Èinnost obce Chyšky
Vážení spoluobèané,
dovolte mi, abych Vás, jak je zvykem v našem obèasníku, seznámila s èinností obce
Chyšky v období od èervna do záøí roku
2020. Za toto období se nám opìt podaøilo nìkteré akce dokonèit, jiné jsou k realizaci pøipravené a o jiných se uvažuje,
protože jsme v období pøed sestavováním
rozpoètu na rok 2021.
Jednou z vìtších akcí, která byla v minulém období dokonèena, je rekonstrukce
komunikace z Kvìtuše do Rùžené. Projekt
na tuto akci byl zadán v èervenci minulého
roku. 20. èervence roku letošního byla hotová akce pøevzata. Stavbu realizovala firma Swietelsky stavební s.r.o. za celkovou
èástku 1 680 316,29 Kè vèetnì DPH. Akci
podpoøil dotací Jihoèeský kraj ze svého
rozpoètu a to èástkou 1 007 914,37 Kè.
Postupnì jsou provádìny opravy místních
komunikací na místech, kde je jejich stav
už špatný. Realizována byla oprava komunikace v Ratiboøi u kulturního domu,
v Chyškách u èerpací stanice smìr Nová
Ves, u fotbalového høištì v Chyškách.
Opraveno bylo také poškozené místo komunikace z Hrachova do Vodìrad a v Podchýšské Lhotì. V Podchýšské Lhotì byla
oprava vìtšího rozsahu, protože betonové
roury propustku pod komunikací popraskaly a komunikace se propadla. Bylo nutné tedy roury vymìnit za nové, provést
betonáž a teprve následnì komunikaci asfaltovat. Èeká nás ještì oprava poškozeného místa komunikace do Mezného. Také
zde je rozsah vìtší. Byl zvolen zpùsob vyøíznutí poškozených asfaltù, vyèištìní vyøíznutých èástí a následná asfaltace. Aby
nezatékala voda do spáry mezi starým a
novým asfaltem, došlo k zalití spáry. Doufejme, že takto provedené opravy budou
mít delší životnost.
Dokonèena byla oprava Kaple Panny Marie v Podchýšské Lhotì. Staveništì bylo
pøedáno 20. kvìtna 2020 a dokonèená
stavba byla pøevzata 20. èervence 2020.

Komunikace Kvìtuš - Rùžená

V kaplièce byly opraveny vnitøní omítky,
provedena výmalba, vymìnìny dveøe, vymìnìna støešní krytina, provedena oprava vìžièky, provedeny venkovní omítky
a následný nátìr fasády. Opravu realizovala firma Martin Hejna za celkovou èástku
158 489,- Kè. Také na tuto akci jsme obdrželi dotaci. Tentokrát to byla dotace z Ministerstva zemìdìlství ve výši 110 942,- Kè.
Z prostøedkù obce byl poøízen do kaplièky
také nový mobiliáø ve stejném rozsahu,
v jakém byl v kaplièce pøed opravou. Starý
byl vlhkostí a hnilobou zcela znièený.
Provedena byla také oprava èásti jižní
a západní stìny budovy obecního úøadu.
Vlivem pùsobení zatékající vody došlo
k odloupání kamenného obkladu a také
omítka ve spodní èásti stìny byla zcela
oddìlená od zdìného podkladu. Bylo odstranìno poškozené kamenné obložení,
stìna byla upravena zèásti omítkou a zèásti omítkou Kulirplast a provedeno oplechování parapetù velkých prosklených oken
v západní stìnì budovy, aby nedocházelo
k zatékání vody pod novou omítku.
Abychom zlepšili stav vodohospodáøského
majetku naší obce, který jsme k 1.1.2020
pøevzali od spoleènosti JVS a který pro nás
provozuje spoleènost ÈEVAK, rozhodlo
zastupitelstvo obce o tom, že v letošním
roce dojde k výmìnì odradonovací vìže
v úpravnì vody pod Chyškami, která byla
ve velmi špatném technickém stavu. Bylo
vyhlášeno výbìrové øízení na dodavatele, ve kterém s èástkou 271 108,- Kè bez
DPH zvítìzila firma ÈEVAK a ta také výmìnu vìže provedla. Tato akce byla financována z prostøedkù, které jsme obdrželi
od spoleènosti JVS na obnovu pøevzatého
majetku. V letošním roce je plánováno ještì vypracování projektu na rekonstrukci
vodovodního øadu v ulici od kulturního
domu k èerpací stanici smìr Nosetín, která není v dobrém stavu a na kterou by mìl
být napojen plánovaný vodovod do Nové
Vsi. Tuto opravu bychom rádi provedli
s pomocí dotace, pokud bude vhodný dotaèní titul vyhlášen. Zda bude v pøíštím
roce provedena další potøebná oprava
vodohospodáøského majetku bude na
rozhodnutí zastupitelstva. Nabízela by se
napøíklad výmìna filtru v úpravnì vody,
který již také dosluhuje.
31. èervence probìhlo na Obecním úøadu
v Chyškách veøejné projednání, týkající se
obnovy zelenì na sídlišti v Chyškách. Zúèastnìní se shodli na tom, že je potøebné
vykácet pøerostlé smrky a bøízy u bytových
domù è. 108, 109, 111 a 113 a poté prostor osázet novými stromy nižšího vzrùstu tak, aby neohrožovaly v budoucnu své
okolí. S kácením se zaène v nejbližší dobì.
Vzhledem k tomu, že obèané sídlištì projevili zájem o vybudování parkovištì mezi
domy è. 111 a 113, protože se potýkají
s nedostatkem parkovacích míst a auta tak
stojí na místech, která k tomu nejsou vhodná a nìkdy i komplikují prùjezd napøíklad

Nová podoba knihovny v Chyškách
pøi vývozu kontejnerù, bylo zadáno vypracování projektu na toto parkovištì.
9. záøí byla v budovì obecního úøadu
otevøena nová knihovna. Prostor bývalé knihovny byl nevyhovující a stísnìný.
Proto došlo ke spojení bývalé knihovny,
sousední kanceláøe, která byla døíve pronajímána a s obìma prostory byla spojena
ještì èást chodby. Vznikl tak krásný vzdušný prostor, který byl rozdìlen na knihovnu
pro dospìlé ètenáøe a na dìtské oddìlení.
Rekonstrukci provedla firma Jiøího Volfa,
která si 29. èervna letošního roku pøevzala vyklizené prostory a 9. srpna pøedala
hotové dílo. Akce byla realizována za celkovou èástku 361 441,- Kè, což byla èástka
o 36 175,- Kè nižší, než byla cena smluvní. Do knihovny byly poøízeny nové regály, které dodala firma Miroslava Kukaèe.
Byl zakoupen dìtský stolek se židlemi pro
nejmenší dìti a také stùl se židlí pro dìti
vìtší, které mají možnost využít zde poèítaè. V prostoru knihovny se poèítá s možností uspoøádat menší besedy a pro tyto
úèely byly zakoupeny skládací židle. S finální úpravou knihovny pomohly paní Ivana Dvoøáková, která zhotovila dekorace
a paní Jaromíra Hanusová svými kreativními nápady. Za to jim patøí podìkování.
V pøízemí obecního úøadu vznikl dùstojný
prostor pro knihovnu, který snad ocení
ètenáøi, ale i paní knihovnice, které vznikly mnohem lepší podmínky pro její práci.
V záøí byly dokonèeny opravy hromosvodù na všech obecních budovách naší obce.
Jednalo se o bytové domy v Chyškách,
budovu pošty, kulturní domy v Chyškách,
Kvìtuši, Ratiboøi, Nové Vsi a v Kvìtuši,
budovu knihovny v Ratiboøi, budovu staré
školy v Ratiboøi a požární zbojnici v Chyškách. Hromosvody vykazovaly závady,
které byly uvedeny v revizních zprávách,
proto byly tyto závady odstranìny a v souèasné dobì máme na všechny tyto budovy
revizní zprávy bez výhrad s potøebou další
revize po pìti letech. Stejnì tak bude nutné odstranit závady, které byly z jištìny pøi
revizích elektro na obecních budovách.
Vzhledem k situaci kolem rozšíøení vodovodu do Nové Vsi a Kvìtuše, která se
nám zkomplikovala tím, že byl pøedèasnì
ukonèen dotaèní titul, ze kterého jsme
chtìli žádat o dotaci na jeho výstavbu , ale
nemìli jsme v té dobì stavební povolení
s nabytou právní mocí a s ohledem na potøebu prioritnì øešit tento problém byl dne
17. èervna 2020 na Ministerstvo zemì-

dìlství zaslán dopis se žádostí, zda by bylo
možné pøevést prostøedky, již pøislíbené
na ÈOV Chyšky, na realizaci rozšíøení vodovodu do Nové Vsi, Vilína a Kvìtuše. Z Ministerstva pøišla 1.7.2020 odpovìï se žádostí o zaslání doplòujících údajù. Ty byly
obratem ministerstvu zaslány a 20.7.2020
zaslalo ministerstvo dopis, kde sdìluje, že
s pøevodem prostøedkù souhlasí. Zastupitelstvo obce tedy 12.8.2020 rozhodlo
svým usnesením, že bude na Ministerstvo
zemìdìlství zaslána žádost o zaøazení
akce Rozšíøení vodovodu Nová Ves, Vilín,
Kvìtuš do seznamu akcí Programu Ministerstva zemìdìlství 129 300 a soubìžnì
zaslána žádost o ukonèení administrace
akce Kanalizace a ÈOV Chyšky. S pomocí
administrátora jsme tedy zaèali okamžitì
podnikat kroky, potøebné k podání žádosti
a v tìchto dnech by žádost již mìla být na
Ministerstvu zemìdìlství. Èištièky odpadních vod budou øešeny následnì.
V minulých dnech byla zbourána èekárna
Hnìvanice u Petrovické silnice. Byla ve
velmi špatném stavu. Tvárnice byly v dolní èásti èekárny zcela rozsypané, podlaha
èekárny rozdrolená a krytina také v dezolátním stavu. Bylo proto zadáno zhotovení
nové døevìné èekárny ve stylu èekáren,
které jsou na chyšecké návsi a ta bude na
místì instalována.
V souèasné dobì probíhá rekonstrukce
bytu è. 6 v bytovém domì èp. 111 v Chyškách. Probìhla výmalba sálu v Kulturním
pokraèování na str. 2

Kaplièka Podchýšská Lhota
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pokraèování ze str. 1

cích, kterými by mìla vzniknout spoleèenská místnost pro místní hasièe.

domì v Chyškách s dalšími drobnými
úpravami. Zaèali jsme také s èištìním
obecních cest, které jsou místy hodnì zarostlé. Postupnì se nám snad podaøí jejich
prùchodnost nebo prùjezdnost zlepšit.

