Vážení občané,
Obec Chyšky v letošním roce slaví 725 let první písemné zmínky o osadě. V roce 1291 byl proveden první známý zápis v souvislosti s přiřazením osady k pražskému biskupství. Tehdy to byla malá osada, která spíše sloužila jako majetek, kterým bylo možné uhradit dluh. Postupem
času nabývala na významu, výstavbou kostela sv. Prokopa stoupla i její hodnota. Postavením školy v Chyškách a povýšením na farní ves
s poštou a četnickou stanicí se stává z osady významné občanské středisko. Postupem let k Chyškám přibyly další osady a Chyšky se stávají
správním centrem, kterým jsou dodnes.
Letošní výročí, přesto, že není nejkulatější, si jistě zaslouží oslavu. Zastupitelstvo obce proto rozhodlo
si toto výročí připomenout společně se všemi osadami, které dnes k Chyškám patří. Požádalo všechny
spolky na Chyšecku o pomoc při pořádání oslavy. Oslava je plánována na sobotu 11. června. V tento den
se po dopoledním slavnostním setkání před úřadem obce uskuteční odpolední zábavné setkání s hudbou pro všechny věkové skupiny a soutěže pro děti a jejich rodiče. Bude možné zhlédnout i divadelní
představení a další doprovodné akce.
S podrobnějším programem Vás všechny předem seznámíme na plakátech a v pozvánkách, které Vám
rozešleme. Všichni jste srdečně zváni, udělejte si čas a přijďte. Vy z vás, kteří máte chuť se podílet na
organizaci nebo na přípravách, jste srdečně vítáni.
Starosta obce Miroslav Maksa

Informace o činnosti obce
Na konci roku 2015 Zastupitelstvo obce
Chyšky projednalo a schválilo rozpočet
a činnost pro rok 2016. S rozpočtem a činností obce pro rok 2016 jste byli seznámeni v minulém čísle Chyšecka. Pro osvěžení
paměti uvádím základní údaje z rozpočtu
- předpokládané příjmy obce pro letošní rok
jsou 14.254.000 korun, výdaje jsou plánovány ve výši 18.343.700 korun. Rozdíl je
hrazen z úspor předcházejících let.
Plán je schválen, a jak tedy probíhá jeho

realizace? Již v lednu začala rada obce připravovat podklady pro výběrová řízení na
hlavní akce letošního roku.
Prioritou letošního roku je rekonstrukce
topení v základní škole. Na základě projektové dokumentace byla zpracována poptávka, ve které byly stanoveny požadavky
obce, které musí vybraná firma splnit. Mezi
těmi základními byl termín realizace. Ten
byl určen na dobu prázdnin. Během prázdnin by měly být realizovány práce na roz-

vodech topení, montáže radiátorů, kotlů
a zařízení potřebného k provozu kotelny.
V měsíci červnu se uvažuje s přípravnými
pracemi a demontáží stávající kotelny. Na
počátku nového školního roku, v měsíci
září, budou dokončeny případné nedodělky a zahájen zkušební provoz.
20. duben byl konečným termínem pro podávání nabídek od firem, které mají zájem
akci realizovat. Obec obdržela pět nabídek.
Výběrová komise na základě požadavků

vybrala firmu S.V.A. s.r.o. z Prahy. S vítěznou firmou bude podepsaná smlouva
o dílo a projednán přesný harmonogram
prací tak, aby na počátku nového školního roku byla škola vytápěna teplovodním
systémem. Předpokládá se, že vybudovaný
systém vytápění umožní v případě potřeby
reagovat na energetickou situaci a do budoucna umožní i využití tepelných čerpadel
nebo jiného zdroje tepla.
Stejně jako základní škola, je i mateřská
škola důležitá pro obec a její rozvoj. V posledních letech byla v mateřské škole provedena rekonstrukce sociálních zařízení
pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1
v první a druhé třídě, byla vyměněna okna
v celé budově a byly zatepleny stropy. Naposledy byl opraven prostor před školkou. Byla vyasfaltovaná příjezdová cesta
a předlážděn chodník ke školce. V letošním roce přišla na řadu třetí a závěrečná
etapa rekonstrukce sociálního zařízení ve
školce. Bude se opravovat sociální zařízení
v přízemí, kde má školka odpolední vyučování. Tím však nebude opravám a rekonstrukcím konec. V souvislosti se zákonem
o ekologickém vytápění bude jistě potřebná
rekonstrukce kotelny, a na řadu přijdou jistě další opravy chodníků a úprava zahrady.
V posledních letech byly opravovány budovy
s obecními byty, kulturní domy a kluby zapůjčené do užívání spolkům. Mezi posledními, na které se nedostalo, je budova pošty
v Chyškách a byty v Hněvanicích. Budova
pošty přijde na řadu letos. Budou vyměněny
kompletně všechna okna a dveře. Výběrové
řízení bylo již zahájeno a nyní se čeká na nabídky ze strany firem. V příštím roce by měly
přijít na řadu byty v Hněvanicích.
Další velkou akcí je příprava projektové
dokumentace pro výstavbu čistíren odpadních vod obce Chyšky.
Příprava v současnosti probíhá standardně. Jsou připravovány podklady pro územní
řízení a geodeticky zaměřovány potřebné
plochy pro čistírny a obslužné komunikace.
V projektu se počítá se třemi čistírnami. Na
každou z čistíren by byla přiváděna splaš-

ková a dešťová voda přibližně z 1/3 obce.
Každá z čistíren bude složena z nádrže
pro hrubé předčištění, štěrbinové nádrže
a dvou za sebou umístěných stabilizačních
nádrží – biologických rybníčků. Odtud by
vyčištěná voda odtékala do vodoteče. Výstavba čistíren pro Chyšky je třeba, protože
povolení výjimky na vypouštění splaškových vod do vodoteče je jen na 10 let. Po
této době není jasné, zda bude vypouštění
do potoků možné a pokud ano, za jakých
podmínek! Čistírny bude pravděpodobně
možné využít pro čištění splaškových vod
i z okolních obcí.
Před dokončením je projektová dokumentace na výstavbu chodníku v Chyškách. Jedná se o stavbu finančně značně náročnou.
Vysoké náklady na realizaci vznikly především s požadavkem na odvod dešťové vody
z komunikace. Bez splnění tohoto požadavku by obec nedostala stavební povolení. Poděkovat bychom měli vedení Zemědělského družstva v Chyškách za možnost napojit
odtok dešťové vody z kanalizace chodníku
do kanalizace družstva. Bez jejich souhlasu
by akci asi nebylo možné uskutečnit. S ohledem na vysoké náklady se zastupitelstvo
obce rozhodlo rozdělit výstavbu chodníku
na dvě části. První část chodníku postavíme od požární zbrojnice směrem k zemědělskému družstvu, včetně odkanalizování
a výstavby veřejného osvětlení. Druhá část
výstavby chodníku bude realizována v následujícím roce. Jedná se o úsek od prodejny Jednoty k požární zbrojnici. V té době by
též měla být provedena výměna a rekon-

strukce veřejného osvětlení v celých Chyškách. Nebude se tedy muset zasahovat do
nového chodníku.
Na akci výstavby chodníku obec obdržela
dotaci z Jihočeského kraje ve výši 210 tisíc
korun. První etapu výstavby chodníku musíme dokončit do konce letošního roku.
Stejně náročná, možná náročnější, bude
obnova veřejného osvětlení v Chyškách.
Tato akce se připravuje přibližně tři roky.
V loňském roce zastupitelstvo řešilo rozmístění světel a na toto téma byli osloveni
i občané Chyšek, aby se k návrhu umístění
pouličních lamp vyjádřili. Rekonstrukce veřejného osvětlení v Chyškách probíhá souběžně s akcí firmy E.on, která v naší oblasti
ukládá kabely ze sloupů do země. Tímto
způsobem byla vyměněna světla v Záluží,
na Ratibořci, částečně v Hněvanicích, v letošním roce společně s Chyškami budou
měněna světla v Branišovicích a na další
obce výměna světel a pokládka kabelů do
země čeká. Po počátečních nejasnostech,
zda bude E.on realizovat akci v Chyškách
v letošním roce nebo v roce 2017, bylo na
konci března rozhodnuto, že kabely elektrického vedení budou ukládány do země
již letos. Obec tedy musí obnovu veřejného
osvětlení realizovat také letos. Občané se
tak budou muset obrnit trpělivostí, protože
se bude v Chyškách kopat!
Zastupitelstvo obce připravuje výběrové
řízení na dodavatele světel. Rozhoduje se
o světlech výbojkových nebo ledkových.
Jak svítí světla výbojková, znáte, jak svítí
světlo ledkové, můžete zjistit na lampě na
prostranství před obecním úřadem. V době
vydání zpravodaje bude otázka výběru typu
světel možná již vyřešena.
Veřejné osvětlení se nebude obnovovat letos
jen v Chyškách, ale i v Branišovicích. Zde je

již staveniště předáno zhotoviteli, který bude
realizovat uložení kabelů elektrického vedení a obnovu veřejného osvětlení souběžně.
Občané Branišovic, stejně jako Chyšek, se
budou muset obrnit trpělivostí.
Veškeré útrapy budou snad zapomenuty, až
se rozsvítí nová světla.
Realizace čistírny odpadních vod se stává
impulzem k přípravě území pro zástavbu
rodinných domků v Chyškách. Tato akce
byla zbrzděná rozhodnutím Odboru životního prostředí v Milevsku, které si kladlo
za podmínku vybudovat nejdříve čistírnu
odpadních vod. V současnosti se připravuje
vyhlášení poptávky na zpracovatele „Zastavovací dokumentace území“. Dokumentace
by mohla být letos připravena a zahrnuta
do územního plánu.
Zajímavou akcí je i obnova aleje podél místní komunikace z Chyšek do Nové Vsi. Akce
byla vyvolána ze strany občanů již v loňském roce. Obec na tento popud nechala
v roce 2015 vypracovat projekt a požádala o dotaci, kterou vyhlásila energetická
společnost ČEZ. Vloni byla obec se žádostí
neúspěšná, letos však uspěla. V současnosti
jsou již nové krásné stromy v aleji vysázené
a na podzim budou upraveny staré stromy.
Některé bude potřeba i pokácet.
Mezi větší akce patří oprava kapličky na
Nálesí, na kterou bylo požádáno o dotaci ze
SZIF. Oprava se plánuje od loňského roku.
Mělo by při ní dojít zejména k opravě obvodových stěn, podezdívky a oplocení.
Trochu jiná situace je oprava kapličky v Ratiboři. Tady byla v loňském roce opravena
střecha, aby do kapličky nezatékalo, a letos
se bude opravovat vnitřní část. Opravou by
se mělo zamezit nebo alespoň omezit podmáčení zdí a měl by se opravit i vchod.
Všechny akce jsou rozpracované a můžeme
doufat, že se je podaří úspěšně zrealizovat.
Starosta obce Miroslav Maksa

