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Èinnost obce Chyšky

Nové 
Zdravotní støedisko 

v Chyškách

Vážení spoluobèané,

uplynulo první ètvrtletí roku 2022 a proto 
bych Vás ráda seznámila s tím, jakou èinnost 
vyvíjela obec Chyšky v tomto období. Pro rok 
2022 bylo naplánováno mnoho akcí, z nichž 
nìkteré patøí k tìm drobnìjším, ale mnoho 
z nich jsou akce vìtšího rozsahu. Na mno-
ho z tìchto akcí bylo požádáno o dotace. 
U nìkterých je poèítáno s realizací v každém 
pøípadì, u jiných jen v pøípadì, že budeme 
se žádostí o dotaci úspìšní.

Nejprve k akcím, které jsou dokonèené 
nebo se dokonèují. Velkou radost mám 
z dokonèeného zdravotního støediska 
v budovì Obecního úøadu v Chyškách. 
Tato stavba byla zdárnì dokonèena a ná-
slednì i úspìšnì zkolaudována. Zdravotní 
støedisko jsme zrealizovali za celkovou 
èástku 1 579 563,72 Kè. Dotace èinila 
690 000,-  Kè a z vlastního rozpoètu jsme 
zaplatili 889 563,72 Kè. V budovì obec-
ního úøadu vznikly dvì ordinace. V jed-
né ordinuje od 4.5.2022 dìtská lékaøka, 
v druhé ordinuje lékaøka praktická.  Obì 
ordinace byly na náklady obce vybaveny 
kuchyòskou linkou, ordinaci dìtské lékaø-
ky pak zaøídila obec Chyšky kompletnì. 
Ordinaci praktické lékaøky vybavila Poli-
klinika Milevsko. Vìøíme, že se obìma lé-
kaøkám bude v nových ordinacích líbit a že 
tato zmìna bude mít pøínos pøedevším pro 
všechny pacienty, pro které budou ordina-
ce pøístupnìjší. Vybudování zdravotního 
støediska pøispìlo i ke zvelebení vstupu do 
obecního úøadu. Byly osazeny nové tepel-
nì izolaèní vitríny na západní stìnì budo-
vy a nové vstupní hliníkové dveøe. Prostor 
vstupu obecního úøadu byl tak zateplen, 
což se projevilo i lepší tepelnou pohodou 
v zasedací síni obecního úøadu, jejíž podla-
ha døíve velice chladla, protože vstup pod 
ní byl otevøený.

Ke konci roku byla dokonèena první po-
lovina akce Vodovod Kvìtuš a Nová Ves. 
Firmou Š+H byla vystavena první faktu-
ra na èástku 3 275 889,36 Kè a druhá 
faktura na èást prací na vodovodních 
pøípojkách, které hradila obec ve výši 
271 611,78 Kè a tyto faktury byly proplace-
ny. Druhá èást vodovodu do Kvìtuše je ještì 
ve výstavbì. Pøivadìè ke Kvìtuši je hotov, 
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v souèasné dobì probíhá realizace øadu 
po osadì Kvìtuš a co nevidìt zaène výstav-
ba vodovodních pøípojek k jednotlivým 
nemovitostem. Termín dokonèení prací je 
posunut na 30.6.2022. Práce se rozbìhly, 
fi rma používá jinou technologii podvrtù 
a ta se prozatím jeví jako vyhovující a cel-
kem rychlá. Vìøím, že si fi rma Š+H poradí 
i s takovými místy, jako jsou pøechody po-
toka a práce budou v termínu zdárnì do-
konèeny. Stejnì jako na Nové Vsi a ve Vilí-
nì byla pro obyvatele Kvìtuše uspoøádána 
schùzka se zástupci fi rmy Š+H, pracovní-
ky Èevaku jako provozovatele vodovodu 
a se zástupci obce, na které byly vysvìtle-
ny všechny podrobnosti ohlednì vodovod-
ních pøípojek.  

První vìtev vodovodu do Nové Vsi a Vilína 
v souèasnì dobì prochází kolaudaèním 
øízením, spoleènost ÈEVAK postupnì osa-
zuje vodomìry na základì žádostí a smluv, 
které s ní podepsali jednotliví majitelé ne-
movitostí a v Nové Vsi a ve Vilínì zaène co 
nevidìt téct voda z chyšeckých vrtù.

Ohlédli jsme se za dokonèenými akcemi 
a nyní pár slov o tìch akcích, jejichž reali-
zace je pøed zaèátkem.

Hned z poèátku roku bylo požádáno 
o dotaci na výstavbu nových parcel v Chyš-
kách. Pokud bychom byli úspìšní, obdrželi 
bychom dotaci ve výši 150 000 Kè na každý 
stavební pozemek. Celkem jich vybudujeme 
šest, dotace by tedy èinila 900 000 Kè. Pod-
mínkou dotace je, že na pozemcích bude 
do 5 let postaveno a zkolaudováno. Pokud 
tomu tak nebude, budeme v pøípadì, že 
dotaci obdržíme, její pomìrnou èást vra-
cet. Tuto akci, která je pro nás prioritou 
však budeme budovat i v pøípadì, kdy-
bychom dotaci neobdrželi. Bylo vypsáno 
výbìrové øízení na zhotovitele této akce. 
Do nìho se pøihlásili dva uchazeèi, kte-
øí splnili všechny podmínky výbìrového 
øízení. Hodnotícím kritériem byla nabíd-
nutá cena a podle ní byla vybrána fi rma 
UNIKO s.r.o.Pøed podpisem smlouvy o dílo, 
požadovala fi rma UNIKO s.r.o. doplnit do 
smlouvy infl aèní doložku s ohledem na 
souèasnou situaci s nárùsty cen. Protože 
v podmínkách výbìrového øízení bylo jas-
nì stanoveno, že fi rmou nabízená èástka 

je koneèná vèetnì všech vlivù, nemìli 
jsme žádnou možnost do smlouvy infl aè-
ní položku doplnit, protože by se jednalo 
o zmìkèení podmínek jednomu z uchaze-
èù, což by z naší strany bylo porušením za-
dávacích podmínek. Tato skuteènost byla 
fi rmì oznámena a fi rma UNIKO odmítla 
v tomto pøípadì smlouvu o dílo podepsat. 
Byl proto osloven druhý uchazeè v poøadí 
fi rma STAREKO CZ Písek s.r.o.  Bohužel 
tato fi rma také odmítla podpis smlouvy 
o dílo. Dne 28. dubna 2022 bylo tedy vy-
psáno nové výbìrové øízení. V nìm bylo 
pøímo osloveno dvanáct fi rem, výbìrové 
øízení bylo zveøejnìno na stránkách obce 
i na profi lu zadavatele.

Další akcí, která by se mìla zrealizovat 
v letošním roce jsou stavební úpravy 
domu èp. 24 v Hnìvanicích. V prvním pat-
øe domu èp. 24 v Hnìvanicích byly do této 
doby prostory hasièské klubovny a bytu. 
Tyto dva spolu nesouvisející prostory mìly 
spoleènou chodbu, která sloužila pro hasi-
èe jako hlavní vstup do klubovny a vstup 
na toalety a pro nájemníka bytu sloužila 
jako chodba, vedoucí ke koupelnì a toale-
tám. V tomto stavu byl byt nepronajímatel-
ný a bylo nutné provést stavební úpravy. 
Po zvážení možností bylo dohodnuto, že 
prostor bytu bude pøièlenìn ke klubovnì 
hasièù a ti tak získají vìtší prostor, který 
bude rozdìlen na dvì èásti. V té jedné bude 
hasièská klubovna, a z té druhé vznikne 
malý sál, který budou moci místní obyva-
telé využívat pøi vìtších spoleèenských 
akcích. Ze sálu bude východ do venkovní 
pergoly, která vznikne na severní stranì 

budovy. Na tuto akci je požádáno o dotaci 
z Programu obnovy venkova Jihoèeského 
kraje. Výbìrové øízení již probìhlo a fi r-
mou, která bude pøemìnu prostoru reali-
zovat je fi rma Petr Tøešnièka z Milevska. 
Smlouva o dílo již byla podepsána a fi rma 
se v nejbližší dobì pustí do práce.

Výbìrové øízení již probìhlo také na další 
vìtší akci a tou je výmìna støešní krytiny 
nad byty nad školní kuchyní a jídelnou. 
Støecha na této budovì je v havarijním 
stavu. Jsou zde popraskané eternitové 
šablony, které budou vymìnìny za trapé-
zové plechy. Vítìznou fi rmou, která bude 
rekonstrukci støechy provádìt je fi rma 
Støechy Perfekt s.r.o. ze Zbelítova. Práce 
probìhnou bìhem prázdninových mìsí-
cù. Na tuto akci bylo požádáno o dotaci 
z investièního fondu Jihoèeského kraje. 
V tomto pøípadì jsme nebyli úspìšní, do-
taci jsme neobdrželi a realizace probìhne 
za prostøedky z rozpoètu obce. Smlouva 
o dílo byla již podepsána.

Pøipravuje se výbìrové øízení na fi rmu, 
která provede rekonstrukci bývalé pošty 
v Chyškách, ze které vznikne nový byt. Tato 
akce bude realizována za prostøedky obce.

Mìli jsme v úmyslu vypsat výbìrové øízení 
na výmìnu kotlù pro obecní byty, pro sál 
v Kulturním domì v Chyškách a v Mateø-
ské škole Chyšky. Vzhledem k okolnostem, 
kdy se zdá, že termín výmìny kotlù bude 
o dva roky prodloužen, preferujeme vý-
mìnu kotle v mateøské škole a s ostatními 
kotly prozatím vyèkáme. 

Od støedy 4.5.2022 pùsobí dìtská i prak-
tická lékaøka v naší obci v novém zdra-
votním støedisku. To vzniklo v pøízemí 
budovy Obecního úøadu v Chyškách mís-
to bývalého bistra a kadeønictví. Projekt 
na tuto stavbu vypracoval ing. Petr Èerný 
z Milevska, stavbu zrealizovala fi rma Ladi-
slava Klímy z Pechovy Lhoty. 

Stavebními úpravami vznikly dva od-
dìlené prostory. Jeden slouží dìtské lé-
kaøce, vstupuje se do nìj stejným vstu-
pem jako do obecního úøadu a sestává 
z èekárny, ordinace, izolace a sociální-
ho zaøízení. Maminky, které pøijedou 
s dìtskými koèárky, je mohou nechat 
odstavené ve vstupní chodbì obecního 
úøadu. Èást pro praktickou lékaøku je 
v druhé èásti budovy, vstupuje se do ní 
vchodem z boku budovy, tedy bývalým 
vstupem do bistra. Praktická lékaøka má 
k disposici èekárnu, sesternu, ordinaci 
a sociální zaøízení.

Pøesunutí zdravotního støediska z bývalé 

budovy do budovy obecního úøadu mìlo za 
cíl vylepšit prostøedí pro lékaøky a sestøièky, 
zjednodušit pøíjezd sanitním vozùm, zpøí-
stupnit obì ordinace obèanùm, zvláštì tìm 
hùøe pohyblivìjším umožnit lepší parková-
ní automobilù a v neposlední øadì umožnit 
udìlat další krok, který umožní opravu bu-
dovy bývalého zdravotního støediska.

Celkové náklady na stavbu èinily 
1.579.563,72 Kè. Z prostøedkù Jihoèes-
kého kraje jsme obdrželi dotaci ve výši 
690 000,- Kè, zbytek uhradila obec ze 
svého rozpoètu. Z rozpoètu obce byla také 
kompletnì vybavena ordinace dìtské lé-
kaøky. Praktické lékaøce byla z obecních 
prostøedkù uhrazena kuchyòská linka do 
ordinace. Ostatní vybavení ordinace prak-
tické lékaøky hradila Poliklinika Milevsko.

Vìøím, že se obìma lékaøkám i sestøièkám 
bude v novém zdravotním støedisku dobøe 
pracovat a že zmìnu ocení i pacienti, kteøí 
ordinace navštìvují.

Stanislava Hejnová - starostka
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Velkou radost mám z toho, že jsme obdrže-
li dotaci z rozpoètu Jihoèeského kraje na 
opravu komunikace Vodìrady – Radíkovy. 
V nejbližší dobì bude vypsáno výbìrové 
øízení na realizaèní fi rmu a pokud vybere-
me vhodného uchazeèe, bude oprava do 
konce roku provedena.

Stavební povolení bylo v minulých dnech 
vydáno na akci Vybudování zázemí pro 
zamìstnance obce v bývalých svazarmov-
ských dílnách v Kulturním domì v Chyš-
kách. Na stavební povolení stále èekáme 
u akce zmìny vodovodní pøípojky na hlav-
ní vodovodní øad k budovì stávajícího 
zdravotního støediska v Chyškách v èp. 95.

Ve fázi projektu je v souèasné dobì vybu-
dování hasièské zbrojnice z prodejny Jed-
noty v Ratiboøi. Místní hasièi nemají žádný 
prostor, kde by mohli parkovat hasièskou 
støíkaèku a provádìt její údržbu, kde by 
byla elektøina.  

Ve fázi pøíprav je vybudování pergoly 
u klubovny v Podchýšské Lhotì, která by 
mìla být místem pro posezení místních 
obyvatel. 

Zadána bude projektová dokumentace pro 
vybudování multifunkèního høištì v Chyš-
kách. Jako podmínku pro to, aby mohl být 

osloven projektant, si zastupitelstvo obce 
dalo vyøešení majetkových pomìrù mezi 
obcí Chyšky a Zemìdìlským družstvem 
Chyšky. Pozemky byly ve spoluvlastnictví 
tìchto subjektù. Vzhledem k tomu, že tato 
podmínka byla splnìna, mùže projektant za-
poèít s pracemi na projektové dokumentaci.

Akce, o kterých jsme doposud hovoøili, 
patøily k tìm vìtším. Kromì nich je sa-
mozøejmì nutné zajišśovat a provádìt 
i akce menšího rozsahu. Z nich bych ráda 
jmenovala napøíklad opravu márnice na 
chyšeckém høbitovì. Jednalo se o otluèení 
vnitøních omítek, nahození a naštukování 
stìn, montáž døevìného roštu a Cetris desek 
na strop, vykopání podlahy, navezení štìrku 
a položení zámkové dlažby. Opravena byla 
také venkovní omítka na štítu márnice smì-
rem ke kostelu, èást høbitovní zdi ze strany 
od kostela a oprava pilíøù vstupu na høbitov. 