Ve fázi rozpracovanosti je projekt na vybudování pìti parcel pod Chyškami smìrem
ke Støíteži a také projekt na vybudování
zdravotního støediska v pøízemí budovy
Obecního úøadu v Chyškách. Pøed realizací je také oprava izolátorù na sloupech
veøejného osvìtlení v Kvìtuši, v Nosetínì
a v Ratiboøi a oprava hlavního domovního vedení v bytových domech èp. 110
a 111. Po jejím provedení bude provedena výmalba spoleèných prostor obou tìchto domù. Využila bych ráda této pøíležitosti, abych požádala obyvatele obou domù
o to, aby si ze spoleèných prostor vyklidili
všechny své vìci.

Nìkteré akce jsou ve fázi projektu nebo
pøed realizací. Jedná se napøíklad o projektovou pøípravu opravy komunikace
z Ratiboøe do Ratiboøce. V dohledné dobì
by mìl být zpracován projekt vèetnì vyøízení stavebního povolení. Pokud vše dobøe dopadne, pokusili bychom se v pøíštím
roce požádat o dotaci na tuto opravu stejnì, jako tomu bylo u komunikace z Kvìtuše do Rùžené. Byl zadán také projekt na
stavební úpravy domu è. 24 v Hnìvani-

Stanislava Hejnová - starostka

Biograf Naše Chyšecko
Spolek Naše Chyšecko v létì 2020 uspoøádal již tradièní letní promítání filmù na farské
zahradì v Chyškách. 25. èervence byl promítán nový èeský film Jiøího Havelky Vlastníci,
který pøilákal rekordní poèet divákù. Tragikomedii, odrážející reálie schùze vlastníkù a
odhalující lidské charaktery, shlédlo více než 60 divákù. 31. èervence byl pøipraven poetický irský film pro dìti Píseò moøe, na který pøišlo pøes 30 dìtských i dospìlých divákù.
Poèasí letos promítání pøálo a tìšíme se na další sezónu, která snad bude k poøádání
spoleèenských akcí pøíznivìjší.
Kromì letních promítání spolek udržuje okolí fary a kostela. Pùvodnì plánovanou výstavu fotografií pøerušila opatøení proti šíøení viru, a tak spolek investoval do tøech pivních
setù, kterými rozšíøil sadu dvou již vlastnìných. Pivní sety si bezplatnì pùjèují ostatní
spolky i další zájemci. Zájemci o zapùjèení pivního setu èi sady více setù (celkem pìt)
se mohou obrátit na pøedsedu spolku Jana Picha èi na pokladníka Vladimíru Maksovou.
Vladimíra Maksová
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Požehnání obrazu
sv. Václava na místì
U Václava pod Vilínem
V naší krajinì je mnoho míst, kterým naši
pøedkové dali duši tím, že zde postavili
kaplièku, køížek nebo povìsili obrázek
svatých. Vìtšinou tomu pøedcházel nìjaký
pøíbìh, napøíklad se na místì stalo nìjaké
neštìstí nebo naopak se stalo nìco, za co
bylo tøeba podìkovat. Jedním z takových
míst je U Václava, což je lesní køižovatka
v místì pod Vilínem. Pamìtníci vìdí, že již
dlouhá léta na tomto místì visí obrázek
svatého Václava. V minulých letech byl
mnohokrát obnoven a protože se na nìm
opìt podepsal zub èasu, bylo nutné se postarat o obrázek nový. Tentokrát se o nìj
postarala obec Chyšky, na jejímž katastru
se místo nachází.
V pondìlí 28.záøí 2020 v 15 hodin byl nový
obraz, který byl umístìn na mohutném
dubu, místním panem faráøem požehnán.
Obraz financovala obec Chyšky a zhotovila ho firma Graphic Live pana Vladimíra
Prušky. Dubový podklad pod obraz vèetnì
jeho zarámování zhotovil pan Petr Koudelka ze Záluží, který obraz také umístil na
vzrostlý dub na této lesní køižovatce. Veškerou svou práci i materiál na podklad obrazu vìnoval obci Chyšky jako dar.
Místo U Václava je na hranici dvou katastrù, a to katastru Mezný a Chválov a na
hranici dvou obcí – Chyšky a Nechvalice.
Velmi mne potìšilo, že se na této akci se-

tkali lidé jak z obce Chyšecké tak z obce
Nechvalické. Pondìlní odpoledne bylo velmi
chladné a deštivé, pøesto mnoho lidí, kteøí se
na této akci sešli, poèasí neodradilo.
Nìkteøí z nich se schovali pod dva stany,
které sem pøivezl pan Ladislav Štván od
SDH Chyšky. Ti, kdo potøebovali, se mohli
posadit na pøipravené lavice. Celé akci dali
velmi slavnostní ráz Trubaèi od Èertova
bøemene, kteøí zde troubili slavnostní fanfáry, ozdobili ji myslivci našeho mysliveckého spolku ve slavnostních uniformách
a také hasièi z SDH Nová Ves. Zpìvem
Svatováclavského chorálu a státní hymny
pøispìly velmi slavnostní atmosféøe chyšecké Vokalistky. Na úvod shromáždìní
jsem promluvila jménem obce Chyšky
a øeè pronesl také pan starosta obce Nechvalice. Velmi zajímavì o historii místa
U Václava hovoøil pan Jiøí Kabíèek.
Velké podìkování jménem obce bych ráda
vyslovila všem, kdo se na této velmi hezké
akci jakkoliv podíleli. Dìkuji Èeské správì
nemovitostí a døevaøské se sídlem na Vysokém Chlumci za jejich vstøícnost a možnost umístìní obrazu na strom, který je
v jejich majetku, panu Vladimírovi Pruškovi za spolupráci pøi zhotovení obrazu,
panu Petrovi Koudelkovi za zhotovení
podkladu obrazu i za jeho umístìní, panu
faráøovi za požehnání obrazu na tomto

místì, trubaèùm i Vokalistkám za dùstojný
hudební doprovod akce, myslivcùm našeho i sousedního mysliveckého spolek za
jejich úèast stejnì jako hasièùm z Nové
Vsi. Panu starostovi obce Nechvalice za
jeho projev i panu Kabíèkovi za nahlédnutí do historie, které pøítomné zaujalo. Hospodyòkám dìkuji za sladké dobroty, které
pro tuto pøíležitost pøipravily a panu Mi-

roslavovi Pešièkovi za spolupráci pøi zorganizování této akce. Všem zúèastnìným
dìkuji za to, že pøes nepøízeò poèasí pøišli a svou pøítomností dali najevo, že jim
na tomto místì záleží a že je jim pøíjemné
setkání se sousedy. Vìøím, že se najde pøíležitost a že se na tomto místì nìkdy zase
všichni spoleènì setkáme.
Stanislava Hejnová - starostka

CHYŠECKO - obèasník ze života obce Chyšky a okolí 3/2020

strana 3

Cesta k postu pøedstaveného Milevského kláštera
Dovolte mi, abych Vás v dnešním èísle Obèasníku pozvala k zajímavému vyprávìní
s panem faráøem P. Mgr. Piem Zdeòkem
Vágnerem O. Praem., který v naší obci
pùsobil bezmála pìt let jako faráø zdejší
farnosti. Ke konci letošního èervna jeho
èinnost u nás skonèila a byl mu svìøen velmi významný post. Stal se pøedstaveným
Milevského kláštera.
Svým pìtiletým pùsobením zanechal v Chyškách výraznou stopu a urèitì zùstane v srdcích mnoha chyšeckých obyvatel, kterým
byl nejen duchovním pastýøem, ale èasto
také pøítelem. Dovolila jsem si oslovit pana
faráøe s prosbou, zda by nám mohl vìnovat chvilku ze svého drahocenného èasu
a mohl zavzpomínat na tìch pìt let u nás
a také na to, jaká byla jeho cesta, než se
jeho pùsobištìm staly právì Chyšky.
Pan faráø žil v Týnci u Bøeclavi, což je moravská vesnièka necelých 10 kilometrù
vzdálená od Lanžhota. Pochází ze zemìdìlské rodiny a má dva sourozence, bratra
a sestru. Po základní škole nastoupil na
støední odborné uèilištì v Lednici, vyuèil
se traktoristou a jak øíká, byl na to náležitì
hrdý. Na uèilišti však zùstal další dva roky,
aby absolvoval nástavbu, kterou zakonèil
úspìšným složením maturitní zkoušky. Ve
svých 19 letech nastoupil do Strahovského kláštera, kde po roèní formaci absolvoval pìtileté studium na teologické fakultì
Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2003
byl na Strahovì vysvìcen na knìze.
Nedalo mi, abych se nezeptala, jak se stane, že kluk z malé vesnice, který tíhne
k zemìdìlství, zvolí najednou úplnì jinou
cestu ve svém životì. Na to pan faráø odvìtil, že tuto otázku dostává velmi èasto.
Jeho snem v mládí prý opravdu bylo to, že
bude hospodaøit a bude mít zemìdìlskou
farmu nejlépe v blízkosti lesa. Jeho cesta
k povolání knìze však mìla urèitý vývoj.
Nejprve to byla myšlenka, že možná by
mìl být knìzem, které však úplnì v poèátcích nemohl uvìøit. Zaèal si prý Boha tak
trochu zkoušet. Dával mu rùzná ultimáta
a úkoly a èekal, zda je Bùh splní. Nestalo
se tak. Rozhodujícím okamžikem se pro
nìj stala návštìva Strahovského kláštera
a pocit, že je mu zde dobøe. Mìl pocit, že toto
místo nechce opustit. Velký vliv na formování pana faráøe mìl také Páter Stanislav Kováø, který se mu stal druhým tátou, jak øíká.
Po ukonèení studií na teologické fakultì
pùsobil pan faráø dva roky na Svatém Kopeèku u Olomouce. Toto místo je pro nìho
tím, co zùstává v srdci na celý život. Ze Svatého Kopeèku odešel do Øíèan a tam byl
4 roky kaplanem. S panem faráøem spravovali sedm farností. Poté rok na Strahovì
a odtud v roce 2010 odchází do Milevska.
Zde se staral o farnosti Bernartice, Veselíèko, Chrášśany a Slabèice. V roce 2015
opustil Chrášśany a Slabèice a novým místem jeho pùsobení se staly Chyšky, které
spravoval až do letošního roku.
Do Chyšek nastoupil pan faráø po páteru
Zdíkovi a vzal na svá bedra nelehký úkol,
kterým byla stavba nových varhan v chyšeckém kostele, která byla už èásteènì
pøipravená. Zaèal od poèátku podpisem
smluv, snažil se o získání dalších finanèních prostøedkù a samozøejmì také zajišśoval samotnou stavbu varhan. Vzpomíná
na to, jak velmi se mu ulevilo, když komponenty varhan byly složené v chyšeckém
kostele a mohlo se zaèít s jejich sestavováním. S tím byly samozøejmì spojené další
potøebné vìci, kromì jiného bylo nutné
opravit kompletnì kùr. Samozøejmì kromì varhan je se životem farnosti spojeno

i spousta dalších vìcí, které musel pan faráø øešit.

