Vážení spoluobèané,
dovolte mi, abych Vás pozdravila pøi pøíležitosti vydání letošního posledního èísla obèasníku Chyšecko, které vychází v èase Adventu. Prožíváme jedno z nejhezèích období roku, které je zvláštní svou neopakovatelnou atmosférou. Je to období, kdy se pøíroda kolem nás ukládá k zimnímu spánku, poletují první vloèky snìhu a my také více
pobýváme ve svých pøíbytcích a užíváme si klidnìjší èas, ze kterého nás za pár mìsícù vytrhne pøicházející jaro
a spousta nové práce na našich zahradách a zahrádkách.
Advent je èas zklidnìní a rozjímání, èas èekání na Vánoce a pøíchod nového roku. V našich domech a bytech voní koøení
z vánoèních perníèkù, maminky a babièky peèou cukroví. Každou nedìli zapalujeme další svíèku na adventním vìnci
a pozorujeme, jak se èas do Vánoc krátí. Ve vyzdobených domácnostech jistì nechybí vìtvièka jmelí, které by nám pro
pøíští rok mìlo pøinést do domu štìstí.
Blíží se den, kdy se snad v každé domácnosti rozzáøí vánoèní stromeèek a my spoleènì usedneme za zvuku koledy
ke slavnostnì prostøenému stolu.
Ráda bych Vám popøála jménem Obce Chyšky, abyste si adventní èas prožili opravdu v klidu a v pohodì. Pøeji Vám krásné
prožití vánoèních svátkù, pøedevším dìtem pøeji, aby Ježíšek pøinesl dárky, které si moc pøály. Do nového roku pøeji všem
pevné zdraví, štìstí a spokojenost v rodinném i v pracovním životì.
Stanislava Hejnová - starostka

Èinnost Obce Chyšky
Vážení spoluobèané,
dovolte mi, abych Vás opìt, jako v každém
èísle našeho obèasníku, informovala o èinnosti Obce Chyšky. V období od vydání minulého èísla byly nìkteré plánované akce
dokonèeny, realizace nìkterých probíhá
a nìkteré se naopak k realizaci pøipravují.
K tìm dokonèeným akcím patøí napøíklad
výmìna garážových vrat v hasièské zbrojnici v Chyškách za sekèní lamelová vrata.
Výmìnou vrat se vytvoøila úplnì jiná tepelná pohoda pro garážovanou hasièskou
techniku. Akce byla provedena s podporou dotace z Jihoèeského kraje ve výši
70 % z uznatelných nákladù.
Dokonèena byla oprava garsoniéry v domì
è. 110. Také tato akce byla realizována
s pomocí dotace z programu obnovy venkova ve výši 60 % z uznatelných nákladù.
V Záluží byla dokonèena oprava kulturního domu. Na tuto opravu, pøi které mìla
být vymìnìna okna kulturního domu byla
vyèlenìna èástka ve výši 100 000,- Kè. Obèané Záluží si však nìkteré práce s výmìnou spojené udìlali svépomocí a ušetøili
vyèlenìné prostøedky. Díky tomu mohl být
kulturní dùm ještì vymalován a instalována kamna.

Byla dokonèena úprava lesíka u kravína
v Chyškách, kde vznikl parèík. Na jaøe zde
budou osazeny lavièky, aby se zde nechalo
posedìt ve stínu vzrostlých stromù. Vyèištìn byl také les na Pekle, kde bychom rádi
provedli výsadbu.
Úspìšnì bylo uvedeno do provozu sbìrné
místo za kravínem v Chyškách. Obèané
zde mohou dvakrát v týdnu uložit odpad
do kontejnerù pod dohledem obecního
zamìstnance. Kontejnery s tøídìným odpadem sváží firma Rumpold Pøíbram. Potøebovali bychom ještì posílit kontejnerová stání, pøedevším v Chyškách, o další
kontejnery, protože se nám plní nerovnomìrnì. Zatímco v Chyškách jsou kontejnery brzy plné, v okolních osadách nejsou
v témže èase naplnìny ani do poloviny.
Pokud vše dobøe dopadne, mìli bychom
brzy obdržet další kontejnery díky dotaci,
vyøizované Svazkem obcí Písecka. Naše
spoluúèast je zde velmi malá.
Kontejner na BIO odpad pod kulturním
domem byl naplnìn a odvezen. Pro tento
podzim byl zapùjèen Zemìdìlským družstvem Chyšky, ale na pøíští sezónu bychom
rádi mìli již kontejner svùj.
Chtìla bych vyjádøit podìkování Vám
všem, že v drtivé vìtšinì pøistupujete ke

tøídìní odpadù svìdomitì a velmi nám pomáháte systém nakládání s odpady v naší
obci zlepšit. Za to bych Vám chtìla moc
podìkovat. Pøedevším díky tomu se zastupitelstvo obce rozhodlo nezvyšovat poplatek za odpad, i když vybrané prostøedky
zdaleka nepokrývají náklady na likvidaci
odpadù, ale ponechat ho ve stávající výši.
Dovolím si však obrátit se na všechny naše
obèany s prosbou. Kontejnery na plasty se
nám plní velmi rychle pøedevším proto, že
do nich vhazujeme plastové lahve nesešlápnuté. Rumpold poté od nás odváží spoleènì s plastem spoustu vzduchu. Prosím
tedy všechny obèany o to, aby vhazovali
do kontejnerù lahve sešlápnuté. Když toto
dokážeme, ušetøíme spoustu zbyteènì vynaložených penìz.
Byl dokonèen projekt na opravu komunikace z Rùžené do Kvìtuše a je vydáno
stavební povolení. Budeme se pokoušet
o získání dotace na její realizaci.
Jak jsem již informovala ve druhém èísle obèasníku, byl dokonèen projekt na chodník
od pošty smìrem na Nosetín. V minulém
týdnu bylo koneènì vydáno stavební povolení na tuto stavbu. Realizovat ji budeme
v pøípadì, že se nám podaøí získat dotaci.
Projekt byl dokonèen na rozšíøení vodovodu do Nové Vsi, Vilína a Kvìtuše. V souèasné dobì je požádáno na mìstském úøadu
v Milevsku a èeká se na vydání stavebního

Posezení se seniory již popáté
V pátek 22.listopadu 2019 se v Kulturním
domì v Chyškách konalo setkání seniorù obce Chyšky a všech jejích pøilehlých
osad. Setkání pro nì stejnì jako v pøedešlých letech pøipravilo zastupitelstvo obce.
Cílem zastupitelù je, aby lidé, kteøí dosáhli vìku 65 let, pøišli se svými partnery
a v dobré náladì si užili pøipravený veèer.
Všechny pøíchozí pøivítal hezky nazdobený sál kulturního domu v duchu nadcházejícího Adventu, s jehož výzdobou opìt
pomohla paní Ivana Dvoøáková.
Veèer zahájil místostarosta Marek Hadrbolec, který pøivítal všechny pøítomné

a pøeèetl projev paní starostky Stanislavy
Hejnové, která se bohužel z dùvodu nemoci musela omluvit. Potom pøedal pan
místostarosta slovo paní doktorce Mudr.
Šárce Peterkové, která krátce promluvila
k pøítomným. Následovala vystoupení dìtí
z místní mateøské a základní školy, která
vždy sklidí veliký úspìch. Na závìr oficiální èásti setkání promluvili nadporuèík
Martin Strouhal - zástupce obvodního oddìlení Policie Èeské republiky z Milevska
a nadporuèík Jiøí Groeger – zástupce vedoucího Dopravního inspektorátu v Písku.
Upozornili pøítomné na možná úskalí pøi
nákupu zboží od takzvaných „Šmejdù“

a na vlastní bezpeènost obèanù, jako
úèastníkù silnièního provozu, aś z pohledu
chodcù, nebo øidièù.

povolení a na vypsání vhodného dotaèního titulu.
Další dotaci se pokoušíme získat na nákup
štìpkovaèe a èelního nakladaèe na náš
obecní traktor. V pøípadì úspìchu bychom
získali stroje, které nám vydatnì pomohou
v naší práci.
V prùbìhu posledních mìsícù byly zrevidovány staré a vydány nové obecnì závazné vyhlášky. Vyhlášky byly vyvìšeny,
nìkteré byly a ostatní budou zaslány ke
kontrole Ministerstvu vnitra ÈR a budou
zveøejnìny na webových stránkách obce,
aby byly obèanùm kdykoliv k dispozici.
Mnoho èasu a sil nás stojí pøevod vodohospodáøského majetku Obce Chyšky od
sdružení JVS, které jej mìlo doposud v nájmu, zpìt do majetku obce a zajištìní jeho
dalšího provozování. K této problematice
Vám jistì poskytnu podrobné informace až budou všechna jednání ukonèena
a bude znám finální výsledek.
Byly provedeny revize hromosvodù na
všech obecních budovách a z poèátku pøíštího roku dojde k odstranìní všech zjištìných závad.
Doposud jsme registrovali sedm žádostí
obèanù o zmìnu územního plánu. Pøestože územní plán byl vypracován a vydán
pøed necelým rokem, rozhodlo se zastupi
pokraèování na str. 2
Po oficiální èásti pøišlo na øadu pohoštìní,
které pro celý veèer zajistil pan Èižinský se
svým kolektivem a pak už jen zábava. Za
doprovodu hezké muziky si mohli všichni
zazpívat, nebo i zatanèit. Atmosféra v sále
byla pøíjemná a tak vìøme, že se za rok
zase všichni ve zdraví spoleènì sejdeme.
Marek Hadrbolec
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Èinnost Obce Chyšky
pokraèování ze str. 1
telstvo obce, že si vyžádá pro všechny žadatele nacenìní požadovaných zmìn a také posouzení pøedpokládané
úspìšnosti jejich žádostí. Obèané budou s výsledkem seznámeni a budou se moci rozhodnout, zda trvají na tom,
aby požadované zmìny územního plánu probìhly. Zmìny
územního plánu by si financovali sami žadatelé. Obec potom zvolí další postup.

poètu se mohou vyjadøovat i obèané a mìl by být schválen
na pøíštím zasedání zastupitelstva obce, které probìhne
18. prosince letošního roku.
O všech aktuálních akcích a o tom, jak se daøí je uskuteèòovat, Vás samozøejmì budu informovat v dalším èísle
obèasníku.
Stanislava Hejnová - starostka

V souèasné dobì je vyvìšen návrh rozpoètu obce na
rok 2020 a s ním také plánované akce na období pøíštího roku. Nìkteré z nich jsem již ve svém èlánku zmínila. Je jich samozøejmì mnohem více, aś už je to rozšíøení knihovny v budovì Obecního úøadu v Chyškách,
oprava kaplièky v Podchýšské Lhotì, na kterou jsme již
pøíslib dotace získali, oprava støechy na kaplièce na Nálesí, projekt na opravu hráze nádrže Barbora, projekt na
úpravu pøízemí Obecního úøadu v Chyškách, projekt na
stavební parcely v Chyškách, výmìna veøejného osvìtlení
na Kvašśovì, zakoupení herního prvku na dìtské høištì
u fotbalového høištì a mnoho dalších akcí. K návrhu roz-

