
Èinnost obce Chyšky
Vážení spoluobèané, 

dovolte mi, abych Vás seznámila s èinností 
obce Chyšky za období od bøezna 2021, 
kdy vyšlo první letošní èíslo obèasníku 
Chyšecko. Jsem moc ráda, že se za dobu 
uplynulých ètyø mìsícù podaøilo nìkolik 
akcí úspìšnì dokonèit, jiné probíhají bez 
vìtších problémù a mnoho dalších akcí je 
ve fázi pøípravy.

Dokonèenou akcí je napøíklad chodník 
podél silnice II/121 od pošty k èp. 107.  
Projektovaná cena tohoto chodníku byla 
2.562.529,09 Kè bez DPH.  Tato cena 
byla do výbìrového øízení administráto-
rem ponížena po úpravách rozpoètu na 
1 798 450,- Kè. Ve výbìrovém øízení byla 
s nejnižší nabídkovou cenou 1.259.966,- 
Kè bez DPH vybrána fi rma PŠV stavby 
s.r.o., jejíž zamìstnanci odvedli velký 
kus práce a výsledkem je chodník, kte-
rý by mìl pøispìt k bezpeènosti chodcù 
a také ke zlepšení vzhledu nejfrekven-
tovanìjší ulice v Chyškách.  Chodník byl 
nakonec vybudován celkovým nákladem 
1.226.116,- Kè bez DPH.  Oproti projek-
tované cenì jsme ušetøili 1.336.413,09 
Kè. Akce je fi nancována s pomocí dotace 
z IROP ve výši cca 1.300.000,- Kè . Dovo-
lím si jen malou poznámku. Chodníky se 
budují proto, aby chodci byli více v bezpeèí 
pøi chùzi podél komunikací, na kterých je 
frekventovaný provoz. Chodník neslouží 
k parkování vozù, které nejen, že chodník 
poškozují, ale také brání ve volném prù-
chodu a chodci pak musí automobily ob-
cházet po komunikaci. Investice do chod-
níkù potom ztrácejí svùj smysl.

Firma PŠV stavby s.r.o.  realizovala v naší 
obci ještì jednu akci a tou je výstavba no-
vých parkovacích stání u domu èp. 111. 
Tato stání by mìla pomoci vyøešit problém 
s nedostatkem parkovacích míst v lokalitì 
kolem bytových domù.  Parkovištì bylo vy-
budováno celkovým nákladem 275.880,- 
Kè vèetnì DPH. Oproti projektované cenì 
bylo uspoøeno 46.568,83 Kè. Vzniklo zde 
6 nových míst, která mohou obèané vy-
užívat a vìøím, že pomohou k tomu, aby 
obèané neparkovali na zelených plochách 
a chodnících tak, jak je tomu mnohdy do-
posud. Na tato parkovací místa, ani na jiné 
obecní komunikace a veøejná prostranství 
však v žádném pøípadì nepatøí vraky – vo-
zidla s prošlou TP. Majitelé tìchto vrakù 
byli upozornìni na to, že musí vrak odstra-
nit i na to, jaké náklady a sankce jim hrozí 
v pøípadì, že tak neuèiní. 

V rámci výstavby nového parkovištì došlo 
i k opravì chodníku ke vchodu do bytové-
ho domu èp. 111. Chodník zde byl zvlnì-
ný, poškozený a výškovì nenavazoval na 
novì vznikající parkovištì. 

Dokonèena byla rekonstrukce sociálního 
zaøízení pro paní kuchaøky v Základní 
škole v Chyškách. Práce obnášely vybou-
rání stávajícího zaøízení, nové rozvody 
vody, odpadù a elektøiny. Byly provedeny 
nové omítky, dlažby a obklady a instalo-

vány nové sanitární pøedmìty. Práce byly 
provedeny celkovým nákladem 115.000,- 
Kè. Kuchaøky tak získaly sociální zaøízení, 
které si jistì zaslouží. Pracovníci obce se 
pustili do výmalby chodby a sklepních 
prostorù pod kuchyní základní školy a tak 
mùžeme øíci, že prostory jsou pøipraveny 
pro bìžný provoz v takovém stavu, jak by 
mìly být. Práce však budou muset ještì 
pokraèovat v okolí školní kuchynì, pro-
tože jímka, která je zde umístìna a mìla 
by pojmout tuky z kuchynì, tzv. lapol je 
v dezolátním stavu, propouští a vlhkost se 
stahuje do stìn budovy. Budou zde tedy 
provedeny zemní práce, pøi nichž dojde 
k demontáži starého a instalaci nového la-
polu. Tím by se mìla situace zlepšit. 

Dokonèena byla úprava zelenì kolem by-
tových domù u školy. Bylo zde vysazeno 
celkem 26 stromù v kombinaci sakura, 
javor a okrasná jabloò. Kromì tìchto stro-
mù byly vysazeny ještì ovocné keøe, aby 
mìly do budoucna dìti možnost pochutnat 
si na malinách, ostružinách nebo rybízu. 
Pøi této pøíležitosti byly ještì na chyšecké 
návsi vysazeny dva jeøáby, u vchodu na za-
hradu mateøské školy dvì pøevislé sakury 
a v Nosetínì u kaplièky dvì lípy.  Výsadbu 
stromù provedli zamìstnanci obce vlastní-
mi silami a myslím, že se za provedení za-
hradnických prací opravdu nemusí stydìt. 
Stromùm se díky vlhku, které je v poslední 
dobì daøí a doufejme, že tomu bude stejnì 
i nadále. Akce byla realizována s pomocí 
dotace z Programu MŽP Sázíme stromy.

Pøed dvìma týdny zaèaly stavební práce 
v pøízemí budovy obecního úøadu. Firma 
Ladislav Klíma - stavební práce zahájila 
pøestavbu bistra a kadeønictví na zdravotní 
støedisko. Vìøíme, že dojde ke smysluplné-
mu využití volného prostoru v pøízemí bu-
dovy, které bude ku prospìchu obèanùm, 
kteøí navštìvují praktickou lékaøku a také 
maminkám, které se svými dìtmi navštì-
vují lékaøku dìtskou.  Rozpoètovaná cena 
této akce byla 1.599.803,29 Kè bez DPH. 
Pro výbìrové øízení byl rozpoèet upraven 
na èástku 1.174.943,44 Kè bez DPH. Do 
výbìrového øízení se pøihlásila pouze jed-
na fi rma s nabídkovou cenou 1.298.309,- 
Kè bez DPH DPH. Oproti rozpoètu jsme 
i tak vysoutìžili cenu o 301.494,29 Kè 
nižší. Akce bude provedena s pomocí kraj-
ské dotace v pøislíbené výši 690.000,- Kè.

Druhého srpna zaènou práce na opravì 
Kulturního domu v Nosetínì. Oprava bude 
rozsáhlejší a mìla by být dokonèena do 
konce listopadu letošního roku. Dojde 
k celkové opravì elektroinstalace, roz-
vodù vody a odpadù, omítek, komína 
a podlah. Dokonèením prací získají ob-
èané Nosetína hezký prostor pro spoleè-
né setkávání a zároveò novou knihovnu, 
která je v Nosetínì využívána i k rùzným 
posezením. Financování akce probìhne s 
pomocí dotace z Programu rozvoje venko-
va Jihoèeského kraje. Pøislíbená dotace je 
ve výši 250 000,- Kè. 

V následujících týdnech  by mìla být zapo-
èata oprava vodovodního øadu od Kultur-
ního domu v Chyškách smìrem k èerpací 
stanici smìr Nosetín. Akci bude realizovat 
fi rma Š+H Bohunice, která u nás nyní pro-
vádí stavbu „Vodovod Kvìtuš, Nová Ves 
a Vilín“. Tato vìtev vodovodu mìla v mi-
nulosti více poruch, není v dobrém stavu 
a bude na ni napojen vodovod do Nové Vsi 
a Vilína. Je tedy dùležité, aby byla uvedena 
do bezvadného stavu. Akce bude fi nanco-
vána s pomocí krajské dotace v pøislíbené 
výši 600 000,- Kè.  

Smlouva by mìla být v tìchto dnech pode-
psána s dodavatelem akce „Oprava místní 
komunikace 38 c z Ratiboøe do Ratiboøce“. 
Akce by mìla být provedena do poloviny 
øíjna a bude fi nancována s pomocí krajské 
dotace v pøislíbené výši 514 500,- Kè.  

Na stavebním úøadu v Milevsku se v sou-
èasné dobì nachází projekt na stavební 
parcely v Chyškách (smìr ke Støíteži) a vìø-
me tedy, že do konce roku bude vydané 
pravomocné stavební povolení. V ideálním 
pøípadì by se mohlo podaøit vypsat i výbì-
rové øízení na zhotovitele. 

Na stavební povolení èeká také projekt na 
rekonstrukci pøízemí budovy è. 24 v Hnì-
vanicích. Doposud zde byla hasièská klu-
bovna a byt. Tyto dva prostory byly však 
nesmyslnì spojené chodbou, která byla 
spoleèná pro hasièe, kteøí pøes ni vstu-
povali do klubovny a na své sociální za-
øízení i pro nájemníka bytu, který pøes ni 
musel procházet na své sociální zaøízení. 
Bylo tedy rozhodnuto, že bude vhodnìjší, 
když bude prostor spojen a vznikne zde 
hasièská klubovna a prostor, který bude 
využíván na akce, kterých se úèastní více 
místních obèanù, napø. výroèní hasièské 
schùze a spoleèenské akce. Takový pro-
stor v Hnìvanicích doposud chybìl.  K bu-
dovì bude pøipojena i pergola pro venkov-
ní posezení.

Další projekt je zpracováván na pøemì-
nu prostoru bývalé pošty v Chyškách na 
byt. Vzhledem k tomu, že pošta funguje 
v prodejnì Jednota, bylo potøeba najít pro 
prostor bývalé pošty jiné využití a jako 
nejlepší se jeví vybudování bytu, protože 
v budovì se již dva byty nacházejí.

Bylo zadáno zpracování projektové doku-
mentace vèetnì získání stavebního povo-
lení na opravu komunikace z Vodìrad do 
Radíkov. Po opravì komunikace z Kvìtuše 
do Rùžené a v dohledné dobì i z Ratiboøe 
do Ratiboøce, bychom rádi opravili i tuto 
další komunikaci, která by mìla být v pøí-
padì, že se podaøí dokonèit, dobrou pøístu-
povou cestou pro obyvatele Radíkov, Koz-
lov a Mezného. Cesta pøes Èerný les není 
v dobrém stavu a vzhledem k tomu, že 
není ve vlastnictví obce a jedná se o lesní 
svážnici, není možné se na její plnohod-
notné využití do budoucna zcela vázat.

Další projekt, na kterém se již pracuje, je 
projekt na výmìnu vodovodní pøípojky 
k souèasnému zdravotnímu støedisku na 
hlavní vodovodní øad. Tato výmìna je nut-
ná udìlat s ohledem na to, že není možné 
pøipojit další rodinný dùm na vodovod-
ní pøípojku, která je v souèasné dobì ke 
zdravotnímu støedisku pøivedena. Také 
s ohledem na pravdìpodobnou budoucí 

rekonstrukci souèasného zdravotního 
støediska, kdy je pøedpoklad, že by zde 
mohly vzniknout další byty, je nutné zvìt-
šit dimenzi potrubí, které vodu pøivádí. 
Projekt by mìl být hotov do konce srpna 
2021.

Kromì vìtších akcí, které jsem jmeno-
vala však probíhá mnoho tìch menších, 
drobnìjších, které však také v koneèném 
dùsledku pøispìjí ke zlepšení èi zkrášlení 
prostøedí, ve kterém žijeme. 

Nìkdy pøijdou s nápadem co zlepšit sami 
obèané a nìkdy dojde i k tomu, že se do 
jeho realizace pustí a okolnosti pak vedou 
k tomu, že se z drobné opravy vyvine prá-
ce daleko vìtšího rozsahu. Tak tomu bylo 
v letošním roce napøíklad v Kvìtuši, kde 
nebylo s vìtší opravou místního kulturní-
ho domu v rozpoètu poèítáno. Místní hasi-
èi pøišli s nápadem provést jisté drobnìjší 
úpravy výèepu v místním kulturním domì. 
Po zahájení prací se však ukázalo, že je 
nutné provést daleko vìtší rekonstrukci 
a nebylo by rozumné opravit èást, zapra-
vit jizvy a vracet se k pokraèování nìkdy 
pøíštì. Probìhla tedy dohoda s obcí v tom 
smyslu, že obec zakoupí materiál na opra-
vu a hasièi z Kvìtuše vìnují svùj èas a prá-
ci. K tomu skuteènì došlo. Obec nakoupila 
materiál, zaplatila výrobu dveøí a opra-
vu elektroinstalace za celkovou èástku 
133 907,- Kè. Hasièi z Kvìtuše pak strá-
vili na stavbì desítky hodin bez nároku 
na fi nanèní odmìnu a výsledkem je zcela 
nový prostor, který místní využijí pro svou 
èinnost i pro poøádání rùzných akcí. Za je-
jich ochotu vìnovat spoustu volného èasu 
k tomu, aby byl zveleben obecní majetek, 
jim patøí podìkování.

Stejnì tak i hasièùm v Nové Vsi, kteøí trá-
vili hodiny pøi rekonstrukci støechy na 
stodole, ve které garážují svùj traktor. 
Tato akce byla v rozpoètu plánovaná a je 
již také dokonèena. V souèasné dobì však 
probíhá ještì oprava elektrických rozvodù 
v Kulturním domì na Nové Vsi, kde došlo 
také k rozšíøení oproti plánùm, ale i zde 
by bylo nesmyslné udìlat pouze èást akce 
a pozdìji se k dokonèení vracet s ohledem 
na nutnost oprav omítek, vymalování a vy-
èistìní prostoru.  Jaký je skuteèný stav vìci 
se také zjistilo až po zapoèetí prací. 

