán a schválen. Jedná se tedy pouze o návrh, 
který mùže být pozmìnìn. Do rozpoètu jistì budou zahrnuty akce rozpracované a nedo-
konèené v roce 2016. Jedná se pøedevším o dokonèení veøejného osvìtlení v Chyškách 
a v Branišovicích. Bude se pokraèovat v pøípravì projektové dokumentace veøejného osvìt-
lení na Kvašśovì a bude pokraèovat práce na dokonèení projektu pro výstavbu èistíren od-
padních vod v Chyškách. Do plánu budou jistì zahrnuty akce, na které byla podána žádost 
o dotaci. Jsou to akce - oprava støešní krytiny, výmìna oken a dveøí v domì 24 v Hnìva-
nicích, pøístavba kabin v Kvìtuši a oprava požárního vozidla T 148 z Chyšek. S ohledem 
na rozpracované akce je návrh rozpoètu i tentokrát schodkový. Schodek by nemìl být tak 
vysoký jako pøedešlá léta a v každém pøípadì by se bìhem roku nemìl zásadnì zvyšovat 
o další velké a fi nanènì nároèné akce. 
V roce 2017 se pøedpokládá pøíjem 
14 499 000 korun a výdaje 15 937 898 
korun. Výše schodku je 1 438 898 korun. 
Základní vyèíslení je v tabulkách pøíjmù 
a výdajù.         Miroslav Maksa, starosta obce

Výmìna veøejného osvìtlení v Chyškách 

Výstavba èásti chodníku v Chyškách 

Vytápìní základní školy v Chyškách 
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Posezení s dùchodci Ratiboøští 
hasièi v roce 

2016

Chyšecká školní kronika – díl III. (1919 – 1933)
• V kvìtnu roku 1919 byly na oslavu ukon-

èení 1. svìtové války vysazeny za Chyš-
kami smìrem ke Kvìtuši 3 lípy svobody 
– Masarykova, Èeskoslovenských legií 
a Havlíèkova. Byla to veliká událost. Lidé 
šli prùvodem s hudbou. Žáci nesli lípy, 
ozdobené fábory v národních barvách 
a èervenobílé sloupky se jmény stromù. 
Dívky byly v krojích, zúèastnily se okolní 
hasièské sbory, žactvo, uèitelstvo, pøed-
stavitelé obce a velké množství obyvatel. 
Promluvil pan Stanislav Horný, zaznìla 
èeská a slovenská hymna. Náboženské 
úkony ve škole se toho roku staly dob-
rovolnými. Bylo zapovìzeno pìstování 
rakouského vlastenectví ve školách. 
První tøídu uèil pan uèitel Jan Maroušek 
– 60 dìtí, druhou tøídu pan uèitel Sta-
nislav Horný – 46 dìtí, tøetí tøídu paní 
uèitelka Františka Kuchtová – 53 dìtí, 
ètvrtou tøídu pan uèitel Karel Vavruška 
– 87 dìtí a pátou tøídu pan uèitel Karel 
Vanìk – 94 dìtí.

• V roce 1920 sehrály dìti divadelní 
pøedstavení Zlatý lupínek a Princezna 
Zlatohvìzdka. 1.záøí byl uèitel Antonín 
Košta, který byl odvelen za války ke 
102. pluku do Benešova a od 24. záøí 
1914 byl nezvìstný z bojištì v Srbsku, 
prohlášen za mrtvého. V kronice je ve-
psáno: „Milený druhu! Odpoèíváš daleko 
v bratrské zemi srbské, padnuv v cizích 
službách pro zájmy nám nepøátelských 
Habsburgù. Vìø však, že i z krve Tvojí 
vyrostla samostatnost Tvého drahého 
národa. Budiž Ti vdìèná pamìś!“ An-
tonín Košta pùsobil ve zdejší škole od 
1. bøezna 1913, založil zde pìvecký sbor 
a v èervnu 1914 s ním poprvé vystoupil.

• V únoru 1921 probìhlo sèítání lidu. 
V Malé Chýšce bylo tehdy 411 obyva-
tel, v Nové Vsi 107, na Hrachovì 40, 
v Rohozovì 72, ve Lhotì Tetaurovì 98, 
v Záluží 145, v Kvìtuši 251, na Kvašśo-
vì 84, v Nosetínì 110, v Rùžené 121, 
ve Vilínì 27, na Branišovì 12, ve Vodì-
radech 31 a v Radíkovech 31 obyvatel. 
19. záøí 1921 byl odhalen památník 
padlým vojákùm a legionáøùm pøed kos-
telem. Ve výboru pro postavení pomníku 
byli i 4 uèitelé.

•  V roce 1922 bylo pøi stromkové slavnos-
ti vysazeno 10 stromù. Zaèala fungovat 

veøejná knihovna. 8. èervence byla za-
vedena autobusová linka Milevsko-Malá 
Chýška-Sedlec-Heømanièky. Byla zøíze-
na obèanská (mìšśanská) škola. O její 
zøízení se velkou mìrou zasloužil uèitel 
Josef Tomášek. Píše se, že jeho jméno 
by mìlo být zapsáno v kronice zlatým 
písmem. Vìtšina akcí byla spoleèná pro 
školu obecnou i mìšśanskou.

•  Roky 1923-1924 nelze z kroniky pøe-
èíst, protože strany jsou slepené. Do kro-
niky se totiž zaèaly vlepovat fotografi e.

•  V dubnu 1925 byl do Chyšek na poštu 
zaveden telefon. Od 1. èervence byly obì 
školy spojeny pod jednu správu. Do ško-
ly obecné chodilo 159 dìtí a do školy 
mìšśanské 131 dìtí. 31. øíjna byl svátek 
spoøivosti. Dìti dostaly od Spoøitelního 
a záložního spolku vkladní knížku 
s vkladem 2 koruny.

•  V roce 1926 bylo pøi Stromkové slav-
nosti vysázeno 40 klenek pøi cestì 
ke Støíteži. Nìkolik dìtí onemocnìlo 
nemocí, jíž se¨øíkalo oèní spalnièky.
18. listopadu zemøel uèitel Josef Tomá-
šek. Pùsobil ve škole od 1.3.1898 do 
roku 1912. Jeho zásluhy byly ohromné 
a netýkaly se pouze školy.

•  Od února 1927 byla dìtem opìt v zim-
ních mìsících vydávána teplá polévka. 
Chodilo si pro ni 55 dìtí. 13. bøezna 
probìhla velká oslava narozenin T. G. 
Masaryka. 22. dubna byla opìt Strom-
ková slavnost a pøi ní bylo vysazeno 
40 klenek pøi cestì ke Støíteži. 23. dub-
na zemøela uèitelka Julie Vaòková. Ve 
škole pùsobila v letech 1879 – 1903. 
8. èervna jely dìti 3. a 4. tøídy na vý-
let na Vysoký Chlumec. Dìti z mìšśan-
ské školy navštívily Karlùv Týn, Prahu 
a Konopištì. V Praze byly na pøedstave-
ní hry „Z pohádky do pohádky“ v Národ-
ním divadle. 22. a  26. kvìtna hrály dìti 
v hospodì  U Antonína Severína di-
vadlo „O zakletém srdíèku“. 213 dìtí 
ze školy bylo èleny Èerveného køíže. 
Byla zavedena výuka vaøení pro dívky. 
28. øíjna probìhla oslava samostatnosti. 
Veøejné i soukromé budovy byly nazdo-
beny fábory v národních barvách.

•  V roce 1928 byla do školy zakoupena 
lékárnièka za 260 korun. Øeditel ško-

ly Stanislav Horný byl zvolen starostou 
obce. Byl také pøedsedou místní školní 
rady, pokladníkem Kampelièky, okres-
ním dùvìrníkem Kampelièek okresu 
milevského a èlenem starostenského 
sboru okresu milevského.

•  28. øíjna probìhla oslava 10. výro-
èí vzniku republiky. Oslava zaèala již 
27. øíjna veèer výstøely z hmoždýøù. Pa-
mátník padlým byl ozáøen Bengálským 
ohnìm. Uèitelé zapìli „Ktož jsú boží bo-
jovníci“. V nedìli 28. øíjna ráno zahrála 
hudba budíèek. Zaèal se øadit prùvod. 
Jeden ze žákù nesl kytici k památníku. 
Dìti pøednesly básnì a zapìly „Den slav-
ný opìt nastal nám“. Hudebníci zahráli 
z oken školy „Bývali Èechové“. Stanislav 
Horný pronesl proslov, který zakonèil 
slovy: „Ty vlajko modro-èerveno-bílá, 
ty svatý symbole naší státní samostat-
nosti, vzduj se, nechś šelest Tvùj zaletí 
daleko daleko a zvìstuje celému svìtu, 
že vlaješ nad národem, který svojí pil-
ností, pracovitostí, šetrností a vzdìláním 
øadí se k ostatním národùm svìtovým 
a že nezahyne, nýbrž dle proroctví velké 
knìžny Libuše, že „Èeský národ nesko-
ná, on všechny zloby slavné pøekoná.“ 
Žáci pøísahali  vìrnost Èeskoslovenské 
republice. Veèer bylo hráno divadelní 
pøedstavení „Kubata dal  hlavu za blata“. 

•  V roce 1929 napadlo ohromné množství 
snìhu, cesty byly neschùdné. Udeøily po-
lární mrazy. Školu nebylo možno vyto-
pit, dìti chodily promrzlé. 15. 2. - 1. 3. se 
nevyuèovalo.  V dubnu stále ještì padal 
sníh a byly mrazy. Na èásti zahrady vel-
kostatku vznikla školní zahrada s tím, že 
by zde jednou mohla stát i budova školy.

•  V roce 1930 byly dìti opìt na školním 
výletì v Praze. Svezly se také parníkem. 
Byla opìt vydávána polévka dìtem. Por-
ce polévky stála v tomto roce 70 haléøù.  
Správcem školní zahrady byl ustanoven 
uèitel Josef Chochole. Byla zde epidemie 
èerného kašle. 
26. øíjna napadla spousta snìhu, o den 
pozdìji pøišla vichøice a polámala stro-
my. Dìti chodily do školy promrzlé a 
promoèené, tøídy vypadaly jako sušárny. 
10. a 11. prosince napadlo 1,5 metru 
snìhu. Byla epidemie spalnièek. 

•  V únoru roku 1931 bylo hrozné poèasí. 

Øeditel prý nepamatoval za posledních 
24 let podobné podmínky. Byla epide-
mie chøipky. Dìti, nastupující do školy, 
dostaly od Kampelièky vkladní knížku se 
tøemi korunami. Øádily spalnièky, plané 
neštovice, zápaly, pøíušnice a záškrt. Zá-
škrtem onemocnìlo 25 dìtí. Jedna žáky-
nì zemøela. Ve škole se muselo topit od 
12. záøí. 24. záøí napadl první sníh.

•  V roce 1932 pøi Stromkové slavnosti 
bylo zasazeno 54 topolù pøi cestì k Mi-
levsku, 46 topolù a 50 ovocných stromù 
pøi cestì ke Støíteži. Pøi obecné škole 
byla pøechodnì zøízena 5. tøída. Byla 
v budovì è. 27. 17. listopadu zemøel 
uèitel Jan Maroušek. Pùsobil ve škole od 
roku 1881 do roku 1925.

•  V roce 1933 napadlo opìt velké množ-
ství snìhu. Byly velké vánice. Opìt øádily 
infekèní nemoci. Nìkteré dìti onemoc-
nìly záškrtem, angínou i jinými nemoce-
mi. Dìti opìt docházely na teplou polév-
ku. Ve škole se zaèalo velmi propagovat 
pití mléka.

Rokem 1933 je zakonèena druhá kniha 
školní kroniky. Poslední roky psal øeditel 
Stanislav Horný, který pokraèoval po svém 
tchánovi Janu Marouškovi. Na poslední 
stranu kroniky napsal dovìtek, který kon-
èí tímto odstavcem:

„V druhém díle školní kroniky pokra-
èoval Stanislav Horný a také ji dokon-
èil. Týž se dostal na zdejší školu obec-
nou v r. 1907, v roce 1921 ustanoven 
byl øeditelem mìšśanské školy smí-
šené a v r. 1925 spojena škola mìš-
śanská s obecnou školou pod jednu 
správu. Týž je zetem zemøelého øíd. 
uè. Jana Marouška. Škola obecná je 
ètyøtøídní s jednou zat. postupnou tøí-
dou, škola mìšśanská trojtøídní. Kéž 
hospodáøské pomìry se vbrzku tak 
upraví, aby i pro zdejší dìti mohla býti 
vybudována školní budova dnešním 
požadavkùm odpovídající.  

To by bylo nejvøelejší pøání podepsa-
ného pisatele.

V Chyškách 8. èervence 1933

Stanislav Horný øeditel“

              Stanislava Hejnová - kronikáøka

V pátek 25. listopadu 2016 v 17 hodin se 
v Kulturním domì v Chyškách v této po-
dobì již podruhé konalo setkání dùchod-
cù obce Chyšky a všech jejích pøilehlých 
osad. Organizaci akce si opìt vzalo na sta-
rost zastupitelstvo obce. Cílem zastupitelù 
bylo to, aby se akce zdaøila alespoò tak 
jako minule a aby lidé, kteøí dosáhli vìku 
65 let, pøišli i se svými partnery a v dobré 
náladì si užili pøipravený veèer.

V nachystaném sále, s jehož kvìtinovou 
výzdobou opìt pomohla paní Ivana Dvo-
øáková, se sešlo celkem 97 dùchodcù. Pøi-
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vítal je pan starosta Ing. Miroslav Maksa 
a promluvil také zástupce velitele  policie 
z Milevska nadporuèík Martin Strouhal. 
Seznámil pøítomné s nìkterými úskalími, 
se kterými se mohou senioøi v bìžném ži-
votì setkat. Potom pøedal pan starosta slo-
vo paní doktorce MUDr. Šárce Peterkové, 
která promluvila o vìcech kolem zdraví, 
což bylo velmi zajímavé. Velmi ochotnì 
také nabídla možnost, zeptat se pøípadnì 
na vìci, které by pøítomné zajímaly. Hezké 
bylo také vystoupení pana faráøe P. Mgr. 
Piuse Zdeòka Vágnera OPraem, který na-
konec všem popøál klidný adventní èas.