Oproti nim byl Milevský klášter postaven
v mnohem kratším èase.

Pøesto, že jeho pùsobení v Chyškách trvalo pìt let, což není úplnì dlouhá doba,
zdá se, že Chyšky jsou místo které má pan
faráø opravdu rád a jak øíká, zaryly se mu
hluboko do srdce. Vzpomíná na Vánoce,
Velikonoce, ale i ostatní mše, které sloužil
a na nìž vždy pøicházelo mnoho místních
lidí. Velmi si vážil pøístupu a práce tìch,
kteøí mu byli nápomocni. Jejich ochota
a pracovitost pro nìho byla zárukou, že
když vyøkl myšlenku, co by se mìlo udìlat,
již dopøedu vìdìl, že se tak stane. Vzpomíná na bezkonkurenèní pomoc místní
kostelnice, skvìlou spolupráci s Jáhnem
Jiøím Kabíèkem, na šikovnost místních
žen, které se staraly o poøádek a výzdobu
místního kostela, na zpìvy v kostele. Není
bìžné, aby ve farnosti velikosti Chyšek
pùsobily hned dvì scholy. Když porovnává místa, kterými kdy procházel, mluví
o chyšecké farnosti jako o farnosti za odmìnu. Øíká, že Chyšky mají kouzlo, které
je tìžko popsatelné a èlovìk, který zde
žije, si ho ani neuvìdomí. Stejný názor
mají i známí pana faráøe, kteøí sem za
ním èasto pøijíždìli. Jedni z nich prý mìli
panu faráøi dokonce za zlé, že odešel ze
Strahovského kláštera do Chyšek. Když za
ním pøijeli do Chyšek, byli velmi pøekvapení, omlouvali se a øíkali panu faráøi, že
mu zdejší pùsobení závidí. Oceòovali klid
a mentalitu místních lidí.

Cílem dnešní komunity premonstrátù,
jimž milevský klášter patøí je, aby se funkce kláštera v Milevsku, která byla v minulých letech citelnì zpøetrhána, opìt zcela
obnovila. Klášter by mìl být opìt centrem
duchovního života, kultury, vzdìlání. Dùležitá je také spolupráce všech farností,
které klášteru patøí a farnost v Chyškách
je jedním z dílkù tohoto celku.

Právì o nich se pan faráø velmi hezky vyjadøuje a zdá se mu prý, že lidé v Chyškách zùstávají a neodcházejí do mìst, což
jinde je velkým problémem. Øíká se, že
lidé v kopcích jsou tvrdí, ale dobrosrdeèní
a tak na nìho místní také pùsobili. Cení si,
jak se zdejší vìnují svým dìtem. Na náboženství je v Chyškách pøihlášeno 27 dìtí,
ale nejde jen o stránku duchovní. Dìti se
vìnují sportu, jsou malými hasièi, poznávají pøírodu a to všechno k životu patøí
a každá èinnost, kterou mají dìti možnost
vykonávat, jim je dobrým základem do
dalšího života.
V letošním roce se místo pùsobení pana
faráøe zmìnilo. Stal se pøedstaveným
Milevského kláštera a spravuje farnosti
v Bernarticích, Veselíèku a Sepekovì. Sepekov je pro nìho nový, ale svým zpùsobem už ho dlouho zná ze svých návštìv
napøíklad o Sepekovských poutích. Letos
ale poprvé zažil jejich kompletní organizaci, se kterou mu pomáhali místní. Sepekov
je krásné poutní místo a bylo významné
i pro naše pøedky. Pouś si dnes spojujeme
pøedevším s atrakcemi, ale tak to nebylo
vždy. Poutì byly vždy pøíležitostí pro vìøící k hlubšímu setkání s Bohem, zmìnì
života èi smíøení a mnohdy lidé svìøovali urèitému svìtci své starosti a úmysly
a také mu sdìlovali své prosby. I v dnešní
dobì bychom mìli umìt se zastavit, zamyslet se a také umìt prosit.
Nejvìtší úkoly ale èekají pana faráøe
v klášteøe v Milevsku, jehož se stal pøedstaveným. Milevský klášter má svou bohatou a velmi dlouhou historii, o èemž svìdèí
nálezy archeologù. Území kolem Milevska
bývalo významné zøejmì ještì pøed jeho
vznikem. Místo bylo významné již v dobì
starovìku. Dle dochovaných záznamù
je jisté, že klášter byl velmi významným
a také velmi bohatým klášterem, jedním
z nejvýznamnìjším na tehdejším našem
území. Byl centrem vzdìlání, kultury ale
také jistým zabezpeèením pro zde žijící
obyvatele. Zajímavostí je, že jiné kláštery
u nás i v cizinì se stavìly mnoho desetiletí, nìkdy jejich výstavba trvala i staletí.

Pan faráø nastínil mnoho nápadù a úkolù, které pøed ním v jeho nové funkci
stojí a které by chtìl uskuteènit. Jedním
z nich je poøádání varhanního kurzu pro
všechny varhaníky. Nejen pro ty z velkých
chrámù, ale také pro vesnické varhaníky,
kteøí doprovázejí liturgii ve venkovských
kostelech. Pro to mají právì Chyšky velký
potenciál a to jsou krásné nové varhany,
na které si každý z varhaníkù urèitì rád
zahraje.
Pokraèovat bude také obnova kláštera
po stránce stavební. V pøíštím roce by
se mìlo pøízemí Latinské školy zmìnit
v zázemí, kde se bude nacházet klášterní
obchùdek, prodej vstupenek na prohlídky
kláštera, informaèní centrum a kavárna.
V souèasné dobì je tato zmìna ve fázi
projektu. První nádvoøí kláštera by mìlo
zùstat klidovou zónou, která jako první zapùsobí na návštìvníka kláštera. Tìch, kteøí klášter navštìvují je stále víc, proto se
rozšiøují i prùvodcovské služby a okruhy
prohlídek se zvìtšují. Na druhém nádvoøí kláštera je v souèasné dobì muzeum
a lesní správa klášterních lesù. V budoucnu se sem pøesune zøejmì charita, která
ke klášteru neodmyslitelnì patøí a také by
zde mìl být prostor pro poøádání vernisáží
a konferencí, po kterém je poptávka. Tøetí
a ètvrté nádvoøí kláštera by mìlo být vyhrazeno komerèní zónì. Cílem je vytvoøit
zde ubytování pro ty, kteøí chtìjí do kláštera pøijít a pobýt zde jeden až dva týdny
nebo jen pøespat. V cizinì je tato služba
klášterù zcela bìžná a je využívána lidmi, kteøí žijí velmi uspìchaným životem
a touží po zklidnìní. Ti pak využívají možností pobýt urèitý èas v prostøedí kláštera
a možnosti zastavit se. Souèástí komerèní
zóny by mìlo být také obèerstvení a stejnì
jako jiné kláštery by i ten milevský rád vybudoval malý pivovar.
Pro uskuteènìní všech tìchto cílù je zapotøebí obrovské množství práce, ale pan

faráø si myslí, že když se bude daøit, je vše
uskuteènitelné v prùbìhu dalších 10 až
20 let.
Kromì postu pøedstaveného milevského
kláštera bude pan faráø zastávat ještì jednu funkci a tou je funkce druhého jednatele Klášterních lesù Strahov se zamìøením
na honitby a zemìdìlství. Tak se mu vlastnì splnil i jeho sen z mládí, kdy se chtìl
stát zemìdìlcem. Jeho láska k pùdì nikdy
nezmizela a kdyby se Vám nìkdy zdálo, že
jste vidìli na poli traktor, který øídí pan
faráø, nemusí to být zdání. Obèas rád vypomùže kamarádùm. Po dni na traktoru je
prý sice „zbitý“, ale hlava se vyèistí. Stejnì tak se kolemjdoucím nezdá, když vidí
pana faráøe na lešení kolem bernartického kostela, který právì v tìchto dnech již
podruhé natírá, aby byl zase hezkou dominantou Bernartic.
Když pøišel do Chyšek, zapojil se do bìžného života a kromì toho, že se stal èlenem Sboru dobrovolných hasièù v Chyškách, mìl mnoho kamarádù mezi myslivci
a poznal jejich èinnost. Odhodil pøedsudky
z mládí a stal se i myslivcem. Posezení na
posedu je pro nìj pøíležitostí pro chvíle ticha a zamyšlení v jeho pracovnì tak nabitém životì.
Rozhovor s panem faráøem byl velmi pøíjemný, mohl by trvat mnohem déle a stále
by bylo co probírat. Pøesto jsme se museli
rozlouèit a tak jsem se ještì na úplný závìr
zeptala pana faráøe na to, jak vnímá souèasnou dobu, která v mnohých z nás vzbuzuje pocity strachu a úzkosti. Jak znám
pana faráøe, doufala jsem v povzbuzující
odpovìï a té jsem se opravdu doèkala.
Pan faráø se krátce zamyslel a øekl, že
on je pøesvìdèen, že souèasná situace je
z velké èásti ekonomickou záležitostí
a není beznadìjná. Lidé by se rozhodnì
nemìli bát a pak zùstanou zdraví. Všechno máme v hlavì i nemoc. Odkázal se ke
slovùm Ježíše, který když vstal z mrtvých
a setkal se s apoštoly, øekl: „Nolite timeze“
(„Nebojte se, já jsem pøemohl svìt“). Pan
faráø je pøesvìdèen, že Covid je nemoc,
která nás nepoloží, když se nedáme.
Dìkuji panu faráøi za jeho povídání a pøeji
mu do jeho dalšího pùsobení mnoho sil,
pevné zdraví a štìstí, aby se mu podaøilo
realizovat všechny své plány.
Stanislava Hejnová - kronikáøka

Dne 15.11.2020
se v Kostele svatého Prokopa v Chyškách
uskuteèní modlitba Nešpor, pøi níž bude požehnáno nové CD Chyšeckých varhan a poté bude
možné vyslechnout krátký varhanní koncert.
Všichni jsou srdeènì zváni.
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Mateøská
škola

V úterý 1. záøí jsme zahájili nový školní rok 2020/2021.
Do mateøské školy je zapsáno 57. dìtí. Dìti jsou rozdìleny
podle vìku a schopností do tøech tøíd.
První tøídu navštìvuje 18 dìtí, druhou 17 dìtí a tøetí 22 dìtí.
Školka je pro vìtšinu dìtí místem, kde tráví velkou èást
svého èasu v pracovních dnech. Je významnou souèástí
vzdìlávacího systému a jejím cílem je pøíprava na celoživotní vzdìlávání. Vede dìti k všestrannému rozvoji a
využívá svých podmínek tak, aby vzdìlávání probíhalo
nenásilnou, atraktivní formou za pøítomnosti vnitøní motivace dítìte.