Nasvícení vánoèního stromu v Chyškách
V sobotu 30. listopadu probìhlo v Chyškách slavnostní nasvícení vánoèního stromu. Ráno se zdálo, že Chyšky budou v tento
slavnostní okamžik pokryté snìhem, který
dopoledne padal, ale bohužel se oteplilo
a veèer už leželo snìhu jen pomálu. Pøesto
mìla akce své kouzlo a sešlo se na ni velké
množství lidí, což nás opravdu velmi tìší.
Akci zahájil slavnostní fanfárou na trubku
Jiøí Jindra. Poté promluvila starostka obce
Stanislava Hejnová a v závìru svého vystoupení popøála všem pøítomným krásné
prožití Adventu a Vánoc. Stejnì jako minulý rok, tak i letos zahájila slavnostní odpoèítávání a pak všichni spoleènì od deseti
odpoèítali okamžik, kdy se strom rozzáøil.
Tuto chvíli podkreslily Chyšecké Vokalistky zpìvem písnì Pozdraveno budiž svìtlo.
Svým projevem pøispìla také paní øeditelka Základní školy v Chyškách paní Monika Bardová. Chyšecké Vokalistky pokraèovaly zpìvem dalších nìkolika písní a hned
po nich se na pódiu objevili žáci a žákynì
základní školy s moc hezkým vstoupením,
které urèitì všechny potìšilo. Na závìr se
ještì na pódium vrátily Chyšecké Vokalis-

tky, které si pøipravily spoustu písní a tak
ještì nìkolik z nich pøidaly.
Paní kuchaøky ze základní školy mìly pøipraven na zahøátí teplý punè, grog a èaj,
které vìnovala Obec Chyšky a k nim se hodila chutná vánoèka. Vánoèky vìnoval jako
sponzorský dar pan Milan Zelenka z Hrachova. Kdo chtìl, mohl si nabídnout a nasát
atmosféru blížících se vánoèních svátkù.
Letošní nasvìcení se stromem na farské
zahradì mìlo premiéru. Starý vánoèní
strom, který rostl pøed prodejnou Jednoty
byl v minulém roce pokácen a proto byl
letos poprvé pøivezen strom z obecního
lesa a byl umístìn se souhlasem pana faráøe na farské zahradì. Hasièi z Chyšek
pøipravili již na podzim pro jeho umístìní
místo tím, že zabetonovali trubku, do které byl pøivezený strom ukotven a ozdoben
novou sadou osvìtlení, která byla v letošním roce poøízena. Kromì nasvíceného
vánoèního stromu jsme se všichni mohli
potìšit z krásného Betléma, který vyrobila parta nadšených chyšeckých žen. Josef
s Marií shlížejí od vstupu do chyšecké fary,

v jeslièkách leží Ježíšek a k nìmu zvedají
hlavu oveèky. Ponocný vše bedlivì sleduje
od vstupu do budovy obecního úøadu spoleènì se svým psem.
Po celý veèer byla na chyšecké návsi pøíjemná atmosféra a vìøím že vìtšina z nás
odcházela domù s hezkým pocitem. Podìkování patøí všem, kdo se podíleli na pøípravì a organizaci nasvìcení vánoèního
stromu v Chyškách.
Dovolte mi ještì závìrem, abych podìkovala také Vám obèanùm ostatních osad Obce
Chyšky za to, že se staráte o to, aby také
ony byly sváteènì vyzdobené. V nìkterých
osadách nasvìcujete vánoèní strom, jinde

Chyšecké džemování
Již potøetí patøilo sobotní odpoledne 28.9.2019 chyšeckému Džemování. Jako vždy jsme pro vás vytvoøili prostor
pro prezentaci vašich výrobkù z plodù svých zahrádek.
Sešlo se 28 vzorkù výborných džemù a marmelád. Na tabuli se po chvíli objevovaly hlasy jako èárky a s nejvyšším
poètem vyhrála paní Hanka Prášková, na druhém místì se
umístila paní Vìra Stráòková a na tøetím místì byla Vlaïka Maxová. Gratulujeme vítìzùm, ale i tìm co nevyhráli za
krásnou prezentaci svých výrobkù.
Nešlo však jen o soutìž, k ochutnání byly také vaše koláèe, buchty, ale i palaèinky a všichni si mohli opéct špekáèky. Celé odpoledne se tak neslo v duchu pøíjemného
setkání všech generací s hudební kulisou v podání kapely
8. ROCK. Dìkujeme všem za krásné odpoledne.
Autor fotografií i textu: Petra Pichová

pøipravujete krásné Betlémy a v tìch nejmenších si zdobíte své domy a zahrady.
Aś už se všichni snažíme jakkoliv, vždy se
podílíme na vytvoøení hezkého prostøedí
i pro všechny ostatní obyvatele a potìšíme
snad také oko pøípadných projíždìjících.
Stanislava Hejnová

ZMÌNA
PROVOZNÍ DOBY
SBÌRNÉHO MÍSTA
V CHYŠKÁCH
OD 1. 1. 2020
Støeda 12,15 - 15,15 hod.
Sobota
9 – 11 hod.
Bìhem vánoèních svátkù v sobotu 28. prosince
bude sbìrné místo z provozních dùvodù uzavøeno.

SVOZ ODPADU
PROBÌHNE V NAŠÍ OBCI
A VŠECH OSADÁCH
VE DNECH
20. – 24. LEDNA 2020
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Když se sejde ta správná parta
Prožíváme dobu Adventu a ten je letos
v Chyškách ve znamení trochu jiné vánoèní výzdoby, než tomu bylo v minulých letech. Vánoèní strom je umístìn na farské
zahradì a v jeho blízkosti se nachází nový
slamìný Betlém. Chtìla jsem se s Vámi
podìlit o pøíbìh, jak Betlém vznikal, ale
protože nejzasvìcenìji o tom mohou vyprávìt ty, které na jeho vzniku mají zásluhu, sešla jsem se s nimi a bìhem opravdu
pøíjemného veèerního posezení jsem se
dozvìdìla mnoho zajímavostí o vzniku
slamìného Betléma, o tom, jaká panovala pøi práci atmosféra, jak si jeho autorky
pamatují pøedvánoèní èas na chyšecku
z minulých let a další zajímavosti.
Pøed pár mìsíci jsem zaèala pøemýšlet
o tom, jak v èase Adventu nazdobit hezky
naši obec. Nové osvìtlení na stromeèek
jsme už v té dobì mìli poøízené a vìdìli jsme, že stromeèek bude nutné pøivézt
z lesa, protože jedle, která stála pøed prodejnou Jednoty a byla vždy zdobena jako
vánoèní strom, byla v minulém roce pokácena. Na nové umístìní stromu jsme byli
také pøipraveni, protože po dohodì s panem faráøem zabetonovali chyšeètí hasièi
již na podzim stojan na stromek na farské
zahradì. Toto místo se nám zdálo pro umístìní vánoèního stromu vhodnìjší a vìøili
jsme, že na tomto místì bude mít jeho nasvícení jinou a snad hezkou atmosféru.
Zaèali jsme tedy pøemýšlet o tom, èím vánoèní výzdobu ještì vylepšit. Zmínila jsem
se pøed paní Ivou Dvoøákovou o tom, že
bychom mohli zkusit obstarat nový Betlém. Paní Dvoøáková tehdy navrhla, co
kdybychom zkusili udìlat Betlém ze
slámy. Øíkala, že s takovou prací nemá
zkušenost, ale pokud by do toho s ní šly

„její Jarušky“, nebála by se toho. Tìmi Jaruškami myslela paní Jarku Hanusovou
a paní Jarku Petøíkovou. Slovo dalo slovo
a bylo domluveno. Když dìvèata pøišla na
první schùzku, pøinesla s sebou spoustu
obrázkù, jak by Betlém mohl vypadat. Vìdìli jsme, že slamìný Betlém už mají také
v Rùžené a nechtìly jsme bez souhlasu kopírovat jejich myšlenku, proto jsme se v Rùžené zeptali, zda jim nebude vadit, když se
také u nás v Chyškách pokusíme vytvoøit
slamìný Betlém. Byly jsme ujištìny, že rùženským to nevadí a naopak je tìší, že se
jejich nápad na slamìný Betlém líbí. Práce
tedy mohla zaèít.
Dìvèata však usoudila, že pro takovou
práci je jich málo a že se pokusí najít
k sobì další šikovné dobrovolnice. Na první pracovní schùzku už pøišly kompletní.
Jejich skupina byla doplnìná o paní Lenku
Dvoøákovou, Pavlínu Votrubovou a Janu
Kozákovou. První schùzka a také všechny ostatní se uskuteènily v garáži pod
obecním úøadem, kam nám zemìdìlské
družstvo pøivezlo balík slámy, který nám
vìnovalo. V prùbìhu šesti schùzek, pøi kterých ochotné dobrovolnice strávily celkem
100 hodin èasu zaèaly vznikat jednotlivé
postavy Betléma.
Pøi práci byla èasto potøebná také chlapská ruka. Zvláštì pøi výrobì koster pro
jednotlivé postavy. Velkým pomocníkem
se tak ženám stal pan Václav Štìpánek,
který pro nì kostry podle jejich pokynù
pøipravoval.
První postavou, která se zaèala vytváøet
byl svatý Josef. Ten prý dal snad nejvíce
práce a jeho hlava se pøedìlávala celkem
tøikrát. Svatý Josef je v našem Betlému, jak
se øíká, chlap jak hora, a tak se na jeho hla-

vu dalo dosáhnout pouze z pøistavené bedny. Hlava poøád nebyla podle pøedstav.
Než se zjistilo, jak si na práci zajít, nebyla
úplnì lehká. Slámu bylo tøeba maèkat za
použití velké síly a obtáèet ji vázacím drátkem. Provázek se úplnì neosvìdèil. Tuhle
práci Iva Dvoøáková prý èasto dìlávala se
svým tatínkem, který coby zahradník pøipravoval korpusy ze slámy na vìnce pro
rùzné pøíležitosti. Josef potøeboval hùl.
Dostal tedy hùl, kterou vyrábìl pan Hanus
a dìti s ní kdysi hrály divadlo.
Další postavou byla svatá Marie. Pøemýšlelo se, jak udìlat její sukni. Nakonec se
zvolil zpùsob, pøi kterém se tvoøil velmi
dlouhý slamìný „had“ omotaný vázacím
drátem a ten se obtáèel dokola a proplétal
provázkem. Vedle postav lidských vzniklo
ještì nìkolik oveèek, beran a koza. Naposledy vznikala postava ponocného. Jeho
èepice napøíklad vznikla stejnì, jako se
plétávaly ošatky na obilí ze slámy. Ladily
se detaily, jako napøíklad knoflíky, kapsa,
límec a lem kabátu. Pan Štìpánek vyrobil
ponocnému lucernu a pan Èižinský dodal
roh, aby mìl ponocný celou potøebnou výbavu. K ponocnému bylo tøeba ještì doplnit psa, který spoleènì s ním „hlídá“ náš
obecní úøad.
Po šesti spoleènì strávených odpoledních
byl Betlém hotov a byl pøipraven k instalaci. Také té se úèastnily, kromì dalších, autorky Betléma a došlo k ní v sobotu 30. listopadu tìsnì pøed nasvícením vánoèního
stromu. Po dohodì s panem faráøem jsme
postavy Josefa a Marie umístili na schodištì ke vstupu do budovy fary. Ponocný byl
umístìn do otevøeného vestibulu obecního úøadu. Paní Ivana Dvoøáková doplnila
vánoèní výzdobu zahrady ještì adventním
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vìncem na dlouhý stùl na farní zahradì.
Barevnì je ladìn stejnì jako výzdoba obecního úøadu do barev staroèeských Vánoc
– èervené a zlaté. Aèkoliv jsou použity
pøírodní materiály, na Vánoce by se mìlo
vždy nìco tøpytit.
Pøi našem posezení, pøi kterém jsme si vyprávìly o vzniku slamìného Betléma jsme
si povídaly také o tom, jaká pøi práci panovala atmosféra. Byla velká legrace, ne vždy
se všechno podaøilo napoprvé a muselo se
také èasto improvizovat. Pøesto se nìkteré
vìci úplnì nepodaøilo úplnì uhlídat a tak
napøíklad vznikla jedna koza, za kterou by
nás asi zoologové úplnì nepochválili. Nìco
na ní není úplnì v poøádku, ale necháme
na Vás, zda odlišnost objevíte. Je to taková
zábavná vánoèní hádanka.
A jak si pøedvánoèní èas v Chyškách pamatujeme? Advent se prý døíve moc nezdobil. Zdobení domù a zahrad v adventním duchu zaèalo až v dobì po revoluci
v roce 1989. Také výzdoba na Vánoce byla
spíše chudší. Dávaly se závìsy k lustru ze
jmelí, ozdobièky èi mašle. Dnes je oproti tomu výzdoba bìhem Adventu i Vánoc
opravdu bohatá.
Jsem moc ráda, že i my jsme ji v naší obci
letos rozšíøili a to pøedevším díky tomu, že
u nás máme lidi, kteøí se dokáží nadchnout
pro dobrou vìc a nelitují svého èasu, aby ji
podpoøili. Chtìla bych tedy na závìr tohoto
mého povídání podìkovat jménem Obce
Chyšky paní Ivanì Dvoøákové, Jarce Hanusové, Jarce Petøíkové, Lence Dvoøákové,
Pavlínì Votrubové, Janì Kozákové a Václavu Štìpánkovi za jejich ochotu vìnovat
spoustu èasu, abychom mìli obec Chyšky
hezky vyzdobenou. Dìkuji také všem ostatním, hasièùm z Chyšek za pøípravu místa
pro vánoèní strom a všem, kteøí jakkoliv
jinak pomohli. Dìkuji také panu faráøi
Vágnerovi, že jsme se s naší vánoèní výzdobou mohli uchýlit na farskou zahradu.
Stanislava Hejnová - starostka