Hasièi v Ratiboøi se v roce 2016 podíleli 
velkou mìrou na opravì interiéru rati-
boøské kaplièky. O celé akci jsme psali 
v minulém èísle a nebyla to rozhodnì akce 
malá. V letošním roce se v Ratiboøi chystají 
k tomu, že kaplièku zkrášlí také zvenku.

Bìhem roku bylo nutné provést i další prá-
ce. Kromì toho se hasièi také podíleli na 
spoleèenském životì v obci. 

Hezká je obchùzka Mikuláše, andìla 
a 3 èertù, kteøí kromì Ratiboøe navštívi-
li také Hnìvanice, Branišovice a Nálesí. 
Konec roku slavili v Ratiboøi spoleènì 
v místní klubovnì. Pøi bohatém obèerstvení 
a v dobré náladì posedìli až do pùlnoci, 
aby spoleènì shlédli pùlnoèní ohòostroj. 

Všechny èleny Sboru dobrovolných hasi-
èù z Ratiboøe velmi zarmoutila smrt jejich  
spolubratra, který odešel ve velmi mladém 
vìku. Protože odešel od nedokonèené prá-
ce, rozhodli se, že pomohou nezištnì s je-
jím dokonèením.

Stanislava Hejnová ( z podkladù Stanislava Èapka)

Stejnì jako minule si pro seniory pøipra-
vily program dìti z místní základní školy. 
Protože advent již śukal na dveøe, bylo 
i vystoupení dìtí ladìné v tomto duchu. 
Hezké básnièky a písnièky vyvolaly na 
tváøích pøítomných nejeden úsmìv. Pøi 
písnièkách, které hrál Tomáš Koudelka na 
harmoniku si mnozí i zazpívali. 

Po ofi ciální èásti pøišlo na øadu obèerst-
vení a pak už jen zábava. Vyhrávali opìt 
dva muzikanti, kteøí si øíkají Strejèci a pøi 
jejich písnièkách bylo v sále velmi pøíjem-
nì. Byla pøíležitost pobavit se, pohovoøit a 
nebo si zazpívat. Atmosféra byla velmi po-
hodová a tak vìøíme, že se už všichni tìší 
na další setkání.          Stanislava Hejnová
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Turistické vycházky v okolí naší obce se 
nám staly témìø denní radostí. Zdolávání 
terénu, poznávání pøírodních krás a potká-
vání se s lidmi nám slouží  k  upevòování 
kondice a zdravíèka. Troufáme si i na delší 
trasy, a tak   v záøí 2016 jsme si opìt naplá-
novaly cestu na Šumavu. Ubytování jsme 
zvolily opìt v Prášilech. Hned po pøíjezdu 
jsme vyrazily k nejmenšímu, ale nejvýše 
položenému šumavskému jezeru Laka. Ná-
roènou cestu nám usnadòovala dobrá nála-
da a krásné sluneèné poèasí. 21 kilometrù 
jsme zvládly i se sbíráním hub a zpíváním. 
Druhý den jsme zvolily smìr Železná Ruda, 
odstavné parkovištì Špièácké sedlo a od-
tud pochod na nejvìtší šumavské Èerné 

Podzimní výlet na Šumavu

Veèer plný vzpomínek

Vokalistky z Chyšek zpívají 
již 20 let pro radost

jezero, v jehož hladinì se odrážely okolní 
husté lesy. Nároèný byl výstup do prudkého 
svahu po cestì vymleté dešti k rozhlednì 
na vrcholu Špièák, která zde stojí od roku 
2014 se 135 schody, vysoká 26,5 m. Pøe-
krásné výhledy do všech svìtových stran 
nám pomohly pøekonat i nejistotu pøi poci-
tu lehkého houpání rozhledny. U rozhled-
ny je koneèná 4 sedaèkové lanovky, která 
pøivážela turisty a hlavnì cyklisty, kteøí pak 
bez báznì sjíždìli po trati dolù do údolí. My 
jsme sešly k Èertovu jezeru, pak zpìt na Špi-
èácké sedlo a odjely na prohlídku Železné 
Rudy. Nedìlní dopoledne jsme vìnovaly ná-
vštìvì botanické zahrady v Prášilech, cestì 
do Srní  k Hauswaldské kapli. Je to poutní 
místo zasvìcené pannì Marii Lurdské, kam 
lidé pøicházeli s vírou v uzdravení. Èistá 
pramenitá voda je od studánky pøivedena 
tesanými vantroky. Upravené pítko má po-
dobu sklenìného bloku s otiskem dlaní èlo-
vìka, jehož autorkou je skláøka Vladimíra 
Tesaøová, která také vytvoøila oltáø a køížo-
vou cestu v kostele v Hartmanicích.

V Annínì po dobrém obìdì nás èekala ex-
kurze v místní sklárnì. Pøíjemná návštìva 
u Zdeòky a Míly Cézových, vycházka Anní-
nem a prohlídka annínské pstruhárny byla 
hezkým závìrem našeho šumavského pu-
tování.                               Turistky Chyšky

V sobotu 19. listopadu 2016 od 16 hodin se v Kulturním domì v Nové Vsi konala velmi 
hezká  akce. Bylo to sousedské setkání a povídání nad kronikou Nové Vsi.

Už pøi vstupu do sálu bylo jasné, že místní si na pøípravì akce dali opravdu záležet. V sále 
bylo pøíjemné teplo.  Ozdobené stoly byly plné zákuskù, které pøipravily místní ženy. Slané 
i sladké dobroty pøímo vybízely k ochutnání.  

Když se zaèali scházet lidé, nikdo nemohl pochybovat, že když se v Nové Vsi nìco dìje, pøi-
jdou témìø všichni. Sál byl bìhem chvilky plný obyvatel Nové Vsi všech vìkových kategorií. 
Pøišli také sousedé z Vilína a dokonce i rodáci, kteøí sice už nežijí v Nové Vsi, ale mají k ní 
hezký vztah a rádi si poslechnou o její historii.

Akci uvedl starosta místních hasièù pan Josef Shorný. Pøivítal všechny pøítomné a pøedal 
slovo své manželce, která je od roku 2015 v Nové Vsi kronikáøkou. Paní Jaroslava Shorná 
mìla velmi peèlivì pøipravené povídání z místní kroniky.  Poslechli jsme si nìkolik zajíma-
vostí, na které navázala vyprávìním  o jednotlivých èíslech popisných v Nové Vsi a Vilínì 
a o jejich historii. Vyprávìla o lidech, kteøí v domech žili pøed léty, jaké mìli povolání, kolik 
mìli dìtí a došla vždy až do souèasnosti. Povídání doprovodila promítáním fotografi í, kte-
ré jí poskytli sami obyvatelé vesnice, na promítací plátno.V sále panovala velmi pøíjemná 
atmosféra. Lidé se na fotografi ích vzájemnì poznávali, i když nìkdy to dalo trochu víc prá-
ce. Dnešní dìdové a babièky byli na fotografi ích mnohdy ještì školními dìtmi.

Abych pøispìla také trochou do mlýna, jak se øíká, pøipravila jsem si pár zajímavostí z chy-
šecké kroniky. Vybrala jsem takové události, které se dotýkaly nejen Chyšek, ale i obyvatel 
okolních vesnic od roku 1928, kdy se zaèala kronika v Chyškách psát, až do roku 2000. 

Celý program zakonèil velmi hezkým a poutavým vyprávìním pan Václav Pudil. Vyprávìl 
o tom, jak to bylo v Nové Vsi za dob jeho dìtství a mládí.

I když ofi ciální program skonèil, lidé se bavili dál. Myslím, že ten veèer ožilo mnoho hezkých 
vzpomínek na život i na ty, kteøí už sice nejsou mezi námi, ale zùstávají stále v naší pamìti. 
A tak by to mìlo být.

Myšlenka uspoøádat tuto akci se zrodila pøi setkání s panem Pudilem, když jsme spoleènì 
pøipravovali èlánek do tohoto èísla Chyšecka a tímto bych mu chtìla podìkovat. Dále dìkuji 
všem pamìtníkùm z Nové Vsi za milá povídání a vzpomínky, jež pøispìly k napsání mých 
èlánkù do Chyšecka, všem hasièùm z Nové Vsi a paní kronikáøce Jaroslavì Shorné za pøí-
pravu této akce.   Dovoluji si též podìkovat jménem poøadatelù všem tìm, kteøí pøišli a svou 
pøítomností pomohli vytvoøit tak pøíjemný veèer, na který budeme možná zase jednou pøi 
podobném setkání vzpomínat.        Stanislava Hejnová -  kronikáøka

Sbor Vokalistek z Chyšek oslavil již 
20. výroèí od svého vzniku. Výroèí oslavil
26. prosince po mši svaté v místním koste-
le a jak jinak, než koncertem. Posluchaèi si 
vyslechli mnoho písní z repertoáru Voka-
listek. Koncert se nesl ve vánoèním duchu
a atmosféra tím byla ještì umocnìna.

Ke vzniku sboru dal úplnì první impuls 
pan dìkan Metodìj Kozubík. Ten spoleè-
nì s jáhnem Jiøím Kabíèkem zakoupili 
elektrické klávesy a pan dìkan je zavezl 
k tenkrát ještì Hance Zdìnkové s tím, aby 
s dìvèaty zpívaly. Vytvoøila se skupina 
malých holèièek, které si vždy po zkoušce 
zpìvu, jak rády vzpomínají, naèesávaly co-
pánky a povídaly si. Dnes jsou z nìkterých 
z nich již mladé maminky, z jiných studu-
jící nebo již pracující mladé sleèny a paní 
a pøesto, že mají spoustu svých povinností, 
aś už rodinných nebo pracovních, scházejí 
se stále na zkouškách a rády si zazpívají. 

V dnešním sboru zpívají pod vedením 
Hanky Práškové Vladimíra Bendová, Jana 
Galajdová, Michaela Prášková, Veronika 
Houdová, Veronika Vaèlenová, Kateøina 
Petøíková, Iveta Hejnová, Vlasta Jindrová, 
Stela Fridrichová, Tereza Mrvecová a dva 
chlapci – Jakub Maroušek a Jiøí Jindra. 
Sbor doprovází na klávesy talentovaná 
klavíristka Petra Kalinová z Milevska, 
která studuje hru na klavír u paní uèitel-
ky Margity Vanické v milevské základní 
umìlecké škole. Na fl étnu sbor doprováze-
jí Jakub Maroušek, Vlasta Jindrová a Iveta 
Hejnová. Na trubku pak Jiøí Jindra. Obsaze-

Železná ruda

Na návštìvì u manželù Cézových

ní sboru se za 20 let samozøejmì trochu 
obmìnilo, ale chuś zpívat trvá. Za 20 let 
své existence si sbor zazpíval na velmi za-
jímavých místech. Bylo to èasto díky panu 
dìkanovi Jakubovi Berkovi, který sbor 
velmi podporoval a je také autorem jeho 
názvu. Vokalistky z Chyšek zpívaly kupøí-
kladu v Tøeboòském zámku a v Metropolu 
v Èeských Budìjovicích pøi pøíležitosti za-
hájení výstavy fotografi í papeže Jana Pavla 
II. a pøi mnoha dalších akcích v rùzných
mìstech. Èasto svým zpìvem doprovázejí
mše svaté, vernisáže, svatby a zpívají i pøi
jiných slavnostních pøíležitostech.

Také páter Miroslav Zdík Jordánek sbor 
podporoval a právì za jeho podpory sbor 
natoèil v roce 2012 své první CD s názvem 
„Ve dlaních“. 

V souèasné dobì pùsobí ve farnosti pan 
faráø Pius Zdenìk Vágner a také on se sbo-
rem spolupracuje. 

Kromì koncertu v Chyškách uspoøádaly 
Vokalistky z Chyšek ještì jeden koncert 
a to v Nebušicích u Prahy, kde v souèasné 
dobì pùsobí pan faráø Jakub Berka. Mìly 
velkou radost, že i tam se jejich písnièky 
setkaly s velmi hezkým ohlasem.

Závìrem bychom chtìly podìkovat za 
pøízeò našim posluchaèùm a za podporu 
našim rodinám a partnerùm, kteøí nám 
umožòují to, že mùžeme trávit èas na 
zkouškách a pøi vystoupeních, která snad 
udìlají radost našim pøíznivcùm.

Za sbor Vokalistek z Chyšek  Hanka Prášková
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Jak Chyšky mìnily svou tváø – ze vzpomínek pamìtníka
Èlánek, který zaèínáte právì èíst, vznikl 
ze vzpomínek pana Václava Pudila z Nové 
Vsi, jež  nás zavedou zhruba o 45 let zpìt  
do doby, kdy Chyšky, ale i okolní vesnice, 
vypadaly úplnì jinak, než jak je známe 
dnes. Mnoho dnešních staveb v Chyškách 
nestálo, jezdilo se po prašných cestách, 
lidé si vodu domù pøinášeli ve vìdrech, 
èasto z velké dálky. Dìti nechodily do vel-
ké a hezky vybavené  školky, za zábavou 
se nechodilo do kulturního domu a ve 
støedu obce nestálo nákupní støedisko. 
Ve výètu akcí, které se za celkem krátkou 
dobu udìlaly, bychom mohli pokraèovat. 

Pan Pudil patøí bezesporu k tìm, kteøí mo-
hou plným právem vzpomínat. Jako tehdej-
ší tajemník národního výboru v Chyškách 
u všech prací byl, vìtšinu organizaènì 
i materiálovì zajišśoval a velmi èasto také 
svýma rukama pomáhal ke zdárnému do-
konèení díla. 

Povídání s panem Pudilem bylo velmi zají-
mavé. Pan Pudil patøí totiž k tìm pamìtní-
kùm, kteøí dokáží velmi poutavì, souvisle 
a detailnì vyprávìt o minulosti.. Proto mi 
dovolte, abych Vám prostøednictvím jeho 
vzpomínek povyprávìla o létech, kdy se 
Chyšky hodnì mìnily a kdy vznikaly stav-
by, které dodnes s naprostou samozøej-
mostí  užíváme, aniž bychom si uvìdo-
movali, jak velký kus práce museli odvést 
naši dìdové a tátové, abychom je dnes 
s naprostou samozøejmostí užívat mohli. 
Ale abych nekøivdila ženám, musím vzpo-
menout i na nì, protože také ony se do pra-
cí zapojovaly. Jinak to ani nebylo možné.  