V souèasné dobì èistí a opravuje kame-
nická fi rma památník padlým v 1. svìto-
vé válce u kostela. Tento památník oslaví 
v záøí letošního roku 100. výroèí od svého 
odhalení. Pøi této pøíležitosti bychom rádi 
uspoøádali vzpomínkovou akci. Zajíma-
vostí je, že v útrobách památníku byla tak, 
jak je psáno v obecní kronice, umístìna 
pozinková schránka s dokumenty. Mìlo 

by se jednat o životopisy všech padlých vo-
jákù a další dobové dokumenty. Schránka 
byla pøi rozebrání èásti památníku nale-
zena, ovšem byla bohužel celá ponoøena 
ve vodì. Byla proto pøedána do oblastního 
archivu v Tøeboni s tím, že se jeho pracov-
níci pokusí dokumenty zachránit. Jestli se 
to podaøí, prozatím s urèitostí nevíme. 

Provedena byla výmìna lapolu u kuchynì 
Základní školy v Chyškách. Pùvodní lapol 
byl ve špatném technickém stavu, roura 
z nìj vedoucí byla poškozená a veškeré te-
kutiny tekly do základù budovy kuchynì. 
V rámci této opravy bylo provedeno povr-
chové odvodnìní pozemku za jídelnou zá-
kladní školy a odvedení vody z okapu od 
vstupu do školy. 

Techniètí pracovníci obce provedli bìhem 
zimního období údržbu místní komunika-
ce z Chyšek na Nálesí, když vyøezali døe-
viny kolem cesty a kolem rybníka Panský. 
Vyèištìno bylo také okolí komunikace 
z Kvìtuše do Rùžené.  Došlo také k poká-
cení døevin na nìkterých obecních po-
zemcích, které byly ve špatném zdravot-
ním stavu. Jednalo se napøíklad o nìkteré 
z topolù na Nálesí. Místo nich byly vysaze-
ny duby. Postupem èasu by na Nálesí mìla 
vzniknout místo aleje topolové alej dubová.  

Došlo k vyèištìní pozemku kolem kostela 
v Chyškách. Pøestárlé keøe byly vyøezány, 
jejich koøeny s pomocí techniky vytrhány 
a již došlo i k èásteèné výsadbì nových 
keøù.  Probìhl úklid místních komunikací 
v Chyškách i v okolních osadách.

Vzhledem k tomu, že byly vykáceny staré 
a poškozené stromy, které by mohly ohro-
žovat bezpeènost obèanù, ale v žádném 
pøípadì bychom nechtìli, aby prostøedí, ve 
kterém žijeme bylo ochuzeno o zeleò, kte-
rá prospívá nám všem, probìhlo vysazová-
ní nových stromù. Nakoupeny byly stromy 
o obvodu kmínku 14-16 a 16-18 cm a byly 
vysazeny a ošetøeny tak, aby mìly dobré 
podmínky k rùstu. Nové stromy porostou 
v lesíku u kravína, na køižovatce smìrem 
ke kravínu, v Podchýšské Lhotì i na Nálesí. 

Ošetøeny byly stromy, které byly vysazeny 
v minulém roce u bytovek, na návsi v Chyš-
kách a v Nosetínì a ošetøena byla také alej 
pøi cestì k Nové Vsi.

Práce probíhají také v obecních lesích. Ze-
jména po silných vìtrech, které se prohna-
ly naší oblastí, bylo v lese spousta padlých 
stromù, které je tøeba zlikvidovat a les poté 
vyèistit, aby byl pøipraven pro výsadbu no-
vých stromù. Na nìkterých vyèištìných plo-
chách byly již nové stromy vysazeny.
Stanislava Hejnová - starostka

Èinnost obce Chyšky

Vyzvednutá schránka z památníku 
pøed kostelem
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V tìchto dnech probíhá oprava památníku 
obìtem první svìtové války pøed chyšec-
kým kostelem. Podle kroniky do nìho naši 
pøedkové pøed 100 lety vložily pozinkovou 
schránku a v ní by mìly být vloženy živo-
topisy všech padlých vojákù, kteøí pochá-
zeli z chyšecka a další dobové artefakty.  
Domnìnka restaurátora byla taková, že 
se schránka mùže nacházet v dutinì mezi 
deskou se jmény a pískovcovým reliéfem. 
Když byla deska vyjmuta, zjistilo se, že pís-
kovcový reliéf je v jednom bloku a žádná 
dutina se v nìm nenachází.  Probìhl další 
pokus o nadzvednutí kamene pod relié-
fem, ale ani tady žádná schránka nebyla.  
Domluvili jsme se tedy s panem restaurá-
torem, že uèiníme ještì poslední pokus 
a zkusíme odstranit ještì jeden blok kame-
ne, na kterém je nápis „Vìnuje Malochý-
šecko“. Když stroj kámen posunul, odkryl 
ve støedu kamenného podstavce vyhlou-
benou dutinu a v ní se opravdu nacházela 
pozinková schránka. Bohužel dutina byla 

zcela zaplnìna vodou. Když jsme schránku 
vyjmuli, bylo jasné, že voda se dostala i do 
ní. Po šetrném nahlédnutí jsme vidìli, že se 
v ní nachází masa zøejmì rozmoèených pa-
pírù. Domluvili jsme se, že radìji nebudeme 
s hmotou uvnitø manipulovat. Obrátila jsem 
se na státní archiv v Tøeboni s prosbou o 
radu, jak postupovat a s dotazem, zda je 
nìjaká možnost alespoò èást dokumentù 
zachránit. Restaurátoøi se domnívali, že by 
jistá šance mohla existovat a tak jsme dru-
hý den schránku do Tøebonì odváželi s tím, 
že se restaurátoøi pokusí zachránit, co se 
dá. Ještì téhož dne dopoledne mi pøišly po-
tìšující fotografi e. Schránka nakonec pøece 
jen, aèkoliv a možná právì proto, že byla 
zcela potopena ve vodì, svùj obsah èásteè-
nì zachovala. Restaurátoøi se nyní pokou-
šejí zachránit co nejvíce z nìj. Z dochova-
ných dokumentù budou poøízeny kopie a ty 
budou uloženy zpìt do schránky a budou 
doplnìny o pár souèasných artefaktù. Poté 
bude schránka vrácena na pùvodní místo, 

památník bude sestaven, vyèištìn a bude 
pøipraven na podzimní oslavu 100. výroèí 
svého odhalení. Vìøím, že pokud se èasovì 
vše zvládne, budou zrestaurované originá-
ly dokumentù u této pøíležitosti vystaveny. 
Podrobnosti z restaurátorských prací se 
doètete v dalším èísle obèasníku Chyšecko.

Stanislava Hejnová – starostka

Obec Chyšky hledá 
vhodného uchazeèe 

na pozici úèetní obce.
Bližší informace jsou 

zveøejnìny ve vyhlášeném 
zámìru, který je zveøej-

nìn na úøední desce obce 
a na www.chysky.cz.

  

                      

                  

-
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Rozpoèet obce Chyšky na rok 2022

Stavìní máje v Chyškách

Plnìní rozpoètu v roce 2021

Pøíjmy

Schválený rozpoèet 19 517 973,00 Kè

Skuteènost 31 502 583,57 Kè

Výdaje

Schválený rozpoèet 42 666 000,00 Kè

Skuteènost 27 113 140,43 Kè

Pøijaté dotace v roce 2021

Oprava vodovodu od KD Chyšky na Nosetín 510 505,00 Kè

Výstavba chodníku v Chyškách 1 305 950,85 Kè

Volby do PS ÈR 60 536,00 Kè

Oprava komunikace Ratiboø-Ratiboøec 459 305,79 Kè

Oprava KD Nosetín 250 000,00 Kè

Obnova veøejné zelenì u bytovek Chyšky 129 824,00 Kè

Štìpkovaè, èelní nakladaè (výdaj v roce 2020) 204 000,00 Kè

Nové zdravotní støedisko – záloha (výdaj v roce 2022) 483 000,00 Kè

Souhrnný dotaèní vztah 324 500,00 Kè

Vodovod Nová Ves, Vilín 1 801 739,14 Kè

Celkem 5 529 360,78 Kè

Na posledním loòském zasedání zastupi-
telstva obce Chyšky byl schválen rozpoèet 
obce Chyšky na rok 2022. Než Vás se-
známím s tímto rozpoètem, ráda bych se 
ještì vrátila k roku 2021. V následujících 
dvou tabulkách jsou uvedeny plánované 
a skuteèné pøíjmy a výdaje obce Chyšky 
a také pøijaté dotace, díky kterým jsme 
ušetøili mnoho prostøedkù z našeho roz-
poètu, které bychom museli vynaložit, aby-
chom uskuteènili všechny akce, které byly 
v loòském roce provedeny.

Financování schodku rozpoètu ve výši 
23 148 027,00 Kè bylo plánováno z úspor 
minulých let. Skuteènost je taková, že 
jsme do úspor minulých let vrátili èástku 
4 389 443,14 Kè. Pøispìly k tomu i do-
taèní prostøedky, které se nám podaøilo 
získat.

Pro letošní rok byl schválen rozpoèet 
s celkovými pøíjmy 20 278 700,- Kè 
a s celk. výdaji ve výši 40 237 000,- Kè. 
Schodek rozpoètu bude fi nancován 
z úspor minulých let. Poèítá se i s pøíjmem 
z poskytnutých dotací.

Obec Chyšky má v plánu pro rok 2022 
provedení mnoha akcí. Pro pøedstavu uve-
du ty vìtší:

• Projekt na multifunkèní høištì v Chyškách
• Projekt na vybudování zázemí pro pra-

covní èetu
• Projekty na veøejné osvìtlení Vilín, Rati-

boø u kaplièky, Nálesí
• Dokonèení vodovodu do Kvìtuše (termín 

posunut do 30.6.2022)
• Vybudování stavebních parcel v Chyškách
• Oprava komunikace Vodìrady – Radíkovy
• Oprava úseku komunikace Nálesí
• Oprava komunikace Ratiboø – køižovatka 

u staré školy
• Oprava hráze rybníka Panský
• Výmìna kotlù pro byty v majetku obce 

Chyšky

• Výmìna kotle v Mateøské škole v Chyškách
• Výmìna kotle pro sál KD v Chyškách
• Odvodnìní  budovy ZŠ v Chyškách
• Oprava kaplièky v Ratiboøi
• Oprava kaplièky v Branišovicích
• Oprava køíže v Nosetínì
• Vybudování hasièské klubovny v Hnìva-

nicích
• Vybudování bytu na poštì v Chyškách

• Výmìna oken v bytì nad požární zbroj-
nicí Kvìtuš

• Vybudování pergoly pøed klubovnou 
v Podchýšské Lhotì

• Dokonèení stavby zdr. støediska v budovì 
OÚ Chyšky (pos. termínu do 31.1.2022)

• Oprava støechy nad byty nad šk.jídelnou
• Zakoupení kontejneru na komunální od-

pad na sbìrné místo
Stanislava Hejnová - starostka

V lidové tradici bývá poèátek kvìtna spo-
jen se stavìním májek. Obyèej stavìní májí 
je velmi starý a znají ho po celé Evropì. 
Možná je to pozùstatek prastarých jarních 
slavností, kdy strom pøedstavoval strážného 
ducha obce. Stromy vybrané na máje musely 
být silné, rovné a nìkdy tak vysoké, že bylo 
obtížné je porazit a dopravit na místo.

Druh stromu býval rùzný, hodnì se užívaly 
smrky, jedle nebo borovice, protože déle 
vydržely zelené. Ale právì tak byla oblíbe-
ná i bøíza. Kmen máje byl vìtšinou hlad-
ký, oloupaný, nìkdy byla kùra hadovitì 
vyøezávána. Zelený vršek koruny se zdobil 
barevnými stuhami a šátky, kvìtinami a 
fábory z pestrého papíru. Pod ozdobeným 
vrškem mnohde ještì visel vìnec, zhoto-
vený ze zeleného chvojí a také barevnì 
ozdobený. Máje stávaly ve vsích do svato-
dušních svátkù, nìkdy až do léta. Dokud 
se nepokácely, musely se hlídat, protože 
ukrást máj sousedùm bylo prestižní zále-
žitostí. To ostatnì platí i dnes.

Ovìnèený strom pøedstavuje nejen symbol 

jara, ale také lásky. Bývalo zvykem stavìt 
kromì ústøedního stromu, kterému nì-
kde øíkali král, také menší májky, stejnì 
upravené a ozdobené. Chlapci je stavìli 
pøed domy svých dívek a bydlelo-li jich 
v jednom domì nìkolik, dostala každá 
svou vlastní májku. Dokonce mohly být 
i velikostnì odlišené podle vìku jednotli-
vých adresátek, nebo na nich byly pro po-
øádek cedulky s jejich jmény.

V Chyškách 30.4. 2022 tomu nebylo ji-
nak. O stavìní a celkovou pøípravu, vèet-
nì obèerstvení, se postarali místní hasièi, 
kterým patøí velký dík. Nesmíme opome-
nout ale ani další, kteøí pøiložili ruku k dílu 
nebo jen povzbuzovali z povzdálí a vychut-
návali si pøíjemnou atmosféru spojenou 
s touto tradicí. Sice bylo chladno, ale i tak 
poèasí pøálo a vzduchem se linula nejen 
vùnì špekáèkù, ale i dobrá atmosféra, kte-
rá od ohnì vycházela. A MÁJ? Ozdobila 
ves, dokonce veèer i svítí, ale hlavnì, dala 
pøíležitost k setkání, k semknutí a to je nej-
dùležitìjší. 

Lenka Kváèová

Vážení spoluobèané, ke dni 4.5.2022 do-
šlo k pøestìhování zdravotního støediska 
v Chyškách z budovy èp. 95 do pøízemí 
budovy Obecního úøadu èp. 27. Pro bu-
dovu èp. 95 tak je tøeba najít další využití. 