Turistky Chyšky
Šumava 20. - 22. 9 2019

Do našeho podzimního putování jsme vstoupily bránou
Šumavy Sušicí. Hezké, upravené a na první pohled všem
milé mìsteèko nás pøivítalo krásným sluneèným poèasím.
Po malém ranním obèerstvení, návštìvì informaèního
støediska, prohlídce námìstí a støedu mìsta jsme vykroèily na 4 km vzdálenou rozhlednu na vrchu Svatobor (845
m n. m.). Zde stála již v roce 1900 kamenná rozhledna
a turistická útulna Klubu èeských turistù, v kvìtnu 1934
byly tyto objekty zboøeny a bìhem tøí mìsícù postaven
nový. Kamenná rozhledna vysoká 31,6 m, se 182 schody poskytuje pohled do všech svìtových stran. V pøilehlé
turistické chatì je možnost dobrého obèerstvení a pøíjemného odpoèinku. Do Sušice jsme se navrátily po 15 km
vycházce a odjely do Prášil, místa našeho ubytování.
Druhý den nás èekala nároènìjší 20 km trasa s výstupem na vyhlídkovou vìž Poledník (37 m), v n. m. výšce
1315 m. Je to nejvyšší vrchol v oblasti
Prášil. V 60. létech 20. století se pro vrchol Poledníku našlo vojenské využití.
Úkolem této vojenské stanice bylo elektronicky støežit naše západní hranice.
V roce 1989 objekt Poledníku armáda
opustila. Správa Národního parku Šumava provedla rozsáhlou rekonstrukci
a úpravu okolí pro odpoèinek. Slavnostní otevøení probìhlo v èervenci 1998
a od té doby je to nejnavštìvovanìjší
místo na Šumavì. Po pøíchodu do Prášil jsme si rády odpoèinuly pøi dobré
veèeøi v restauraci U Michala. Únava
nás ale velmi rychle opustila, když najednou panu vedoucímu pøi zapalování
plynového topidla v prosklené verandì,
kde jsme sedìly, vyšlehly plameny. Jeho
duchapøítomný rychlý zásah nebezpeèí
zažehnal.

Nedìlní výlet smìøoval do nejvýše položené obce v ÈR
Kvildy (1065 m n. m.), odkud jsme podnikly pochod na
Jezerní slaś, vyhlídkovou vìž a stezkou krásnou pøírodou
až na Horskou Kvildu. Tato pùvabná šumavská osada s asi
30 roztroušenými domky se rozkládá ve zvlnìné zalesnìné pøírodì s mnoha lyžaøskými trasami a cyklostezkami.
Pøívlastek Horská si Kvilda nese z nìkdejších dob, kdy
pøíslušela k hornickému mìsteèku Kašperské Hory. Po
návratu do Kvildy jsme odjíždìly na Zadov, který je také
roztroušený na loukách a svazích vrchu Churáòov. Dnes
se zde nachází nejznámìjší lyžaøské støedisko s vleky,
sedaèkovou lanovkou. Na horském svahu je známý hotel
Churáòov a nedaleko pìkný penzion naší známé lyžaøky
Katky Neumannové. Po prohlídce tìchto míst naše cesta
již smìøovala k domovu.
Turistky Chyšky

Výzva k podávání žádostí
o poskytnutí
finanèního pøíspìvku
na zmírnìní dopadù
kùrovcové kalamity v lesích
Ministerstvo zemìdìlství tímto zveøejòuje výzvu
k podávání žádostí o poskytnutí finanèního pøíspìvku
na zmírnìní dopadù kùrovcové kalamity v lesích za
období od 1.10.2017 do 31.12.2018.
Výzva se vyhlašuje v podobì Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanèního pøíspìvku na zmírnìní dopadù kùrovcové kalamity
v lesích za období od 1.10. 2017 do 31.12.2018 (èj.
49334/2019-MZE-16221 ze dne 28.11.2019). Pøíjem žádostí probíhá od 29.11.2019 do 28.2.2020.
Žádosti se povinnì vyhotovují v prostøedí formuláøové aplikace (modulu) pro žadatele zveøejnìného
(vèetnì uživatelské pøíruèky) zde:
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictví/pestovani-a-ochrana-lesu/kurovcova-kalamita/financni-prispevky-na-kurovcove/modul-pro-zadatele-verze-pro-plne.html.
Znìní zásad dotaèního programu a struèná pøíruèka
pro žadatele jsou v pøíloze tohoto èlánku.
Další informace jsou k dispozici prostøednictvím
adresy eagri.cz/prispevky-kurovec.
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Mateøská škola Chyšky
V pondìlí 2. záøí jsme zahájili nový školní rok 2019/2020.
Do mateøské školy je zapsáno 55 dìtí. Dìti jsou rozdìleny
podle vìku a schopností do tøech tøíd. 1. tøídu navštìvuje
18 dìtí, 2. tøídu 19 dìtí a 3. tøídu 18 dìtí.
Pracujeme podle Rámcového programu pøedškolního vzdìlávání na jehož základì máme vypracovaný svùj Školní
vzdìlávací program pod názvem „ Rok je dlouhý copánek,
na konci má korálek“.
Vzdìlávací program je obohacen o další specificky zamìøené projekty. Všechny dìti se zúèastòují projektù
„ Dìtský úsmìv“, ve kterém probouzíme u dìtí zájem
o aktivní èištìní zubù. Øeè a správnou výslovnost procvièujeme v projektu „ Brousek pro tvùj jazýèek“. V projektu
„ Bezpeèná školka“ si dìti osvojují dovednosti a poznatky
k podpoøe zdraví a bezpeèí, ochranì pøed nebezpeènými
vlivy. Zájem o ekologickou výchovu a pìkný vztah k pøírodì
probouzíme u dìtí v projektu „ Chráníme pøírodu“. Nejstarší dìti mohou navštìvovat projekt „ Malí šikulové“, kde dìti
kreslí, malují, modelují. Pracují s papírem, døevem, pøírodními i dalšími netradièními materiály.

ležité o vývoji øeèi, výslovnosti, vadách øeèi, možnostech
náprav a mnoho dalšího, co s øeèí souvisí.
V prosinci nás již tradiènì navštívil Mikuláš a paní uèitelky
s dìtmi potìšily všechny vánoèní besidkou. Celá školka si
zazpívala koledy a Vánoce jsou za dveømi.
Pøejeme Vám radostné prožití vánoèních svátkù v kruhu rodinném, mnoho zdraví, štìstí a úspìchù v novém roce 2020.
Jana Bardová – øeditelka MŠ

Adaptace

Èervená Karkulka

Èervená Karkulka

Podzimní výzdoba ve vestibulu

Pohádka o Honzovi

Pracujeme na zahradì

Projektový den (Stavitel mostù)

Projektový den (Malý architekt)

Projektový den (Malý architekt)

Školní zralost

Vystoupení s pejskem

Se základy angliètiny a prvními anglickými slovíèky se dìti
zábavnou formou seznamují v projektu „ Angliètinka pro
nejmenší“.
Pohybové dovednosti si dìti rozvíjejí ve sportovním kroužku. Pracovní dovednosti a tvoøivost na kroužku keramiky.
V letošním školním roce se tìšíme na prosinec, kdy bude
zahájen projekt „ Plaváèek“. Plaveckou výuku zajišśuje Plavecká akademie Tábor.

Adaptace nových dìtí
Období vstupu do mateøské školy není pro mnoho dìtí jednoduchou záležitostí, ale naopak velkým životním krokem
z bezpeèného domova a takøka neustálé maminèiny pøítomnosti se má dítì najednou osamostatnit a vydat se vstøíc
novým zažitkùm. Proto umožòujeme novým dìtem postupné zvykání ( adaptaci) na nové prostøedí. Pokud je dítì na
školku dobøe pøipravené, bìhem ètrnácti dnù se zaène tìšit
na nové hraèky, kamarády a zvládne postupné odlouèení
od maminky bez problémù.

„O Èervené Karkulce“
V záøí naši školku navštívilo divadlo „Divoloï“ s pohádkou
„O Èervené Karkulce“. Všem dìtem se moc líbila a ti nejodvážnìjší si mohly na konci pohádky pohladit vlka.

„O Honzovi“
V øíjnu jsme si k nám pozvali „ Divadlo na cestì“, které sehrálo dìtem pohádku „ O Honzovi“. I tato pohádka mìla
u dìtí úspìch a dlouho si o ní povídaly.

Vystoupení s pejskem Ikebarou
V listopadu nás navštívil pan Rajdl se svým cvièeným pejskem Ikebarou. Vysvìtlil dìtem, jak se mají k pejskùm chovat, na co si dát pozor. Ikýsek pøedvedl, co vše umí a to se
dìtem velice líbilo.

Šablony pro MŠ Chyšky II
I v tomto školním roce v mateøské škole pracuje školní asistent, který se individuálnì vìnuje dìtem s pøípravou na
úspìšný vstup do základní školy. Nadále pokraèujeme v realizaci aktivit, které jsou hrazené z tohoto projektu. Jedním
z nich byl v záøí projektový den „ Malý architekt“.
Dìti si s paní lektorkou z Malé technické univerzity povídaly, kdo je architekt, co dìlá ? Co musí mít dùm ? Jaké
materiály se používají na stavbu domu ? Uèily se stavìt ze
stavebnic podle technického výkresu.
V øíjnu se uskuteènil další projektový den „ Stavitel mostù“.
Dìti si vyposlechly vyprávìní o Karlu IV., jeho mládí, o tom,
co vše dal postavit. Potom se dìti snažily spoleènì postavit
most podle návodu z Lega Dupla. Nakonec si vyzkoušely
experiment „ co plave a co neplave“.