A než se dáme do vzpomínání, zajímalo 
mne, jak se pan Pudil ocitl na národním 
výboru v Chyškách a co tomu pøedchá-
zelo. Vzpomínali jsme tedy i na dìtství 
na Perculi (Nové Vsi), ale to by vydalo na 
celý další èlánek. Takže jen krátce. Pan 
Václav Pudil odešel po základní škole na 
odborné uèilištì státních pracovních záloh 
v Táboøe, kde se pøipravovali budoucí zed-
níci a tesaøi. Ten, kdo uèilištì absolvoval, 
odcházel s výuèním listem za prací tam, 
kam mu bylo urèeno a  kde bylo nových 
pracovních sil právì potøeba. První umís-
tìní tedy bylo na stavbu Slapské pøehrady. 
Po ukonèení prací na pøehradì následova-
la oprava Støekovského mostu u Ústí nad 
Labem, který byl ve válce ponièen bombar-
dováním. Návrat blíže k domovu na stav-
bu Orlické pøehrady pøerušil na dva roky 
povolávací rozkaz. Po dvou letech vojny 
v Krušných Horách se pan Pudil vrátil na 
Orlík, ale na krátkou dobu. Tehdejší Okres-
ní národní výbor  v Milevsku  si ho vyžádal 
na místo instruktora rady ONV. Na starost 
dostal vesnice Nosetín, Chyšky, Hnìvani-
ce, Kojetín a Obdìnice. Práce instruktora 
obnášela samé schùze a to mnohdy do 
pozdních veèerních hodin. Pan Pudil usou-
dil, že návrat na stavbu mu prospìje. Orlík 
byl však pøed dokonèením, proto odešel 
do Benešova k takzvaným Jáchymová-
kùm. Jezdil pak do Hrádku u Rokycan, 
kde se stavìla nová hala. Stálé dojíždìní 
ho nakonec s ohledem na rodinu pøimìlo 
k tomu, že nastoupil na pilu do Milevska 
jako údržbáø. Dlouho tam však nepobyl. 
Díky jeho zkušenostem s prací na ONV byl 
1. øíjna 1965 ustanoven starostou obce No-
setín. Nosetín byla tehdy nejvìtší obec na mi-
levském okrese. Spadaly pod nìj vesnice 
Kvìtuš, Kvašśov, Rùžená, Vilín, Branišov, 
Mezný, Radíkovy a Vodìrady. S nástupem 
na nové místo pøišla velká spousta práce. 
Cesty v obci byly prašné a ve velmi špat-
ném stavu. Nikde nebyl asfalt: Aby byly 
sjízdné, opravovaly se drceným kamenem, 
který se navážel z lomu.  Bylo tøeba upra-
vit náves v Nosetínì, vybetonovat mostek 
mezi Rùženou a Kvìtuší, který byl do té 
doby pouze z kulatiny, uložené na traver-
zách. Práce bylo hodnì a do toho  pøišla po 
ètyøech letech další nabídka. Ta byla pro 
pana Pudila velmi lákavá. Byla mu nabíd-
nuta práce tajemníka národního výboru 

v Chyškách. A protože  to byla  práce pro 
svou obec, pro Chyšky, tuto nabídku pøijal.

Do funkce nastoupil od 1. listopadu 1969.  
Pøedsedou byl tehdy pan Stanislav Vaèle-
na. Práce tajemníka obnášela technické 
zajištìní všech akcí, které se ve vesnici 
uskuteènily. Obstarat materiál i pracovní 
sílu a vše zkoordinovat, to nebyla  jedno-
duchá práce a èasto v ní bylo nutné pokra-
èovat i po pracovní dobì, aby vše bìželo 
tak, jak má. 

V dobì, o které mluvíme, nebyla v Chyš-
kách kromì školy témìø žádná výstavba 
a zoufale chybìla voda. Navíc hrozilo, 
že  obec bude  muset  vrátit peníze, kte-
ré dostala na stavbu hasièské  zbrojnice, 
protože komunikace mezi obcí a místními 
hasièi vázla a hasièská zbrojnice zùstáva-
la dlouho  rozestavìná. Pan Pudil se pustil 
s vervou do díla. Zaèal s hasièi jednat, 
chlapi zaèali chodit na brigády a na jaøe 
1970 se zbrojnice otevírala. Byl to úspìch, 
ale tìžší úkoly Chyšky teprve èekaly. Lidé 
se potýkali se zoufalým nedostatkem vody, 
který byl také pøíèinou toho, že se ve vsi 
nestavìlo. 

U Hrachova byly vrty a studny, ale bylo 
tøeba dostat vodu do vsi. A tak se u Hra-
chova stavìla èerpací stanice s nádrží 
a za hasièskou zbrojnicí v Chyškách vznikla 
hydroforová stanice s tlakovými nádržemi.  
Potrubím pak zaøízení spojila fi rma Vodo-
vody a kanalizace Písek. Byla to ohromná 
radost, když pøed prodejnou v Chyškách 
ze stojánku tekla voda. Ovšem bylo tøeba 
rozvést vodu po vsi, do jednotlivých domù. 
Nejvìtší problém nebyl v provedení, pro-
tože muži chodili poctivì a pravidelnì na 
brigády a odvedli ohromný kus práce, ale 
problém byl se zajištìním materiálu. To se 
panu Pudilovi daøilo èasto za pomoci dob-
rých kamarádù. Materiál pak byl pøivážen 
na vlakové nádraží do Milevska a bylo 
nutné ho vykládat z vagónù. Øeditel Mod-
øanských strojíren pan Pokorný pomohl 
napøíklad obstarat tvarovky pro rozvod 
vody (kolena, odboèky). Ty nebyly nikde 
k dostání.  Bagrování zajišśovala okolní ze-
mìdìlská družstva a podniky. Bagristé zde 
však pracovali po práci. Roury pokládali 
a temovali pan Kortan a Havlíèek z Milevska 
a s nimi také pan Barhoò a Hubal z Ratibo-
øe. Také oni po práci a o sobotách a nedì-
lích.  Veškeré pomocné práce byly takzva-
nì v akci Z. Muži z Chyšek èistili ruènì 
všechny výkopy. Nejhorší trasa byla od 
Volfù k Nosetínu. Stále se støílelo. Bylo od-
páleno 1 335 ran. Do výkopù se naváželo 
chvojí z lesa, aby se zabránilo rozptylu ka-
mene. Èasto po výstøelu  pøistávaly balíky 
chvojí na støechách domù, èi na drátech. 
Lidé si zakrývali okna kusy kobercù a dì-
lali všemožná opatøení, aby domy nepøišly 
k úhonì. Pøes veliké množství odpalù ne-
došlo témìø k žádným škodám.  Spoleènì 
s pøípojkami vody se øešila mnohde také 
kanalizace, napøíklad z horní èásti Chyšek 
od Peterkù. Zmizely tak stoky kolem cest, 
které byly zarostlé kopøivami a mnoho 
krásy vesnici nepøidaly.

Rozvedením vody po vesnici se otevøela 
cesta další výstavbì.  Zaèalo se pøemýšlet, 
co dál. Okres sliboval peníze na kulturní 
dùm. Problém byl však s projektem. Pro-
jektový ústav Praha vypracoval nakonec 
studii i projekt, ale nebylo to vùbec jedno-
duché a pan Pudil vzpomíná, jak jeli prosit 
a vezli do Prahy bednu èerstvého masa, 
aby nebyli odmítnuti. Když byl projekt, 
okres dìlal problémy s povolením. Pan Pu-
dil se ale nikdy nevzdával a když nepocho-
dil na okrese, jel na kraj. Tam byli mnoh-
dy vstøícnìjší. Když na okrese øíkali: „My 
nemáme peníze.“, øekli na kraji: „Když je 
nemáte vy, tak je máme my.“ Kraj vyvolal 
jednání v Písku a stavba kulturního domu 
mìla zelenou. Umístìní stavby v terénu 
také nebylo jednoduché. Mezi domy bylo 
málo místa, proto se musel posunout pod 

svah. Pan Pudil vzpomíná, že když vymìøo-
vali místo pro samotnou stavbu, byl takový 
vítr, že to prostì nešlo. Ohromný problém 
byl opìt s materiálem, ale v pøípadì kultur-
ního domu i s provedením hrubé stavby.  
Stavba takového kolosu byla nad síly chy-
šeckých. Proto byl objednán Okresní sta-
vební podnik z Písku, který provedl hrubé 
stavební práce  a zbytek pak už opìt pro-
vádìli obèané  v akci Z (bez nároku na od-
mìnu). Materiálové i organizaèní zajištìní 
stavby pak opìt leželo na bedrech panu 
Pudilovi. Materiál nebyl k sehnání, ale pan 
Pudil dostal nápad. Uspoøádali v Chyškách 
setkání rodákù a na nìm mimo jiné pan 
Pudil poprosil všechny pøítomné, zda by 
pøípadnì mohli pomoci podle svých mož-
ností se zajištìním jakéhokoliv materiálu 
pro stavbu. Jeho prosba mìla velký úspìch 
a tak se nabídky jen hrnuly. Kdo mìl mož-
nost, pomohl. Materiál byl pøivážen na vla-
kové nádraží do Milevska a tak se musel 
opìt vykládat z vagónù. Pan Pudil èekával 
na zastávce autobusu až pøijedou chlapi 
z práce a hned je žádal, zda by s ním jeli 
na vagóny. Chlapùm se pokaždé nechtìlo, 
brigád bylo mnoho a je èekala také  prá-
ce  doma. Zaèali trochu chytraèit a radìji 
vystoupili z autobusu u Podchýšské Lhoty 
a šli domù starou cestou, aby je pan Pudil 
na zastávce v Chyškách nezastihl a unikli 
tak brigádì. Ovšem když došli domù, man-
želky je vítaly se vzkazem od pana Pudila, 
že je tøeba vykládat vagóny v Milevsku. 
Nìkdy se také stalo, že opravdu nikdo ne-
byl k disposici a tak musel pan Pudil vyklá-
dat sám a nìkdy i se svou manželkou, aby 
se všechno stihlo. Pøi terénních úpravách 
kolem kulturního domu velmi výraznì 
pomohl vedoucí stavební organizace pøi 
Sedlèanských strojírnách Ing. Roèák. Ten 
poskytl autobagr a dvì Tatry, které nadìla-
ly spoustu práce.

Dokonèení stavby kulturního domu bylo 
velmi kladnì hodnoceno i samotnou  vlá-
dou a obec dostala odmìnu 100 000,- Kè. 
Za tuto fi nanèní èástku bylo vybaveno jevi-
štì. Napøíklad systém zavìšení a posunu 
opony je prý celkem složitá vìc a pro zají-
mavost opona byla došívaná již zavìšená. 

Lidé si velmi vážili toho, že mají ve vesnici 
nové kulturní zaøízení. V obci pracovala 
osvìtová beseda a referentky (postupnì 
paní Jitka Èermáková, Marie Cézová, Iva-
na Peterková a Alena Kokrmentová) se 
staraly o to, aby zajistily pro kulturní dùm 
hezký program. Vystoupení, která se ko-
nala, byla velmi hojnì navštìvovaná. Na-
pøíklad dva koncerty kapely Moravanka 
navštívilo témìø 1 000 lidí. Když v Chyš-
kách vystupoval Olympic, pøišlo 700 lidí. 
Na akce pøispíval fi nanènì okresní výbor 
a z tohoto pøíspìvku se hradil topiè, kul-
turní referentka, úklid a dotovala se 
i pøedstavení.  Poøádalo se velké množství 
taneèních zábav a plesù. Místní spolky si 
rezervovaly termíny, kdy mohou své akce 
poøádat. Spolkù bylo více, než dnes. Zába-
vy v Chyškách poøádali hasièi z Chyšek, 
Nové Vsi, Nosetína, Kvìtuše i Støíteže, Èes-
ký èervený køíž, Èeský svaz žen, Myslivci, 
Svazarm, Dohlížecí výbor Jednoty, a pro-
tože byl kulturní dùm nový, zájem o poøá-
dání akcí byl i od pøespolních organizací. 
Dìlala se také rùzná vystoupení pro školu, 
poøádaly se okresní akce, jako napøíklad 
Den uèitelù, Mezinárodní den žen, aktivy 
hasièù, sjezdy Svazu družstevních rolníkù 
a podobnì. 

Pøesto, že akcí byl nespoèet, lidé vždy 
pøišli. Vìtšinou už dopøedu byly zamluve-
né stoly na zábavy a plesy. Už bylo témìø 
dané, který stùl patøí Nové Vsi, Nosetínu, 
Držkrajovu, 2 stoly byly pøipravené vìtši-
nou pro Zhoø a samozøejmì další stoly pro 
Chyšky a ostatní vesnice.

