
Slovo starostky

Plánované akce Obce Chyšky pro rok 2019

Vážení spoluobèané,

ráda bych Vás pozdravila u dalšího èísla 
obèasníku Chyšecko. Jedná se celkovì již 
o dvanácté vydání od roku 2015.  Je však 
první po volbách do zastupitelstev obcí, 
které probìhly v øíjnu minulého roku. 

V naší obci bylo zvoleno zastupitelstvo ve 
složení: Bardová Jana, Calta Václav, Èapek 
Stanislav, Dvoøák Vladimír DiS., Ing. Fara 
Miroslav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladi-
mír, Hejnová Stanislava, Ing. Kortan Josef 
PhD., Kubec Jaroslav, Ing. Málek Jan, Ma-
šek Vladimír, Mgr. Pešièka Jiøí, Pešièka Mi-

roslav, Štván Ladislav. Vzhledem k tomu, 
že zastupitel Václav Calta rezignoval na 
svou funkci, nastoupila na jeho místo 
Alena Tejnorová.
Na ustavující schùzi byla starostkou 
obce zvolena Stanislava Hejnová a mís-
tostarostou obce Marek Hadrbolec. Do 
rady obce byli zvoleni: Èapek Stanislav, 
Ing. Málek Jan a Pešièka Miroslav.
Na dalším jednání zastupitelstva byli 
zvoleni èleny fi nanèního výboru:

 
Ing. Fara Miroslav, Hejna Vladimír, Ku-
bec Jaroslav, Mašek Ladislav a Štván La-
dislav. Pøedsedou fi nanèního výboru byl 
zvolen Ing. Miroslav Fara. 

Èleny kontrolního výboru byli zvoleni: 
Bardová Jana, Dvoøák Vladimír DiS., Ing. 
Kortan Josef PhD., Mgr. Pešièka Jiøí a Tej-
norová Alena. Pøedsedkyní kontrolního 
výboru byla zvolena Bardová Jana. 

Stanislava Hejnová, starostka obce

Vážení spoluobèané, 

ráda bych Vám pøiblížila nìkteré z vìtších 
plánovaných akcí, které jsou zahrnuty 
v rozpoètu Obce Chyšky pro rok 2019. 
Nìkteré z nich pokraèují z minulého roku, 
nìkteré budou v tomto roce zapoèaty i do-
konèeny a nìkteré budou rozpracovány 
a jejich pokraèování se protáhne do roku 
následujícího.

Pokraèovat bude napøíklad oprava bytu 
ve Zdravotním støedisku v Chyškách, kde 
byla již vymìnìna okna a topení s použi-
tím dotace z Programu obnovy venkova. 
V souèasné dobì je nutné vymìnit rozvo-
dy elektøiny v celém bytì. Vedení je staré 
a nevyhovující pro dnešní spotøebièe.

Rozpoèet poèítá se zhotovením projektu 
na rekonstrukci pøístavby zdravotního 
støediska, ve které je schodištì, vedoucí 
k podkrovním bytùm. Pøístavba se od bu-
dovy prakticky odtrhla. Soudní znalec, kte-
rý vyhotovil posudek na tuto stavbu navrhl 
dva zpùsoby možného øešení.  Vzhledem 
k tomu, že již není možné tuto závadu od-
stranit v rámci reklamace u zhotovitele, je 
obec nucena zvolit nejvhodnìjší zpùsob 
øešení, nechat vypracovat projekt a ne-

chat provést opravu budovy na své vlastní 
náklady.  Je velmi pravdìpodobné, že se 
pøístavba bude muset zcela zbourat a po-
stavit znovu vèetnì základù.

Na základì iniciativy obèanù Ratiboøe 
bude provedena oprava sálu Kulturního 
domu v Ratiboøi. Práci si zajistí místní 
hasièi a materiál pro tuto opravu bude 
fi nancovat Obec Chyšky. Bude se jednat 
o opravu osvìtlení, opravu zdiva a násled-
né vymalování, výmìnu podlahové krytiny 
a opravu obložení sálu. Kromì toho budou 
provedeny ještì nìkteré další drobné práce.

V Hnìvanicích si hasièi vlastními silami 
opraví svou hasièskou zbrojnici. Budou od-
stranìny stávající omítky a provedeny nové, 
provedena izolace stropu, oprava betonové 
podlahy. Dále bude provedena demolice 
stávající rampy, montáž nového schodiš-
tì a terénní úpravy. Stejnì jako v Ratiboøi 
i v Hnìvanicích nakoupí materiál pro opra-
vu obec. Nejinak tomu bude v Kvìtuši, kde 
se budou opravovat kabiny u fotbalového 
høištì, které jsou využívány i místními ha-
sièi. Také zde se jedná o opravu interiéru, 
výmìnu oken, opravu støechy a další staveb-
ní práce. V Kulturním domì v Záluží budou 
v prùbìhu roku vymìnìna okna a dveøe. 

Jsme velmi rádi za iniciativu místních obèa-
nù, kterou Obec Chyšky ráda podpoøí.

Je naplánována také oprava Kaplièky Pan-
ny Marie v Podchýšské Lhotì. Na tuto akci 
bylo požádáno o dotaci z Ministerstva 
zemìdìlství. Pøedpokládané výdaje na 
tuto rekonstrukci dosahují 158 489,- Kè 
a v pøípadì pøidìlení dotace by nám tato 
pokryla cca 70 % tìchto výdajù.

Žádost o dotaci z Programu obnovy ven-
kova byla podána na opravu bytu v domì 
è. 110 v Chyškách. Oprava zahrnuje re-
konstrukci elektrických rozvodù, tepel-
nou izolaci šikmých stìn a stropù, výmì-
nu støešního okna, opravu vodovodních 
a odpadních rozvodù, opravu koupelny 
a WC, výmìnu podlahové krytiny a insta-
laci nového elektrického topení. Celková 
cena opravy je odhadnuta na 370 000,- 
Kè. V pøípadì pøidìlení dotace by nám tato 
pokryla 60 % nákladù. 

Plánovaný je také nákup sekacího trak-
tùrku s pøíslušenstvím a také na nákup 
tohoto traktùrku bylo požádáno o dotaci 
z Programu obnovy venkova. 

Oprava hromosvodù a støechy nad scho-
dištìm bude provedena v Mateøské škole 

v Chyškách. V základní škole je nutné 
opravit omítku v tìlocviènì, která se od-
lupuje a mohla by být nebezpeèná pøede-
vším pøi míèových hrách dìtí. 

V rozpoètu je poèítáno s opravami míst-
ních komunikací po letošní zimì, s bìž-
nou údržbou obecních pozemkù a budov. 
V plánu je také výstavba nového chodníku 
smìrem k Nosetínu. V souèasné dobì vybí-
ráme projekèní fi rmu. Na chodník bychom 
rádi využili prostøedky z dotace.

Nejvìtší akce, o kterých se hodnì diskutu-
je, jsou èistièky odpadních vod a vodovod 
do Nové Vsi a Kvìtuše. Co se týká èistièek 
odpadních vod, je hotová projektová do-
kumentace pro provedení stavby, vydáno 
stavební povolení a 15. ledna 2018 po-
dala fi rma Block Construction s.r.o., která 
akci administruje, žádost o dotaci z Mini-
sterstva zemìdìlství. Celkové rozpoèto-
vané náklady na výstavbu èistièek jsou 
25 987 273,- Kè, náklady na výstavbu 
kanalizaèních stok jsou 14 310 707,- Kè. 
Celkem tedy rozpoètované náklady èiní 
40 297 981,- Kè.  Do dnešního dne jsme 
neobdrželi vyjádøení o tom, zda nám bude 
dotace na výstavbu èistièek pøidìlena.

Rozsvìcení vánoèního stromu v Chyškách
V sobotu 1. prosince 2018 probìhlo v naší obci již tra-
diènì rozsvìcení vánoèního stromu. K této pøíležitosti 
byl pøipraven opìt bohatý program. Paní starostka Stani-
slava Hejnová všechny pøivítala, seznámila s programem 
a popøála krásné svátky. Slovo dostala i paní øeditelka 
Mgr. Monika Bardová. Program zahájil Jiøí Jindra na 
trubku. Chyšecké Vokalistky zazpívaly první píseò „Po-
zdraveno budiž svìtlo“. Poté následovalo odpoèítávání 
a každý netrpìlivì oèekával, zda a kdy se stromeèek roz-
svítí. Povedlo se a adventní èas byl zahájen i v naší obci. 
Chyšecké Vokalisty zazpívaly další písnì a svým vystou-
pením navodily krásnou vánoèní atmosféru a potìšily 
všechny pøítomné. Dìkujeme! Na pódiu je pak vystøídaly 
dìti ze základní školy. Pøipravily si plno krásných písnièek 
a básnièek. Svým vystoupením dojaly nejen své rodièe, ale 
i všechny ostatní pøihlížející, neboś nadšení a upøímnost 
z jejich projevu pøímo prýštily. 

Po vystoupení dìti dostaly sladkou odmìnu. Díky patøí 
i paním uèitelkám, které vìnovaly pøípravám mnoho 
trpìlivosti a úsilí. Na závìr programu vystoupilo muzi-
kantské trio pod vedením Františka Hájka, které zahrálo 
pár adventních a vánoèních skladeb. Kdo chtìl, mohl si 
s nimi i zazpívat. I jim patøí velké podìkování. 

Po celou dobu akce byly k dispozici teplé nápoje, které 
zajistily a vydávaly milé, usmìvavé a vždy ochotné ku-
chaøky z místní základní školy a nechybìla jako již tradiè-
nì výborná vánoèka od pana Milana Zelenky z Hracho-

va. Dále nesmíme zapomenout podìkovat všem, kteøí se 
podíleli na pøípravì Betléma, zvukaøùm, místnímu sboru 
dobrovolných hasièù za pomoc pøi zajištìní bezpeènosti, 
Ivetce Hejnové za milou pozornost v podobì perníèkù 
a paní Zemanové z Ratiboøe a paní Beèkové z Chyšek za 
prodej.      

Akce byla velmi povedená a spokojené tváøièky našich 
nejmenších byly tou nejlepší odmìnou pro organizátory 
a všechny zúèastnìné, kteøí se jakkoli na programu 
podíleli. Ještì jednou všem dìkujeme!   

Lenka Kváèová 

Pokraèování na str. 2
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Rozpoèet 
obce Chyšky 
na rok 2019

Příjmy
Název závazného ukazatele                       Kč

Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 3 500 000,00

Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky 60 000,00

Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 300 000,00

Daň z příjmů právnických osob 3 000 000,00

Daň z přůjmů právnických osob za  obce 100 000,00

Daň z přidané hodnoty 7 000 000,00

Poplatek za provoz systému shromažďování odpadů 450 000,00

Poplatek ze psů 25 000,00

Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000,00

Poplatek ze vstupného 3 000,00

Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00

Správní poplatky 15 000,00

Zrušený odvod z loterií 80 000,00

Daň z nemovitých věcí 1 000 000,00

Neinves  ční přijaté transfery ze st. Rozpočtu 359 000,00

Pěstební činnost 50 000,00

Pitná voda 15 000,00

Nedaňové příjmy - vratka příspěvku na mzdy ZŠ 32 944,00

Činnos   knihovnické 2 000,00

Ostatní záležitos   kultury - kulturní akce 3 000,00

Nedaňové příjmy - veřejný rozhlas 1 000,00

Zájmová činnost v kultuře 45 000,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00

Ostatní zájmová činnost a rekreace 16 000,00

Ostatní ambulantní péče 100 000,00

Bytové hospodářství 850 000,00

Nebytové hospodářství 50 000,00

Poplatek z hrobů 15 000,00

Komunální služby a územní rozvoj 170 000,00

Sběr a svoz odpadů - podnikatelé 34 000,00

Ostatní odpad 31 000,00

Využívání a zneškodňování odpadů - EKOKOM 90 000,00

Činnost místní správy 6 000,00

Příjmy a výdaje z fi nančních operací 3 000,00

Nedaňové příjmy 280,00

Příjmy celkem 17 421 224,00

Rozpoèet Obce Chyšky pro rok 2019 byl schválen jako schodkový. Pøedpokládané pøíjmy 
byly sestaveny s ohledem na pøíjmy roku 2018 a s pøedpokladem situace v roce 2019. 

Schodek ve výši 170 776,- Kè bude fi nancován z úspor minulých let. Celkový objem pøí-
jmù pro rok 2019 je schválen ve výši 17 421 224,- Kè a celkový objem výdajù ve výši 
17 592 000,- Kè. 

Zastupitelstvo obce rozpoèet schválilo na svém zasedání è. 1/2019 dne 20. února 2019.

Druhou velkou akcí je rozšíøení vodovodu 
do Nové Vsi, Vilína a Kvìtuše. Pøíprava této 
akce se nám ponìkud zkomplikovala. Pro-
jekèní kanceláø Thermoprojekt dodala pro-
jektovou dokumentaci pro vydání spoleè-
ného povolení. V této dokumentaci je však 
nutné doladit urèité nesrovnalosti tak, aby-
chom mohli  o stavební povolení požádat. 

Chybí nám však navazující dokumentace 
pro provedení stavby, která byla pøed-
mìtem výzvy, na kterou se fi rma Ther-
moprojekt pøihlásila, ale kterou nakonec 
nedodala. Teprve s touto dokumentací 
a po obdržení stavebního povolení ovšem 
mùžeme podat žádost o dotaci na stav-
bu nového vodovodu. Kdy bude vypsána 
další výzva pro podání žádostí o dotaci 

prozatím není jasné. V souèasné dobì se 
snažíme uvést vše do souladu, abychom 
mìli možnost v pøípadì vypsání výzvy žá-
dost o dotaci podat. Stejnì jako u èistièek 
i u vodovodu nám bude žádost o dotaci ad-
ministrovat vybraná odborná fi rma.

Ráda bych zde podotkla, že naše snaha 
o to, aby akce byly øádnì zadministrovány, 
vysoutìženy a následnì provedeny, smì-
øuje k tomu, abychom naložili hospodárnì 
s obecními prostøedky a mimo jiné také 
k tomu, abychom my všichni po jejich do-
konèení neplatili zbyteènì vysoké ceny za 
vodné a stoèné. Ty se budou totiž odvíjet 
od nákladù, které za uvedené akce vyna-
ložíme. Proto bychom rádi šli cestou dob-
rých a rozumných rozhodnutí, beze spì-
chu, který pøináší zbyteèné komplikace.

Stanislava Hejnová - starostka

Pokraèování ze str. 1

Výdaje
Název závazného ukazatele Kč

Pěstební činnost 30 000,00

Silnice celkem 850 000,00

 běžné výdaje 700 000,00

 kapitálové výdaje 150 000,00

Pitná voda celkem 500 000,00

běžné výdaje 100 000,00

kapitálové výdaje 400 000,00

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 330 000,00

běžné výdaje 60 000,00

kapitálové výdaje 1 270 000,00

Úpravy drobných vodních toků 40 000,00

Mateřská škola celkem 830 000,00

běžné výdaje 200 000,00

neinves  ční příspěvek MŠ 630 000,00

Základní škola celkem 2 771 400,00

běžné výdaje 200 000,00

neinves  ční příspěvek ZŠ 2 571 400,00

Činnos   knihovnické 250 000,00

Kulturní akce 50 000,00

Kulturní a církevní památky 200 000,00

Veřejný rozhlas 50 000,00

Vydání zpravodaje 65 000,00

Zájmová činnost v kultuře 300 000,00

Sbor pro občanské záležitos  200 000,00

Ostatní zájmová činnost a rekreace celkem 500 000,00

běžné výdaje 200 000,00

kapitálové výdaje 300 000,00

Ostatní ambulantní péče 80 000,00

Bytové hospodářství 1 050 000,00

Nebytové hospodářství 300 000,00

Veřejné osvětlení celkem 571 000,00

běžné výdaje 521 000,00

kapitálové výdaje 50 000,00

Pohřebnictví 50 000,00

Komunální služby a územní rozvoj - jinde nezařazené 1 342 600,00

běžné výdaje 1 032 000,00

kapitálové výdaje 310 600,00

Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00

Sběr a svoz komunálních odpadů 800 000,00

Sběr a svoz ostatních odpadů 100 000,00

Péče o vzhled a veřejnou zeleň 300 000,00

Rezerva na krizová opatření 100 000,00

Požární ochrana celkem 592 000,00

běžné výdaje 350 000,00

kapitálové výdaje 242 000,00

Zastupitelstvo obce 1 100 000,00

Veřejná správa 2 815 426,00

Poplatky bankám 15 000,00

Pojištění funkčně nepscifi kované 80 000,00

DPPO za obec, DPH 100 000,00

Výdaje z fi nančního vypořádání minulých let - vratka 8 574,00

Dary spolkům 211 000,00

Výdaje celkem 17 592 000,00
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Lidský osud, který by nemìl upadnout v zapomnìní
Kdysi se mi do rukou dostala kniha Osud 
odbojové organizace ÈERNÝ LEV 777, 
kterou sepsal historik Tomáš Bursík. Tato 
kniha pojednává o protikomunistické od-
bojové organizaci, která pùsobila na Sedl-
èansku. Zachycuje však i osudy lidí z Chy-
šek, kteøí byli s èinností této organizace 
spojováni, státní bezpeèností zatèeni a ná-
slednì za toto odsouzeni. Byli odsouzeni 
za vìci, které jim nikdo nikdy nedokázal. 
Staèila pouze domnìnka, že k tìmto vì-
cem mohlo dojít. Pobyt v komunistickém 
žaláøi ovlivnil jejich životy a životy celých 
jejich rodin. Úplné rehabilitace se všichni 
doèkali až v devadesátých letech dvacáté-
ho století, a toho se mnozí z nich nedožili.