Čistírna odpadních vod v Chyškách

Hasiči byli oceněni
za svoji práci
Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo zakoupit novou techniku pro jednotky hasičského
záchranného systému Jihočeského kraje. Zakoupilo digitální radiostanice pro snazší komunikaci mezi členy zásahových družstev. Ty byly oficiálně předány starostům obcí, kteří mají v
obci jednotky JPO III, na KÚ v Českých Budějovicích. Obec Chyšky obdržela darem dvě ruční
radiostanice, jednu vozidlovou radiostanici a tablet do vozidla. Nová komunikační technika
byla přidělena zásahovému družstvu v Chyškách. Hodnota daru je 40 tisíc korun.

V Květuši bude „nové“
požární vozidlo
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje letos modernizuje a obměňuje požární vozidla
v jednotkách Hasičských záchranných sborů Jihočeského kraje. V rámci nabídkového řízení se Obec Chyšky přihlásila jako zájemce o speciální požární automobil.
Po menších problémech byla obec mezi žadatele zařazena a uspěla. K dnešnímu dni je
podepsaná darovací smlouva mezi Obcí Chyšky a Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje a v nejbližších dnech bude vozidlo obci oficiálně předáno v Písku. Obec byla obdarována speciálním požárním vozidlem TATRA 148 CAS 32 včetně základního vybavení.
Vozidlo bude přiděleno zásahovému družstvu v Květuši a nahradí nejstarší vozidlo Š 706,
které si obec pořídila s vlastních prostředků v roce 1969. Hodnota daru je 310 tisíc korun.
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Chyšecká školní kronika – díl I. (1878-1898)
• Kroniku začal psát v roce 1878 učitel Josef Švejda, pokračoval jeho syn František
Švejda, po něm učitel Josef Vaněk a podučitel Jan Maroušek.
• Prvním zápisem se Josef Švejda vrací až
do roku 1843.
• 1. června 1843 byl položen základní kámen k nové škole (dnešní kanceláře ZD
Chyšky) a škola byla postavena nákladem
5803 zlatých.
• Majitelem Chyšek při zahájení stavby byl
pan Karel Mladota, při dostavbě školy
v roce 1844 již Karel Lamprecht.
• Než se škola dostavěla, učilo se v čísle 56
u Střihavků
• V roce 1848 vyšlo nařízení přijmout
druhého učitele. Lidé byli proti tomu, nechtěli platit školné a spílali: „Ať si vezme
svých 5 švestek a táhne, my ho platit nebudeme“. Vydali se dokonce se stížností
do Prahy, kde neuspěli a tak se odebrali
za panem farářem. Ani tady však nepořídili. Šli utišit svůj žal do hospody a pak
teprve začali neochotně platit školné. Učitel vzpomíná, že měl strach o svůj život,
proto raději se školným posečkal.

a zřejmě z finančních důvodů i majitel
Chyšek Karel Lamprecht.
• V Chyškách byla veliká bída. Domkáři si
pásli dobytek na panských drahách za
6 dnů roboty na velkostatku. Pole byla
kamenitá, na loukách rostlo koňské seno,
které dobytek nechtěl žrát. Pěstoval se tu
hrách, brambory, len a jetel. Obilí jen jarní, protože ozimy vyležel sníh. Dřevo bylo
velmi drahé ( 3 metry za 8-10 zlatých).
Byly velmi špatné cesty a o stavbě nových lidé nechtěli ani slyšet.
• 4. června vyhořely dva statky v Rohozově
– Zemanovi a Svatošovi – k požáru se nemohla kvůli špatné cestě dostat stříkačka.
• Zdejší lidé nebyli vzdělaní. Nejvzdělanější byl pan Lamprecht, páter Brůha,
kaplan Fanta, František Soulek z Dobřemilic a František Chochole z Rohozova.
Noviny odebíral jen František Brabec –
bývalý starosta Květuše.

• 1. ledna 1886 přišel do školy nový podučitel Jan Maroušek. Páter s panem
Lamprechtem opět sepisovali petici, že
nechtějí rozšířit školu o další třídu. Přijel
inspektor a uznal, že nová třída je nutná.

pěli hymnu, dívky byly v krojích. Pan Síbrt zaplatil hudbu, věnoval škole prkna
na tabule a počitadlo. Dal také opravit
varhany v kostele za 150 zlatých u varhanáře Nováka z Tábora.

• 15. května 1887 proběhlo v Chyškách
biřmování. K uvítání biskupa se stavěly 2 brány – jedna směrem ke Květuši,
druhá před vchodem do kostela. Domy
byly nazdobené chvojím, vlály prapory.
Biskup přijel už 14. května před 6. hodinou večer, ale strhl se veliký liják a tak
se vítání konalo na faře. Biskup zkoušel
z náboženství, rozdal knížky a obrázky
dětem, děvčatům medailonky a děkoval
učiteli Vaňkovi za pěstování školního
zpěvu. Odpoledne přijela městská rada
z Milevska v kočárech, tažených krásně
nastrojenými koňmi.

• V roce 1896 se v Květuši rozmohl střevní
tyfus – zemřelo několik lidí. Řádily také
příušnice, které měly snad všechny děti.
O čistotu tříd ve škole se staral učitel Maroušek, ale ve třídě, která byla pronajatá
v domě č. 27 u Skramlíků, chtěli uklízet
Skramlíkovi sami. Učitelé si stěžovali na
zimu a na to, že stále kouří kamna. Třída
se stěhovala místo bytu učitele do školy.
Školníkem se stal Jan Peterka z Nosetína.
Vystěhovaný učitel dostával 100 zlatých
ročně na byt. Když se vybavovala nová třída, která vznikla z bytu učitele, chtěl pan
učitel, aby se daly lavice tak, aby šlo dětem světlo z levé strany. Dominik Krejčí
a Jan Prášek, kteří byli ve školní radě, křičeli: „My platíme, my poroučíme“ a lavice
se daly obráceně. Až na příkaz lékaře se
musely předělat.

• 20. října 1887 se odstěhoval z Chyšek
pan Lamprecht. Velkostatek prodal panu
Volavkovi z Vinohrad.

• Pan učitel si posteskl, že se tu pije hodně kořalky a to i ženské. Lidé byli velmi
pověrčiví. Krupobití zaříkávali troubením
na roh. Chochole z Rohozova zdědil mořskou mušli dlouhou 1/3 metru a na tu
troubili ve Stříteži proti mrakům. V roce
1880 ji zaslali do muzea do Písku. Přišlo
krupobití a mušle musela zpět. Ležela ve
škole a přišla si pro ni selka ze Stříteže,
že budou mraky rozhánět. I přišly kroupy, poničily úrodu a tak si mysleli, že je
mušle znesvěcena a nefunguje. Ve škole
se pan učitel snažil dětem vysvětlovat
pravdu.

• V roce 1889 chodilo do školy 406 dětí.

• V roce 1883 nastoupila Julie Vaňková,
žena řídícího učitele, na místo učitelky
ručních prací pro dívky – lidé byli velmi
proti tomu.

• V roce 1883 byla opět snaha rozšířit školu, ale kaplan Fanta byl tvrdě proti tomu.
350 dětí sedalo stále i na zemi. V tomto
roce vypukly neštovice. Zemřel na ně žák
Karel Vodrážka ze Záluží.

• Žáci museli chodit na náboženská cvičení, dohlídku vykonávali všichni učitelé.
Učitel musel děti vodit do kostela. Kdo
nepřišel, byl zapsán.

• Sílily snahy vyšších míst o rozšíření školy
tak, aby bylo ve třídě maximálně 80 dětí.
Proti tomu tvrdě vystupoval pan farář

• V roce 1884 se škola konečně o jednu
třídu rozšířila. Vypukly spalničky. Onemocnělo víc, než 150 dětí.

• V roce 1870 vydal císař František Josef I.
nový školský zákon a učitel začal dostávat 12 zlatých ročně.
• 4. září 1879 přišel do Chyšek učitel Josef
Vaněk. Škola prý byla velmi zanedbaná
- okna rozbitá, nevymalováno. Ve dvou
třídách se tísnilo 400 dětí, které seděly
na zemi. Pan učitel Vaněk zcela změnil
způsoby i styl vyučování.

Velikonoce v Záluží

Je moc hezké, když se udržují lidové tradice. Bohužel to dnes již není tak častý jev a tak také
u nás spousta tradic pomalu zaniká. Naštěstí jsou místa, kde dbají na to, aby zůstaly živé i pro
další generace. Takovým místem je například Záluží.

• V roce 1891 byla zřízena 4. třída. Jednání o tom trvalo 12 let. Bylo třeba další pátou třídu, ale nebylo místo.
• Od 31. ledna 1893 musely ve všech třídách pověsit obrazy Františka Josefa I.
• 1894 – objevila se oční nemoc Trachom,
což byla infekční nemoc z nečistoty od
dobytka. V Chyškách se konala hospodářská schůze na téma: Jak vypěstovat dobré,
velké a moučné brambory a o důležitosti
odborného vzdělávání. Největší zásluhu
na tom měli učitelé Vaněk a Maroušek.