Kulturní dùm byl dokonèen, ale pokraèo-
valo se dál. Na øadu pøišla mateøská škola. 
Jedna tøída školky byla tehdy u tìlocvièny 

a druhá u jídelny v základní škole. Tenkrát 
se prý pan Pudil pøiklánìl k myšlence, 
že by mohla být školka postavena z døe-
vìných panelù, kvùli rychlosti. Pøedseda 
okresu Pelikán mu ale prý øekl: „Vašku, 
to chceš, aby Vám to sežraly myši?“ Jeli se 
tedy podívat na školku, kterou si postavil 
projektový ústav pletaøù. Byla zdìná a vel-
mi se jim líbila. Zaèalo se tedy s projektem 
a pøípravou. Pan Pudil se obrátil na armád-
ního generála do Staré Boleslavi. Ten mìl 
na starost i nová kasárna v Ratiboøi a tak 
se ho dotazoval, kolik míst by potøebovali 
pro dìti dùstojníkù, kteøí tenkrát bydleli 
v Chyškách. Když sdìlili poèet dìtí, pokusil 
se pan Pudil domluvit, zda by tedy nebyli 
ochotni pomoct se stavbou. A vyšlo to. Na 
stavbì školky potom pracovali stále ètyøi 
vojáci – zedníci. Dva prý byli Èeši a dva 
maïarští Slováci. Na akci se opìt odpra-
covalo ohromné množství hodin v akci 
Z a témìø trvale zde pracovala parta dù-
chodcù – pánové Kašpar, Jirec, Stráòka, 
Bìhounek, Boháè z Chyšek a pan Dvoøák 
z Nosetína. Stavební dozor vykonával pan 
Jaroslav Øezáè z Nové Vsi. Se zajištìním 
materiálu mìli opìt velké problémy a tak 
pan Pudil vzpomíná, jak se okna vozila ze 
døevaøských závodù v Mariánských Láz-
ních, ze Suchdola, ze Øíèan u Prahy. Pro 
požární dveøe museli jet do Vyššího Bro-
du. Stolky pøivezli z Èeských Budìjovic, 
ale museli si je všechny sami poskládat 
a tak bychom mohli jmenovat desítky a de-
sítky položek, které pan Pudil svážel svým 
vozem Škoda 1203 do Chyšek. Drobnosti 
byly uskladnìné v Kulturním domì v Nové 
Vsi. Než se školka postavila, mìli prý na-
koupené vše do poslední pastelky. Vzpo-
mínali jsme, jak nakupovali s paní øeditel-
kou Vachtovou v Komeniu v Praze a také 
na to, jak se shánìlo povleèení na dìtské 
postýlky. Tenkrát prý vùbec nebyla látka, 
ze které by ho mohli ušít. Proto se pan 
Pudil se ženami vypravil do Øempa Praha 
a tam jim látky prodali. Dokonce si mohli 
ve skladu vybrat, které konkrétní by se jim 
líbily. Když byly látky, jelo se do Uhlíøských 
Janovic a tam v jednom závodì z nich ušili 
povleèení, které se ve školce ještì done-
dávna používalo. Za ušití jedné soupravy 
chtìli 16,20 Kè. Šili jich celkem 180. Když 
se školka v roce 1983 otevírala, bylo pro 
dìti pøipravené opravdu hezké prostøedí. 

Kdo by si myslel, že již konèíme s výètem 
prací, které se v dobì pùsobení pana Pu-
dila uskuteènily, byl by na omylu. Stavìla 
se èekárna, protože do Chyšek jezdily dva 
autobusy, pozdìji dokonce ètyøi. Jezdil do-
konce autobus s vlekem. Bylo tøeba místo, 
kde by lidé mohli na autobus èekat. Na 
místním høbitovì bylo nutné udìlat úpra-
vy, protože koøeny stromù, jichž tu byla 
celá alej, nièily hroby. Stromy bylo nutné 
vyporážet. Zaèalo se se stavbou spojovací 
chodby mezi školou a jídelnou, protože 
dìti se musely neustále pøezouvat. Dnes 
mohou bìhat v celém areálu v pøezùvkách 
a jsou stále pod støechou. 

Když se otevøela mateøská školka, lidé prý 
kritizovali, že se stále staví na okrajích vsi, 
ale její støed chátrá. Obec tedy vykoupila 
Janeèkovu chalupu s tím, že se vytvoøí ná-
mìstí, kde by se mohly také otáèet a parko-
vat autobusy. Vzhledem k tomu, že jich ale 
zaèalo ubývat, protože spoje byly rušeny, 
pronajala se tedy Janeèkova chalupa panu 
Èebišovi a Øeháèkovi, kteøí zaplatili její 
rekonstrukci, a potom jim její èástka byla 
odeètena z nájmu. V Chyškách vznikla pe-
kárna, která naštìstí funguje dodnes.

Bylo tøeba postavit nové nákupní støedis-
ko.  Provedla se tedy demolice starého 
obchodu, který byl znaènì zchátralý a za-
èala se prvnì stavìt prodejna potravin a až 
poté byla dokonèena prodejna prùmyslo-
vého zboží. Opìt bylo odpracováno množ-
ství hodin v akci Z, opìt pomáhali místní 
dùchodci. Spousta hodin práce místních
         pokraèování na str. 6
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lidí. Pan Pudil vzpomíná, jak pøi jedné 
z brigád s paní pøedsedkyní JZD Ing. Pav-
lou Koláøovou zdili zeï. Byla to prý ta 
k panu Kudrnovi. S materiálem byla stále 
stejná potíž, prostì nebyl. Døevo na krov 
prý bylo od lesù Benešov. Na krovu pomá-
hali místní tesaøi pan František Smrtka, 
pan Jan Pudil, pan Václav Pudil a pan Pa-
vel Koláø. Krytinu pak pokládal pan Slivka 
z Kováøova. Betonové cihly vozili z Rudné 
u Jindøichova Hradce, tvárnice z Kaznìjova. 

Když byla prodejna otevøena, uvažovalo se 
o tom, co bude se starou školou. Prodejna 
textilu a obuvi se z ní vystìhovala a budo-
va zela prázdnotou. Protože nevyhovova-
ly prostory kanceláøí národního výboru, 
které byly v budovì Kampelièky (dnešní 
pošta) a nebyla ani dùstojná obøadní síò, 
rozhodlo se o stavbì nové budovy. Pan Pu-
dil vypráví, jak se jednou stalo, že pan Ka-
bíèek zaparkoval pásák pod oknem obøad-
ní sínì, která byla na místì dnešního bytu 
v pøízemí pošty, ale netušil, že uvnitø je 

právì svatba. Pan Pudil za ním musel bì-
žet, aby stroj rychle vypnul, protože uvnitø 
nebylo nic slyšet. 

Protože už bylo akcí Z v Chyškách oprav-
du dost, byl osloven Okresní stavební pod-
nik v Písku, aby stavbu budovy národního 
výboru provedl. Vnitøní døevìné vybavení 
úøadu dodal Hikor Písek.

Pøestìhováním národního výboru se uvol-
nila budova Kampelièky a tak se vytvoøil 
prostor pro novou poštu, která byla do 
té doby v soukromém domì (U Skramlí-
kù). Èeská pošta si rekonstrukci prostor 
v Kampelièce provedla sama a stejnì jako 
v pøípadu pekárny pak byla osvobozena 
urèitý èas od nájmu.

Vzpomnìli jsme na celou øadu akcí, a to 
jsme mluvili stále o Chyškách. Uskuteènily 
se ale akce i v okolních vesnicích. V Kvìtu-
ši se pøemosśoval potok, stavìla se v akci 
Z prodejna, rozšiøovala se otoèka autobu-
su, stavìla se èekárna. Budovalo se tu také 
høištì. A víte, proè mají v Kvìtuši tak velké 
høištì? Plánované prý bylo menší, ale pan 

Pudil ve shonu zapomnìl, že má v Kvìtuši 
pana Pilíka s bagrem, který má srovnávat 
terén pro høištì. A pan Pilík poctivì rov-
nal, dokud si pan Pudil nevzpomnìl. Proto 
mají dnes v Kvìtuši pìkné velké høištì, za 
což jsou urèitì velmi rádi. Vybudoval se 
také mùstek od Maškù ke høišti.

Když se opravovala cesta z Vilína do No-
setína, navážela auta kámen do napadané-
ho snìhu. Poèasí se pokazilo, pøišla zima, 
ale bylo k disposici ještì 25 000,- Kè, 
které byly tøeba do konce roku vyèerpat, 
jinak by o nì obec pøišla. Pan Pudil øíkal: 
„ Navožte to tam, na jaøe kámen urèitì na-
jdeme.“ A mìl pravdu.  Na jaøe sníh roztál 
a obec mìla k disposici materiál na pìk-
nou cestu. 

Pøi vzpomínání jsme se èasto i zasmáli. Na-
pøíklad, když pan Pudil vyprávìl o tom, jak 
jeli pro nový kotel na dnešní poštu do Olo-
mouce. Jeho GAZ nešel zamknout, a když 
se jelo na delší cestu, museli jet dva, aby 
mìl auto stále nìkdo pod dohledem, kdy-
by se øidiè musel vzdálit. Vzal si s sebou 

svoji manželku. Bylo to na Popeleèní støe-
du. Když pøijeli na místo, kde se mìl kotel 
nakládat zjistili, že kotel je ponìkud vìtší, 
než pøedpokládali a nedá se do GAZu nalo-
žit. Musela se tedy sundat plachta a dokon-
ce i oblouky, které plachtu držely. Nakla-
daèem jim naložili kotel na korbu a jelo se 
domù. Cesta prý nebyla dvakrát pøíjemná. 
Byla hrozná zima a tak domù pøijeli úplnì 
prokøehlí. Ovšem bylo nutné ještì sehnat 
nakladaè, aby kotel z GAZu sundal. Teprve 
potom se mohlo jít domù do tepla. 

Vyprávìní by mohlo pokraèovat, ale èas se 
nachýlil a bylo nutné se rozlouèit. Odnáše-
la jsem si spoustu poznámek, moc hezký 
pocit z vlídného pøijetí a obdiv k èlovìku, 
který èasto odsunul vlastní zájmy a snažil 
se pracovat pro druhé. Vidìl kolem sebe 
stále spoustu práce, dovedl pro ni nadch-
nout ostatní a spoleènì jí pak mnoho vy-
konali. Zanechali tak v té mladší historii 
obce nesmazatelnou stopu a patøí jim za 
to velké podìkování.  

 Stanislava Hejnová - kronikáøka

Ekotým poznával vodní øíši 
Èlenové Ekotýmu a žáci 9.tøídy ZŠ Chyšky se 12. záøí vypravili do Vodòan na tøídenní 
pobytovou exkurzi. Program pro nì pøipravili v Mezinárodním environmentálním, vzdì-
lávacím, poradenském a informaèním støedisku ochrany vod ve Vodòanech (MEVPIS).

 Po pøíjezdu probìhlo rozdìlení úèastníkù do 4 skupin. Kapøi, sumci, okouni a štiky plnili 
bìhem pobytu zajímavé úkoly. První den se dìti seznámily s druhy ryb, jejich anatomií 
a s raky. Bylo možné si také vyzkoušet házení vrhací sítí na cíl. Pondìlní odpoledne jsme 
vìnovali návštìvì kozí farmy v Bílsku. Majitelka nás provedla po farmì, ukázala nám 
dojírnu a výrobnu sýrù. Sýry jsme také ochutnali a velmi nám chutnaly.

V úterý ráno jsme nalovili zástupce planktonu a bentosu a s pomocí klíèù a mikroskopu 
jsme urèovali jednotlivé zástupce. Odpoledne jsme se vypravili do Støední rybáøské školy, 
kde jsme si prohlédli akvária a rybáøské muzeum. Následoval venkovní program, zahráli jsme 
si environmentální hry, týkající se nejen vodních živoèichù. Veèer nás èekalo poutavé vyprá-
vìní potápìèky Martiny Karáskové o podmoøském svìtì, doplnìné fotografi emi a videem.

Poslední den našeho pobytu jsme pronikli do tajemného svìta úhoøù. Tento program 
probíhal na venkovním høišti u støediska a putovali jsme s úhoøicí Uršulou z Lipna do 
Sargasového moøe. Poslední aktivita, která nás èekala, bylo lovení ryb. Vyrobili jsme 
si jednoduché pruty a pøipravili „tìstíèko“. Podaøilo se nám ulovit nìkolik plotic, jelcù 
a také okouna. Po obìdì následovalo vyhodnocení soutìže. Nejlépe si vedli okouni, kte-
øí nasbírali celkem 72 bodù. Certifi kát o absolvování vodního programu obdrželi všich-
ni úèastníci. Pobytová exkurze se uskuteènila díky fi nanèní podpoøe Jihoèeského kraje 
a zøizovatele školy – obce Chyšky.

Drakiáda
V nedìli 23. øíjna uspoøádal  Spolek rodièù a pøátel dìtí a školy drakiádu. I pøes chladné 
poèasí se za kostelem v Chyškách sešla velká parta rodièù a dìtí. Draci létali i nelétali a 
obèas parkovali na stromech.  Nejvýše doletìl drak Pavlíku Smrtovi. 

Na závìr akce si všichni úèastníci opekli donesené buøtíky a dìti dostaly medaile. Díky 
obìtavým maminkám byl k dispozici teplý èaj, káva i nìco dobrého k snìdku. Celá akce 
se podaøila. Všem dìkujeme za úèast a tìšíme se na další setkání. 

Halloween
Tøicátý první øíjen se nesl 
v chyšecké škole ve zname-
ní svátku Halloween. Žáci 
šesté tøídy spoleènì s paní 
uèitelkou Pospíšilovou a Pe-
tákovou pøipravili ostatním 
dìtem halloweenský den 
plný úkolù. Ve školní tìlo-
cviènì nachystali nìkolik 
stanovišś, kterými musely 
dìti projít. Mohly si vyro-
bit strašidelnou masku, zkusit štìstí pøi házení míèkù do vydlabaných dýní, nazdobit si 
halloweenský perníèek, vyfotit se s kostlivcem èi ochutnat nìkterý ze speciálních pokrmù. 
Na každém stanovišti dìti dostaly od strašidla indicii, která jim pomáhala pøi závìreèném 
speciálním úkolu - hledání mrtvoly. Všichni žáci splnili úkoly na výbornou a jako dárek 
si odnesli upomínkový pøedmìt v podobì netopýra, dýnì nebo koèky ze slaného peèiva.

Ekotým na návštìvì
2. listopadu se devìt èlenù chyšeckého Ekotýmu vypravilo na návštìvu Základní školy 
Josefa Kajetána Tyla do Písku. Tato škola je také zapojena do programu Ekoškola. Velmi 
mile nás pøijala koordinátorka Yvona Zuntová a èlenové Ekotýmu. Po seznámení jsme 
si zahráli rùzné hry s ekologickou tématikou. Dále následovala prohlídka školy a škol-
ní zahrady. Obdivovali jsme 
krásnou výzdobu školy, 
nápaditý plán práce Ekotý-
mu a nástìnku se silnými 
a slabými stránkami školy. 
Na zahradì jsme ochutnali 
plody rakytníku a mišpule. 
Ve školní jídelnì nás pak 
èekal výborný obìd. Chválili 
jsme zeleninový bar a  roz-
manitou nabídku nápojù. Po 
obìdì byl prostor na dotazy. 
Patrik a Vítek nám ochotnì 
odpovídali na naše otázky. Setkání bylo velmi pøíjemné a inspirativní. Domluvili jsme se, 
že nás na jaøe písecká Ekoškola navštíví v Chyškách.