Jedním z tìchto odsouzených byl i pan Jo-
sef Novák z Chyšek.

Vyprávìní jeho dcery Marie o tom, jak teh-
dy jako osmiletá dívka vnímala celé dìní 
jsem si se zájmem vyslechla a pokusím se 
Vám ho pøiblížit. Popravdì musím øíct, že 
jsem si bìhem povídání nìkolikrát pomys-
lela, že bychom si asi všichni mìli pøát, aby 
se podobná doba už nikdy nevrátila.

Pan Novák žil se svou manželkou v Chyš-
kách.  Øíkalo se u nich „na špejcharu“, pro-
tože stavení, které kdysi koupil jeho dìda 
a pøestavìl ho na obytný dùm, byl pùvodnì 
opravdu špýchar a patøil k místnímu vel-
kostatku. Nejprve Novákovi vychovávali 
syna Jiøího, pozdìji se narodil Stanislav, 
Marie a nakonec nejmladší dcera Jaruška.

Když se mìla narodit Marie, hledali v Chyš-
kách pošśáka, a tak se pan Novák pøihlásil 
a byl poslán na zaškolení do Prahy. Pra-
coval na poštì na Wilsonovì nádraží. Po 
zácviku se vrátil do Chyšek a chodil tu 
s poštou. Chodil buïto pìšky nebo jezdil na 
kole. Nejprve každé ráno roztøídil  poštu 
a rozdìlil ji na dvì èásti. S tou jednou èástí 
zásilek obešel dopoledne Chyšky a tu dru-
hou musel odpoledne roznést po okolních 
vesnicích. Byli tu tehdy pošśáci dva a každý 
mìl svùj okruh, který musel dennì obejít. 

Paní Marie vzpomíná, že než zaèala cho-
dit do školy, èasto chodívala s tatínkem 
a bylo to prý velmi hezké. Lidé brali poš-
śáka vìtšinou jako rodinného známého 
a tak ho èasto pozvali domù na kus øeèi 
a na nìco dobrého k tomu. Doma mìli No-
vákovi malé hospodáøství, o které se stara-
la maminka. Vìtšinou mìli tøi krávy, ovce 
a další zvíøata. K tomu pracovali na polích. 
Nìkdy pásli krávy na Pekle, jindy je hnali 
pøes celé Chyšky až na Slohovská draha, 
kde mì mìli nìkteøí chyšeètí drobní ze-
mìdìlci každý svùj díl pozemku. Pozdìji 
od nich pozemky vykoupilo tehdejší JZD 
a dnes zde stojí objekty zemìdìlského 
družstva a keramièka Makra. Ovce se pás-
ly na Peterkovì vršku. Tehdy to byla draha 
a mohl zde pást každý. 

Když nejstarší bratr Jiøí konèil docházku 
v základní škole, pøihlásila ho maminka 
do semináøe do Èeských Budìjovic a vìøi-
la, že se stane knìzem. Pøišla ale padesátá 
léta, semináø byl zrušen a bratr Jiøí se vrá-
til domù. Vyuèil se nástrojáøem a pracoval 
v továrnì v Milevsku. Nedlouho poté, co 
se Novákovùm narodila poslední dcera Ja-
ruška, zahynul Jiøí následkem nehody na 
motocyklu. Tehdy se psal rok 1954 a další 
tragédie mìla ještì pøijít.

Paní Marie vzpomíná, jak pracovali jed-
nou s rodièi a sourozenci na poli nad 
Chyškami. Hnala se ale velká bouøka, 
a tak maminka poslala dìti domù a slíbi-
la, že za chvíli s tatínkem pøijdou za nimi. 
Rodièe dokonèovali práci, když v tom 
uvidìli po cestì od Kvìtuše pøijíždìt au-
tomobil. Ten u nich zastavil a vystoupili 
z nìho muži v dlouhých kožených kabátech 
a kloboucích. Øekli prý tatínkovi, že pùjde 
s nimi. Protože velmi silnì pršelo, mamin-
ka prosila, aby ho nechali alespoò pøevléci. 
Šli tedy všichni domù. Tatínek se pøevlékl 
a dìti vyplašenì sledovaly, jak jim cizí muži 
prohledávají celý dùm. Nenašli však nic pro 
nì zajímavého, pouze bratrovy knihy ze se-
mináøe. Tatínka odvedli a odvezli neznámo 
kam. Až pozdìji se maminka dozvìdìla, že 
je ve vìznici v Èeských Budìjovicích. Nevì-
dìli proè, nevìdìli ani co bude následovat. 
Návštìvu tatínka nechtìli rodinì dovolit. 
Nejprve ho mohla vidìt pouze maminka, 
až pozdìji mohly pøijet i dìti. Paní Marie 
vzpomíná, jak èekali v návštìvní místnosti, 
až tatínka pøivedou. Malým okénkem vidì-
li, jak dozorci vedou v øadì vìznì s pøikry-
týma oèima. Když tatínka pøivedli, vydìsilo 
je, že z tatínka zbyla lidská troska. Pozdì-
ji doma vyprávìl, že tehdy témìø mìsíc 
s ostatními vìzni nespali a nesmìli si ani 
lehnout. Maminka se ho snažila povzbuzo-
vat a slíbila mu, že se postará doma o všech-
no, jen aby on všechno vydržel.

Doma to mìli všichni tìžké. Sžírající ne-
jistota, starost o dìti a o hospodáøství, 
s tím vším se maminka musela vyrovnat. 
K tomu všemu mìl tatínek první soud 
a státní bezpeènost zabavila rodinì polo-
vinu tatínkova majetku. Maminka musela 
vykoupit nìkteré vìci zpìt, aby mohla udr-
žet hospodáøství. 

Když jednou jeli tatínka navštívit do vìzení 
do Písku, kam ho pøevezli, strhl se v Chyš-
kách strašný vichr a odnesl jim støechu 
z chalupy a polovinu støechy ze stodoly. 
Maminka se tak musela vyrovnat s další 
pohromou. 

Protože se tatínek odvolal proti rozhodnu-
tí soudu, mìl po èase další soud v Praze na 
Pankráci.  Tady byl odsouzen na 6 let vì-
zení. K výkonu trestu byl odvezen do lágru 
Vojna u Pøíbrami k práci v uranovém dole. 
Snad práce v dole ho zachránila. Myslel si, 

že èím víc bude pracovat, tím lépe zajistí 
rodinu. Domníval se, že alespoò nìco za 
jeho práci pošlou jeho rodinì. Skuteènì 
prý rodina dostala asi dvakrát balík jídla 
na Vánoce a jednou prý pøišlo jízdní kolo 
pro dìti. Jednou za pùl roku mohly dìti 
s maminkou tatínka navštívit, a to díky 
sousedùm, kteøí je autem do Milína dovez-
li. Nejprve sloužila jako návštìvní místnost 
døevìná bouda v Milínì u nádraží, pozdìji 
vystavìli novou budovu. Návštìva probí-
hala tak, že na jedné stranì stolu sedìli 
vìzni a mezi nimi dozorci a na druhé stra-
nì širokého stolu sedìly rodiny. Rodiny 
nesmìly odsouzeným nic pøivézt. Paní Ma-
rie vzpomíná, jak se snažila se sourozenci 
vylézt na stùl a dotknout se tatínka, což 
také nebylo dovoleno. 

Když jela maminka s dìtmi na návštìvu 
za tatínkem, dbala prý vždy na to, aby byli 
všichni krásnì nastrojeni. Maminka chtì-
la, aby tatínek vidìl, že mají všechno, co 
potøebují a nijak nestrádají a nepøidìláva-
li mu tak starost. Paní švadlena Mašková 
jim prý vždy ušila hezké obleèení. Pøitom 
doma bylo velmi tìžko. Maminka mìla teh-
dy nárok na pøíspìvek na dìti 144 korun 
a na 120 korun sirotèího dùchodu. Proto-
že se ale dozvìdìla, že tyto peníze budou 
muset vrátit, odmítla je a nedostávala tak 
vùbec nic. Nìkdy nebylo ani na chleba. 

Rodinu živilo hospodáøství. Marii bylo v té 
dobì 9 let a musela èasto obstarat všech-
no v domì a k tomu se postarat o mlad-
ší sestru. Starší bratr Stanislav pracoval 
s maminkou na polích. Když ráno podojila 
maminka krávy, malá Marie musela vìdro 
s mlékem nést do mlékárny. Prázdné vìd-
ro si ale nesmìla nechávat ve škole, a tak 
si ho nosila k panu Dudaøovi, kde si ho vy-
zvedla, když šla ze školy domù. 

Pøesto, že život doma byl velmi tìžký, sna-
žili se všichni, aby tìch šest hrozných let 
bez tatínka pøeèkali . 

Jednou v únoru roku 1959, byl už pozd-
ní veèer, śukal u Novákù nìkdo na okno. 
Všichni se divili, že neštìká pes a nìkdo 
je na zahradì. Byl to tatínek a pes ho po-
znal. Po svém propuštìní z vìzení, které 
však ten den neèekala ani rodina ani on, 
šel pìšky z Milína do Milevska. Kousek 
cesty do Milevska se svezl a pak šel pìšky 
z Milevska do Chyšek. Na sobì mìl poš-
śáckou uniformu a sandále tak, jak si ho 
témìø pøed šesti lety státní bezpeènost od-
vezla. Všichni mìli ohromnou radost. Den 
pøed pøíchodem tatínka se doma zabíjelo 
prase, a tak si mysleli, jak tatínka pohostí. 
Nesnìdl však ani drobek ze všech dobrot. 
Mìl tak pokažené zdraví, že pil jenom èaj 
a jedl chleba s povidly, jak byl zvyklý z vì-
zení.  Dlouhou dobu k nìmu docházel lékaø 
a snažil se zmírnit jeho strádání. Až po 
èase zaèal po malých porcích jíst bìžné 

jídlo. Strašnì se bál lidí, a tak musela ma-
minka všude chodit s ním. Pro celou rodi-
nu byly první roky velmi tìžké. Rodina se 
sžívala. 

Potíž byla také s tím, že tatínka nikde ne-
chtìli pøijmout do práce. Nakonec se mu 
podaøilo najít práci pøi budování drenáží 
na polích. Až pozdìji ho pøijali k cestáøùm. 
Tehdy mìl cestáø pøidìlen vždy úsek cesty, 
o který se v létì v zimì musel postarat. Pan 
Novák dostal úsek od Chyšek k Vlksicùm. 
V létì kopal a èistil pøíkopy, oøezával vìt-
ve. V zimì prohazoval a posypával cestu. 
Všechno ruènì, ale byl za tu práci velmi rád.

Dìti také nesmìly na školy, které by si 
pøály.  Bratr Stanislav se vyuèil soustruž-
níkem, pøestože krásnì maloval, Marie 
pracovala v lese a doma v hospodáøství. 
Jen Jarušce se podaøilo vystudovat gymná-
zium a pak šla ve stopách svého tatínka 
a až do nedávna pracovala na poštì. 

V roce 1991 byl pan Novák rehabilitován. 
Bohužel už se tohoto okamžiku nedožil. 
Zemøel v roce 1988. 

Pøesto, že pan Josef Novák prožil v životì 
opravdu tìžké období, vzpomíná na nìho 
dcera jako na velmi šikovného èlovìka, 
který moc rád pracoval s kamením a se 
døevem. Dokázal se postarat o hospodáø-
ství, dokázal vyrobil hrábì, bøezová košśa-
ta a zkrátka nebál se žádné práce. 

V mládí hrál velmi rád divadlo. Když mohl 
s chyšeckými ochotníky hrát, stával se 
z nìho na jevišti úplnì jiný èlovìk. Marie 
si vzpomíná, jak jí tatínek dal vždycky 
knížku, kde byl text divadelní hry a øekl jí: 
„Nahazuj mi!“ a ona pak tatínkovi pomáha-
la pøi uèení textu.

U Novákù se hodnì èetlo. Veèery prý trá-
vili tak, že tatínek nebo bratr pøedèítali 
romány nahlas a sestry s maminkou po-
slouchaly. 

Ještì jsme se vrátily ve vzpomínkách 
k tatínkovì zálibì - chyšeckým maškarám, 
které prý, když mohl, nikdy nevynechal. 
Chodil pravidelnì za masku a vždy si ji peè-
livì vyrábìl. Jednou prý si dal na køižovatku 
sud od piva, udìlal si dlouhé ruce a regu-
loval dopravu, jindy vozil na vozíku fi guru 
dìdka s velikou hlavou nebo prodával pøed 
kostelem za pár haléøù bøezová košśata. 

Život pana Nováka nebyl vùbec jedno-
duchý a musel se bìhem nìj vyrovnávat 
s mnoha tìžkostmi a krutostmi, které zasáh-
ly jeho i celou jeho rodinu. Ta mu ale byla 
vždy oporou, díky níž se nakonec všechny 
kruté chvíle v životì podaøilo pøeèkat. 

Rehabilitace tatínka v roce 1991 byla pro 
celou rodinu tak trochu satisfakcí za to, co 
musel tatínek ve svém životì prožít.

Stanislava Hejnová - kronikáøka

V pátek 23. listopadu 2018 se v sále Kulturního domu 
v Chyškách již poètvrté setkali dùchodci Obce Chyšky 
a všech jejich pøilehlých osad.  Setkání pro nì pøipravilo 
poprvé novì zvolené zastupitelstvo. Rozhodlo se pokraèo-
vat v tradici tìchto setkání a vždy koncem roku pozvat 
všechny obèany starší 65 let i s jejich partnery, aby se 
setkali a spoleènì se pøíjemnì pobavili. 

Také tentokrát byl pro všechny pøítomné pøipraven bohatý 
program a obèerstvení v hezky nazdobeném sále. O jeho 
výzdobu se jako vždy postarala paní Ivana Dvoøáková. 

Nejprve pøivítala všechny pøítomné starostka Obce Chyšky 
Stanislava Hejnová. Pøivítala také dìti ze ZŠ v Chyškách, 
které pøišly všem pøítomným  pøedvést pøipravený pro-
gram. Vyøídila také pozdrav z mateøské školky, která se 

bohužel nemohla vystoupení zúèastnit vzhledem k vysoké 
nemocnosti svých žáèkù. Vystoupení dìtí jsou vždy vítaná 
a nejinak tomu bylo i pøi tomto setkání.  

Bohužel se musel ze zdravotních dùvodù omluvit i pan 
faráø Pius Zdenìk Vágner a z neodkladných dùvodù i paní 
doktorka MUDr. Šárka Peterková. 

Velmi zajímavou pøednášku si pro všechny pøítomné 
pøipravil host veèera MUDr. Vladimír Dvoøák – vedoucí 
lékaø stanice Záchranné služby Milevsko. Jeho vystoupení 
bylo pøijato s velkým nadšením. Jeho lidský a pøitom vel-
mi profesionální projev všechny upoutal a dozvìdìli se 
bìhem nìj spoustu zajímavých informací, které mùžeme 
v životì potøebovat úplnì všichni a díky nimž mùžeme 
pomoci pøi záchranì života nebo si ochránit život svùj. 