Zdravotní støedisko v Chyškách v domì 
èp. 95 bylo uvedeno do provozu na pøe-
lomu roku 1959 a 1960. Tehdy byla do-
stavìna pøízemní budova, jejíž souèástí 
byl dvoupodlažní byt pro lékaøe. V roce 
2000 byla však provedena pøístavba 
této budovy, díky které byly nad ordina-
cemi zdravotního støediska vybudovány 
dva byty a k nim pøístupové schodištì. 
Realizace této pøístavby však nedopadla 
úplnì šśastnì, což se zaèalo projevovat 
témìø bezprostøednì po uvedení do pro-
vozu ale vzhledem k tomu, že situace 
nebyla øešena, vygradovala v souèasný 

Anketa pro obèany 
obce Chyšky

stav, kdy se pøístavba schodištì praktic-
ky odtrhla od budovy. Souèasné vystì-
hování zdravotního støediska je tak ur-
èitì vhodnou dobou pro nápravu stavu.

Další budovou, kterou vlastní obec Chyš-
ky, která není v dobrém stavu a do bu-
doucna by bylo vhodné pro ni najít od-
povídající využití je budova staré školy 
v Ratiboøi. V souèasné dobì jsou v ní tøi 
byty, které jsou využívané. Ostatní byty 
jsou ve stavu, který neumožòuje jejich 
obývání. Stejnì tak jsou ve špatném sta-
vu i spoleèné prostory domu.

Na prvním zasedání zastupitelstva obce 
v letošním roce byla tato problematika 
otevøena. Starostka dala ke zvážení ná-
vrh využít budovu zdravotního støediska 
v Chyškách pro vybudování domu s pe-
èovatelskou službou, který Chyšky dosud 
nemají. V následné diskusi navrhl zastu-
pitel Mgr. Jiøí Pešièka, aby byla dána mož-
nost všem obèanùm obce, aby vyjádøili 
své návrhy na další využití budov. Tento 
návrh podpoøili i ostatní zastupitelé.

Ráda bych tedy využila vydání tohoto 
èísla obèasníku Chyšecko, abych oslo-
vila všechny obèany obce Chyšky a na-
bídla jim možnost vyjádøit svùj názor na 
další využití budovy èp. 95 v Chyškách 
a budovy èp. 50 v Ratiboøi. Své podnìty 
a názory sdìlte prosím buïto osobnì do 
podatelny Obecního úøadu v Chyškách, 
mailem na mailovou adresu podatelna@ 
chysky.cz nebo písemnì do poštovní 
schránky Obecního úøadu Chyšky do 
15. èervna 2022.

Za Vaše názory a podnìty Vám pøedem 
dìkujeme. Všechny budou pøedány 
zastupitelstvu obce, aby je mohlo vzít 
v úvahu pøi dalším rozhodování.

Stanislava Hejnová - starostka
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Cena vodného 
od 1.1.2022

Nájemné 
v obecních bytech 

se od 1.1.2022 
navýšilo o infl aci

Pojišśovna uhra-
dila obci škody po 

velkém vìtruOd 1. ledna letošního roku se zvýšila pøedevším z dùvodu 
nárùstu cen energií cena vodného v naší obci z 53,36 Kè 
bez DPH za m3, které jsme platili v roce 2021 na 55,14 
Kè bez DPH za m3. Pøesto je cena znatelnì nižší, než tomu 
bylo døíve. V roce 2019, než jsme pøevzali majetek od JVS 
jsme za m3 vody v naší obci platili 78,68 Kè bez DPH a za 
nájem vodovodu jsme dostávali od JVS 1 000,- Kè roènì. 
V souèasné dobì je majetek náš a jeho provozovatelem je 
spoleènost ÈEVAK a.s., která nám za jeho provozování platí 
roèní nájemné ve výši 140 000,- Kè. 

Od 1.ledna 2022 se nájemníkùm v obecních bytech na-
výšila cena nájemného o pøírùstek prùmìrného roèního 
indexu spotøebitelských cen za pøedchozí kalendáøní rok 
(o prùmìrnou roèní infl aci). Znamená to navýšení o 3,8 %.  

Pøi únorové vichøici došlo k poškození støech na bytových 
domech èp. 110 a 111 a k poškození vstupu na bytovém 
domì èp. 110. Škoda byla nahlášena pojišśovnì Kooperati-
va, u které má obec pojištìn svùj majetek. Pojišśovna vypla-
tila obci èástku 47 210,- Kè. Spoluúèast obce èinila 1 000,- 
Kè. Støechy byly již opraveny, vstupy do bytových domù 
èp. 110 a 111 budou opraveny v letních mìsících.

Pro nastávající letní sezónu spolek Naše Chyšecko pøipra-
vuje promítání fi lmù pro dìti i dospìlé na farské zahradì. 
Vybrané fi lmy a termíny promítání se dozvíte z plakátù 
a na webu spolku.

Po vynucené covidové pøestávce pøipravujeme výstavu fo-
tografi í Naše Chyšecko ve fotografi i. Probìhne již popáté 
v dobì chyšeckých poutí a tentokrát se zamìøí na foto-
grafi e s tématikou tradic, zvykù a obyèejù na Chyšecku 
v souèasnosti i minulosti. Pokud máte takové fotografi e, 
neváhejte se zapùjèením, jak v tištìné, tak i v digitální po-
dobì. Na vaše fotografi e se budeme tìšit do 20. èervna 
2022 na emailu nasechysecko@email.cz nebo mùžete 
oslovit èleny spolku.

V souvislosti s tématem „Tradice – zvyky – obyèeje Chy-
šecka“ mi dovolte drobnou úvahu nad tím, co to vlastnì 
tradice jsou, a proè bychom si je mìli pøipomínat a pokra-
èovat v nich. Dle výkladového slovníku se jedná o ustále-
ný souhrn zdìdìných zvykù, zpùsobù, zvyklostí, obyèejù 
a pravidel zachovávaných pokoleními a pøedávanými 
z generace na generaci. Všichni si dovedeme pøedstavit 
obecné národní tradice, jako jsou tøeba velikonoèní kole-
da èi zdobení kraslic. Víme, jak takový zvyk probíhá u nás, 
ve vedlejší vsi už ale mùže být v trochu jiné podobì. A to je 
právì to podstatné; že každý kraj, region nebo i obec má 
své charakteristické zvyky a tradice, které jinde nejsou, 
a když od nich upustíme, tak už prostì nebudou.

Øadu zvykù a obyèejù stále pravidelnì oživujeme a staví-
me májky, pálíme èarodìjnice, chodíme na poutì (spíše 
jezdíme autem, oproti našim pøedkùm, kteøí opravdu pìš-
ky putovali v prùvodu tøeba na Svatou Horu èi až do Ma-
riazell, jak zmiòuje A. Jarolímek). V Chyškách stále ožívají 
maškarní prùvody, mikulášská obchùzka, velikonoèní ko-
leda a øada dalších. Nabízí se vzpomenout výèet lidových 
zvykù a obyèejù v knize Chyšecko v historii více jak osmi 

století Augustina Jarolímka. Autor uvádí i øadu tradic, 
které vlastnì už tradicemi nejsou, protože je lidé pøestali 
provozovat. Zaujaly mì prùvody svatého Marka do polí, 
kdy se èetla ètyøi evangelia a svìtilo se obilí. Ostatnì pro-
vázanost køesśanských a lidových zvykù je pomìrnì èastá 
a hezky ji dokládá pøíklad z knihy Štìpána Dvoøáka Lidové 
hry na Milévsku: Bakusùv prùvod v Milevsku, který svým 
obsazením vlastnì pøipomínal církevní pohøební prùvod 
s knìzem a ministranty, ale byla to masopustní taškaøi-
ce. Zajímavé je, že byl brzy úøednì zakázán a oznaèen za 
„žebravý“. Tyto prùvody a obchùzky v podstatì vycházely 
z cirkevních svátkù, ale lidé si do nich promítali obrazy ze 
všedního života na venkovì (obchùzky Barborek, Lucek, 
Øehoøù, Hra o sv. Dorotì atd.) a sehrávali je jako divadelní 
pøedstavení. O podobných hrách na Chyšecku jsem zmín-
ku nenašla, pokud nìkdo víte více, prosím, podìlte se.

Na tradice však mùžeme nahlížet i z trochu  jiného úhlu. 
Chyšecko jako tradiènì zemìdìlský kraj, chudý kraj s mly-
náøskou tradicí. Mlýny byly v Rùžené, v Kvìtuši, v Chyš-
kách a s tím souviselo i zpracování mouky, tedy tradièní 
pekaøsví v Chyškách. V Chyškách má tradici i øemeslo. 
Z kronik se dovídáme, že tu byl øezník, švec, cukráø, truh-
láø a do Chyšek se chodilo pro výrobky z širokého okolí. 
Ve škole jsme se uèili, že „podle tradice se v Chyškách 
rýžovalo zlato, a proto zdejší kostel zasvìcen sv. Prokopu, 
jakožto patronu horníkù“. Spolky mají své tradice: mysliv-
ci, hasièi, sportovci…

Dalo by se ještì sáhodlouze vzpomínat, jaké tradice, zvyky 
a obyèeje známe, provozujeme èi na nì už jen vzpomíná-
me. Doufám, že se nám podaøí pøipravovanou výstavou 
vzbudit zájem a diskusi o tématu a pøipomenout si co 
nejvíce místních tradic. Žijeme v dobì globalizace, kdy 
se všichni oblékáme stejnì, jíme stejná jídla, jako lidé na 
druhé stranì Zemì, díky internetu posloucháme stejnou 
hudbu, konzumujeme stejnou kulturu, slavíme importova-

né Valentýny a Halloweeny…, a proto je nesmírnì dùležité 
nejen pro nás, ale i pro naše dìti, abychom si zachovali 
to jedineèné, co v dnešní unifi kované dobì máme – naše 
místní tradice – ty nás odlišují, ale i spojují. Když je opus-
tíme pøerušíme to zmiòované pøedávání z generace na 
generaci a naši potomci už je prostì mít nebudou. Neo-
chuzujme je i sebe.

Zapojte se prosím zapùjèením fotografi í z tradièních akcí 
z minula i souèasna. Budeme vdìèni i za nejrùznìjší 
vzpomínky pamìtníkù, nebo tøeba recepty místních jídel 
èi písnièky, které zpívali naši dìdové a babièky. Na vaše 
fotografi e a další informace se budeme tìšit do 20. èerv-
na 2022 na emailu nasechysecko@email.cz nebo mùžete 
oslovit èleny spolku.

PhDr. Vladimíra Maksová

Povinnost úhrady 
poplatku z pobytu

Upozoròujeme všechny obèany, kteøí posky-
tují ve svých nemovitostech ubytování za 
úplatu, aby v souladu s obecnì závaznou vy-
hláškou è. 1/2021 uhradili obci Chyšky po-
platek z pobytu za ubytované osoby.

V nedìli 27.2. se po dlouhé dvouleté pøestávce koneènì 
uskuteènil masopustní prùvod i v Chyškách. Ve ètvrtek 
24.2. „oblétlo šest pilných èmelákù” s muzikanty celou 
obec s pozváním na nedìlní masopustní prùvod. Díky je-
jich úsilí se na návsi sešlo témìø padesát masek ve vìku 
od tøí let až do seniorského vìku. Na návsi se masky pove-
selily s lidmi, kteøí na náves pøišli a pak se vydaly na prù-
vod obcí. Po dlouhém covidovém období vládla v prùvodu 
výborná nálada a bylo vidìt, že lidem setkávání a zábava 
už hodnì chybìly. Pøi procházce obcí muzikanti zahráli 
témìø u všech domù. U mnoha domù mìli jejich obyvatelé 
pøipraveno bohaté obèerstvení. Ochutnali jsme spoustu 
dobrot i výbornou dršśkovou polévku.  

Prùvod se protáhl až do odpoledních hodin a konèil v hos-
tinci U Èižinských, kde se pøed hostincem konalo poslední 
fotografování. Paní starostka zde maskám podìkovala za 
velkou úèast a snahu o pokraèování chyšeckých tradic. 
Následnì si úèastníci pochutnali na teplé polévce v hos-
tinci U Èižinských a obdrželi také nápoj dle chuti.  Poté 
pokraèovala volná zábava s muzikanty. 

Dìkujeme všem, kdo se prùvodu zúèastnili. Dìkujeme 

panu Èižinskému, místním kuchaøkám ze 
ZŠ a dále všem, kteøí nám poskytli obèers-
tvení pøi procházce obcí. Dìkujeme muzi-
kantùm, kteøí nám po celou dobu krásnì 
vyhrávali a také místním hasièùm, kteøí po-

mohli se zajištìním bezpeènosti provozu v dobì prùvodu.  

Doufáme, že se takto budeme scházet i v pøíštích letech 
a že nám v tom nebudou bránit další epidemie a ani války 
v žádné zemi. 

Finanèní obnos, který byl bìhem masopustu vybrán byl 
zaslán na konto organizace Èlovìk v tísni jako pomoc ob-
èanùm válkou zkoušené Ukrajiny.

Lenka Kváèová



Jaro v Mateøské 
škole Chyšky

Projekt „ Dìtský úsmìv“
Ve druhém pololetí se zapojily do tohoto projektu i dìti 
z 1. tøídy. Správná technika èištìní zubù  a denní péèe 
o dìtský chrup je velmi dùležitá.

Návštìva hasièské zbrojnice
Každý rok vyhlašuje Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slez-
ska soutìž „ Požární ochrana oèima dìtí“.

Abychom dìti dobøe namotivovali, celý týden si s dìtmi 
povídáme na téma hasièi.

Kdo je to hasiè a co dìlá? Jaké èinnosti hasièi nejèastìji 
provádìjí? Co potøebují ke své práci? Jaký by mìl hasiè 
být? Samozøejmì nesmí chybìt návštìva hasièské zbroj-
nice, na kterou se dìti nejvíce tìší.

A potom všechny dìti kreslí a malují obrázky. Nejzdaøilej-
ší práce jsme zaslali do soutìže.

Pohádka „ Kouzelný zvoneèek“
V posledním únorovém dnu udìlala všem radost pohádka 
o kouzelném zvoneèku.

Dìti si pøi ní užily plno legrace a pohybu. Po pøedstavení 
si mohly pùjèit loutky a vyzkoušet si, jak není vùbec jed-
noduché s takovou loutkou hrát divadlo.

Karneval
Na  masopustní úterý 1. bøezna jsme pøipravili pro všech-
ny dìti ze školky karneval.

Maminky pøipravily dìtem kostýmy a masky.  My jsme vyz-
dobily karnevalovì naši tìlocviènu, nachystaly hudbu. Spo-
lek rodièù pøi MŠ pøipravil tombolu a karneval mohl zaèít.