Pøednáška pro rodièe „Školní zralost“
Pro každé dítì, ale i jeho celou rodinu je vstup do základní
školy velmi dùležitým životním mezníkem. Pøechod dítìte
z mateøské školy do té základní je bezpochyby jedním
z prvních velkých krokù v jeho životì. Proto je velmi dùležité, aby do školy dìti pøicházely v dobì, kdy jsou na školní
výuku pøimìøenì zralé, dostateènì pøipravené, ale i motivované. Jak porozumìt nìkterým pojmùm a informacím,
které se s pomìøováním školní zralosti pojí, pomohla rodièùm objasnit paní Mgr. Hana Mahdalová, která pracuje
jako speciální pedagog v PPP v Táboøe.
V listopadu se konala Pøednáška pro rodièe „ Jak nauèit dítì
správnì mluvit“. Prostøednictvím paní Mgr. Jindry Kalenské
klinické logopedky ze Sedlèan se rodièe dozvìdìli vše dù-
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Základní škola Chyšky
Budoucí Ekolínci
první den ve škole
Dne 2. záøí 2019 se v ZŠ Chyšky uskuteènilo slavnostní
uvítání prvòáèkù. Hned u vchodu dostali malí žáèci dárek
s peèetí školáka 1. tøídy. Poté èekalo na všechny slavnostní zahájení ve vestibulu školy. Žáky i rodièe pøivítala
øeditelka školy Monika Bardová, starostka Obce Chyšky
Stanislava Hejnová a matrikáøka Jana Vaèlenová. Všem
prvòáèkùm popøály mnoho úspìchù ve škole. Rodièe prvòáèkù obdrží od obce finanèní dar 3 000 Kè. Žáci deváté
tøídy pøedali dárky a doprovodili malé školáky do uèebny 1. tøídy. Tam už na nì èekal skøítek Ekolínek se svými
pomocníky. ZŠ Chyšky se stala od roku 2012 Ekoškolou
a titul i nadále úspìšnì obhajuje. V letošním roce budou
prvòáèci pracovat v programu Les ve škole, škola v lese.
Projekt Uèíme se s Ekolínkem navazuje na aktivity, které probìhly na pøedškolních setkáních. Prvòáèci tak zahájili svou
devítiletou školní docházku. Pøejeme všem hodnì úspìchù.

Florbal Milevsko
V úterý 1.10.2019 se žáci naší základní školy zúèastnili turnaje žákù 3.-5. tøíd ve florbale. Turnaj se konal ve
Sportovní hale v Milevsku za úèasti nìkolika škol z okolí Milevska. Organizace se chopili trenéøi z florbalového
družstva Došwich FBC spoleènì s I. ZŠ Milevsko. Naši
žáci podali velmi dobrý výkon a nakonec se umístili na
6. místì. Za pøedvedenou hru si zaslouží velkou pochvalu.
Všichni sportovci si turnaj moc užili a organizátorùm patøí velké díky. Tìšíme se na další roèníky.
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Halloween – Dìti dìtem
Každoroènì se v naší základní škole slaví anglosaský
svátek Halloween. Vždy byl souèástí vyuèování, které
bylo zpestøeno hrami a soutìžemi. Letos se sedmá tøída
rozhodla, že udìlá Halloween nejen pro své spolužáky ze
školy, ale také pro ostatní dìti a jejich rodièe. Na ètvrtek
31. øíjna pøipravili žáci sedmé tøídy za finanèní podpory
Sdružení rodièù a pøátel školy odpoledne plné her a vyrábìní se strašidelnou tématikou. K vidìní bylo plno zajímavých stanovišś s hrami, napø. kuželky s duchy, shazování
kelímku, trefování se do tajemného klobouku, golf s jamkou v podobì dýnì. Dále si dìti spoleènì s rodièi mohly
vyrobit strašidelnou masku, pøívìšek na klíèe ducha, èi
dekorativní dýnì a koèky. Prožili jsme krásné pøátelské
odpoledne a doufáme, že se nám povede zase nìco podobného pøipravit.

Tøídìní má smysl
Jihoèeský kraj a obalová spoleènost EKO-KOM zrealizovala
i v letošním školním roce pro školy informaèní kampaò zamìøenou na separaci a recyklaci odpadù. Základní filozofií
a principem je, že škola si exkurzi domluví se zpracovatelským zaøízením na odpady a Jihoèeský kraj akci financuje.

Den s lesníkem
Lesy Èeské republiky pøipravily pro žáky prvního stupnì
zajímavý program. Akce se uskuteènila v environmentálním centru v Milevsku. Aktivity byly zamìøeny na oblast
myslivosti, lesnictví a ekologie. Žáci plnili úkoly, pozorovali
práci sokolníka, trubaèe, seznámili se s výcvikem loveckých psù, vidìli trofeje, prošli smyslovým chodníèkem, vyzkoušeli støelbu z luku, mìøili døevo, zatloukali høebíky, poznávali stromy a houby. V prùbìhu akce si mohli žáci opéct
špekáèky a na závìr každý úèastník obdržel drobný dárek.

Leonardo da Vinci
V úterý 24. 9. 2019 pøijela do ZŠ Chyšky opìt po èase skupina historického šermu Renegáti, tentokrát s programem
Leonardo da Vinci. Program vznikl u pøíležitosti uplynutí
500 let od smrti tohoto génia. Žáci nejprve zhlédli hrané
scénky o Leonardovì životì a díle. V druhé èásti programu pak procházeli interaktivní výstavou. Prohlédli si reprodukce nìkterých dìl Leonarda da Vinci a pøedevším
modely jeho vynálezù s možností vyzkoušet jejich funkènost. Nechybìla ani reflexe poøadu v podobì pracovních
listù. Žáci si úmìrnì ke svému vìku odnášeli z poøadu
každý nìco jiného, ale všichni se shodli na tom, že to byl
poøad velmi zajímavý - pouèný i zábavný.

Žáci základní školy v Chyškách tøídí odpad - plast, papír,
sklo, nápojové kartony. Co se dìje s odvezeným materiálem se žáci dozvìdìli ve spoleènosti Jihosepar Vimperk.
Tato firma se zamìøuje na roztøídìní plastù, nápojových
kartonù a papíru. Vybrané odpady míøí následnì ke zpracovatelùm, kteøí je recyklují a vyrábí z nich nové výrobky.
Nevhodný materiál je pak dopraven do spalovny.
Další zastávkou byla Kompostárna v Jarošovicích nedaleko Týna nad Vltavou. Jedná se o nejvìtší zaøízení toho
druhu v jižních Èechách. Firma zpracovává organický materiál (trávu, seno, slámu, vìtve, ovoce, zeleninu apod.) na
kompost. Dále se zamìøuje na likvidaci gastroodpadu z jídelen. Z nepotøebných potravin vzniká hmota, která slouží jako jedna složka pøi výrobì bioplynu, jenž je následnì
využit k výrobì elektrické energie. Žáci se pøi exkurzi
utvrdili v tom, že tøídìní má smysl a že nejlepším øešením
je omezit produkci odpadù.

Ekotým na výletì
Chyšecký Ekotým se 7. øíjna vypravil do èeskobudìjovického Centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia.
Žáci absolvovali program Pozoruj a jednej. Na jedno dopoledne se stali rodinou Principálových, která opustila
mìsto a zaèala hospodaøit na statku. Postupnì se seznamovali s dvanácti principy: pozoruj a jednej, zachycuj
a uchovávej energii, získávej výnos, usmìròuj sebe sama,
využívej obnovitelné zdroje energie, nevytváøej odpad, navrhuj od vzorù k detailùm, dej pøednost zaèleòování pøed
oddìlováním, využívej malých pomalých øešení, využívej
rozmanitosti, využívej krajù a važ si okrajových systémù,
využívej zmìnu tvoøivì. Formou drobných her na zahradì
se žáci snažili porozumìt pøírodním zákonitostem a uèili
se s pøírodou spolupracovat.

Svìtový den Ekoškol
V letošním roce jsme oslavili Svìtový den Ekoškol 6. listopadu spoleènì s Centrem ekologické a globální výchovy
Cassiopeia z Èeských Budìjovic. Lektoøi pøijeli za žáky se
zajímavými výukovými programy. Nejmladší žáci - prvòáci a druháci - spoleènì uvaøili ovocný kompot a poté
zjišśovali, co všechno se muselo stát, aby mìli ovoce na
jeho pøípravu. Uvìdomili si promìny pøírody ve ètyøech
roèních obdobích, zamysleli se, jaké sadaøské práce souvisí s rùznými roèními obdobími, jak roste strom a co
potøebuje k životu. Zjistili, jaký je význam vèel pro celý
svìt i pro nì samotné. Žáci tøetí a ètvrté tøídy si zahráli
simulaèní hru o tìžbì ropy a cestování zboží. Pøi programu se žáci dozvìdìli, jak poznat, odkud pocházejí potraviny a proè je to vlastnì dùležité. Promìnili se v tìžaøe
ropy i v dopravní prostøedky. Spoleènì hledali možnosti,
jak zkrátit cestu jídla. Nauèili se rozlišovat globální a lokální potraviny. Vytvoøili mapu s vyznaèením oblastí, ze
kterých pocházejí potraviny využívané ve školní jídelnì.
Zážitkovou strategickou hru Komunitní lednice si zahráli
žáci 5. a 6. tøídy. Vyzkoušeli si hospodaøit s potravinami
v rùzných situacích, navrhovali øešení, jak šetrnì hospodaøit s potravinami a jak omezit jejich plýtvání. Dále tvoøili ve skupinách reportáže o Fair share (spravedlivém
dìlení). Poslední skupinu tvoøili žáci 7. - 9. tøídy, výukový program nesl název Cesty jídla. Cílem bylo vytvoøení
jídelníèku, který by splòoval nutrièní, šetrnou k pøírodì
a cenovou vyváženost. Žáci se nejprve zamýšleli v rámci
svého týmu, co všechno je dùležité vìdìt o potravinách,
dále tyto poznatky konzultovali s dalšími týmy. Pomocí
dalších aktivizaèních metod poznávali, jaké jsou pøíbìhy
potravin od semínka na poli po hotový výrobek, jak výroba potravin ovlivòuje stav pøírody, životy zvíøat i lidí,
co mùžeme dìlat pro to, abychom jedli zdravì a šetrnì
k pøírodì, podle èeho se pozná nutriènì vyvážená strava
atd. Následnì zjišśovali nìkteré informace o potravinách
v terénu v blízkém obchodì v obci. Výstupem byl navržený jídelníèek, který tým obhajoval pøed porotou.
Všechny výukové programy byly zamìøeny na téma Jídlo
a svìt, které máme novì zaèlenìno v plánu Ekoškoly.
Akce byla finanènì podpoøena díky Operaènímu programu Výzkum, vývoj a vzdìlávání - Výzva è. 02_18_063
Šablony II.
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pomohly zdokonalit své plavecké dovednosti. Poslední
hodinu si dìti hrály a konaly se také závody. Všem se plavání moc líbilo a domù si odnesli mokré vysvìdèení.