• V roce 1895 byla tak tuhá zima, že některé děti nechodily do školy 3-5 měsíců.
21. července byl školní výlet na draha
u Nové Vsi. Hoši cvičili prostná cvičení,

• 27. prosince 1897 byla slavnost vánočního stromku. Pan Lamprecht poslal dětem
peníze a tak některé chudé dostaly i celý
nový oblek.
• 1. března 1898 přišel do školy učitel
Tomášek. Loučil se učitel Vaněk, který
odcházel do Kovářova. Na jeho počest
šel 4. září průvod s lampiony, kterého se
účastnili hasiči, školní rada a děti s rodiči.
Střílelo se z hmoždýřů, zapalovaly se bengálské ohně. Pak byla zábava v hospodě
pana Chocholeho. 5. září proběhla mše
na rozloučenou a po ní všichni doprovodili pana učitele k připraveným povozům.
• 2. prosince 1898 slavil císař František
Josef I. 50 let na trůnu. Ráno šli obyvatelé do kostela a odpoledne byla vystavena
Nejsvětější svátost.
Stanislava Hejnová - kronikářka

Večer 30. dubna se sejdou téměř všichni ze vsi. Muži musí vydat hodně síly, aby májku
uprostřed vsi vedle kapličky vztyčili. Májka bývá dlouhá a těžká a proto, když je vše hotovo,
podarují svobodná děvčata muže každá lahvičkou dobrého alkoholu. Pak si u májky zahrají
a zazpívají a jdou pálit čarodějnici, která už je připravená. Když shoří čarodějnice, opečou si
špekáčky a jde se do chaloupky u kurtu, kde veselí pokračuje až do ranních hodin.
Po celý květen se v kapličce vždy ve čtvrtek a v neděli konají májové pobožnosti.

Na Zelený čtvrtek, když „odlétají zvony do Říma“, vypínají v Záluží na kapličce elektrické
ovládaní zvonu. Ve čtvrtek večer už tu zvonění neuslyšíte. Místní obyvatelé všech věkových
kategorií se vydávají na pochůzku vsí s řehtačkami a klapačkami. Pochůzka se opakuje také
ráno, v poledne a večer na Velký pátek a ráno a v poledne na Bílou sobotu.

Letos již podesáté bude 16. května na svátek svatého Jana Nepomuckého sloužena v kapličce v Záluží mše svatá. Tuto tradici zavedl pan děkan Jakub Berka a pro místní je to vždy
slavnostní událost. Mše je sloužena vždy přesně v den svátku. Letos je tedy v pondělí.

Na Bílou sobotu v poledne, když naposledy odrachtají, omyjí se na návsi pod tekoucí vodou
a tím pro ně končí doba postní. Jde se do kostela na vzkříšení a očekávají se Velikonoce.
Na Velikonoční pondělí mají všichni připraveno něco dobrého a očekávají příchod malých
koledníků.

Milí čtenáři,
možná se i u Vás, v ostatních chyšeckých osadách dodržují různé tradice. Chtěla bych Vás
poprosit, zda byste mne v případě, že se Vám zdají zajímavé a chtěli byste, aby se o nich
vědělo i po létech, mohli kontaktovat a nějakým způsobem mi o nich dát vědět. Ráda o nich
napíši do příštích čísel Chyšecka, ale i do kroniky obce. Děkuji Vám.

Hezký zvyk stavění májky udržují v Záluží 30. dubna. Příprava začíná již o den dříve. Každá
svobodná dívka si doma chystá pentle na zdobení májky. Nejstarší ze svobodných děvčat má
nejvíce práce. Dělá veliký věnec, malé věnečky a kytici na vrchol májky. Na věnci je tolik
růžovobílých kvítků, kolik je ve vsi svobodných dívek. Z každého kvítku visí stužka a na ní
zelený věneček.

Stanislava Hejnová - kronikářka
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Muzikanti celým srdcem
Není tomu tak dávno a mnozí z Vás si jistě
ještě vzpomenou, když parta zapálených
muzikantů, kteří si říkali Perculačka, vyhrávala na mnoha akcích v Chyškách i okolních obcích. Nebyli to sice profesionálové,
ale dokázali svými písničkami rozdávat
dobrou náladu a vytvářet příjemnou atmosféru. Ať už to byly výroční schůze, oslavy
Mezinárodního dne žen, masopust, různé
společenské akce a také mnoho svateb –
všude tam nechyběla Perculačka a její hezké písničky.
Přesto, že díky Perculačce byla mnohokrát
dobrá nálada, nenašla jsem v kronice žádnou zmínku o těchto místních muzikantech. Bylo by hezké zavzpomínat, jak se
vlastně sešli a co předcházelo tomu, že se
z nich stala dobrá parta, která dokázala rozveselit mnoho lidí kolem sebe. Čas je však
neúprosný a muzikanti z Perculačky už
mezi námi bohužel nejsou. Vzpomínky však
zůstaly a zůstaly především v myslích těch
nejbližších. Proto mne napadlo požádat
manželky muzikantů - paní Miladu Trpkovou, paní Marii Novákovou, paní Marii Petrovou (všechny z Nové Vsi) a paní Ludmilu
Zděnkovou z Chyšek, jestli by byly ochotné
se o některé vzpomínky se mnou podělit.
Setkala jsem se s velikou ochotou a srdečností. Domluvily jsme si setkání, které bylo
velmi příjemné. Poslouchala jsem zajímavé
vyprávění, prohlížely jsme staré fotografie
a vzpomínaly. Snažila jsem si co nejvíc vzpomínek zapsat a zapamatovat a tak Vám nyní
povyprávím, jak to vlastně všechno tenkrát
bylo.
Všechno to začalo v roce 1962. Tenkrát se
sešli pan Josef Novák a pan Miroslav Trpka
v Písku v porodnici na návštěvě za svými
manželkami. Oběma se tenkrát narodili
první synové. Radost byla veliká a tak se
trochu slavilo i po návratu domů. Perculáci

byli vždycky velmi družní a všechny radostné události oslavovali společně. Právě na
této oslavě zřejmě slovo dalo slovo, přidal
se pan František Petr, který rád hrál na pianovou harmoniku a pan Jaroslav Řezáč z Vilína, kterému nikdo neřekl jinak, než Branšák a Perculačka byla na světě. Pan Trpka
měl už zkušenost s hraním v kapele pana
Steinbauera z Nadějkova a sám dělával
nějaký čas kapelníka. Pan Novák zase hrával v kapele pana Svatoše a poté s panem
Luzumem. Ani pan Řezáč (Branšák) nebyl
žádný nováček. Hrával s kapelou pana Flemra, která se jmenovala Vrzna.Tenkrát bylo
běžné, že o chyšecké pouti hrála v hospodě
u Čižinských Vrzna a v hospodě u Procházků kapela pana Svatoše. Každá měla své
příznivce.
Možná někoho napadne stejná otázka, jaká
napadla mne a ptala jsem se, kde vlastně
Perculačka cvičila, kde se sehrávali. Odpověď mne docela překvapila. Vlastně ani nebyl důvod pořádat nějaké zkoušky. Perculačka hrála v létě každý týden na drahách
za Perculí. Když někdo slavil svátek nebo
narozeniny, sešla se celá ves na drahách
a posedělo se, zazpívalo. Scházeli se, i když
zrovna nebyl důvod k oslavě. Vždy v sobotu
po práci se těšili, že společně posedí, proberou vše nové a zazpívají si. Někdy se sedělo
jen tak na zídce u některého z domů. Nikdy
ale nechyběla pěkná písnička.
Jednou, právě při takovém posezení, přijel
na Novou Ves mladík z Přeštěnice. Jmenoval se Josef Zděnek a v Nové Vsi měl svou
vyvolenou. Protože muzika ho vždy lákala,
na vojně hrával na saxofon, klarinet a bicí,
moc rád se zašel za muzikanty podívat. Pak
už to šlo ráz na ráz. Pan Řezáč, který hrál na
bicí měl v té době zdravotní problémy a tak
se domluvili, že Pepa Zděnek zaskočí, když
bude třeba. Když pan Řezáč zemřel, Perculačka měla nového bubeníka.

Hezky slavili na Perculi například svátek
svaté Anny. Chlapi vzali nástroje a šli dům
od domu, všude tam, kde bydlela nějaká
Anna a pro každou zahráli a zazpívali. Nejprve se šlo k Novákovům, potom k Bouškovům, od Boušků k Jílkovům, ke Koutníkovům a nakonec do Vilína k Němečkovům.
Tam obchůzka končila a tak se většinou
posedělo. Pilo se zde prý víno z výhonků
mladých smrčků a bylo výborné. Divíte
se, cože je to za specialitu? Pak můžeme
přidat ještě víno z chlebových kůrek, které
dělali v Nové Vsi u Bartišů a chutnalo skoro
jako šampus.

Děvčata stála v jednom koutě, chlapci v druhém a když se začalo hrát, nebyl nikdo, kdo
by nešel tancovat. Kdepak si sednout, to neexistovalo. Když byla vyhlášena dámská volenka, děvčata už měla nakoupené kytičky
a zpravidla už také vybraného tanečníka.
Ten na oplátku zase koupil děvčeti cukroví,
které napekly perculské ženy.

Při našem společném vzpomínání jsme
mluvili o tom, jak se lidé rádi bavili. Došli
jsme také k pořádání plesu hasičů z Nové
Vsi. Tato vzpomínka se mi tak moc líbila, že
si ji nemohu nechat jen pro sebe.

Vstupné na ples stálo v té době 5-6,- Kč,
kytička 1,- Kč a balíček cukroví 2,- Kč. Přítomní vydrželi tančit a zpívat až do ranních
hodin. A kterou písničku si nikdy nezapomněli u muzikantů vyžádat?