Do konce podzimu by mìly být hotovy 
opravy tøech kaplièek. Již zaèala oprava 
výklenkové kaplièky pøed Rohozovem, 
probìhne oprava kaplièky v Záluží a také 
nátìr fasády kaplièky v Nosetínì. V No-
setínì byl prozatím odstranìn plot kolem 
kaplièky, který byl již ve špatném stavu. 
Plot nemìl velký smysl a ztìžoval údržbu 
okolí kaplièky. Odstranìna byla vývìsní ta-
bule vedle kaplièky a nová byla zøízena na 
stìnì autobusové èekárny. V èekárnì byly 
opraveny lavièky a byl zde umístìn nový 
odpadkový koš. Provedeny budou ještì 
další drobné úpravy a støed Nosetína, kte-
rým projíždí mnoho lidí se snad vzhledovì 
ještì zlepší. 

V Ratiboøi by mìla být v prùbìhu záøí opra-
vena opìrná zeï u staré školy a èást plotu.

V záøí dojde také k vyèištìní a opravení pa-
mátníku padlým v první svìtové válce 

pokraèování na str. 2
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Odpadové hospodáøství v naší obci
Ráda bych po delším èase opìt pøipomnìla, 
jak funguje odpadové hospodáøství v naší 
obci. Komunální odpad sváží stále fi rma 
Rumpold s.r.o. Tábor. V zimních mìsících 
jsme øešili nìkolik problémù, kdy se svozo-
vá auta nedostala k popelnicím a ty zùstaly 
nevyvezené. Situaci museli potom vyøešit 
pracovníci obce a popelnice odvézt. Vzhle-
dem k tomu, že nevyvezení popelnic se opa-
kovalo, ohradili jsme se proti tomu a bylo 
domluveno jednání na problematických 
místech v dobì svozu za úèasti vedoucího 
pracovníka svozové fi rmy. Zde jsme si vyjas-
nili dùvody, proè nedochází ke svozu nìkte-
rých popelnic a snažili jsme se najít øešení. 
Nìkteré dùvody nevyvezení popelnic, které 
uvádìla svozová fi rma byly objektivní, nì-
které ne. Nìkteré problémy jsou vyøešeny, 
napøíklad v Podchýšské Lhotì u kaplièky, 
kde obèané souhlasili s pøemístìním popel-
nic na místo, kam vùz snáze zajede. Jinde 
budeme situaci øešit s nastávajícím podzi-
mem napøíklad umístìním objemnìjších 
kontejnerù na dostupná místa, kam budou 
obèané prùbìžnì odpad ukládat. 

V roce 2020 odvezl z naší obce Rumpold 
Tábor 184,81 tun komunálního odpadu. Dal-
ších 36,12 tun jsme odvezli prostøednictvím 
Zemìdìlského družstva Chyšky na skládku v 
Jenišovicích. K tomu ještì 1,3 tuny objemné-
ho odpadu (nábytku). Za uložení jedné tuny 
odpadu v Jenišovicích jsme v roce 2020 za-
platili 1 761 Kè. Pro rok 2021 byl poplatek 
zvýšen na 2 147 Kè za tunu. 

pøed chyšeckým kostelem. Již je podepsa-
ná darovací smlouva mezi Øímskokatolic-
kou farností Chyšky a obcí Chyšky, kterou 
Øímskokatolická farnost daruje obci poze-
mek st. 252 a 424/2, což je starý høbitov 
s márnicí a pozemek pøed kostelem, na 
kterém stojí i památník padlým. Smlouva 
je vložena k zapsání na katastr. Do opravy 
památníku se tedy již budeme moci pustit, 
stejnì jako do opravy márnice, která stojí 
na høbitovì. Dojde k opravì jejích vnitø-
ních omítek, podlahy a k výmìnì starých 
poškozených dveøí.

Postupnì dochází k výmìnì odpadkových 
košù po obci, ale i v okolních osadách, k 
instalaci nových lavièek. Snažíme se o 
zlepšení prostøedí kolem kontejnerových 
stání. Ke zpevnìní plochy pod kontejnery 
došlo na Kvašśovì, za høbitovem a v Rù-
žené došlo za pomoci místních obèanù ke 
zpevnìní pøíjezdové cesty ke kontejnerùm 
tak, aby auto, které kontejnery vyváží, ne-
mìlo problémy s výjezdem, když je travna-
tá plocha pøed kontejnery rozmáèená. 

Dále pokraèujeme s úpravami komunika-
cí. Vyspraveny byly vìtší výtluky a nerov-
nosti v komunikacích, letos pøedevším na 
Nálesí, u fotbalového høištì v Chyškách, 

za kostelem a poštou a také v Hnìvani-
cích. Vyspravena byla cesta v Rohozovì 
a chystáme také opravu komunikace 
z Mezného do Mokøan, kterou voda místy 
znaènì vymlela. Obávám se však, že prud-
ké deštì, které zažíváme v posledních 
týdnech nám komunikace znaènì devas-
tují a v budoucnu tak míst, která potøebu-
jí opravu pøibude a nebudou se týkat jen 
samotných komunikací. V minulých dnech 
bylo nutné vyspravit napøíklad mostek na 
Nálesí, narušený vodou, která se pøes nìj 
pøelila. Problémy máme napøíklad s ucpa-
nými rourami, kterými je odvádìna voda 
z propustku pod komunikací z Ratiboøe na 
Nálesí v místì pøed Nálesím. Roury býva-
jí neprùchodné èasto díky tomu, že jsou 
v nich prorostlé koøeny náletových døevin 
a mnohdy i døevin, které lidé v blízkosti 
tìchto vedení neuváženì vysazují. 

Èinnost obce Chyšky
pokraèování ze str. 1

Mnoho práce máme v obecních lesích. 
V minulých mìsících došlo k odstranìní 
starých oplocenek, k vyèištìní lesa a ke 
zhotovení tøech nových oplocenek v lo-
kalitì Šumava u Hnìvanic, v nichž byly 
následnì vysázeny stromky. Stromky byly 
vysázeny také v obecním lese na Kvašśovì 
a na Pekle. Samozøejmì provádíme také 
ožinování malých stromkù. Zamìstnanci 
obce se snaží udržovat v poøádku zeleò 
v obci. Máme však pouze omezené kapa-
city a tak s poètem zamìstnancù, který 
máme, nejsme schopni udržovat všechny 
obecní plochy. Proto jsem velice ráda za 
to, že v nìkterých osadách se údržby trav-
natých ploch ujali hasièi nebo samotní ob-
èané. Všem, kdo se starají o to, aby to bylo 
pøed jejich domy a v jejich osadách hezké 
a tím nám velice pomáhají, bych chtìla po-
dìkovat.    

Stanislava Hejnová - starostka

Kromì komunálního odpadu je zajištìn fi r-
mou Rumpold Pøíbram svoz kontejnerù na 
tøídìný odpad. Máme celkem 15 kontejne-
rových stání, která postupnì doplòujeme 
o další kontejnery. Nìkteré kontejnery jsou 
naše vlastní, jiné jsou získané z dotace Svaz-
ku obcí Písecka, nìkteré jsou od spoleènos-
ti EKOKOM a celkem 23 kontejnerù máme 
v nájmu od spoleènosti Rumpold. Nájemné 
èiní 1 Kè mìsíènì za jeden kontejner. V sou-
èasné dobì budou kontejnerová stání dopl-
nìna celkem o 22 kontejnerù, které obec 
získala s pøispìním dotace prostøednictvím 
Svazku obcí Písecka. Nìkteré z kontejnerù 
již byly rozmístìny, na zbytek se èeká. V pøí-
padì dalších výhodných možností získání 
vlastních kontejnerù se o nì budeme snažit 
tak, abychom mìli na všech kontejnerových 
stáních možnost tøídit všechny komodity 
a kapacita byla dostateèná.

Odvoz tøídìného odpadu je samozøej-
mì také fi nanènì nároèný. Napøíklad vý-
voz jednoho kontejneru s plasty nás stojí 
705 Kè, jednoho kontejneru s papírem  
677 Kè a jednoho  kontejneru se sklem 
527 Kè. Ceny jsou bez DPH. Abychom ušet-
øili, probíhá svoz tak, že každé pondìlí 
zamìstnanci obce objedou všechna kontej-
nerová stání a zjistí naplnìnost kontejnerù 
a podle jejich informací je svoz objednán. 
Platíme tak za odvoz skuteènì plných kon-
tejnerù, což je oproti plošnému vyvážení 
velká úspora. Škoda jen, že obèané neudr-
žují  kolem kontejnerù poøádek, odhazují 

pytle s PET lahvemi i sklem kolem kontej-
nerù, i když jsou kontejnery prázdné, PET 
lahve nesešlapávají, takže odvážíme èás-
teènì vzduch a do kontejnerù s papírem 
vhazují celé krabice a velké kartony, èímž 
dojde k okamžitému zdánlivému naplnìní, 
i když je kontejner prakticky prázdný. Sbìr-
ný dvùr za kravínem funguje bez vìtších pro-
blémù. V minulém mìsíci byl obcí zakoupen 
velkoobjemový kontejner pro odvoz nábytku 
a døeva. Obèané by si však mìli uvìdomit, 
že za odvoz všech komodit obec platí a dvùr 
není urèen pro situace, kdy obèané vyklízejí 
domy a odpadu (nábytku, døeva) mají tolik, 
že by sami zaplnili témìø celý kontejner. 
V takovém pøípadì je pro nì øešením si kon-
tejner nechat pøistavit od fi rmy, která tako-
vou službu poskytuje a za uložení odpadu na 
skládce zaplatit ze svých prostøedkù.

Pod Kulturním domem v Chyškách je umís-
tìn další obecní velkoobjemový kontejner na 
BIO odpad. Ten vyvážíme do kompostárny 
v Nepøejovì. Je urèen na materiál ze zahrá-
dek a zahrad. Pøedpokladem pro to, aby-
chom odpad mohli do Nepøejova vozit je, 
že to bude odpad bez pøímìsí, které do nìj 
nepatøí. Obèané, kteøí vhazují do kontejneru 
vìtve, pro které je vyhrazen prostor v tìs-
ném sousedství kontejneru, kameny, kusy 
betonu, papírové pleny, plasty a další mate-
riál by si mìli uvìdomit, že pokud se takto 
budou chovat, kompostárna od nás materiál 
pøestane odebírat.

Ètyøikrát do roka pro obèany organizujeme 

svoz odpadu od jejich domovù. Tento svoz 
není urèen k tomu, aby se pøed domy hro-
madily pytle s plastovými lahvemi èi jiným 
odpadem, který si každý mùže odvézt èi od-
nést do kontejneru. Stejnì tak není vhodné 
dát pøed svùj dùm nádobu s olejem èi jinou 
tekutinou, která je otevøená nebo silnì zne-
èištìné odpady. Mìli bychom si asi vždy 
pøedstavit situaci, že tìmi, kdo pøijeli svézt 
tento, odpad jsme my sami. 

Upozornit bych chtìla ještì na jednu skuteè-
nost. Odpad z podnikatelské èinnosti, aś je 
to èinnost stavební, zemìdìlská, èi jiná, ne-
patøí ani do kontejnerù ani na sbìrné místo. 
Podnikatelé jsou povinni se o odpad ze svojí 
èinnosti postarat na své vlastní náklady a ne 
na úèet obce. Proto bych chtìla dùraznì po-
žádat o to, aby takto èinili.

 Stanislava Hejnová - starostka

Ke dni 1.8.2021 konèí stávající paní øeditel-
ce základní školy šestileté funkèní období, po 
kterém obec nemá povinnost, ale mùže vy-
psat konkursní øízení. Rada obce se rozhodla 
tohoto svého práva využít a dát stávající paní 
øeditelce možnost svùj post obhájit a zároveò 
pøípadným dalším uchazeèùm se konkursu 
zúèastnit.

Konkursní øízení má svá pevnì daná pra-
vidla, která bylo nutné dodržet. Prvním 
krokem bylo pøedání Odvolání z vedoucího 
pracovního místa øeditelky Základní školy 
Chyšky. Odvolací dopis byl paní øeditelce 
pøedán 26.4.2021 do vlastních rukou.

Dne 26. dubna 2021 bylo Radou obce 
Chyšky jako zøizovatelem Základní školy 
v Chyškách vyhlášeno konkursní øízení na 
pracovní místo øeditele/øeditelky Základní 
školy Chyšky. Termín pro podání pøihlášek 
byl stanoven do 31.5.2021. Tajemnicí kon-
kursního øízení, která øídila administrativní 
prùbìh konkursního øízení, byla stanovena 
paní Jana Vaèlenová.  

Druhým krokem bylo oznámení o vyhlášení 
konkursního øízení a stanovení konkursní 
komise. V komisi byli zástupci Èeské školní 

inspekce, Odboru školství Jihoèeského kraje, 
Rady školy, Pedagogické rady, dva øeditelé 
z okolních škol a dva zástupci obce Chyšky. 
Pøedsedou konkursní komise byl urèen pan 
místostarosta Marek Hadrbolec.

Do termínu pøišla pouze jedna pøihláška.

Na první schùzce konkursní komise byla ote-
vøena obálka s pøihláškou a byly provìøeny 
všechny náležitosti pøihlášky a také všechny 
doložené dokumenty. Všechny náležitosti 
byly v poøádku. Byl stanoven termín vlastní-
ho výbìrového øízení na 22.6. 2021 a ode-
slána pozvánka paní uchazeèce.

Vlastní konkurs probìhl dne 22.6. 2021. 
Paní uchazeèka Mgr. Monika Bardová pøed-
stavila koncepci rozvoje školy, èlenové komi-
se mìli možnost, položit jí otázky. Poté se ko-
mise usnesla doporuèit paní uchazeèku Mgr. 
Moniku Bardovou Radì obce Chyšky jako 
vhodnou kandidátku na øeditelku Základní 
školy Chyšky.

Rada obce Chyšky na svém zasedání 
è. 13/2021 dne 7.7.2021 usnesením 2.E. 
jmenovala Mgr. Moniku Bardovou øeditel-
kou Základní školy v Chyškách.

Stanislava Hejnová - starostka

Konkurs na øeditele/øeditelku 
Základní školy Chyšky
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Vodovod Kvìtuš, Nová Ves a Vilín

Stavební parcely v lokalitì ke Støíteži – Chyšky

Zpráva o uplatòování 
územního plánu 

obce Chyšky

Mnozí z Vás si jistì všimli, že jsou už v pl-
ném proudu práce na výstavbì vodovodu 
do Kvìtuše. Dovolte mi tedy struènou in-
formaci o prùbìhu této akce, i když oby-
vatelé Kvìtuše, Nové Vsi a Vilína, kterých 
se tato akce nejvíce dotýká, již obdrželi 
dopis, v nìmž se dozvìdìli pro nì dùležité 
informace. 