Slavnost Slabikáøe
7. listopadu èekala prvòáèky ve škole slavnost. Dostali
svùj první vlastní Slabikáø. Celé dva mìsíce pilnì èetli písmena, slabiky a slova. Získat Slabikáø nebylo jednoduché,
museli projít cestu úkolù, která se skládala ze zatím nabytých znalostí. Skøítci Úkolníci pøipravili lovení rybièek
v podobì písmen, schody plné slabik, poznávání pohádek,
chodbu slov a psaných písmen, ètecí a psací hry. Všechny
žáky cesta úkolù dovedla pøede dveøe Èítárny, kde èekaly na všechny vytoužené Slabikáøe. Správná slavnost se
neobejde bez pohoštìní, ale to pøíliš prvòáky nezajímalo,
protože si všichni prostì zaèali èíst.
Byla to ta nejhezèí odmìna. Dali jsme slib sovì Elvíøe, která Èítárnu chrání, že se sem budeme rádi vracet. Tìšíme
se na práci!

Setkání s myslivci

Plavecký výcvik
V termínu 5.9. - 7. 11. 2019 jezdili žáci 2., 3. a 4. tøídy
se svými tøídními uèitelkami na plavání do Písku. Absolvovali 20 výukových hodin. Celý kurz byl pro žáky zdarma, pøièemž výuku zaplatila škola a doprava byla hrazena
z dotace MŠMT.
Paní plavèice vedly výuku velmi pìknì a naše dìti chválily za ukáznìnost a spolupráci. Pøi výcviku žáci využívali
rùzné barevné pomùcky z pìnového materiálu, které jim

Preventivní
program knihovna Milevsko

V úterý 15. 10. se v rámci projektového dne uskuteènil
ve spolupráci školní družiny ZŠ Chyšky a èlenù Mysliveckého spolku Chyšky zábavný odpolední program pro dìti
pojmenovaný- Setkání s myslivci. Akce probìhla v pøírodì, poblíž místního farmového chovu jelení zvìøe. Pro
úèastníky byla pøipravena celkem tøi stanovištì, pøièemž
každé nabízelo širokou škálu informací o myslivecké teorii i praxi, ke zhlédnutí byla bohatá ukázka nezbytných
loveckých potøeb, doplòkù a odìvù. V programu byla zahrnuta i kynologie, poznávání stop zvìøe, stromù, listù a
plodù. Myslivci pøiblížili žákùm dùležitost myslivosti pro
vyvážený chod lesního ekosystému a péèi o nìj, seznámili
je s úkoly bìhem jejich celoroèního pùsobení a pouèili o
správném chování v lese. Na programu byla i støelba ze
vzduchovky na pohyblivý cíl. Každá skupinka si odnesla
sádrový odlitek se stopou divokého prasete, pracovní listy
s mysliveckou tématikou a dobrou náladu.
Program si všechny pøítomné dìti velmi užily a velké díky
patøí èlenùm Mysliveckého spolku Chyšky, konkrétnì
panu Pavlu Èižinskému, Michalu Demskému a Rostislavu
Vaèlenovi za jejich spolupráci, ochotu, profesionální pøístup a preciznì pøipravený program.

V prùbìhu listopadu se žáci 5. – 9. tøídy zúèastnili série
preventivních programù v Mìstské knihovnì Milevsko.
Téma bylo: Kyberšikana – hustej internet.
Žáci se dozvìdìli o problému kyberšikany, ochranì osobních dat na internetu, bezpeèné komunikaci na sociálních
sítích. A získali informace, jak se na internetu efektivnì
bránit. Program byl velice zajímavý a pouèný. Žáci byli
velmi spokojeni a my se tìšíme na další návštìvu knihovny v Milevsku.

Základní škola Chyšky - družina
Projektový den
Pøedvánoèní setkání
Ve støedu 27. listopadu probìhl ve školní družinì již druhý projektový den. Naše pozvání tentokrát pøijaly paní
Ivana Dvoøáková a paní Jaromíra Hanusová. Spolu s nimi
jsme si pøipomnìli, že se blíží kouzelný èas vánoèní. Vyprávìli jsme si o adventu a o tradicích s ním spojených.
Naše šikovné ruce vytvoøily krásné dekorace z pøírodního materiálu. Celou školní družinu jsme mìli provonìnou
vánoèním koøením, které jsme použili na výrobu vonných
sáèkù. Zábavné odpoledne nás velmi bavilo a moc jsme
si ho užili. Našim odborným lektorkám patøí velké podìkování.
Ivana Peciválová, Lenka Demská

Spoleèný
podzim ve školní družinì
Nastal podzim. Padá listí, pøíroda hraje všemi barvami,
a proto se naše školní družina vypravila obdivovat tyto
nádherné krásy. Abychom využili poslední sluneèné a teplé dny naplno, vytvoøili jsme si k tomu místo klasických
drakù poletuchy. Výroba zabrala chvilièku, malí i velcí
žáci si hru s vlastnoruènì vyrobenou hraèkou náramnì
užívali. Do spoleèného turnaje ve støelbì na terè se zapojili všichni. Nìkteøí si poletuch vyrobili více a odnesli si je
domù. Zároveò jsme využili pøíznivého poèasí a pøispìli
jsme trochu ke zkrášlení místního upraveného parèíku
tím, že jsme posbírali drobný odpad- plasty, støípky skla
a železo, pøièemž jsme dbali na tøídìní odpadu. Vyslouži-

li jsme si za to pochvalu a podìkování od paní starostky
vèetnì sladké odmìny.

Nabídka
obìdù

Dále jsme zaèali s dìtmi nový celoroèní program- Putování za bludným koøenem. Samozøejmì by se projekt neobešel bez maskota, s dìtmi z páté a ètvrté tøídy jsme si
ho tedy vyrobili a naaranžovali. Další týden jsme již splnili
první dané úkoly- vaøili jsme pro mladší kamarády léèivé lektvary- konkrétnì bezovou šśávu, èaj lipový, šípkový,
jitrocelový a èaj z mìsíèku lékaøského s dochucením pomocí medu a citronu. Každé dítì dostalo kartièku a hodnotilo nápoje. Velcí žáci se role zhostili výbornì a svìdomitì
a akce se velmi zdaøila.

Školní jídelna nabízí obèanùm možnost odbìru obìdù
v jídelnì základní školy. Obìdy je možno objednat telefonicky na èísle 382 591 317 nebo pøímo ve školní
jídelnì, lze odebírat pravidelnì i jednorázovì. Obìd je
možno odebrat do vlastních nádob nebo zkonzumovat
pøímo ve školní jídelnì v èase:

Další aktivitou byla pøíprava výzdoby na Halloween. Zapojili se všichni žáci, vyrábìli jsme spoleènì netopýry,
strašidýlka, malovali dýnì. Následoval velmi vydaøený
program, který pøipravovali žáci sedmé tøídy a pøehlídka
kostýmù byla velmi pestrá.

Obìd zahrnuje polévku, hlavní chod, ovoce (mouèník).
Jídelníèek je k nahlédnutí na webových stránkách
ZŠ Chyšky (www.zschysky.cz) nebo pøímo v jídelnì.
Vaøíme chutná a zdravá jídla z èerstvých surovin.
Cena obìda je 66,- Kè.

Ivana Peciválová, Lenka Demská

10:45 – 11:15 nebo 11:30 – 12:00.
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Muzikál Mefisto
V sobotu 16. 11. 2019 uspoøádala Obec
Chyšky zájezd na muzikál Mefisto do divadla Hybernia v Praze. Láska, humor,
napìtí, ale hlavnì lákavá ïáblova nabídka
v atraktivním pøíbìhu na vìèné téma ztraceného a znovu nalezeného mládí! Velkolepì pojatá scéna, podbízivé melodie, krásný
zpìv a tanec – to vše jsme mohli spatøit
v atraktivním pøíbìhu muzikálu Mefisto.

Předprodej vstupenek 6. 1. - 10. 1. 2020 v ZŠ Chyšky
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SRPDŠ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHYŠKY
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

Kdy: 11. ledna 2020
Od 19 hodin
Kde: Kulturní dům Chyšky
Vstup 100 Kč
Hraje skupina ELIZABETH

Praha nás pøivítala pìkným poèasím, byl
èas na kávièku a na malé nákupy. Zájezd
se vydaøil a již nyní se mùžete tìšit na další kulturu, kterou pro Vás pøipravujeme.
Lenka Kváèová

Tvoøivé dopoledne pro dìti s øezbáøem Václavem Køížkem
Obec Chyšky poøádala 28.9. a 5.10 2019 pro všechny
šikovné dìti dopoledne s øezbáøem Václavem Køížkem z
Køepenic. Dìti si mohly vyzkoušet zajímavou práci øezbáøe
a domù si odnést svùj vlastní výrobek. Dìti pilnì a s radostí
pracovaly a nezaháleli ani rodièe. Pan Køížek se po celou
dobu dìtem vìnoval, vždy se vším poradil a pomohl. Všem
šla práce, jak se øíká, od ruky a pod dohledem zkušeného
pana mistra, vznikaly úžasné výrobky. Dìkujeme také panu
Èižinskému za poskytnutí prostor.
Lenka Kváèová

Svatomartinský
lampionový
prùvod
V nedìli 10. listopadu 2019 uspoøádala Obec Chyšky ve
spolupráci s hostincem U Èižinských Svatomartinský lampionový prùvod. Nejdøíve se všichni sešli v hostinci, kde byl
pro dìti pøipraven program v podobì kvízù, omalovánek.
Každý si tak mohl pøipomenout legendu o sv. Martinovi.
Bylo pøipraveno výborné obèerstvení, o které se postarali
ochotní dobrovolníci a pro dospìlé nechybìlo Svatomartinské víno a pivo, které zajistil pan Èižinský. Jakmile se
setmìlo, dìti si pøichystaly své lampiony, seøadily se do prùvodu a netrpìlivì pøitom vyhlížely, zda uvidí sv. Martina. Po
pár pokusech Martina pøivolat se sv. Martin zjevil i se svou
družinou. Všechny pozdravil a postavil se do èela prùvodu.
Dìti mu po celou dobu svítily na cestu. Prošli jsme Chyšky
a došli až k lesíku u kravína, kde byla pøipravena stezka
odvahy. Sv. Martin se se všemi rozlouèil a odvážné dìti se
po stezce vydaly.
Dìkujeme všem, kdo se na této akci podíleli a hlavnì dìkujeme sv. Martinovi, že na nás nezapomnìl a pøijel za námi.
Lenka Kváèová

Návštìva knihovny
V pátek 22. 11. 2019 navštívili prvòáèci základní školy
Obecní knihovnu v Chyškách. Než vstoupili dovnitø, pøivítala je písmenka z abecedy a dvì pohádkové postavy. Všichni
je hned poznali a výbornì si poradili i s pohádkovým kvízem, který byl pro nì pøipraven. Dále se seznámili s knihovnou, ukázali paní knihovnici svùj nový Slabikáø a dokonce
už z nìho i nìco málo pøeèetli. Na oplátku na nì èekal pøíbìh knižních skøítkù, kde se dozvìdìli, jak se øadí knížky.
Páteèní dopoledne jsme si všichni užili a už teï se spoleènì
tìšíme na další spolupráci.
Lenka Kváèová
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Život v Rùžené

V dobì adventu bude na návsi a v okolí kaplièky, jako
i v pøedchozích letech, k vidìní slamìný betlém. Zajdìte se
podívat.
Krásné a klidné Vánoce pøejí obèané Rùžené.