Pøednáška se tak líbila, že byl na jejím konci pan doktor 
osloven, zda by nebyl ochoten uspoøádat její pokraèování 
pro širší veøejnost. 

Po ukonèení ofi ciálního programu bylo podáváno obèerst-
vení, o které se postaral pan Pavel Èižinský a rozproudila 
se zábava. Pøi pìkné písnièce si pak všichni mohli zazpí-
vat a také zatanèit až do pozdních veèerních hodin.

Stanislava Hejnová - kronikáøka

Setkání dùchodcù zorganizovali 
novì zvolení zastupitelé



se svými poznatky. Žáci vyzdvihli silné stránky a upozornili 
na slabé stránky školy. Na základì analýzy bude vypracován 
plán èinností.

Program Ekoškola je fi nanènì podporován ze Státního fondu 
životního prostøedí. 

Program Ekoškola podporuje Ministerstvo školství, mládeže 
a tìlovýchovy, Ministerstvo životního prostøedí, Magistrát 
hlavního mìsta Prahy, informaèní centrum OSN v Praze. Ge-
nerálním partnerem je spoleènost IKEA.

Pøedvánoèní setkání
Již tradiènì se v dobì adventu uskuteènilo v chyšecké ško-
le 11. prosince Pøedvánoèní setkání. Zcela zaplnìná školní 
hala sledovala zahájení hrou na trubku a vystoupení žákù 
prvního stupnì. Ve škole se hrálo, zpívalo, recitovalo, pro-
dávalo, nakupovalo, ochutnávalo, povídalo. Školu opìt na-
vštívily vìhlasné branické ženy – Vlasta Bardová, Zdena 
Zdeòková, Milena Vošahlíková, Marie Rouèková a letos novì 
i Vendula Kubíèková. Mezi další patøila z místních Vlaïka 
Poslušná, Marie Krauseová, pøijeli i Pichovi z Atelieru Ra-
dost v Milevsku. Všichni s pøekrásnými vánoèními výrobky. 
V neposlední øadì to byli žáci z místní školy, kteøí mìli také 
co nabídnout. Všichni odcházeli domù vánoènì naladìni 
a s pocitem pøíjemnì prožitého odpoledne.

Vánoèní fl orbalový turnaj
Dne 20. 12. 2018 se v naší škole uskuteènil tradièní fl orba-
lový turnaj. Byly vytvoøeny tøi skupiny. Skupinu A tvoøila 1., 
2. a 3. tøída. Ve skupinì B byla 4., 5. a 6. tøída a ve skupinì 
C 7., 8., 9. tøída a tým uèitelù. Hráèi podávali skvìlé výkony, 
nìkdy byly výsledky opravdu vyrovnané.
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Tonda Obal na cestách
Školní vzdìlávací program Tonda Obal na cestách spoleènos-
ti EKO-KOM se zamìøuje na zvýšení povìdomí o správném 
tøídìní a recyklaci odpadu. Tøídìní odpadu je dobrý návyk, 
který by mìly dìti získávat a osvojit si již od útlého vìku.

Naši školu navštívily 8. øíjna lektorky spoleènosti EKO-KOM 
a žákùm 1. – 9. tøídy pøipomnìly zásady správného tøídìní.

Výlov rybníka Rožmberk
12. øíjna 2018 žáci sedmé, osmé a deváté tøídy navštívili 
v rámci exkurze výlov nejvìtšího rybníku v Èechách Rožm-
berk (647 ha) a Støední školu rybáøskou a vodohospodáø-
skou Jakuba Krèína v Tøeboni. Exkurzi zajišśovala Jihoèeská 
hospodáøská komora z Tábora, která pomáhá školám  se se-
znamováním žákù s rùznými praxemi.

Halloween
Každoroènì se v naší škole slaví anglosaský lidový svátek 
Halloween. V minulých letech byly pro dìti pøipraveny sou-
tìže spojené s touto tematikou. Letos byla pøipravena pouze 
jedna velká soutìž. Již od zaèátku øíjna se všechny dìti za 
pomoci rodièù peèlivì pøipravovaly na tento velký den – na 
halloweenskou soutìž o nejpovedenìjší kostým. Soutìž pro-
bíhala jako módní pøehlídka, všechny dìti se postupnì vystøí-
daly na pøehlídkovém mole. Porota, složená z paní knihov-
nice Kváèové, paní øeditelky Bardové, paní zástupkynì 
Tvrdíkové, zástupce ze sedmé tøídy Ivety Ondráèkové, osmé 
tøídy Jakuba Jindráka a deváté tøídy Terezy Kváèové, hodno-
tila všechny kostýmy peèlivì. Pro naše malé spolužáky byli 
k ruce žáci šesté tøídy, kteøí je doprovázeli bìhem pøehlídky. 
Hodnotilo se ve tøech kategoriích. Vítìzové jednotlivých kate-
gorií jsou zapsáni níže.

I.    kategorie – 1. a 2. tøída
1. místo: Antonín Jakeš
2. místo: Amálie Kukaèová
3. místo: Rozárka Kortanová

Základní škola Chyšky

II.    kategorie – 3. a 4. tøída:
1. místo: Lukáš Chochole
2. místo: Jan Èapek
3. místo: Prokop Fridrich

III.    kategorie – 5. tøída:
1. místo:  Adéla Tejnorová
2. místo: Štìpánka Prášková
3. místo: Julie Sirotková

Slavnost slabikáøe
V pátek 2. listopadu èekalo na žáky první tøídy pøíjemné pøe-
kvapení. Dozvìdìli se, že král z Hloupìtína unesl královnu 
z chytrého Ètenáøského království a zavøel ji do vìže. Jen ši-
kovní ètenáøi ji mohou vysvobodit splnìním jednoduchých 
úkolù. Malí indiáni z Chyšek se pustili do akce s plným na-
sazením. Skládali z písmenek slabiky a slova, pøiøazovali 
slabiky k obrázkùm, èetli slabiky a nakonec je cesta ze slov, 
která museli pøeèíst, dovedla do vìže, kde na jejich záchranu 
èekala unesená královna. Ta zachránce pochválila za jejich 
ètenáøské dovednosti a za vysvobození. Odmìnou byl pro ka-
ždého žáka Slabikáø se záložkou.

Role královny se ujala paní øeditelka Monika Bardová. Pøedá-
vání Slabikáøù se tak promìnilo ve velkou slavnost a dìti si 
odnesly domù nejen novou uèebnici, ale i nevšední zážitek.

Den Ekoškol
Školy zapojené do mezinárodního programu Ekoškola osla-
vily jako každý rok v prvním listopadovém týdnu svùj den. 
Den, kdy mohou ukázat svému okolí, co vše dokázaly, jak 
fungují a co to znamená být Ekoškolou. Není totiž Ekoško-
la jako ekoškola. Jak už název napovídá, snaží se ekoškoly 
o zlepšení životního prostøedí, ekologicky šetrné hospodaøe-
ní a propagaci udržitelného života, ale Ekoškolou se stanou, 
až když jednotlivé aktivity a akce propojí do smysluplného 
celku. Dùležité pro Ekoškoly s velkým E je snaha ovlivnit 
u dìtí jejich pøístup ke svìtu, jejich vnímání problémù v okolí 
i ve svìtì a jejich chuś se aktivnì zapojit do dìní kolem nich. 
Být zapojen v nejvìtším vzdìlávacím programu na svìtì ve-
doucím školy k udržitelnému životu a zlepšování životního 
prostøedí tak klade na žáky a uèitele nemalé nároky.

Žáci spoleènì s uèiteli zjišśují silné a slabé stránky školy a na 
základì svých zjištìní plánují kroky k efektivním zmìnám, 
jejichž dopad na zlepšení životního prostøedí školy mohou 
samy pozorovat/vidìt. Uèí se komunikovat, spolupracovat, 
øešit problémy a také dosahovat spoleèných vizí a hodnot, 
které si stanoví. Program Ekoškola tak zlepšuje svìt kolem 
nás a zároveò u dìtí rozvíjí schopnost vytyèit si cíl a naplá-
novat a realizovat cestu k jeho splnìní. Dodává jim odvahu 
pøijímat výzvy vedoucí k reálným zmìnám a vytváøí z dìtí 
aktivní obèany. Hybatele spoleènosti a ne pouhé nástroje. Ti 
nejúspìšnìjší se pak mohou pyšnit mezinárodním titulem 
Ekoškola symbolizovaným zelenou vlajkou. V Èeské repub-
lice je tìchto škol dokonce 167.

Základní škola Chyšky je v programu zapojena od roku 
2010 a od roku 2012 se pyšní prestižním mezinárodním 
titulem Ekoškola. V letošním školním roce jsme se zaèali za-
bývat tématem Jídlo a svìt. V prùbìhu øíjna probíhala analýza 
a v pátek 9. 11. zástupci 3. – 9.tøíd seznámili své spolužáky 



Spolek rodièù a pøátel dìtí a školy pøi ZŠ Chyšky
ohnìm pøibìhli bojovat hasièi s proudy vody. Voda pohlcovala 
plameny, pøitom znìla èást skladby Vltava v podání houslisty 
Michaela Hejèe, až oheò nakonec uhasila. Diváci byli ohrome-
ni. Za velkého potlesku se dìti klanìly a byly bombardovány 
létajícími bonbony. Za touto skvìlou choreografi í stojí paní 
uèitelka Kvìta Prùšová a její dcera Anièka, kterým také de-
váśáci podìkovali a obdarovali je kvìtinami.

Ve dvacet hodin pøišel na øadu slavnostní nástup deváté tøí-
dy. Deváśáci nyní již spoleèensky obleèení pøedvedli nìžný 
nástup, ve kterém byl schován celý letošní rok, který je pro 
devátou tøídu urèitým mezníkem. Pøedvedli v nìm super 
partu, radost, ale i obavu z nových zaèátkù a louèení. Poté  
si slovo vzala paní øeditelka a jednotlivé žáky pøedstavova-
la. Tato slavnostní chvíle pokraèovala slavnostním projevem 
a podìkováním, které pøednesli žáci 9. tøídy Stela Fridrichová 
a Jakub Štván a které doprovázelo pøedávání kvìtin. Nezbý-
valo nic jiného než „bouchnout“ šampaòské (o to se posta-
ral tøídní uèitel 9. tøídy pan Jakub Barda) a pøipít si spoleènì 
s paní øeditelkou Monikou Bardovou, bývalou tøídní uèitelkou 
paní Nikolou Kotmelovou a tøídním uèitelem panem Jakubem 
Bardou na úspìšné zakonèení 9. tøídy a složení pøijímacích 
zkoušek na vybrané støední školy.  

Po spoleèném focení zábava pokraèovala pod taktovkou 
kapely Elizabeth až do 21 hodin 39 minut a 59 vteøin, kdy 
byli hosté upozornìni, že mají zùstat za každých okolností na 
svých místech. Do sálu vtrhli opìt deváśáci tentokrát se svým 
pøekvapením. Nejdøív každý zvlášś vystoupil na èást písnièky, 
která je možná mìla charakterizovat nebo jen vtipnì dopro-
vázet – znìly písnì jako Jožin z bažin, Praha-Prèice, Rakeśák, 
Nafrnìná a další, ale pak …byla tma. V sále se postupnì zaèaly 
rozsvìcovat obrysy jednotlivých postav deváśákù, které pøed-
vedly velkolepou taneèní show. Potlesk, výskot, nadšené vý-
køiky se nesly celým sálem. Nakonec nadšení diváci tleskali ve 
stoje. Deváśáci excelovali. Všechno se jim povedlo a to si pøáli.

Zbytek plesu se nesl v pohodové náladì. Ceny ze soutìže 
o ceny našly své majitele. Ve fotokoutku, který vytvoøili èleno-
vé Spolku rodièù a pøátel dìtí a školy pøi ZŠ Chyšky se støídali 
zájemci o jedineènou a originální vzpomínku na tento velmi 
vydaøený ples.

Mì nezbývá nic jiného než jménem Spolku rodièù a pøátel dìtí 
a školy pøi ZŠ Chyšky podìkovat všem, kdo se na XVII. Škol-
ním plesu podíleli a podpoøili, podìkovat všem sponzorùm 
a rodièùm žákù ze ZŠ Chyšky za pìkné dary do soutìže o ceny. 
Výtìžek ze školního plesu je urèen pro dìti ze Základní školy 
v Chyškách. Doufám, že si všichni návštìvníci plesu ples užili 
a pøeji si, aby na nìj rádi vzpomínali. 

  Lenka Caltová, 
 Spolek rodièù a pøátel dìtí a školy pøi ZŠ Chyšky                                              
  Foto Vojtìch Šobek 

Deváśáci excelovali. XVII. Školní ples se vydaøil.

Ètenáøský klub v knihovnì 
Dne 12. prosince navštívil ètenáøský klub Základní školy 
Chyšky Obecní knihovnu v Chyškách. Paní knihovnice pro 
dìti pøipravila bohatý program plný kvízù. Nejprve žáci na 
základì ukázky poznávali knihy, mluvili o autorech, ilustrá-
torech a zfi lmovaných knihách. Nakonec se sami stali autory. 
Od paní knihovnice obdrželi pracovní listy s postavou a pro-
støedím, do kterého postavu zasadili a vymysleli pøíbìh. Za 
odmìnu každý obdržel záložku a sladkost.

Lyžaøský výcvik
Dne 14. 1. – 18. 1. 2019 se konal lyžaøský výcvik ZŠ Chyš-
ky ve skiareálu Monínec. Každý den jsme se v 8 hodin sešli 
pøed školou a èekali na autobus, abychom vyrazili na Moní-
nec. Byli jsme rozdìleni do 2 skupin: zaèáteèníci, kde pan 
uèitel Barda uèil 7. tøídu lyžovat a profi lyžaøi + snowboardis-
té, které mìla na starosti paní uèitelka Kolínská.

Už od loòského školního roku, kdy byli ještì osmáky, zaèali 
žáci 9. tøídy ZŠ Chyšky pøipravovat XVII. Školní ples. Ten se 
konal v sobotu 12. 1. 2019 v Kulturním domì v Chyškách.

Že se ples ponese v požárním duchu, bylo hned od poèátku 
pøíprav jasné – vždyś vìtšina deváśákù tvoøí družstvo starších 
žákù Sboru dobrovolných hasièù Chyšky. Choreografi i pøed-
tanèení a nástupu 9. tøídy vymyslela Lenka Slámová, taneè-
nice a èlenka taneèní skupiny EFK Milevsko, a tak se na pod-
zim zaèalo nacvièovat. Svoje vystoupení pøipravoval i taneèní 
kroužek ZŠ Chyšky. Deváśáci s pomocí svých uèitelù sestavo-
vali pozvánky, plakáty, programy, absolventské noviny a vyrá-
bìli výzdobu. Paní Jaruška Hanusová a paní Jaruška Petøíková 
spolu s vychovatelkou paní Ivanou Peciválovou a školní druži-
nou vytváøeli další množství výzdoby do sálu kulturního domu. 
Rodièe podporovali své dìti jak fi nanènì, tak morálnì. Shánìli 
sponzory a ceny do soutìže o ceny, objednali fotografa a ka-
meramana, nechali pro deváśáky vytvoøit sklenièky, atd. Celý 
ples organizaènì a fi nanènì zaštiśuje Spolek rodièù a pøátel 
dìtí a školy pøi ZŠ Chyšky, jehož aktivní èlenové zaøizovali vše 
potøebné pro hladký prùbìh celého plesu – pronájem sálu, 
veškerý tisk, rozvoz plakátù, objednání kapely, kytic, zajištìní 
sponzorù. 

Pøíchod nového roku naznaèil, že co nevidìt je tady všemi oèe-
kávaný ples.

V sobotu 12. 1. 2019 èekal na 9. tøídu zaplnìný sál Kulturní-
ho domu v Chyškách. Bylo krásné pozorovat, kolik mají žáci 
pøíznivcù, kdo je všechno pøišel podpoøit. Mezi nimi nechybì-
la paní starostka Stanislava Hejnová, pan faráø Pius Zdenìk 
Vágner ani bývalá øeditelka základní školy paní Jana Koran-
dová. 