Ve výbìrovém øízení na zhotovitele této 
akce, kterého se zúèastnilo 15 uchazeèù, 
zvítìzila fi rma KAVAS W s.r.o. s nabídko-
vou cenou 12 175 332,77 Kè bez DPH. 
Když byla vyzvána k pøedložení smlouvy 
k pøipomínkám, z výbìrového øízení od-
stoupila. Byl tedy osloven druhý uchazeè 
v poøadí, fi rma Jiøí Hrùza - zemní práce 
s nabídkovou cenou 12 281 650,37 Kè. 
Také druhá fi rma z výbìrového øízení od-
stoupila, a to z dùvodu odstoupení svého 
hlavního poddodavatele fi rmy ÈEVAK 
a vážné situace epidemie koronaviru. 
Osloven byl tedy tøetí uchazeè v poøadí - 
fi rma Š+H Bohunice s.r.o.  s nabídkovou 
cenou 12 346 633,89 Kè. S fi rmou Š+H 
Bohunice s.r.o. byla dne 26.3.2021 po-
depsána smlouva o dílo. Dne 20.5.2021 
si zástupce fi rmy, hlavní stavbyvedoucí 
pan Houdek za úèasti technického dozo-
ru stavby a koordinátora BOZP pøevzal od 
obce staveništì a posléze byly zahájeny 
první práce.

Akce bude realizována s pomocí dotace 

z Ministerstva zemìdìlství a vìøme, že 
i s podporou Jihoèeského kraje. O dalších 
èíslech se v tomto pøípadì nebudu rozepiso-
vat. Podrobnì je uvedu po dokonèení akce.

V souèasné dobì jsme ve fázi, kdy se blí-
ží svému dokonèení vodovodní pøivadìè 
z Chyšek do Kvìtuše. Na stavbì probíha-
jí pravidelnì kontrolní dny, kterých se 
úèastní vždy technický dozor, koordiná-
tor BOZP, zástupce fi rmy Š+H Bohunice, 
nìkdy zástupce fi rmy ÈEVAK a zástupce 
obce Chyšky. Zpravidla je to místostarosta 
Marek Hadrbolec, který si vzal komunikaci 
s obèany po technické stránce na starost 
a je možné se ho dotazovat ohlednì pøípo-
jek a starostka obce. Stavba byla samozøej-
mì ohlášena také Archeologickému ústavu 
AV ÈR v Praze. Z každého kontrolního dne 
je sepsán zápis, který je dalším dokumen-
tem, kromì stavebního deníku.

Akce je rozdìlena na šest stavebních objektù: 
1. Vodovodní pøivadìè Kvìtuš
2. Vodovodní rozvod po osadì Kvìtuš
3. Pøípojky Kvìtuš
4. Vodovodní pøivadìè Nová Ves, Vilín
5. Vodovodní rozvod Nová Ves, Vilín
6. Pøípojky Nová Ves, Vilín

Obec hradí kompletní vodovodní pøivadì-
èe a kompletní rozvody po osadách vèetnì 
asfaltace po pøípojkách, které se dotknou 
pozemkù obce Chyšky – pokud bude pøí-
pojka provedena v rámci akce.

Obèané si hradí ze svých prostøedkù pøí-
pojku. Vodovodní pøípojka zaèíná za šou-
pátkem, které je umístìno na hlavním 
vodovodním øadu. Šoupátko je ještì jeho 
souèástí a hradí jej obec. Vše další, tedy po-
trubí od šoupìte k vodomìrné šachtì, vo-
domìrná šachta (pokud je souèástí pøípoj-
ky) a její pøíslušenství a vedení od šachty 
až do nemovitosti k vodomìru je pøípojka 
a hradí si ji obèané sami.

Pøípojka je vždy ukonèená vodomìrem, 
který instaluje spoleènost ÈEVAK a.s., se 
kterou je poté nutné uzavøít smlouvu o od-
bìru vody.

Obèané mají možnost si pøípojku zadat 
pøímo zhotoviteli fi rmì Š+H, se kterou se 
domluví a která jim bude pøípojku pøímo 
fakturovat. 

Pokud se obèané rozhodnou, že si pøípoj-
ku budou realizovat vlastními silami, je 
nutno dodržet nìkolik pravidel:

1. Až po vodomìr musí být striktnì do-
držena projektová dokumentace, pod-
mínky stavebního povolení a plánu 
BOZP pro realizaci.

2. Vstup na staveništì a provádìní prací 
jsou možné pouze po pøedchozí doho-
dì s hlavním stavbyvedoucím.

3. Pøípojka po vodomìr musí být zhoto-
vena do termínu pøedání stavby.

4. Provedení pøípojky pøed zapravením 

výkopu zkontroluje technický dozor 
stavebníka a zástupce provozovatele.

Pokud by obèan nezrealizoval pøípojku 
v rámci realizace akce a chtìl ji realizovat 
pozdìji, musel by sám uèinit veškeré kro-
ky, aby získal stavební povolení – poøídit 
projektovou dokumentaci, obstarat vyjá-
døení dotèených orgánù. V pøípadì vstu-
pù na cizí pozemky by si musel obstarat 
i smlouvy o vìcném bøemeni. V pøípadì, 
že by obèané potøebovali bližší informa-
ce ohlednì pøípojek vodovodu, mohou 
se obrátit na pana místostarostu Mar-
ka Hadrbolce na tel. è. 737 232 153.
V pøípadì potøeby domluvy se stavbyve-
doucím panem Houdkem je možné volat 
na tel.è. 602 427 008. 
 Stanislava Hejnová - starostka

V poslední dobì se množí dotazy na to, 
kdy se budou prodávat stavební parcely 
v Chyškách. Proto bych Vám ráda sdìlila, 
v jaké fázi se pøíprava ZTV lokality Chyš-
ky v souèasné dobì nachází. Projekt na 
výstavbu parcel zpracovává fi rma Geode-
tická kanceláø Plavec-Michalec z Písku. 
Jedná se o projekt na pøípravu celkem šes-
ti stavebních pozemkù o výmìrách 1085, 
1075, 978, 974 , 971 a 705 metrù ètve-
reèních. Pøedmìtem projektu je výstavba 
komunikace, vodovodu, kanalizace a ve-
øejného osvìtlení.

V souèasné dobì je projekt hotový, vyjá-
døily se k nìmu všechny dotèené orgány 
a 21. èervna 2021 byl pøedán na stavební 
úøad pro vydání spoleèného stavebního po-

volení. Než bude povolení vydáno, bude fi r-
ma Plavec-Michalec pracovat na rozpoètu.

Jakmile bude rozpoèet hotový a stavební 
povolení vydáno, vypíše obec výbìrové øí-
zení na zhotovitele. Poté bude možné zaèít 
s realizací stavby.

V souèasné dobì není možné vyhovìt žád-
nému ze žadatelù o koupi stavební par-
cely. K tomu, abychom mohli pøistoupit 
k prodeji stavebních pozemkù, potøebu-
jeme mít pozemky vytýèené a stanovena 
pravidla pro jejich prodej. Jakmile bude 
prodej stavebních pozemkù pøipraven, 
bude vèas oznámen, aby mìli všichni ža-
datelé stejnou možnost si o nì požádat.

Stanislava Hejnová - starostka

Ke dni 31.12.2020 uplynula lhùta, kterou stanovilo zastupitelstvo obce na svém zase-
dání è. 2/2020 dne 6.5.2020 pro podání žádostí o zmìnu územního plánu. Na základì 
došlých žádostí od obèanù rozhodlo zastupitelstvo na svém prvním letošním zasedání 
dne 3.2.2021, podat žádost o vypracování zprávy o uplatòování územního plánu. Jako 
poøizovatele pro vypracování zprávy schválilo Mìstský úøad v Milevsku, odbor regionál-
ního rozvoje.
Starostka podala žádost 8.2.2021. Snad každým dnem by mìla být zpráva dokonèena. Po 
dokonèení bude zpráva vyvìšena na úøední desce po dobu 15 dnù a v této dobì je možné 
ještì podat žádost o zmìnu územního plánu. 
Pokud nìkdo toto nestihl do konce roku 2020 a má ještì zájem žádost podat, mìl by 
sledovat úøední desku. Zastupitelem pro spolupráci s poøizovatelem pøi poøizování zprá-
vy o uplatòování územního plánu byl zastupitelstvem urèen pan místostarosta Marek 
Hadrbolec. 
Po dokonèení øízení bude výstup z poøízení zprávy pøedložen zastupitelstvu obce a zastu-
pitelstvo obce o nìm bude hlasovat.

Stanislava Hejnová - starostka

Státní zdravotní ústav v Praze upozornil na vysoký výskyt 
arsenu v domovní studni v Podchýšské Lhotì. Protože lze 
pøedpokládat, že se vysoké koncentrace arsenu mohou vy-
skytnout i v dalších domovních studních v lokalitì, zasla-
la Krajská hygienická stanice Jihoèeského kraje se sídlem 
v Písku následující upozornìní, které zahrnuje i doporuèe-
né øešení pro obèany.

Více informací naleznete na webových stránkách obce.

www.chysky.cz/aktuality

Upozornìní 
na možný vysoký obsah 

arsenu 
v domovních studních



Zmìna v zaøazení jednotky SDH JPO III Kvìtuš

Zasloužilí hasièi

S ohledem na to, že nìkteré skuteènosti mo-
hou nesprávnou interpretací vyvolat øadu 
nejasností a emocí a s tím spojeného nepo-
chopení, ráda bych uvedla na pravou míru 
fakta ohlednì zmìny v zaøazení jednotky 
SDH JPO III Kvìtuš a JPO III Chyšky. Dùvo-
dem, proè se zaèala situace øešit byl fakt, 
že bylo na základì pøipomínky bývalého 
starosty SDH Kvìtuš pana Jaroslava Kubece 
st., požádáno o neinvestièní dotaci pro jed-
notku SDH Chyšky i SDH Kvìtuš.  Krajský 
úøad upozornil na chybu a na skuteènost, 
že dotace mùže být požadována pouze pro 
jednotku JPO III/2 Chyšky, protože jednotka 
JPO III Kvìtuš neexistuje.

Existují ale dvì zøizovací listiny z roku 
1995 podepsané bývalým panem starostou 
Jaroslavem Kubecem, a to na jednotku JPO 
III Chyšky a na jednotku JPO III Kvìtuš. Ne-
existuje zøizovací listina jednotky JPO III/2 
Chyšky. Situace se tedy zaèala øešit ve spo-
lupráci se zástupci okresního i krajského 
hasièského záchranného sboru a zaèaly se 
vyjasòovat skuteènosti, které do té doby byly 
neznámé. Pokusím se tedy o malé shrnutí.

Naše obec má celkem 7 sborù dobrovol-
ných hasièù – Chyšky, Kvìtuš, Ratiboø, No-
setín, Nová Ves, Hnìvanice a Záluží. Jedná 
se o dobrovolná sdružení obèanù, která 
jsou aktivní v jednotlivých osadách, spolu-
pracují s obcí a zpravidla kromì toho, že se 
starají o osadu, poøádají brigády a snaží se 
o to, aby vesnice vzkvétaly, jsou také hlav-
ními nositeli kulturního života. Poøádají 
taneèní zábavy, plesy a jiné kulturní akce. 

Vìtšina sborù má také svou zásahovou jed-
notku. Ta má svou zøizovací listinu, má své-
ho velitele. Jsou dána pøesná pravidla jaké 
musí mít jednotka složení a jak musí být vy-
bavena. Pro nìkteré ze èlenù jednotky (veli-
tel, strojník) jsou pøedepsaná školení, která 
musí absolvovat. Teprve potom mohou být 
ve svých pozicích potvrzeni. Zøizovatelem 
všech jednotek je obec a ta se také musí po-
starat jednotkám o vybavení. Není možné, 
aby obec zøídila jednotku a o její vybavení 
se nepostarala, protože by se tímto postu-
pem vystavovala nebezpeèí z odpovìdnos-
ti  v pøípadì, že by nedostateèné vybavení 
jednotky bylo pøíèinou nìjakého problému, 
napøíklad úrazu zasahujícího hasièe.

Existuje nìkolik typù jednotek, ale nás bu-
dou zajímat pouze tøi z nich – JPO III, JPO 
III/2 a JPO V. Pøi zøizování jednotky se zøi-
zovatel, tedy obec, øídí zák. è. 133 z roku 
1985 Sb. O požární ochranì v platném znì-
ní. Pøi stanovení plošného pokrytí republi-
ky jednotkami PO se vychází ze øady sku-
teèností, které jsou zohlednìny pøi výpoètu, 
který stanoví, jaký typ jednotky by v daném 
území mìl být zøízen. Dùležité je pøedevším 
urèení pokrytí jednotkami zásahovými, 
které jsou povolávány v pøípadì potøeby 
k požárùm, živelným událostem nebo tech-
nickým výjezdùm a jsou nápomocny profe-
sionálním hasièùm. Pro naši obec vychází 
z tohoto výpoètu potøeba jedné jednotky 
JPO III.

Dnes už asi budeme tìžko hledat dùvod, 
proè byly v roce 1995 zøízeny obcí Chyšky 
dvì jednotky JPO III a to Chyšky a Kvìtuš 
a podepsány jejich zøizovací listiny. Tato 
skuteènost byla po celou dobu v nesoula-
du s požadavky plošného pokrytí jednot-
kami PO.

Tolerovatelná pro naši obec byla pouze 
jednotka JPO III/2. To je jednotka JPO III se 
dvìma výjezdovými místy a ta je také uve-
dena v Naøízení Jihoèeského kraje, kterým 
se stanoví podmínky k zabezpeèení plošné-
ho pokrytí území Jihoèeského kraje jednot-
kami PO. Takto je v nìm uvedena již øadu 
let, ovšem obec Chyšky tento fakt po celou 
dobu z nìjakého dùvodu nebrala v úvahu a 
stále zøizovala dvì jednotky JPO III  Chyšky 
a JPO III Kvìtuš. 