Ke konci prázdnin jsme èasto dostávali otázku, jaké budou
letos postavièky u autobusové zastávky. 1. záøí bylo vše
prozrazeno a objevili se noví slamìní kamarádi – krteèek s myškou. Dìkujeme ZD Chyšky za nové balíky slámy
a Obci Chyšky za finanèní pøíspìvek. Za této podpory jsme
se mohli pustit do díla. Mužská èást obyvatel se postarala
o konstrukci postavièek a ženy ušily „kostýmy“. Tak aś jsou
Krteèek a Myška ozdobou Rùžené celý rok.
14. záøí jsme si pøipomnìli již dvacet let od postavení a vysvìcení kaplièky Panny Marie. Na návsi se za velké úèasti
konala mše svatá, kterou sloužil Pius Zdenìk Vágner O.Praem. Po mši jsme pøi pohoštìní posedìli a zavzpomínali, jak
ten èas letí. K pøíjemné atmosféøe pøispìla i harmonika,
a protože nám pøálo i teplé poèasí, vydrželi jsme do pozdních hodin.

Co nového v Ratiboøi
Pøedvánoèní odpoledne v Ratiboøi
V sobotu 23. listopadu se v sále Kulturního domu v Ratiboøi
sešly dìti s rodièi a prarodièi na pøedvánoèním odpoledni,
které pro nì uspoøádaly místní ženy. Dìti si dosyta užívaly
tanec a rùzné soutìže, za které dostávaly zasloužené odmìny a s velkým zájmem si vyrobily i krásnou vánoèní dekoraci. Èas rychle utíkal a s nadcházejícím veèerem mezi
nás zavítal i Mikuláš s andìlem a èerty, kteøí pøinesli všem
dìtem nadílku. Všichni úèastníci odcházeli domù spokojeni
a s dobrou pøedvánoèní náladou.

zila nepøízeò poèasí. Akce se tedy uskuteènila v místním
kulturním domì. Na náladì to však nikomu neubralo, dìti
si užívaly plnìní rùzných úkolù. Odmìnou jim pak byla velká truhla s pokladem i spousta dalších pøekvapení. Pøíjemné odpoledne zakonèila diskotéka, do které se rádi zapojili
i dospìláci.
Hana Ebenhochová, Foto: Roman Lapáèek

Pouśové posezení
V sobotu 17. 8. 2019 se v ratiboøském kulturním domì konalo pouśové sousedské posezení. V sále místního kulturního domu jej uspoøádaly místní ženy. Posezení bylo velmi
vydaøené, místní i pøespolní si dosyta užili hudby a tance.

Dìtský den v Ratiboøi
V sobotu 10. 8. 2019 se v Ratiboøi konal oblíbený Dìtský
den, poøádaný ratiboøskými ženami. Tentokrát plány zka-

Myslivecká „Hubertská“
V sobotu 23. 11. uspoøádali èlenové Mysliveckého spolku
Chyšky v místním kulturním domì, již tradièní Hubertskou
taneèní zábavu. K poslechu a tanci hrála hudební skupina
Relax. Celým veèerem provázeli a navozovali slavnostní
atmosféru Trubaèi od Èertova bøemene. Byla pøipravena
velmi bohatá, nejen zvìøinová, tombola, ve které nechybìl
danìk, 5 divoèákù, nìkolik kusù srnèí zvìøe, 4 domácí èuníci a také zvìø drobná, oblíbení bažanti a divoké kachny.
Hlavní ceny byly vyloženy za plápolání ohòù ve slavnostním výøadu v parku pøed kulturním domem a návštìvníky Hubertské vítali již zmínìní trubaèi. Veèer byl zahájen
nástupem myslivcù a loveckým signálem „Vítáme Vás!“
Pùlnoèní vyhlašování tomboly zabralo více jak hodinu, ale
snad nezùstal nikdo, kdo by odcházel s prázdnou. Doufáme,
že se Hubertská všem líbila, dobøe se bavili a odcházeli spokojeni a v dobré náladì, snad s pocitem, že s námi strávili
pøíjemný veèer. Rádi bychom touto cestou podìkovali všem
sponzorùm, kteøí pøispìli do tomboly a všem, kteøí se podíleli na pøípravì celého veèera a slavnostní výzdobì sálu.
DÌKUJEME !! a už se tìšíme na další roèník.



Za Myslivecký spolek Chyšky s pøáním Myslivosti zdar!
Miroslav Pešièka
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Mladí hasièi z Chyšek
Mladí hasièi z Chyšek se v letošním roce 2019 úèastnili
mnoha soutìží a dalších akcí - celoroèní soutìž Plamen,
soutìž O putovní pohár starosty OSH v požárním útoku,
Požární ochrana oèima dìtí - literární a výtvarné práce.
V polovinì listopadu se 21 mladých hasièù se svými vedoucími vydalo na poznávací exkurzi do Hasièského muzea
v Bechyni. Toto muzeum patøí mezi nejstarší v Èechách. Po
pøíjezdu na nádvoøí muzea na nás èekala naše prùvodkynì
Anežka Ïurèeková, která je u hasièského sboru v Bechyni od roku 1957. Prohlédli jsme si hasièskou historickou
techniku. Zaujaly nás slamìné koše na ruèní dopravu vody,
píšśaly, putnovky ze 16. století, rùzné žebøíky, dvoukolové a ètyøkolové støíkaèky a v neposlední øadì dopravní
a cisternové automobily. Další prohlídka vedla do hasièské
zbrojnice SDH Bechynì. Tento sbor byl založen roku 1874
a oslavil 145 let od svého založení. Velitel sboru Luboš
Klobása byl na brigádì pøi rozšiøování hasièského muzea
a ochotnì vyhovìl našemu požadavku prohlídky hasièské
zbrojnice. Zde nám ukázal vybavení a techniku. Požární
vozidlo CAS 24 Praga, které má cisternu o objemu 2 500
litrù vody a podle výkladu velitele sboru s tímto vozidlem

jezdí na vìtšinu zásahù. Další nové vozidlo z roku 2018
je CAS 30 Tatra 815 - 7 s cisternou o objemu 9 000 litrù
vody. Ve zbrojnici mají uložené èluny, které slouží pøi zásahu na øece Lužnici.Po prohlídce hasièské techniky naše
cesta autobusem pokraèovala na bechyòské námìstí, kde
jsme navštívili cukrárnu a obèerstvili jsme se. Pøi zpáteèní cestì jsme ještì zajeli na Stádlecký øetìzový most, který je zapsán jako národní technická památka. Je poslední
dochovaný empírový most v Èechách. Most postavil roku
1847 - 1848 Vojtìch Lanna, známý stavitel. Pùvodnì od
roku 1848 až 1960 pøeklenoval øeku Vltavu u Podolska.
Pøi stavbì vodního díla Orlík byl rozebrán a pøemístìn
v roce 1975 na øeku Lužnici u Stádlce. Pøi rozebrání mostu
bylo 2 000 kamenných kvádrù a 1 100 ocelových spojù
popsáno. Základní nosná konstrukce má ètyøi øetìzy uspoøádané do dvou dvojic, které jsou uloženy na dvou kamenných branách 13 metrù vysokých. Mostovka je z dubových
hranolù a délka mostu je 157 metrù. Mladým hasièùm se
exkurze líbila, setkali se s mnoha zajímavostmi a s dobrou
náladou a zpìvem se vraceli k domovu.
Mgr. Josef Vachta

115. výroèí SDH Hnìvanice a sraz rodákù
Hnìvanice - Branišovice

Skákací hrady byly celé odpoledne v obležení a hasièi
z Chyšek pøipravili osvìžení ve vodní mlze, které za horkého poèasí pøišlo vhod.

U pøíležitosti oslav 115.výroèí založení SDH Hnìvanice se
v sobotu 31.8.2019 uskuteènil historicky druhý sraz rodákù, obèanù a pøátel osad Hnìvanice a Branišovice.
Akci, která se konala pøevážnì venku, pøálo poslední prázdninový víkend krásné, letní poèasí. Oslavy byly zahájeny ve
13 hodin bohoslužbou v místní kapli, kterou sloužil jáhen
Jan Kabíèek, spolu s rodákem z Hnìvanic, panem Janem
Neužilem. O úklid a výzdobu kaple se postaraly místní ženy.
Kaple, která byla díky Obci Chyšky opravena, byla znovu
vysvìcena. Bohoslužby se kromì místních obyvatel a rodákù zúèastnila starostka obce Chyšky p. Stanislava Hejnová
a také celá øada hostù, jako napø. zástupci spøátelených hasièských sborù z Ratiboøe, Chyšek a Zbislavi.
Po bohoslužbì se všichni pøesunuli na louku u dìtského
høištì, kde již bylo pøipraveno posezení ve stanech a také

bohaté obèerstvení. Na slavnostním nástupu hasièù promluvila starostka obce a velitel okrsku Hnìvanice Luboš
Èapek. Pøi této pøíležitosti byl pøedán dar panu Zdìnku Pešièkovi k jeho životnímu jubileu.
Program dále pokraèoval ukázkou požárního útoku v podání mladých hasièù z Chyšek, které reprezentovaly i místní
a ratiboøské dìti. Dále diváci zhlédli vyproštìní z havarovaného vozu, které pøedvedla jednotka profesionálních hasièù z Milevska a poté ukázku staré techniky s historickou
støíkaèkou Máòou (døíve taženou koòmi, nyní ètyøkolkou),
kterou do Hnìvanic pøivezli hasièi ze Zbislavi. Vodu a techniku na akci zajistila zásahová jednotka z Chyšek, za což
jim patøí velký dík.
Ani dìti nepøišly zkrátka. Pøipravena (nejen) pro nì byla
støelnice, kde si mohly vystøelit sladkosti a drobné dárky.

K tanci a poslechu nejprve zahráli na harmoniky a vozembouch bratøi Milan a Pavel Švehlovi spolu s Pøemkem Krejèou. Hudební program veèera zajistila rocková kapela Fusky Dus, která vytáhla na pomyslný taneèní parket všechny
generace taneèníkù, od dìtí až po seniory.
Sraz rodákù byl zakonèen až v pozdních noèních hodinách
odchodem posledních vytrvalcù. Akce se zúèastnilo pøes
150 lidí, kteøí se podepsali do pamìtní knihy a všichni snad
odcházeli spokojeni s tím, že se setkali se starými pøáteli
a pøíbuznými a mohli tak po letech popovídat a zavzpomínat.
Velké podìkování patøí všem, kdo akci podpoøili sponzorsky a samozøejmì všem ostatním, kdo pomohli s pøípravou
a realizací oslav a setkání rodákù.
Tìšíme se na další akce a setkávání.
Mirka Pešièková
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Mladí hasièi z Kvìtuše
V èase letních prázdnin, kdy je doba dovolených, koupání
a cestování byly schùzky mladých hasièù pøerušeny.
Další sešlost byla až 31. srpna na tradièním opékání selete u kulturáku. Všem moc chutnalo a k domovùm jsme se
rozcházeli pozvolna pozdì veèer.
Hned první školní pátek jsme zahájili schùzky a zaèali
s nácvikem na další kolo pohárovky a hlavnì na další roèník hry Plamen.
8. záøí se konalo pøedposlední kolo pohárové soutìže tentokrát v Podolí I. V loòském roce se nám tam vùbec nedaøilo. Pøijeli jsme naladìni ještì z Dobrošova, kde jsme
vše vyhráli.
Mladší odstartovali opìt takøka poslední ve své kategorii a opìt vyhráli. Tentokrát s èasem 25,43 s. Smíšení
pøedvedli požární útok s èasem 26,59 s a také oni ve své
kategorii vyhráli! Šlo o další fantastický úspìch. Smíšení
mají pøed posledním kolem, které se koná v Milenovicích,
veliký bodový náskok a tedy i reálnou nadìji na koneèné
první místo. Mladší, kteøí mimo domácí soutìže vyhráli
také vše, mají také výbornì nakroèeno k prvnímu místu
ve své kategorii!
24.9. poøádali hasièi v Milenovicích poslední kolo pohárové soutìže pro tento rok. My jsme dorazili v podstatì
jako favorité. Pokud se nic nezkazí, poháry za první místa
bychom mìli odvézt do Kvìtuše.
Na start nastupujeme s mírnou nervozitou ve svých kategoriích tradiènì vzadu. Nejprve mladší. V této kategorii bylo
stále o co bojovat. Šance na první místo mìli ještì mladí
hasièi z Heømanì, Chyšek a Kvìtuše. Z této trojice jsme
nejprve bìželi my. Èas našeho požárního útoku byl 26,09
s. Napjatì jsme oèekávali èasy našich soupeøù. Jako další
odstartovaly dìti z Heømanì - èas 26.96 s - první tichý jásot.
Jako poslední šli na start mladí hasièi z Chyšek- èas 27,30 s.
Nyní již radost v našich øadách propuká naplno. Jsme historicky poprvé v pohárových soutìžích celkovì 1. !!!