Pobyt na školní zahradì

Pobyt na školní zahradì

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

Projektový den ve škole - Malý stavitel

Projektový den ve škole - Malý stavitel

Projektový den - výrobna perníèkù Poèepice

Projektový den - výrobna perníèkù Poèepice

Projektový den - výrobna perníèkù Poèepice

Projektový den - výrobna perníèkù Poèepice

Návštìva zemìdìlského družstva

Návštìva zemìdìlského družstva

Adaptace
Zaèátek docházky do školky je v životì dítìte a celé rodiny velký krok. Z batolátka, o nìjž se v rodinì všichni
starají, se stává pøedškolák, najednou tolik samostatný,
s novými zážitky, zkušenostmi, lidmi okolo sebe, ale i novými povinnostmi. Období zaèátku docházky do mateøské
školy je nároèným obdobím pro dítì a zkouškou trpìlivosti pro rodièe i paní uèitelky. To, jak dítì adaptaci ve školce
zvládá ovlivòuje samozøejmì nejvíce rodina.

Hry na školní zahradì
Celé záøí nám pøálo sluneèné poèasí, které jsme mohli využít pøi venkovních hrách na naší zahradì.

Plavecký výcvik
Od záøí se dìti ze 2. a 3. tøídy zúèastòují pøedplaveckého
výcviku v bazénu v Táboøe. Kurz, který má 10. lekcí je
veden zkušenými lektorkami a všem dìtem se moc líbí.

Návštìva
zemìdìlského družstva
V polovinì záøí nás pozval pan ing. Jan Málek na návštìvu
do Zemìdìlského družstva v Chyškách. Dìti se moc tìšily,
hlavnì chlapci. Nejvíce je zajímaly stroje.
Traktory, kombajn a øezaèka. Nejvìtším zážitkem pro vìtšinu dìtí byla možnost sednout si do kabiny øidièe. Nìkteré stroje vidìly pøi práci. Mnohé, hlavnì dìvèata, nadchlo
malé telátko, které si mohla pohladit. Také si mohly osahat sklizenou pšenici, oves, kukuøici a øepku.
Na závìr všechny dìti dostaly malé obèerstvení a obrázky.

Šablony pro MŠ Chyšky II
I nadále pokraèujeme v realizaci aktivit, které jsou hrazeny z OP VVV.
V projektovém dnu pod názvem „ Malý stavitel“ si dìti s
paní lektorkou z Malé technické univerzity nejdøíve povídaly o tom, co je budova, stavba, jak jsou oznaèeny. Stavìly silnici podle plánu, èetly spoleènì z mapy. Nakonec
si procvièily matematickou gramotnost pomocí prodeje a
nakupování budov.
Poslední den v záøí jsme s dìtmi v rámci projektového
dne mimo školu vyrazili autobusem do rodinné výrobny
perníèkù do Poèepic. Dìti se podívaly do výrobny, dozvìdìly se zábavnou formou vše o perníku, který ochutnaly.
Nakonec si samy mohly nazdobit své perníèky.
Jana Bardová – øeditelka MŠ

Návštìva zemìdìlského družstva
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Základní škola Chyšky
Projekty základní školy Chyšky
Modernizace uèebny pøírodních vìd a polytechnických dovedností
Základní škola Chyšky podala žádost do 2. výzvy MAS Støední Povltaví – IROP – Zlepšení kvality vzdìlávání a s projektem Modernizace uèebny pøírodních vìd a polytechnických dovedností byla úspìšná.
Hlavním cílem projektu je zkvalitnìní výuky pøírodovìdných pøedmìtù a polytechnických dovedností spolu se zvýšením
motivace žákù pøedmìty tìchto zamìøení dále studovat. To je zajištìno díky poøízení vybavení do uèebny pøírodních
vìd a uèebny polytechnických dovedností. V rámci projektu je též zajištìna bezbariérovost školy pomocí schodolezu a
vybudování bezbariérového WC.
Specifickými cíli projektu jsou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Dopravní výchova
V pátek 18. záøí 2020 se na naší škole uskuteènil dopravní výcvik žákù 4. tøídy, který byl rozdìlen do ètyø blokù.
Nejdøíve se žáci v uèebnì fyziky seznámili s dopravními
znaèkami, na interaktivní tabuli øešili rùzné situace na køižovatkách, chování chodcù v silnièním provozu, vybavení
jízdního kola. Na asfaltové dráze za školou si prakticky vyzkoušeli na jízdním kole jízdu zruènosti a jízdu na mobilním dopravním høišti, kde jezdili podle pravidel silnièního
provozu. Ve tøetím bloku každý žák øešil dopravní test a po
vyhodnocení a opravì chyb èekal na všechny dopravní film
s názvem Èervený blesk. V jarních mìsících bude dopravní výcvik pokraèovat druhou èástí, kde žáci mohou získat
prùkaz cyklisty, takový první øidièský prùkaz. Dopravní výchova dìtí a mládeže je jako jeden z pilíøù ochrany zdraví
a prevence úrazù.
Josef Vachta

modernizace výuky pøírodních vìd a polytechnických dovedností vè. zapojení nových výukových metod,
zkvalitnìní vzdìlávacího procesu na škole,
zvýšení využívání moderních technologií pøi výuce,
zvýšení zájmu o pøírodní vìdy, hlavnì o vyuèovanou chemii, fyziku, pøírodopis a pøírodovìdu,
zvýšení zájmu o technické pøedmìty,
pøíprava žákù na studium na støedních školách,
zkvalitnìní pøípravy žákù v oblasti pøírodních vìd a polytechnických dovedností pro pøípadné další studium na
pøírodovìdnì èi technicky zamìøených školách v Èeské republice,
vštípení základních znalostí a dovedností, které žáci upotøebí v návazném studiu, popøípadì pøi výkonu zamìstnání,
zajištìní kroužkù: Mladý technik, Šikovné ruce, Pøírodovìdný kroužek
zajištìní bezbariérovosti.

Celkové náklady projektu byly vyèísleny na 1 183 107. 64 Kè. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, finanèní podporu projektu poskytl i zøizovatel školy.

ŠABLONY
Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy jako Øídicí orgán Operaèního programu Výzkum, vývoj a vzdìlávání vyhovìlo žádosti naší školy a rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci Výzvy è. 02_18_063 Šablony II – mimo hlavní mìsto
Praha v celkové výši 778 007,- Kè.
Finanèní prostøedky budou použity na tyto aktivity:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vzdìlávání pedagogických pracovníkù základní školy - ètenáøská a matematická gramotnost, cizí jazyky, inkluze, ICT
Vzdìlávání pedagogického sboru základní školy zamìøené na inkluzi
Využití ICT ve vzdìlávání v základní škole
Projektový den ve škole
Ètenáøský klub pro žáky základní školy
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy
Douèování žákù ZŠ ohrožených školním neúspìchem
Vzdìlávání pedagogických pracovníkù školní družiny – ètenáøská gramotnost, inkluze, ICT
Využití ICT ve vzdìlávání školní družiny
Klub zábavné logiky a deskových her pro úèastníky
školní družiny
Projektový den ve školní družinì

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu
je maximální podpora žákù v základní škole, zlepšení kvality vzdìlávání a výsledkù žákù v klíèových kompetencích.

První školní den
1. záøí 2020 se v chyšecké škole sešli noví prvòáèci i se
svými rodièi. Pøivítaly je øeditelka školy Monika Bardová
s asistentkou pedagoga Alenou Brzkovou, která jim pøedala Zápisníèky s informacemi a dáreèky, které využijí pøi výuce. Dìti dostaly balíèky s výtvarnými potøebami, uèebnice
a pracovní sešity. Spolek rodièù vìnoval výukovou pomùcku na èeský jazyk. Pøedat knihu „Kvak a Žbluòk jsou kamarádi“ s vìnováním pøišly i starostka obce Stanislava Hejnová s matrikáøkou Janou Vaèlenovou. Vychovatelka Ivana
Peciválová pøedala rodièùm informace o školní družinì
a dìtem pøedala školáka z kartonu. Letos do první tøídy
pøišlo 15 dìtí. 9 chlapcù a 6 dìvèat. Prvòáèci se spoleènì
vyfotili u tabule a jednotlivì ve vestibulu školy. Rodièe se
podepsali do pamìtní knihy. Všichni popøáli dìtem šśastný
start do nového školního roku.
Veronika Hadáèková, tøídní uèitelka 1. tøídy

Návštìva
Zemìdìlského družstva Chyšky
V pondìlí 14. záøí se uskuteènila celoškolní akce - exkurze
do Zemìdìlského družstva Chyšky. Ve dvou etapách (nejdøíve první, poté druhý stupeò) jsme navštívili areál družstva, kde se mohli žáci seznámit s nejnovìjší zemìdìlskou
technikou, ale také s živým exempláøem malého býèka.
Ochotní zamìstnanci nám vše vysvìtlili, žáci si mohli dokonce vyzkoušet, jaký je pohled na svìt ze sedadla velkého zemìdìlského stroje. Souèástí exkurze byla i ukázka
techniky v praxi, pøièemž se sami vyuèující mohli stát øidièi
traktoru a žáci si mohli vyzkoušet svezení v kabinì. Na závìr nás èekalo velmi milé pohoštìní, které v parném dopoledni všechny pøíjemnì osvìžilo. Chtìli bychom podìkovat
Ing. Janu Málkovi, pøedsedovi družstva, který pro nás akci
zorganizoval a pozval nás na ni.
Lucie Ventrubová

Cena
za literaturu pro dìti a mládež
Dne 24. 9. 2020 probìhlo v Národním pedagogickém muzeu a knihovnì J. A. Komenského v Praze slavnostní pøedávání ceny za literaturu pro dìti a mládež. Naše škola byla
zvolena jednoznaèným vítìzem v kategorii Poèin školních
knihoven a ocenìna odbornou porotou v Cenì za literaturu pro dìti a mládež „Suk – èteme všichni“ za rok 2019
na podporu ètenáøské gramotnosti. Žáci druhého stupnì,
kteøí navštìvovali minulý rok ètenáøský klub, namluvili
pro svoje malé kamarády audioknihu pohádek a vytvoøili
„Story cubes“. Tyto dárky poté pøedali Mateøské škole
Chyšky jako dárek dìtem. Jsme na žáky naší školy i jejich
uèitelku Ivu Pospíšilovou náležitì pyšní a doufáme, že spoleènì budeme i nadále podporovat ètenáøskou gramotnost
a zároveò dìlat radost ostatním.