Požadované vybavení jednotky JPO III:
Cisternová støíkaèka 1x
Dopravní automobil 1x
Dýchací pøístroj 4x
Odsavaè kouøe 
nebo pøetlakový ventilátor 1x 
Motorová støíkaèka 1x
Vozidlová radiostanice 2x
Pøenosná radiostanice 2x
Mobilní telefon 1x

Èlenská základna JPO III musí mít 12 èlenù:
1 velitel
2 velitelé družstva
4 strojníci
5 hasièù

Požadované vybavení jednotky JPO III/2:
Cisternová støíkaèka 1x
Dopravní automobil 1x
Dýchací pøístroj 8x
Odsavaè kouøe 
nebo pøetlakový ventilátor 1x
Motorová støíkaèka 1x
Vozidlová radiostanice 2x
Pøenosná radiostanice 4x
Mobilní telefon 1x

Èlenská základna musí mít 24 èlenù:
1 velitel
5 velitelù družstev
6 strojníkù
12 hasièù

V pøípadì jednotky JPO III i JPO III/2 musí 
být samozøejmì vybaveni všichni èlenové 
pracovními a zásahovými odìvy, pøilbami, 
zásahovou obuví, ochrannými rukavicemi. 
Obec se musí postarat o jejich proškolení, 
zdravotní prohlídky. Nositelé dýchacích 
pøístrojù musí absolvovat další odpovídají-
cí zdravotní prohlídky a školení.

Souèasný stav v Chyškách je takový, že 
bychom mìli zøizovat jednu JPO III, zøizu-
jeme dvì JPO III. Tolerována by nám byla 
JPO III/2, i když pro její existenci u nás není 
opodstatnìní. Dobøe vybavenou máme 
jednu JPO III, v žádném pøípadì nemáme 
vybaveny dvì a vybavení není dostaèující 
ani pro JPO III/2, protože v Kvìtuši není 
dopravní automobil, který v Chyškách na-
hrazuje vozidlo Karosa, nejsou zde ani dý-
chací pøístroje a ani jeden z èlenù jednotky 
nemá na tyto pøístroje zdravotní prohlídku 
a školení. 

Protože jsme si uvìdomovali, že situaci 
je tøeba vyøešit, jedná se o záležitost, kte-
rá mùže být tìžko pochopitelná po letech, 
kdy zde existuje obecné povìdomí o dvou 
jednotkách JPO III, chtìli jsme mít dost in-
formací pro radu obce i pro zastupitele. 
Zároveò jsme chtìli, aby u jednání byli i ha-
sièi z obou jednotek JPO III, kterých se tato 
situace nejvíce týká.

První jednání se uskuteènilo za pøítomnos-
ti zástupcù z okresního i krajského Hasiè-
ského záchranného sboru, velitele JPO III 
Chyšky, velitele JPO III Kvìtuš a starostky 
obce. Na jednání zaznìly všechny podstat-
né informace. Aby mìla dostatek informací 
rada obce a následnì mohlo být co nejpo-
drobnìji informováno i zastupitelstvo obce, 
bylo vyvoláno další jednání, tentokrát za 
úèasti zástupcù z Hasièského záchranné-
ho sboru Jihoèeského kraje, kdy mìla celá 
rada možnost seznámit se s podrobnostmi 
a dotázat se na vše, co by ji zajímalo.

Následnì jsem zpracovala podrobný mate-
riál s ucelenou informací pro zastupitelstvo 
obce. Tyto podrobné informace dostalo 
zastupitelstvo obce na svém jednání 9.6. 
2021 a vyplynuly z nich dvì možnosti:

1. Zøízení JPO III Chyšky a JPO V Kvìtuš – 
jednotka Chyšky je vybavena, jednotka 
JPO V Kvìtuš je též vybavena, dokonce 
nadstandartnì. Každá jednotka bude mít 
svou zøizovací listinu a svého velitele.

2. Zøízení JPO III/2 Chyšky – výjezdové 
místo Chyšky je vybaveno, výjezdové 

místo Kvìtuš vybaveno není. Není zde 
dopravní automobil, k požáru je možné 
v poètu 4 hasièi jet pouze dvìma Tatra-
mi, je zde jeden dýchací pøístroj místo 
potøebných ètyøech a nikdo na nì nemá 
zdravotní prohlídku ani proškolení. 
Znamenalo by to jednotku dovybavit. 
Jednotka by nemìla ani zøizovací listinu 
ani velitele.

Zastupitelstvo obce hlasovalo o usnesení, 
zrušit zøizovací listiny JPO III Chyšky a JPO 
III Kvìtuš a zøídit jednotky JPO III Chyšky 
a JPO V Kvìtuš. Usnesení bylo pøijato.

Toto rozhodnutí nebylo v SDH Kvìtuš pøi-
jato s pochopením a starostce byl doruèen 
odvolací dopis hasièù z Kvìtuše. Na zase-
dání zastupitelstva bylo panem Ladislavem 
Maškem navrženo doplnìní bodu k opì-
tovnému projednání. Zastupitelé hlasovali 
o tom, zda bude usnesení z minulého zase-
dání zrušeno a otevøeno další jednání. Pro 
zrušení usnesení nehlasoval potøebný po-
èet zastupitelù a usnesení o zrušení zøizo-
vacích listin jednotky JPO III Chyšky a JPO 
III Kvìtuš a o zøízení jednotky JPO III Chyš-
ky a JPO V Kvìtuš zùstalo tedy v platnosti. 

Ráda bych závìrem podotkla, že zmìna 
v zaøazení jednotek PO není žádným likvi-

daèním krokem jednotky Kvìtuš. Nedošlo 
k žádnému rušení jednotky, protože jednot-
ka nikdy administrativnì neexistovala. Do-
šlo pouze k napravení stavu, který vznikl 
v roce 1995 chybným vytvoøením a podpi-
sem dvou zøizovacích listin. Naší snahou je 
chránit obec pøed rizikem, které z tohoto 
nesprávného stavu vyplývalo a samozøej-
mì chovat se jako øádní hospodáøi a s pro-
støedky obce i státu zacházet zodpovìdnì. 
To je naše povinnost a vìøím, že toto bude 
ze strany èlenù SDH Kvìtuš správnì pocho-
peno.  Obec nemá snahu cokoliv nièit, ani 
brát lidem, kteøí jsou pro hasièství zapáleni 
chuś pracovat, naopak bude usilovat o dob-
rou spolupráci s každým SDH a i nadále si 
práce všech hasièù vážit.

Èinnost hasièù obecnì je velmi pøínosná 
a pøed lidmi, kteøí nasazují své zdraví i ži-
voty ve snaze pomoci druhým nelze, než 
hluboce smeknout. Stejnou úctu si zaslouží 
každý, kdo pomùže druhému, aś je to èlen 
JPO III nebo JPO V. Samozøejmì, být èlenem 
jednotky JPO III mùže být vnímáno jako ur-
èitá prestiž. Naše obec bude mít teï jednu 
jednotku JPO III, ale budeme rádi, pokud se 
jejími èleny budou chtít stát i hasièi z Kvì-
tuše nebo z ostatních osad obce Chyšky.
  Stanislava Hejnová - starostka

V pátek 25. èervna 2021 se v sále U Èižinských v Chyškách sešli dlouholetí hasièi sborù 
na 5. roèníku Setkání zasloužilých hasièù Chyšecka 2021. Jedná se o èleny, kteøí pro hasi-
èe pracují 40 let a více. Zahájení a pøivítání pøítomných provedl starosta okrsku Jaroslav 
Kubec st., který také pøivítal hosty, jmenovitì Marka Hadrbolce, místostarostu obce a Jiøího 
Nováka, emeritního starostu OSH Písek a vedoucího odborné rady prevence. Kulturním 
pásmem pozdravili pøítomné žáci Základní školy v Chyškách a zároveò mladí hasièi z Chy-
šek a Kvìtuše. Pøednesli dvì básnì a v závìru vystoupení si celý sál za doprovodu saxofonu 
zazpíval píseò Co jste hasièi. Program pokraèoval pøedstavením pøítomných z jednotlivých 
sborù a pøedáním pamìtních listù. Pozvány byly tyto hasièské sbory : Záluží - 13 èlenù, 
Chyšky - 12 èlenù, Kvìtuš - 12 èlenù, Hnìvanice - 11 èlenù, Nosetín - 9 èlenù, Støítež - 9 
èlenù, Ratiboø - 7 èlenù, Nová Ves - 5 èlenù a Vlksice - 2 èlenové. Zprávu o stavu hasièstva na 
Chyšecku pøednesl starosta okrsku Jaroslav Kubec st. Mimo jiné øekl: „ Cílem tìchto setká-
ní, která poøádáme jedenkrát za 3 roky je pøipomenutí si dìlení èasu hasièù mezi rodinu, 
zamìstnání a hasièskou èinnost. Aś se jedná o nácvik na soutìže, údržbu techniky, opravy 
u hasièské zbrojnice, další rùzné brigády a nechybí také práce s mladými hasièi.“ Ještì pøi-
pomnìl historická data založení jednotlivých sborù - rok 1893 Chyšky, Kvìtuš, Ratiboø, rok 
1903 - Vlksice, 1904 - Hnìvanice, 1912 - Støítež, 1913 - Zaluží, Nosetín, 1928 - Nová Ves, 
2014 - Podchýšská Lhota. V další èásti byla pøipomenuta i jména hasièù, kteøí se této akce 
nedožili od posledního setkání v roce 2018. Nechybìlo ani spoleèné focení, obèerstvení 
a volná zábava pøi harmonice. Závìrem lze konstatovat, že pøítomné hasièky i hasièi si po 
delší dobì mohli popovídat o svých zážitcích a celkovì o životì.

Mgr. Josef Vachta
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Jaro v Mateøské 
škole Chyšky

Uzavøení mateøské školy 
z dùvodu koronaviru
Dne 1. bøezna 2021 dle naøízení vlády byla mateøská škola 
z dùvodu narùstající koronavirové epidemie zcela uzavøe-
na. Pro pøedškoláky probíhala výuka distanèním zpùso-
bem. Od 12. dubna byl provoz obnoven a docházka byla 
umožnìna pouze dìtem, které mají povinné pøedškolní 
vzdìlávání a dìtem zamìstnancù vybraných profesí. Od 10. 
kvìtna byla školka otevøena pro všechny dìti bez omezení.

Zápis dìtí
Pøi letošním zápisu do naší mateøské školy na školní rok 
2021/2022, který probíhal v kvìtnu, bylo pøijato dvacet 
žádostí. Všechny dìti byly pøijaty k pravidelné celodenní 
docházce.

Den dìtí
Svátek dìtí jsme ve školce oslavili v duchu sportovních 
her. Dìti se aktivnì zapojily do pìti sportovních disciplín. 
Byl to pìtiskok, pøekážkový bìh, skok v pytli, hod na cíl 
a štafeta.

Všechny dìti si užily bájeèné sportovní dopoledne plné 
sluníèka a radosti z pohybu.

Po splnìní všech sportovních disciplín obdržely medaile, 
dárek za sportování a výbornou kopeèkovou zmrzlinu.

Výlet
17. èervna jsme se vypravili se všemi dìtmi z naší školky 
na výlet. Tentokrát na farmu Èapí hnízdo. Dìti se moc tìši-
ly na jízdu autobusem a poèasí bylo jako na objednávku. Po 
pøíjezdu na místo jsme se posilnili dobrou svaèinou, kterou 
nám pøipravily naše paní kuchaøky ze školní jídelny.

Potom jsme se rozdìlili na dvì skupiny a vyrazili s velmi 
pøíjemnými prùvodkynìmi na prohlídku areálu. Dìtem 
se zejména líbila zvíøátka a my jsme obdivovali v jakém 
poøádku a èistotì žijí. Po pouèné prohlídce jsme se s dìt-
mi odebrali k lanové prùlezce, která dìti po chvilce úplnì 
uchvátila.

Ani po hodinovém skotaèení se jim nechtìlo prùlezku 
opustit. Cesta autobusem k domovu rychle a poklidnì 
ubìhla. Za necelou hodinku trochu unavené ale šśastné 
dìti vystupovaly pøed školkou a bylo slyšet: „ To byl ale 
dneska hezký výlet!“

Nová polytechnická dílna
Z dùvodu již nevyhovující dílny na pracovní èinnosti jsme 
se rozhodli investovat èást fi nanèních prostøedkù z dotaè-
ního programu OP  VVV  Šablony pro MŠ Chyšky II na re-
konstrukci nové dílny na polytechnické vzdìlávání.

Polytechnická výchova v pøedškolním vìku je pro život 
dítìte velmi dùležitá. Aktivity budují u dìtí nezávislost 
a sebevìdomí, zvyšují zájem o techniku a technické infor-
mace. Osvojení základních polytechnických dovedností 
rozšiøují prostor pro tvoøivost, experimentování a spolu-
práci s ostatními.

Na dìti èekají nové pracovní ponky vybavené dìtským ná-
øadím. Opravdové náøadí vèetnì závìsných panelù nám 
jako sponzorský dar vìnovali manželé Práškovi z Rùžené, 
kterým za nìj moc dìkujeme.

Dalším pìkným dekorativním prvkem v dílnì je dárek od 
žákù ze ZŠ Chyšky, který vyrobili pod vedením Mgr. Josefa 
Vachty. Moc se nám líbí a rovnìž za nìj dìkujeme všem, 
kteøí se na nìm podíleli.

Konec školního roku
Opìt konèí další školní rok a z naší školky odchází 20 
pøedškolákù, kteøí nastoupí po prázdninách do první tøí-
dy. Budoucím prvòáèkùm pøejeme mnoho úspìchù v zá-
kladní škole.

Všem dìtem a rodièùm pøejeme hezké prázdniny.

Jana Bardová - øeditelka MŠ
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Základní škola Chyšky
Vesnièka DRUHÁKOV 
ve škole v Chyškách
Druháci postavili svoji vesnièku. 

A jak to všechno zaèalo?

Knížkou Josefa Lady “O Mikešovi”! Ve ètenáøské dílnì se 
nám zalíbila vesnièka Hrusice, odkud Mikeš pocházel. 
A pak se z žákù stali projektanti, architekti a stavitelé. 