SDH Nová Ves
Dìtský den
Tradièní dìtský den, poøádaný Sborem dobrovolných hasièù Nová Ves, se konal 24. srpna na sportovišti v Nové
Vsi. Letošní roèník byl na pøání dìtí v jejich režii. Dìti si
samy pøipravily pohádkové pøevleky a úkoly, které plnili dospìlí. Hned na zaèátku trasy nás pøepadl loupežník
(Lukáš Novák) s úkolem zamìøeným na zruènost soutìžících. Po splnìní úkolu jsme pokraèovali cestou podél lesa
na Mlèkovka a tu jsme potkali Krakonoše (Vít Novák). Po
provìøení našich zemìpisných znalostí z Krkonoš jsme
vystoupali na Mlèkovka. Najednou jsme se ocitli v pøítomnosti dvou Tahiśanek (Tereza a Karolína Caltovy), které
po nás vyžadovaly rozeznat po hmatu, co mají schováno
v truhlici. Brrr! Vymanili jsme se ze spárù Tahiśanek a èekalo nás peklo. Tøi èerti (Jan a Jiøí Kukaèovi a Pavel Smrt)
nás ne a ne pustit dál. Nakonec jsme se vysvobodili poctivým skákáním v pytli. Po nároèném fyzickém výkonu

Smíšení to mìli jednodušší. Aniž bychom to dìtem øekli, v
podstatì bylo v této kategorii rozhodnuto již v Podolí. Mìli
jsme takový bodový náskok, že nás již nemohl nikdo pøedstihnout. Na start jsme šli tedy úplnì poslední. Bìhem útoku se nám stala menší nepøíjemnost- nikdo jsme si nevšimli
zavøeného kohoutu na rozdìlovaèi pro levý proud. Nastalo
menší zdržení a výsledný èas 33 s. Pro tentokrát jsme obsadili 5. místo, ale celkovì, jak již bylo zmínìno, místo 1.

odpoledne jsme si rozdìlali oheò a opekli buøty. Domù se
šlo již za soumraku.
Do konce roku plánujeme ještì dìtskou besídku spojenou s rozsvícením vánoèního stromku, úèast na výroèní
èlenské schùzi sboru a snad spoleèné bruslení na zimním
stadionu v Milevsku.
Za nás vedoucí mladých hasièù v Kvìtuši dìkujeme za podporu, které se nám dostává hlavnì od rodièù našich dìtí.
Pøejeme Všem krásné a klidné vánoèní svátky, do roku
2020 hlavnì zdraví a neutuchající zájem o naši èinnost.
Jaroslav Kubec, Alena Tejnorová
vedoucí mladých hasièù Kvìtuš

Prý se snad ještì nestalo, aby v jednom roèníku pohárových soutìží zvítìzil ve více kategoriích jeden tým. Tak už
se stalo. Jsou to týmy z Kvìtuše!!!
Ohromná radost a nepopsatelný pocit. Do Milenovic totiž
tentokrát dorazil i poèetný fan klub rodièù. Následovala zasloužená oslava pøi spoleèné veèeøi v restauraci ,,U Reinerù,,
v Písku. V pozdních veèerních hodinách jsme dorazili domù.
30.záøí jsme se zúèastnili podzimního kola hry Plamen
2020. Dorazili jsme se tøemi kategoriemi - pøípravka,
mladší a starší. Soutìžilo se v tradièních disciplínách závod požárnické všestrannosti, štafeta požárních dvojic
a štafeta 4x60m. Asi nejhùøe jsme dopadali v ,, braòáku,,.
Mimo pøípravky, která vše zvládla na jednièku a celkovì
obsadila 2. místo. Za zmínku stojí, že jsme v této kategorii
jako jediní bodovali na stanovišti støelba ze vzduchovky!
Mladší mohli zvládnout tuto disciplínu lépe, ale nakonec
je z toho prùbìžné 3. místo. Starším se ,,braòák,, také moc
nepovedl. Prùbìžné 6. místo by chtìlo na jaøe vylepšit.
Všem ale moc dìkuji za výkony, které pøedvedli. Všichni
se snažili a byli šikovní.
Soutìže skonèily, napìtí opadlo a tak jsme zvolnili i my.
Schùzky se již nekonají pravidelnì a spíše se setkáváme
pøi rùzných akcích. Jednou takovou akcí byla tradièní
drakiáda, která se konala v nedìli 27.10. odpoledne na
louce za Kubecovi. Poèasí se vyvedlo opravdu nádhernì
a dokonce foukal i vítr. Lidièek se sešlo tentokrát také
hodnì. Nic tedy nebránilo dobré pohodì. Nìkteré draky
bylo dokonce nutno osvobodit z blízkých vìtví. V závìru

jsme byli nadšení, když jsme došli do lesní hospùdky. Obsluha (Tadeáš Kukaè a Josef Smrt) nám nabídla malé obèerstvení. S vidinou cíle jsme hnali z kopce dolù. Zastávku
u princezen (Nela Miòhová a Lenka Øezáèová) jsme vzali
hopem, ale pøed cílem jsme narazili na èarodìjnice (Julie
a Kateøina Sirotkovy), kde jsme museli splnit tìžký úkol –
po hmatu najít víèko na správnou láhev. Koneènì! Už jsme
v cíli a tìšíme se z nasbíraných odmìn. Musíme uznat,
že dìti si pøipravily svá stanovištì peèlivì a promyšlenì
a bylo vidìt, že se velice baví.V závìru odpoledne nechybìlo vynikající obèerstvení. Sousedské posezení zpøíjemnili muzikanti Jiøí Kváèa a Michal Votruba.
Finanènì tuto akci podpoøila Obec Chyšky. Všem, kdo se
podíleli na pøípravì a realizaci patøí velký dík.

Brigády
Jedním z bodù v plánu èinnosti pro rok 2019 Sboru dobrovolných hasièù Nová Ves, který podpoøila finanèním darem Obec Chyšky, byla úprava návse v Nové Vsi.
Terén hráze rybníka byl vyrovnán zeminou. Byl zde vytvoøen pøírodní záhon s okrasnými keøi a rostlinami ob-

sypanými štìpkou. Prostor byl doplnìn masivní lavièkou.
Velké podìkování patøí manželùm Tøískovým, kteøí se na
celé akci aktivnì podíleli.

Slavnostní rozsvícení
vánoèního stromu
Obyvatelé Nové Vsi pod záštitou SDH Nová Ves se rozhodli, že novì upravenou náves vánoènì vyzdobí. Na náves
byl tedy dopraven zhruba 8 m vysoký smrk. Následnì byl
ukotven, opatøen ozdobami a svìtélky.
První adventní nedìli došlo k jeho slavnostnímu rozsvícení za úèasti zhruba 70 obyvatel Nové Vsi a Vilína.
Pro všechny pøítomné bylo pøipraveno vánoèní pohoštìní – vánoèka, oøechový závin, peèené maso, pro zahøátí
svaøák a dìtský punè. O kulturní program se spontánnì
postaraly místní dìti, které zarecitovaly a zazpívaly. Odmìnou jim byl potlesk všech zúèastnìných.
Pøíjemné setkání navodilo urèitì vánoèní atmosféru v nás
všech.
Lenka a Václav Caltovi
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Obecně závazná vyhláška obce Chyšky č. 5/2019
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Chyšky se na svém
zasedání dne 13.11.2019 usnesením
è. 79/2019 usneslo vydat na základì §14
zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a
v souladu s § 10 písm. d) a §84 odst. 2
písm. h) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zøízení), ve znìní p.p., tuto obecnì
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Èl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Chyšky touto vyhláškou zavádí
místní poplatek za provoz systému
shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je obecní úøad.1)
Èl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních
odpadù platí2) :
a) fyzická osoba pøihlášená v obci3),
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urèenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dùm,
ve kterých není pøihlášená žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbì urèené
k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek spoleènì a nerozdílnì.
(2) Za fyzické osoby tvoøící domácnost
mùže poplatek platit jedna osoba. Za
fyzické osoby žijící v rodinném nebo
bytovém domì mùže poplatek platit
vlastník nebo správce. Osoby, které
platí poplatek za více fyzických osob,
jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popøípadì jména, pøíjmení
a data narození osob, za které poplatek platí.4)
Èl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci
poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozdìji do 15 dnù ode dne,
kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, pøípadnì doložit existenci skuteèností zakládajících nárok na
osvobození nebo úlevu od poplatku.
(2) Poplatník dle èl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
jméno, popøípadì jména, a pøíjmení,
místo pøihlášení, popøípadì další adresy pro doruèování.
(3) Poplatník dle èl. 2 odst. 1 písm. b)
vyhlášky je povinen ohlásit také evidenèní nebo popisné èíslo stavby
urèené k individuální rekreaci nebo
rodinného domu; není-li stavba nebo
dùm oznaèena evidenèním nebo popisným èíslem, uvede poplatník parcelní èíslo pozemku, na kterém je tato
stavba umístìna. V pøípadì bytu je
poplatník povinen ohlásit orientaèní
nebo popisné èíslo stavby, ve které
se byt nachází, a èíslo bytu, popøípadì
popis umístìní v budovì, pokud ne-

jsou byty oèíslovány.
(4) Ve lhùtì podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své
poplatkové povinnosti v dùsledku zmìny pøihlášení nebo v dùsl. zmìny vlastnictví ke stavbì urèené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydlištì na území èlenského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodáøském
prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocnìnce v tuzemsku pro doruèování.5)
(6) Dojde-li ke zmìnì údajù uvedených
v ohlášení, je poplatník povinen tuto
zmìnu oznámit do 15 dnù ode dne,
kdy nastala.6)
(7) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2
a 3 nebo jeho zmìnu se nevztahuje
na údaj, který mùže správce poplatku
automatizovaným zpùsobem zjistit
z rejstøíkù nebo evidencí, do nichž má
zøízen automatizovaný pøístup. Okruh
tìchto údajù zveøejní správce poplatku na své úøední desce.7)
Èl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku èiní 540 Kè a je tvoøena:
a) z èástky 140,- Kè za kalendáøní
rok a
b) z èástky 400,- Kè za kalendáøní
rok. Tato èástka je stanovena na
základì skuteèných nákladù obce
pøedchozího kalendáøního roku
na sbìr a svoz netøídìného komunálního odpadu za poplatníka
a kalendáøní rok.
(2) Skuteèné náklady za rok 2018 na
sbìr a svoz netøídìného komunálního odpadu èinily: 710 334,- Kè a byly
rozúètovány takto:
Náklady 710 334,- dìleno 1268
(1 075 poèet osob pøihlášených na
území obce + 193 poèet staveb urèených k individuální rekreaci, bytù
a rodinných domù, ve kterých není
pøihlášena žádná fyzická osoba)
= 560,20 Kè. Z této èástky je stanovena sazba poplatku dle èl. 4 odst. 1
písm. b) vyhlášky ve výši 400 Kè.
(3) V pøípadì zmìny místa pøihlášení fyzické osoby, zmìny vlastnictví stavby
urèené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinného domu nebo zmìny
umístìní podle èl. 6 odst. 1 v prùbìhu
kalendáøního roku se poplatek platí
v pomìrné výši, která odpovídá poètu kalendáøních mìsícù pøihlášení,
vlastnictví nebo umístìní v pøíslušném
kalendáøním roce. Dojde-li ke zmìnì v
prùbìhu kalendáøního mìsíce, je pro
stanovení poètu mìsícù rozhodný stav
k poslednímu dni tohoto mìsíce.8)
Èl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek pro poplatníka dle èl. 2 odst.
1 písm. a) pøihlášenému k trvalému
pobytu dle zákona o evidenci obyvatel9) je splatný jednorázovì, vždy nejpozdìji do 31. 5. pøíslušného kalendáøního roku.