Kapela Elizabeth z Milevska zahájila ples a hned poté pøivíta-
la øeditelka Základní školy v Chyškách paní Monika Bardová 
pøítomné hosty, trefnì je ujistila, že navzdory výzdobì sálu (na 
podiu hoøely domy, plameny plály na všech stolech, dveøích, 
zdech, na stolech byly pøipravené hasicí pøístroje) jsou doo-
pravdy na XVII. Školním plesu a popøála všem krásný veèer.

Deváśáci vystoupili jako hasièi se svým pøedtanèením, které 
se jim vydaøilo a potlesk hostù nebral konce. Deváśáci byli vy-
zváni, aby své pøedtanèení zopakovali. I na podruhé byli suve-
rénní. Nakonec podìkovali a pøedali kvìtinu sleènì Lence Slá-
mové za choreografi i a èas strávený nácvikem pøedtanèení.

Pøekvapením bylo vystoupení Taneèního kroužku ZŠ Chyšky 
pod vedením paní uèitelky Kvìty Prùšové, ve kterém tanèí 25 
dìtí od 1. do 5. tøídy. Po loòském velmi zdaøilém pirátském 
vystoupení se zdálo, že jsou na vrcholu, a bude velmi tìžké na 
vrcholu zùstat. Nikdo ale neèekal, že se posunou tak dopøe-
du … Za doprovodu hudby z fi lmu Stateèné srdce se na sále 
zaèaly rozhoøívat èervené plamínky, které vzplanuly ve velký 
oheò. Všichni pøítomní ani nedutali a se zájmem pozorovali 
taneèníky. Najednou zaèala houkat siréna a s rozbouøeným 
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Každé ráno po nazutí lyžákù jsme se šli nad parkovištì roz-
cvièit. Protáhli jsme si svaly a zahøáli se. Poté nám pan uèitel 
rozdal permanentky. První jízdy byly opatrné, ale postupem 
èasu jsme se rozjezdili. Na vrcholu Monínce jsme vždy obdi-
vovali krásný výhled. S paní uèitelkou Kolínskou jsme dìlali 
rùzná cvièení a zaèáteèníci s panem uèitelem Bardou dìlali 
první kroky v lyžování. Když jsme splnili vše, co jsme mìli, šli 
jsme na polední pauzu. Po obìdì jsme se opìt oblékli a vyra-
zili znovu lyžovat. Sníh byl slušný a dobøe se na nìm jezdilo. 
Poèasí nám celkem pøálo. Celí unavení jsme se autobusem 
vraceli do školy.

Lyžaøský výcvik jsme si užili a rádi na nìj budeme vzpomí-
nat.              Tereza Kváèová
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Soutìž ve sbìru starého papíru

Slavnost sv. Martina

Spolek rodièù a pøátel dìtí a školy pøi ZŠ Chyšky ve spolupráci se ZŠ Chyšky uspoøádal, 
stejnì jako každý rok, celoroèní soutìž ve sbìru papíru pro všechny tøídy základní školy. 
Soutìž má za cíl motivovat žáky k zodpovìdnosti za životní prostøedí a uèit je tøídit odpad. 
Navíc mohou tøídy „vydìlané“ peníze použít na svoje aktivity – výlety, exkurze, atd.

Soutìž má dvì kola. V souèasné dobì máme za sebou první kolo a je až neuvìøitelné jak 
se dìti do soutìže zapálily. V jejich snažení jim pomáhají rodièe, leckdy celé pøíbuzenstvo 
i uèitelé. Nakonec se nasbíralo tolik starého papíru, že ho najednou svozové auto ani 
neodvezlo.  

Vítìz pøedchozích dvou roèníkù soutìže, souèasná devátá tøída, byla zrovna na lyžaøském 
kurzu, a tak skonèila jako poslední. Vítìzem prvního kola se stala pátá tøída, která nasbí-
rala zhruba 107 kg starého papíru na žáka. Každopádnì nic není ztraceno ani vyhráno. 
Soutìž pokraèuje a všichni se tìšíme na druhé kolo, které probìhne v èervnu.

Podìkování patøí Zemìdìlskému družstvu Chyšky, které umožnilo auto se starým papí-
rem zvážit.           Lenka Caltová, Spolek rodièù a pøátel dìtí a školy pøi ZŠ Chyšky                                             

Spolek rodièù a pøátel dìtí a školy pøi ZŠ Chyšky se roz-
hodl, že všem dìtem, rodièùm a zkrátka široké veøejnosti 
pøipomene legendu o sv. Martinovi. V nedìli 11. 11. 2018 
odpoledne se tedy konala Slavnost sv. Martina. Na pro-
gramu bylo povídání o sv. Martinovi, ochutnávání martin-
ských dobrot, tvoøení a hlavnì pøíjezd sv. Martina a lam-
pionový prùvod.

Slavnost sv. Martina se konala v jídelnì Základní školy 
v Chyškách a hned od samého zaèátku bylo jasné, že ná-
vštìvnost této akce bude veliká. Dalo by se øíci, že jídelna 

Pořadí Třída Průměr na žáka Hmotnost
1. 5. 106,8 1495
2. 6. 91,8 918
3. 2. 88,2 970
4. 4. 80,8 1374
5. 7. 68,5 479,5
6. 1. 46,2 786
7. 3. 43,3 563

8. 8. 41,7 417

9. 9. 22,3 245
celkem 7247,5

Výsledky I. kola soutìže pro školní rok 2018/2019:

praskala ve švech. Aby èekání na sv. Martina nebylo dlou-
hé, pøipravily maminky ze spolku rodièù a paní uèitelky ze 
základní školy stanovištì, na kterých si dìti mohly nama-
lovat obrázek, vyrobit konì, svícen nebo vymodelovat fi gu-
rky z marcipánu. Pro zruènìjší bylo pøipraveno stanovištì 
s drátkováním. 

 Ke svatému Martinovi patøí i dobré jídlo a pití. A proto-
že pøi každé práci poøádnì vyhládne, napekly maminky 
spoustu martinských rohlíèkù a jiných sladkých dobrot, 
které mohli všichni ochutnat.

Po setmìní jsme se seøadili pøed jídelnou. Dìti dostaly 
lampiony a najednou ze tmy, smìrem od Kvìtuše, vyjeli 
jezdci na koních. Ano, byl to sv. Martin se svou družinou. 

Všichni jsme ho pøivítali a poprosili ho, aby náš lampio-
nový prùvod vedl. Se sv. Martinem a jeho družinou jsme 
prošli Chyšky a vrátili se zpìt k jídelnì základní školy, kde 
se s námi sv. Martin rozlouèil.

Celé odpoledne se vydaøilo. Poøadatelé mìli radost z vel-
kého poètu návštìvníkù a nadšené dìti si odnášely své 
výrobky a štìbetaly si své dojmy a nové zážitky. 

Lenka Caltová, Spolek rodièù a pøátel dìtí a školy pøi ZŠ 
Chyšky, Foto Martin Podlipný                                              

Základní škola Chyšky - družina
Ètenáøský klub a družina v knihovnì 
V pondìlí 11. 12. navštívili žáci ètenáøského klubu spoleènì 
se školní družinou obecní knihovnu. Paní knihovnice pøipra-
vila povídání se zimní tematikou - pohádku, øíkanky, hádan-
ky a také myšlenkovou mapu na téma zima. Všechny dìti si 
také zasoutìžily - skládaly puzzle s vánoèními motivy a podle 
obrázkové osnovy se pokusily starší dìti pøevyprávìt pouèný 
pøíbìh. Domù si odnesli všichni rùzné výrobky a sladkosti. 
Paní Kváèové za vše dìkujeme.              A. Málková

Program zamìøený na život semínek
V pátek 30. 11. 2018 jsme se opìt sešli v obecní knihovnì 
s Lenkou Kváèovou. Paní knihovnice pro nás tentokrát pøi-
pravila program zamìøený na život semínek. Navázali jsme 
tak na naši Studánku živé vody. Ukázala nám dìtské encyklo-
pedie a knihy, kde se dozvíme, co ze semínek vyroste, pokud 
se o nì dobøe staráme. V hádankové soutìži jsme urèovali 
rostliny podle jejich plodù a hlavnì, mohli jsme i nìkteré 
ochutnávat. Závìreènou teèkou bylo zábavné tvoøení se se-
mínky a sladká odmìna na konec. Dìkujeme.  

Ivana Peciválová

Pøírodovìdné téma o vodì
V pátek 12. 10. 2018 jsme po prázdninové pøestávce opìt 
navštívili obecní knihovnu. Tentokrát si paní Kváèová pro 
nás pøipravila pøírodovìdné téma o vodì. Navázala tak na 
náš celoroèní projekt „Devatero studánek“. Ukázala nám 
nauènou encyklopedii, kde si mùžeme spoustu informací 
na dané téma vyhledat. Seznámili jsme se s kolobìhem vody 
v pøírodì a vyluštili zábavné pracovní listy. Dìkujeme.                                   

Ivana Peciválová

Švadlenky

Kreativní dílna
Školní družina pøipravila na úterní odpoledne 20. 11. 2018 
kreativní dílnu. Dìti pozvaly maminky a babièky, aby si spo-
leènì vyrobily adventní vìnec z netradièního materiálu. Mezi 
nás pøišla také paní Ivana Dvoøáková. Její cenné rady pøispìly 
k tomu, že všechny vìnce byly krásnì ozdobené. Po celé od-
poledne panovala dobrá nálada.            Ivana Peciválová



Projekty
V øíjnu jsme zahájili v MŠ èinnost projektù. Mezi oblíbené patøí projekt „Malí šikulové“, na kterém si 
dìti prohlubují výtvarné a pracovní dovednosti, rozvíjí se jejich fantazie, pøedstavivost i estetické vnímání.

Dalším projektem, kterého se dìti úèastní je „Angliètinka pro nejmenší“, kde se dìti zábavnou formou 
seznamují s prvními anglickými slovíèky. Cílem je probudit u dìtí zájem o cizí jazyk a spojit ho s aktivní 
zábavou a hrou.

Každodennì plníme projekt „Dìtský úsmìv“, jehož cílem je probudit u dìtí zájem o aktivní èištìní zubù. 
Dìti si dennì èistí zuby po svaèinì, starší i po obìdì.

Prùbìžnì plníme projekt „Bezpeèná školka“ a „Chráníme pøírodu“.

V letošním školním roce mohli rodièe poprvé pøihlásit dìti na sportovní a keramický kroužek.

Výukový program „ Èistíme zoubky“
Dále pokraèujeme ve výukovém programu „ Èistíme zoubky“pod vedením paní Jitky Mužíkové z ordinace 
Mudr. Lubomíra Pecháèka z Milevska. Dìti si upevòují správnou techniku èištìní zubù, správnou péèi 
o èistící potøeby, získávají informace o zdravé výživì a prevenci kazu.

Veselé bramborování
Bylo jednou jedno bramborové království a v nìm žila prin-
cezna Bramborajda. Mìla tuze ráda zeleninu a ze všeho nej-
více ta jídla, která se vaøila z brambor. Bramboraèku, bram-
borovou kaši, brambory na loupaèku a hranolky.......

Tak zaèínala akce, kterou si dìti užily se svými rodièi posled-
ní øíjnovou støedu v mateøské škole. 

Dìti si za pomoci rodièù vyrobily princeznu Bramborajdu, 
dráèka Bramboráèka a ubrus na královskou hostinu. Na 
závìr pøíjemného odpoledne si všechny dìti pochutnaly na 
hranolkách, které pekla sama princezna.

Beseda se èlenem Mysliveckého spolku
Spoustu obrázkù volnì žijících zvíøat, ukázky rùzných dru-
hù paroží a pìkné vyprávìní si pro dìti pøipravil milovník 
pøírody pan Pavel Èižinský. Z besedy si všechny dìti odnesly 
hezké obrázky, které si spoleènì vymalovaly. 

Kouzelník
V listopadu k nám pøijel kouzelník se svou spoleènicí a pøed-
vedli dìtem „ Bublinkovo kouzelnické pøedstavení“. Vystou-
pení se nám velice líbilo a nejvìtším zážitkem pro dìti bylo 
foukání obøích bublin.

Mikuláš
5. prosince, tak jako každý rok, k nám pøišel Mikuláš. 
Dìti mu zazpívaly, zarecitovaly a také slíbily, že se polepší.

Vánoèní besídka
13. prosince se konala vánoèní besídka. Všechny dìti se 
moc snažily, aby udìlaly všem rodièùm radost. Po besídce se 
mohly tìšit z malého dáreèku od Ježíška.

Karneval
Veselý dìtský karneval prožily dìti 13. ledna v chyšeckém 
kulturním domì. Akci uspoøádal Spolek rodièù, pøátel a dìtí 
pøi Mateøské škole v Chyškách. Odpoledne plné tance, soutì-
ží a hezké tomboly si užili nejen dìti ale i dospìlí.
Podìkování patøí všem sponzorùm a poøadatelùm.

Jana Bardová - øeditelka MŠ
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Co je nového v Mateøské škole v Chyškách

strana 7

Studánka lesní vody
V pátek 25. 1. odpoledne jsme se vypravili do obecní knihov-
ny. S Lenkou Kváèovou jsme se tentokrát zamìøili na Stu-
dánku lesní vody. Paní knihovnice nám pøeèetla pohádku 
o prameni Karlíkovi a úryvek z knihy Eduarda Oberfalcera 
Po cestách doma i v cizinì. A protože les je tátou studánek 
a pramenù, i my jsme se tam vypravili spoleènì s pejskem 
Hubertem. V tomto nauèném programu jsme hledali spolu 
s dìtmi, Eliškou a Filipem, lesní studánky. Pøipomnìli jsme si 
také, jaké chování je v lese vhodné a jak o les peèovat. Naše 
získané vìdomosti jsme využili v zábavném kvízu. Na závìr 
jsme se pobavili pøi høe Tik, tak, bum. Dìkujeme a tìšíme se 
na další setkání.   Ivana Peciválová

Zimní radovánky

Projekt „Malí šikulové“ Projekt „Malí šikulové“

Beseda se èlenem Mysliveckého spolku

Kouzelník...

Mikuláš...Mikuláš...

Kouzelník...

Beseda se èlenem Mysliveckého spolku
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Výukový program „èistíme zoubky“ Výukový program „èistíme zoubky“ Výukový program „èistíme zoubky“

Veselé „Bramborování“

Veselé „Bramborování“

Veselé „Bramborování“

Veselé „Bramborování“

Veselé „Bramborování“

Veselé „Bramborování“

Veselé „Bramborování“

Veselé „Bramborování“

Veselé „Bramborování“

Vánoèní besídkaProjekt „Angliètina pro nejmenší“... Projekt „Angliètina pro nejmenší“...

Zima na zahradìZima na zahradìZima na zahradìZima na zahradì
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Kronika Nové Vsi - I. èást

Mám-li vzpomínati na bývalý život našeho 
venkovského lidu, budu vyprávìt o malé 
vesnièce, ve které jsem jej poznal nejlépe 
a kde jsem sám vyrostl jako syn chudého 
tesaøe a chalupníèka. Je to Nová Ves, zva-
ná Percul. 

Jméno Percul je pùvodní. Dle Jana Bohumí-
ra Sommera - historika - dokazuje ji již rok 
1842. Pøesné urèení není možné zjistit ne-
boś veškeré doklady, kroniky, byly spáleny 
pøi husitských bouøích. Lidovì se øíká Per-
cuje, v Perculi, do Percule, Perculák. Jak se 
vyskytlo toto jméno je mnoho dohadù. Dle 
historika Kotašky má toto jméno podobu 
Perkule, což by v pøekladu znamenalo do-
bývání, které by odpovídalo tomu, že pod 
Chyškami se opravdu dobývalo zlato. Zde 
mohli mít horníci pøíbytky. Jiní se domníva-
jí, že jméno pochází od parcely, což odpoví-
dá tomu, že každá chalupa byla postavena 
na stejnì odmìøené parcele. Je to ztracené 
místo ve ztraceném kraji. Charakteristické 
je, že tomuto pahorkatému kraji, jež dosa-
huje 700 metrù nadmoøské výšky, øíká se 
„Èeská Sibiø“.

Za mého mládí bylo v Nové Vsi 22 èísel 
a 93 obyvatel bez pozemkù. Jen asi 5 rodin 
mìlo po 4-5 mírách vlastních polí. Ostatní 
mìli jen jednu nebo dvì míry pronajatých 
polí., které byly vìtšinou v kamenitých 
kopcích, jak byly Mlèkovka a Horkovina.