Slavnost Slabikáøe
Žáci první tøídy se koneènì doèkali. Dne 4. 11. se ve tøídì konala veliká slavnost. Prvòáci 
dostali svoji první knihu – Slabikáø. Cesta k nìmu byla od záøí plná pilné práce s písmen-
ky a slabikami v Písmenkáøi. Kamarádi Zetík a Èáryfuk jim pøipravili v den slavnosti pl-
nìní úkolù a soutìží. Malí ètenáøi pak zaèali ve škole hledat Slabikáøe. Stopa v šatnách je 
dovedla k novým pracovním sešitùm. Cesta plná slov v chodbì jídelny byla tou správnou 
cestou ke Slabikáøi.

Následovalo slavnostní pøedání Slabikáøù paní øeditelkou a tøídní uèitelkou. Oslava po-
kraèovala spoleènými dobrotami a hlavnì radostným ètenáøským slibem – Slabikáø ote-
vírá v dìtech novou kapitolu ètenáøských dovedností a radosti ze ètení.
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Pøedvánoèní setkání
První prosincový podveèer se v chyšecké škole nesl v duchu adventu. Dìti z prvního stup-
nì vystoupily pøed nabitou halou s pásmem básnièek a písnièek, které nacvièily s paní 
uèitelkou Pešièkovou, Prùšovou,  Málkovou. Po nich zahrály fl étnièky a Tomáš Koudelka 
na akordeon. Výbornou teèkou na závìr byla kapela šesté tøídy, která zahrála a zazpívala 
dvì písnièky – Rolnièky a Vánoce pøicházejí. Po vystoupení následoval tradièní prodej 
výrobkù, které šly doslova na draèku. Na posilnìnou si každý mohl dát nìco dobrého 
k snìdku. Celý podveèer se velmi povedl a my se tìšíme na další Pøedvánoèní setkání 
v roce 2017.

Vánoèní turnaj ve fl orbale
Ve støedu 21. 12. 2016 se na naší základní škole uskuteènil tradièní Vánoèní fl orbalový 
turnaj. Zúèastnili se všichni žáci. Týmy byly rozdìleny do tøí skupin. Skupinu A tvoøili žáci 
1. -3. tøídy. Vítìzné mužstvo pak vzešlo z 2. tøídy a neslo název Èesko. Ve skupinì B se ob-
jevili žáci 4. -6. tøídy a skupinu vyhráli hráèi ze 6. tøídy, jejichž tým se jmenoval Smrtijedi. 
Poslední skupina C se skládala ze žákù 7 -9. tøídy a v napínavém souboji o první místo 
nakonec zvítìzili žáci 7. tøídy se svým názvem Nìco normálního. Dìti si pro své týmy 
vymyslely opravdu originální názvy a turnaj si užily.

Lyžaøský výcvik 2017
V termínu od 9. 1. do 12. 1. se uskuteènil lyžaøský výcvik ZŠ Chyšky a ZŠ Sepekov na Mo-
nínci. Kurzu se zúèastnili žáci 6. -9. tøíd a úèast byla dobrovolná. V pátek pøed zaèátkem 
kurzu jsme od pana uèitele Bardy získali dùležité informace, co je nezbytnì nutné vzít 
s sebou, na sebe a do baśùžku. V pondìlí v pùl osmé jsme se všichni se vším vybavením 
sešli pøed školou a zkušený pan øidiè nás odvezl do lyžaøského areálu Monínec, kde zimní 
radovánky mohly zaèít. Všichni žáci byli rozdìleni do tøí skupin. 1. družstvo pod vedením 
pana uèitele Bardy celý týden zdokonalovalo svùj styl a trénovali malý a velký oblouk na 
velké sjezdovce. 2. družstvo pod vedením pedagogù ze Sepekova bylo na sjezdovce pod 
hotelem. Zde nìkteøí jedinci objevovali zatím pro nì nepoznaný sport v podobì lyžová-
ní. Ostatní èlenové družstva pilnì zkoušeli svoje dovednosti na lyžích. 3. družstvo bylo 
nejmenší a v poètu tøí žákù pod vedením paní uèitelky Kolínské brázdilo Monínec na 
snowboardu. Paní zima nám tento týden opravdu dopøála. Poèasí bylo pøímo ukázkové; 
prachový sníh, velký mráz, slunce, které krásnì svítilo každý den. Souèástí výcviku byla 
také pøestávka na odpoèinek, teplý nápoj na zahøátí a na malé obèerstvení v podobì vše-
mi milovaných hranolek. Protože Monínec se nachází „co by kamenem dohodil a pìšky 
došel“, tak jsme zde ubytovaní nebyli a každý den jsme odjíždìli domù. Velká pochvala 
patøí všem úèastníkùm lyžaøského kurzu za dobré chování, pøíjemnou atmosféru, která 
se na kurzu vytvoøila. Podìkování si také zaslouží všichni uèitelé, kteøí se opravdu snažili, 
aby vše probìhlo tak, jak má. Jejich trpìlivost a vstøícnost byla opravdu úžasná. Sportu 
zdar a lyžování zvlášś.                Jakub Štván 7. tøída

Školní slavnost
Ekoškola je mezinárodní program, který probíhá ve více jak 50 zemích svìta. Vznikl 
v roce 1995. Èeská republika se pøipojila v roce 2005. Èeské Ekoškoly øídí vzdìlávací 
centrum TEREZA. Základní škola 
Chyšky pracuje v programu od 
roku 2010. O dva roky pozdìji 
se nám podaøilo získat titul. Ten 
jsme obhájili v roce 2014. Posled-
ní auditorská návštìva probìhla 
30. 11. 2016. Opìt se nám po-
daøilo titul obhájit. A proto jsme 
17. ledna v 15 hodin uspoøádali 
ve vestibulu školy slavnost.

Slavnosti se zúèastnili žáci, uèitelé, 
provozní zamìstnanci, rodièe i vá-
žení hosté – starosta Obce Chyšky Miroslav Maksa a zástupkynì Terezy Bára Janíèková. Po 
kulturním vystoupení žákù 1. stupnì se slova ujala paní Janíèková a seznámila pøítomné 
s výsledky auditorské návštìvy. Ocenila mimoøádnou aktivitu školy a poblahopøála škole 
k titulu, který nyní mùže užívat po dobu dalších ètyø let. Zástupci Ekotýmu poté pøedali 
starostovi Závìreènou zprávu. Pan starosta ve svém proslovu ocenil práci školy a zdù-
raznil, že mnohem tìžší než titul 
získat je ho obhájit. Následnì øedi-
telka školy Monika Bardová podì-
kovala všem za práci v programu, 
vyzdvihla dùležitost kolektivní 
práce a zároveò ocenila vedoucí 
úlohu koordinátorky EVVO Karo-
liny Tvrdíkové.  Slavnost zakonèil 
Tanec 7 krokù, jehož provedením 
žáci znázornili metodiku práce 
programu Ekoškola.           
          Ekotým ZŠ Chyšky

Školní ples
Letošní školní ples byl velice vydaøený. Nejprve se žáci 9. tøídy spoleènì s tøídní uèitelkou 
promìnili ve Snìhurku a sedm trpaslíkù. Dále vystoupily dìti z taneèního kroužku. Pak se 
na parket opìt vrátili žáci 9. tøídy se slavnostním nástupem. Poslední pøedtanèení zajistili 
Baráèníci. Všechna vystoupení byla odmìnìna bouølivým potleskem nadšených divákù.
                 Vít Koláø
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Zajímavosti z mateøské školky
V mìsíci záøí zahrálo dìtem divadélko Sedmihlásek pouè-
nou pohádku „Pejsek a kost“. Dìti vìdí, že každá hraèka 
má své místo, ale pejsek byl nepoøádný - a doplatil na to.

Od 22. záøí do 1. prosince jsme jezdili se ZŠ Chyšky do Pla-
veckého bazénu do Tábora. Dìti absolvovaly 10 lekcí. Cí-
lem výuky  - je najít pøirozenou cestu ke každému dítìti, aś 
už má k vodì kladný èi záporný vztah a získat jeho dùvìru. 
Vodní prostøedí je pro dítì pøirozené, voda je živel, který 
mu pøináší radost, fyzické i psychické uspokojení.

Podzim - to je sklizeò ovoce, zeleniny a polních plodin. 
A tak pohádka „ O veliké øepì“, kterou nám zahrálo divadlo 
„ Kašpárek“ se dìtem velice líbila. Nejen, že pohádku moh-
ly sledovat, ale kdo chtìl, mohl si v pohádce i zahrát.

I letos mezi naše dìti zavítal èlen Mysliveckého sdružení 
pan Pavel Èižinský. Poutavì vyprávìl o životì lesní zvìøe,  
ukazoval dìtem obrázky, paroží, pøedvedl i zvuky zvíøat.
Dìti nasbíraly na školkové zahradì kaštany pro lesní zvìø 
a za odmìnu dostaly od pana Èižinského sladkost i dárek.

5. prosince již tradiènì navštívil dìti v mateøské škole Mi-
kuláš. Dìti se velice tìšily, nìkteré se i trošku bály, ale když 
vidìly, že Mikuláš pøišel sám, jejich obavy se rozplynuly.

V listopadu navštívil naši mateøskou školu pan Zdìnìk Ro-
ller s pøíbìhem o malém klokánkovi Edovi, který se ztratil 
v Austrálii. Na dìti èekaly v tìlocviènì do kruhu postavené 
barevné drumbeny - bubínky, které sloužily jako sedátka, 
pozdìji jako hudební nástroj nebo vykotlaný paøez. Všech-
ny dìti s napìtím poslouchaly pøíbìh, zahrály si na drumbe-
ny a ozvuèná døívka, hádaly, kdo je schovaný pod klokaním 
pláštìm, hledaly malého klokánka - až ho našly! Nakonec 
se zaposlouchaly do zvukù australského domorodého ná-
stroje didgeridoo. Všem se pøíbìh líbil. Byl to pøíbìh s dob-
rým koncem.
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Tøíkrálová sbírka v obci Chyšky

Písní „ Rolnièky zvoní na bílém koni ….“ zakonèily nejstarší dìti vánoèní besídku pro rodièe, která se konala 14 prosince. Pøí-
jemná atmosféra, vystoupení dìtí a tìšení na dárky znásobilo vánoèní pohodu, která prolínala celým odpolednem. Z dárkù, 
které dìti našly pod stromeèkem, mìly velikou radost.

Cvièíme se zdravotními pomùckami BUBBLES.

Jak se staví Karlùv most

Tìšíme se na karneval

Pøedvánoèní hostina - ochutnáváme cukroví od maminek

Cvièíme na zahradì

Vánoèní koncert pro dìti

Navlékání závìsù z pøírodnin

Radost z vánoèních dárkù

V letošním roce se jako tradiènì konala v Mi-
levsku i v okolních obcích Tøíkrálová sbírka. 
Její výtìžek bude použit na dofi nancování pro-
vozu charitní peèovatelské služby, na zajištì-
ní provozu Nízkoprahového zaøízení pro dìti 
a mládež sv. Františka z Assisi a na pøímou 
materiální nebo fi nanèní pomoc tìm, kdo se 
ocitli v tìžké životní situaci. 

Také v Chyškách a okolních osadách jsme 
mohli potkat skupinky koledníkù vždy 
v doprovodu dospìlé osoby, kteøí mìli za-
peèetìnou kasièku a prosili o pøíspìvek. 
Na oplátku dali svým dárcùm kalendáøík 
a cukøíky, vše s logem Tøíkrálové sbírky. 
Nad vstupní  dveøe domù, èi bytù napsali 
svìcenou køidou K+M+B a nìkteøí z nich za-
zpívali „My tøi králové jdeme k Vám...“.

V Chyškách koledovali Jiøí, Martin a Petr Lí-
vancovi, v Záluží a Podchýšské Lhotì Lukáš 
a Vítek Novákovi a v Nosetínì, v Nové Vsi 
a ve  Vilínì Jiøí, Vlasta a Helenka Jindrovi.

                                         Stanislava Hejnová
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Betlém v Chyškách Betlém v Kvìtuši

Slamìný betlém v Rùžené

Pøíchod sv. Mikuláše, 
andìla a èertù

Jak se žije 
na Kvašśovì?

Sv.Barborky se vrátily 
opìt do Nové Vsi

Nápad vznikl pøi loòské návštìvì Pražského hradu, kde 
rodina Chocholových obdivovala tamní betlém z dílny vý-
tvarníka Jiøího Jedlièky. Na prázdninovém sezení v naší 
klubovnì Eva Chocholová navrhla, že si takový betlém 
také zhotovíme. Koncem listopadu se nìkteøí z nás sešli 
u Chocholù ve stodole a nechali rozvinout svoji fantazii. Va-
šek udìlal døevìnou konstrukci a ostatní jsme navazova-
li slámu, až se pod našima rukama zaèala postupnì obje-
vovat oveèka, beránek, kometa, Ježíšek a Josef s Marií. Na 
1. adventní nedìli 27. listopadu 2016 jsme betlém nainsta-
lovali u kaplièky a po setmìní jsme ho spoleènì s kaplièkou 
slavnostnì rozsvítili. Akce se zúèastnili místní obyvatelé 
i pøátelé Rùžené. Na další advent bychom rádi náš betlém rozší-
øili o další postavy.                            Obèané Rùžené

Jako každý rok, i v prosince loòského roku, v pøedveèer svátku 
sv. Mikuláše, navštívili Novou Ves nerozluèní souputníci: Miku-
láš, andìl a nìkolik èertù. Mikuláš mìl velikou knihu, kde mìl 
napsány všechny høíchy. Zlobivé dìti i dospìlé pokáral a poté, 
co všichni slíbili, že se polepší, andìl mohl hodné a polepšené 
podarovat drobnými dárky. Èerti samozøejmì doráželi a chtìli 
høíšníky odnést do pekla, což se snad nakonec ve vìtšinì pøí-
padù nestalo, neboś by to sv. Mikuláš nedovolil. Jejich návštìva 
na dìti velmi zapùsobila k jejich polepšení, ale letos je budeme 
radìji oèekávat zase.              Ing. Jaroslava Shorná

Na svátek sv. Barbory  seslal opìt po roce po zlatém provaze 
z nebe sv. Petr do Nové Vsi  svaté Barbory. Pøišly ve trojici, 
odìny bíle a pøes oblièej mìly bílý závoj. V ruce nesly košíèky, 
v jednom košíèku sladkosti a dáreèky pro dìti, ve druhém košíè-
ku mìly vìtvièky tøešní „barborky“ a samozøejmì nezapomnìly 
rozdávat obrázky sv. Barbory. Barborky ohlásily svùj pøíchod do 
stavení zvoneèkem.  Pøednesly v každé domácnosti básnièku :