(2) Poplatek pro poplatníka dle èl. 2 odst.
1 písm. a) a to cizince, s ohlášením
místa pobytu podle zákona o pobytu
cizincù na území Èeské republiky, zákona o azylu nebo zákona o doèasné
ochranì cizincù 10) je splatný nejpozdìji do 15 dnù od uplynutí lhùty pro
splnìní ohlašovací povinnosti a v následujících letech vždy nejpozdìji do
31. 5. pøíslušného kalendáøního roku.
(3) Poplatek pro poplatníka dle èl. 2 odst.
1 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázovì nejpozdìji do 31. 7. pøíslušného kalendáøního roku.
Èl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle èl.2 odst.1 písm. a), která je11)
a) umístìna do dìtského domova pro
dìti do 3 let vìku, školsk. zaø.pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zaø. pro preventivnì výchovnou péèi na zákl.
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístìna do zaøízení pro dìti vyžadující okamžitou pomoc na základì rozhodnutí soudu, na žádost
obecního úøadu obce s rozšíøenou
pùsobností, zákonného zástupce dítìte nebo nezletilého,
c) umístìna v domovì pro osoby se
zdravotním postižením, domovì
pro seniory, domovì se zvláštním
režimem nebo chránìném bydlení.
(2) Od poplatku se osvobozují:
a) poplatníci, pokud v daném roce dovršily vìk 80 let a starší
b) poplatníci na invalidním vozíku
a osoby trvale upoutané na lùžko
c) poplatníci pøihlášení trvale v sídle
ohlašovny obecního úøadu
d) poplatníci pøihlášení k pobytu
v èásti obce Ratiboøec - Spálenka
(Obèanské sdružení Èeský sirotek,
který si systém shromažïování,
sbìru, pøepravy, tøídìní a odstraòování komunálních odpadù zajišśuje
samostatnì)
(3) Úleva se poskytuje:
a) poplatníkùm podle èl. 2 odst. 1
písm. a) této vyhlášky ve výši 100
Kè ze stanoveného poplatku podle
èl. 4 odst. 1 této vyhlášky
b) poplatníkùm dle èl. 2 odst. 1 písm.
a) této vyhlášky v èástech obce: Branišov, Mezný, Radíkovy, Vodìrady,
Hrachov, Rohozov, Ratiboøec (kteøí
dopravují komunální odpad na své
náklady na urèená stanovištì), ve
výši 50 % sazby poplatku dle èl. 4
odst. 1 této vyhlášky.
c) poplatníkùm dle èl. 2 odst. 1 písm.
a) této vyhlášky ve vìku 15 až 26
let, kteøí studují uèební obor, støední nebo vysokou školu, jsou ubytovaní na internátì, studentské koleji,
podnájmu a žijí ve spol. domácnosti
s rodièi, ve výši 50% sazby poplatku
dle èl. 4 odst. 1 této vyhlášky.
(4) Údaj rozhodný pro osvobození nebo
úlevu dle odst. 1, 2 a 3 tohoto èlánku
je poplatník povinen ohlásit ve lhùtì
do 31. 5. kalendáøního roku.
(5) V pøípadì, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhùtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok
na osvobození nebo úlevu zaniká.12)
Èl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem vèas nebo ve správné výši,
vymìøí mu správce poplatku poplatek
platebním výmìrem nebo hromadným
pøedpisným seznamem. 13)
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(2) Vèas nezaplacené poplatky nebo èást
tìchto poplatkù mùže správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je pøíslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud. 14)
Èl. 8
Odpovìdnost za zaplacení poplatku
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti
nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti
nebo který je ke dni splatnosti omezen
ve svéprávnosti a byl mu jmenován
opatrovník spravující jeho jmìní, pøechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo
tohoto opatrovníka; zákonný zástupce
nebo opatrovník má stejné procesní
postavení jako poplatník.15)
(2) V pøípadì podle odstavce 1 vymìøí
správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.16)
(3) Je-li zákonných zástupcù nebo opatrovníkù více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost spoleènì a nerozdílnì.17)
Èl. 9
Pøechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se obecnì závazná vyhláška è.
3/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využití a odstraòování
komunálních odpadù ze dne 9. 12.
2015.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé pøed
nabytím úèinnosti této vyhlášky se
posuzují podle dosavadních právních
pøedpisù.
Èl. 10
Tato vyhláška nabývá úèinnosti dnem
1. ledna 2020.

V Chyškách dne 13.11.2019
Stanislava Hejnová v.r.
starostka
Marek Hadrbolec v.r.
místostarosta

1) § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2) § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) dle § 16c zákona o místních poplatcích:
Pro úèely poplatkù se za pøihlášení fyzické
osoby považuje
a) pøihlášení k trvalému pobytu podle zákona
o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizincù na území Èeské republiky, zákona
o azylu nebo zákona o doèasné ochranì cizincù, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území Èeské republiky pobývá
pøechodnì po dobu delší než 3 mìsíce,
3. který je žadatelem o udìlení mezinárodní
ochrany nebo osobou strpìnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí doèasné ochrany podle zákona o doèasné
ochranì cizincù, nebo
4. kterému byla udìlena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího doèasné
ochrany cizincù.
4) § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
5) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
7) § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
8) § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
9) § 16c písm. a) zákona o místních poplatcích
10)§ 16c písm. b) pod 1. – 4. zákona o místních
poplatcích
11) § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
12) § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
13) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
14 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
15) § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
16) § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
17) § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Narozená
miminka
Turková Evelína z Chyšek
Jakešová Eliška z Chyšek
Votruba Josef z Nosetína
Žiga Jan z Ratiboøe
Maksová Anastázie z Nosetína
Tùmová Zorka z Kvìtuše
Bejdák Václav z Chyšek

Opustili nás

Jubilea

75 let
Laláková Marie ze Záluží
Øezáèová Marie z Chyšek
Pešièka Zdenìk z Hnìvanic
Lívancová Marie z Chyšek
Èapková Marie z Chyšek
Burian Václav z Branišovic
Mašek Stanislav z Kvìtuše
80 let
Šetelík František z Rùžené
Petrová Marie z Nové Vsi

85 let
Koøánek František z Ratiboøce
Dvoøáková Ludmila z Nosetína
90 let
Cézová Marie z Nosetína
Kroužková Marie z Ratiboøe
95 let
Pešièková Jiøina z Hnìvanic

Vytejèek Václav z Ratiboøce
Volfová Vlasta z Chyšek
Dovolte mi, abych vyjádøila všem pozùstalým hlubokou soustrast jménem
Obce Chyšky.
Stanislava Hejnová - starostka

Jakeš Alois z Chyšek

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

Kubecová Tereza z Kvìtuše

Stanislava Hejnová - starostka

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

Sòatky
Kostel sv. Prokopa:
Milan Stibor ze Øedic a Veronika Smrtková z Nosetína - 06.07.2019
Michael Dvoøák z Nechvalic a Jana Trpková ze Øedic – 02.08.2019
Novomanželùm pøejeme hodnì štìstí, lásky a spokojenosti na spoleèné cestì životem.
Stanislava Hejnová - starostka

Vítání obèánkù
Mezi obèany byly pøijaty novì narozené dìti.
Adéla KOSÍKOVÁ z Chyšek
Eliška JAKEŠOVÁ z Chyšek
Evelína TURKOVÁ z Chyšek
Jan KAŠPAR z Kvašśova
Janek JEDLIÈKA z Ratiboøe
Josef VOTRUBA z Nosetína
Liliana KUKAÈOVÁ z Vilína
Stela ÈAPKOVÁ z Chyšek
Všem dìtem a jejich rodièùm pøejeme hodnì spoleèného
štìstí a lásky v životì.

Tìlovýchovná jednota

Staroèeské dobroty na vánoèní stùl

Vážení ètenáøi a pøíznivci sportu,

Staroèeská rybí polévka

rádi bychom Vám sdìlili, že pøedseda tìlovýchovné jednoty Chyšky
Mgr. Josef Fuka zasílá pravidelnì do našeho obèasníku zprávy o èinnosti tìlovýchovné jednoty v Chyškách. Vzhledem k rozsahu tìchto
zpráv není možné je v našem obèasníku zveøejnit, protože se snažíme
o to, aby náš obèasník byl svým obsahem pestrým a zajímavým pro
všechny naše ètenáøe. Protože Vás samozøejmì nechceme ochuzovat
o velmi podrobné informace o všech sportovních akcích a výkonech
sportovcù, kteøí v tìlovýchovné jednotì v Chyškách pùsobí, zveøejnili
jsme pøíspìvek Mgr. Josefa Fuky na webových stránkách obce, kde jej
najdete v sekci spolky a sdružení – tìlovýchovná jednota.
Redakèní rada

Vezmeme rybí hlavu zbavenou žáber, dále ocas
a vnitønosti a vše dobøe povaøíme v hrnci. Potom
vše procedíme, zahustíme svìtlou jíškou a pøidáme
osmaženou koøenovou zeleninu. Než se vše provaøí,
obereme rybí maso z kostí, pøidáme jikry a mlíèí, vše
povaøíme, okoøeníme muškátovým kvìtem a zelenou petrželí. Dle chuti osolíme. Do hotové polévky
na talíøi sypeme osmažené kostièky nadrobno nakrájené housky.

by. Protože se tomuto jídlu øíkalo též „èerný“, volíme
tmavé houby, napø. høiby modráky. Když máme uvaøené krupky, propláchneme je a promícháme s obsahem druhého hrnce. Pøidáme podle chuti sùl, pepø,
majoránku a èesnek. Smìs dáme do vymaštìného
pekáèe a v troubì upeèeme.

Vánoèní kuba
V jednom hrnci uvaøíme vyprané krupky, ve druhém
udusíme na másle a cibulce nakrájené sušené hou-
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