Perculský hasičský bál se konal vždy v hostinci U Procházků a zpravidla na něm hrála kapela pana Svatoše. Plesu předcházela
příprava, které se účastnili lidé z každé chalupy v Nové Vsi. Chystalo se pohoštění pro
muzikanty i pro účastníky plesu. Ženy vyráběly kytičky na dámskou volenku. Taková
kytička se dělala z krepového papíru. Když
byla hotová, podložila se kouskem chvojí
a převázala mašličkou.

Paní Nováková se rozpomněla i na její slova. Byla to prý taková „perculská hymna“.

V den plesu v podvečer přišli muzikanti,
kteří na plese hráli do Nové Vsi, kde na ně
čekala v některém z domů dobrá večeře. Po
večeři vyšli muzikanti před dům, kde na ně
čekali všichni ti, kteří se vypravili na ples.
Společně pak průvodem a samozřejmě za
doprovodu řízné dechovky odcházeli do
Chyšek. Hostinský pan Procházka už průvod vítal ve dveřích své hospody. Sotva muzikanti začali hrát, seřadili se před nimi pod
pódiem hasiči z Nové Vsi a zpívali jednu
písničku za druhou. Starší muži a ženy seděli u stolů, ale ti mladší a svobodní nikdy.

„Jednou za krásného rána
vyšel jsem si na špacír,
tu přišla překrásná dáma
měla závoj přes oči.
Já jak jsem ji zpozoroval,
konkurent jsem udělal,
ona se smála, prstem kejvala,
abych s ní špacíroval.“
Srdečně děkuji manželkám muzikantů z Perculačky, že se se mnou podělily
o vzpomínky a o některé své zážitky. Věřím,
že i pro Vás to bylo příjemné ohlédnutí. Myslím si totiž, že je moc dobře, když si lidé
udržují určitou pospolitost, když se rádi
scházejí a dokáží spolu trávit čas a ještě si
ho zpříjemňovat. Právě za to si muzikanti
z Perculačky určitě zaslouží poděkování
a s nimi i jejich manželky.
Stanislava Hejnová - kronikářka
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Masopust
v Chyškách
Ve čtvrtek 4. 2. 2016, jako už tradičně, navštívily občany Chyšek masopustní masky v doprovodu muzikantů. Nejen, že všechny potěšily svou veselou náladou, ale také přinesly
pozvání na nedělní maškarní rej.
Maškarní rej na chyšecké návsi se konal 7. 2. 2016 od 8.30 hodin. Všechny masky i s muzikanty se sešly před hostincem u Čižinských a pokračovaly na náves, kde začal maškarní rej.
Nechyběla dobrá nálada a hlavně koblihy, které upekly místní ženy. Dále pak za doprovodu
hudby obcí procházel masopustní průvod. Na závěr se všichni zúčastnění společně vyfotografovali a odebrali se do místního hostince, kde pro ně byla připravena polévka na zahřátí.

Tradiční obchůzka - zvaní na maškarní rej

Přestože vše nasvědčovalo tomu, že tento rok maškarní rej nebude, díky aktivitě některých občanů se podařilo oslavu masopustu uskutečnit. Všem, kteří přišli podpořit chyšecké maškary, děkujeme. Doufáme, že se letitá tradice chyšeckých maškar i v dalších letech
zachová.
Lenka Kváčová

Společné foto na památku

Maškarní odpoledne v Nové vsi
Maškarní odpoledne plné zábavy, her
a soutěží připravil nejen pro děti Sbor dobrovolných hasičů z Nové Vsi dne 6.2.2016
v místním kulturáčku. Celým odpolednem
provázel a originální soutěže a hry, které
zaměstnávaly děti a rodiče připravil Václav
Kašpar ml., kterému již tradičně pomáhala
manželka Iveta. Celé odpoledne se vydařilo,
děti odcházely plné dojmů, nových zážitků,
a to i přes probíhající chřipkovou epidemii.
Ve večerních hodinách začal maškarní rej
podruhé, ale tentokrát pro dospělé. K dobré
náladě přispěla hudba v podání Jiřího Srnky a Josefa Dvořáka. O zábavu se postarala

Jaroslava Shorná, která přítomné vyburcovala ke vtipným soutěžím. Večerní karneval
proběhl ve výborné náladě a protáhl se do
brzkých ranních hodin.
„Hody hody doprovody, dejte vejce malovaný“… V duchu této koledy se neslo velikonoční „šupání“ na Nové Vsi, kdy v letošní
přestupný rok koledovali všichni a všechny. Snad důsledně… abychom „neuschli“.
Lenka Caltová
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Školní Ples 2016

Ples chyšeckých hasičů

V sobotu 20. února 2016 ukončil plesovou sezonu v Chyškách svým tradičním hasičským plesem místní sbor
dobrovolných hasičů. V kulturním domě se sešlo na dvě stě návštěvníků, kterým na začátku plesu zatančili nejmladší tanečníci ze skupiny NRG CREW z Milevska a žáci tanečního kroužku ze Základní školy v Chyškách. Nápaditá
choreografie a pěkný výkon tanečníků byl odměněn zaslouženým potleskem. Příjemné prostředí kulturního domu,
kvalitní hudební skupina Tichá pohoda pod vedením Josefa Křížka z Chyšek, připravená bohatá tombola a dobrá
nálada, to vše přispělo ke sváteční plesové atmosféře.
Poděkování patří pořadatelům za přípravu a organizaci plesu.

nejmladší tanečnice ze skupiny NRG CREW z Milevska za vedení Kristýny Šebkové

Oslava
pasování prvňáčků
na
„Rytíře čtení“
Oslava pasování prvňáčků na „Rytíře čtení“ proběhla na obecním úřadu 29. dubna.
Jako okénko k nahlédnutí uvádíme společné foto – podrobnosti si přečtete až v září.

Mgr. Josef Vachta

losování tomboly

vystoupení žáků tanečního kroužku ze ZŠ z Chyšek za vedení učitelky Květy Průšové
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Zprávy z činnosti základní školy
Školní ples
V sobotu 23. ledna nás deváťáky čekal
den, na který jsme se s naší paní učitelkou
Hanou Zemanovou a paní ředitelkou Monikou Bardovou připravovali už od začátku
školního roku – Školní ples ZŠ Chyšky. Na
ples jsme měli připravené taneční vystoupení na písničky z našeho oblíbeného muzikálu Mamma Mia, za které jsme sklidili
obrovský aplaus, který nás všechny zahřál
u srdce. Po tanci následovalo rozloučení
s naší školou, u kterého nezůstalo snad
jediné rodičovské oko suché. Na hosty čekala bohatá tombola, do které byly lístky
prodány v několika minutách. Celým večerem nás provázel moderátor rádia Impuls
František Matějíček a skvělou atmosféru
zajišťovala kapela Elizabeth, která se postarala o hudební program večera. Chtěli
bychom ještě jednou poděkovat všem, kteří se na našem slavnostním večeru podíleli
a všem těm, kteří přišli, zakoupili si lístek
a udělali náš večer nezapomenutelným.
Zuzana Kořánková, 9.třída

Dějepisná
přednáška
Ve středu 17. února do naší 9. třídy v Chyškách zavítal pan Martin Strouhal z Chyšek a pan Bohumil Chochole z Milevska.
V rámci hodiny dějepisu si pro nás připravili poutavou přednášku týkající se československých letců na bojištích druhé světové
války. Během přednášky jsme se dozvěděli
zajímavosti o osudech československých
pilotů, podrobnosti o válečných letadlech
i o těžké situaci těch, co se rozhodli obětovat své životy ve prospěch národa. Měli
jsme možnost prohlédnout si vzácné válečné fotografie, dopisy, funkční modely letadel, zhlédli jsme i několik ukázek z dokumentárních filmů. Tato přednáška byla pro
nás velmi poučná a zajímavá.
Zuzana Kořánková, Tomáš Zdeněk, 9.třída

Přednáška
o Japonsku
V pátek 26. 2. 2016 se na naší základní
škole uskutečnila v pořadí druhá přednáška o významných zemích světa. Tentokrát
jsme se vydali na opačnou stranu zeměkoule do východoasijské sousostrovní
země, Japonska. Přednáška nesla název:
Vyčnívat v Japonsku? Rozhodně žádný
problém. Japonskem nás provedl zkušený
cestovatel Ing. Lukáš Barda. Žáci 5. - 9. třídy si vyprávění zaměřené hlavně na kulturní rozdíly užili.
Jakub Barda

Cesta ke zdravým
zoubkům
Žáci první třídy naší školy se zapojili do
preventivního programu - Veselé zoubky.
Cílem je přiblížit dětem zábavnou formou,
jak správně pečovat o svůj chrup a předcházet vzniku zubního kazu. Děti zhlédly
zábavný film Jak se dostat Hurvínkovi na
zoubek, plnily úkoly na interaktivní tabuli
a vyplňovaly pracovní list. Na závěr obdrželi všichni žáci preventivní taštičky, na
které se nejvíce těšili. Měli velkou radost
z jejich obsahu (zubní pasta, zubní kartáček, žvýkačky bez cukru a malé přesýpací hodiny). Domů si také všichni odnesli
kromě nových poznatků samolepku, která
poradí, jak si správně zoubky čistit, a informační brožuru o prevenci. Celý program
byl velkou pomocí ke krásným a zdravým
zoubkům našich dětí. Děkujeme dm drogerii za poskytnuté materiály.
Alena Málková