My tøi Barborky jsme, z velké dálky jdeme a dárky neseme. Neseme, neseme, velice to krásné, kdo se s námi modlit 
bude, tomu je dáme a kdo nebude, tomu  hodnì nalupáme. Poté vyzkoušely dìti, zda umí nìjakou básnièku èi písniè-
ku, za což dìti dostaly dáreèky a maminky a babièky dostaly vìtvièku „barborky“, aby jim také do Štìdrého veèera 
vykvetly.          Ing. Jaroslava Shorná

Krásnì! Pøestože se Kvašśov  poètem obyvatel a velikostí  
øadí k nejmenším osadám v obci, má co nabídnout. Díky 
svojí zemìpisné poloze, krásnì upraveným usedlostem 
a noblesnímu klidu platí za oblíbenou vycházkovou desti-
naci.  Již nìkolik let se stává nepsaným pravidlem, že na 
jaøe, když roztaje sníh, povolí ledy a chalupáøi opìtovnì 
na sezónu obsadí své milované chalupy, probíhá první 
spoleèenská akce, a to všemi oèekávaný úklid celé osady 
a komunikace k hlavní výpadovce na Chyšky. Toto pracovní 
setkání vrcholí veèer pøi zahajovacím sousedském setkání 
usedlíkù a chalupáøù v místní klubovnì pøi dobrém jídle 
a pití v duchu nostalgie, co bylo a bude…Spoleèenskými 
událostmi se to v osadì jenom hýbe – pálení èarodìjnic, 
èervencové pøedpouśové posezení, bohoslužba v srpnu 
pøed místní zvonièkou, ze které zní zvon den co den. Letos 
by se mìla doèkat renovace. Celou sezónu ukonèuje pod-
zimní bilancování. Toto krásné soužití nás usedlíkù a cha-
lupáøù by nám mohli leckde závidìt, nuže: „Tìšíme se na 
jaro…“      Mgr. Václav Kašpar
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Mikulášská besídka

Demontáž varhan v chyšeckém kostele

Rozsvìcení vánoèního stromu v Chyškách

Již potøetí uspoøádal spolek Naše Chyšecko Mikulášskou besídku pro dìti. Tradiènì se besídka konala v sále Hostince 
U Èižinských, tentokrát v nedìli 4. prosince odpoledne. Dìti si užily program plný zábavy a tvoøení. Vyrobily si voòavého 
ježka z jablka, andìlská køídla èi papírového èerta. S velkým nadšením dìti zdobily perníèky. Nechybìlo pohybové vyžití 
v podobì skákání v pytli a hodu na èerta. Dìti tvoøily i papírový øetìz, který si neodnesly domù, ale vìnovaly ho Obecnímu 
úøadu v Chyškách, aby zdobil vánoèní strom ve vestibulu úøadu.

Celé tvoøení a dovádìní doprovázela atmosféra oèekávání. A mìla dùvod. Do rozjetého programu vstoupil Mikuláš a ob-
daroval dìti sladkostmi. Dìti mu na oplátku zazpívaly písnièku. 

Dìkujeme všem zúèastnìným a všem zapojeným organizátorùm za ochotu a pomoc, skvìlé pekaøce perníèkù Janì a Èižin-
ským za poskytnutí prostor. Dìkujeme i Obci Chyšky, která podpoøila besídku fi nanèním darem. 

Autor textu: Vladimíra Bendová, Autor fotografi í: Petra Pichová

Ve støedu 11. ledna 2017 mohli lidé na-
posledy slyšet znít varhany v místním kos-
tele. Ve ètvrtek 12. ledna probìhla jejich 
demontáž. Teï bude následovat posouze-
ní statika, zda je možné bez stavebních 
úprav instalovat nové varhany, na které 
již všichni netrpìlivì èekáme. O nových 
varhanách se urèitì podrobnì doètete 
v dalších èíslech našich novin.

Stanislava Hejnová (foto Jar. Maksová)

V sobotu 26. 11. 2016 jako již tradiènì probìhlo na chyšecké návsi rozsvìcení vánoèního stromu. Pan starosta Ing. Miro-
slav Maksa, paní øeditelka místní základní školy Mgr. Monika Bardová a pan faráø P. Mgr. Pius Zdenìk Vágner O.Praem. 
pronesli slavnostní øeè.  Dìti za doprovodu svých uèitelek si pro všechny zúèastnìné pøipravily pøíjemný program.  Souèástí 
rozsvìcení bylo i hudební vystoupení žáka Jiøího Jindry, který celou akci zahájil. V mrazivém poèasí, kdy vìtšina úèastní-
kù choulila své ruce v rukavicích nebo na kelímku nìèeho horkého, dokázal rozhýbat klapky svého hudebního nástroje 
a navodit sváteèní atmosféru. Po celou dobu si mohli všichni zpøíjemnit podveèer sladkými dobrotami jak z místní pe-
kárny, tak od paní Zemanové z Ratiboøe a vše zapít horkými nápoji od kuchaøek ze školní jídelny. Nechybìl ani drob-
ný vánoèní prodej. Rozzáøený vánoèní strom, krásnì nazdobený Betlém a adventní melodie oznamovaly nadcházející 
advent a Vánoce. Po ukonèení celé akce všichni odcházeli pøíjemnì naladìni do svých domovù.          Lenka Kváèová                                                                                                                                          
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Pøíjemné 
posezení 

nad školní 
kronikou

Hezké odpoledne s Pipi Dlouhou punèochou

Pøedvánoèní èas se školní družinou

První tøída v knihovnì

Divadelní pøedstavení

Myslivecký spolek

Ve ètvrtek 20. 10. 2016 probìhlo v zase-
dací místnosti obecního úøadu další pøí-
jemné posezení s paní kronikáøkou Sta-
nislavou Hejnovou nad školní kronikou. 
Pøestože tentokrát úèast nebyla velká, po-
vídání jsme si velmi užili a paní kronikáø-
ce tímto patøí za její ochotu a úsilí veliké 
podìkování.   Lenka Kváèová 

V mìsíci øíjnu si knihovnice Lenka Kvá-
èová pøipravila pro dìti ze školení druži-
ny odpolední program. Jako spisovatelku 
dìtských knížek si vybrala Astrid Lindgre-
novou. Dìti se mohly dozvìdìt nìco málo 
z autorèina života, ale hlavnì se seznámit 
s její tvorbou. Z knihy Pipi Dlouhá punèo-
cha si poslechly kapitolu nazvanou „Pipi 
jde do školy“, která všechny velmi poba-
vila. Na závìr si každý popsal hrdinku 
z knihy a podle své fantazie si jí i namalo-
val. Pro všechny šikovné dìti byla pøipra-
vena opìt sladká odmìna.     
   Lenka Kváèová 

Pøedvánoèní èas si knihovnice Lenka Kvá-
èová zpøíjemnila s dìtmi ze školní družiny. 
Opìt se zamìøila na spisovatele. Tentokrát 
si vybrala spisovatele a scénáristu Miloše 
Macourka, který by právì v prosinci osla-
vil 90 let. Nechybìla krátká pohádka, rùz-
né doplòovaèky, omalovánky a protože se 
blížily Vánoce, dìti mohly shlédnout, jak 
se slaví Vánoce po celém svìtì. Odpoledne 
bylo velmi pøíjemné, dìti dostaly sladkou 
odmìnu a všichni jsme si slíbili, že se zase 
v novém roce sejdeme.         Lenka Kváèová 

V mìsíci listopadu se pøišly dìti z první 
tøídy se svojí paní uèitelkou Mgr. Lenkou 
Pešièkovou podívat do místní knihovny. 
Knihovnice Lenka Kváèová je seznámila 
s chodem knihovny, povìdìla jim o mož-
nosti pùjèování knih a o zacházení s nimi. 
Dìti si mohly prohlédnout jak knihy vy-
stavené, tak všechny ostatní. Na závìr 
jim knihovnice pøeèetla krátkou pohádku 
O Slabikáøi, která byla pouèná, a dìti jí na 
oplátku povìdìly, jak si ony ve škole užily 
slavnost Slabikáøe.            Lenka Kváèová 

Po celoroèní péèi o zvìø a honitbu pøichází èas podzimních spoleèných honù a na-
hánìk. V roce 2016 mìl Myslivecký spolek Chyšky naplánované 4 spoleèné lovecké 
akce pro své èleny a hosty. Na tìchto akcích je kladen dùraz hlavnì na bezpeènost 
všech zúèastnìných, na dobrou organizaci a pohodový prùbìh. Zároveò nezapomí-
náme na spoleèenský význam tìchto akcí a každý spoleèný lov je zakonèen veèerní  
„poslední leèí“ s bohatým obèerstvením a hudbou, kde o veselé historky a dobrou 
náladu nebývá nouze.:-)

1. Na první naháòce se schází o kolo 50ti úèastníkù. Tentokrát pøijaly pozvání mimo jiných 
i èlenky klubu chovatelù Karelských medvìdích psù a byla velká legrace...:-D

2. Pøi bažantím honu pro èleny MS panovalo po celý den nádherné poèasí.

3. Bez psích kamarádù se správný hon neobejde.

4. Na Silvestrovskou naháòku jsme si pozvali manželky,  aby zjistily, proè chodíme domù 
z takových akcí pozdì a unavení:-)

Obecní úøad v Chyškách zorganizoval 
jedno divadelní pøedstavení pro dìti 
v Kulturním domì v Chyškách. Dìti si 
mohly vyzkoušet, jak to chodí ve vyuèo-
vání v opravdové škole pro vodníky. 
Vodnická škola byla zkrátka pro každé-
ho, kdo chtìl na vlastní kùži poznat život 
malých hastrmánkù, nauèit se nové pro 
vodníky dùležité vìdomosti, pìknì si za-
zpívat a od srdce se zasmát. 

Druhé pøedstavení se neslo v duchu Vá-
noc a jmenovalo se „ Vánoèní koleda“. 
Na toto pøedstavení se jelo do Prahy a 
úèastníci nejen shlédli krásné pøedsta-
vení, ale také si užili pøíjemnou atmosfé-
ru vánoèní Prahy.            
         Lenka Kváèová 
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Celoroèní chyšecké ohlédnutí za atletickou a fl orbalovou sezónou 2016

FC Chyšky - sezóna 2016/2017

Atletický oddíl pøi TJ Chyšky pùsobí od roku 1981. V letoš-
ním roce se atleti opìt úèastnili mnoha závodù. Již 16. led-
na se úèastnili pøípravek v Nové Vèelnici a 23. ledna pak 
Jihoèeského krajského pøeboru mladšího a staršího žactva 
v Praze na Strahovì. 

V silnièním období se závodníci z Chyšek úèastnili silniè-
ního bìhu „Malá Hluboká“ a úèastnili se také závodù na 
dráze. Na prvního máje startovali v Písku na „Píseckém ki-
lometru“ v rámci celorepublikové soutìže „Sportuj s námi“. 
Další závody se uskuteènily v Táboøe a také v Èeských Bu-
dìjovicích. 

Ze všech závodù pøivážejí chyšeètí sportovci hezká umís-
tìní. Èasto je mùžeme vidìt na stupních vítìzù. O jejich 
výsledcích se podrobnì zmiòuje Mgr. Josef Fuka v Milev-
ských novinách a okresních denících. 

Pøi TJ Chyšky pracuje také Asociace Sportu pro všechny, 
jejíž náplní je pøedevším rekreaèní sport. V Chyškách je to 
pøedevším fl orbal. Vrcholem chyšeckého fl orbalu byla opìt 
republiková soutìž ÈASPV ve fl orbalu mladšího a staršího 
žactva v Pardubicích. Družstvo starších žákù pod vedením 

Podzimní èást sezony jsme zaèali v derby 
se Sepekovem. Tyto zápasy bývají vyhro-
cené a na doraz. Skonèilo to shodnì, re-
mízou 1:1. V druhém kole jsme zavítali 
na høištì Štìknì. Dle prùbìhu utkání se 
mìlo jednat o jasnou výhru, ale nakonec 
bereme remízu 2:2. Ale ta mašina se te-
prve rozjíždìla… Následoval první domácí 
zápas s mužstvem Kestøan. Nažhavení fan-
dové chyšeckého týmu hnali naše fotbalis-
ty vstøíc výhøe. I pøes obrovské horko jsme 
Kestøany deklasovali 4:0. Václav Kosík si 
zapisuje hattrick. Následoval výjezd do Se-
mic. Tady nám to nesedí, prohra 2:1. Když 
hrajeme doma, tam jsme silní. V dalším 
kole pøijelo silné družstvo z Kluk. Avšak 
náš tým hrál jako jeden muž a hlavnì na-
šel støelce! Václav Kosík dvìma zásahy, po 
jednom góle L. Šitner a S. Èapek. Paráda, 
Kluky odjíždìly s výpraskem 4:1. A pøišel 
další výjezd do Oseka, kde se nám nezada-
øilo, smolnì jsme prohráli 2:1. Jak se øíká, 
chybìlo trochu toho štìstíèka. Za nás skó-
roval M. Kukaè. V 7. kole jsme doma pøi-
vítali tým z Putimi, celý zápas jsme záslu-
hou M. Práška a L. Lívance vedli, když na 
samý konec pøišel brejk a soupeø srovnal 

Vladimíra Šimáka st. obsadilo v soutìži 4. místo, i když 
k obhájení loòského bronzu chybìlo velmi málo. Družstvo 
mladších žákù, pod vedením trenéra Martina Strouhala 
obsadilo 8. místo. Jejich sestava je velice omlazená, pøesto 
bojovali houževnatì se svými soupeøi.

Do letošní ankety Milevských novin „Sportovec Milevska 
2016“ byli nominováni v kategorii dospìlých Vladimír Ši-
mák za trenérskou èinnost družstva mužù a úèast družstva 
v soutìži Vesnické fl orbalové ligy a v kategorii trenér Mar-
tin Strouhal za dlouholetou trenérskou èinnost žactva.

V závìru roku se chyšeètí muži pod vedením Vladimíra Šimá-
ka zapojili opìt do Vesnické fl orbalové ligy v bernartické hale.