Krávy mìlo jen tìch pìt nejmajetnìjších 
chalupníkù, ostatní chovali jen kozy a nej-
výš jedno telátko a asi 10 husí. Okolo vsi 
byly kamenité pastviny, tìm se øíkalo dra-
ha, která patøila chyšeckému velkostatku. 
Kdo chtìl na nich pást dobytek, musel si to 
odpracovat na panském nebo, jak se tehdy 
øíkalo, robotovat a to z krávy 6 dní, z tele-
te 3 dny a z 10 husí jeden den. Kdo mìl 
11 husí, musel robotovat dva dny.

Soupis veškerého zvíøectva, které se pás-
lo na drahách a za které se muselo robo-
tovat, provádìl každé jaro panský hajný 
Kohout Josef z Branšova. Hnùj si odebírali 
sedláci, kteøí pak obdìlali za to spachtova-
né políèko a nechali na svém poli nasázeti 
nìkolik brázd brambor. Za to však musel 
v èas žní a na podzim pøi vybírání brambor 
sedláku zdarma pomáhat.

Skoro všichni muži brzy z jara, už v bøez-
nu, odjíždìli na práci k Vídni do cihelen, 
aby si tìžkou prací pøivydìlali. Èást vý-
dìlku posílali ženám a dìtem na živobytí 
a další úspory si na podzim pøivezli, by 

V minulých èíslech Chyšecka jsme prošli mnoha roky v kronice obecní, hasièské, listovali jsme kronikou základní i mateøské školy. Dnes 
otevøeme první stránky kroniky Nové Vsi. Psal ji pan Josef Míka a psal ji s velkou láskou ke své rodné vesnici, ze které se sice kdysi od-
stìhoval, ale stále a rád na ni vzpomínal. Zvláštì v dùchodovém vìku vzpomínal na strýèky a tetièky s nimiž v Nové Vsi vyrùstal. Kronika 
pana Míky není rozsáhlá, proto si ji mùžeme pøeèíst tak, jak zùstala pro další generace uchovaná. 

Pojïme tedy proèíst stránku po stránce vyprávìní, které nám pøiblíží život na Nové Vsi, kterou mnozí známe jako Percul.

bylo v zimì z èeho žít.

Ženy s dìtmi spravovaly doma pronajatá 
políèka a mimo to chodily pracovat za mi-
zernou mzdu buï na panské do Chyšky 
nebo na kopání do Chlumeckého lesa na 
pozemky, které patøily ve Vysokém Chlum-
ci hrabìti Zdeòku Lobkowicovi. Pøekopá-
valy se vykácené lesy, tzv. paseky a sázely 
se nové stromky.

Dìti musely pomáhat a bylo tìch povin-
ností tolik, že nebylo témìø èasu na dìtské 
hry. Musely pást husy, nanosit døíví ma-
mince k plotnì, krmit králíky apod. 

O prázdninách dìti chodily organizova-
nì do lesa sbírat housenky, kukle a pak 
motýle mnišky, která tehdy byla velice 
rozšíøená a poškozovala stromy v lesích. 
Na každém úseku lesa se poèítalo, kolik se 
nasbíralo hmyzu a zapisoval to hajný Roz-
voral pod Branšovem a nebo hajný Štìpá-
nek ze Setìkov.

Èlovìk si v pokroèilém vìku namlouvá, že 
je poøád ještì mladý, ale pøijde chvíle, kdy 
se pøistihne, že je v myšlenkách stále víc 
v rodném kraji, že myslí stále èastìji na 
lidi, které miloval a kteøí mìli rádi jeho 
a ani se neuvìdomuje, že se vlastnì vrací 
do svìta, který už dávno není, protože ma-
minka a tatínek i všichni sousedé leží už 
mnoho let na høbitovì. A pøece na nì vzpo-
mínáme, jako by tu byli živí, jak jsme ka-
ždému øíkali strejèku  a teto, nebyli jsme 
v pøíbuzenství ale ítili jsme jedni s druhý-
mi. Každý mìl nìjakou zvláštnost, zruè-
nost, mimo svoje povolání. Jeden dìlal 
dobré døeváky, druhý zase proutìné ko-
šíky, jiný zase bøezová košśata. Tkalci se 
živili tkaním plátna, dobrý zedník dovedl 
i mimo stavby postavit pìkná kamna 
s pecí, jiný byl zase šprýmaø – veselá kopa.

Nikdo z nás se nemùže vracet zpátky, leda 
ve vzpomínkách a nikdo z nás by už ne-
chtìl žít v podmínkách, v jakých se tenkrát 
žilo. Jako nyní rozsvìcíme petrolejovou 
lampu jen z nezbytnosti, v dìtství nám zá-
øila na stole jako posvátný støed rodiny, 
jinak staèila malá petrolejová lampièka, 
zvaná kahánek bez cylindru. Ten kahánek 
blikavì svítil jak vìèné svìtlo, proto když 
nìkdo ve vsi byl tìžce nemocen, øíkalo se 
o nìm: „Ten má už na kahánku“.

I ta stará ves existuje jen v minulém èase, 
v nás kteøí jsme se tam narodili a prožili 
dìtství, v tìch chudých staveních se stud-
nami, kam se spouštìlo vìdro na háku 

a vytahovalo se plné studené, prùzraènì 
køišśálové vody. Se zahrádkami, kde zrálo 
tolik druhù ovoce, medné slívy, nahoøklé 
blumy a jablka jeptišky. Nízké sednice 
s peøinami až ke stropu, kde nám bylo tak 
dobøe, s tmavými okénky jako velký kapes-
ník, kdákající slepice a køiklavé husy na 
malém dvoreèku.

Také byly ještì tak zvané èerné kuchynì, 
které byly sklenuté zároveò s komínem, 
bez oken a vaøilo se na záhrobì, což byl 
pøed pecí zdìný krb, kde na tøínožce stál 
kotlík nebo èerný železný hrnec. Nebo 
byly litinové plotýnky na ètyøech nožiè-
kách, pod kterými se topilo døívím.

Chalupy byly vìtšinou døevìné, mìly však 
tu výhodu, že byly teplé a suché, pokud 
byly nìkde zdìné stavby, byly jen z kame-
ne na hlínu stavìné a které v zimì promr-
zaly a stìny se potily.

Podlahy byly prkenné, døevìnými høeby 
pøibíjené, okolo kamen a v síni byla pod-
laha z èervených cihel. Napøíklad u Tkalcù 
se tam øíkalo, mìli podlahu dokonce jen 
z udusané hlíny. Stropy byly z kulatiny 
a mezery vymazané rozdìlanou hlínou 
smíchanou s plevami. Proto se tam øíkalo 
u Tkalcù, že tam mìli tkalcovský stav, na 
kterém tkali domácí plátno. Taktéž mìli 
stav i u Jozífkù a u Proškù.

V každé chalupì nakládali na podzim beè-
ku zelí. To bylo v zimì hlavní jídlo – bram-
bory a zelí a v nedìli knedlíky se zelím. 
Chléb se pekl tøikrát do roka, na pouś, na 
posvícení a na Vánoce. Peklo se asi šest 
bochníkù do celé pece a mìl vydržet až 
do pøíštího peèení a doplòovalo se to plac-
kami, lívanci a vdolky, které byly vlastnì 
hlavní výživou. Pøi peèení chleba se pekly 
pro každého z rodiny malé bochánky, pod-
plamenice z kruchtové jeèné èerné mouky 
a plnily se povidly. Byla to pro nás dìti po-
choutka.

Co se vaøilo a názvy jídel
Cicarda, cacarka – zelnice, zelná polévka. 
Sklenìná polévka – bramborová s krupicí 
a s cibulí. Zakudlaná polévka z vody mou-
kou zavaøená. Drobenka – tìsto v polévce 
rozdrobené. Brunclíky – knedlíèky ze sy-
rových brambor v mléce vaøené. Strouhan-
ka – tìsto rozstrouhané v polévce. Štípan-
ce - tìsto v prstech na kousky štípané do 
polévky. Vysypané brambory – škrabané 
a vaøené brambory, omaštìné na mísu vy-
sypané. Šusky, šusterky – škubánky. Kynu-

té knedlíky – knedlíky kvasnicemi zadìla-
né. Bosáky – chlupaté knedlíky – knedlíky 
ze syrových brambor. Šišky z bramborové-
ho tìsta. Kuba – krupková kaše s houba-
mi, o Štìdrém veèeru oblíbená lahùdka. 
Cmunda – placka ze syrových brambor 
na omastku peèená v železñáku. Trkol-
ce, prkance, prskance, kecavky, kecance, 
lijáky – placky ze syrových brambor na 
plotnì peèené. Bác – placka z chlebového 
a bramborového tìsta. Kyselo – kyselé 
mléko – nazvané též chlupaté kafe.

Na øemeslo se chodívalo do vùkolních 
mìst, nìkdy i do Vídnì, jen sedláci dávali 
své syny na studie, kteøí studovali vìtši-
nou dobøe a v našem kraji se jich uplatnilo 
ve veøejném životì. Velkých statkù u nás 
v okolí nebylo, jenom v Chyšce byl dvùr, 
kde se ještì øíkalo na zámku. Když se 
èlovìk odnìkud z výšiny podíval kolem, 
spatøil širé plochy panských polí a luk 
a mezitím jen strakatinu nevelkých a málo 
úrodných políèek chalupníèkù. Kdo chtìl 
z tìch polí mít alespoò skromnìjší živobytí, 
musil se moc pøièiòovat a sám obdìlávat jen 
za pomoci vlastní ženy, dìtí a tìch kravièek.

Nadøeli se na tom, nalopotili se od ranní-
ho šera až do noci, od mladosti do hrobu. 
Bezzemci, nádeníci, kteøí pracovali na 
panském, od jitra bývali v práci, konali ji 
vìrnì a poctivì a za mzdu velmi, velmi 
skromnou. V zimì, kdy už nebyla práce ani 
ve stodolách, pracovalo se v lese, dìlali se 
paseky a po veèerech se doma u kamen 
štípaly špány. Tyto špány, které sloužily 
jako podklad pod hlinìné pálené tašky na 
støechy, se vozily na sáòkách na prodej do 
Milevska, Sedlce, Sedlèan. Døíví si na tyto 
špány nosili ukrytì z lesa, když se dìlala 
paseka buï v nùši pøikryté suchými vìtve-
mi nebo na trakaøích a sáních pøikrytých 
chvojím, aby to nevidìl hajný nebo foøt. 
Za práci se mnoho neplatilo, vìtve, chvùje 
a vršky stromù si pracující rozdìlili mezi 
sebou, to byla také èást mzdy a tím se to-
pilo v kamnech celý rok. Mezi tím ještì 
v létì ženy chodily do lesa na sušinky. 
Høešil bych, kdybych se nezmínil o ženách 
a matkách v našem kraji. Co všecko mìla 
taková vìrná, pravá matka a žena na sta-
rosti. Peèovala o poøádek ve stavení, po-
máhala obstarávati chlév, vaøila, chovala 
a kolébala dìti, vypravovala dìti do školy, 
na celou rodinu šila a spravovala a k tomu 
pracovala na polích a na mlatì. Tak od jit-
ra do noci, ba i v noci.

Však je znáte, ty ženy a matky, již v mla-
dém vìku sedøené, uplahoèené, ale pøi 
tom stále pro své drahé pracující a milu-
jící. To jsou ženy a matky, které v první 
svìtové válce, když muži odešli na vojnu, 
samy se chopily všeho a oraly, vláèely, ko-
sily a svážely, muže tak zastávaly. Pravou 
kouzelnicí byla taková máma, jež všecko 
zastala, všecko vydržela. Nebe nám je dej 
i v budoucnu.

Stanislava Hejnová - kronikáøka

Naše Chyšecko
Vysazení lípy republiky
Sté výroèí založení samostatné Èeskoslo-
venské republiky 28. øíjna jsme oslavili 
i pøes nepøíznivé poèasí vysazením lípy 
republiky. Po nedìlním obìdì jsme se 
v hojném poètu sešli u kostela, kde dìti 
ozdobily lipku fábory v barvách trikolory. 
Starosta M. Maksa spoleènì s místosta-
rostou V. Caltou položili vìnec u pomníku 
padlých z 1. svìtové války. Pak jsme se 
odebrali prùvodem k parku u fotbalového 
høištì, kam byla lípa po proslovu starosty 
obce, øeditelky základní školy a pøedsedy 

spolku Naše Chyšecko vysazena. Ještì pøed 
vlastním vysazením všem pøítomným pøi-
blížila atmosféru prvních let samostatné 
republiky na Chyšecku kronikáøka obce S. 
Hejnová. Strom byl vysazen za zpìvu èeské 
hymny a národní písnì Ach, synku, synku. 
Ke zpìvu Vokalistek z Chyšek se pøidali 
i ostatní pøihlížející. Èestnou stráž se stát-
ní vlajkou drželi zástupci Sboru dobrovol-
ných hasièù Chyšky. Vìøme, že lípa poroste 
a bude pøipomínat nám i našim potomkùm 
toto slavné výroèí. 

Co pøipravuje 
Naše Chyšecko v roce 2019
V uplynulém roce jsme opìt poøádali øadu 
akcí. Sezónu letních kin jsme zahájili 10. 
èervna promítáním fi lmu Všude žijí lidé. 
V èervenci jsme uvedli rodinný fi lm Miku-
lášovy patálie na prázdninách a v záøí ani-
movanou komedii Sherlock Koumes. U pøí-
ležitosti svìcení nových varhan v kostele sv. 
Prokopa jsme pøipravili výstavu fotografi í na 
téma Kostel sv. Prokopa v proudu èasu. Sté 

výroèí založení samostatné Èeskoslovenské 
republiky jsme oslavili vysazením lípy. Vìt-
šinu akcí jsme poøádali za podpory Obce 
Chyšky a ve spolupráci s dalšími spolky a or-
ganizacemi Chyšecka. Vedle kulturních akcí 
naši èlenové peèují o zeleò kolem kostela 
a o prostøedí v naší obci.
Letos nás èeká opìt pestrý program. Mùže-
te se opìt tìšit na letní kino. Rádi pøivítá-
me vaše návrhy na fi lmy, které byste chtìli 
v letním kinì vidìt. Budeme se opìt snažit 
o údržbu zelenì na chyšecké návsi a na 
podzim pøipravujeme tøetí Chyšecké dže-
mování, které se bude konat 28. záøí 2019. 
Chystejte si opìt vaše džemy a zavaøeniny, 

které budeme za hudebního doprovodu 
ochutnávat. Rovnìž jsme zaèali s pátráním 
po chyšeckých tradicích, zejména v odívá-
ní a hledáme informace o místním „chy-
šeckém kroji“. Pokud doma najdete staré 
pøedváleèné a meziváleèné fotografi e ze 
slavností, kde jsou lidé sváteènì obleèeni, 
velice rádi bychom je vidìli. Zajímalo by 
nás, zda se i na Chyšecku nosil starý kozác-
ký kroj, èi zde lidé mìli kroj jiný? Ozvìte 
se nám na e-mail: nasechysecko@email.cz 
nebo sledujte náš web www.nasechysecko.
cz èi facebookový profi l. Dìkujeme!