V matematice bylo tøeba rýsovat a mìøit. Ve výtvarné vý-
chovì jsme nakreslili nejdøíve výtvarné návrhy - nákresy 
domeèkù pomocí barevných papírù, které sloužily i jako 
výzdoba školní chodby. Pracovní èinnosti nám daly pro-
stor pro tvorbu døevìných chaloupek. Materiál pro nás 
pøipravil pan Jiøí Pešièka.

Práce nás moc bavila a vùbec jsme nepoznali, že zábavnì 
a úèelnì propojujeme uèivo více pøedmìtù.

Druhákov bude zdobit naši školu, urèitì ho èasem roz-
rosteme o další budovy a parkové úpravy. Bude sloužit 
i jako výborná pomùcka pro tvorbu plánkù uèiva o domovì 
a dopravní výchovì.

Zkrátka bezva èinnost! Kdyby pan Lada vìdìl…
Druháci, Lenka Pešièková a Lenka Demská

Bøezen mìsíc knihy
Dìti ze Základní školy Chyšky se zúèastnily akce Ètení po-
máhá, bìhem které mìly za úkol vyplnit kvízové otázky 
z pøeètených knížek a získat tak virtuální penìžní pro-
støedky. Za každý správnì vyplnìný test získaly kredit 
50 Kè a ten pak pøedaly na charitativní projekt Èteme pro 
Kuøe.

Akce trvala 3 týdny v prosinci, tedy ještì bìhem prezenè-
ní výuky, a na 1. stupni se podaøilo vyplnit cca 200 kvízù. 
Celkovì tedy dìti pøispìly èástkou krásných 10 000 Kè.

Tøetí a ètvrtá tøída ZŠ Chyšky se v rámci hodiny èeské-
ho jazyka ještì navíc pøipojila k živému online vysílání 
z knihovny v Praze a soutìžila ve znalostech literárních 
dìl. Za své rychlé a správné odpovìdi získali žáci zaslou-
ženou odmìnu, zaslanou z Èeské televize.

Všem dìtem, které se do akce s chutí zapojily, dìkujeme.
Mg. Alena Málková, Mgr. Kvìta Prùšová

Škola udržitelného rozvoje
V minulém školním roce se naše škola zapojila do soutì-
že, kterou vyhlásil Klub ekologické výchovy ve spolupráci 
s Jihoèeským krajem a Vysokou školou regionálních stu-
dií. Do soutìže se zapojilo 16 škol z rùzných èástí Jihoèes-
kého kraje. Školy vyplnily dotazník o práci v oblasti envi-
ronmentální výchovy a vzdìlávání k udržitelnému rozvoji. 
Škole Chyšky byl za její aktivitu v oblasti EVVO propùjèen 
na léta 2020 - 2022 titul Škola udržitelného rozvoje Jiho-
èeského kraje 1. stupnì.

Den Zemì
22. dubna se každoroènì po celém svìtì slaví svátek 
Zemì, pøipomínáme si, jak je dùležité naši planetu chrá-
nit. Uèíme to již malé dìti, a proto oslava nechybìla ani 
v naší chyšecké škole.

Souèasná mimoøádná situace umožòovala pøítomnost 
pouze první a druhé tøídy. Žáci obou tøíd se tento den vy-
pravili do školy v zeleném obleèení.

Žáci první tøídy si povídali a popisovali, jak i my jako jed-
notlivci mùžeme budovat dobré mezilidské vztahy a jak 
mùžeme pøispìt k ochranì životního prostøedí. Pracovali 
na zahradì, èistili ji od klacíkù, kypøili  pùdu na záhonech  
a pleli. Prozkoumávali  také rùzná zákoutí s cílem objevit 
jarní rostliny a živoèichy. Na naší školní zahradì vytváøí 
stromy, keøe, byliny  pøíjemný prostor, který je zázemím 
nejen pro hmyz, ale i pro vìtší živoèichy, jako je ježek 
nebo ještìrka. 

Druháci se snažili uzdravit nemocnou Zemi. Seznámili se 
nejdøíve s globusem, následovalo povídání a video o pod-
mínkách života na Zemi. Dìti samy zaèaly navrhovat, jak 
bolavá místa Zemì léèit. Hlavnì to, jak nemocem pøedchá-
zet. Pracovní listy sloužily jako recepty. Øešili jsme vodu, 
energie, prostøedí, odpady.

Obì tøídy napsaly krásná pøání naší planetì  - hlavnì èisté 
prostøedí pro živoèichy, zdravé stromy a hodnì ohledupl-
ných lidí, kteøí šetøí vodou, nepohazují odpadky do pøíro-
dy a tøídí odpad. 

Všechny aktivity prolínaly pøedmìty v rozvrhu, a to bylo 
fajn. Den Zemì se nám vydaøil. Domù jsme odcházeli 
s úsmìvem na rtech a dobrým pocitem, že jsme vìnovali 
životnímu prostøedí hodnì pozornosti. 

Veronika Hadáèková, 1. tøída 
Lenka Pešièková, Lenka Demská, 2.tøída

Projektový den s Cassiopeiou
Svìtový den vody pøipadá na 22. bøezna, ale kvùli mimo-
øádné situaci jsme jeho oslavu pøesunuli až na 12. kvìten. 
V tento den zavítali do naší školy lektoøi z Centra ekolo-
gické a globální výchovy Cassiopeia z Èeských Budìjovic 
a pøivezli pro žáky 3., 4. a 5. tøídy zajímavé výukové pro-
gramy. 

Tøeśáci si zopakovali skupenství vody a jeho pøemìny, po-
pisovali kolobìh vody, uvìdomili si pomìr sladké a slané 
vody na planetì. Nejzajímavìjší dìtem pøipadala výroba 
deštì pomocí varné konvice a hra Vodárenský kolobìh 
vody, pøi kterém se dozvìdìli, jak funguje kolobìh vody 
v domácnosti.

Žáci 4. tøídy si vyzkoušeli rùzné pokusy s vodou. Experi-
menty byly zamìøeny na skupenství vody, na povrchové 
napìtí vody, na hustotu látek. Nìkteré pokusy navrhovali 
sami žáci.

Nejstarší žáci prvního stupnì se mìli s lektorem vypravit 
k nedalekému rybníku a pozorovat život ve vodì a kolem 
ní. Bohužel poèasí nebylo pøíznivé, pršelo, prostì den 
vody. A tak èinnosti probìhly ve tøídì a na školní zahradì 
u jezírka. Nejvíce se líbila aktivita, pøi které žáci pomocí 
síśky lovili organismy z jezírka a pomocí jednoduchých 
klíèù je urèovali. Objevili brouky potápníky, larvy vážek 
a drobné korýše. 

Všechny aktivity byly založeny na badatelství, rozvíjely 
logické myšlení, komunikaèní dovednosti, vzájemnou 
spolupráci. Žáci si rozšíøili svoje vìdomosti o vodì a uvì-
domili si dùležitost vody pro život.

Akce byla fi nanènì podpoøena díky Operaènímu progra-
mu Výzkum, vývoj a vzdìlávání - Výzva è. 02_18_063 
Šablony II.

Program Veselé zoubky
Již ponìkolikáté jsme se zapojili do programu Zdravé 
zoubky, který pro prvòáèky pøipravuje a sponzoruje dm 
drogerie. Dne 18. 5. jsme se pøi hodinì prvouky a èes-
kého jazyka vìnovali lidskému chrupu. V úvodní debatì 
jsme si povídali o prevenci zubního kazu a správném stra-
vování – dìti si z domova pøinesly zdravé svaèinky. Také 
pøidaly své zkušenosti s výmìnou mléèného chrupu za 

Nová spolupráce 
se zahranièní školou
I bìhem koronavirové pandemie se dají navazovat nová 
zahranièní pøátelství. O tom se pøesvìdèili žáci naší školy, 
kteøí získali nové kamarády ze soukromé litevské školy 
,,Ruduo –pavasaris“. 

Spolupráce se školou spoèívá v korespondenci mezi 
žáky, kteøí si nìkolikrát mìsíènì vymìòují elektro-
nické dopisy prostøednictvím uèitele. Cílem této ak-
tivity je motivovat žáky k používání reálného jazyka 
a zjistit i nìco o cizí zemi pohledem lidí, kteøí zde žijí..

Obhájili jsme titul Ekoškola
V programu Ekoškola je naše škola zapojena od roku 
2010. Poprvé jsme o titul žádali o dva roky pozdìji, uspìli 
jsme. Titul jsme obhájili i v letech 2014 a 2016. Poslední 
titul nám náležel na období 4 let. V tomto školním roce 
jsme se tedy peèlivì chystali k auditu. Mimoøádná situ-
ace nám práci znesnadòovala, nemohli jsme se scházet 
ve škole. Založili jsme si proto Google uèebnu Ekotýmu 
a setkávali jsme se pravidelnì online. Spoleènì jsme pøi-
pravovali potøebné materiály k auditu. Vyplnili jsme for-
muláø Sebehodnoticí kritéria, odpovìdìli jsme na 8 otá-
zek, které se týkaly fungování Ekoškoly, pøipravili jsme 
pøíklad dobré praxe z naší školy, zpracovali jsme výstupy 
z Analýz, vytvoøili jsme pøehled silných a slabých stránek. 
Pøipravili jsme powerpointovou prezentaci o naší škole, 
zaèali jsme pracovat na obnovì Ekokodexu. Vedle toho 
jsme pøipravili akci pro žáky i veøejnost Hledáme jaro, za-
pojili jsme se do Kampanì obyèejného hrdinství, oslavili 
jsme Den vody i Den Zemì. Jednoduše jsme ve složité dobì 
nezaháleli. 8. dubna a 3. kvìtna jsme se online setkali 
s auditorkou paní Evou Bínovou, krajskou koordinátor-
kou Ekoškoly. Provedli jsme ji s pomocí vytvoøené pre-

zentace naší školou a povídali jsme si o tom, jak to u nás 
všechno funguje. Žáci byli velmi šikovní a bez problémù 
odpovídali na její zvídavé otázky.

5. kvìtna jsme se dozvìdìli, že hodnotící komise na zá-
kladì auditu a dodaných podkladù rozhodla udìlit naší 
škole titul Ekoškola - certifi kace Zelená cesta. Tímto také 
získáváme oprávnìní po dobu 3 let používat logo, vlajku 
a název Ekoškola.

Obhájení titulu vnímáme jako velký úspìch, ale i závazek 
pro práci do dalších let. Nejdøíve ze všeho ale chceme zís-
kání titulu náležitì oslavit spoleènì se všemi žáky školy, 
a to udìláme hned, jak nám to situace dovolí. 

Karolina Tvrdíková
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Sbor dobrovolných hasièù Chyšky
Èinnost SDH Chyšky 
v roce 2021
Ostatnì jako všechny èinnosti i tu naši výraznì zasáhla 
nemoc COVID 19 a zejména opatøení, která souvisela se 
snahou o zvládnutí pandemie. Z dùvodù rùzných omezují-
cích opatøení se nemohla uskuteènit valná hromada èlenù 
SDH Chyšky. Stejnì tak se nemohl konat již tradièní ha-
sièský ples. Pro Vaši zajímavost, poslední pøerušení této 
tradice bylo podle všech záznamù a zápisù v kronikách 
naposledy v období 2. svìtové války.  

První vìtší akcí, kterou jsme poøádali, byl v poøadí již 
9. roèník pochodu sv. Floriána. Konal se v sobotu 8. kvìt-
na 2021. Této akci pøálo poèasí. Ráno bylo sice mrazivo, 
ale v den pochodu se vyjasnilo a tak pìší turisté i cyk-
listé vyrazili na doporuèené trasy. V den pochodu stále 
platila èásteèná omezující opatøení, takže nemohlo dojít 
k registraci úèastníkù. Start pochodu byl tedy individuální 
a nemìl pevnì stanovený zaèátek. Poèet úèastníkù je od-
hadován nejménì na 300 osob, a to je støízlivý odhad. Po-
èet úèastníkù však není to hlavní v tomto pøípadì. Pøednì 
jde o pohyb a poznání pøírody okolí Chyšek, která je sku-
teènì nádherná. Lidé si užili volného dne a to je hlavním 
úèelem této akce. 

Nesmíme zapomenout na èinnost mladých hasièù SDH 
Chyšky. Také jejich snažení bylo výraznì ovlivnìno opat-
øeními, soutìže na jaøe roku 2021 neprobíhaly. Pøesto 
naši mladí pilnì trénovali pod vedením Ladislava Štvána 
a nemálo svého volného èasu vìnoval pøípravì mladých 

hasièù i starosta našeho sboru Mgr. Josef Vachta.  V nedì-
li dne 28. èervna 2021 probìhla v Dobrošovì pohárová 
soutìž mladých hasièù. Na místo se dostavilo 35 týmù. 
Mladí hasièi SDH Chyšky opìt potvrdili svoje dobré vý-
sledky. V kategorii mladších hasièù byl tým A SDH Chyšky  
na 3. místì a B tým na 4. místì. V kategorii starších byl 
tým SDH Chyšky na 2. místì a v kategorii smíšených byl 
tým SDH Chyšky na 2. místì. Starosta Okresního sdružení 
hasièù Jiøí Heinrich využil pøíležitosti a pøedal vedoucímu 
mladých hasièù SDH Chyšky Ladislavu Štvánovi jako oce-
nìní jeho dosavadní práce Medaili za výchovu. Ocenìní 
si urèitì Láïa zasluhuje a pøedání ocenìní pøímo na této 
akci a v den jeho svátku je dùkazem jeho velmi kvalitní 
prácE s mladými hasièi. 