Jarní receptář
Naše škola již tradičně pořádá Jarní receptář (jarmark). Letošní jarmark měl
bohatý program. Nejprve pronesla pár
slov naše paní ředitelka Monika Bardová.
Po té vystoupily děti z 1. - 3. třídy s jejich
pásmem básniček a písniček pod vedením
Aleny Málkové, Květy Průšové a Lenky Pešičkové. Dále se uskutečnil prodej výrobků, které byly směrované k velikonoční
tématice. K dispozici bylo i občerstvení,
které upekly naše šikovné školní kuchařky a paní učitelky. Nám osobně se nejvíce
líbila velikonoční atmosféra, která doprovázela celý receptář. Prodeje se zúčastnila i naše školní družina, která vyzdobila
naši školu originálními nápady naší paní
družinářky Ivany Peciválové. Prodeje se
zúčastnili i nejmladší žáci naší školy. Každý prodejce měl krásné výrobky, které
nejsou jen tak k vidění. Celý Jarní receptář
se uskutečnil 17. 3. 2016 a přilákal velký
počet prodejců a obrovské množství návštěvníků.
Helena Komasová, Zlata Mašková, Tereza
Mrvecová, 5.třída

Památné stromy
Dne 14. 3. 2016 se děti ze školy vydaly
v rámci přírodovědného kroužku na výstavu fotografií Petra Stříže nazvanou Památné stromy oblasti Milevska. Dozvěděly se
spoustu zajímavých informací týkajících
se výskytu a stáří stromů. Nejvíce je samozřejmě zajímaly stromy, které se nacházejí

v místě jejich bydliště a v Chyškách. Zjistily
například, že nejstarším stromem v oblasti
Chyšek je lípa velkolistá (Tilia platyphyllos),
která roste v Rohozově už 345 let.
Iva Pospíšilová

Školáček
Dne 22. března 2016 proběhlo v základní
škole další setkání Školáčka zaměřené na
jaro a Velikonoce. Budoucí prvňáčci z mateřské školy nás tentokrát navštívili v dopoledních hodinách bez doprovodu rodičů,
aby si s žáky 2. a 3. třídy vyzkoušeli pravou
školní atmosféru. Naučili se jarní básničky
a písničku, vyrobili si slepičku s vajíčkem.
Na další setkání se těšíme v květnu.
Lenka Pešičková, Květa Průšová

Den naruby
Dne 29. března se v učebnách nižšího
stupně ZŠ Chyšky konal takzvaný Den naruby, pořádaný jako pocta všem učitelům,
kteří svůj den slavili spolu s narozeninami Jana Amose Komenského v den předchozí. Žákům deváté třídy se tak naskytla
možnost vyměnit si se svými kantory role
a místo nich zasednout za učitelský stůl v
některé z nižších tříd. Ať už v první, druhé, třetí nebo čtvrté třídě se žáci při učení
skvěle bavili na obou stranách a celý den
uběhl v příjemném duchu. Poslední hodinu, kdy už se všichni deváťáci navrátili do
pozic jim náležících, proběhlo vyhodnocení a čtyřem denním kantorům byly na zá-
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kladě volby tříd, ve kterých vyučovali, uděleny diplomy nejlepšího učitele s obrazem
Jana Amose Komenského.
Jiří Kuchta, 9.třída

Beseda
o kriminalitě
mládeže
Ačkoli máme jako občané České republiky svá práva, máme také řadu povinností,
které musíme dodržovat. A o tom, že se
zodpovědnosti za své činy nevyhneme ani
v útlém věku, jsme se přesvědčili 29. března 2016, kdy do naší školy zavítal nprap.
Bc. Jan Novák z řad zaměstnanců Celního
úřadu ČR. Jeho ústy k nám plynula nejen
varování a následky za možné přestupky,
ale i rady, jak se páchání trestních činů už
jako mladiství vyhnout. A že nám tyto rady
pomůžou v životě víc než jednou, to jsme
si byli a jsme vědomi. V závěrečné části besedy nás informoval o činnosti a úkolech
Celní správy ČR mjr. Mgr. Miroslav Fišmistr. Beseda se nám velmi líbila a získali
jsme nové informace.
Jiří Kuchta, 9.třída

Obnovitelné
zdroje
Uhlí, ropa, zemní plyn vznikly velmi složitými procesy v důsledku horotvorných dějů
z předvěkých organizmů před mnoha miliony let. Označují se proto jako fosilní paliva.
V současné době jsou hlavním energetickým zdrojem, získává se z nich asi kolem
86% energie. Fosilní paliva se neobnovují
a jejich zásoby se snižují. Odhaduje se, že
zásoby uhlí máme na 100 – 150 let. Velmi
závažné je znečišťování ovzduší látkami,
vznikajícími při spalování fosilních paliv. Jde
především o oxid uhličitý, který významně
přispívá ke zvyšování skleníkového efektu.
Z toho vyplývá, že problém v případě fosilních paliv nepředstavuje nyní ani tak nedostatek zdrojů jako spíše odpady při jejich
užívání. V každém případě je neprozřetelné
spoléhat na dlouhodobé využívání ropy, uhlí
a zemního plynu jako zdroje energie. Pozornost je třeba zaměřit na obnovitelné zdroje
energie, které člověk využíval od nepaměti.
1.dubna žáky ZŠ Chyšky podrobněji s obnovitelnými zdroji seznámila členka občanského sdružení Jihočeské matky paní
Monika Wittingerová. V České republice se
využívá biomasa, voda, vítr, slunce a geotermální energie. Snahou je zvýšit podíl ob-
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novitelných zdrojů. Například ve Švédsku
se podílejí 49%, u nás je to zatím mnohem
méně. Na přednášku navazuje výstava, která doplňuje informace o daném problému,
a za čtrnáct dní 15. 4. absolvují žáci kvíz.
Tři nejlepší řešitelé získají drobné dárky.
Karolina Tvrdíková

Sobě blíž
Sobě blíž – to byl název vzdělávacího projektu, který vyhlásily Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury
ČR, a Kulturní památka Lety. Projekt určený pro žáky 8. a 9. ročníku se uskutečnil 5.
dubna a byl další ze společných akcí chyšecké a sepekovské základní školy. Výukový program v Kulturním domě Lety u Písku
byl složen ze dvou částí. V první části se
žáci seznámili s romskou hudební skupinou Gipsy.cz a zpěvákem Radkem Bangou,
zhlédli tradiční romské tance, které předvedla skupina Čiriklore a seznámili se s dějinami a romským holocaustem. Druhá část
byla věnována památníku Lety formou odborné přednášky historika Vojtěcha Kyncla,
promítání dokumentárního filmu Lety – nehodni žití a prohlídce Kulturní památky Lety.
Cílem projektu bylo utváření pozitivních
postojů u žáků k jinakosti a kulturní rozmanitosti. Žáci se dozvěděli, jaký vliv měly
události druhé světové války na romské
občany. Projekt upozornil na historii Kulturní památky Lety a vedl žáky k uvědomění, jaké demokratické možnosti má dnešní
občan a v jak odlišné situaci byli za druhé
světové války lidé, kteří byli zbaveni lidských práv a svobod.
Pořadatelé akci perfektně zorganizovali,
zprostředkovali nám zdarma autobusovou dopravu a postarali se o to, že jsme se
zpátky do školy vrátili spokojeni, s novými
zážitky i s otázkami k zamyšlení.
Monika Bardová

Ochutnávka
ovoce
Pátý duben si děti z prvního stupně chyšecké školy zpříjemnily ochutnávkou ovoce
a zeleniny, které jim byly zaslány v rámci
programu Ovoce do škol. Děti si z ovoce
a zeleniny připravily hostinu v podobě
švédských stolů a ochutnaly známé i neznámé druhy plodů a listové zeleniny. Žáci
tak předběžně oslavili blížící se Den zdraví
připadající na čtvrtek 7. 4.
Iva Pospíšilová

Strom
čtenářník
Dne 18. dubna 2016 navštívili znovu
třeťáci ze ZŠ Chyšky místní obecní knihovnu. Tentokrát s sebou přinesli paní knihovnici Lence Kváčové poselství třídního
stromu Čtenářníku. Žáci totiž svojí vlastní četbou strom ve třídě zvětšují, hledají
hlavní postavy, vypráví zajímavé příběhy

z přečtených knížek. V knihovně dle svého seznamu vyhledali knihy, vyprávěli
o vlastní četbě. Ukázkou čtení zhodnotili
své dosavadní čtenářské dovednosti, práci
s textem a abecedou. Všichni věříme, že
náš „Čtenářník“ bude dál růst. Listy a květy knížek bude plně obsypán.
Lenka Pešičková a žáci 3.třídy

Pátrání
v terénu
Dne 6. dubna jsme se vypravili do lesa,
abychom skřítkům pomohli hledat poby-

tová znamení zvířat, našli stopy člověka
v přírodě a zkusili najít vhodné bydlení
pro naše vybrané zvíře. Podařilo se nám
najít okousané šišky od veverky, myšice
i strakapouda, našli jsme trus kuny, srnky i zajíce, objevili jsme hnízda některých
ptáčků a dokonce i stopu divočáka. Stopy,
které člověk v lese zanechá, nemusí být
jen špatné. Důkazem je sbírka našich objevů – hnízdní budky, krmelec, krmítko
pro ptáčky, sůl na pařezu. Nakonec nás
paní učitelka vyfotografovala na místech,
kde by se snad líbilo i našim zvířátkům.
Květa Průšová a žáci 2.třídy
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Ohlédnutí za soutěžními úspěchy chyšeckých žáků
Blíží se konec školního roku 2015/2016 a k tomu bezesporu patří bilancování výsledků
práce. Pochvalu zaslouží všichni žáci, kteří zodpovědně pracovali, ale jmenovitě chceme
poděkovat těm, kteří úspěšně reprezentovali naši školu v didaktických a sportovních soutěžích.
V sobotu 26. 9. 2015 se v milevském parku Bažantnice uskutečnily Myslivecké slavnosti.
Součástí bohatého programu byla i soutěž žáků 5. tříd, které se účastnila i ZŠ Chyšky. Tato
soutěž se skládala ze dvou částí. Písemného testu s otázkami s mysliveckou tématikou a poznávačkou rostlin a zvířat, druhou část pak tvořila střelba ze vzduchové pistole, kdy střílel
vždy jeden zástupce z týmu. Naše družstvo tvořili žáci Jiří Jindra, Jan Kolář a Helena Komasová. V celkovém bodovém součtu jsme se umístili na prvním místě se ziskem 71 bodů. Žáci
si soutěž moc užili a zúročili své vědomosti.