Beseda s paní spisovatelkou
Už jste nìkdy na vlastní oèi vidìli opravdovou paní spiso-
vatelku? Tak naše školkové dìti ano. Ve ètvrtek 17. bøez-
na k nám pøijela ze Sedlèan paní Markéta Vítková, která 
píše knížky pro dìti.

Pro nejmladší dìti si pøipravila program, který jim zá-
bavnou formou pøiblížil svìt dinosaurù. Starším dìtem 
pøedstavila proces vzniku knihy, a kdo se na nìm podílí. 
Zábavnou formou se dìti dozvìdìly, co dìlá grafi k, ilust-
rátor, tiskaø.

Návštìva obecní knihovny
V prùbìhu mìsíce bøezna navštívily dìti ze všech tøíd naši 
novou chyšeckou knihovnu. Paní Martina Procházková 
si pøipravila hezké povídání a èetbu. Dìti mìly možnost 
si prohlédnout útulný ètenáøský koutek a mnoho nových 
a zajímavých knih.

V mateøské škole èteme dìtem pøed odpoledním odpoèin-
kem každý den po celý školní rok. Vždyś kniha v životì 
dítìte by mìla být nìèím, co k nìmu patøí stejnì samozøej-
mì jako hraèka.

Beseda s Policií ÈR
Velice pouènou besedu si pro nás pøipravili 31. bøezna 
zástupci Policie ÈR. Policisté si s dìtmi povídali o základ-
ních pravidlech silnièního provozu, o bezpeèném chování 
chodcù, vyzkoušeli dìti ze znalostí dopravních znaèek. 
Velký ohlas mìla praktická ukázka policejních pomùcek 
a výstroje. Jako vzpomínku na setkání si dìti odnesly oma-
lovánky a otisk svého palce.

Odpoledne pro mou babièku 
Ve støedu pøed Velikonocemi jsme pozvali do naší školky 
babièky a jejich vnouèata. Sešly se v hojném poètu – cel-
kem šedesát. Nìkteré babièky byly v naší školce poprvé. 
Spoleènì s dìtmi støíhaly, lepily a pomáhaly dìtem pøi 
jejich usilovné práci. Pøíjemná atmosféra a dobrá nálada 
pøispìly k tomu, aby se všem práce daøila. A tak za chvíli 
byla plná tøída zajíèkù, slepièek a kohoutkù. Všichni mìli 
ze svých velikonoèních výrobkù radost.        

Jana Bardová – øeditelka MŠ Chyšky
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Základní škola Chyšky
Plavecká výuka
Letos jsme jezdili na plavecký výcvik do Tábora. Povin-
nou plaveckou výuku ve dnech 15.9. - 2.12. absolvovali 
žáci 2. a 3.roèníku. Odjezdili jsme celkem 10 lekcí. Hlav-
ním cílem plavecké výuky bylo nebát se vody a postupnì 
pøekonávat strach. V kurzu se dìti uèily položit na vodu, 
ponoøit se, foukat do vody a splývat. Nìkteré dìti byly na 
zaèátku výcviku neplavci, a proto mohly používat pìno-
vé pomùcky. Nejeden z nich se ale za deset lekcí nauèil 
plavat. Jednu lekci dìti mìly možnost zhlédnout ukázku 
první pomoci a vyzkoušet si, jaké to je nìkoho zachraòo-
vat ve vodì. Výcvik jsme uzavøeli závody v plavání volným 
stylem, vyhodnocením, pøedáním diplomù a 1.místa si od-
nesla jako dárek láhev na pití. Poslední hodinu si plavci 
pìknì pohráli a zaskákali si s radostí do vody. Dìti si to 
moc užily a prokázaly v nejednom pøípadì odvahu a vy-
trvalost.

Alena Brzková, Veronika Hadáèková, Lenka Pešièková

Lovci pokladù
Poslední dny pøed koncem roku 2021 jsme si zpøíjemnili 
soutìží v hledání pokladu. Každá tøída obdržela do svých 
rukou mapu s QR kódem, pod kterým byly ukryté souøad-
nice místa uložení pokladu. Dále mapu okolí místa ulože-
ní a nakonec veršovanou nápovìdu s pøesnými indicie-
mi. Každá z devíti tøíd byla úspìšná a nakonec si poklad 
v podobì èokoládových mincí pøinesla. Všichni ocenili 
pøedevším pobyt na èerstvém vzduchu a spoleènì stráve-
né chvíle plné zážitkù.

Iva Pospíšilová, Jakub Barda

Svìtový den vody
V roce 1993 vyhlásilo Valné shromáždìní OSN 22. bøe-
zen jako Svìtový den vody. OSN a jeho èlenské státy 
v této souvislosti uskuteènily a doporuèily konkrétní kro-
ky k ochranì vodních zdrojù na planetì Zemi. Svìtový 
den vody se zamìøuje na dùležitost vody v našem životì. 
Na naší škole se do oslav zapojili všichni žáci, zkoumali 
vodu z rùzných pohledù. Výsledky jejich práce jsou vy-
staveny ve vestibulu, jsou pøístupné žákùm a vyuèujícím. 
Všichni se tak mohou dozvìdìt nové informace.

Devatenáct  uèitelù v první tøídì
Dne 28. 3. jsme v 1. tøídì oslavili Den uèitelù v duchu Jana 
Amose Komenského – hrou. Nejdøíve jsme si o významné 
osobnosti popovídali a vysvìtlili si, proè tento den slaví-
me. Pak jsme si vymìnili role. Já se na hodinách èeského 
jazyka, matematiky a tìlocviku promìnila v žákyni a dìti 
se staly uèiteli. Každou hodinu vedlo 4 – 5 dìtí. „Uèitelé“ 
byli velmi šikovní a daøilo se jim. Moc se mi líbilo, jak si 
vzájemnì vysvìtlovali úkoly, kontrolovali práci a užívali si 
svìøenou roli. Èasto mi hezky nastavili zrcadlo. Na závìr 
jsme si popovídali o jejich pocitech pøi uèení kamarádù.
Byl to moc hezký den a dost možná už nìkteøí pøemýšlí o 
tom, že v budoucnu rozšíøí pedagogický sbor.

Mgr. Kvìta Prùšová, tøídní uèitelka

„Filipojakubské dopoledne“ 
S drobným pøedstihem  dnes uèitelé a žáci uèinili pøítrž 
èarodìjnickým rejdùm a pøipojili se tak k celorepubli-
kovým oslavám tohoto pùvodnì keltského svátku, které 
zapoènou tuto sobotu. Pan školník pøichystal hranici, na 
níž jsme nejen upálili symbolickou èarodìjnici, ale také 
si opekli špekáèky, které pro všechny žáky zakoupilo SR-
PDŠ. Ruku k dílu pøiložili i žáci deváté tøídy, kteøí nachys-
tali pruty na opékání pro celou školu. Bdìlým okem sledo-
val provizorní ohništì odborník z øad hasièù, pan uèitel 
Vachta, takže celá dnešní akce probìhla nejen radostnì, 
ale i bezpeènì.

Recitaèní soutìž
Školní kolo recitaèní soutìže, které se koneènì mohlo 
zase konat naživo, i s úèastí publika, se opravdu vydaøi-
lo. Všechny dìti byly moc šikovné a vybrat vítìze z témìø 
ètyøiceti úèastníkù nebylo vùbec jednoduché. Žáci, kteøí 
postoupili do okresního kola byli velmi úspìšní.

Lyžaøský výcvik
Po nìkolika covidových vlnách jsme se koneènì doèkali 
výuky zimních sportù - sjezdového lyžování a snowboar-
dingu. Zpoèátku nám štìstí nepøálo, neboś se tìsnì pøed 
zaèátkem kurzu zranila jeho hlavní postava, vedoucí, 
Mgr. Jakub Barda, nicménì se nám podaøilo nalézt náhra-
du, a tak mohla osmá tøída, doplnìná o tøi žáky tøídy devá-
té, odstartovat svou cestu do ski areálu Monínec. 

Po pøíjezdu se žáci rozdìlili na lyžaøe a nelyžaøe, a za-
tímco ti zkušenìjší pod vedením paní uèitelky Kolínské 
vyrazili na vlek, druhá skupinka pod taktovkou paní uèi-
telky Ventrubové zamíøila na menší zasnìžený plácek 
vedle sjezdovky. Pøestože si mnozí na zaèátku kurzu ani 
nebyli jisti tím, jaké i/y se ve slovì lyže píše, a aèkoli první 
pohyby dìlali s vidinou vlastního smuteèního oznámení, 
podaøilo se všem do druhého dne sednout na vlek a sjet 
celou velkou sjezdovku. 

Poèasí se vydaøilo, takže jsme kromì novì nabytých èi vy-
lepšených lyžaøských schopností získali i zdravé opálení. 
Nikdo nepøišel o život (nepoèítáme-li myš, kterou na vleku 
pøejeli nejmenovaní žáci), nikdo se ani nezranil, takže mù-
žeme výcvik prohlásit za úspìšný a tìšit se na pøíští rok. 

Lucie Ventrubová, Denisa Kolínská

Projektový den s Cassiopeiou
Ve ètvrtek 3. února zavítali do naší školy lektoøi z Centra 
ekologické a globální výchovy Cassiopeia z Èeských Bu-
dìjovic a pøivezli pro žáky 1. – 4. tøídy zajímavé výukové 
programy. 

Prvòáèci se promìnili v mraveneèky a vydali se shánìt po-
travu, pøitom èelili rùzným nástrahám. Žáci se dozvìdìli 
zajímavé informace ze života lesních mravencù.

Žáci druhé tøídy zkoumali potravní øetìzce, zjistili, že 
i ten nejmenší živoèich èi rostlina je dùležitá pro život 
tìch ostatních.

Žáci 3. 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.

Ètvrśáci putovali pøírodou Èeské republiky, ocitli se na 
rùzných stanovištích a zjišśovali, jaké jsou tam horniny, co 
tam žije a roste, uvìdomili si, èím mùže èlovìk zlepšovat 
èi zhoršovat podmínky pøežití rùzných druhù živoèichù 
a rostlin v krajinì. 

Všechny aktivity byly založeny na badatelství, rozvíjely lo-
gické myšlení, komunikaèní dovednosti, vzájemnou spo-
lupráci. 

Akce byla fi nanènì podpoøena díky Operaènímu progra-
mu Výzkum, vývoj a vzdìlávání - Výzva è. 02_20_080 Ša-
blony III.

Èestné uznání: Markéta Brožová
Dvì tøetí místa – cena poroty: Ondøej Èižinský a Jan Málek
Druhé místo – cena poroty bez postupu do krajského kola: 
Zdeòka Peterková
První místo – cena poroty s postupem do krajského kola: 
Rozárka Kortanová

Kvìta Prùšová
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Ve ètvrtek 24. 3. jsme s dìtmi pøijali pozvání do místní 
chyšecké knihovny. Na náš pøíchod již èekala paní Mar-
tina Procházková, která pro nás po milém pøivítání mìla 
pøipravený program. Dìti si prohlédly nové prostory 
knihovny a po prozkoumání knih z dìtského oddìlení nì-
které dìti èetly ostatním z pohádkové knížky. Poté jsme 
se všichni pøesunuli do konferenèní místnosti, kde na nás 
èekaly pracovní listy s jarní tématikou, velikonoèní kvíz a 
vybarvování obrázkù. Jelikož dìti byly šikovné, vysloužily 
si sladkou odmìnu. Za pozvání moc dìkujeme a tìšíme se 
na další návštìvu.

  Za školní družinu Lenka Demská Stiborová
                                                        Ivana Peciválová

XIX. školní ples
V sobotu 23.dubna se v Kulturním domì v Chyškách po-
øádal v øadì již devatenáctý absolventský ples ZŠ Chyšky. 

Nebyl to však jen tak ledajaký bál. Za letošní téma si de-
váśáci zvolili AVENGERS. Tancovali a úèinkovali zde samí 
superhrdinové. Pozvána byla i superkapela ELIZABETH, 
která hudbou a zpìvem provázela celý slavnostní veèer. 
Výkon hodný Avengers pøedvedl moderátor plesu Adam 
Øehoø.  

Absolventi uvedli celou slavnost pøedtanèením, které na-
cvièili s lektorkou Lenkou Koutníkovou a taneèním krouž-
kem, který vede Mgr. Kvìta Prùšová. 

Následovalo ohlédnutí  do minulostí televizní zábavy, do 
známé série Televarieté, kde hlavní postavy ztvárnili pøá-
telé a bývalí žáci ZŠ Chyšky, Jiøí Jindra, Jiøí Lívanec a Adam 
Øehoø. 

Pro zasmání zahráli spoleènì scénku s názvem ŠPUN-
TY. Po odšpuntování se deváśáci ukázali v novém svìtle 
- chlapci, z nichž obleky vykouzlily mladé muže, a dívky, 
princezny v barevných šatech, nám nástupem odhalili své 
pravé identity. 

Paní øeditelka Mgr. Monika Bardová o každém z absolven-
tù øekla pár krásných slov - kam povede jejich další cesta 
ke vzdìlání a k objevování nových dobrodružství. 

Avšak ani superhrdinové nebyli pozadu a ve svém proslo-
vu podìkovali všem zúèastnìným, kteøí jim na jejich cestì 
životem pomáhali. Jejich tøídní uèitelka, Mgr. Iva Pospí-
šilová, také øekla pár milých slov, která zahøála u srdce. 

Následovalo slavnostní stužkování a pøípitek. Poté bylo 
slovo pøedáno kapele, která hosty bavila a hrála známé i 
nové písnì. V deset hodin pøišlo na øadu pøekvapení de-
váté tøídy. 

A že bylo na co koukat, neboś kluci a holky si prohodili své 
bìžné životní role. Následující volná zábava pak pokraèo-
vala až do druhé hodiny ranní. Ples se velmi vydaøil a již 
nyní se mùžeme tìšit na další. 

Adam Øehoø, moderátor plesu

Vítáme jaro
Po dlouhé dobì izolace, kterou zpùsobila pandemie ko-
ronaviru, jsme v úterý 5. dubna mohli koneènì v Základ-
ní škole v Chyškách uspoøádat tradièní akci Vítáme jaro. 
Dìti z prvního stupnì pøipravily pásmo písnièek, básni-
èek, letos se dokonce objevil i tanec. Nechybìl ani školní 
jarmark. Malí prodejci mìli radost z toho, jak šly jejich 
výrobky na odbyt. Celá akce se setkala s obrovským zá-
jmem veøejnosti.