Krátké pohádky od dìtí pro dìti
Ve ètvrtek 17. záøí se v Domì kultury Milevsko konal slavnostní køest knihy Krátké pohádky od dìtí pro dìti. Ocenìni byli mladí spisovatelé a malí malíøi, kteøí se na knize
podíleli. Za naši školu pøebrali ceny za nejlepší literární
práce Tereza Caltová, Lenka Øezáèová, Kateøina Zdeòková
a Michaela Marešová. Celou akci realizovala Místní akèní
skupina Støední Povltaví ve spolupráci se školami a školkami v regionu.
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Základní škola Chyšky - družina
Družina venku 2019/2020
V letošním školním roce 2019/2020 fungují na ZŠ Chyšky dvì oddìlení družiny s rozdìlením žákù 1., 2., 3. tøídy
a druhé oddìlení s žáky 4. a 5. tøídy. Naše školní družina
plní èinnosti výchovné, vzdìlávací, ale i sociální. Snažíme se o to, aby dìti trávily co nejvíce èasu na èerstvém
vzduchu a v hlavnì v pøírodì. Tomuto cíli pøizpùsobujeme
i volené èinnosti.
Tímto školním rokem nás provázel celoroèní ekologický
program Co se skrývá za bludným koøenem. Každý mìsíc
byl zamìøen na jiné téma. V záøí jsme se podívali na sílu
kouzelných bylinek, pøièemž si starší žáci pøipravili pro
mladší kamarády ochutnávku bylinných lektvarù (jitrocelový, lipový, šípkový èaj, bezovou šśávu a èaj z mìsíèku lékaøského). Další mìsíc byl ve znamení Stromových
skøítkù, které jsme si vyrobili a ozdobili s nimi náš bludný
koøen. Také jsme si v pøírodì pøipomnìli poznávání rùzných stromù a plodù. V listopadu bylo ústøedním tématem
„Tajemství døeva“ spojené s výrobou papíru a uvìdomìním si významu stromù a døeva, zkoumali jsme strukturu
kùry. V prosinci jsme se zabývali poèasím- „Slunko, déšś
a plískanice“. Pozorovali a zaznamenávali jsme zmìny poèasí. Leden nás vybízel k pomoci „Kamarádùm v nouzi“,
kdy jsme si vyrobili ptaèí krmítka, zopakovali jsme si, co
do krmítek patøí a co ne, a pøipravili pro ptáèky rychlokrmítka z ptaèího zobu a medu. Zároveò jsme se nauèili,
kteøí ptáèci pøezimují a seznámili se s tìmi, co odlétají.
V únoru jsme se stali lesními detektivy a v rámci tématu
„V bludišti stop“ jsme pozorovali a urèovali ve snìhu rùznorodé stopy zvìøe. Zároveò jsme navštívili místní krmelce a donesli zvíøátkùm nìco dobrého. Náš program bohužel vzhledem ke krizové situaci narušilo uzavøení školy,
ale urèitì zbytek èinností v rámci tohoto projektu zaøadíme v dalším školním roce.

knihovnice, paní Lenka Kváèová, pøipravila vždy milý
a bohatý program. Dále probìhly projektové dny. První byl
zamìøen na myslivost, kynologii a blízký vztah k lesùm
a naší pøírodì z pohledu myslivcù. Druhým bylo Adventní
tvoøení, kdy naše pozvání pøijaly paní Ivana Dvoøáková
a Jaromíra Hanusová. Dìti si mohly vyrobit a odnést krásné vánoèní svícny a vonné sáèky. Samozøejmostí bylo
zaøazení aktivit s ohledem na významné dny a svátky
(malování dýní, výroba vánoèních ozdob èi masek na masopust). V rámci pøiblížení se pojmu ekologie jsme s dìtmi
vyrazili do blízkého lesíka s rukavicemi a posbírali rùzný
plastový, sklenìný i železný odpad, èímž jsme si vysloužili
podìkování naší paní starostky. Tuto akci urèitì zopakujeme. Dìti byly nadšené už jen z pocitu, že pomáhají pøírodì a pøedevším životnímu prostøedí. Na tento popud nás
paní starostka požádala, zda vytvoøíme projekt, jak by si
dìti pøedstavovaly lesík do budoucna. Po úklidu si také
pøipravili starší žáci pro mladší dìti povedený program
pod názvem „Hledání pokladu“, bohatý na úkoly týkající
se pøírody (myslivost, zapojení smyslù pøi poznávání pøírodnin, houbaøení). Nezapomínáme také na pohybové hry,
dle poèasí venku nebo v tìlocviènì. Snažíme se vnímat

a vyhovìt potøebám a pøáním dìtí a hlavnì podpoøit
a vést je ke kladnému pøístupu k ekologii a pøírodì.

Tajemná stezka
Ve ètvrtek 17.9. si jako již minulý rok pøipravili žáci
5. a èásteènì 4. tøídy zábavné odpoledne pro své mladší
kamarády z družiny. Spoleènì se dohodli na názvu „Tajemná stezka“ a tentokrát se program konal na Peterkovì
vrchu. Poèasí nám pøálo a my se tìšili po pøípravì na pøíchod mladších dìtí. Ty se následovnì rozdìlily do týmù,
zvolily si název skupiny a dostaly kartièky, na které se
zaznamenávalo pomocí razítek plnìní úkolù. Bylo celkem 5 stanovišś, pøièemž dìti mìly zdolat pøekážkovou
dráhu, dále pak chùzi se lžící a pingpongovým míèkem,
složit puzzle s tématikou lesní zvìøe, se zavázanýma oèima je èekala zkouška smyslù, konkrétnì chuti a hmatu
a manuální zruènost si vyzkoušely pøi zatloukání høebíkù.
Po splnìní všech úkolù na dìti èekal poslední úkol a to
najít sladký poklad, jak jinak než schovaný v truhle. I tento úkol dopadl na výbornou a všechny dìti si odpoledne
velmi užily. Velké díky patøí starším žákùm za spolupráci,
svìdomitost a kreativitu pøi vymýšlení programu.
Za školní družinu:
Lenka Demská Stiborová a Ivana Peciválová

Inspirací pro nás byl i projekt „Družiny venku“, ze kterého jsme èerpali nápady pro další èinnosti v pøírodì, aś už
to byla výroba poletuch a následný turnaj v jejich házení, malování do snìhu nebo pokusy se snìhem a vodou.
Nìkolikrát jsme navštívili i místní knihovnu, kde pro nás

Køížovka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Když doplníš všechny øádky, ve sloupeèku uprostøed najdeš další pohádkovou postavièku.
1.

Pejskové z veèerníèku se jmenují ……….. a Špagetka

2.

Kdo bydlel v kouzelném klobouku s Bobem

3.

Jak se øíká dceøi krále a královny

4.

Kdo lapá dušièky do hrníèkù

5.

Kamarádka maxipsa Fíka

6.

Známá vèelka, kamarádka Vilíka

7.

Kdo trestal Trautenberka za jeho špatnosti

8.

Jak se jmenuje víla, která ráda tanèila

9.

Kamarád vèelky Máji

10.

Kocour, který chodil v botách a mluvil

11.

Motýl, který kamarádil s Makovou panenkou

12.

Kdo bydlel v rybníku Brèálníku

13.

Loupežník z lesa Øáholce
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Turistky Chyšky
Šumava 16. – 18. záøí 2020
Jarní výlet na Šumavu nám neumožnil náhlý výskyt covidu
– 19, a tak jsme se vypravily až na podzimní putování Šumavou. Odjezd byl domluven na 8.00 hodinu, støedu 16.
záøí 2020 v poètu 10 žen. Sluneèný den dával dobrou náladu i výletní pohodu, a tak cesta smìrem na Písek, Vodòany, Bavorov, Prachatice, Volary až do našeho cíle Nové
Pece rychle ubìhla. V penzionu Hvozd nás mile pøivítal
majitel pan Švejda a my po uložení našich vìcí a po krátkém odpoèinku se svaèinou jsme vyšláply na 16 km trasu.
Vydaly jsme se po žluté turistické znaèce na rozcestí Klápa, dále podle Schwanzenberskéko kanálu k bývalé osadì Huśský Dvùr, do vesnièky Bližší Lhota a pøívozem pøes
Lipenské jezero do Horní Plané. Chvíli odpoèinku jsme
trávily pozorováním okolí pøívozu. Obloha varovala pøed
blížícím se deštìm, a tak cesta k nedalekému vlakovému
nádraží byla ve svižnìjším tempu. Úkryt pøed prudkým deštìm nám poskytl pøístøešek na nástupišti. Vyprávìní pøíhod
z našich výletù zkrátilo dobu èekání na zpoždìný vlak. Pøi
pøíjezdu do Nové Pece nebylo po dešti ani památky. Vycházka obcí ukázala, že je døevaøskou osadou s èilým cestovním
ruchem, turistikou a službami. Velmi se nám líbily rodinné
domky, pìknì zmodernizovaná budova školy s tìlocviènou,
družinou, jídelnou i mateøskou školou, obklopená velkou
zahradou, blízkým lesem i lukami.
Ètvrteèní ráno bylo chladné, obloha šedivá a smutná.
Èekal nás výstup na Plešné jezero. Déšś ale nepøišel, jen
mlha byla prùvodcem celý den. Cesta vedla mírným stou-

páním ke Koòskému vrchu a Øíjišti. Nároènìjší byl úsek
po Kamenném moøi, které se rozkládá na ploše 6 ha.
Plešné jezero v nadmoøské výšce 1 092 m bylo zahaleno
hustou mlhou. Pøišly jsme o úchvatný pohled na hladinu
jezera ledovcového pùvodu a 220 m skalní stìnu nad jezerem, na které se nachází 14,5 m vysoký žulový památník Adalberta Stiftera, básníka Šumavy. Zpìt cesta vedla
pøes Raškov, Láz do Nové Pece, kde nás po 20 km trase
èekala dobrá veèeøe a zasloužený odpoèinek. V pátek poslední den pobytu jsme odjely auty do Frymburku. Pøálo
nám hezké sluneèné poèasí a cílem cesty byl Vítkùv Hrádek. Pøívoz pøes Lipno pøevezl všechny do Frýdavy. Odtud
jsme vystoupaly asi po sedmi kilometrové lesní cestì do
horské vísky Svatý Tomáš (995 m), která nese jméno podle gotického kostela sv. Tomáše, opraveného v roce 1997.
Prùèelní stìna se štítem a vìžièkou je obložena šindelem.
Zbýval již jen 1 km a ocitly jsme se na nejvýše položeném
hradu v Èeské republice, hezkém Vítkovì Hrádku, kde
byl v roce 1394 vìznìn panskou šlechtou král Václav IV,
syn krále Karla IV. K prohlídce Hrádku všechny návštìvníky vítal kastelán a muzikanti z Rakouska. Po výstupu
na vyhlídkovou vìž byl všem odmìnou úžasný pohled na
Šumavu, Lipno, Novohradské hory a rakouské Alpy. Stejnou cestou jsme se navrátily k pøívozu a s ním zpìt do
Frymburku.
Se Šumavou jsme se rozlouèily dobrou veèeøí v restauraci v Kováøovì u Lipna a zhodnotily náš výlet známkou
výbornou.
Turistky Chyšky