Dne 3. èervence 2021 poøádal náš sbor pouśovou taneè-
ní zábavu. Akci pøálo poèasí. V pátek 2. èervence 2021 
bylo deštivo a pomìrnì chladno, ale v sobotu 3. èerven-
ce 2021 se jako mávnutím kouzelného proutku poèasí 
umoudøilo. Proto odpoledne mohly zaèínat pøípravy v pro-
storu pøed Kulturním domem v Chyškách. Èlenové našeho 
SDH rozestavìli pivní sety, které byly rozmístìny na asfal-
tové ploše pøed kulturním  domem. Jako podium sloužila 
korba nákladního automobilu, zapùjèeného na tuto akci 
z fi rmy BOBY – Hruška Milevsko. Veèer se plocha zaèala 
plnit návštìvníky. Poèasí bylo letní a taneèní zábava se 
tedy mohla konat venku, což má svoji neopakovatelnou 
atmosféru. Na taneèní zábavì jako první vystoupila roc-
ková kapela Tlakové Galoše z Pøíbrami, poté ji vystøídala 
kapela Paradoxy. Vstup na tuto akci byl dobrovolný. Celá 
èástka, vybraná na dobrovolném vstupném, a to 39.500,- 
Kè a 2 Eura byla urèena jako pomoc lidem z obce Hrušky, 

zasažené pøírodní katastrofou. Peníze byly dne 8. èerven-
ce 2021 pøedány Mgr. Piusovi Zdeòku Vágnerovi O. Pre-
am, který je osobnì doruèí potøebným.  

Život pøináší bohužel i smutné vìci. Tento rok ztratil náš 
sbor dobrovolného hasièe tìlem i duší. Dne 12. bøezna 
2021 nás opustil dlouholetý èlen sboru Pavel Procház-
ka. Výrazným zpùsobem se podílel na èinnosti sboru, aś 
už jako strojník, nebo pøi rùzných akcích. Nemálo svého 
èasu vìnoval údržbì a úpravám hasièské zbrojnice a klu-
bovny. Èest jeho památce!                                                                    

Martin Strouhal, jednatel SDH Chyšky

Mladí hasièi
Mladí hasièi Chyšky se úèastnili okresní soutìže Požární 
ochrana oèima dìtí za rok 2021 - výtvarné a literární prá-
ce. V kategorii literární byl vyhodnocen Lukáš Chochole a 
ve výtvarné Nela Miòhová.  V závìru èervna zaèala v Dob-
rošovì prvním kolem pohárová soutìž mladých hasièù 
„O putovní pohár starosty OSH ÈMS v Písku pro rok 
2021“ v požárním útoku. Za pìkného sluneèného poèasí 
se na louku u Dobrošova sjelo celkem 35 týmù a soutìži-
lo se v kategorii pøípravka, mladší a starší žáci, smíšená 
družstva. 
A jaké bylo umístìní našich mladých hasièù? Mladší žáci 
Chyšky A - 3. místo (èas 39,48), Chyšky B - 4. místo. Starší 
žáci - 2. místo (èas 30,72) a smíšené družstvo - 2. mís-
to (èas 32,34). Pøi závìreèném nástupu pøedal starosta 
okresního sdružení hasièù Jiøí Heinrich hasièské ocenìní 
- Medaili za výchovu vedoucímu mladých hasièù z Chyšek 
Ladislavu Štvánovi. K udìlení  tohoto ocenìní mu blaho-
pøejeme. První kolo pohárové soutìže se vydaøilo také zá-
sluhou hasièù z Chyšek, kteøí cisternou doplòovali vodu 
do kádì. Další kola soutìže budou pokraèovat v mìsíci 
srpnu a hlavnì v záøí.                           Mgr. Josef Vachta



Sraz historické techniky 
v Chyškách

Požehnání a inaugurace 
nového CD 

Chyšeckých varhan

Koncert duchovní hudby 
na slavnost sv. Prokopa

Vážení spoluobèané,
pøedkládáme Vám vyhlášku è. 1/2021 o poplatku z pobytu a upozoròujeme na povinnost 

dodržování povinností v ní uvedených.

Obec Chyšky
Zastupitelstvo obce Chyšky
Obecnì závazná vyhláška 

obce Chyšky è. 1/2021
o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo obce Chyšky se na svém zasedání dne 9.6.2021 
usnesením è. 38/2021 usneslo vydat na základì § 14 zákona 
è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní pozdìjších 
pøedpisù (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu 
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona è. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù, 
tuto obecnì závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“): 

Èl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Chyšky touto vyhláškou zavádí místní poplatek z po-
bytu (dále jen „poplatek“).

(2) Správcem poplatku je obecní úøad. 

Èl. 2
Pøedmìt, poplatník a plátce poplatku

(1) Pøedmìtem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 
po sobì jdoucích kalendáøních dnù u jednotlivého poskyto-
vatele pobytu. Pøedmìtem poplatku není pobyt, pøi kterém 
je na základì zákona omezována osobní svoboda, a pobyt 
ve zdravotnickém zaøízení poskytovatele lùžkové péèe, 
pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zá-
kona upravujícího veøejné zdravotní pojištìní nebo pokud 
je její souèástí. 

(2) Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není pøihláše-
ná (dále jen „poplatník“). 

(3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále 
jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplat-
níka. 

Èl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpoz-
dìji do 15  dnù od zahájení èinnosti spoèívající v posky-
tování úplatného pobytu. Ukonèení této èinnosti plátce 

ohlásí správci poplatku ve lhùtì 15 dnù.
(2) V ohlášení plátce uvede  

a) jméno, popøípadì jména, a pøíjmení nebo název, obecný 
identifi kátor, byl-li pøidìlen, místo pobytu nebo sídlo, 
sídlo podnikatele, popøípadì další adresu pro doruèová-
ní; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím 
jménem oprávnìny jednat v poplatkových vìcech,

b) èísla všech svých úètù u poskytovatelù platebních slu-
žeb, vèetnì poskytovatelù tìchto služeb v zahranièí, 
užívaných v souvislosti s podnikatelskou èinností, v 
pøípadì, že pøedmìt poplatku souvisí s podnikatelskou 
èinností plátce,

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména 
místa a zaøízení, pøípadnì též období roku, v nichž po-
skytuje pobyt. 

(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydlištì na území èlenské-
ho státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o 
Evropském hospodáøském prostoru nebo Švýcarské kon-
federace, uvede kromì údajù požadovaných v odstavci 2 
adresu svého zmocnìnce v tuzemsku pro doruèování. 

(4) Dojde-li ke zmìnì údajù uvedených v ohlášení, je plátce po-
vinen tuto zmìnu oznámit do 15 dnù ode dne, kdy nastala. 

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho zmìnu se 
nevztahuje na údaj, který mùže správce poplatku auto-
matizovaným zpùsobem zjistit z rejstøíkù nebo evidencí, 
do nichž má zøízen automatizovaný pøístup. Okruh tìchto 
údajù zveøejní správce poplatku na své úøední desce. 

Èl. 4
Evidenèní povinnost 

(1) Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobì 
evidenèní knihu za každé zaøízení nebo místo, kde poskytu-
je úplatný pobyt. Do evidenèní knihy zapisuje údaje týkají-
cí se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

(2) Údaji podle odstavce 1 jsou
a) den poèátku a den konce pobytu, 

b) jméno, popøípadì jména, pøíjmení a adresa místa pøihlá-
šení nebo obdobného místa v zahranièí,

c) datum narození,
d) èíslo a druh prùkazu totožnosti, kterým mùže být

1. obèanský prùkaz, 
2. cestovní doklad, 
3. potvrzení o pøechodném pobytu na území, 
4. pobytová karta rodinného pøíslušníka obèana Evrop-

ské unie, 
5. prùkaz o povolení k pobytu,
6. prùkaz o povolení k pobytu pro cizince, 
7. prùkaz o povolení k trvalému pobytu, 
8. prùkaz žadatele o udìlení mezinárodní ochrany, nebo
9. prùkaz žadatele o poskytnutí doèasné ochrany, a

e) výše vybraného poplatku, nebo dùvod osvob. od poplatku.
(3)  Zápisy do evidenèní knihy musí být vedeny správnì, 

úplnì, prùkaznì, pøehlednì, srozumitelnì, zpùsobem zaru-
èujícím trvalost zápisù a musí být uspoøádány postupnì z 
èasového hlediska.

(4)  Plátce je povinen uchovávat evidenèní knihu po dobu 6 let 
ode dne provedení posledního zápisu.

Èl. 5
Evidenèní povinnost ve zjednodušeném rozsahu 

(1)  Plátce, který jako poøadatel kulturní nebo sportovní akce 
poskytuje úplatný pobyt úèastníkùm této akce, mùže plnit 
evidenèní povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud 
a) dùvodnì pøedpokládá, že poskytne pobyt nejménì 

1000 úèastníkùm této akce, a
b) oznámí zámìr plnit evidenèní povinnost ve zjednodu-

šeném rozsahu nejménì 60 dnù pøede dnem zahájení 
poskytování pobytu správci poplatku.

(2) Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odùvodní 
pøedpokládaný poèet úèastníkù akce, kterým bude poskyt-
nut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci 
alespoò údaje o
a) dni poèátku a dni konce konání této akce,
b) názvu a druhu této akce, a
c) jednotlivých zaøízeních nebo místech, ve kterých se 

bude pobyt poskytovat.
(3)    Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené 

plnìní evidenèní povinnosti ve zjednodušeném rozsahu, 
nelze-li pøedpokládat splnìní podmínek podle odstavce 1. 
O zákazu plnìní evidenèní povinnosti ve zjednodušeném 
rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozdìji do 15 dnù 
ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b).

(4)     Pøi plnìní evidenèní povinnosti ve zjednodušeném rozsa-
hu se v evidenèní knize vedou pouze 
a) údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a 
b) souhrnné údaje o poètu úèastníkù, kterým byl poskyt-

nut pobyt, a o výši vybraného poplatku v èlenìní podle 
1. dne poskytnutí pobytu,

2. zaøízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a
3. dùvodu osvobození.

Èl. 6
Sazba poplatku

Sazba poplatku èiní 5 Kè za každý zapoèatý den pobytu, s vý-
jimkou dne jeho poèátku.

Èl. 7 
Splatnost poplatku 

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozdìji 
do 15. dne následujícího ètvrtletí.

Èl. 8
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku z pobytu jsou osvobozeny osoby vymezené v 
zákonì o místních poplatcích. 

Èl. 9
Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem vèas nebo ve 
správné výši, vymìøí mu správce poplatku poplatek pla-
tebním výmìrem k pøímé úhradì. 

(2) Vèas neodvedené poplatky nebo èást tìchto poplatkù 
mùže správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvý-
šení je pøíslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud. 

Èl. 10
Pøechodné ustanovení

Poplatkové povinnosti vzniklé pøed nabytím úèinnosti této vy-
hlášky se posuzují podle dosavadních právních pøedpisù.

 
Èl. 11

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecnì závazná vyhláška è. 7¬/2019 o místním 
poplatku z pobytu, ze dne 13.11.2019.

Èl. 12
Úèinnost

Tato vyhláška nabývá úèinnosti patnáctým dnem po dni vy-
hlášení.

Marek Hadrbolec v.r.    Stanislava Hejnová v.r.
   místostarosta                 starosta

Vyvìšeno na úøední desce dne:
Sejmuto z úøední desky dne:

To, že dobrý nápad mùže dát vzniknout hezké tradici, doka-
zuje akce, kterou už posedmé uspoøádala v Chyškách parta 
pøátel historické techniky. Tou akcí je sraz veteránù, který 
se koná vždy v sobotu pøed druhou chyšeckou poutí pøed 
hostincem U Èižinských. Letos popøálo akci hezké poèasí 
a tak se na parkovišti pøed hostincem a v jeho blízkosti sje-
lo rekordní množství opravdu hezkých exempláøù a jejich 
obdivovatelé si pøišli na své. Sešlo se také velké množství 
divákù a ti oceòovali, jak dokáží šikovné ruce nadšencù do 

Dne 20. èervna 2021 se v chyšeckém kostele sv. Prokopa 
rozeznìly novì postavené varhany Svatých andìlù. Po tìž-
kém období, kdy jsme zùstávali uzavøení ve svých domo-
vech z dùvodu koronavirové infekce to bylo velmi pøíjemné 
oživení kulturního života v naší obci. Pøíležitost k rozeznì-
ní varhan byla více,než dobrá. Bylo požehnáno novému CD, 
které bylo v našem kostele vytvoøeno a na nìmž znìjí prá-
vì varhany, které v našem kostele postavil italský varhanáø 
Giovanni Pradella. Díky tomuto CD nosièi byl jejich zvuk 
zaznamenán a ti, kdo si nové CD odnesli do svých domovù, 
si tak mohou jejich zvuk vychutnat kdykoliv.

Dne 4. èervence 2021 pøi pøíležitosti naší první poutì se 
v našem farním kostele konal koncert duchovní hudby. Na 
varhany pøi nìm zahráli Christian Martin Pšenièka O.Pra-
em a Miroslav Pšenièka, na hoboj zahrála Veronika Hádko-
vá. Zpìvem koncert obohatili bohoslovci Arcibiskupského 
semináøe Praha Vojtìch Poppr, Ondøej Køíž, Vojtìch Razi-
ma, Lukáš Houška a Michal Hladík. Koncert byl doplnìn 
citlivým duchovním slovem Mons. Josefa Žáka.

Chyšecký kostel byl zaplnìn posluchaèi, kteøí odcházeli 
z koncertu pøíjemnì naladìni. Vychutnali si opravdu pro-
fesionální provedení skladeb starých autorù, ale také na-
pøíklad autora moderní a soudobé vážné duchovní hudby 
Petra Ebena, èi skladbu samotného úèinkujícího Miroslava 
Pšenièky. To, že lze pohladit i slovem dokázal Mons. Josef 
Žák, který svým projevem koncert rozdìlil na nìkolik èástí. 

historické techniky, udržet tyto stroje v perfektním stavu. 
Jako vždy byla pro tyto stroje a jejich øidièe pøipravena vy-
jížïka, která letos vedla z Chyšek do Nosetína, Bezdìkova, 
Kalištì, Starcovy Lhoty, Nové Libenice a pøes Sychrov do 
Borotína. Odtud pak pøes Nový Kostelec, Jistebnici, Zvìsto-
nín, Petøíkovice, Nadìjkov a Kvìtuš zpìt do Chyšek. Jízdy se 
zúèastnilo 58 strojù z celkových 87. 

Stanislava Hejnová - kronikáøka
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Úspìšní školní výtvarníci 
Milevský Atelier Radost u pøíležitosti tøiceti let svého za-
ložení vyhlásil velkou výtvarnou soutìž pro dìti “Namaluj 
si svùj hrneèek”.