Zápis do první tøídy
8. dubna se konal v ZŠ Chyšky zápis budoucích prvòáè-
kù. Sovièky, jako symbol chytrosti a šikovnosti, provázely 
budoucí žáèky ve všech aktivitách. Èekaly na nì obrázky 
lesa jako sovího domova, poèítání pøírodnin, písemné úlo-
hy,rytmizování slov, hledání písmenek, pohybové hry spo-
jené s poèítáním. Také se líbilo pøipomenutí nastávajících 
Velikonoc pomocí zajeèích her.

V závìru zápisu dìti dostaly odmìnu v podobì sovího klu-
ka nebo holky, kterou pro nì pøipravili žáci školní družiny 
pod vedením Lenky Demské. Bezva první pøedškolní fotky 
ve fotokoutku nafotila Iva Pospíšilová.

Všichni malí studenti se prý už hodnì tìší do školy! V pro-
jektu Školáèek nás bude ještì èekat èervnové setkání, vì-
nované hlavnì organizaci nového školního roku v první 
tøídì.

Na další setkání se tìší a dìkuje všem za pomoc s organi-
zací programu Školáèek

Lenka Pešièková

Okresní kolo 
fyzikální olympiády
Dùm dìtí a mládeže v Písku a Krajský úøad Èeské Budì-
jovice poøádal na 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko okresní 
kolo fyzikální olympiády. V pøedcházejícím období øešili 
žáci pøíklady školního kola a 23. bøezna 2022 se konalo 
okresní kolo. V kategorii  F - žáci 8. tøíd základních škol 
a pøíslušných roèníkù gymnázií soutìžící bìhem ètyø ho-
din øešili ètyøi úlohy. První úloha mìla název Vasùv bìh. 
Jednalo se o úlohu na pohyb. Druhý pøíklad mìl název 
Mokrý sníh na støeše a šlo o øešení hmotnosti, tlaku a pev-
nosti støechy pøi odházení snìhu. Tøetí úloha nesla název 
Malíø na prknì. Šlo o pøíklad na páku. Ètvrtý pøíklad s ná-
zvem Šplh na lanì byl o poèítání práce, výkonu, prùmìrné 
rychlosti. Žáci øešili i další úkoly. V této kategorii získal 
4. místo žák 8. tøídy ZŠ Chyšky Lukáš Novák.

Mgr. Josef Vachta

Den Zemì
Svátek planety Zemì pøipadá již od roku 1970 na 22. du-
ben. První Den Zemì byl slaven v San Francisku. Cílem 
bylo zvýšit energetickou úèinnost, recyklovat odpadky 
a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce mìla velký 
ohlas zejména mezi studenty.

V souèasné dobì slaví Den Zemì víc jak miliarda lidí ve 
více jak 193 státech svìta. Den Zemì se tak stal nejvìt-
ším svátkem, který slaví lidé spoleènì na celé planetì bez 
ohledu na pùvod, víru èi národnost.

Naše škola se tradiènì pøipojila k oslavám. V pátek 22. 
dubna se pracovalo na školní zahradì, žáci prvního stup-
nì plnili úkoly z projektu Les ve škole, škola v lese. Také 
jsme pomáhali s úklidem zelených prostranství obce 
Chyšky. Žáci páté tøídy upravovali parèík pøed kulturním 
domem, šesśáci zbavovali pøírodu odpadkù pøi vycház-
ce na Peklo. Sedmáci a osmáci uklízeli lesík u kravína. 
Nejstarší žáci prošli trasu smìrem k Panskému rybníku 
a pøes Novou Ves se vrátili do Chyšek, na cestì posbíra-
li nìkolik pytlù odpadu. Chlapci ze sedmé tøídy spoleènì 
s panem školníkem natírali prkna na lavièku a opatøili no-
vým nátìrem vrata.

Aktivitou, která u nás na škole doplnila Den Zemì, byla 
Kampaò obyèejného hrdinství. Naše škola se zapojila 
v týdnu od 18. do 24. dubna. Cílem již 4. roèníku této akce 
je, aby si lidé uvìdomili dopad svého životního stylu na 
životní prostøedí.

Dìti z družiny základní školy 
navštívily chyšeckou knihovnu
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V úterý 22.3. pøijala naše pozvání do školní družiny paní 
Ivana Dvoøáková, které bychom chtìli podìkovat za krás-
nì strávené odpoledne. Naše milá návštìva si pro nás 
pøipravila tvoøivou jarní dílnu. Ve spolupráci s ní a díky 
šikovnosti dìtí jsme vytvoøili krásnou dekoraci s ptáèkem, 
která nám opravdu pøivolala jaro. Všechny dìti si svùj ori-
ginální výrobek odnesly domù. Dílnu jsme si všichni moc 
užili a tìšíme se, že nás paní Dvoøáková zase navštíví. 

Ivana Peciválová, Lenka Demská Stiborová

ZŠ Chyšky - družina „Jarní dílna“

Besedy v režii chyšecké knihovny

V Chyškách se rodí nová velikonoèní tradice

Návštìvníky Rùžené o letošních Veliko-
nocích vítali z obou smìrù zajíci, kteøí 
navodili správnou velikonoèní náladu.

Vìènì usmìvavý 
nebeský jezdec 
Jan Jeøábek
Zajímavou besedu uspoøádala chyšecká 
knihovna dne 14. února 2022 v zaseda-
cí místnosti obecního úøadu. Pan Martin 
Strouhal vyprávìl o své knize, kterou na-
zval „ Jan Jeøábek, vìènì usmìvavý nebes-
ký jezdec“. 

Jan Jeøábek byl rodák z Milevska, který za 
II. svìtové války bojoval a padl v øadách 
RAF. Ve mìstì má umístìnou pamìtní des-
ku na rodném domì, dnešním mìstském 
úøadu.

Své zajímavé vyprávìní pan Strouhal dopl-

Témìø ètyøicet šikovných lidí se sešlo 
v sobotu 9.4. v podveèer v Kulturním 
domì v Chyškách. 

Dùvodem bylo spoleèné vyrábìní jarních 
dekorací, zdobení a malování velikonoè-
ních vajíèek, která byla na Zelený ètvrtek 
použita k výzdobì bøízek na místní farské 
zahradì.

Poèasí pøálo a pøíjemnì naladìní návštìv-
níci se pøesunuli do vestibulu OÚ, kde 
byla pøipravena malá ochutnávka veliko-
noèních dobrot od místních hospodynìk. 
Všichni byli vyzváni, aby vyhodnotili tøi 
nejlepší výrobky. Tøi nejchutnìjší byly od-
mìnìny hezkými cenami. Ocenìno bylo 
i nepopulární ètvrté místo.

Odpoledne pøešlo do podvìèera a kdo mìl 
zájem, zúèastnil se ve slavnostnì vyzdo-
bené obøadní síni besedy s panem Jiøím 
Kabíèkem. Místní jáhen promluvil  nejen 
o Zeleném ètvrtku, ale i o všech veliko-
noèních tradicích, které tento èas pøináší.
Pøíjemné setkání zakonèila paní starostka 
Stanislava Hejnová podìkováním a pøá-
ním krásných svátkù jara.

Zdá se, že v Chyškách vzniká krásná veli-
konoèní tradice!       Martina Procházková

Zdravotní pøednáška 
o bylinkách 
a mastièkách
Další zajímavá beseda se uskuteènila 
v pondìlí 28. února 2022. Její tematika 
byla tentokrát zdravotní a dozvìdìli jsme 
se pøi ní mnoho zajímavého o bylinkách 

a výrobcích z nich.

Pøednášející lázeòský lektor a bylin-
káø Karel Steinbauer mìl velký pøehled 
a znalosti ve svém oboru a s návštìvníky, 
pøevážnì ženami, vedl zasvìcenou deba-
tu. Odpovídal na zajímavé dotazy a ochot-
nì poradil. Závìrem nabídl i nìkteré ze 
svých voòavých a léèivých výrobkù.

Martina Procházková, Lenka Kváèová

nil promítáním fotografi i a øadou publika-
cí na téma váleèných letcù. K vidìní byly 
i modely letadel a váleèná vyznamenání. 
Velmi zajímavé bylo album s fotografi emi 
z pozùstalosti rodiny Jana Jeøábka.

Beseda se setkala s velkým zájmem 
a panu Martinu Strouhalovi patøí naše vel-
ké podìkování.
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Po tøech letech jsme se rozhodly opìt navštívit Prahu. 
Trasu jsme naplánovaly již døíve, teï jen zvolit správný 
termín a zpùsob dopravy. Nakonec jsme jely z  Milevska 
autobusem brzy po ránu, takže snídanì po dojezdu do 
Prahy byla nutná. A pak už hurá vstøíc novým zážitkùm.

Naše vycházka zaèala na Výtoni, kam jsme dojely tram-
vají ze Smíchovského nádraží. Odtud jsme vystoupaly 
na Vyšehrad. Nejprve jsme obdivovaly baziliku sv. Petra 
a Pavla, která byla založena v 11. století za vlády Vrati-
slava II. Odtud naše kroky vedly na Vyšehradský høbitov, 
který je místem posledního odpoèinku známých zpìvákù, 
hercù, spisovatelù a básníkù. Jeho souèástí je Slavín, hrob-
ka vynikajících èeských osobností, která byla vybudována 
koncem 19. století. Pak jsme prošly celou vyhlídkovou tra-
su po Vyšehradì, odmìnou nám byly krásné výhledy na 
Prahu. Celou pouś jsme zakonèily u rotundy sv. Martina 
z 11. století, která je nejstarší rotundou v Praze. 

Pak jsme okolo Kongresového centra došly na stanici me-
tra a popojely k Národnímu muzeu. Po rekonstrukci vy-
padá opravdu krásnì, nahlédly jsme i do interiéru. Také 
jsme si dopøály pohled na Václavské námìstí. Po této krát-
ké zastávce jsme se tramvají pøesunuly na námìstí Jiøí-
ho z Podìbrad. Jeho dominantou je kostel Nejsvìtìjšího 
srdce Pánì postavený Josipem Pleènikem v letech 1928 
– 32 v modernistickém stylu. Ale to už jsme mìly na do-
hled Žižkovskou vìž. Se svou výškou 216 m je nejvyšší 
stavbou ve mìstì. Nahoru jsme vyjely výtahem a výhled 
byl opravdu nádherný. Pak už nás èekal obìd, abychom 
trochu nabraly síly. Následoval totiž další nároèný výstup, 
tentokrát na vrch Vítkov. Je zde funkcionalistický památ-
ník, který byl postaven v letech 1929 -33 jako památka na 
naše legionáøe, pozdìji zde bylo mauzoleum K. Gottwalda, 
nyní je tu umístìna stálá expozice èeské státnosti. Pøed 
památníkem je monumentální socha Jana Žižky. Opìt 
jsme ocenily vyhlídku na panorama Prahy. Po sestupu 
z Vítkova jsme prošly tunelem do Karlína, pøes Karlín pak 
naše cesta vedla na Staré Mìsto.

Prošly jsme Prašnou bránou, je to pozdnì gotická stavba 
na rozhraní ulice Na Pøíkopì a námìstí Republiky vedle 
Obecního domu naproti domu U Hybernù. Jedná se o je-
den ze symbolù Prahy. V bránì zaèíná Celetná ulice, kte-

První ètvrtletí tohoto roku bylo opìt poznamenáno protie-
pidemiologickými opatøeními. Ale i pøes rùzná omezení 
èlenové Sboru dobrovolných hasièù z Nové Vsi pokraèo-
vali v rozdìlané práci v místním kulturním domì, který 
využívají jako klubovnu.

Údržbové a stavební práce se pøesunuly do prostoru sálu. 
Byla provedena kompletní oprava elektroinstalace, vodo-
vodního potrubí a odsávání. Dále místní hasièi vymìnili 
starou podlahovou krytinu za novou dlažbu ve zvýšené 
èásti sálu, vyèistili stropní podhledy, odstranili staré vrst-
vy výmalby a prostor sálu kompletnì novì vymalovali. 
Nebylo opomenuto ani na parketovou podlahu, která byla 
vyèištìna, pøebroušena a následnì ošetøena. 

Turistky Chyšky - Vycházka Prahou 27. 4. 2022

Z Nové Vsi

rá zde tvoøí první èást Královské cesty, vedoucí odtud až 
na Pražský hrad. Na místì dnešního Obecního domu stá-
la pùvodnì rezidence èeských králù, Králùv dvùr, tento 
komplex nechal vybudovat kolem roku 1380 Václav IV. 
jako své sídlo. Obecní dùm byl vystavìn v letech 1905–
1912 v secesním slohu. Pokraèovaly jsme do Ungeltu, což 
je komplex historických budov nacházející se v prostoru 
mezi kostely Matky Boží pøed Týnem a sv. Jakuba. Dnešní 
areál tvoøí 18 domù, které pùvodnì sloužily kupcùm. Od 
roku 1964 je kulturní památkou. Okolo Týnského kostela 
jsme došly na Staromìstské námìstí. Ještì jsme se stihly 
podívat na orloj, právì totiž bylo 16 hodin. Pak jsme ale 
musely naše celodenní putování Prahou ukonèit, èekala 
nás cesta zpìt do Chyšek. 

Turistky Chyšky

V souèasné dobì se veškeré síly soustøedí na úklid, který 
již zaèal umytými okny.

Promìna kulturního domu jde do fi nále. Plány a nápady 
se, díky pracovitosti èlenù SDH Nová Ves a fi nanèní pod-
poøe obce Chyšky, staly skuteèností. S ukonèením nìkte-
rých protiepidemiologických opatøení a s pøílivem jarního 
poèasí se i v nás probouzí energie a touha po spoleèen-
ském životì, a tak se všichni tìšíme na spoleèné akce a 
setkání a doufáme, že se pøi nich setkáme tøeba i s vámi.

Velikonoce
Na letošní Velikonoce jsme se všichni tìšili, protože byla 
ukonèena omezující protiepidemiologická opatøení, a tak 
jsme se mohli vrátit k pùvodní podobì tradic a zvykù.