Soutěž probíhala ve třetí třídě, kterou spolu se svými žáky nádherně vyzdobila paní učitelka
Pešičková.
O tom, že bylo těžké vybrat vítěze, se přesvědčilo také mnoho rodičů, kteří se přišli podívat
na své děti a spolu s našimi žáky se postarali o výbornou atmosféru při soutěži.
Všechny děti přednášely velmi pěkně. Dva nejlepší recitátoři z každé kategorie postoupili
do okresního kola, které se uskutečnilo 3. března 2016 v Písku.
Byli to:
Natálie Negrilá a Martin Pešička z 1. třídy (0. kategorie).
Lukáš Novák - 2. třída a Karolína Ouborná – 3. třída (1. kategorie).
Helena Komasová a Adam Řehoř z 5. třídy

V pátek 16.10.2015 vyrazili vybraní žáci 6., 7. a 8. třídy reprezentovat naši základní školu
na turnaj ve florbale do Písku. Celkem se zúčastnilo 9 chlapců. V nabité konkurenci týmů
z Písku, Čimelic, Bernartic, Protivína a Milevska obsadili naši žáci 7. místo. Kluci se snažili
probojovat do zápasů o medaile. Bohužel nám chyběl 1 vstřelený gól k postupu do semifinále. Výborný výkon podal v bráně chytající Jakub Štván z 8. třídy. Chlapci si turnaj užili
a velmi dobře reprezentovali ZŠ Chyšky.

V konkurenci okresních recitátorů získal Martin Pešička z 1. třídy za své vystoupení 2. místo, Helena Komasová z 5. třídy obdržela čestné uznání.

Úspěšný byl Jiří Kuchta z 9. třídy. Dařilo se mu v Dějepisné olympiádě, kde obsadil 7. místo
v okresním kole z celkového počtu 40 účastníků. Mimořádného úspěchu dosáhl i v Olympiádě z českého jazyka, kde skončil v okresním kole třetí a reprezentoval naši školu v krajském kole v Českých Budějovicích.

23. března 2016 se v Domě dětí a mládeže v Písku uskutečnilo okresní kolo Fyzikální olympiády. Žáci počítali čtyři příklady během čtyř hodin. Příklady byly na téma - páka a dřevěná
houpačka, nakloněná rovina a automobil jedoucí do kopce, kalorimetrie a čištění mrazícího
boxu, elektrická energie a žárovka ze staré svítilny. Letošního již 57. ročníku se v kategorii
E (9. třídy ZŠ a příslušné ročníky gymnázií) zúčastnil Tomáš Zdeněk, umístil se na 5. místě.

Žáci naší školy se průběžně zapojovali do didaktických soutěží a často obsazovali přední
místa.
Okresní kolo Matematické olympiády se konalo v Písku 19. ledna 2016. Žáci naší školy
obsadili tato místa: Zlata Mašková, Adam Řehoř a Tereza Mrvecová (5.třída) 9. – 16. místo,
Tomáš Zdeněk (9.třída) 5.místo, Jiří Pešička (9.třída) 15. – 16. místo a Hana Doubková
(9.třída) 18. místo, Simona Pešičková (6.třída) 4. – 5. místo, Jakub Štván a Stela Fridrichová
(6.třída) 6.- 13. místo.
Vybraní žáci se zúčastnili i okresního kola Zeměpisné olympiády v Písku dne 16. února
2016, kde získala Stela Fridrichová (6. třída) 4. místo z celkového počtu 11 soutěžících,
Tomáš Koudelka (8. třída) 6. místo z 12 soutěžících.

7. března se na 1. ZŠ T. G. Masaryka v Milevsku konalo okresní kolo Chemické olympiády.
Soutěže se zúčastnil žák 9. třídy Tomáš Zdeněk a vedl si velice dobře. Z celkového počtu
8 soutěžících obsadil pěkné 2. místo.

13. dubna proběhlo v DDM Písek okresní kolo Biologické olympiády v kategorii C. Tradičně
se zapojila i naše škola. Žáci musí vyhotovit vstupní práci, odpovídají na testové otázky,
poznávají rostliny a živočichy a řeší laboratorní úkol. Soutěže se letos zúčastnili Tomáš Koudelka a Adam Fridrich z 8. třídy a oba si vedli velmi dobře. Tomáš obsadil krásné 4. místo
a Adam skončil 5. z celkového počtu 21 soutěžících.
Během školního roku se žáci zapojují i do výtvarných a literárních soutěží. V soutěži „Jak
je to s králem“ pořádané Městskou knihovnou v Milevsku získala Nela Kosková z 9. třídy
ocenění ve výtvarné kategorii, stejně jako Adam Řehoř a Jiří Jindra z 5. třídy. Jiří Kuchta
z 9. třídy byl oceněn za originální vystižení osobnosti Karla IV.

Dne 18. února 2016 se v ZŠ Chyšky konalo školní kolo v recitační soutěži, kterého se zúčastnilo celkem 38 soutěžících ve třech soutěžních kategoriích.

V tomto školním roce je před námi ještě soutěž „Hlídek mladých zdravotníků“ a soutěž ve
znalostech zásad první pomoci „Mladý záchranář“. Věříme, že i letos navážeme na tradičně
výborná umístění v těchto soutěžích.

Výkony recitátorů svědomitě hodnotila pětičlenná porota složená z pedagogů prvního stupně, vedena předsedkyní Marií Křížovou.

Ředitelství školy děkuje všem žákům a učitelům, kteří se zasloužili o vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Monika Bardová, Ing. Karolina Tvrdíková
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Jaro v mateřské škole v Chyškách
Návštěva knihovny
Každoročně v měsíci březnu navštěvujeme s dětmi Obecní knihovnu v Chyškách.
I letos si pro nás paní knihovnice Lenka
Kváčová připravila hezké povídání a děti
měly možnost si prohlédnout mnoho nových a zajímavých knih. Vždy si jich několik půjčíme, přečteme a opět vrátíme.
V mateřské škole čteme dětem každý den
před odpoledním odpočinkem po celý
školní rok. Vždyť kniha v životě dítěte by
měla být něčím, co k němu patří stejně samozřejmě jako hračky.

Odpoledne
pro mou babičku
Příjemné předvelikonoční odpoledne prožily 23. března babičky se svými vnoučaty
v naší mateřské škole. Paní učitelky si pro
ně připravily společné vyrábění a to tentokrát slepičku Toničku a králíka Lojzíka.
Všichni pracovali s velkou chutí a dobrou
náladou, nechybělo ani přátelské popovídání a malé pohoštění s velikonočními
perníčky.

Soutěž
Požární ochrana
očima dětí

Každý rok vyhlašuje Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska soutěž „ Požární
ochrana očima dětí“.
Celý týden si s dětmi povídáme o hasičích
a jejich náročné práci, o dobrovolných hasičích, které děti znají podle svých tatínků a dědečků, o tom, jak se chovat, aby
k žádnému požáru nedošlo a pokud ano,
jak správně co nejrychleji reagovat. Vyvrcholením „ hasičského týdne“ je návštěva
hasičské zbrojnice. A potom už všechny
děti kreslí a malují, co všechno hasiči dokáží. Nejzdařilejší práce jsme zaslali do
soutěže.

Výtvarná soutěž
Účastníme se různých výtvarných soutěží.
Zaslali jsme obrázky do soutěže, kterou
pořádala 15. MŠ v Písku a Centrum kultury města Písek na téma „MOJE RODINA“
Porotě se zalíbil obrázek Emičky Chocholové, která obdržela Čestné uznání a malou odměnu.

Den Země
Jak se chováme v přírodě, jak třídíme odpad, co může přírodu poškodit - o tom si děti povídaly s paní učitelkou celý „ekologický týden“. Ten završily vysazením tří Komulí Davidových
(motýlích keřů) na naší školní zahradě.
Jana Bardová, ředitelka MŠ Chyšky

Divadélko
Hezkou pohádku „ O pokladu“ sehráli dětem herci z divadla Máma + Táta. Děti po
celé vystoupení napjatě poslouchaly pohádkový příběh třech bratrů, který končil
ponaučením o tom, že „největším pokladem jsou dobří kamarádi“.

CHYŠECKO - občasník ze života obce Chyšky a okolí 2/2016
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Velikonoční dílny
pletení z papíru
Postní páteční podvečer 4. března 2016 se na chyšecké faře nesl v duchu velikonočních
příprav. Šestnáct zájemců o pletení z papíru si pod vedením Marie Petříkové vyrobilo
ošatku vhodnou jako velikonoční dekoraci. Série rukodělných dílen v režii Našeho Chyšecka nekončí. Těšit se můžete na jarní vyrábění na farské zahradě. O tématu a termínu
budete včas informováni.
Vladimíra Bendová (spolek Naše Chyšecko

Z činnosti dobrovolných hasičů v Květuši
V lednu letošního roku proběhla členská
schůze, na které byly upřesněny úkoly sboru a naplánovány akce na letošní rok. Dále
proběhlo školení řidičů a údržba techniky.

Zástupci sboru navštívili členy sboru
z Květuše při jejich životních jubileích,
pana Františka Duška – 65 let a pana Jiřího Houdu – 70 let.

Zástupci sboru se zúčastnili okresního shromáždění v Podolí, na kterém byl sbor z Květuše pochválen za svoji činnost v roce 2015.

V únoru uspořádal sbor již tradiční Hasičský ples v Kulturním domě v Květuši, který
je známý s bohatou účastí a dobrou zábavou. V březnu jsme oslavili s našimi ženami MDŽ. Povedená akce, na které se sešlo
téměř sto lidí, k poslechu hrál Jirka Srnka
a nechyběly ani zákusky a karafiáty. Mladí
hasiči si připravili pro maminky vystoupení
a zábava se protáhla až do brzkých ranních
hodin. Na této akci se zároveň květušští hokejisté loučili s uplynulou sezónou.