Napsala: Vladimíra Maksová 
Fotografi e: Petra Pichová

6.4. UKLIĎME ČESKO

8. - 9. 6. VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD

28.9. CHYŠECKÉ DŽEMOVÁNÍ

2019
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Chyšeètí hasièi zhodnotili 
svoji èinnost za rok 2018

Výroèní aktiv Chyšky 2019

Chyšeètí hasièi zhodnotili svoji èinnost za rok 2018 na 
výroèní valné hromadì dne 5. 1. 2019 v sále hostin-
ce U Èižinských. Sbor má v souèasné dobì 106 èlenù. 
Dospìlých je 81, z toho 11 žen a 25 mladých hasièù do 
18 let. Minulý rok byl bohatý na rùzné akce. Zásahová 
jednotka JPO III vyjíždìla k šesti požárùm a technickým 
zásahùm, další desítky výjezdù se týkaly navážení vody 
a pomoci pøi rùzných soutìžích. Údržba techniky a opravy 
v hasièské zbrojnici zaberou pomìrnì hodnì èasu pøe-
devším èlenùm zásahové jednotky. Každý rok se také vy-
lepšuje stav hasièské zbrojnice a jejího okolí. Hasièských 
soutìží se úèastní nejen muži, ale i ženy. Všichni reprezen-
tují SDH Chyšky i mimo náš okres. Dlouhodobì úspìšnì 
v našem sboru pracují mladí hasièi se svými vedoucí-
mi. Pomoc mají i od dalších èlenù sboru a v neposlední 
øadì od svých rodièù. V celoroèní soutìži Plamen 2018 
obsadili mladší žáci 3. místo a starší žáci 1. místo a re-
prezentovali okres Písek na krajské soutìži. Úèastnili se 

také pohárové soutìže mladých hasièù „O putovní pohár 
starosty OSH Písek“, které mìlo pìt kol. Mladší žáci ob-
sadili 1. místo, starší žáci 2. místo a smíšené družstvo 
4. místo. Velmi pìkných výsledkù dosáhli i v literární 
a výtvarné soutìži „Požární ochrana oèima dìtí“. Této 
soutìže se pravidelnì úèastní žáci mateøské a základ-
ní školy. Mezi další èinnosti sboru patøí rùzné kulturní 
a spoleèenské akce a spolupráce s dalšími složkami obce. 
Každoroènì poøádáme ples hasièù, pochod sv. Floriána, 
úèastníme se Dìtského dne a poøádáme další akce. V øíjnu 
jsme uspoøádali zájezd do Prahy, kde jsme provedli exkur-
zi u hasièù na letišti, prohlídku Prahy a návštìvu s exkurzí 
v pivovaru U Flekù. V èervenci 2018 jsme oslavili 125. 
výroèí založení sboru. Pøi této pøíležitosti se uskuteènilo 
i žehnání požárního auta Tatra 815.

        Josef Vachta, starosta SDH Chyšky

V nedìli 27. 1. 2019 si pro malé i velké diváky pøipra-
vil divadelní a hudební spolek Rubikon z Tábora pohádku 
s názvem Kašpárkovy èertoviny. Pohádka byla plná napìtí 
a krásných písnièek a pojednávala o tom, jak se Kašpá-
rek potká s Honzou a  je hned nad slunce jasné, že z toho 
kouká nìjaká èertovina. A když se navíc kvùli zlé hostin-
ské ocitnou ve strašidelném mlýnì, nikoho nepøekvapí, že 
v tom mlýnì straší! A jak! Ale ani plné peklo èertù a sám 
nejvyšší satanáš si nakonec na Kašpárka s Honzou nepøi-
šli. A protože byl Kašpárek fi luta a Honza zase silák, vše 
nakonec dobøe dopadlo.   Lenka Kváèová 

Kašpárkovy èertoviny

Do konce února 2019 probìhly na okrese Písek Výroèní 
aktivy hasièských okrskù. Chyšecký hasièský okrsek zhod-
notil svoji èinnost a plán na tento rok na aktivu koncem led-
na 2019. V salónku Restaurace U Èižinských v Chyškách 
se sešli zástupci šesti hasièských sborù, jmenovitì z Chy-
šek, Kvìtuše, Nové Vsi, Nosetína, Vlksic a Støíteže. Jednání 
se také zúèastnil  místostarosta obce Marek  Hadrbolec. 
S hlavní zprávou seznámil pøítomné Jaroslav Kubec, sta-
rosta hasièského okrsku Chyšky. Ve své zprávì vyzdvihl 
celkovì práci hasièù. Konstatoval, že minulý rok byl pro 
dobrovolné hasièe opìt nároèný. Jmenujme nìkteré akce. 
Ve spolupráci s Obcemi Chyšky a Vlksice se v dubnu opìt 
uskuteènilo Setkání zasloužilých hasièù Chyšecka, kterého 
se úèastnilo 45 èlenù, kteøí jsou v hasièských sborech 40 
a více let. V minulém roce oslavily tøi hasièské sbory 
v okrsku své výroèí - Nová Ves 90 let, Chyšky 125 let a Kvì-
tuš 125 let. Všechna výroèí byla velmi dobøe pøipravena 

a všem organizátorùm patøí podìkování. V záøí se v rámci 
oslav 100 let vzniku Èeskoslovenska konala oslava v Troc-
novì u Žižkova památníku. Pøi této pøíležitosti byly hejtman-
kou kraje Ivanou Stráskou a dalšími hosty udìleny pamìtní 
stuhy. Z našeho okrsku je získali hasièi z Chyšek a Kvìtuše. 
V kvìtnu 2018 se na høišti v Kvìtuši konala okrsková ha-
sièská soutìž. V záøí se zde konalo jedno kolo pohárové sou-
tìže mladých hasièù v požárním útoku „O pohár starosty 
OSH Písek“. Rok 2018 byl opìt nároèný na výjezd jednotek 
JPO III Chyšky a Kvìtuš. Hasièi vyjíždìli k nìkolika požá-
rùm. Mnoho výjezdù bylo k technickým zásahùm, napøíklad 
k padlým stromùm na komunikacích. Radost nám dìlají 
i mladí hasièi z Chyšek a Kvìtuše, kteøí patøí mezi nejlepší 
kolektivy na okrese Písek. O jejich práci na aktivu hovoøi-
li jejich vedoucí Jaroslav Kubec, ml. a Josef Vachta. Dobrá 
je i spolupráce s Obcí Chyšky a Vlksice. O této spolupráci 
a požadavcích sborù na rok 2019 hovoøil i Marek Hadr-

bolec, místostarosta obce Chyšky. Zprávy zástupcù jednot-
livých sborù konstatovaly, že hasièi se podílejí na zvelebo-
vání obcí, poøádají brigády a rùzné akce pro dìti i dospìlé.      

Josef Vachta, starosta SDH Chyšky

SDH Chyšky pøipravuje
30. 4.  2019

Stavìní májky

25. 5.  2019
Pochod svatého Floriána

   6. 7.  2019  
Pouśová zábava
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V sobotu 30. bøezna od 19:00 hodin se mùžete tìšit na veselou komedii s názvem 
„S tvojí dcerou ne !“. Zápletka bude skuteènì zapeklitá. Jakýmsi styèným bodem je 
mladá dívka Sandra. Její rodièe jsou typickým manželským párem støedního vìku. 
Do jejich vztahu se vloudil stereotyp a vzájemné soužití nenabízí již nic nového. 
Což ale vztah oživit a dát se dohromady s jiným manželským párem, který proží-
vá obdobnou situaci? Není problém. Oba manželské páry si snad padnou do oka 
a mohou tak pracovat formou rùzných oživení na záchranì svých manželství. Ale 
kdo dohlédne na Sandru v dobì, kdy se rodièe chtìjí opìtovnì sbližovat a poznávat 
nìco nového? 

Pøijïte se podívat a spoleènì se zasmát do Kulturního domu v Chyškách.  
 Lenka Kváèová 

V sobotu 15. prosince 2018 uskuteènila Obec Chyšky zájezd pro dìti a rodièe. Jako prv-
ní bod programu jsme navštívili Zrcadlový labyrint s témìø 70 velkoplošnými zrcadly. 
V síni smíchu jsme se na chvíli promìnili v trpaslíka s malinkýma nožièkama, hube-
òourka s dlouhýma rukama nebo jinou komickou fi gurku. Nechybìla antigravitaèní 
místnost, úžasné interaktivní optické klamy a iluze. Po vtipných fotografi ích a zážitcích 
jsme odešli na pøedstavení, které se jmenovalo Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježí-
šek ale Kožíšek a bylo pøipravené  v kouzelnickém divadle našeho nejslavnìjšího mága 
Pavla Kožíška. 

Pøedstavení bylo zábavné a zajímavé a nahlédli jsme do tajù magie a neuvìøitelných 
trikù. Kdo chtìl, mohl pak po pøedstavení navštívit kouzelnický obchùdek a vybavit 
se tìmi pravými kouzelnickými pomùckami. Na závìr byla pøipravena autogramiá-
da, pøi které každý dostal fotografi i Pavla Kožíška s jeho podpisem na památku.  Po-
sledním bodem programu byla prohlídka Prahy. Každý si ve volném èase našel své 
a i když vše rychle uteklo, všichni se pak rádi a plni dojmù vraceli zpìt domù..  
   Lenka Kváèová 

Pozvánka 
do divadla 

pro dospìlé

Zájezd pro dìti 
a rodièe

Z Nové Vsi...
Tradice 
svatých Barborek 
Již ètvrtým rokem navštívily Novou Ves svaté Barborky. 
V pøedveèer svátku sv. Barbory se snesly tøi Barborky 
z nebe po žebøíku, který jim spustil sv. Petr.  S sebou nes-
ly košíèky, v nichž mìly pøipraveny dárky pro hodné dìti 
a vìtvièku „Barborky“ pro dospìlé. Dìti z Nové Vsi již na 
nì každý rok èekají a jistì se tìší na dárky. Podmínkou ob-
držet dárek je samozøejmì pøednést Barborkám básnièku 
èi zazpívat písnièku. Barborky takto alespoò zkontrolují, 
zda jsou dìti již pøipraveny na pøíchod Mikuláše, andìla 
a èertù. I letos mìly Barborky pøipravenou øíkanku:

„My tøi Barborky jsme, z velké dálky 
k Vám jdeme a dárky Vám neseme.
Neseme, neseme, velice to krásné, 

kdo se s námi modlit bude, tomu je dáme.
A kdo nebude, tomu hodnì nalupáme.“

Traduje se, že veèer pøed svátkem sv. Barbory spustí sv. 
Petr z nebe žebøíky, po kterých sestoupí na zem takzvané 
sv. Barbory. Nìkdy se vydaly na cestu ve dvojicích èi ve 
skupinkách, jindy osamocenì. Obcházely stavení, hodným 
dìtem pøinesly dárky, zatímco ty neposlušné vyšlehaly. 
V podveèer 3. prosince sedìli kluci a holèièky kolem sto-
lu a oèekávali jejich pøíchod. Když uslyšeli, jak zvenèí na 
okna šlehají metlièky a cinkají zvoneèky, zatajil se jim 
dech. Do svìtnice vzápìtí vešly tiše bez pozvání postavy 
odìné celé v bílém. Oblièej jim skrývaly závoje a hlavu jim 
zdobil vìneèek. Barborky se dìtí zeptaly, zda nezlobí rodi-
èe a pravidelnì se modlí. Hodné dìti dostaly dárky a malí 
nezbedové si museli kleknout a slíbit Barborkám, že se do 
pøíštì polepší. V Nové Vsi byly i letos všechny dìti hodné.

Ing. Jaroslava Shorná

Výlet ke Flekùm
V sobotu 6.10. se vydali hasièi i nehasièi z Nové Vsi na 
dlouho plánovaný zájezd do Prahy. V 11 hodin dopoled-
ne dorazil do Nové Vsi autobus. Již pøítomnost autobusu 
v této vesnièce vzbudila rozruch. Témìø plný autobus ná-
slednì vyrazil smìr Praha. První zastávkou byla návštìva 
Leteckého muzea Kbely. Jelikož bylo i pøíjemné poèasí, 
dvì hodiny strávené prohlídkou tohoto muzea a leteckých 
exponátù rychle ubìhly. Nìkteøí dospìlí si zahráli i dìt-
skou hru, pøi níž se plnily rùzné úkoly. Po splnìní úkolù 
soutìžící získal èíselný kód, jímž následnì otevøel tajnou 
schránku, v níž se skrývaly papírové modely letadel. Po 
prohlídce jsme vyrazili na Václavské námìstí a krátkou 
procházkou pøímo na Staromìstské námìstí. Zde jsme si 
prohlédli novì zrekonstruovaný Pražský orloj a probíhají-
cí obchùzku Apoštolù. A pak již pìšky rovnou ke Flekùm. 
U Flekù jsme si prohlédli s výkladem p. Volfa z Chyšek 
pivovar, muzeum a získali jsme mnoho nových poznatkù 
o této vyhlášené hospùdce. Samozøejmì nechybìla ochut-
návka „Flekovského“ piva. Poté jsme si objednali veèeøi 
a strávili jsme pøíjemný veèer pøi poslechu harmoniky. 
Zájezd se velmi vydaøil a pøed pùlnocí dorazil autobus 
s úèastníky zájezdu zpìt do Nové Vsi.

Ing. Jaroslava Shorná

Poznámka starosty SDH
Ve výètu aktivit z Nové Vsi v závìru roku to vypadá na sa-
mou kulturu, avšak i ménì pøíjemné aktivity jako brigády 
pøi úklidu a údržbì vsi a kulturního domu, se nám pocho-
pitelnì nevyhnuly.

Zraky asi všech obyvatel Nové Vsi se již od léta ubíraly 
na hladiny vody ve studních, nebo rovnou na suchá dna 
a na vyschlé rybníèky kolem vsi. V požární nádrži po srp-
novém požáru složeného døeva nezbyla voda témìø žád-
ná. Pøi hašení významnì pomohli chyšeètí hasièi se svými 
cisternovými vozy, za což jim patøí veliký dík. S kritickým 
nedostatkem vody se nìkteøí obèané potýkali ještì o vá-
noèních svátcích, a proto jsme velmi rádi za jakýkoliv sníh 
a víme, že tématem mnoha diskusí roku 2019 pro Novou 
Ves bude jistì øešení zásobování vsi vodou.   

Josef Shorný

Dìtský karneval a maškarní rej
Dìtský karneval i veèerní maškarní rej pro dospìlé v Nové 
Vsi má již mnohaletou tradici. A ani letos   SDH Nová Ves ne-
udìlalo výjimku. V sobotu 2.3. 2019 ve 14 h se sešlo v KD 
Nová Ves mnoho krásných dìtských masek. Dìti si zasoutì-
žily, zatancovaly a samozøejmì nechybìla bohatá tombola. 
Všechny dìti a samozøejmì i dospìlí odcházeli plni zážitkù 
a dojmù domù.

Kolem 19 h se opìt zaèaly v KD Nová Ves scházet masky. 
Nejednalo se však již o dìti, ale tentokrát pøišli pøevleèení 
dospìlí.  Letošní rok byl ve znamení rùzných zombie a po-
smrtných masek, které letos pøevládaly. Samozøejmì však 
nechybìly i jiné rùzné bytosti. K tanci a poslechu hrála hud-
ba, která velmi rychle pøispìla k dobré náladì v sále. Za 
zmínku stojí rovnìž estrádní scénka manželù Caltových za-
mìøená na „kauzu polského masa“. Jelikož se øíká, že smích 
prodlužuje život, myslím, že touto scénkou si ho všichni pro-
dloužili. Jednalo se o velmi povedenou podívanou a žádné 
oko nezùstalo smíchy suché. Tímto jim patøí podìkování za 
zpestøení celého veèera. Jako každý rok i letos vše vyvrcho-
lilo vyhlášením bohaté tomboly. Pro takto malou ves je dùle-
žité, že se lidé dokáží domluvit a uspoøádat takovouto akci 
a tím pøispìt i ke kulturnímu obohacení všedního života.

Tímto bychom chtìli podìkovat všem sponzorùm, kteøí na 
tuto povedenou akci pøispìli. Dále také všem, kteøí se na 
pøípravì a prùbìhu podíleli. Dìkujeme

Ing. Jaroslava Shorná 
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Ze života Mysliveckého spolku Chyšky v roce 2018
Myslivecký rok odstartoval 1. dubna jak 
jinak, než asanací, opravou a vyèištìním 
všech krmných mysliveckých zaøízení 
v honitbì. Dále také vypracováním nových 
plánù, týkající se mysliveckého hospoda-
øení v honitbì. V mìsíci kvìtnu probìhlo 
hodnocení trofejí a jejich výstava za celé 
ORP Milevsko v prostorách premonstrát-
ského kláštera v Milevsku. Myslivci se 
v tomto období vìnují hlavnì zajištìní kli-
du v honitbì pøi kladení mláïat. 

Mìsíc kvìten a èerven patøil opìt inten-
zivnímu vyhánìní srnèat pøi kosení píc-
nin za pomoci našich psích kamarádù 
a sestavy elektronických plašièù. Musím 
podotknout, že je to práce velmi fyzicky 
i èasovì nároèná pro všechny zúèastnìné, 
ne vždy spojená s úspìchem, ale s pocitem 
marnosti. Dnešní moderní sklízecí techni-
ka je vùèi zvìøi nemilosrdná a my nejsme 
všemocní. Ale stejnì všichni víme, že pù-
jdeme pøíští sezonu znovu a udìláme pro 
záchranu nejen srnèat maximum.