Když na Zelený ètvrtek odletìly zvony do Øíma, oprášily 
dìti z Nové Vsi svoje øehtaèky a klapaèky, aby nahradily 

zvuk zvonu z místní zvonièky. Po dvou letech šly pøece 
jen rozpaèitì, ale nakonec skupina zhruba 14 dìtí zajisti-
la adekvátní náhradu za zvonìní.

Velikonoèní pondìlí patøilo tradièní koledì. Koledníci od-
øíkávali známé i neznámé koledy, chlubili se pomlázkou, 
šupali a mrskali dìvèata. Dìvèata je odmìòovala a byla 
ráda, že neuschnou.

Pálení èarodìjnic
V sobotu 30. dubna jsme se sešli, abychom ozdobili a vzty-
èili májku pøed Kulturním domem v Nové Vsi. Zdobení pro-
vedla svobodná dìvèata a vztyèení všichni pøítomní muži.  
Poté byla zapálena, na louce nad Novou Vsí, velká vatra 
se symbolickou èarodìjnicí a menší ohníèek pro opeèení 
špekáèkù.Po zajištìní spáleništì všichni posedìli v dobré 
náladì v kulturním domì.

 Lenka a Václav Caltovi
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Divadelní pøedstavení nechvalických ochotníkù

Pochod sv. Floriána

strana 10

V sobotu 9. dubna se v sále Kulturního domu v Ratiboøi 
konalo dìtské odpoledne plné písnièek, tance a soutìží. 
Na této akci se sešlo celkem 52 dìtí spolu s poèetným 
doprovodem rodièù a prarodièù nejen z  Ratiboøe, ale 
i širokého okolí.

Veselé odpoledne všem rychle utíkalo nejen pøi tanci, ale 
i pøi rùzných soutìžích o zajímavé odmìny. Všichni se pak 
tìšili na opravdu bohatou tombolu, ze které si každé dítì 
odneslo nìkolik krásných cen.

Velcí i malí úèastníci odcházeli domù velmi spokojeni 
a tìší se na to, co pro nì ratiboøské ženy spolu s SDH Rati-
boø pøichystají pøíštì.

Také letos se v Ratiboøi poslední dubnový podveèer  ko-
nalo stavìní májky a pálení èarodìjnic. Tato tradièní akce 
probìhla za krásného poèasí na místním høišti a velcí 
i malí úèastníci si pøíjemné setkání do pozdních hodin do-
syta užívali.

Hana Ebenhochová, foto Honza Lapáèek

V pátek 13.5.2022 se v Kulturním domì v Chyškách ko-
nalo divadelní pøedstavení, které sehráli nadšení ochot-
níci z Nechvalic. Hra s názvem „Tady bydlím já“ vyloudila 
úsmìv na tváøích divákù, kterých se v sále sešlo více než 
80. 

Obdivovali jsme zápal všech úèinkujících a jejich schop-
nost zapamatovat si neuvìøitelné množství textù. Mezi ne-
chvalickými ochotníky byli i dva místní. Marek Procház-
ka rozesmál sál osobitým ztvárnìním postavy Normana 
Bassetta a Jiøí Kváèa postavou Forbrighta - zádumèivého 
pracovníka pohøebního ústavu. Vìøíme, že nechvalickým 
ochotníkùm se u nás dobøe hrálo a mùžeme se tìšit, že 
svou návštìvu u nás brzy zopakují.

Lenka Kváèová, Martina Procházková

V sobotu 14. kvìtna 2022 se konal jubilejní 10. roèník 
Pochodu svatého Floriána. Hlavním organizátorem byl 
Sbor dobrovolných hasièù Chyšky ve spolupráci s SDH 
Podchýšská Lhota, obèanským sdružením Naše Chyšecko, 
Parkhotelem Mozolov, Penzionem Luis a obèany osady 
Radešice. Sponzorem tohoto roèníku byl pivovar Platan. 

V Ratiboøi

Úèastníci pochodu si zvolili trasu 6 km nebo 13 km, cyk-
listé 38 km. Letos byla rekordní úèast. Celkem 500 chod-
cù a cyklistù všech vìkových kategorií. Nejvìtší zájem byl 
o trasu dlouhou 13 km. Pìkné kvìtnové poèasí a krásná 
jarní pøíroda našeho kraje zvýraznila celkovou atmosféru 
akce.    Text a foto Mgr. Josef Vachta

11. 6. 2022 
od 14:00 hodin v Chyškách

 
na fotbalovém høišti a okolí

Pøijïte si s námi užít odpoledne plné zábavy, 
soutìží a odmìn.

Obèerstvení zajištìno
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Beseda v Hnìvanicích

Sbor dobrovolných hasièù Chyšky
Výroèní valná hromada 
hasièského sboru Chyšky
Výroèní valná hromada hasièského sboru Chyšky se ko-
nala letos v polovinì ledna v sále U Èižinských, kde hasièi 
zhodnotili svoji èinnost za uplynulé období a nastínili hlav-
ní úkoly v letošním roce. Chyšecký sbor má 110 èlenù, 
z toho 10 žen a 30 mladých hasièù, kde jsou dìti z Chy-
šek a okolí. O hasièskou èinnost mají zájem a výsledek je-
jich práce je vidìt. V celoroèní soutìži Plamen na podzim 
v roce 2021 se mladší žáci umístili na 2. místì a starší 
žáci na 3. místì v rámci okresu. V pohárové soutìži v po-
žárním útoku za rok 2021, která mìla šest kol bylo umís-
tìní následující - mladší žáci 2. místo, starší žáci 3. místo 
a smíšené družstvo 2. místo. Dlouhou tradici má také sou-
tìž Požární ochrana oèima dìtí  - práce výtvarné, literární 
a digitální technologie (prezentace na téma živelné kata-
strofy - nároèný úkol pro hasièe). Žáci ZŠ a MŠ Chyšky 
i mladí hasièi se pravidelnì umísśují na pøedních místech 
v rámci okresu.

Dobrá práce je vidìt i u dospìlých hasièù, jako je údržba 
techniky, opravy v hasièské zbrojnici, kulturní a spole-
èenské akce, spolupráce s ostatními složkami obce, pre-
vence a další èinnosti. K zajištìní bezpeènosti obèanù pøi 
nenadálých situacích slouží obìtavá a šikovná zásahová 
jednotka JPO III Chyšky, která mìla v letošním roce jen 
za 1. ètvrtletí již 10 ostrých výjezdù, vìtšinou k požárùm 
v lese a k likvidaci následkù po vìtrné smršti. Pøíèinou je 
velké sucho, èasto i neopatrnost. Podìkování náleží všem 
hasièùm za vykonanou práci a dobrou spolupráci s obcí 
Chyšky. 

Mgr. Josef Vachta

Výroèní valná hromada 
hasièského okrsku Chyšky
Výroèní valná hromada hasièského okrsku Chyšky se 
uskuteènila 28. ledna 2022 U Èižinských v Chyškách. 
Zástupci jednotlivých sborù z Chyšek, Kvìtuše, Nové Vsi, 
Nosetína, Støíteže, Vlksic a Podchyšské Lhoty zhodnotili 
svoji èinnost za rok 2021, seznámili se s hospodaøením 
okrsku a prodiskutovali plán èinnosti na rok 2022. Jedná-
ní se také úèastnil starosta OSH Písek Jiøí Heinrich, který 
ocenil dlouholetou práci chyšeckého okrsku, seznámil 
pøítomné hasièe s pøípravou bøeznové okresní konferen-
ce a kvìtnovou plánovanou oslavou Dne hasièù v Písku 
s rùznými ukázkami. Hlavní zprávu o èinnosti za rok 2021 

pøednesl Jaroslav Kubec, starosta okrsku Chyšky, který se 
nejdøíve zamìøil na zhodnocení celkové práce hasièù pro 
spoluobèany, obce a vlastnì celou spoleènost. Všechny 
akce v dùsledku pandemie se nemohly uskuteènit, jako 
okrsková hasièská soutìž, plánované taktické cvièení na 
dálkovou dopravu vody. V èervnu se podaøilo úspìšnì 
zorganizovat setkání Zasloužilých hasièù Chyšecka, které 
si pozvaní hasièi chválí. Podìkování za odvedenou prá-
ci patøí èlenùm hasièských sborù v našem okrsku, obcím 
Chyšky a Vlksice za dobrou spolupráci a pomoc. Zástupci 
jednotlivých sborù také informovali o své èinnosti, která 
byla opravdu rùznorodá. Jmenujme brigády v hasièských 
zbrojnicích, výmìna støešní krytiny u kulturního domu, 
opravy kabin u høištì, èistìní požární nádrže, vyøezávání 
keøù, v omezeném množství rùzné kulturní akce, pochod 
svatého Floriána, pouśová zábava a další. Nechybìla ani 
informace k èinnosti zásahových jednotek, dlouholetá 
a dobrá práce s mladými hasièi v Chyškách a Kvìtuši, kde 
u každého sboru je organizováno na 30 dìtí. V závìru byl 
schválen plán èinnosti na letošní rok 2022.

Text a foto Josef Vachta

18.2. 2022 se v klubovnì místního SDH v Hnìvanicích 
uskuteènila zajímavá beseda na téma Jizerská padesátka.  
Pozvání na ni pøijal pøímý úèastník posledního závodu 55. 
roèníku pan Petr Kuchta ze Zhoøe.

Jizerská padesátka je závod v bìhu na lyžích klasickou 
technikou na trati dlouhé pøibližnì 50 kilometrù, vedou-
cí Jizerskými horami. První roèník se konal v roce 1968, 
kdy bylo na startu 52 závodníkù. První závod tehdy vyhrál 
horolezec Josef Driml. Startovné bylo 5 korun a úèastní-
ci dostali dvì tatranky a èaj. V roce 2018 poprvé poèet 
úèastníkù pøesáhl èíslo 7000.

Pøelomová událost pro celou akci se udála v roce 1970. 
V zimì se závodu úèastnilo všech 14 èlenù Expedice Peru 
70, kteøí se chystali pokoøit nejvyšší horu peruánských 
And. Pozdìji 31.5.1970 všichni zahynuli pod kamennou 
lavinou na Huascaránu. Od 4. roèníku proto nese Jizerská 
padesátka podtitul Memoriál Expedice Peru 1970 na po-
èest zemøelých horolezcù.

V letošním roce se závodu zúèastnilo rekordních 8194 
závodníkù. Lépe naèasovat letošní roèník nešlo. Hory za-
lité sluncem, dostatek kvalitního snìhu, rozvolnìná pro-
tiepidemická opatøení umožnila start všem bez rozdílu. 
Tedy i  Petrovi. Ten pøivezl do Hnìvanic nejen medaili, 
pamìtní plaketu, ale i množství fotografi í, které si všich-
ni se zájmem prohlédli. Jeho poutavé vyprávìní nejen 
o samotném závodì, ale i napøíklad o zajištìní servisu 
lyží, zázemí na startu, v cíli a podél trati a vùbec celé orga-
nizaci závodu bylo velmi zajímavé.

Úèastníci besedy mìli mnoho zvídavých dotazù, které Petr 
rád zodpovìdìl. Pøi své premiérové úèasti na Jizerské 
padesátce i pøes omezenou možnost tréninku, kvùli ne-
dostatku snìhu v našich podmínkách, dosáhl Petr velmi 
pìkného èasu a výsledku.

Pøibližnì dvì hodiny trvající beseda pøinesla všem pøíjem-
nì strávený veèer, na který bychom chtìli navázat dalšími 
akcemi.

Mirka a Míra Pešièkovi
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Ahoj, ty krásná Chyško! 4. díl
Dnešním ètvrtým dílem konèí vypravování 
neznámého autora, které bylo plné humo-
ru a nadsázky. Pøesto, že byly øádky psané 
èlovìkem, který mìl jistì rád legraci, plné 
neuvìøitelných situací, mihla se vyprávì-
ním nìkterá skuteèná jména a místopisné 
názvy z Chyšecka. Vìøím, že vyprávìní o 
øezníkovi Janouškovi vyloudilo úsmìv na 
tváøích tìch, kdo si ho pøeèetli.

Krupon z krmníka se nestahoval a proto 
se paøil vcelku v té nové, vydlužené korbì. 
Kladkostroj zase byl v permanenci, který 
byl pøipevnìn na silném jasanu tak, že bylo 
hraèkou krmníka vysoko povìsit. Já krm-
níèka studenou vodou spláchnul a nožem 
oèistil tak, že byl krásnej jako Evièka v ráji. 
Støívek bylo pomìrnì málo, jen dvì nùše.

A teï jsem zaèal dlouhou klanièkovou pi-
lou hlavièku odøezávat od toho krmníèka. 
No makovice byla jako ta moje korbièka, že 
jí dva chlapi nemohli odnést k tìm kotlùm. 
A k té hlavièce jsem ještì pøifi knul celou 
plec, která byla pøedurèena do špekbuøtù. 
Práce s výrobou jitrnic a jelit rychle a prima 
šla od ruky jako na kruhovce Vabøinové, 
když tam dìlají cihly nebo jako ta krásná 
vejøeènost tìch dobrých sousedek, když se 
hádají o slepièí vajíèko.

Tak vše se daøilo dobøe, že kostelník akorát 
rozhoupal na vysoké vìži ten veliký zvon, 
který do širokého okolí hlásí, že je poledne 
– èas k jídlu a bylo zpola hotovo. Snad ni-
kdo z vás nevidìl tolik jelit a jitrnic na sobì 
naložených snad tøináct coulù vysoko a po 
celém mlatì a v parnì ve stodole.

Nastala hodinová pauza, neboś byl slavnost-
ní pikantní obìd. Po tom dobrém obìdì 
nastala tovární výroba a to ovar byl dobøe 
uvaøen a na èisté øezaèce nakrájen. Jeden 
chlap maso k té øezaèce donášel, k té øe-
zaèce, co je na øezanku pro dobytek, druhý 
chlap maso dával do stolice, tøetí chlap toèil 
kolem. Tak pìknì a rychle pokrájené maso 
padalo pøímo do velikých necek. Tam už 
bylo pøipravené koøení všeho druhu a také 
i krev.

A za hodinu už byly špekbuøty hotový a že 
byly jako telecí hlavy velké a bylo jich ètyøi-
cet jeden kusù a ještì nebyly tøi hodiny, už 
byly dobøe uvaøené. A tím bylo také skoro 
vše hotovo.