Úkolem bylo namalovat jeden návrh na dekor keramické-
ho hrneèku. Nejlepší vybrané návrhy z každé kategorie si 
jejich autoøi mohli namalovat pøímo na keramický hrne-
èek, který jim po výpalu zùstal na památku. Na vítìze ještì 
èekají zajímavé ceny. Slavnostní pøedávání cen probìhne 
16. 6. 2021 v 17 hodin ve venkovních prostorách MŠ 
Klubíèko v Milevsku.

Všechny práce jsou vystaveny v Mìstské knihovnì Milev-
sko - dìtském oddìlení .

1. kategorie   7 – 9 let                                           
 Kamila Shorná
 Jiøí Kurfi øt
 Simona Shorná

2. kategorie 10 – 12 let
 Amálie Kukaèová

3. kategorie  13 – 15 let
 Barbora Èapková
 Iveta Ondráèková
 Tereza Caltová
 Julie Sirotková
 Michaela Marešová
 Kateøina Zdeòková

Vítìzùm i všem našim výtvarníkùm blahopøejeme! Chvá-
líme výbornou akci Atelieru Radost i v neblahé dobì dis-
tanèní výuky.

Lenka Pešièková

Prvòáèci cestovali po svìtì
1.èervna slaví dìti po celém svìtì svùj svátek. I my jsme 
v naší škole slavili a moc jsme si to užili. Každá tøída mìla 
svùj program. Prvòáèci jsou „Cestovatelé“, a proto jsme 
se drželi tématu a nachystali jim program v tomto duchu. 
Ráno jsme se sešli ve tøídì v rùzných kostýmech. Pøipra-
vili jsme si mapu svìta – dìti složily a nalepily jednotlivé 
kontinenty. A potom jsme se mohli vydat na cestu kolem 
svìta.

Na každém stanovišti jsme poznávali jeden kontinent. 
Dìti plnily rùzné úkoly. V Americe si vyrobily totemy, 
v Evropì skládaly puzzle s obrázky významných staveb, 
v Africe podle srsti rozlišovaly rùzné druhy zvíøat a zapi-
sovaly je do køížovky. V Asii jsme postavili nìkolik Èín-
ských zdí a v Austrálii jsme poèítali pøemnožené králíky.

Sladkou teèkou za prožitým dnem byla zmrzlina v místní 
pekárnì. Pøed školou jsme si na závìr zahráli pohybové 
hry.

Den se nám vydaøil i díky sluneènému poèasí.
Veronika Hadáèková, Alena Brzková, 

Lucie Hanzlíková a žáci 1.roèníku

Atletická olympiáda
Dne 29. 6. se pøed školou rozevlála olympijská vlajka. 
Uèitelé spoleènì s žáky deváté tøídy pøipravili pro ostatní 
roèníky Atletickou olympiádu. Tento rok byla ovšem olym-
piáda netradièní. Vedle klasických disciplín, kterými byly 
skok do výšky a sprint, se letos dìti mohly tìšit z nových 
disciplín – hod holinkou, trefování se do dìtského noè-
níku a speciální slalom. Nové  pojetí olympiády se všem 
žákùm líbilo a všem zúèastnìným gratulujeme k výdrži 
a skvìlým výsledkùm.

Tøída        Výsledky 
1.            1. místo – Tøíska Michal   
 2. místo – Bartoš Radek    
 3. místo – Štochl Jakub 
2.           1. místo – Kubec Jan   
 2. místo – Èížek Mikuláš    
 3. místo – Kukaèová Rozálie
3.         1. místo – Jakeš Pavel   
 2. místo – Jakeš Antonín    
 3. místo – Tejnor Adam
4.            1. místo – Šmídlová Michaela   
 2. místo – Kortanová Rozárka    
 3. místo – Kukaèová Amálie
5.         1. místo – Èapek Jan   
 2. místo – Caltová Karolína   
 3. místo – Jakeš Filip
6.         1. místo – Chejnovský Michael   
 2. místo – Chejnovská Šárka    
 3. místo – Kubec Štìpán
7.       1. místo – Novák Lukáš  
 2. místo – Šmídlová Tereza    
 3. místo – Matoušek Radek
8.       1. místo – Novák Vít   
 2. místo – Kubec Jakub    
 3. místo – Èermák Marek

Les všemi smysly
Tento školní rok jsme si s prvòáèky užívali les všemi smy-
sly. Tak se jmenuje i projekt, kterým jsme letos prošli. Byl 
souèástí pøedmìtu prvouka. Doprovázela nás naše plyšo-
vá kámoška Ponožka. Zažili jsme s ní spoustu dobrodruž-
ství, pøekvapení, spolupráce a tvoøení. 

Absolvovali jsme výpravy do lesa, kde jsme nasávali at-
mosféru a uèili se o pøírodì. Dùkladnìji jsme se však vì-
novali vodì. Promìnám a rozdílùm vody v lese. Co se dìje 
s vodou v rùzných roèních obdobích? 

Dìti si zavedly vlastní Lesní deník, kde mìly prostor pro 
samostatnou dobrovolnou práci pomocí pracovních listù. 
Sdílely si své tvoøení s ostatními. 

Projekt jsme uzavøeli výstavkou pøírodnin ve tøídì, kres-
bou obrázkù na téma Dobrodružství s Ponožkou a také 
jsme si zahráli maòáskové divadýlko s našimi ponožkami. 

Veronika Hadáèková, tøídní uèitelka 1.tøídy

Liga mistrù
Dne 28. 6. se v naší škole již tradiènì konala Liga mis-
trù, tedy fotbalový zápas uèitelù proti žákùm. Vzhledem 
k tomu, že jsme kvùli koronavirové situaci museli minulý 
rok tradici pøerušit, tento rok jsme vše žákùm vynahradili 
a tým uèitelù si zahrál proti souèasné páté i šesté tøídì. 
Síly na obou stranách byly opravdu vyrovnané, ale nako-
nec tým uèitelù dokázal zvítìzit nad obìma tøídami.

Úspìšný žák naší školy
Žák 9. tøídy Základní školy Chyšky Petr Lívanec se v le-
tošním školním roce zúèastnil nìkolika soutìží a olym-
piád. S úspìchem absolvoval okresní a krajské kolo 62. 
roèníku fyzikální olympiády. V okresním kole byl druhý 
a v krajském kole obsadil 5. místo se ziskem 33,5 bodu 
z možných 40 bodù. V tomto kole soutìžilo 24 studentù 

Ekokodex
V letošním školním roce jsme se rozhodli zmìnit Ekoko-
dex - soubor pravidel, kterými se ve škole øídíme a které 
vedou ke snížení ekologické stopy naší školy. Na podzim 
jsme vyhlásili soutìž o nejlepší návrh. Díky distanèní výu-
ce se nám až koncem kvìtna  podaøilo shromáždit všech-
ny návrhy. Vystavili jsme je ve vestibulu školy. Každá tøída 
svùj výtvor doprovodila vysvìtlením, proè zvolila danou 
formu ztvárnìní.14. a 15. èervna si tøídy se svými vyuèu-
jícími návrhy prohlédli a diskutovali o nich. Ve støedu 16. 
èervna probìhlo hodnocení, každý obdržel jednu fazoli 
a tu pøiøadil k Ekokodexu, který se mu nejvíce líbil. Pod-
mínkou bylo, že žák ani uèitel nesmí hlasovat pro návrh 
svojí tøídy. A kdo vyhrál? Vítìzem se stal Ekokodex šesśá-
kù. V pøíštím školním roce na základì jejich návrhu vytvo-
øíme nový školní Ekokodex.

Záchrana 
lesních skøítkù dokonèena
Žáci tøetí tøídy se celý rok snažili zachránit lesní skøítky, 
kteøí se ztratili v lese, o kterém nic nevìdìli. Postupnì za 
pomoci dìtí poznali zákonitosti lesa, seznámili se s jednot-
livými živoèichy, rostlinami a jejich spoleènými vazbami.

Práce na celoroèním projektu byla ztížena dlouhou dis-
tanèní výukou a také velmi studeným a nevlídným poèa-
sím bìhem roku. 

Pøesto se dìtem nakonec podaøilo skøítky dopravit zpìt 
do jejich domova, kam se vrátili chytøejší o mnoho zajíma-
vých informací. 

Práce na projektu byla zakonèena hledáním pokladu. Dìti 
si v lese zahrály spoustu zajímavých her, objevovaly poby-
tová znamení, hledaly si úkryt, kde v tichosti pozorovaly 
a poslouchaly les a nakonec našly i vytoužený poklad, kte-
rý jim skøítci schovali v lese.

Jako jejich tøídní uèitelka bych dìti ráda pochválila za 
vzornou spolupráci pøi jednotlivých èinnostech, výbor-
nou atmosféru, kterou dokázaly vytvoøit pøi plnìní úkolù, 
a pøeji jim, aby obhájily titul Lesní tøída, který díky své píli 
mají již od první tøídy. 
                                                                     Mgr. Kvìta Prùšová

Budoucí prvòáèci 
poprvé ve škole
Zápis k povinné školní docházce probíhal od 6. 4. do 16. 
4. 2021. Zapsáno bylo 24 dìtí, pro tøi z nich se rodièe 
rozhodli požádat o odklad školní docházky. 

Dìti, které pùjdou v záøí do 1. tøídy, se pøišly 15. èervna 
podívat do školy. Ve tøídì si popovídaly se svou budou-
cí tøídní uèitelkou, prohlédly si uèebnice, pracovní sešity 
i školu. Za odmìnu si odnesly dáreèek, který vyrobily dìti 
ve školní družinì.

Všechny dìti byly šikovné a ve škole se na nì už moc tì-
šíme.
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stálý a vyprávìly historky o návštìvách u zubního lékaøe.
Na obrázcích jsme si ukázali ústní dutinu, popsali si druhy 
jednotlivých zoubkù a popsali jeho èásti. Pøeèetli jsme si 
spoleènì pøíbìh O prevenci vzniku zubního kazu. V pra-
covních sešitech pro nás byly pøipraveny kvízy, køížovky, 
obrázkové ètení a spousta další zábavy. S Hurvínkem jsme 
se vydali do divadla, kde dìti sehrály vtipné pøedstavení 
s kamarádem Martinem a píseò Pan doktor zub nás pou-
èila o správném èištìní zubù.

Nabitý program jsme si moc užili. Dìti domù odcházely 
s dáreèky. V taštièce z ekologického materiálu dostaly 
kartáèek a zubní pastu, pøesýpací hodiny s èasem dvou 
minut, samolepku na dlaždièky s návodem pro správné 
èištìní zubù a žvýkaèky.

Motto pro každého z nás: Èisté zoubky – zdravé zoubky.
Veronika Hadáèková, Alena Brzková, 

Lenka Èížek Mašková a 1.tøída
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z Jihoèeského kraje. Pìkný úspìch také dosáhl v letošním 
18. roèníku astronomické olympiády. V krajském kole 
Jihoèeského kraje obsadil 5. místo se ziskem 87 bodù 
a podaøilo se mu postoupit do celostátního fi nále èeské 
republiky mezi 25 astronomù, kde obsadil 14 - 15 místo. 
V krajských kolech soutìžilo celkem 216 úèastníkù ze 14 
krajù, vèetnì hlavního mìsta Prahy. Úspìšných øešitelù 
bylo v krajských kolech celkem 75. Dejme tedy Petrovi 
slovo:   

Jako minulý rok jsem se i letos zúèastnil krajského kola 
astronomické olympiády. Krajské kolo se øešilo online. 
První èást A byla o obecných znalostech astronomie. 
Z této èásti jsem získal plný poèet bodù, což mì pøíjemnì 

potìšilo. V èásti B bylo poèítání s teoretickými znalostmi, 
v èásti C poèítání a na závìr v èásti D opravdové pozorová-
ní, které mì opravdu bavilo. Celkových 87 bodù z 99 mož-
ných považuji za dobrý výsledek. Tento poèet bodù staèil 
dokonce i na celostátní kolo, které letos probíhalo online. 
To se skládalo rovnìž z poèítání a teoretických znalostí. 
Stejnì jako v krajském kole jsem získal velký poèet bodù 
za znalosti. Poèítání už zde bylo velice složité. V celkovém 
souètu to staèilo na 14.-15. místo z 25 úèastníkù fi nále. 
Z mého pohledu byl tento roèník astronomické olympiády 
i pøes souèasnou situaci velice povedený. Urèitì se budu 
zúèastòovat i nadále. 

Mgr. Josef Vachta, Petr Lívanec

Rok ve školní družinì

Naše Chyšecko – letní program

Školní družinu provozujeme ve dvou školních oddìle-
ních - první oddìlení s poètem 27 žákù, druhé s 28 žáky. 
V tomto školním roce se v rámci školní družiny bylo mož-
no úèastnit kroužkù: ICT ve vzdìlávání a ve školní druži-
nì, Deskových her a novì Mysliveckého kroužku. Bohužel 
nepøíznivá doba nám neumožnila plnohodnotné naplnìní 
tìchto kroužkù. 

Po celý školní rok jsme se inspirovali programem ,,Co se 
skrývá za bludným koøenem“ a publikacemi Družiny ven-
ku a Družiny, které táhnou ven. Obojí se týká hlavnì akti-
vit venku v pøírodì, v lese a práce s pøírodními materiály. 

Na podzim, když nám ještì pøálo poèasí, jsme si pøipravi-
li se staršími žáky odpolední program – Tajemná stezka. 
Dìti si samy vymyslely název, spoleènì jsme naplánovali 
vhodné aktivity pro mladší kamarády, otestovali jsme chuś, 
hmat, postøeh i rychlost, bylo pøipraveno pexeso s pøírodní-
mi motivy.  Na podzim jsme dìtem vysvìtlili, jak dùležité je 
pøikrmování zvíøátek v lese, pøedevším v zimì, když nemají 
pøístup k potravì a nasbírali jsme jim kaštany. Využili jsme 
krásy a hlavnì barvy podzimu a vytvoøili si kolektivnì hou-
senky ze spadaných listù – Družina plná listí.

18.10. bohužel pøišlo naøízení vlády o distanèní výuce. 
O mìsíc pozdìji jsme se opìt sešli, i když v omezeném 
poètu. Využili jsme toho, že už napadl sníh a mysleli jsme 
na zvíøátka. Zakrmili jsme jak v lesíku do krmelce, tak 
ptáèkùm do krmítek. Èasto jsme kontrolovali, zda mají 

zvíøátka dostatek potravy a nestrádají, u krmelce jsme 
zkoumali stopy. 