U členů zásahové jednotky proběhly v prvním čtvrtletí povinné lékařské prohlídky.
17. dubna úspěšně složilo zkoušky odbornosti „Hasič III. stupně“ pět členů sboru ve
složení: Jaroslav Kubec ml., Václav Kubec,
Petr Kubec, Vladimír Pruška a Ladislav Mašek ml.
Sbor má od letošního roku ve svých řadách
i nového rozhodčího pro soutěže v požárním sportu. Kurz rozhodčích úspěšně absolvoval Václav Kubec.
V březnu jsme se rozloučili s občankou Květuše paní Růženou Barhoňovou.

V dubnu sbor připravuje brigádu na zvelebení obce, tenisového kurtu a provede se
příprava na „čarodějnice a stavění májky“.
22. května následuje Okrsková hasičská
soutěž na sportovišti v Květuši.

Mladi hasiči z Květuše při vystoupení pro maminky na oslavě MDŽ

Vladimír Pruška, velitel sboru

Mladí hasiči Květuš
Svoji činnost v letošním roce zahájili mladí hasiči z Květuše účastí na maškarním průvodu v Milevsku, kde pomohli pokořit rekord zúčastněných masek na tomto tradičním průvodu. Hned druhý den v neděli jsme si zopakovali maškarní průvod- tentokrát po Květuši.
Akce se všem místním líbila a všichni si slíbili, že si průvod příští rok zopakují.
V únoru jsme zorganizovali maškarní karneval v Kulturním domě v Květuši. Celé odpoledne si při připravených soutěžích a hrách užili jak děti tak i dospělí. Koncem února jsme
si vyzkoušeli, jaké pokroky děláme na ledě a to na zimním stadionu v Milevsku.
Oslava MDŽ v Květuši v tomto roce připadla na 12. března a mladí hasiči si už tradičně
připravili menší kulturní vystoupení. Letos jsme to pojali ve stylu mažoretek. Na závěr vystoupení předvedly Lucka Táborová se Zlatkou Maškovou něco ze svého umění ve hře na
klávesy. Všechny děti byly odměněny velikým potleskem a později menším občerstvením.

velikonoce v Květuši

Na velikonoční pondělí jsme se už tradičně sešli, abychom koledou a pomlázkou potěšili
místní ženy, dívky a vlastně všecky lidičky v Květuši a neporušili tak letitou tradici.
Další akcí byla společná výprava dětí a rodičů do Parkhotelu Mozolov, kde jsme si užili
příjemně vyhřátý bazén s následující večeří.
V současné době se začínáme připravovat na jarní kolo hry Plamen, která se koná v rekreačním středisku Nová Louka u Albrechtic a kde nás čeká disciplína „požární útok“.
Chtěli bychom vyrazit opět s kategorií přípravky ( 3-6 let) a dětmi kategorie mladší ( 6-11 let).
Jaroslav Kubec, Alena Tejnorová- vedoucí mladých hasičů
karneval v Květuši

mladí hasiči v bazénu na Mozolově

velikonoce v Květuši
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Obecní knihovna nabídla program
pro zábavu a poučení dětem i dospělým
Povídání
o masopustu

Sousedská setkání
Školní kronika 2. část

Dne 27. 1. 2016 bylo pro děti ze školní
družiny připraveno paní knihovnicí povídání o Masopustu. Nechyběla ani výroba
masopustních masek. Každý si mohl vybrat
z připravených motivů a vybarvit podle své
vlastní fantazie. Všechny děti se zapojily
a panovala dobrá nálada. Místnost byla rázem plná masek kočiček, hasičů a různých
barevných škrabošek.
Lenka Kváčová

Začátkem dubna si pro nás připravila další pokračování Školní kroniky paní kronikářka Stanislava Hejnová. Příjemné povídání z období 1913 – 1933 bylo velmi
zajímavé a poučné.
Lenka Kváčová

Pohádkový vrch

Sousedská setkání
Švédský
ostrov Gotland
V měsíci únoru jsme se mohli alespoň na
chvilku podívat s panem Jindřichem Částkou na Švédský ostrov Gotland. Shlédli jsme
krátký film z největšího švédského svátku svátku letního slunovratu a ochutnali jsme
místní sladké pečivo. Výtěžek z této akce
1000,- Kč opět putoval do místního kostela
na stavbu varhan.
Lenka Kváčová

Místní parta lidí ve spolupráci s Obcí Chyšky a ostatními spolky pořádají v neděli 29. května pro všechny děti a rodiče „POHÁDKOVÝ VRCH“. Startovné je od 13.00 -14.00 hodin
u hostince u Čižinských. Pohádkové bytosti mají připraveno mnoho soutěží a úkolů, za
které budou náležitě odměněny.

Marcipánové
tvoření
V sobotu 9. 4. 2016 jsme se sešli na marcipánovém tvoření. Všichni si mohli podle
své fantazie obarvit marcipán, potáhnout
s ním svůj vlastní dortík a ozdobit. K inspiraci sloužily i ukázky z časopisů. Věříme, že
se sladké odpoledne všem líbilo a někdy se
opět sejdeme při podobném tvoření.

Sousedská setkání
Energetika v Evropě
a 5. výročí Fukušimy
V březnu přijal pozvání pan Ing. Ivan Beneš
(místopředseda Výboru pro udržitelnou
energetiku při Radě vlády pro udržitelný
rozvoj), který nás seznámil s informacemi
o energetice v Evropě a připomněl páté
výročí jaderné katastrofy elektrárny FUKUŠIMA.
Lenka Kváčová

Vyrobili jsme záložku do knihy

Dne 18. 3. 2016 navštívila školní družina místní obecní knihovnu, kde pro ně byla připravena ukázka, jak vzniká kniha od počátku až po tisk a její cestu do knihovny. A protože do
knih patří i záložky, zkusili jsme si je rovnou vyrobit. Atmosféra byla opět úžasná, výtvory
skvělé a děti nakonec odcházely i s malou sladkou odměnou
Lenka Kváčová

Divadlo dětské

V neděli 28. 2. 2016 pozvala Obec Chyšky společně s divadlem KK do kulturního domu malé
i velké diváky na divadelní pohádku
o Smolíčkovi.
Nechybělo výborné obsazení v podání Kamila Kouly a Moniky Timkové a také spousta pěkných písniček,
humoru a ponaučení. A co připravujeme na letošní podzim? Začátkem
září se můžete těšit na komponovaný zábavný pořad s Ivo Šmoldasem
a Janou Rychterovou.
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Skutský oddíl Vás zve na sobotu 25. června 2016
Pěší turistika na Šumavě Horní Planá, rozhledna Moldaublick
Program: - v 6:30 hodin odjezd od kostela z Chyšek (popř. v 6:45 hodin z náměstí z Milevska)
Horní Planá – pěší turistika:
hlavní trasa: cca 24 km – Horní Planá - Moldaublick je rozhledna postavená v roce 1968 v Rakousku na hoře
Sulzberg (1045 m.n.m.). Z rozhledny je krásný pohled na Horní Planou, Černou v Pošumaví, Smrčinu
další trasy: cca 5 km „Po stopách Adalberta Štiftera“
cca 13 km „Po stopách šumavských sklářů – Zvonková“ popř. individuální turistika
(mokrá varianta v případě průtrže mračen - návštěva zámku v Českém Krumlově)
Předpokládaný návrat do Chyšek kolem 20:00 hodin. Finančně by doprava stála 220- 250 Kč za osobu.

Skauti - Výlet do Píseckých hor
V sobotu 27. února 2016 jsme podnikli výlet vlakem do Písku a odtud krásně „po svých“ do Píseckých hor na rozhlednu Jarník. Nádhernou místní přírodní scenérii nám zpestřil
geocaching, hra na pomezí sportu a turistiky, při které se
hledají ukryté schránky – poklady pomocí zeměpisných
souřadnic GPS. Přestože jsme měli vydatnou svačinu od
našich maminek, síly jsme načerpali při malém občerstvení
v chatě Živec, neboť cesta domů byla ještě dlouhá…
Mgr. Václav Kašpar

Naše Chyšecko
ve fotografii 2016
Do 30. června 2016 očekáváme fotografie na výstavu Naše Chyšecko ve fotografii,
která se letos bude konat v termínu 10. - 17. července ve výstavní síni OÚ v Chyškách.
Fotografie přijímáme v tištěné podobě o velikosti min. A5.
Zájemci, kontaktujte nás e-mailem: nasechysecko@email.cz nebo na našem facebookovém profilu, případně se ozvěte Vladimíře Bendové.

Holka odjinud
zavítala
do Chyšek
Sobotní večer 19. března 2016 zaplnili diváci sál Kulturního domu v Chyškách, aby shlédli divadelní představení v podání Divadelního a osvětového spolku Fikar
z Nadějkova. Zájem diváků byl nad očekávání velký, přišlo více než 110 lidí. Odměnou jim byl příjemně strávený večer s komedií Rudolfa Trinnera Holka odjinud.
Autor hry Rudolf Trinner se narodil v roce 1926 v Plzni
a proslavil se jako hudební skladatel, dirigent a pianista. Je autorem operet Zvony ze San Diega (inscenována
v letech 1960 až 1970 na všech českých operetních
scénách, i na Slovensku), Pirátská nevěsta (v Brně),
Nebe za pár tisíc (v Divadle Na Fidlovačce, v Olomouci a v Prešově), Hrabě Monte Cristo (v Teplicích), Moje
žena není anděl (na mnoha českých scénách, ale i v bývalé NDR, v Maďarsku a později i v NSR).
Vedle Trinnerovy tvorby je ovšem zajímavá jeho životní
pouť. Roku 1966 emigroval z Československa. První tři
roky působil jako konferenciér a pianista ve floor-show
pro americké vojáky, poté pět let na Kanárských ostrovech, dva roky v casinu MGM v Las Vegas jako dirigent
revue Hollywood Haleluja – a naposled objel dvakrát
zeměkouli na německé výletní lodi jako konferenciér,

pianista a „Allenunterhalter“. Do vlasti se vrátil až po
téměř třiceti letech a ve své tvorbě i aktivní umělecké
dráze zde pokračuje [Dillia, 2016].
Komedie Holka odjinud si zahrává s tématy lidské zvědavosti, hamižnosti a nepoučitelnosti. Rodina Veverkových úspěšného podnikatele Alojze Veverky, majitele
autodopravy je konfrontována s nečekanou návštěvou Alojzovy neteře Jessie. „Jessie, srdečné, civilizací
netknuté, morálně nenarušené děvče přijíždí do strýčkovy rodiny, kde vzbudí nejenom svojí osobou, ale především těžkým a nadmíru podivným kufrem, nemalý
rozruch. Co má v tom kufru? Jistě zlato!“ [Dillia, 2016].
Jessie ve skvělém podání Hany Martínkové diváky
celé představení napíná a až v samém závěru vtipné
hry „nakonec Jessie každého obdaří ne zlatem, ale
pouze kusem kamene z otcova dolu, hroudu opravdového zlata vloží nakonec do rukou jen strýci, aby podle
jeho uznání podělil i ostatní on“ [Dillia, 2016].