Když pan Janoušek rozjaøenì a vesele zvo-
lal hotovo, v tom okamžiku pøibìhne celá 
uøíènìná od plotny paní Jandová a zkrou-
šenì povídá: „To zas né, že je vše hotovo, 
vždyś to nejhlavnìjší a z èeho mám nejvíc 
obavy, to ještì není odbyto!“  Všichni kolem 
stolu stojící, jeden pøes druhého se dotazu-
je, cože není hotovo? Panímáma ruce za-
pøený v její široké boky a skoro s pláèem 
pomalouèku, polehouèku povídá: „Kdo ale 
roznese tìm lidem tu polévku, jitrnice, jeli-
ta a špekbuøty?  Ti naši kluci jsou ještì malí 
a slabí a pak by to chudáci neroznesli ani 
do nedìle. A já bych byla velice ráda, kdyby 
to bylo rozneseno ještì dneska, pokud je to 
ještì teplé. Že by si na tom všichni pochut-
nali.“ „ Já, já skoèím tuhle k sousedovi Mou-
líkovi a že by nám pomohla ta jejich dvì 
starší dìvèata a dvá klucí Klapaèovi a dvì 
holky Vodrážkovy a to by staèilo, co øíkáte 
mužský, že by to postaèili dnes roznést?“

V tom chumlu rùzných návrhù a povídání 
náhle znenadání pan Janoušek, co profesio-
nální diplomat snadno a rychle celou chou-
lostivou vìc vyøešil.

Snad jako porouèivì povídá: „Vy Jando 
vemte nohy na ramena a dojdìte do vel-
kostatku k milostpánovi a poproste ho, zda 
by k Vám poslal jeden pár koní bez vozu 
a druhý aś dá do té nové modøínové voz-
nice zapøáhnout, co je pøipevnìna na tom 
silném voze a zdùraznìte, by koèové hned 
pøijeli sem a zároveò milostpánovi øeknìte, 
že to nechcete zadarmo.

Pan Janda srazil podpadky bot k sobì 
a køiknul zvostra: „Rozkaz, rozkaz“ a už si 
to šinul nehledì k pøekážkám. Jak šesterák 
jelen, který je pronásledován ètyøma vel-
kejma chrtama knížepána z Loupkovic.

Pan Janda svoji žádost pøednesl milostpá-
novi. Milostpán co velmož a èlovìk na slo-
vo vzatý povídá: „Jando, jdìte domù a za pìt 
minut jsou u Vás moji koèové a se vším pøí-
slušenstvím.“ Janda na to: „Dìkujem a zítra 
pøijdu zaplatit.“ „Ale pošlete mì jen deset 
jitrnic a dvì kroupová jelita a hrnek ovaro-
vé polévky a budete mít zaplaceno“, odvìtil 
milostpán.

Sotva, že Janda doma dopovìdìl, jak dob-
øe poøídil, už koèí Skála køièí, kam že má 
zacouvat. Ještì ani nezacouval na urèené 
místo s korbou a už druhý koèí volá: „Kan 
já mám zacouvat s tìmi valachy?“. V tom 
momentu už dva chlapi vynášejí na velkých 
vopálkách ze stodoly a do korby skládají 
jelita, jitrnice, špekbuøty na domácí èisté 
lnìné plátno, kterým byla korba dobøe vy-
tapícírovaná.

A ty další tøi chlapi už novými putnami na-
lévají polévku do voznice a když už i ta byla 
plná, ptají se koèové, kan se nejdøíve zaje-
de a kdo s nima pùjde to rozdìlovat a do 
barákù  donášet.

Panímáma, co žena plná moudrosti, rázem 
rozhodla: „ Klucí budou roznášet na opálce 
jitrnice a dìvèata polévku.“

Teï zavelela majitelka e porouèí klukùm, 
by do každého baráku dali deset jitrnic, pìt 
jelit a jeden špekbuøt a také pìkné pozdra-
vení, ale od žádného aś peníze neberou 
a vy holky zase doneste do každého bará-
ku plnou polejvaèku polévky a né si od té 
mastnoty zástìrky pobryndat. A vy strejè-
ku Biskupù budete tak hodnej a pùjdete 
s nima a budete jim to vydávat a když bude-
te vidìt, že v nìkterém èísle je více lidu, tak 
jen jitrnic pøidejte, nic jich nešetøete, vždyś 
jich máme dost.

Tak už je vše pøipraveno, poruèeno, tak už 
mùžete odstartovat.

Rozvážka s donáškou byla za hodinu ke 
vší nejlepší spokojenosti všech dle roz-
kazu dokonèena. Koèové i milostpán byli 
také dobøe odmìnìni za ochotu a práci. 
Když tak ta nejdùležitìjší práce a starost 
byla odbyta, šlo se spoleènì do sednice na 
dobøe pøipravenou svaèinu. Po výborném 
obèerstvení zavelel pan Janoušek: „Chlapci 
jdem rozparcelovat vepøe.“ Øezník nejdøíve 
sloupnul celou kùži a pak odøezával velké 
hunty sádla a kluci ho nosili do stodoly. 
Tam se øezalo a hned škvaøilo.

No bych Vám nelhal, toho masa a sádla bylo 
jako z velryby. „To bude øízkù a na èem je 
píct, že jo?“ Sádlo bylo velice škvarné tak, 
že bylo za hodinu a ètvrt pìknì vyškvaøe-
né a rovnou z tìch kotlù jsme ho šloufama 
nalejvali do té nové èisté kysny. A víte, že 
byla úplnì plná? A toho masíèka, to bude 
segedínského guláše a což peèenì s knedlo 
zelo a pak ta naše èeská šunèièka, ta bude. 
Ale až za mìsíc, no to bude bašta.

Na závìr dne jsme byli všichni srdeènì 
a upøímnì zváni manželi Jandovými do 
sednice na kus øeèi a veèeøi. Né není tøeba 
žádného komentáøe, neboś jsme se všichni 
už tìšili na zasednutí ke spoleènému stolù 
a že volnì, nerušenì pohovoøíme hlavnì za 
úèasti toho milého spoleèníka pana øezní-
ka Janouška. A tak jsme zasedli ke stolu, na 
kterém dle zvyku vesnického byla vepøová 
peèenì, knedlo, zelo, pak byly øízky, k tìm 
byl ve veliké míse vrchem naložený delika-
tesní vlašský salát. Pak byly do zlata upe-
èené, dvanáct coulù douhé a tøi coule silné 
jitrnièky a k tìm byly na míse celé malièké, 
v octì naložené høíbeèky. Není snad tøeba 
bych Vám líèil tu dobrotu. Dobrá práce se 
podaøila a vše bylo delikatesní, že ani u Vej-
prta v Praze nemají tak dobré vìci.

V rohu po levé stranì sednice byla naèatá 
pùlka ležáku chmeloviny z budìjovického 
pivovaru. Na velikém, nìkolik století sta-
rém misníku plno džbáneèkù, misek, talíøù. 

Misník byl nádhernì vydekorován tak, že 
oèi nás všech stále upøeny jen a jen na ne-
pøehlédnutelné øady symetricky, jedna ved-
le druhé ve stejné velikosti fl ašky, na nichž 
byly nalepené krásné nepoškozené vinìty 
se struèným nápisem: Kontušovka, Punè, 
Magador, Oøechovka, Kmínka, Hrušková, 
Vìtrová a nejvìtší poèet láhví s vinìtami 
zvlášś pestøe vybarvenými a pøepychovým 
písmem napsáno LA jamajský rum.

Pan Janoušek se nemohl nabažit toho po-
hledu na ten krásnì upravený misník, což 
ale není divu, neboś on tìlem i duší obchod-
ník. Pan Janoušek od stolu vstal a povídá: 
„Jé, jé, takový ausláèek, to je vìda, nikdo 
nemá na koøalku Emila Šterny z Tábora.“

Všechna èest a sláva celé rodinì Jandové 
a aś jsou hodnì zdrávi a spokojeni až do 
smrti a ty jejich klucí a ś jim rostou a vzkvé-
tají jako ty jejich stolisté rùže tuhle v kvìt-
níku na oknì. Sezvaní sousedé a sousedky 
zapojili se do jednotného, mocného, neko-

neèného provolávání: „Aś žije náš soused, 
náš hostitel, aś žije jeho drahá, milá ženuš-
ka a naše hostitelka.“

A teï to zaèalo, chlapi vysoko vzhùru nad 
hlavu ruce a každý ve své pravici pevnì 
a jistì držel vysoko napìnìnou sklenici 
s dobrým pivéèkem, tetky spolu v kruhu 
s panem øezníkem držely ve své levici vel-
ké štamprle bájeènì vonícího likéru. A jako 
na povel ozvalo se mohutné, bouølivé pro-
volávání: „ Aś se máme všichni tak dobøe 
jako dnes a aś jsme tu na svìtì živí stodva-
cet let a jeden mìsíc a jeden ten poslední 
den.“ Jednohlasnì, ale zdlouha provolávali: 
„ Sláva, sláva“

A víte, že u tìch Jandù to eldorádo a bašta 
trvaly až do rána? Já domu jsem nejel, ne-
šlo to. Snad, že byla tma, a proto jsem zù-
stal ležet u Jandù, ale ne já sám. Zùstalo nás 
tam ležet devìt cizích nocležníkù.  Já ležel 
na lavici, druhý ležel pod stolem, nìkolik 
pod lavicí, jiný zas pod oknem. Nìkterý le-
žel u plotny jiný zase ležel v síni a dva leželi 
na zápraží. 

Já se probudil ale èasnì, bylo teprve ètvrt 
na jedenáct. Promnu si rukou oèi a kou-
kám, koukám, sednice byla zametená, èistì 
umytá, nikde nikdo. Jen dva malí kluèíkové 
chrápali v hrádi na široké peci.

Co já tak na lavici sedím a pøemýšlím o té 
celkové vìci vèera, vejdou do sednice spo-
leènì manželé Jandovi a rychle pøiskoèí ke 
mnì a srdeènì ruce stiskují a pøejou mi 
dobré jitro. Vzápìtí Janda skoèí do vedlejší-
ho pøístìnku a pøináší novou dobøe zašpun-
tovanou fl ašku rumu.

Mocný dvanáctý úder hodin na vysoké vìži 
chyšecké doznìl, když já jsem se do korbiè-
ky vevalil, dobøe napitej, najedenej jako ten 
uhlobarón Peèka z Prahy.

Louèení už nebylo dlouhé, zato srdeèné. Já 
vezmu do rukou opravì a køiknu na mého 
vìrného Araba: „Lenko a teï drahá k do-
movu.“ Nadzvednul jsem nad hlavu tu moji 
umaštìnou èepici a zavlál jsem s ní na po-
slední rozlouèení. „Lenko, teï si vezmem 
poøádnej krok, abychom byli ještì za svìtla 
doma!“ Lenka snad vìdìla, že už je toho 
všeho povídání dost, proto dala se vesele 
do velkého bìhu. A za malou chvíli ve vel-
ké spoustì silnièního prachu za Arabem 
a Janouškem nebylo ani zdechu.

Ano, už je tomu hodnì dávno, kdy byl ma-
sopust takhle veselej a zábavnej. Proto 
jsem tohle povídání napsal, nìco pro zába-
vu a zasmání, pro zavzpomínání na dobu 
minulou.

Stanislava Hejnová - kronikáøka

Pøátelský fl orbalový zápas
Pátek 1. dubna 2022 nebyl pro mladé 
chyšecké fl orbalisty odboru ASPV pøi TJ 
Chyšky, dnem aprílovým, ale skuteèným. 
Na tento den se dlouhodobì tìšili kluci 
z Èertovy hrbatiny. Jejich trenéøi, Tomáš 
Zdenìk a Pavel Smrt, pro nì dohodli 
a zorganizovali pøátelské utkání. V chyšec-
ké tìlocviènì se totiž uskuteènil pøátelský 
fl orbalový zápas mezi chyšeckými a petro-
vickými chlapci. Chyšecká sestava byla ná-
sledující: Marek Èermák, Prokop Fridrich, 
Lukáš Chochole, Jakub Kubec, Štìpán 
Kubec, Tereza Kukaèová, Vít Novák, Pøe-
mysl Tesaø, Michal Tøíska, Mikuláš Tøís-
ka, Josef Smrt, Pavel Smrt ml. A jak zápas 
skonèil? Tady máme slovo Tomáše Zdeò-
ka, jednoho z trenérù: „Po koronavirových 
opatøeních a odkladech spousty zápasù èi 
turnajù už kluci dlouho oèekávali nìjakou 
pøíležitost si zahrát proti nìkomu jinému 
než jen proti sobì. Jakmile se dozvìdìli, 
že byl domluven pøátelský zápas s Petro-
vicemi, všichni to s nadšením pøijali. Když 
nadešel den zápasu a zaèali jsme se pøed 
zápasem scházet, nervozita byla cítit na 
každém rohu tìlocvièny. I pøes nižší po-
èet hráèù v týmu Petrovic, se bojovalo se 

stejnou silou i pílí na obou stranách høištì. 
Zápas byl navíc obohacen fanoušky jak ze 
strany Chyšek, tak ze strany Petrovic, tak-
že se dá øíct, že to byl zápas se vším všudy. 
Jelikož se jednalo o pøátelské utkání, tak si 
myslím, že výsledek vùbec není dùležitý. 
Hlavní je, že oba týmy bojovaly s vervou 
a kluci si zahráli.“Co ještì dodat k zápasu? 
Snad jen to, že rozhodèím utkání byl Vác-
lav Strouhal.

Mgr. Josef Fuka
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FC Chyšky

Odpadové hospodáøství v naší obci
Systém nakládání s odpady v naší obci, 
který byl nastaven ve druhé polovinì roku 
2019 a je upraven obecnì závaznou vy-
hláškou è. 2/2021 je celkem zabìhnutý 
a ukazuje se, že zmìna, která se odehrála, 
snad pøispìla ke zlepšení úrovnì ukládání 
odpadù pro obyvatele a také ke zlepšení 
kultury práce obecních zamìstnancù s od-
pady. Je však stále co vylepšovat. 

S ohledem na narùstající náklady na likvi-
daci odpadù došlo od 1.1.2022 ke zvýšení 
poplatku za odpady o 60,- Kè na obyvatele 
a rekreaèní objekt z 540,- Kè na 600,- Kè. 

Podnikatelé platí od 1.1.2022 èástku 
2 500,- Kè za popelnici o objemu 110 litrù 
a rok a mohou ukládat pouze komunální 
odpad. Tøídìný odpad musí likvidovat na 
své vlastní náklady.