Èlenové odboru ASPV pøi TJ Chyšky Mgr. Josef Fuka a Mar-
tin Strouhal pracují v regionálním centru „Písecko“. Mgr. 
Josef Fuka je jeho pøedsedou a Martin Strouhal metodikem.

Mgr. Josef Fuka byl na prosincové valné hromadì OS ÈUS 
Písek ocenìn Èestným uznáním ÈUS za jeho dlouholetou 
tìlovýchovnou a sportovní èinnost.

     (z podkladù Mgr. Josefa Fuky)

na 2:2. I tak tento zápas fanoušci ocenili 
dlouhým potleskem. Další výjezd do mìsta 
krajky, Sedlice. Toho èasu druhý tým naší 
soutìže. I pøes marodku v našem kádru 
jsme vzdorovali tlaku soupeøe. A vyplatilo 
se. V 72. minutì obchází V. Kosík gólmana 
a my vedeme 1:0. Soupeø a jeho fanouš-
ci jsou v šoku! Zaèali do toho dupat a ke 
konci zápasu se štìstím vyrovnali, ale naši 
fotbalisti bojovali jako jeden tým. I pøes 
velkou vzdálenost jsme tam mìli víc fa-
nouškù než Sedlice. Toho si opravdu cení-
me a dìkujeme našim vìrným fanouškùm 
za podporu. Jste skvìlí!

Pøišlo 9. kolo a k nám zavítal tým Jana 
Kollera, Smetanova Lhota. Tento zápas 
za velké podpory našich fandù byl zcela 
v naší režii. Dvìma góly je naèal L. Lívanec 
a další dva zásahy zaøídil V. Kosík. Koneè-
né razítko na 5:0 dával J. Barda. V pøíštím 
zápase jsme zavítali do silných Mirovic. 
I pøes góly V. Kosíka a M. Práška jsme pro-
hráli 4:2. 

Zápas podzimu mìl pøijít v 11. kole. Derby 
s Božeticemi. Tyto zápasy mají šśávu a dra-
jv. Dalo by se øíct: „Vyprodáno“, na stadio-

nu je 200 fanouškù! I pøes velký boj zápas 
skonèil bezbrankovou remízou. V dalším 
venkovním zápase na pùdì Bìlèic se opìt 
probouzí jako støelec S. Èapek a jediným 
gólem hlavou zaøídil remízu 1:1.

A pøichází vrchol podzimu. Zápas s Junio-
rem Strakonice. Tým se statistikou 9-3-0. 
Pro nás ohromná výzva. Ale už v 6. mi-
nutì náš tým prohrával. Soupeø si vytváøel 
obrovský tlak, avšak naše obrana s další 
velkou posilou Janem Málkem odolávala. 
Ve 34. minutì nás dostal do hry náš støe-
lec V. Kosík. Poloèas 1:1. Soupeø mìl tlak. 
Jenže mi máme Standu Èapka. V 87. mi-
nutì si nabìhl na centr a dal neskuteèný 
gól! Fanoušci byli v euforii, øvali, køièeli….
Stáánda Èapek. Náš tým to dokázal a stal 
se prvním týmem v soutìži, kdo nadupané 
Strakonice porazil.

Naši fotbalisté se neèinili jenom na høišti, 
ale pøidali ruku k dílu na brigádnických 
akcích. Dokonèila se stavba plotu na pravé 
stranì høištì a pokraèovali i na levé stra-
nì. Tam se zároveò budují i sloupy na sítì 
za brankami. V letních mìsících se snažili 
udržet trávník zelený, a proto po veèerech 
neúnavnì zalévali. Zvláštní podìkování 
patøí Václavu Procházkovi, který se svìdo-
mitì stará o fotbalové høištì. Nesmím za-

pomenout na trenéry B. Hanuse a J. Bardu, 
kteøí se starají o tým a pøipravují tréninky. 
Dìkujeme.

Na závìr bych chtìl podìkovat našim 
sponzorùm za podporu. Dìkujeme a váží-
me si jí.

Michal Vaèlena
sekretáø a jednatel FC Chyšky

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Junior Strak. 13 9 3 1 39:14 30

2 Putim 13 8 2 3 26:21 26

3 Sedlice 13 7 4 2 34:19 25

4 SK Mirovice 13 7 4 2 39:26 25

5 Kluky 13 7 3 3 30:24 24

6 Semice 13 6 2 5 26:18 20

7 Chyšky 13 4 6 3 26:17 18

8 Osek"B 13 5 1 7 20:27 16

9 Sepekov 13 3 5 5 28:25 14

10 Božetice 13 4 2 7 27:28 14

11 Kestøany 13 4 2 7 17:30 14

12 Bìlèice 13 4 1 8 27:32 13

13 Sm. Lhota 13 3 0 10 18:46 9

14 Štìkeò 13 2 1 10 12:42 7
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Informace k dani z nemovitých vìcí
na zdaòovací období roku 2017 pro obec Chyšky

Informace k nové službì zasílání údajù 
pro placení danì z nemovitých vìcí e-mailem

katastrální území (k. ú.) kód k.ú. prùm. cena zem. pùdy (Kè/m2)   zjednod. evidence pozemkù
Chyšky 655635 2,30 není
Mezný 655643 1,67 není
Podchýšská Lhota 655660 1,89 není
Rohozov 655678 3,21 není
Nosetín 704849 2,52 není
Kvìtuš 704831 2,05 není
Ratiboø 739791 3,58 není
Branišovice 739766 3,75 není

katastrální území (k. ú.) koefi cient (F)
k.ú. Chyšky 1,4
k.ú. Mezný 1,4
k.ú. Podchýšská Lhota 1,4
k.ú. Rohozov 1,4
k.ú. Nosetín 1,4
k.ú. Kvìtuš 1,4
k.ú. Ratiboø 1,4
k.ú. Branišovice 1,4

katastrální území (k. ú.) koefi cient
k.ú. Chyšky 1,0
k.ú. Mezný 1,0
k.ú. Podchýšská Lhota 1,0
k.ú. Rohozov 1,0
k.ú. Nosetín 1,0
k.ú. Kvìtuš 1,0
k.ú. Ratiboø 1,0
k.ú. Branišovice 1,0

Údaje k dani z pozemkù

Koefi cient pro stavební pozemky (F) je 
stanoven obcí v jednotlivých èástech obce 
takto:

Od zdaòovacího období roku 2017 Fi-
nanèní správa Èeské republiky umožní 
v rámci klientského pøístupu poplatníkùm 
danì z nemovitých vìcí využít nové služ-
by spoèívající v zasílání údajù pro placení 
danì z nemovitých vìcí (dále jen „daò“) 
prostøednictvím e mailu. 
Co služba zasílání údajù pro placení 
danì obsahuje?
Poplatník, pøihlášený k zasílání údajù pro 
placení danì e mailem, obdrží každoroènì 
pøed splatností první splátky danì jednu 
e-mailovou zprávu na jím urèenou e-mai-
lovou adresu a v pøíloze zprávy obdrží 
kompletní informaci s údaji pro placení 
danì ve formátu pdf. Tato informace bude 
obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní 
uvedeny na alonži složenky, tj. informace 
o výši stanovené danì, výši nedoplatku/
pøeplatku a údaje pro placení danì vèetnì 
QR kódu, umožòujícího platbu danì pro-
støednictvím internetového bankovnictví 
nebo mobilních platebních aplikací.
V pøípadì, že poplatník pøihlášený k této 
službì neuhradí daò v zákonem stano-
veném termínu a na základì toho mu 
vznikne nedoplatek na dani, obdrží na 
jím urèenou e mailovou adresu vyrozumì-
ní o nedoplatku na dani. Poplatník mùže 
požádat o zasílání údajù pro placení danì 
pouze na jednu e-mailovou adresu. Zasílá-
ní tìchto údajù na více e mailových adres 
jednoho poplatníka není umožnìno.
Poplatníkùm, pøihlášeným k zasílání úda-
jù pro placení danì z nemovitých vìcí 
e mailem, nebude zaslána složenka.
Kdo mùže požádat o zasílání údajù 
pro placení danì na e-mail?
Tato služba je urèena výhradnì pro po-
platníky danì, kteøí nemají zøízenu službu 
placení danì prostøednictvím SIPO a práv-
nické osoby, které nemají zøízenu datovou 

Údaje k dani ze staveb a jednotek
Koefi cient je pro níže uvedený pøedmìt 
danì stanoven obcí v jednotlivých èástech 
obce takto:
• budova obytného domu (H)
• ostatní budova tvoøící pøíslušenství k 

budovì obytného domu (I)
• zdanitelná jednotka, jejíž pøevažující 

èást podlahové plochy je užívaná pro 
bydlení – byt (R)

• ostatní zdanitelná jednotka (Z)

Koefi cientem ve výši 1,5 stanoveným obcí 
se na celém úz. obce násobí sazba danì u:

• budov pro rodinnou rekreaci a budov 
rodinných domù využívaných pro rodin-
nou rekreaci (J) a u budov, které plní do-
plòkovou funkci k tìmto budovám (K), 
s výjimkou garáže;

• u garáží vystavìných oddìlenì od bu-
dov obytných domù (L) a u zdanitelných 
jednotek, jejichž pøevažující èást podla-
hové plochy je užívána jako garáž (V);

• u zdanitelných staveb a zdanitelných 
jednotek, jejichž pøevažující èást zasta-
vìné plochy nadzemní èásti zdanitelné 
stavby nebo podlahové plochy zdanitel-
né jednotky je užívaná k:
• podnikání v zemìdìlské prvovýrobì, 

lesním nebo vodním hospod. (M), (S)
• podnikání v prùmyslu, stavebnictví, 

dopravì, energetice nebo ostatní ze-
mìdìlské výrobì (N), (T)

• ostatním druhùm podnikání (O), (U)

PODÁNÍ DAÒOVÉHO PØIZNÁNÍ

Daòové pøiznání, pøípadnì dílèí daòové 
pøiznání, je na zdaòovací období roku 
2017 nutno podat pøíslušnému územní-
mu pracovišti, kde je umístìn spis poplat-
níka, nejpozdìji do 31. ledna 2017. Noví 
poplatníci danì podají daòové pøiznání na 
územní pracovištì dle pokynu GFØ – D – 
23, který je k dispozici na každém územ-
ním pracovišti, pøípadnì na níže uvedené 
internetové adrese.

Pøiznání k dani z nemovitých vìcí lze 
zpracovat s využitím daòového portálu 
na internetové adrese: http://www.fi nanc-
nisprava.cz. V aplikaci „Daò z nemovitých 
vìcí – koefi cienty“ jsou pro zpracování 
daò. pøiznání dostupné údaje za celou ÈR. 

Pokud nebylo daòové pøiznání podáno 
vèas, pøípadnì nebylo podáno vùbec, vzni-
ká pøi splnìní zákonných podmínek po-
platníkovi danì povinnost uhradit pokutu.

úøední hodiny podatelen územních praco-
višś Finanèního úøadu pro Jihoèeský kraj

pondìlí, støeda  8:00 - 17:00
úterý, ètvrtek 8:00 - 15:30
pátek  8:00 - 14:00 

PLACENÍ DANÌ Z NEMOVITÝCH VÌCÍ

Nepøesahuje-li celková roèní daò z nemo-
vitých vìcí èástku 5 000 Kè, je pro všech-
ny poplatníky danì splatná najednou do 
31. kvìtna 2017. Ke stejnému datu lze 
zaplatit daò najednou i pøi vyšší èástce.

Èiní-li celková daò více jak 5 000 Kè, je 
daò splatná ve dvou stejných splátkách; 
u poplatníkù danì provozujících zemìdìl-
skou výrobu a chov ryb splatných nejpoz-
dìji do 31. srpna a do 30. listopadu 2017, 
u ostatních popl. danì splatných nejpozdì-
ji do 31. kvìtna a do 30. listopadu 2017.

Není-li splátka danì nebo splatná daò uhra-
zena nejpozdìji v den její splatnosti, vzniká 
poplatníkovi pøi splnìní zákonných podmí-
nek povinnost uhradit úrok z prodlení.

bezhotovostní placení danì

bankovní úèet FÚ pro Jihoèeský kraj  
èíslo:  7755-77627231/0710
IBAN: CZ2507100077550077627231 
BIC kód: CNBACZPP
ks:1148 – platba pøevodním pøíkazem
variabilní symbol:  fyzická osoba – rodné 
èíslo, právnická osoba – IÈ

úhrada danì prostøednictvím SIPO

Služba umožòuje poplatníkùm bezstarost-
né placení danì z nemovitých vìcí pro-
støednictvím SIPO podle Podmínek zveøej-
nìných Finanèní správou. 

Pro zøízení služby poplatník vyplní „Ozná-
mení o placení danì z nemovitých vìcí 
prostøednictvím SIPO“ a s dokladem o pøi-

dìlení spojovacího èísla SIPO nebo aktuál-
ním rozpisem bezhotovostní platby SIPO 
doruèí územnímu pracovišti, na nìmž má 
veden spis k dani z nemovitých vìcí. Spo-
jovací èíslo SIPO lze pøípadnì získat na 
kterékoliv poštì. Pokud poplatník pøedá 
podklady do 31. ledna 2017, bude daò 
hrazena prostøednictvím SIPO od roku 
2017. Daò bude automaticky hrazena 
i v následujících zdaòovacích obdobích 
i v pøípadì zmìny výše stanovené danì 
z nemovitých vìcí.

zaslání údajù pro placení danì na e-mail

Poplatníkùm s touto zøízenou službou 
zašle správce danì pøed splatností první 
splátky danì každý rok informaci s údaji 
pro placení danì na jimi urèenou e-mailo-
vou adresu, tj. údaji o výši stanovené danì, 
nedoplatku nebo pøeplatku, údaji pro pla-
cení danì vèetnì QR kódu, umožòujícího 
platbu prostøednictvím internetového ban-
kovnictví i mobilních platebních aplikací. 
V pøípadì, že poplatník opomene uhradit 
daò vèas, zašle správce danì na e-mail ná-
slednì vyrozumìní o nedoplatku. 