Na Vítkovì Hrádku

Pøívoz ve Frymburku

Slavnostní otevøení novì zrekonstruované knihovny
Ve støedu 9. záøí se v budovì Obecního úøadu v Chyškách
uskuteènilo slavnostní otevøení novì zrekonstruované
knihovny. Po klavírním vystoupení Natálie Práškové byly
nové prostory pøedstaveny paní starostkou Stanislavou
Hejnovou, která pøivítala pana místostarostu, pozvané
hosty i všechny ostatní, kteøí se pøišli na novou knihovnu podívat a podìkovala všem, kdo se jakkoliv podíleli
na její rekonstrukci a výzdobì. Mezi pozvanými hosty
byly øeditelka Základní školy Chyšky Mgr. Monika Bardová a øeditelka Mateøské školy Chyšky paní Jana Bardová,
se kterými knihovna úzce spolupracuje. Pozvání pøijal
i chyšecký pan faráø P. Bedøich Pøemysl Hanák, O. Praem,

který také pronesl pár milých slov. Nechybìla ani Mgr.
Lenka Havrdová z oddìlení regionálních služeb z Mìstské
knihovny Písek, která povìdìla nìco o døívìjší knihovnì,
zhodnotila tu nynìjší, popøála jí úspìch v nových prostorách a hlavnì mnoho spokojených ètenáøù. Na závìr nezapomnìla podìkovat bývalé paní knihovnici Janì Dolejší,
která také pøijala pozvání, za vzornou práci a spolupráci
v letech minulých, pøedala rùži s podìkováním za to, že
se rozšíøení knihovny mohlo uskuteènit paní starostce
obce a knihovnici Lence Kváèové s rùží popøála mnoho
úspìchù do její práce. Nechybìlo obèerstvení, slavnostní
pøípitek a prohlídka knihovny.

Tímto bych i já chtìla podìkovat obci Chyšky za umožnìní vìtších prostor pro knihovnu, dále všem za vykonanou práci a výzdobu, spolupracovnicím, že vydržely hluk
a otøesy, které provázely budování a hlavnì Mgr. Lence Havrdové a Janì Pokorné z Mìstské knihovny Písek za pomoc.
Doufám, že se všem tato promìna bude líbit, zachováte
knihovnì i nadále pøízeò a budete vždy odcházet spokojeni. Knihovna nabízí mnoho zajímavých titulù jak pro dìti,
tak pro dospìlé a ty budou stále doplòovány novinkami. Je
tedy z èeho vybírat. I když teï moc situace nepøeje, pøijïte
se podívat a vybrat si nìjakou knihu k odreagování.
Tìším se na Vás.
Lenka Kváèová - knihovnice

Jak se žilo na zámeècích a tvrzích, ale i na zemanském
dvorci v Rohozovì
Ve tøetím dílu knihy Zámeèky a tvrze jižních Èech aneb
Jak se na nich žije dnes se autorka Jaroslava Pixová vypravila za sedmi objekty na Strakonicku, ale i Písecku
a zcela netradiènì i do prostšího objektu – zemanského
a pozdìji svobodnického dvorce v Rohozovì na Chyšecku.
Právì v sousední Støíteži se nacházela kolébka jednoho
z nejstarších vladyckých rodù Deymù ze Støíteže, který je
nepochybnì spjat i se zemanským statkem v Rohozovì.
Velmi složité osudy tohoto dvorce, kde se dokonce svého èasu nacházel i jakýsi zámeèek, i to, jak se rozdìlil
a nakonec „spadl“ do kategorie svobodnických statkù, jsou
v knize popsány vèetnì života jeho obyvatel, ale i struèné
historie blízkých Chyšek.
Mimo to se zde doètete, jak se žilo na monumentální tvrzi v Kadovì, na pùvabném zámeèku v Poli nebo zámku
v Bratronicích, spojeného se známým cyklistou Christianem Battaglia a jeho sestrou Blankou. Neménì zajímavý
bude jistì další zámek na Strakonicku – ve Štìkni. Ten
totiž od 20. let 20. století obýval øád anglických panen,
který si zde zøídil internátní školu pro dívky. Øádové sestry je uèily cizím jazykùm, hudbì, rytmice, spoleèenskému
bontonu, dìjinám umìní a mnoha dalším vìcem. To vše
nám pøiblíží vzpomínky absolventek této školy. Dalším
objektem je zámeèek ve Štìchovicích. A bonbónkem na

závìr je „zámeèek“ ve Žïárských Chalupách, vlastnì honosná vila, které však nikdo jinak neøekne.
Knihu podpoøil mìstys Štìkeò a obce Štìchovice, Žïár,
Chyšky a Kadov. Všem patøí velký dík.
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Co nového
v Ratiboøi
Dìtský den v Ratiboøi

V sobotu 22. srpna se v Ratiboøi konal dìtský den, poøádaný místními ženami. Na høišti u kulturního domu se sešla
bezmála ètyøicítka dìtí, na které èekalo mnoho rùzných disciplín a úkolù. Po jejich splnìní se vydaly na výpravu za ukrytým pokladem, ve kterém na nì èekaly zasloužené odmìny.
Pohodové odpoledne velmi rychle utíkalo, dìti i rodièe si ho
moc užili a spoleènì tak zakonèili prázdniny.

Pouśové posezení
V sobotu 29. srpna se v sále Kulturního domu v Ratiboøi
konalo pouśové posezení, které uspoøádal místní Sbor dobrovolných hasièù spolu s ratiboøskými ženami. Pøi hezkých
lidových písnièkách s harmonikami se dobøe zpívalo, tanèilo
a èas pøíjemnì ubíhal. Zajištìno bylo i bohaté obèerstvení
a pìkné ceny v tombole. Místní i pøespolní hosté tak odcházeli maximálnì spokojeni. SDH a ženy Ratiboø dìkují všem,
kteøí se podíleli na uspoøádání této povedené akce.
Hana Ebenhochová, foto Roman Lapáèek

Co nového na Kvašśovì

15. srpna 2020 se konala na Kvašśovì mše svatá, kterou celebroval chyšecký faráø P. Bedøich Pøemysl Hanák

Výkopové práce pro nové elektrické vedení

Co nového
v Rùžené
Rùžená tvoøí

15. kvìtna jsme se v hojném poètu sešli na brigádì k úpravì
dolní èásti Rùžené. Podél potoka jsme vysázeli smrky a upravili okolí stávajícího køížku u cesty.
Od 5. záøí máme u Rùžené opìt nové slámové postavièky.
Krtka s myškou nahradila Vèelka Mája s Vilíkem. Tvorba byla nároènìjší, ale za pomoci všech „Rùžeòákù“ se dílo podaøilo.
I letos nám nové balíky slámy poskytlo ZD Chyšky a finanèním pøíspìvkem se podílela obec Chyšky. Za tuto podporu moc
dìkujeme. Tìší nás kladné reakce, které se k nám dostanou a jsou pro nás motivací na další rok
Jana Prášková

Mladí fotbalisté
z Chyšek

Od letošní sezóny 2020/2021 se fotbalový klub FC Chyšky po mnohaleté pauze opìt pøihlásil do soutìže okresního pøeboru mladších žákù. V týmu hrají jak chlapci, tak
i dìvèata. Po poèáteèním rozkoukávání v soutìži se tento
mladý tým zlepšil jak po herní, tak i po výsledkové stránce
a již má na svém kontì první soutìžní body. Kromì družstva mladších žákù probíhají každé pondìlí na fotbalovém
høišti v Chyškách i tréninky fotbalové pøípravky. V pøípadì zájmu si další noví fotbalisté mohou trénink vyzkoušet
nebo se pøijít jen podívat. V zimních mìsících budou tréninky zajišśovány v tìlocviènì ZŠ Chyšky. Dìkujeme všem
za podporu.
Milan Chochole - trenér
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SDH Nová Ves
Dìtský den
Tradièní dìtský den, poøádaný Sborem dobrovolných hasièù Nová Ves, se konal v sobotu 15. srpna na sportovišti
v Nové Vsi. Letos nikdo neøešil, jak by dìtský den mìl vypadat – hned od zaèátku bylo jasné, že bude opìt v režii dìtí.
Dìti si samy pøipravily pohádkové pøevleky a úkoly, které
plnili dospìlí a mladší dìti.
Na pohádkovou cestu byli úèastníci vysíláni se znaènými
rozestupy, aby se na úkoly mohli soustøedit a užít si je. První zastavení nás èekalo u pejska a koèièky v podání Nely
Miòhové a Lenky Øezáèové. Po splnìní úkolu týkající se této
pohádky jsme pokraèovali cestou podél lesa na Mlèkovka
a tam na nás èekal Pat a Mat (Vít a Lukáš Novákovi) s úkolem týkající se zruènosti. Kdo vystoupal na Mlèkovka ocitl se
v pøítomnosti dvou pirátek (Tereza a Karolína Caltovy), které
ho provìøily v poètech. UF!! Pùlka cesty za námi. Najednou
nás pøepadli tøi loupežníci (Jan a Jiøí Kukaèovi a Pavel Smrt),
ne a ne nás pustit dál. Nakonec jsme se vysvobodili pøesnou
trefou do terèe. A fyzickým výkonùm nebyl konec. Na dalším
stanovišti nás èekali døevorubci (Tadeáš Kukaè a Josef Smrt)
s tím, že jim musíme nasekat tøísky. Když jsme se doplahoèili
do království Elišky a Tomáška Kašparových, tak jsme skoro
vzdali požadovaný kotoul vpøed. S vidinou obèerstvení jsme
se tìšili do cíle. Na kraji lesa nás pøekvapili mimozemšśanky
(Julie a Kateøina Sirotkovy) s posledním nelehkým úkolem.
Hotovo. Koneènì jsme dorazili do cíle, kde jsme za naši snahu obdrželi odmìny.
Dìti si pøipravily svá stanovištì peèlivì a promyšlenì a všichni jsme se velice bavili. Zbytek odpoledne jsme se tìšili ze
sousedského setkání, pøi kterém nechybìlo vynikající obèerstvení.
Finanènì tuto akci podpoøila Obec Chyšky. Všem, kdo se podíleli na pøípravì a realizaci patøí velký dík.
Lenka a Václav Caltovi