V prùbìhu roku jsme vykonali nìkolik 
brigád pøi údržbì pachových ohradníkù 
na obou hlavních komunikacích, které 
procházejí naší honitbou. Dále probìhly 

brigády na údržbu mysliveckého objektu 
v Nosetínì a také na opravu a údržbu nì-
kterých mysliveckých zaøízení.

Také jsme se zúèastnili, a musím øíct že 
rádi, Dìtského dne, poøádaného Obcí 
Chyšky, kde jsme pro dìti pøipravili jedno 
stanovištì s lesní a mysliveckou pedago-
gikou, tøi stanovištì pro støelbu ze vzdu-
chovky a fl obertky a jedno zastavení se 
ètyønohými pomocníky a ukázkou jejich 
loveckého výcviku, které se dle nadšení 
malých návštìvníkù snad líbily.

V mìsíci listopadu již tradiènì poøádáme 
Hubertskou taneèní zábavu s velmi boha-

tou zvìøinovou tombolou. Ètyøi domácí pa-
šíci, ètyøi divoèáci a ètyøi kusy srnèí zvìøe 
byli tentokrát obohaceny o zvìøinu danèí. 
I tentokrát celý veèer umocòovali slavnost-
ní atmosféru Trubaèi od Èertova bøemene. 
Tak snad se Hubertská líbila a my se už 
tìšíme na další roèník.

Uspoøádali jsme v podzimním a zimním 
období celkem pìt spoleèných honù pøe-
vážnì na zvìø èernou a škodnou, ale i na 
zvìø drobnou, vždy zakonèené „Poslední 
leèí“ s hudbou a obèerstvením, protože se 
jedná nejen o lovecké, ale hlavnì spole-
èenské akce.

Od podzimu do jarních mìsícù je samo-
zøejmostí intenzivní pøikrmování zvìøe 
v honitbì.

Myslivecký rok, který nekoresponduje 
s rokem kalendáøním, zakonèíme výroèní 
èlenskou schùzí konanou v bøeznu, která 
se odehrává ve slavnostní atmosféøe. Do-
jde ke zhodnocení celého roku a projedná-
ní èinností na pøíští rok, a protože v tomto 
roce ulovil jeden èlen svùj první kus danèí 
zvìøe, bude slavnostnì pasován na lovce 
daòkù vèetnì pøedání pasovacího listu.

       Myslivosti a Lesu zdar!
Za MS Chyšky Miroslav Pešièka, myslivecký hospodáø

Co nového v Ratiboøi...
Dìtské odpoledne v Ratiboøi 
V sobotu 24. listopadu se v sále Kulturního domu v Rati-
boøi konalo pøedvánoèní dìtské odpoledne, poøádané rati-
boøskými ženami. Velkou radost udìlalo celkem 54 dìtem 
z Ratiboøe a blízkého i vzdálenìjšího okolí v doprovodu ro-
dièù a prarodièù. Dìti si odpoledne užívaly pøi diskotéce, 
zúèastnily se nìkolika soutìží a kreslily obrázek Ježíškovi. 
S velkým zájmem se zapojily do vyrábìní rùzných dekora-
cí ve vánoèní dílnièce.

Èas rychle utíkal a s nastupujícím veèerem mezi pøítomné 
zavítal i Mikuláš s andìlem, èerticí a dvìma èerty, kteøí 
všem dìtem pøinesli mikulášskou nadílku.

Dìti i rodièe odcházeli domù velmi spokojeni. Všichni 
jsme si pøíjemné odpoledne užili. Ratiboøské ženy tímto 
dìkují všem, kdo se podíleli na organizaci této velmi po-
vedené akce.
 

Karneval v Ratiboøi
Další akcí, uspoøádanou ratiboøskými ženami, byl v sobotu 
16. 2. 2019 dìtský karneval, konaný v místním kulturním 
domì. V krásných maskách se na nìm sešlo 55 dìtí z Ra-
tiboøe a okolí i s poèetným doprovodem rodièù a prarodi-

èù. Všichni úèastníci se celé odpoledne velmi dobøe bavi-
li, dìti se vyøádily pøi tanci, úèastnily se rùzných soutìží 
o ceny a netrpìlivì èekaly na slosování bohaté tomboly. Po 
rozdání krásných cen obdržely všechny dìti ještì originál-
ní pamìtní medaili. 

Domù odcházeli malí i velcí úèastníci s úsmìvem na tváøi. 
Ratiboøské ženy dìkují SDH Ratiboø za fi nanèní pøíspìvek 
a všem, kteøí se s nimi podíleli na pøípravì tohoto pìkného 
karnevalu.                                                           

Ebenhochová Hana, Foto Roman Lapáèek



strana 13CHYŠECKO - obèasník ze života obce Chyšky a okolí   1/2019

Sbor dobrovolných hasièù Kvìtuš

Mladí hasièi Kvìtuš
V souèasné dobì mají mladí hasièi v Kvìtuši 24 dìtí.
Letos náš sbor oslavil 125 let od založení a i naše dìti se 
zúèastnily a pøipravily program formou tématických básní.

Na podzim pro nás skonèily soutìže a zaèala spíše zába-
va. Nejprve jsme uspoøádali na louce za Kubecovi tradiè-
ní drakiádu s opékáním buøtù. Poèasí nám opìt vyšlo až 
na ten vítr. Tak už asi tradiènì nám moc nefoukalo, ale 
na náladì nám to neubralo. Až na malé vyjímky se draci 
a dráèci vznesli a zpestøili nebe nad Kvìtuší. Další akcí 
byl spoleènì strávený víkend na Mozolovì – tmelení ko-
lektivu. Jako každý rok, tak i letos si všichni tuto akci užili 
- bazén, herna, promítání fi lmù. Ranní rozcvièka, soutìž ve 
vázání uzlù a pak zase bazén. 

Na svatého Martina se u nás každoroènì konal lampionový 
prùvod. Prošel se okruh od kaplièky na náves a pak okolo 

celé Kvìtuše. Nechybìlo obèerstvení a teplý èaj. 

Zaèínal prosinec a i do Kvìtuše zavítal èert, Mikuláš a an-
dìl, ale máme hodné dìtièky a tak nám nikoho neodnesli. 
Vánoèní èas se blíží a tak i u nás v Kvìtuši se dìti a rodièe 
sešli pøi rozsvícení vánoèního stromeèku a Betléma. Ten-
tokrát byla docela zima a foukal nepøíjemný vítr, ale ani to 
nás neodradilo a krásnì jsme si zazpívali vánoèní koledy 
a zahøáli se èajem a punèem.  

Jednu z posledních akcí roku jsme mìli 15. prosince 
v Kulturním sále v Kvìtuši a to byla vánoèní besídka. Dìti 
si nejprve vyrobily papírový øetìz a ozdobily stromeèek na 
sále.  Protože máme moc šikovné dìti, zpívali jsme koledy, 
vyprávìli jsme si, co si pøejeme od Ježíška. Atmosféra byla 
moc pøíjemná. Na samém konci roku jsme se sešli na zim-
ním stadionu v Milevsku a celá ledová plocha byla jen pro 
nás. Bruslilo se a bruslilo.  

Máme tady rok 2019, v lednu se sice nescházíme pravi-
delnì, ale poèasí nám letos pøálo a chodili jsme bruslit 
na koupalištì a lyžovat na nedaleké sjezdovky. První spo-

leèná akce na sebe nenechala dlouho èekat a 17. února 
se u nás konal dìtský karneval. Atmosféra byla úžasná, 
soutìžili jsme, tancovali, zpívali. Hned následující nedìli 
24. února za sluneèného poèasí jsme uspoøádali Masopust-
ní prùvod Kvìtuší. Tento rok se zúèastnila prùvodu i paní 
starostka Hejnová s manželem, což nám bylo velkou ctí. 
Odpoledne to bylo opravdu pøíjemné a snad jsme potìšili 
zpìvem a hudbou všechny obyvatele Kvìtuše, protože i oni 
nás potìšili bohatým obèerstvením u každého domu. Ná-
sledující týden jsme se zúèastnili Masopustního prùvodu 
v Chyškách. I tady byla atmosféra pøíjemná. 

9. bøezna jsme popøáli maminkám scénkou „Králici z klo-
bouku“ pøi oslavì MDŽ v Kulturním domì v Kvìtuši.

V souèasné dobì se již budeme scházet pravidelnì. Pøipra-
vujeme stavìní máje a pálení èarodìjnic, o Velikonocích 
upleteme pomlázky a vydáme se na koledu. Pak nás èeká 
velká práce - cvièit, cvièit, cvièit. Opìt se zúèastníme hry 
Plamen a i letos chceme vyrážet na pohárové soutìže.

Vedoucí mladých hasièù Kubec Jaroslav ml., Alena Tejnorová

Konec loòského roku byl ve znamení ne-
jen velkého množství kulturních akcí, ale 
i technických výjezdù JPO III Kvìtuš a vý-
jezdù k požárùm. 

Z technických výjezdù to bylo pøedevším 
odstraòování padlých stromù u Chlistova 
a  Kvašśova 3.10., 30.10.2018 a16.3.2019 
a z výjezdù k požárùm 12.10.2018 zásah 
pøi požáru trávy v Kališti a požár bytu v Ra-
tiboøi s úmrtím 67 leté ženy. Všem èlenùm 
zásahové jednotky JPO III Kvìtuš dìkuje-
me za jejich obìtavou a vzornou práci pøi 
plnìní úkolù jednotky požární ochrany.

27. øíjna.si hasièi i ostatní obyvatelé 

Kvìtuše a Kvašśova pøipomnìli 125. vý-
roèí založení sboru a 100. výroèí zalo-
žení Èeskoslovenska oslavou v Kulturní 
domì v Kvìtuši. Multimedálním progra-
mem s promítáním dokumentu o sboru 
se prolínala vystoupení mladých hasièù 
s tématikou jednotlivých období Èesko-
slovenska, vystoupením vážených hostù 
a oceòováním zasloužilých hasièù pamìt-
ní medailí. Vydaøený program se protáhl 
do pozdních veèerních hodin.

9. listopadu se zástupci sboru ve složení Ku-
bec Jar.st., Kubec Jar. ml., Tejnorová Alena 
a Pruška Vladimír zúèastnili Okresního ak-

tivu hasièù v KD Kvìtuš. 23. listopadu se 
starosta sboru Jaroslav Kubec a Miroslav 
Klíma zúèastnili Setkání zasloužilých funk-
cionáøù okresu Písek.

15. porsince na Výroèní èlenské schùzi 
SDH Kvìtuš èlenové zhodnotili uplynulý 
rok a stanovili si úkoly pro rok další. 
31. prosince jsme spoleènì pøivítali pøí-
chod Nového roku v kulturním domì.

V lednu 2019 se starosta sboru zúèastnil 
Výroèní èlenské schùze v Sedlci a zástupci 
sboru ve složení složení Kubec Jar.st., Ku-
bec Jar. Ml. a Mašek Ladislav se zúèastnili 
Výroèní schùze okrsku Chyšky. 

16. února probìhl v KD v Kvìtuši již tradiè-
ní Hasièský ples. Hojnou úèast a pøíjemnou 
zábavu doprovázela skupina Harmonie. Po 
pùlnoci se losovala bohatá tombola a zába-
va konèila až brzo nad ránem.

9.bøezna hasièi uspoøádali nejen pro své 
èlenky ale i pro ostatní ženy ze vsi oslavu 
MDŽ v kulturním domì. Povedené vystou-
pení dìtí a drobné obèerstvení navodilo 
pøíjemnou atmosféru pøi harmonice a tak 
probìhl další veèer plný zábavy.

Sbor se intenzivnì pøipravuje na úkoly, 
které si stanovil v letošním roce. A není 
jich zrovna málo. Údržba techniky, oprava 
kabin ve sportovním areálu a mnoho dal-
ších. A tak nezbývá, než podìkovat za od-
vedenou práci a popøát hodnì sil a zdraví 
do dalších let.

Vladimír Pruška, velitel sboru
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Turistická oblast Toulava, kterou vytvoøily obce na Tá-
borsku, Bechyòsku, Milevsku, Sedlèansku, Sobìslavsku, 
Jistebnicku, Sedlecko-Prèicku a Mladovožicku, vstupuje 
do nové sezóny s novými lákadly.

V roce 2018 naše turistická oblast získala mezi prvními 
celostátní certifi kaci od Ministerstva pro místní rozvoj 
a pøedehnala tak i tøeba klasické oblasti jako je Èeský ráj 
nebo Šumava. Zakotvila tak pevnì právì mezi tìmito tra-
dièními regiony, kam se v Èeské republice jezdí na dovo-

lenou. Naším hlavním cílem totiž je, aby lidé náš krásný 
kraj poznali, líbilo se jim tu a rádi se sem vraceli. To pod-
poøí zamìstnanost v regionu v odvìtví cestovního ruchu a 
pøispìje k tomu, že místní nebudou mít dùvod stìhovat se 
za prací jinam.

Ale právì i místní mohou využívat vše, co v Toulavì pro 
turisty pøipravujeme. V uplynulém roce jsme tak vydali 
4 druhy map – Srdce turistiky. Každá mapa se vìnuje jed-
nomu regionu (Táborsku vèetnì Bechynì a Sobìslavi; Kop-
covité oblasti Èertova bøemene a Mladovožicka; Milevsku 
a Sedlèansku). A každá mapa obsahuje kolem 20 výletù 
pìšky zelenými krajinami podél øek Lužnice a Vltava, po 
kopcích Jistebnické vrchoviny nebo Sedlèanska, prostì 
celou tou nádhernou krajinou Toulavy. K dispozici jsou 
v každé mapì i tipy na výlety s koèárkem. Mapy jsou k do-
stání zdarma v infocentrech. V našem regionu je skuteènì 
mnoho co poznávat pøi toulkách pìšky i na kole. A proto 
zaèínáme pøipravovat v celé Toulavì moderní pìší turis-
tické trasy, tøeba právì údolím Lužnice, které nás dovedou 
do první ligy v celé Evropì.

Na své si pøijdou i pøíznivci památek a historie. Brožura 
Cesta do minulosti mapuje víc než 100 hradù, zámkù, kláš-

Nakládání s odpady v naší obci

Masopustní rej v Chyškách - podìkování za pohostinnost

V naší obci tøídíme odpad. Kromì kontejnerù na smìsný 
komunální odpad, které nám v pøípadì potøeby vyváží 
místní zemìdìlské družstvo na skládku v Jenišovicích, 
jsou na urèených místech v jednotlivých vesnicích umístì-
ny kontejnery na tøídìný odpad. Jedná se o kontejnery na 
sklo, plasty, papír, nápojové kartony, kov, textil, elektrood-
pad a pøibude kontejner na jedlé tuky. Použité baterie je 
možno ukládat do kontejneru v budovì obecního úøadu. 
Kontejnerù je dostateèné množství. Nìkteré z nich vlastní 
obec, jiné máme zapùjèené od Svazku obcí regionu Písec-
ka nebo od spoleènosti EKOKOM.  Dvakrát roènì je orga-
nizován mobilní svoz odpadù, kdy lidé mohou pøipravit 
pøed svùj dùm železný šrot, plasty, pneumatiky, baterie, 
televizory apod. Kontejnery s tøídìným odpadem kromì 
plastù vyváží fi rma Rumpold z Tábora a další specializo-
vané fi rmy.