Holka odjinud [Zdroj: Fikar]

Divadelní představení uspořádal spolek Naše Chyšecko ve spolupráci s Obcí Chyšky v rámci projektu Jdeme
do finále podpořeného Nadací Vodafone a vámi, kteří jste přispěli do sbírky na HitHitu. Díky patří i Obci
Chyšky za poskytnutí prostor sálu kulturního domu
a Pavlu Čižinskému za ochotu zprovoznit na jeden
večer výčep v kulturním domě a zpříjemnit tak divákům umělecký zážitek. Děkujeme také spolku Fikar
za přijetí pozvání do Chyšek a za výborné provedení
Trinnerovy komedie.
Vladimíra Bendová (spolek Naše Chyšecko
Zdroj: Dilia: divadelní, literární, audiovizuální agentura [online].
[cit. 2016-03-29]. Dostup. z: http://www.dilia.cz/index.php/3d/
item/10548-holka-odjinud

Sál se zaplňuje [Foto: V. Bendová]

Velká jarní brigáda „Ukliďme Chyšky“
K jarnímu úklidu v Chyškách přispělo18 dobrovolníků, kteří se zapojili do
celorepublikové akce Ukliďme Česko v sobotu 16. dubna 2016. V rámci úklidu jsme
vypleli okrasné záhony na návsi a vysadili
nový záhon za kostelem. Několik brigádníků se vydalo s pytli sbírat odpadky kolem
kulturního domu k fotbalovému hřišti. Při
brigádě jsme zabudovali další tři lavičky
a základy k pítku. Spolek Naše Chyšecko
děkuje všem zapojeným dobrovolníkům.
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Úmrtí

Pro některé naše občany je letošní rok
významnější, než předešlá léta.

V prvním čtvrtletí letošního roku
nás opustili:

75 let
Dvořáková Blažena z Radíkov
Flachsová Miloslava z Ratiboře
Zelenková Bohumila z Hrachova
Sluková Žofie z Ratiboře

Barhoňová Růžena z Květuše
Čihák Josef z Hněvanic
Koutník František ze Záluží
Pejšová Růžena z Růžené
Procházka Vladimír z Ratibořce

80 let
Bardová Marie z Chyšek

Terénní pečovatelská služba
Farní charita Milevsko, IČ: 63263416
Potřebujete pomoc s nákupem nebo přivést
oběd? Uvítáte pomoc při vaření, oblékání či
doprovod k lékaři? Pomohlo by Vám, kdyby
Vám někdo doma uklidil? Nezvládáte dostatečně a bezpečně svoji hygienu? Potýkáte se
s něčím, s čím by Vám mohla pečovatelská
služba pomoci?

Všem pozůstalým vyjadřujeme hlubokou soustrast.
Za Obec Chyšky starosta Miroslav Maksa

Často využívané služby:
Pomoc s hygienou.
Pomoc s úklidem domácnosti .
Dovoz oběda a donáška nákupů.
Dovoz a doprovod k lékaři, dohled nad uživatelem při užívání léků.
Pochůzky (pošta, kostel, úřad….)
Bezplatné základní sociální poradenství,
komplexní bio-psycho-sociální pomoc.
V případě zájmu zprostředkujeme kontakt
s duchovním.

Jubilantům přejeme hodně štěstí, radost
z vnoučat a pevné zdraví.
Za Obec Chyšky starosta Miroslav Maksa

Chodci na cestách mimo obec
musí být za šera zřetelně označeni
Od 1. března letošního roku je povinným doplňkem oděvu chodců, kteří se pohybují po
silnici mimo obec za špatné viditelnosti, reflexní označení. To přikazuje novela Zákona o silničním provozu. Za nedodržení této povinnosti mohou být chodci i pokutováni.

Památné stromy
v naší oblasti

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
z obecně závazné vyhlášky

Památné stromy jsou významným prvkem
krajiny. Často mají historický a kulturní význam, k mnoha se váží pověsti nebo historické události. Svým nádherným vzrůstem
jsou dominantou krajiny a pomáhají v lidech vytvářet cit pro krásu, úctu k přírodě,
krajině a k místu, kde žijeme.

Sazba poplatku

(2) Od poplatku se osvobozují:

Sazba poplatku činí 540 Kč a je tvořena:

a) pokud v daném roce dovršili věk 80 let
a starší.

a) z částky 140 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 400 Kč za kalendářní rok. Tato
částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Prvním památným stromem, který představujeme, je Květušská lípa.
starosta Miroslav Maksa

Splatnost poplatku

Výšlap Svatého Floriana

4.května je den věnovaný památce Svatého Floriana - mučedníka zavražděného za vlády
císaře Diokleciána v r. 304. Svatý Florian je považován za patrona profesí, které souvisejí
s ohněm - zejména hasičů. Na památku tohoto mučedníka připravili hasiči Sboru dobrovolných hasičů Chyšky společně s dalšími spolky čtvrtý ročník výšlapu po trasách pěších
i cyklistických. Připraveno je občerstvení i malá odměna v cíli. Start je 14.05.2016 od 0810 hodin u Hasičské zbrojnice v Chyškách.
Těšíme se na Vás.

tradičně proběhlo 30. dubna ve všech obcích – podrobnější zprávy si přečtete v podzimním čísle „Chyšecka“
Prosíme, zašlete článek a foto z Vaší oslavy.

Kontakt: Farní charita Milevsko, U Bažantnice 561, 399 01 Milevsko
e-mail: charita.mil@centrum.cz Mobil: 734 435 162 (ředitelka)
Mgr. Marie Šindelářová – sociální pracovnice – mobil: 737 250 146
Jaroslava Šiková – asistent soc. prac. – mobil: 775 028 636
Farní charita Milevsko je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb
dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006.

Poplatky

Na Chyšecku máme 4 památné stromy, které Vám postupně představíme.

Pálení „čarodějnic“
a stavění májky

Pomáháme nejen seniorům, ale i dlouhodobě nemocným či zdravotně postiženým,
kteří uvítají pomoc druhé osoby ve svých
domácnostech. Službu poskytujeme sedm
dní v týdnu od 7 do 20 hodin – dle individuálního plánu a potřeb uživatele, v Milevsku
i okolních obcích.

Sdružení
dobrovolných hasičů
okrsek Chyšky

si Vás dovoluje pozvat na okrskovou
hasičskou sotěž v požárním sportu,
která se koná v neděli dne 22. 5. 2016 od
9,00 hod. v prostorách sportovního areálu v Květuši.

ZŠ Chyšky
přijme topiče
Předpokládaná pracovní doba
1 – 2 hodiny denně v topné sezoně.
Nástup od září 2016.
Zájemci se mohou hlásit
na tel. čísle 724 520 411
nebo přímo v kanceláři školy.
Mgr. Monika Bardová

(1) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst.
1 písm. a) bodu 1 této vyhlášky je splatný
ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 5. a do 31. 7. příslušného kalendářního roku.
(2) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst.
1 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 31. 7. příslušného
kalendářního roku.
(1) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst.
1 písm. a) bodu 2, 3 a 4 této vyhlášky je
splatný do 15 dnů od uplynutí lhůty pro
splnění ohlašovací povinnosti.

Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti
do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo
školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

CHYŠECKO - občasník ze života obce a okolí

b) osoby na invalidním vozíku a osoby trvale upoutané na lůžko.
c) poplatníci přihlášení trvale v sídle ohlašovny obecního úřadu
d) poplatníci přihlášeni k pobytu v obci
Ratibořec – Spálenka (Občanské sdružení
Český sirotek - IČ 26524660, který si systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, a odstraňování komunálních odpadů
zajišťuje samostatně).
(3) Úleva se poskytuje:
a) Poplatníkům podle článku čl. 2 odst.
1 písm. a) ) této vyhlášky ve výši 100 Kč
se stanoveného poplatku podle čl. 4 odst.
1 této vyhlášky.
b) Poplatníkovi dle čl. 2 odst. 1 písm. a)
této vyhlášky v části obce: Branišov, Mezný, Radíkovy, Voděrady, Hrachov, Rohozov, Ratibořec (dopravující komunální odpad na své náklady na určená stanoviště),
ve výši 50 % sazby poplatku dle čl. 4 odst.
1 této vyhlášky.
c) Poplatníkovi (studentům-navštěvující
učební obor, studující střední nebo vysokou školu, jsou ubytováni na internátě
nebo studentské koleji a žijí ve společné
domácnosti s rodiči), dle čl. 2 odst. 1 písm.
a) této vyhlášky ve věku od 15 let do věku
26 let, ve výši 50 % sazby poplatku dle čl.
4 odst. 1 této vyhlášky.

Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem1.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené
poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na dvojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku2.
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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