Mladí hasièi Kvìtuš
Celý letošní rok se nesl a stále vlastnì ještì nese hlavnì
ve znamení rùzných omezení v souvislosti s koronavirem.
Toto se dotklo samozøejmì také naší celoroèní èinnosti
s mladými hasièi. Celé jaro jsme se nescházeli a veškeré
soutìže a akce byly také zrušeny.
První naše sešlost se tak konala až v pùlce srpna, kdy
jsme se zaèali pøipravovat na pohárové soutìže v požárních útocích a hlavnì také na soutìž Plamen 2021. První
kolo pohárové soutìže probìhlo ve Žïáru u Protivína. Dorazili jsme se dvìma družstvy v kategoriích mladší a smíšení. Mladší s èasem 29,03 s obsadili 1. místo a smíšení
s èasem 36,27 s obsadili místo 2. Na zaèátek krásný rozjezd. Následovalo další kolo pohárové soutìže. Tentokrát
to bylo 6.9.v Podolí I. Opìt jsme pøijeli s mladšími a smíšenými. I zde se nám velmi daøilo a obhájili jsme pøedchozí
výsledek. Mladší s èasem 28,84 s opìt 1. místo a smíšení
èasem 30,58 s místo 2.
V sobotu 19. 9. probìhl na Mozolovì další roèník soutìže Plamen 2021- podzimní èást. My jsme dorazili na tuto
soutìž tradiènì se tøemi kategoriemi a to pøípravka, mladší a starší. Vinou nemocí za pøípravku nastoupili opravdu
ti nejmladší a vùbec se neztratili. Prùbìžnì nám v této
kategorii patøí 3. místo. Mladší, kteøí prošli generaèní výmìnou také nezklamali a zde nám patøí zatím prùbìžné
5. místo. To starším se tento závod moc nepovedl. Celkové
10. místo není nic moc. Ale ještì zabojujeme a urèitì místa vylepšíme. Pøi koneèném nástupu byly vyhodnoceny

výsledky z minulého roèníku a to pouze podzimní èásti.
Jarní kolo se z dùvodu pandemie nekonalo. Naše pøípravka tedy v loòském roce skonèila na 2. místì, mladší taktéž
obsadili 2. místo a starší místo 5. Tøetí kolo pohárových
soutìží jsme poøádali spoleènì s hasièi z Chyšek u nás
v Kvìtuši a to v nedìli 20.9. Za velmi krásného poèasí
se k nám sjelo 32 družstev z okresu Písek. Na domácí
pùdì jsme se pøedstavili tentokrát se tøemi kategoriemi.
Mladší a smíšené jsme doplnili o pøípravku. Naše pøípravka zvládla vše s pøehledem svým vlastním a èasem 58,39
s se umístila na 5. místì. Mladší se doma pøedvedli jako
správní hostitelé a poprvé nechali vyhrát nìkoho jiného…
Èasem 43,55 s obsadili tentokrát 4. místo. Smíšení dlouho atakovali s èasem 30,50 s ve své kategorii první místo. Nakonec je pøedbìhl tým z Dobrošova a doma zùstala
støíbrná medaile.
Zde bych rád podìkoval všem, kteøí se podíleli na organizaci a pøípravì soutìže, která probìhla bez nejmenších
problémù a všichni si celé odpoledne užili. Také hasièùm
z Nové Vsi patøí velký dík za zajištìní obèerstvení. Nikdo
od nás hladový ani žíznivý neodjíždìl…
Poslední naší letošní soutìží bylo ètvrté a poslední kolo
pohárové soutìže „O putovní pohár starosty OSH Písek“
za rok 2020 a to 27.9. v Milenovicích. Prozatimní výsledky napovídali tomu, že to bude tentokrát hodnì napínavé.
Vždyś v kategorii mladší jsme se dìlili o celkové první místo spoleènì s mladými hasièi z Heømanì. Dìti z Heøma-

nì šly na start døíve než my a èasem 27,93 s nás lehce
znervóznìly. Vždyś v letošním roèníku takový èas nikdo
nedal. Takøka jako poslední jsme šli na start. Požární útok
se nám povedl náramnì a èasem 24,82 s jsme zvítìzili
nejen tento den, ale také jsme obhájili celkové 1. místo
z loòského roku. Na start pak šli ještì smíšení. Tìm se
tentokrát moc nevedlo a èasem 34,48 s obsadili 4. místo.
Po seètení výsledkù všech kol ale obsadili koneèné krásné 2. místo.
Soutìže skonèily a naše schùzky vlastnì také. Z dùvodu
dalšího omezování v souvislosti s koronavirem, další tradièní akce, kterými jsou napø. spoleèné pouštìní drakù,
zatím neplánujeme. Pøejeme si však, aby koneènì zavládl
klid a my se mohli co nejdøíve a bez obav opìt scházet pøi
rùzných akcích a schùzkách.
Za vedoucí: Jaroslav Kubec a Alena Tejnorová
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Sbor dobrovolných hasièù Chyšky
Mladí hasièi Chyšky

PO oèima dìtí

Pohárová soutìž mladých hasièù okresu Písek „O putovní pohár starosty OSH Písek“ v požárním útoku s motorovou støíkaèkou pro rok 2020 mìla zaèít již v kvìtnu,
ale vlivem jarní epidemiologické situace se rozbìhla až
23. srpna 2020 ve Žïáru u Protivína prvním kolem. Další
tøi kola se uskuteènila v mìsíci záøí v Podolí I, Kvìtuši
a závìreèné vyhodnocení se ètvrtým kolem bylo v Milenovicích u Protivína. Zde jednotlivé kategorie mladých hasièù pøijíždìly postupnì, odsoutìžily, vyhlásily se výsledky
a družstva odjíždìla domù, aby se potkaly co nejménì.
Naši mladí hasièi si vedli zdárnì a mladší žáci celkovì
obsadili 4. místo Chyšky A a 6. místo Chyšky B. Starší žáci
ve svém výkonu mìli vzestupnou tendenci a nakonec
skonèili na pìkném 3. místì. Podìkování patøí samotným
soutìžícím, jejich vedoucím a rodièùm dìtí.

Okresní sdružení hasièù v Písku ve spolupráci s Hasièským
záchranným sborem Písek uspoøádalo 46. roèník celostátní soutìže Požární ochrana oèima dìtí a mládeže pro rok
2020. Letošní soutìže se i pøes velké potíže zpùsobené
vyhlášením plošných opatøení kvùli koronaviru zúèastnilo v okresním kole celkem 206 dìtí ze šesti mateøských
škol, šesti základních škol, tøí sborù dobrovolných hasièù
a jednoho ústavu pro mentálnì postižené. Soutìžilo se
ve tøech kategoriích - literární a výtvarné práce, digitální
technologie. Vyhodnocení okresního kola pro milevskou
èást probìhlo 9. záøí 2020 v restauraci „Stodola“ v Milevsku. Vyhodnocení se zúèastnil Ing. Jiøí Heinrich, starosta
Okresního sdružení hasièù okresu Písek, Jiøí Novák, vedoucí hodnotitelské komise a pøedseda odborné rady prevence, dále èlenové odborné rady prevence a další hosté.
Podìkování si zaslouží všichni úèastníci této prospìšné
soutìže, jejich uèitelé a rodièe a u mladých hasièù také jejich vedoucí. Pravidelnými úèastníky této soutìže je vždy
Mateøská škola Chyšky a Základní škola Chyšky. V letošním roce mezi vyhodnocenými byli v kategorii výtvarných
prací žáci ZŠ Chyšky Rozárka Kortanová a Pavel Èižinský.
Ze 2. ZŠ J. A. Komenského v Milevsku byla vyhodnocena
Natálie Prášková. V kategorii literární práce z téže školy
také sourozenci Michael Prášek a Natálie Prášková.

Plamen
Na Mozolovì za pìkného poèasí byl 19. záøí 2020 zahájen nový roèník PLAMEN 2021 (má pokraèovat v mìsíci
kvìtnu 2021). Mladí hasièi soutìžili ve tøech disciplínách.
V závodu požárnické všestrannosti plnili mnoho úkolù vázání uzlù, 1. pomoc, støelba ze vzduchovky, topografie,
požární ochrana, pøekonávání pøekážky na vodorovném
lanì. Další byla štafeta 4 x 60 metrù a štafeta požárních
dvojic. Opravdu pìkný výkon pøedvedli mladší žáci z Chyšek, kteøí ve všech tøech disciplínách obsadili 1. místa
a na jaøe je èeká požární útok a hodnocení kroniky. Prùbìžné výsledky podzimního kola - mladší žáci Chyšky
1. místo, starší žáci 9. místo.
Na Mozolovì byl také vyhodnocen PLAMEN 2020, ze
kterého zbylo pouze podzimní kolo, jarní kolo se neuskuteènilo. Mladší žáci z Chyšek obsadili 5. místo, starší žáci
6. místo. Podìkování za plynulý a bezpeèný chod celé
soutìže patøí organizaènímu týmu vedenému Ladislavem
Štvánem z Chyšek.

Starší žáci pøi útoku v Kvìtuši

Mladší a starší žáci z Chyšek po skonèení soutìže Plamen

Pouśová taneèní zábava
V sobotu 4. èervence 2020 poøádal Sbor dobrovolných
hasièù Chyšky pouśovou taneèní zábavu, která se konala pøed místním kulturním domem. Pøíjemné letní poèasí,
pìkné posezení s hudbou, možnost obèerstvení a návštìva pouśových atrakcí uspokojila asi 300 návštìvníkù.
I rockové skupinì SCARLET se jistì dobøe hrálo. Tato spoleèenská akce se konala po delší nucené pauze (Covid 19)
a poøadatelé se rozhodli pro dobrovolné vstupné.
Josef Vachta
Mladší žáci pøi útoku v Milenovicích

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Osoba pùjèující knihy
Co si ètenáøi pùjèují v knihovnì
Nejrozšíøenìjší žánr vyznaèující se používáním „BUBLIN“ k zobrazení
mluvené øeèi nebo myšlenek
Ušatý kluk v døevácích
Doklad do knihovny
Pøíbìh, ve kterém zvíøata jednají jako lidé
Souhrn informací, který se snaží obsáhnout vìdomosti ze všech možných
oblastí vìdìní
Vchod do knihovny
Kniha, která pojednává o skupinì šesti dìtí z osady Bullerbyn
Police na knihy.
Jméno uèitele národù, od jehož smrti uplynulo tento rok 350 let
Kouzelná pohádková bytost, která pøichází na naší zemi ze vzdálených
vesmírných svìtù
Knihy o dìjinách
Jak se jmenuje sestra Elsy
Co je potøeba nejdøíve umìt, než zaèneme èíst
Jediná holka v jinak zvíøecí kluèièí partì
Oblíbený rakouský spisovatel, který píše knihy pro dìti, mládež a dospìlé
Vìrný knihomol, který rád chodí do knihovny
Èárový ...