S tøídìním odpadu máme stále problém a nejvìtší pro-
blém je bohužel s plasty. Zatím je praxe taková, že si je 
svážíme svépomocí a za pomoci zemìdìlského družstva 
na jedno k tomu urèené místo a odtud si je teprve odváží 
fi rma Rumpold.  Tento zpùsob, kdy si plasty soustøeïuje-
me na jedno místo se nejeví jako pøíliš hospodárný a to 
díky nutné manipulaci s nimi a pøedevším díky neukáz-
nìnosti nìkterých obèanù. Ti si pletou kontejnery s plasty 
s kontejnery na komunální odpad a tak se nám v plastech 
objevují napøíklad zbytky z kuchynì, nádoby s barvami, 
použité dìtské pleny nebo i peøiny, èi uhynulé zvíøe. Pøes 
snahu našich zamìstnancù se nedaøí uhlídat, aby se všech-
ny tyto odpady z plastù vytøídily a tak se stane, že fi rma 
Rumpold nìkteré z nich odveze. Když se takovýto odpad 
dostane na tøídící linku, musí s ním manipulovat lidé, kteøí 
linku obsluhují, což je samozøejmì velmi nepøíjemné a ne-

hygienické. Proto fi rma Rumpold takto zneèištìné plasty 
na tøídící linku nepustí a uloží je na skládku jako komunál-
ní odpad. Obci pak naúètuje jeho uložení a èástky za toto 
uložení jsou pro obec opravdu vysoké. Za nedbalost nìkte-
rých obèanù pak zaplatíme všichni. Otázkou je, zda by situ-
aci øešila napøíklad instalace zvonù se spodním výsypem, 
které by odvážela pøímo fi rma Rumpold. O této problema-
tice budeme jednat a snažit se najít vhodný zpùsob øešení.

Dovolím si tedy apelovat na všechny naše obèany, aby se 
zamysleli nad tím, co do kontejnerù odkládají a snažili se 
odpad tøídit. Když se nám bude daøit lépe tøídit odpad, kles-
nou obci náklady na jeho likvidaci a uspoøené prostøedky 
bude moci investovat napøíklad právì do zmìn v jeho li-
kvidaci.    Stanislava Hejnová - starostka

Množství některých komodit vytříděného odpadu v roce 2017 a 2018
rok Papír /t/ Plast /t/ Sklo /t/

2017 3,5 10,3 12,3
2018 5,8 10,8 9,2

Ráda bych Vám touto cestou srdeènì podìkovala za Vaši po-
hostinnost, kterou jste projevili pøi masopustním reji a prùvo-
du v nedìli 3.3.2019. 

Aèkoliv nebylo v minulých letech zvykem, aby se prùvod zasta-
voval u domù a masky se bavily s jejich obyvateli, letos to bylo 
jinak. Nejprve jsme se všichni spoleènì veselili na místní návsi 
spoleènì se všemi pøihlížejícími, kteøí se s námi zdrželi. Poté 
jsme vyrazili na obchùzku vesnicí. Bylo nám velkým potìšením, 
že v mnoha domech jsme byli oèekáváni. Nejen, že se s námi 
lidé pobavili, zazpívali si nebo jen tak vyšli na kus øeèi. Vìtšinou 
mìli pro masky také pøipravené bohaté obèerstvení. V pøíjemné 
náladì jsme tak všichni spoleènì prožili nedìlní dopoledne, kte-
ré jsme zakonèili posezením v hospodì U Èižinských.

Ráda bych tedy podìkovala také sponzorùm – Pekaøství Chyš-
ky, panu Jandovi  za chutné koláèe a chléb, panu Èižinskému 
za poctivou polévku, kterou vìnoval všem maskám, hospodyò-
kám, které pøinesly pohoštìní na místní náves nebo ho nabídly 
pøed svými domy, kuchaøkám z místní základní školy za pøípra-
vu a podávání výborných teplých nápojù, muzikantùm za vy-
tvoøení dobré nálady, èlenùm hasièského sboru za pomoc pøi 
zajištìní bezpeènosti pøi masopustním reji, panu fotografovi za 
zdokumentování celé akce a všem, kdo se podíleli jakkoliv na 
organizaci letošních maškar. Podìkování patøí také partì ma-
sek, které obešly ve ètvrtek 28. února celou ves a na masopust 
všechny pozvaly.

Dìkuji samozøejmì všem tìm, kdo oblékly masky, aby vytvoøily 
pro všechny ten pravý ma-
sopust. Nebyli to jen lidé 
z Chyšek, pøišli i nìkteøí 
z okolních vesnic. Nejdá-
le to k nám mìly masky 
z Písku, které nás pøijely 
podpoøit.

Myslím, že se nám ma-
sopust vydaøil a tìším se, 
že si ho v podobném du-
chu užijeme i pøíští rok. 
Ještì jednou Vám všem dì-
kuji.                      

Stanislava Hejnová - starostka

terù, lidových staveb i technických památek v celé Toulavì 
a zavádí turistu na cestu èasem, na které se mùže setkat 
s udatnými rytíøi, divokými husity i zámeckými pány. Už 
teï se mùžete vydat na Poutní stezku Toulavou, která pro-
pojuje Klášter v Milevsku, v Bechyni a poutní místo Kloko-
ty v Táboøe. Staèí ujít alespoò 15 km a stát se ofi ciálním 
poutníkem Toulavy. Šśastné toulání naší krásnou krajinou 
a mnoho zážitkù na cestì v srdci turistiky vám pøeje

Jan Sochor, produktový manažer, TOULAVA, o.p.s.

 



nout na dva góly Jana Šimáka. Ovšem Bos-
ton Kluky nás pøestøílel a vyhrál 4-2. 

1. kolo se dohrávalo 11.11. a bylo to opìt 
derby, tentokrát se Sepekovem. Fanouškù 
se v tento èas sešlo dost a u teplého ná-
poje skandovali jméno Václava Kosíka, 
který dal hattrick a sestøelil tak Sepekov. 
Krásný zápas na závìr podzimní èásti se-
zóny. Musím za vedení klukùm podìkovat 
a doufám, že dobøe zregenerují a v zimní 
pøípravì naberou síly do dalších zápasù.

Chtìl bych podìkovat našim fanouškùm 
za pøízeò a pozvat je na první jarní zápas 
23.3. 2019 od 15:00 hod do Sepekova. 
Dobrá zpráva pro fanoušky je, že jsme pøi-
pravili kolekci èervených a èerných mikin, 
trièek, šortek a kšiltovek, které si budou 
moci zakoupit ve stánku FC Chyšky nebo 
u mì a podpoøit tak náš tým. Dìkujeme.

Na závìr bych chtìl podìkovat trenérùm 
Josefu Bardovi a  Bohuslavu Hanusovi za 
pøípravu mužstva. Za seèení høištì bych 
chtìl podìkovat Václavu Podlipskému.  

Michal Vaèlena, sekretáø oddílu
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Fotbalový klub FC Chyšky

Sezóna nám zaèala 19. srpna na høišti ve 
Vìtrovech. Zápas se vyvíjel pro náš tým 
výbornì, do poloèasu jsme vedli 4-0, kdy 
2 góly dával Václav Kosík, po jednom gólu 
Jan Šimák a Lukáš Lívanec. 

Bohužel pøišla 60. minuta a to nám tam 
za deset minut nasázeli rovnou tøi a v 80. 
minutì srovnali na 4-4. Bod zvenku hodnì 
mrzel, mohly být tøi.

V dalším zápase jsme pøivítali Dolní Bukov-
sko. Zápas to byl zvláštní, jelikož rozhodèí 
odhalil hráèe „na èerno“, a proto se zápas 
jen dohrával a skonèil 0-0. Sportovní ko-
mise nám pøiøkla kontumaèní výhru 3-0.  

Ve 4. kole na zaèátku záøí jsme byli dobøe 
nachystaní, v Mirovicích to naèal náš sni-
per Jan Šimák a výhru peèetil v 77. minutì 
Jirka Barda. Pøišlo derby s Kováøovem 
a nám to nesedlo, vysoká prohra 0-5. Na-
víc se nám zranili bratøi Kosíkové a Martin 
Prášek. Na další zápas jsme proto povolali 
zálohy, napø. Martina Petøíka, který hrál 
na Hradišti celý zápas. Kdo si ho pamatu-
je, øekl by, jako za mlada! Do 90. minuty 
v oslabené sestavì 1-1 a pak pøišla penal-
ta a my jsme odjíždìli s prohrou 2-1. 

V 7. kole jsme doma pøivítali Øepeè-Opaøa-
ny. Tento zápas nás hnali domácí fanoušci 
a ve 44. minutì gólem do šatny jim udìlal 
radost náš expres Lukáš Lívanec. V posle-
pované sestavì, kdy se do zápasu zapojil 
druhý brankáø Pavel Hoferek, hráèi bojo-
vali jako lvi! A byl to právì Pavel Hoferek, 
kdo byl katem Opaøan, když v 70. minutì 
rozvlnil síś krásnou hlavièkou – výhra 2-1. 

V 8. kole jsme zavítali do Chotovin. Byl to 
vyrovnaný zápas a tak taky skonèil  0-0. 
Zde zasáhl do hry i Jirka Kukaè a znovu 
Martin Petøík. Bod mìl hodnotu tøí.

V dalším domácím zápase jsme pøivítali 
družstvo z Putimi. Tohle byl zápas, jak se 
dnes øíká one man show Honzy Šimáka, 
který Putimi nasázel 4 góly a to v 42. a 43. 
minutì. Trochu si vorazil a pak je v 68. 
a 69. minutì dorazil! Fanoušci skandovali 
jeho jméno, byl to jeho zápas. Vše k naší 
radosti dokonal Lukáš Lívanec – výhra 
5-0. Kvùli tomuto zápasu mi dokonce vo-
lal novináø z Mladé fronty DNES, sportovní 
rubrika Zajímavosti z krajských soutìží 
a dìlal rozhovor právì s naším støelcem 
Honzou.

Venkovní zápas v Mladé Vožici byl vyrov-
naný, opìt soupeøovu síś rozvlnil Honza Ši-
mák. Bohužel soupeø dal o gól víc a vyhrál. 
V 11. kole pøišlo na øadu derby s Božetice-
mi. Tyto zápasy mají grády, sejde se dost 
fanouškù z obou táborù. Hvìzdou derby 
se stal Tomáš Turek, který jediným gólem 
rozvlnil v 36. minutì síś. Pavel Janouch do 
konce zápasu nedal Božetickým útoèní-
kùm šanci a udržel èisté konto. Na konci 
øíjna ve 12. kole jsme opìt doma pøivítali 
mužstvo z Královy Lhoty. Ten zápas nám 
sedl a již ve 4. minutì rozvlnil síś náš sto-
per Jan Málek a na nìj navázal náš rychlík 
Lukáš Lívanec dvìma góly v 15. a 56. mi-
nutì. Lhotu dorazil uzdravený Martin Prá-
šek. Výhra 4-0. Na zaèátku listopadu jsme 
vyrazili do Kluk, zde jsme se mohli spoleh-

Tabulka soutěže sezóna 2018/2019
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80 let 
Bendová Anna z Rùžené
Pudilová Jitka z Nové Vsi
Sluka Zdenìk z Ratiboøe

Šetinová Bohumila z Ratiboøe
Pincová Bohumila z Podchýšské Lhoty

Chocholová Marie ze Záluží
Trpková Milada z Nové Vsi

75 let 
Krameš Josef z Vodìrad
Dolejší Václav z Chyšek

Kašpar František z Chyšek
Kortánková Anežka z Chyšek
Houdová Ludmila z Hnìvanic

Smrtová Marie z Hnìvanic

Barhoòová Hana z Ratiboøe  
Dubská Miloslava  z  Nosetína       

Šitner Jaroslav z Kvašśova                
Šetelíková Marie z Rùžené  

Táborová Marie z Branišovic
Høebejková Bohumila z Nálesí

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

Obce Chyšky.

Stanislava Hejnová - starostka

Jubilea Opustili nás Narozená 
miminka

Vítání obèánkù

Èapková Kateøina z Ratiboøe 
Dvoøák Marek z Chyšek 
Mašková Diana z Chyšek 

Kudrnová Anežka z Kvìtuše 
Dvoøák Matyáš z Nosetína             

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

radost a lásku v celém jejich životì. 

Stanislava Hejnová - starostka

Mezi obèany byly pøijaty novì narozené dìti. 
Mezi pøivítanými dìtmi byly:

Chochole Jan z Rùžené    
Bolková Kateøina z Chyšek  

Kukaè Matìj z Podchýšské Lhoty
Vojníková Nikola z Chyšek 

Frydrych Matouš z Podchýšské Lhoty
Hrochová Simona z Branišovic

Bendová Barbora z Chyšek
Všem dìtem a jejich rodièùm pøejeme hodnì spoleèného

štìstí a lásky v životì.

K významnému životnímu jubileu pøeji za Obec Chyšky všem uvedeným jubilantùm pøedevším 
pevné zdraví, hodnì štìstí, spokojenosti a radosti v kruhu svých blízkých.

Stanislava Hejnová - starostka
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Obecní úøad Chyšky
Pondìlí 8:00 - 11:00 hod. 12:00 - 17:00 hod.
Úterý 8:00 - 11:00 hod. 12:00 - 15:30 hod.
Støeda 8:00 - 11:00 hod. 12:00 - 17:00 hod.
Ètvrtek neúøední den 
Pátek 8:00 - 11:00 hod. 12:00 - 14:00 hod.

Knihovna a Informaèní støedisko
Pondìlí    12:00 - 17:00 hod.
Úterý 10:00 - 11:30 hod.  12:00 - 15:30 hod.
Støeda  12:00 - 17:00 hod.
Ètvrtek 7:00 - 11:30 hod.
Pátek 9:30 - 11:30 hod. 12:00 - 15:30 hod.

Dámské a pánské kadeønictví
Úterý           8:00 - 16:00 hod. 
Støeda           8:00 - 16:00 hod.

Praktická lékaøka MUDr. Šárka Peterková
Pondìlí           7:00 - 11:30 hod. Chyšky
Úterý           7:00 - 11:30 hod. Sepekov
Støeda           7:00 - 11:30 hod. Chyšky
Ètvrtek           6:00 - 11:30 hod. Chyšky
Pátek           6:00 - 11:30 hod. Sepekov

Dìtská lékaøka MUDr. Marie Bolková
Støeda           7:00 - 11:00 hod.

Rozpis bohoslužeb v Chyškách
Støeda          17:00 hod. (zimní mìsíce)
Støeda          18:00 hod. (letní mìsíce)
Nedìle          8:00 hod.

Pošta Chyšky
Pondìlí 8:00 - 10:00 hod. 14:45 - 16:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:30 hod. 
Støeda 8:00 - 10:00 hod. 14:45 - 16:30 hod.
Ètvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:00 - 15:45 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. 14:00 - 15:45 hod.

Pekaøství Chyšky s.r.o.
Pondìlí  6:30 - 17:00 hod.
Úterý  6:30 - 17:00 hod.
Støeda  6:30 - 17:00 hod.
Ètvrtek  6:30 - 17:00 hod.
Pátek  6:30 - 17:00 hod.
Sobota  6:30 - 11:00 hod.
Nedìle  9:00 - 10:00 hod.

Hostinec “U Èižinských”
Pondìlí  10:00 - 22:00 hod.
Úterý  10:00 - 22:00 hod.
Støeda  10:00 - 22:00 hod.
Ètvrtek  10:00 - 22:00 hod.
Pátek  10:00 - 22:00 hod. 
Sobota  9:00 - 22:00 hod.
Nedìle  9:00 - 22:00 hod.

Nákupní støeedisko - Coop
Pondìlí 7:00 - 16:30 hod.
Úterý  7:00 - 16:30 hod.
Støeda  7:00 - 13:00 hod.
Ètvrtek  7:00 - 16:30 hod.
Pátek  7:00 - 16:30 hod.
Sobota  7:00 - 11:00 hod.
Nedìle  zavøeno

Èerpací stanice - ZD - zima                                                                      
Pondìlí 6:00 - 17:00 hod.
Úterý 6:00 - 17:00 hod.
Støeda 6:00 - 17:00 hod.
Ètvrtek 6:00 - 17:00 hod.
Pátek 6:00 - 17:00 hod.
Sobota 7:00 - 17:00 hod.
Nedìle 7:00 - 17:00 hod.

Èerpací stanice - ZD - léto                                                                     
Pondìlí 6:00 - 18:00 hod.
Úterý 6:00 - 18:00 hod.
Støeda 6:00 - 18:00 hod.
Ètvrtek 6:00 - 18:00 hod.
Pátek 6:00 - 18:00 hod.
Sobota 7:00 - 18:00 hod.
Nedìle 7:00 - 18:00 hod.

Nákupní støedisko - Prùmyslové zboží
Pondìlí 7:30 - 12:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.
Úterý 7:30 - 12:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.
Støeda 7:30 - 12:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.
Ètvrtek 7:30 - 12:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.
Pátek 7:30 - 12:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.
Sobota 7:00 - 11:30 hod. 
Nedìle 8:30 - 11:00 hod. 

Otevírací doby v Chyškách
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