Komunální odpad od nás odváží fi rma 
Rumpold Tábor jedenkrát za dva týdny. 
V zimních mìsících je svoz vždy problema-
tiètìjší, ovšem díky poslední mírné zimì 
nebyla situace tak kritická, abychom muse-
li umísśovat do nìkterých lokalit objemnìj-
ší plastové kontejnery, jak jsme avizovali. 
Snažili jsme se situaci øešit spíše tak, že 
pracovníci obce popelnice svezli v problé-
mových lokalitách den pøed svozem na pøí-
stupnìjší místo, odkud je Rumpold schopen 
odpad odvézt a následnì popelnice vrátili 
zpìt na místo. Jsem moc ráda, že nìkteøí 
obèané své popelnice umístí na pøístupnìj-
ší místa sami a usnadní nám tak práci. 

Problémy s komunálním odpadem se opa-
kovaly v minulých mìsících v osadì Nálesí. 
Zde jsou umístìny objemnìjší uzamykatel-
né kontejnery, od kterých obdrželi proti 
podpisu klíèe obyvatelé Nálesí, Hrachova, 
Vodìrad a Radíkov. Pøesto se stávalo, že 
kontejnery zùstávaly odemèené a v nich se 
nacházel stavební materiál, kamení nebo 
napøíklad vìtve. Bohužel jsme se setkali 
i s tím, že kolem kontejnerù byl rozsypán 
jed na hlodavce. Okolí kontejnerù bylo pro-
to zamìstnanci obce uklizeno a já bych tou-

to cestou ráda apelovala na obèany, kteøí 
ukládají do tìchto kontejnerù odpad, který 
sem nepatøí, aby své chování pøehodnotili. 
Pokud by se situace mìla opakovat, svozo-
vá fi rma kontejnery nebude odvážet. Obèa-
né Nálesí si budou muset poøídit popelnice 
a vždy v den svozu je pøivážet na místo, 
urèené jako svozové. Pro ostatní obyvatele, 
kteøí využívají kontejnery na Nálesí by pak 
místo pro uložení komunálního odpadu 
bylo ve vyhrazené dobì na sbìrném místì 
v Chyškách. Vìøím však, že nebudeme mu-
set k tìmto krokùm pøistoupit a že obèané, 
kteøí se chovají svìdomitì nedoplatí na 
bezohledné chování nìkterých jedincù.

Problémy s odpadem se však nevyskytly 
jen na Nálesí. Celkem èasto se stává, že 
v blízkosti kontejnerù na rùzných stanoviš-
tích se nacházejí napøíklad pytle plné PET 
lahví èi zapáchajících plechovek od kon-
zerv.  Svozová fi rma však nebude tyto pytle 
nakládat. Od toho máme kontejner, aby-
chom do nìj PET lahve i plechovky házeli. 
Stává se také, že vedle kontejneru jsou na-
skládány papírové krabice, které jsou plné 
dalšího smìsného odpadu. V kontejneru na 
jedlé tuky se bìžnì nachází napøíklad vyje-
tý olej. Ti, kdo takto nakládají s odpadem by 
si mìli uvìdomit, že svým chováním ztìžují 
práci svozové fi rmì a pøedevším zamìst-
nancùm obce, kteøí nápravou tohoto stavu 
naprosto zbyteènì ztrácejí èas, který by 
mohli vìnovat jiné práci.

Od letošního roku nám Rumpold úètuje vý-
voz komunálního odpadu dle hmotnosti. Za 
odstranìní a likvidaci jedné tuny odpadu 
zaplatíme celkem 1 580,- Kè a k tomu nut-
no pøipoèíst èástku 11 700,- Kè za jeden 
svozový den. Jakmile pøekroèíme množství 
202 tun odevzdaného odpadu, zaplatíme 
za jednu tunu 1 980,- Kè. 

Tøídìný odpad od nás stále odváží fi rma 
Rumpold Pøíbram. Kontejnerová stání byla 
rozšíøena o další kontejnery, takže jejich 
kapacita by mìla být dostateèná. Zamìst-
nanci obce každý týden v pondìlí objedou 

všechna kontejnerová stání a zjistí plnost 
kontejnerù. Na základì toho je pak objed-
nán jejich vývoz. Snažíme se tak ušetøit 
prostøedky a neplatit za vývoz všech kontej-
nerù pøi každém svozu. Ceny za vývoz kon-
tejnerù s tøídìným odpadem vzrostly. Dnes 
platíme za kontejner s plasty 740,- Kè, za 
kontejner se sklem 553,- Kè a za kontejner 
s papírem 710,- Kè. Chtìla bych požádat 
všechny obèany, aby dùslednì sešlapávaly 
plastové láhve, aby se jich do kontejneru 
vešlo co nejvíce a aby papír do kontejne-
ru trhaly na menší kusy, aby nedocházelo 
k tomu, že vstup do kontejneru je ucpán 
velkými kusy kartonù, kontejnery se tváøí 
jako plné a pøitom jsou poloprázdné. Tím 
ušetøíme prostøedky, které pak mùžeme 
využít na jiné potøebné vìci. Napøíklad na 
zakoupení nových velkoobjemových kon-
tejnerù, které máme na sbìrném místì 
a které jsou již v neutìšeném stavu. Pro 
letošní rok je objednán jeden kontejner, 
od roku 2019 v poøadí již tøetí. První nový 
kontejner využíváme na bioodpad, druhý 
na nábytek a myšlenka je taková, abychom 
každý rok jeden kontejner na sbìrném mís-
tì dokázali vymìnit za nový.

Kontejner na bioodpad je umístìn opìt 
pod Kulturním domem v Chyškách a v jeho 
blízkosti je vymezen prostor na odkládání 
vìtví. Bioodpad ukládáme v kompostárnì 
v Nepøejovì za èástku 300,- Kè za jednu 
tunu.

Na stanovišti kontejnerù pod Kulturním do-
mem v Chyškách pøibyl nový kontejner na 
textil od spoleènosti Dimatex. Ta se smluv-
nì zavázala kontejner pravidelnì odvážet, 
což pøedchozí fi rma Textileco nedodržo-
vala. Vzhledem k tomu, že se i s touto fi r-
mou v posledních mìsících situace zlepšila 
a jedná se prozatím o službu nehrazenou, 
byl i tento kontejner ponechán a byl pøe-
místìn do Kvìtuše. 

Ráda bych se zmínila ještì pár slovy o svo-
zu nebezpeèného a objemného odpadu, 
který právì probìhl. Svoz odpadu se døíve 

provádìl dvakrát roènì. Protože jsme chtì-
li tuto službu pro obèany vylepšit, zavedli 
jsme svoz ètyøikrát do roka. Termín vždy 
oznámíme dopøedu tak, aby mìli obèané 
možnost, pøipravit si odpad a v den svozu 
jej umístit pøed svùj dùm, odkud je zamìst-
nanci obce svezen. Odpadem je myšlen 
železný šrot, vìtší plasty, které je možné 
umístit do kontejnerù, nefunkèní baterie, 
elektroodpad a pneumatiky. V prùbìhu 
roku mají všichni obèané možnost  od-
pad odvážet na sbìrné místo v Chyškách, 
které je otevøeno dvakrát v týdnu a to ve 
støedu a v sobotu, aby ho mohli využít 
i chalupáøi, proto si myslím, že pøed domy 
by se mìl odpad vyskytovat v rozumném 
množství. PET lahve ukládáme do kontej-
nerù, kterých máme v obci dostatek, stejnì 
jako napøíklad plechovky od konzerv. Pro 
tento odpad není svoz urèen. Svozové dny 
neslouží ani k tomu, aby zamìstnanci obce 
likvidovali odpad, který lidé nashromáždí 
pøi stavbì èi rekonstrukcích domù. Staveb-
ní odpad je každý stavebník povinen likvi-
dovat na své náklady a pracovníci obce jej 
pøi svozových dnech svážet nebudou.

Nakonec ještì rekapitulace roku 2021. 
V roce 2021 odvezl z naší obce Rumpold 
Tábor 197,75  tun komunálního odpadu. 
Dalších 33,79 tun jsme odvezli prostøed-
nictvím Zemìdìlského družstva Chyšky na 
skládku v Jenišovicích. K tomu ještì 5,53 
tuny objemného odpadu (nábytku). Za ulo-
žení jedné tuny odpadu v Jenišovicích jsme 
v roce 2020 zaplatili 2 147 Kè. Pro rok 
2022 byl poplatek zvýšen na 2 293,- Kè za 
tunu.  

Celkovì jsme za likvidaci odpadù v roce 
2021 zaplatili 1 264 884,- Kè. Od obèanù 
jsme vybrali 567 580 Kè, od podnikatelù 
22 000 Kè, za prodej železa jsme získa-
li 41 840,- Kè a od spoleènosti EKO KOM 
jsme jako odmìnu za tøídìní odpadù získa-
li 140 268,- Kè. Rozdíl 493 196,- Kè zapla-
tila obec ze svého rozpoètu. 

Ráda bych upozornila všechny obèany, že 
splatnost poplatku za odpad je pro obèany 
obce i pro majitele rekreaèních nemovitos-
tí  dle obecnì závazné vyhlášky è. 3/2021 
do 31.5.2022.

 Stanislava Hejnová - starostka

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Jistebnice 20 17 2 1 83:22 53

2 Ml.Vožice 19 13 1 5 55:28 40

3 Hradištì 20 11 3 6 48:26 36

4 Sepekov 20 11 3 6 39:22 36

5 Vìtrovy 20 10 4 6 49:25 34

6 Milevsko"B 20 9 3 8 45:42 30

7 Planá/Luž. 20 8 5 7 38:35 29

8 Sobìslav"B 20 9 0 11 51:59 27

9 Božetice 20 7 5 8 27:27 26

10 Chyšky 20 8 2 10 42:45 26

11 Chotoviny 20 7 4 9 30:43 25

12 Kestøany 19 7 1 11 26:56 22

13 Kluky 20 3 2 15 33:77 11

14 Èížová 20 1 1 18 24:83 4

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -

1 FC AL-KO Semice 14 11 1 2 120:38 35 0 1

2 SK Mirovice 14 10 1 3 70:40 32 0 1

3 TJ Sokol Bernartice 15 11 0 4 93:74 31 2 0

4 FC Chyšky 14 5 0 9 52:61 14 1 0

5 TJ Božetice 15 4 0 11 59:73 13 0 1

6 TJ Hradištì,,C" 14 1 0 13 38:146 3 0 0

Top 40 podle poètu odehraných minut

Poøadí ID Pøíjmení Jméno Góly ŽK ÈK Minuty

9. 87110117 Vaèlena Rostislav 1 4 0 1763

16. 88101327 Šimák Jan 9 3 0 1730

31. 95091570 Lívanec Lukáš 3 4 0 1616

33. 81071759 Málek Jan 2 3 0 1608

37. 83051187 Kosík Václav 4 1 0 1585

Tabulka støelcù soutìže

Poøadí Pøíjmení Jméno Minuty ŽK ÈK Branky

10. Šimák Jan 1730 3 0 9

17. Vaèlena Ondøej 1523 3 0 8

Krajská soutìž - I. B tøída, skupina C - SEZÓNA 2021/2022 -  MUŽI

OKRESNÍ PØEBOR – MLADŠÍ ŽÁCI
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75 let 

Miòhová Anežka z Chyšek
Dvoøák Jaroslav z Kvìtuše
Beranová Marie z Chyšek

Chocholová Libuše z Chyšek
Kramešová Vlasta z Chyšek

Køížová Marie z Chyšek

80 let

Peterková Marta z Hnìvanic
Èapek Pavel z Kvašśova

Kubecová Marie z Ratiboøce

99 let

Souèková Marie z Podchýšské Lhoty
nejstarší obèanka obce

Pincová Bohumila z Podchýšské Lhoty

Šetelík František z Rùžené

Šśovíèek Stanislav z Chyšek

Krameš Josef z Vodìrad

Šetinová Bohumila z Ratiboøe

           
Dovolte mi, abych vyjádøila všem pozùstalým 

hlubokou soustrast jménem obce Chyšky.
Stanislava Hejnová - starostka

Jubilea Opustili nás Narozená miminka

Sòatky

Maksová Marie Anna z Nosetína
Bolková Tereza z Chyšek

Martínková Hana z Chyšek
Beèka Marvin z Rùžené
Šádová Adéla z Chyšek
Šádová Nela z Chyšek

Matìjka Tomáš z Radíkov
Vávra Matyáš z Ratiboøce

Votrubová Mariana z Nosetína

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

Stanislava Hejnová - starostka

Kostel sv. Prokopa:
Petr Pich z Milevska a Kateøina Knetlová ze Sousedovic dne 22.02.2022
Jakub Vylít ze Sedlèan a Veronika Laláková z Myslkova dne 30.04.2022

Všem novomanželùm jménem obce Chyšky pøeji štìstí, radost a lásku na jejich cestì spoleèným životem. 
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

Vítání obèánkù dne 8.5.2022
Rùžièková Tereza z Ratiboøe

Mach Matyáš z Chyšek
Kašparová Nikol z Chyšek
Dvoøák Ondøej z Chyšek

Votrubová Karolína z Nosetína
Kabeláèová Anežka ze Záluží 
Pudilová Štìpánka z Rùžené

Jakešová Nikola z Chyšek
Králová Adéla z Nové Vsi
Turek Timotej z Chyšek

Maksová Marie Anna z Nosetína
Všem dìtem a jejich rodièùm pøejeme hodnì spoleèného štìstí a lásky 

v životì. Stanislava Hejnová - starostka

Ordinaèní hodiny 
Dìtského lékaøe v Chyškách

Støeda 7,00 - 11,00
tel.: 722 408 804

Ordinaèní hodiny 
Praktického lékaøe v Chyškách

Po
7,00 - 11,30 Chyšky

13,00 - 15,00 Návštìvní služba

Út

7,00 - 11,30 Sepekov

13,00 - 18,00 Pouze pro objednané paci-
enty

16,00 - 18,00 Návštìvní služba

St
7,00 - 11,30 Chyšky

13,00 - 15,00 Návštìvní služba

Èt
6,00 - 11,30 Chyšky

13,00 - 15,00 Návštìvní služba

Pá
6,00 - 11,30 Sepekov

13,00 - 15,00 Návštìvní služba

tel.: 602 618 187