19

Redakèní rada pøipravila pro všechny dìti dvì tajenky. Jedna je ze svìta pohádek a ta druhá knihovnická. Pøedstav si, že nìkteøí lidé jsou tak trénovaní v luštìní køížovek, že si
odpovìdi nemusí ani zapisovat. Kouknou na køížovku a za chvilku vyhrknou tajenku. A jak jsi na tom Ty? Své odpovìdi odevzdávejte do konce listopadu do knihovny, kde pak
také probìhne losování. V dalším èísle zpravodaje bude zveøejnìno nejen øešení tajenek, ale hlavnì šest úspìšných øešitelù, kteøí obdrží zajímavé ceny.
HODNÉ ŠTÌSTÍ
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Obecnì závazná vyhláška
obce Chyšky è. 4/2019

(vlevo od komunikace mezi kravínem a fotbalovým høištìm).
3)

Stanovištì sbìrných nádob je místo,
kde jsou sbìrné nádoby trvale nebo
pøechodnì umístìny za úèelem dalšího
nakládání se smìsným komunálním
odpadem oprávnìnou osobou. Stanovištì sbìrných nádob jsou individuální
nebo spoleèná pro více uživatelù.

o stanovení systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování
komunálních odpadù a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chyšky
Zastupitelstvo obce Chyšky se na svém
zasedání dne 13.11.2019 usnesením
è. 78/2019 usneslo vydat na základì
§ 17 odst. 2 zákona è. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zmìnì nìkterých dalších
zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù
(dále jen „zákon o odpadech“), 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
(dále jen „zákon o obcích“), tuto obecnì
závaznou vyhlášku:

5)

Èl. 4
Sbìr a svoz nebezpeèných složek
komunálního odpadu
1)

Èl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecnì závazná vyhláška (dále jen
„vyhláška“) stanovuje systém shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání
a odstraòování komunálních odpadù vznikajících na území obce Chyšky, vèetnì nakládání se stavebním odpadem .

2)

Komunální odpad se tøídí na složky:
a) Biologické odpady rostlinného
pùvodu
b) Papír
c) Plasty, vèetnì PET lahví
d) Nápojové kartony
e) Sklo
f) Kovy
g) Jedlé oleje a tuky
h) Nebezpeèné odpady
i) Objemný odpad
j) Smìsný komunální odpad.
Smìsným komunálním odpadem se
rozumí zbylý komunální odpad po
stanoveném vytøídìní podle odstavce
1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i).

Shromažïování nebezpeèných složek
komunálního odpadu podléhá požadavkùm stanoveným v èl. 3 odst. 4.

3)

Nebezpeèný odpad lze také odevzdávat na sbìrném místì, které je na
parc. è. 395/2 v k.ú. Chyšky (vlevo od
komunikace mezi kravínem a fotbalovým høištìm).
Èl. 5
Sbìr a svoz objemného odpadu

1)

2)

Èl. 3
Shromažïování tøídìného odpadu
1)

Tøídìný odpad je shromažïován do
zvláštních sbìrných nádob, kterými
jsou:
a) polyetylenové kontejnery se spodním výsypem – objem 1,5 m3
b) polyetylenové kontejnery se spodním výsypem – objem 2,5 m3
c) kovové kontejnery se spodním
výsypem – objem 2,5 m3
d) plastové kontejnery o objemu
120 litrù na jedlé tuky a oleje
e) velkoobjemové kontejnery.

2)

Zvláštní sbìrné nádoby jsou umístìny na stanovištích uvedených v pøíloze è. 1 této vyhlášky.

3)

Zvláštní sbìrné nádoby jsou barevnì odlišeny a oznaèeny pøíslušnými
nápisy:
a) Biologické odpady rostlinného
pùvodu - barva hnìdá, rostlinné
zbytky lze pøednostnì kompostovat na vlastním pozemku èi
v kompostérech
b) Papír - barva modrá
c) Plasty, PET lahve, nápojové kartony - barva žlutá
d) Sklo - barva zelená
e) Kovy – velkoobjemový kontejner
s nápisem KOVY
f) Jedlé oleje a tuky – barva èervená

4)

Do zvláštních sbìrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních
odpadù, než pro které jsou urèeny.

Sbìr a svoz nebezpeèných složek
komunálního odpadu je zajišśován
ètyøikrát roènì jejich odebíráním na
pøedem vyhlášených pøechodných
stanovištích pøímo do zvláštních
sbìrných nádob k tomuto sbìru urèených. Informace o sbìru jsou zveøejòovány na úøední desce obce, na
výlepových plochách, v místním rozhlase, na www.stránkách obce.

2)
Èl. 2
Tøídìní komunálního odpadu
1)

Tøídìný odpad (plasty, papír, sklo,
biologický odpad rostlinného pùvodu) lze také odevzdávat na sbìrném
místì, které je umístìno na parc.
è. 395/2 v k.ú. Chyšky (vlevo od komunikace mezi kravínem a fotbalovým høištìm).

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozmìrùm nemùže být umístìn do sbìrných nádob
(napø. koberce, matrace, nábytek ).
Sbìr a svoz objemného odpadu je
zajišśován ètyøikrát roènì jeho odebíráním na pøedem vyhlášených
pøechodných stanovištích pøímo do
zvláštních sbìrných nádob k tomuto
úèelu urèených. Informace o sbìru
jsou zveøejòovány na úøední desce obce, na výlepových plochách,
v místním rozhlase, na www.stránkách obce.

3)

Objemný odpad lze také odevzdávat
na sbìrném místì, které je na parc.
è. 395/2 v k.ú. Chyšky (vlevo od komunikace mezi kravínem a fotbalovým høištìm).

4)

Shromažïování objemného odpadu
podléhá požadavkùm stanoveným v
èl. 3 odst. 4.
Èl. 6
Shromažïování smìsného
komunálního odpadu

1)

2)

Smìsný komunální odpad se shromažïuje do sbìrných nádob. Pro úèely
této vyhlášky se sbìrnými nádobami
rozumìjí:
a) popelnice 110 litrù, popelnice
240 litrù, plastové kontejnery
1100 litrù
b) velkoobjemové kontejnery (u høbitova a na sbìrném místì)
c) odpadkové koše, které jsou
umístìny na veøejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného smìsného komunálního odpadu.
Smìsný komunální odpad lze také
odevzdávat na sbìrném místì, které
je na parc. è. 395/2 v k.ú. Chyšky

Èl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1)

Stavebním odpadem se rozumí stavební a demolièní odpad. Stavební
odpad není odpadem komunálním.

2)

Stavební odpad lze použít, pøedat èi
odstranit pouze zákonem stanoveným zpùsobem.

3)

Pro odložení stavebního odpadu je
možné objednat obecní traktor s valníkem, který bude pøistaven a odvezen za úplatu. Objednávky pøijímá
obecní úøad.
Èl. 8
Zpìtný odbìr výrobkù

1)
Baterie (tužkové, ploché, knoflíkové, monoèlánky a apod.) lze odkládat do
sbìrných nádob - plastových boxù umístì-
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ných ve vestibulu obce, v prodejnì prùmyslového zboží, v základní škole a na další
místa v souladu se zákonem o odpadech.
2)
Elektrická a elektronická zaøízení pocházející z domácností lze odkládat
do plastového boxu umístìného ve vestibulu obce a na další místa v souladu se
zákonem o odpadech.
Èl. 9
Závìreèná ustanovení
1)

Nabytím úèinnosti této vyhlášky se
zrušuje obecnì závazná vyhláška
obce è. 2/2015 o stanovení systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování
komunálních odpadù a nakládání se
stavebním odpadem na území obce
Chyšky, ze dne 9. 12. 2015 a obecnì
závazná vyhláška è. 1/2015 o stanovení systému komunálního kompostování a zpùsobu využití zeleného
kompostu k údržbì a obnovì veøejné
zelenì na území obce Chyšky ze dne
22. 4. 2015.

2)

Tato vyhláška nabývá úèinnosti dnem
1. 1. 2020.

Stanislava Hejnová
starostka

Marek Hadrbolec
místostarosta

UPOZORNÌNÍ
Obecní úøad Chyšky dává na vìdomí všem obèanùm, rekreantùm
a chalupáøùm, že pracovníci Obecního úøadu provedou sbìr železného šrotu, plastù, baterií, televizorù a pneumatik v jednotlivých osadách
obce v následujícím termínu dle níže uvedeného rozpisu:

PONDÌLÍ
dne 2. listopadu 2020

ÚTERÝ
dne 3. listopadu 2020

STØEDA
dne 4. listopadu 2020

ÈTVRTEK
dne 5. listopadu 2020

PÁTEK
dne 6. listopadu 2020

Kvìtuš
Kvašśov
Nosetín
Rùžená
Vilín
Nová Ves
Vodìrady
Radíkovy
Mezný
Hrachov
Záluží
Rohozov
Podchýšská Lhota
Hnìvanice
Branišovice
Ratiboø
Ratiboøec
Nálesí
Chyšky

Žádáme obèany, kteøí chtìjí sbìr odvést, aby si ho v tomto termínu
pøipravili pøed svými domy. Pneumatiky budou odvezeny pouze bez
diskù, baterie nepoškozené. Sbìr bude provádìn v tìchto dnech v rozmezí od 7.00 hodin do 15.00 hodin.
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Sòatky
Kostel sv. Prokopa:
Radek Peèený z Bratøejova
a Eliška Marešová z Bratøejova
dne 27.06.2020
Pavel Mokrý z Lužce n/Vlt.
a Michaela Dvoøáková z Lužce n/Vlt. –
dne 30.08.2020

Novomanželùm pøejeme hodnì štìstí, lásky a spokojenosti
na spoleèné cestì životem.
Stanislava Hejnová - starostka

Narozená
miminka

75 let
Bardová Jaroslava z Ratiboøe
85 let
Pudil Václav z Nové Vsi
90 let
Bìhounková Jiøina z Chyšek

Vršecký Jakub z Chyšek
Fara Tomáš z Chyšek

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

Opustili nás

Jubilea

Cézová Marie z Nosetína
Topièová Bohumila z Nové Vsi

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

Dovolte mi, abych vyjádøila všem
pozùstalým hlubokou soustrast jménem Obce Chyšky.
Stanislava Hejnová - starostka

Vítání obèánkù dne 27.9.2020
Mezi obèany byly pøijaty novì narozené dìti. Všem dìtem a jejich rodièùm pøejeme hodnì spoleèného štìstí a lásky v životì.
Stanislava Hejnová - starostka

Anastázie MAKSOVÁ z Nosetína

Alois JAKEŠ z Chyšek

Tereza KUBECOVÁ z Kvìtuše

Natálie KUBECOVÁ z Kvìtuše

Karolína ŠTOCHLOVÁ z Kvìtuše

Amálie CHOCHOLOVÁ z Rùžené

CHYŠECKO - obèasník ze života obce a okolí

Vydává: Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky, IÈ: 00249718, E-mail: obec@chysky.cz, www.chysky.cz
na základì zapsání do evidence periodického tisku ev.è. MK ÈR E 22151, vedené u Min. kultury Èeské republiky
Vydání: øíjen 2020
Redakèní rada: Stanislava Hejnová, Lenka Kváèová
Grafické zpracování, sazba a tisk: Graphic Live s.r.o. ©2020
0 000100 000184
Náklad: 1 000 ks NEPRODEJNÉ! Neprošlo jazykovou úpravou.