Pøed vánoèními svátky jsme využili ryze pøírodní materiály 
a vyrobili si ozdoby na vánoèní stromeèek. Každý mìl svou 
malovanou ozdobièku a každá byla originální a krásná.

Po vánoèních prázdninách jsme se doèkali bohaté snìho-
vé nadílky, kterou jsme samozøejmì využili. Jednak pod 
rukama dìtí vznikaly krásné bílé stromové sochy, mráz 
jsme využili k tvorbì originálních ledových obrazù z pøí-
rodních materiálù a dìti nejvíce nadchla výroba mraže-
ných lízátek. Nutno podotknout, že byla zdravá a k jejich 
výrobì jsme využili rùzných druhù ovoce.

Od 1.3. do 12.4. byla bohužel opìt naøízena distanèní vý-
uka. Když jsme se znovu s dìtmi setkali, neskrývali jsme 
nadšení ani emoce. Hned jsme se vrhli do práce, došli 
jsme vyèistit místní krmelec po zimì, aby zvíøátka na pøí-
ští zimu mìla èisté prostøedí. Vzpomnìli jsme si i na Den 
Zemì, kdy jsme si s dìtmi pøipomnìli dùležitost podpo-
ry životního prostøedí. Zároveò jsme vyrazili do pøírody 
a lesa, kde jsme využili školní tablety a dìti si vyfotily krá-
sy, které nabízí jaro.

Samozøejmostí byl Den matek, kdy dìti velmi rády vyro-
bily maminkám jakožto podìkování za jejich péèi, starost 
a lásku krásná pøáníèka. 

5.kvìtna naše pozvání pøijali manželé Pichovi z Chyšek, 

kteøí si pro nás pøipravili velmi povedený a zábavný pro-
gram v rámci projektového dne - Vèelí svìt. Doslova nás 
pozvali a následnì vtáhli do vèelího svìta opylování, vý-
roby medu. K dispozici byly nádherné detailní fotografi e, 
vèelaøské vybavení, dìti si vyrobily svíèky, voòavé pytlíè-
ky s levandulí a odmìnou jim byla ochutnávka rùzných 
druhù medù. Manželùm Pichovým patøí náš velký dík.

Rozkvetly pampelišky a my jsme tuto chvíli nepropásli. 
Nasbírali jsme si kolektivnì kvítky a dle receptu si uvaøili 
s dìtmi pampeliškový med. Každý se zapojil, dìti si na závìr 
med ve sklenièce ozdobily a odnesly domù. V dobì vaøení 
jsme nezaháleli a dìti si pro ostatní kamarády pøipravily pøe-
kvapení v podobì zdravé svaèinky - rybièkové pomazánky. 

Na závìr školního roku si starší dìti opìt pøipravily pro 
mladší program - Zábavné odpoledne s pøekvapením. Dìti 
mìly možnost vyzkoušet si smyslový chodníèek, provìøily 
si znalosti z poznávání rostlin, ryb, zahrály si kamenné 
piškvorky, házely na cíl šiškami, na rychlost pøenášely 
nad hlavou misky s vodou. Odpoledne se moc povedlo 
a dìkuji dìtem ze ètvrté a páté tøídy za jejich šikovnost 
a zodpovìdnost pøi pøípravì programu. Samozøejmostí 
bylo závìreèné hledání pokladu jak jinak, než sladkého. 

Ke konci roku jsme také obhájili a vysloužili si Certifi kát 
Lesní tøídy za obì oddìlení, i v této tìžké dobì. Podìková-
ní patøí hlavnì našim malým hrdinùm, tedy dìtem.

Po zážitcích tohoto roku si èím dál víc vážíme chvil, které 
mùžeme trávit spoleènì. Pevnì vìøíme, že se situace bude 
nadále zlepšovat a vše bude jako døíve.

Za školní družinu: Lenka Demská Stiborová                                                                                                                                  
Ivana Peciválová

Spolek Naše Chyšecko se každoroènì pøipojuje k akci Ví-
kend otevøených zahrad, která letos probìhla už po dvanác-
té o víkendu 12. a 13. èervna 2021. Pøi této pøíležitosti pøi-
jal na farskou zahradu pozvání divadelní spolek Vítìzslava 
Marèíka ml. Já to jsem s pøedstavením pro dìti Pinocchio. 
Pohádku na motivy knihy Carola Collodiho zahráli V. Mar-
èík ml. a Slávek Neèunajev. Diváci po pøedstavení odcházeli 
s pouèením, že „jsou totiž vìci, které si musíme èasto pøipo-
mínat. Tøeba to, že se nelže a že z nás budou poøád jenom 
døevìní panáèci, pokud se budeme starat jen sami o sebe“.

Venkovní pøedstavení o nedìlním odpoledni 13. èervna 
2021 se setkalo se zájmem publika, a to nejen dìtského. 
Dìkujeme všem divákùm za úèast! Podìkování patøí i Obci 
Chyšky, která divadlo fi nanènì podpoøila.

Dalším letním programem bude tradiènì letní promítání 

Biografu Naše Chyšecko. Opìt se mùžete tìšit na minimál-
nì dva fi lmy promítané na farské zahradì.

Spolek pokraèuje v údržbì zelenì kolem kostela a fary 
a snaží se udržet projekt z roku 2014 Promìna chyšecké 
návsi. Je témìø neuvìøitelné, že od spoleèných plánování 
a brigád ubìhlo už témìø sedm let! Hlavním cílem spolku 
je peèovat o životní prostøedí na Chyšecku se zamìøením 
na kulturní dìdictví, a to jak hmotného, tak i nehmotného 
charakteru v souladu s trvale udržitelným rozvojem obce. 
Proto se spolek zajímá i o udržované i zaniklé tradice regio-
nu. Tìšíme se na setkání s vámi pøi dalších akcích a vìøíme, 
že už od pøíští sezóny budeme moci navázat na oblíbené 
akce jako je výstava fotografi í èi Chyšecké džemování bez 
jakýkoliv omezení!

Vladimíra Maksová
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Jarní akce v Nové Vsi

FC Chyšky - mladí fotbalisté  

Letošní jaro si vzhledem k pandemickým opatøením vyžá-
dalo jiný pøístup k nutným pracím po vsi.

Místní byli ochuzeni o maškarní zábavu a velikonoèní kole-
da byla též velmi skromná. Jarní úklid kolem svých domù i 
po celé vsi probíhal jen ve velmi malých skupinkách. 

Stavìní májí a pálení èarodìjnic probìhlo sice za dodrže-
ní vládních naøízení, ale vše ostatní probíhalo témìø jako 
obvykle.

Ve ètvrtek 6.kvìtna probìhla po dlouhé dobì první velká 
brigáda, a to na opravu støechy na hasièské kolnì. Stav 
støechy byl již havarijní a vyjíždìjící krytina ohrožovala 
každého, kdo se pohyboval v blízkosti. Pokraèování prací 
probíhalo hned následující den, kde jsme okusili rozmary 
jarního poèasí v nepoèítaném množství cyklù a od krásné-
ho slunce, deštì, krup a snìhu jsme se dostali až k první 
jarní bouøce. I pøes tyto rozmary poèasí se dvacítce hasi-
èù podaøilo støechu pøelaśovat a kompletnì zakrýt vèet-

Z dùvodu kovidových opatøení musela bohužel pøípravka a mladší žáci fotbalového klubu FC Chyšky od øíjna 
loòského roku do dubna roku letošního pøerušit tréninky a soutìžní utkání ve fotbale. Sezóna 2020/2021 
nebyla z tohoto dùvodu dohrána. Hned, jak to situace dovolila, zaèali mladí fotbalisté opìt s tréninkem. 
A sešli se plní elánu v plném poètu. Tým mladších žákù sehrál nìkolik pøátelských utkání, mimo jiné také 
s okresním výbìrem dívek, ve kterém zvítìzil. V dobì prázdnin probìhne krátká pauza a po prázdninách se 
opìt dìti k fotbalu vrátí.  Fotbalový klub FC Chyšky pøihlásil pro sezónu 2021/2022 soutìž okresního pøe-
boru mladších žákù a od záøí zaènou mladým fotbalistùm soutìžní zápasy. V soutìži budou soupeøit s týmy 
Mirovic, Semic, Bernartic a Božetic. Vìøíme, že mladší žáci uplatní své zkušenosti z pøedchozí nedokonèené 
sezóny a budou se zlepšovat jak po herní, tak i po výsledkové stránce.

Tréninky fotbalové pøípravky probíhají na chyšeckém høišti každé pondìlí. V pøípadì zájmu si další noví 
fotbalisté mohou trénink vyzkoušet nebo se jen pøijít podívat. Doufáme, že situace dovolí, aby v zimních 
mìsících mohly tréninky být zajišśovány v tìlocviènì ZŠ Chyšky.

Všichni si pøejeme, aby kovidová situace umožnila sehrát celou sezónu a nebylo nutné pøerušovat soutìž 
ani tréninky. Dìkujeme všem za podporu.      Milan Chochole - trenér

nì okapù do sobotního podveèera. Zároveò probìhl také 
úklid sutì, seøezání starých latí do paliva pro KD a úklid 
pùdy. Na této akci nás ještì èeká oprava štítu a podbití. 
I pøes drobné nedodìlky musím všem, kteøí se na akci po-
díleli podìkovat, a to vèetnì obce Chyšky, bez jejíž fi nanè-
ní podpory bychom akci nedokázali zajistit.

Bìhem opravy støechy na kolnì se objevila ještì další nut-
ná oprava obecní budovy, a to okapù na kulturním domì. 
Pøestože pozinkované okapy se z dáli ještì leskly, tak byly 
dìravé doslova jako cedník. I zde se po rychlé dohodì 
s obcí podaøilo hasièùm výmìnu okapù uskuteènit.

V pátek 14.5. hasièi øešili neèekaný, avšak po letech su-
cha pøíjemný problém. Opravená hráz moèidla zaèala po 
vydatných deštích pøetékat a museli urychlenì zbudovat 
bezpeènostní pøeliv, aby nedocházelo k rozmáèení hráze.

Na konci kvìtna se hasièi z SDH Nová Ves pustili do další 
velké akce. Podzimní revize elektroinstalace v KD odhali-

la dost vážných nedostatkù. Jedna z možností s ohledem 
na náklady bylo upravit rozvadìè a udìlat „provizorní“ 
zásuvku v kuchyni. Po dohodì s paní starostkou se SDH 
rozhodlo si za stejné náklady vlastní (avšak odbornou) si-
lou opravit elektroinstalaci sami. Z rozpoètu SDH došlo 
k výmìnì vodoinstalace i odpadù. V plánu je též pokládka 
nové podlahové krytiny a instalace kuchyòské linky. 

V KD je nutné opravit elektroinstalaci i na sále, vèetnì vý-
malby, údržby parket a výmìny krytiny ve zvýšené èásti 
sálu. Tyto práce budou pokraèovat dle èasových možností.

Ve výètu èinností nelze opomenout údržba zelenì, se-
èení høištì, hráze u moèidla, návsi i pøíkopù od Vilína 
k Chyškám i ostatních ploch a údržba vodních zdrojù. 
V bìhu je též oprava døevìných herních prvkù na høišti.

Po tomto jistì nemalém výètu èinností (a to jsem jistì 
na nìkteré zapomnìl) nezbývá, než všem pøát aś máme 
„pouze“ tyto pracovní starosti a nemusíme øešit žádnou 
živelnou katastrofu, jako napøíklad naši kolegové hasièi 
a hasièky z jižní Moravy. 

Vìøím, že se nám podaøí pøi veškeré práci nezapomenout 
na naše další dùležité poslání, a to utužit naši obèanskou 
pospolitost pøi tradièním spoleèném odpoledni na høišti 
v Nové Vsi.        Za SDH Nová Ves Josef Shorný - starosta

Rozlouèení dìtí se Základní školou Chyšky dne 30.6.2021
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75 let 

Doubrava Josef z Nálesí
Houda Jiøí z Kvìtuše

80 let

Zelenková Bohumila z Hrachova
Sluková Žofi e z Ratiboøe
Kortánek Josef z Chyšek

Souèek Jaroslav z Kvìtuše

85 let

Bardová Marie z Chyšek
Vlastníková Karla z Chyšek

98 let

Souèková Marie 
z Podchýšské Lhoty 

nejstarší obèanka obce

Krejèí Josef z Chyšek

Pešièková Jiøina z Hnìvanic

Procházka Pavel z Chyšek

Bìhounková Jiøina z Chyšek

Chocholová Marie ze Záluží

Jerz Konrád z Chyšek

           
Dovolte mi, abych vyjádøila všem pozùstalým 

hlubokou soustrast jménem Obce Chyšky.
Stanislava Hejnová - starostka

Jubilea Opustili nás Narozená miminka

Vítání obèánkù dne 27.6.2021

Rùžièková Tereza z Ratiboøe

Mach Matyáš z Chyšek

Kašparová Nikol z Chyšek

Dvoøák Ondøej z Chyšek

Votrubová Karolína z Nosetína

Málek Tobiáš z Chyšek

S velkou radostí pøeji narozeným obèánkùm Obce Chyšky 
pevné zdraví, štìstí, radost a lásku v celém jejich životì. 

Stanislava Hejnová - starostka

K významnému životnímu jubileu pøeji za Obec Chyšky všem jubi-
lantùm pøedevším pevné zdraví, hodnì štìstí, spokojenosti 

a radosti v kruhu svých blízkých.
Stanislava Hejnová - starostka
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Lívanec Filip z Nosetína
Vaèlena Mikuláš z Chyšek

Davídek František z Kvìtuše
Mašková Nikola z Chyšek

Procházková Anna z Kvìtuše
Fara Tomáš z Chyšek

Tøíska Matìj z Nové Vsi
Pelikán Oskar z Ratiboøce

Pelikánová Gréta z Ratiboøce
Kubec Martin z Kvìtuše

Dvoøáková Amálie z Nosetína

Všem dìtem a jejich rodièùm pøejeme hodnì spoleèného štìstí a lásky v životì.
Stanislava Hejnová - starostka