Pro zøízení služby od roku 2017 poplatník 
doruèí vyplnìnou „Žádost ve vìci zasílání 
údajù pro placení danì z nemovitých vìcí 
e-mailem“ do 15. bøezna 2017 na územní 
pracovištì, na nìmž má uložen spis k dani 
z nemovitých vìcí. Údaje pro placení danì 
z nemovitých vìcí budou poplatníkovi au-
tomaticky zasílány e mailem i v následují-
cích zdaòovacích obdobích.

Novì zøizovaná služba je elektronickou 
náhradou za každoroènì zasílané slo-
ženky pro placení danì a není urèena 
právnickým osobám se zøízenou datovou 
schránkou, kterým správce danì zasílá po-
drobnou informaci pro placení danì do da-
tové schránky, ani poplatníkùm, kteøí platí 
daò prostøednictvím SIPO, jimž je zasílán 
rozpis plateb SIPO.

úhrada danì v hotovosti
UPOZORNÌNÍ: daò v hotovosti je možné 
hradit pouze na Územním pracovišti 
v Èeských Budìjovicích v pondìlí a ve støe-
du v pokladních hodinách od 8 do 15 hod., 
v Èeském Krumlovì, v Jindøichovì Hradci, 
v Písku, ve Strakonicích, v Prachaticích 
a v Táboøe v pondìlí a ve støedu v poklad-
ních hodinách od 8 do 11 a od 12 do 15 hod.

schránku. Protože tato služba nahrazuje 
složenku pro placení danì, není urèena 
pro poplatníky, kteøí mají zøízenu službu 
placení danì prostøednictvím SIPO a práv-
nické osoby, které mají zøízenu datovou 
schránku, neboś ani v souèasné dobì se 
tìmto poplatníkùm složenka nezasílá. Po-
kud se poplatník, který má zøízenu službu 
placení danì prostøednictvím SIPO nebo 
poplatník - právnická osoba, která má zøí-
zenu datovou schránku, pøihlásí k zasílání 
údajù pro placení danì e mailem, správce 
danì ho pouze neformálnì vyrozumí, že v 
jeho pøípadì ze shora uvedeného dùvodu 
nelze tuto službu zøídit.
Jak se mohu pøihlásit ke službì za-
sílání údajù pro placení danì na 
e-mail?
Pro pøihlášení k této službì je nutné využít 
tiskopis Žádost ve vìci zasílání údajù pro 
placení danì z nemovitých vìcí 
e-mailem 25 5559 MFin 5559 - vzor è. 1 
(dále jen „Žádost“).
Poplatník, který požaduje zasílání údajù 
pro placení danì e-mailem, musí vyplnit 
a podat zpùsobem uvedeným v ustanove-
ní § 71 zákona è. 280/2009 Sb. daòový 
øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù, Žádost, 
ve které jednoznaènì urèí jednu e mailo-
vou adresu, na kterou mu budou zasílány 
údaje pro placení danì, a tuto Žádost podá 
místnì pøíslušnému fi nanènímu úøadu. 
Pokud je poplatníkem danì u více fi nanè-
ních úøadù, musí podat vyplnìnou Žádost 
na každý fi nanèní úøad zvlášś.
Do kdy se musím pøihlásit?
Pro zaslání údajù pro placení danì e-mai-
lem na dané zdaò. období musí být Žádost 
poplatníkem podána nejpozdìji 15. bøezna 
zdaò. období. Bude-li Žádost podána pozdì-
ji, správce .tuto službu poplatníkovi poskyt-
ne až od dalšího zdaòovacího období. Sho-

ra uvedený termín pro podání Žádosti se 
nevztahuje na vyrozumìní o nedopl., které 
mùže být zasláno v prùbìhu zdaò. období.
Ukonèení/zrušení zasílání údajù pro pla-
cení danì na e-mail
Údaje pro placení danì budou zasílány 
poplatníkovi danì automatizovanì jedním 
e-mailem pravidelnì každý rok do doby, 
než poplatník 
1. pøestane být poplatníkem danì,
2. si zøídí službu úhrady danì prostøed-

nictvím SIPO,
3. právnická osoba se stane držitelem 

datové schránky,
4. požádá o ukonèení zasílání údajù pro 

placení danì e-mailem,
5. pøihlášený ke službì zasílání údajù 

pro placení danì e-mailem zemøe.
Pokud poplatník podá Žádost, ve které 
oznaèí ukonèení zasílání údajù pro place-
ní danì e mailem po 15. bøeznu zdaòova-
cího období, bude mu složenka pro place-
ní danì zasílána až poèínaje následujícím 
zdaòovacím obdobím. V daném zdaòova-
cím období budou poplatníkovi zaslány 
údaje pro placení danì ještì na e-mail. 
Kdy nebude služba pøihlášeným po-
platníkùm poskytnuta?
Tato služba nebude pøihlášeným poplat-
níkùm danì doèasnì poskytnuta v pøí-
padech, kdy správce danì z objektivních 
dùvodù nemùže stanovit daò podle aktu-
álního stavu k 1. 1. zdaòovacího období 
pøed splatností první splátky danì.
Upozornìní Finanèní správy ÈR
Správce danì informuje poplatníky o jejich 
daòové povinnosti na dani z nemovitých 
vìcí v rámci klientského pøístupu bez záko-
nem založené povinnosti. Finanèní správa 
ÈR upozoròuje, že budou-li údaje pro pla-
cení danì e-mailem zaslány poplatníkovi 
až po splatnosti danì èi nebudou-li mu za-
slány vùbec, nemá tato skuteènost, shodnì 
jako u zasílaných složenek k úhradì danì, 
vliv na povinnost poplatníka uhradit daò 
v zákonem stanoveném termínu.

Nabídka nové služby 
pro poplatníky danì 

z nemovitých vìcí
Od zdaòovacího období roku 2017 Finanè-
ní správa Èeské republiky umožní poplat-
níkùm danì z nemovitých vìcí využít nové 
služby spoèívající v zasílání údajù pro pla-
cení danì z nemovitých vìcí prostø. e mailu.

Poplatníkùm s touto zøízenou službou zašle 
správce danì pøed splatností první splátky 
danì místo složenky k úhradì danì každý 
rok informaci s údaji pro placení danì na 
jimi urèenou e-mailovou adresu, tj. údaji o 
výši stanovené danì, nedoplatku nebo pøe-
platku, údaji pro placení danì vèetnì QR 
kódu, umožòujícího platbu prostøednictvím 
internetového bankovnictví i mobilních pla-
tebních aplikací. V pøípadì, že opomenete 
uhradit daò vèas, zašle správce danì na 
e-mail následnì vyrozumìní o nedoplatku. 
Údaje pro placení danì z nemovitých vìcí 
Vám budou automaticky zasílány e mailem i 
v následujících zdaòovacích obdobích.

Pro zøízení služby od roku 2017 zašlete, 
pøípadnì doruète nejlépe do konce mìsíce 
ledna, nejpozdìji do 15. bøezna 2017 vypl-
nìnou a vlastnoruènì podepsanou žádost v 
pøíloze na územní pracovištì, na nìmž má 
uložen svùj spis k dani z nemovitých vìcí. 

Poplatník danì s trvalým pobytem v obci 
zašle, pøípadnì doruèí vyplnìnou a vlastno-
ruènì podepsanou žádost na adresu

Finanèní úøad pro Jihoèeský kraj
Územní pracovištì v Milevsku
Za radnicí  12, 399 01 Milevsko
Novì zøizovaná služba je el. náhradou za 
každoroènì zasílané složenky pro placení 
danì a není urèena právnickým os. se zøí-
zenou datovou schránkou, kterým správce 
danì zasílá podrobnou informaci pro pla-
cení danì do datové schránky, ani poplatní-
kùm, kteøí platí daò prostøednictvím SIPO, 
jimž je zasílán rozpis plateb SIPO.
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Pøedstavujeme obèany,
kteøí se dožili ke konci loòského 

roku krásného výroèí:
80 let

Zelenka Vladimír z Hrachova
85 let

Votrubová Marie z Nosetína

Všem oslavencùm pøejeme k jejich jubileu 
hodnì štìstí, radosti a pevného zdraví.
Za Obec Chyšky starosta Miroslav Maksa

Na konci loòského roku nás 
opustili:

Panec Petr z Ratiboøe     
Stejskalová Jitka ze Záluží
Štìpánek Josef z Ratiboøe

Øíha Václav z Ratiboøe

Pozùstalým vyjadøujeme hlubokou 
soustrast. 
Za Obec Chyšky starosta Miroslav Maksa

Jubilea Úmrtí 

Vítání obèánkù
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Sazba poplatku
Sazba poplatku èiní 540 Kè a je tvoøena:
a) z èástky 140 Kè za kalendáøní rok a
b) z èástky 400 Kè za kalendáøní rok. Tato 

èástka je stanovena na základì skuteè-
ných nákladù obce pøedchozího kalen-
dáøního roku na sbìr a svoz netøídìného 
komunálního odpadu za poplatníka a ka-
lendáøní rok.

Splatnost poplatku
(1) Poplatek pro poplatníka dle èl. 2 odst. 1 
písm. a) bodu 1 této vyhlášky je splatný ve 
dvou stejných splátkách, vždy nejpozdìji do 
31. 5. a do 31. 7. pøíslušného kalendáøního 
roku.
(2) Poplatek pro poplatníka dle èl. 2 odst. 1 

Stejnì jako v pøedchozích letech i v roce 2016 Obec Chyš-
ky pøivítala narozená miminka mezi své obèany. Druhé 
vítání obèánkù se uskuteènilo 27. listopadu v obøadní síni. 
V tento adventní den jsme pøivítali:

 Houdu Miroslava z Kvìtuše     Štádlera Kryštofa z Chyšek
   Práška Jiøího z Nosetína     Beèku Ondøeje z Chyšek

      Prušku Matìje z Kvìtuše     Kubecovou Elen z Kvìtuše
Jirece Vojtìcha z Chyšek     Faru Šimona z Chyšek

Všem dìtem a jejich rodièùm pøejeme hodnì spoleèného štìstí 
a lásky v životì.  Za Obec Chyšky starosta Miroslav Maksa

Obec Chyšky 
hledá zájemce 

pro pøíležitostný úklid sálu 
v Kulturním domì 

v Chyškách.
Prosíme zájemce, 

aby se hlásili v kanceláøi 
u starosty obce.

písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázovì 
nejpozdìji do 31. 7. pøíslušného kalendáøní-
ho roku.
(3) Poplatek pro poplatníka dle èl. 2 odst. 1 
písm. a) bodu 2, 3 a 4 této vyhlášky je splat-
ný do 15 dnù od uplynutí lhùty pro splnìní 
ohlašovací povinnosti.
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, 
která je 
a) umístìna do dìtského domova pro dìti 

do 3 let vìku, školského zaøízení pro 
výkon ústavní nebo ochranné výchovy 
nebo školského zaøízení pro preventivnì 
výchovnou péèi na základì rozhodnutí 
soudu nebo smlouvy,

b) umístìna do zaøízení pro dìti vyžadující 
okamžitou pomoc na základì rozhodnu-
tí soudu, na žádost obecního úøadu obce 
s rozšíøenou pùsobností, zákonného zá-
stupce dítìte nebo nezletilého,

c) jako nezaopatøené dítì umístìna v domo-
vì pro osoby se zdravotním postižením 
na základì rozhodnutí soudu nebo smlou-
vy o poskytnutí sociální služby, nebo

d) umístìna v domovì pro osoby se zdra-
votním postižením, domovì pro seniory, 

Poplatky za provoz 
systému shromažïování, 
sbìru, pøepravy, tøídìní, 
využívání a odstraòování 

komunálních odpadù 
z obecnì závazné vyhlášky

domovì se zvláštním režimem nebo chrá-
nìném bydlení. 

(2) Od poplatku se osvobozují:
a) pokud v daném r. dovršili vìk 80 let a starší.
b) osoby na invalidním vozíku a osoby trvale 

upoutané na lùžko. 
c) poplatníci pøihlášení trvale v sídle ohla-

šovny obecního úøadu
d) poplatníci pøihlášeni k pobytu v obci Ra-

tiboøec – Spálenka (Obèanské sdružení 
Èeský sirotek - IÈ 26524660, který si 
systému shromažïování, sbìru, pøepra-
vy, tøídìní, a odstraòování komunálních 
odpadù zajišśuje samostatnì).

(3) Úleva se poskytuje:
a) Poplatníkùm podle èlánku èl. 2 odst. 1 

písm. a) ) této vyhlášky ve výši 100 Kè ze 
stanoveného poplatku podle èlánku èl. 4 
odst. 1 této vyhlášky.

b) Poplatníkovi dle èl. 2 odst. 1 písm. a) této 
vyhlášky v èásti obce: Branišov, Mezný, 
Radíkovy, Vodìrady, Hrachov, Rohozov, 
Ratiboøec (dopravující komunální odpad 
na své náklady na urèená stanovištì), ve 
výši 50 % sazby poplatku dle èl. 4 odst. 1 
této vyhlášky.

c) Poplatníkovi (studentùm - navštìvující 
uèební obor, studující støední nebo vy-
sokou školu, jsou ubytováni na internátì 
nebo studentské koleji a žijí ve spoleè-
né domácnosti s rodièi), dle èl. 2 odst. 1 
písm. a) této vyhlášky ve vìku od 15 let 
do vìku 26 let, ve výši 50 % sazby poplat-
ku dle èl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

Navýšení poplatku 
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatní-
kem vèas nebo ve správné výši, vymìøí mu 
obecní úøad poplatek platebním výmìrem 
nebo hromadným pøedpisným seznamem. 
(2 Vèas nezaplacené nebo neodvedené po-
platky nebo èást tìchto poplatkù mùže obec-
ní úøad zvýšit až na dvojnásobek; toto zvýše-
ní je pøíslušenstvím poplatku.
1§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
 

Narozená 
miminka

v roce 2016
v únoru 

Šimon Benda z Chyšek 
v kvìtnu 

Miroslav Houda z Hnìvanic
v èervenci 

Kryštof Štádler z Chyšek
 Jiøí Prášek z Nosetína
Ondøej Beèka z Chyšek

v srpnu 
Matìj Pruška z Kvìtuše

Elen Kubecová z Kvìtuše
v záøí

Vojtìch Jirec z Chyšek
Šimon Fara z Chyšek      

v øíjnu
Barbora Bartošová z Kvìtuše

v listopadu
Amálie Mia Žufánková z Ratiboøce

Matouš Kudrna z Kvìtuše




