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Obèasník ze ivota obce Chyšky a okolí

Èinnost obce Chyšky
Vážení spoluobèané,
èas rychle utíká, máme za sebou druhé
ètvrtletí roku 2022 a èást ètvrtletí tøetího.
Dovolte mi tedy, abych Vás jako vždy informovala o èinnosti obce Chyšky za toto
uplynulé období. Mnoho akcí se nám rozbìhlo, nìkteré na realizaci èekají, nìkteré
již byly dokonèeny.
Nejprve tedy k tìm, které jsou dokonèené
nebo jsou takøka pøed koncem. Dokonèena byla oprava památníku padlým v první svìtové válce. Restaurátorská firma
Charypar památník rozebrala, jeho souèásti vyèistila, opravila prasklou desku se
jmény padlých a památník znovu složila.
Dokonèeny byly následnì i úpravy kolem
památníku. Soubìžnì s touto akcí byl vyèištìn a opraven i køíž na chyšecké návsi
a také kolem nìj probíhají úpravy terénu
a výmìna dlažebních kostek, které tvoøily
obrubník za kamenné obrubníky tak, aby
byl prostor kolem køíže vymezen. Probìhly také úpravy plochy kolem køíže a její
osázení. Vyèištìn a opraven byl i køíž na
návsi v Nosetínì. Ten je zajímavý i svým
barevným zdobením, které bylo obnoveno.
V mìsíci srpen provedla firma Støechy
Perfekt ze Zbelítova opravu støechy nad
byty nad školní jídelnou. Stará eternitová
krytina byla sejmuta, ekologicky zlikvidována a místo ní byla položena krytina
z trapézových plechù. Na tuto krytinu je
poskytována záruka v délce 40 let a na její
povrch 15 let. Akce byla naplánována na
prázdninové mìsíce tak, aby kolem školy
byl co nejmenší pohyb osob. Firma Støechy
Perfekt provedla opravu rychle a kvalitnì.
Dokonèena byla také oprava zdìných
sloupù u vchodových vrat do areálu školy.
Omítka sloupù se odloupávala, do sloupù
zatékalo. V souèasné dobì by mìl být tento problém odstranìn. Osazena novì jsou
i vrata. Byly dokonèeny i nátìrové práce ve
štítu školní jídelny. Práce byly provedeny
v souèasné dobì v souvislosti se zahájením
nového školního roku a s blížící se oslavou
60. výroèí otevøení souèasné školní budovy. Byly provedeny v režii obce, kromì nátìru vrat. Ten provedl pan školník.
Dokonèena byla také nejvìtší akce posledního volebního období a to vodovod Kvìtuš
a Nová Ves. První ucelená èást – vodovod
na Novou Ves a do Vilína byla zkolaudována a obyvatelùm tìchto dvou vesnic již
teèe z kohoutkù voda z chyšeckých vrtù.
V souèasné dobì je dokonèen i vodovod do
Kvìtuše a je požádáno o vydání kolaudaèního rozhodnutí. Jakmile bude kolaudace
úspìšnì dokonèena, mùže spoleènost
ÈEVAK a.s. zaèít s osazováním vodomìrù a zprovozòováním jednotlivých pøípojek. Zakonèení akce provázely problémy,
které bylo nutné øešit. Firma se zpozdila
s pøedáním hotové stavby, bylo nutné žádat o zmìnu rozhodnutí o poskytnutí dotace
a to již podruhé. Z tohoto dùvodu bylo firmì
naúètováno smluvnì dohodnuté penále.
V nejbližších dnech by mìla koneènì probìhnout oprava komunikace od Kulturního domu v Chyškách smìrem na Nosetín.

Firma Š+H, která zde vymìòovala vedení
vodovodu podloží nedostateènì zhutnila
a dochází zde k velkým propadùm terénu.
Aèkoliv firma slíbila, že komunikaci opraví, než dokonèí v Kvìtuši vodovod, nestalo
se tak. Reklamaci uznala a opravu pøislíbila do 10 záøí 2022. Za stav této komunikace a prùtahy s její opravou se omlouváme.
Jednání se zástupci firmy Š+H probíhají,
ale ne vždy k naší spokojenosti. Vìøím, že
firma koneènì dostojí svému slibu, který
obci zaslala písemnì a komunikace bude
v co nejkratší dobì opravena.
Geodetická kanceláø pøedložila návrh
geometrických plánù a smlouvy o zøízení
služebnosti, která bude podepsána mezi
obcí Chyšky a obèany, jejichž pozemkù
se dotkla trasa vodovodu. Jakmile budou
geometrické plány schváleny katastrálním úøadem, pøedloží geodetická kanceláø
konkrétní smlouvy, vypracované na základì podepsaných smluv o smlouvách budoucích a zaène docházet k jejich podepisování a vkladùm do katastru nemovitostí.
Práce probíhají na rekonstrukci hasièské
klubovny a bytu v Hnìvanicích èp. 24.
Z bývalého bytu zde vzniká nová klubovna
s malým sálem a venkovní pergola. Práce
by mìly být hotové do 31. øíjna letošního roku. Na akci bylo požádáno o dotaci
z Programu obnovy venkova Jihoèeského
kraje a dotace ve výši 266 000,- Kè již dorazila na náš úèet.
Rozbìhly se práce na budování ZTV pro
6 RD v Chyškách. Zaèátek prací firma Hora
s.r.o., která zvítìzila ve výbìrovém øízení,
oddalovala protože, dle tvrzení majitele
firmy, nemìla k disposici šachtová dna.
Staveništì bylo firmì pøedáno 10.6.2022.
Zemní práce zaèaly v horní èásti pozemku,
kde se záhy objevily první problémy. Bagr
narazil na velmi tvrdé podloží, které nebyla schopna rozbít ani kladiva. Byla odhalena skála v délce cca 40 metrù. Na akci byl
firmou GK Plavec-Michalec vypracován
projekt a jeho souèástí byl i geologický
prùzkum na místì stavby. Geologický prùzkum mìl zahrnovat šest sond v trase komunikace. Pokud by geolog splnil zadání,
mohly nám sondy již dopøedu dát obrázek
o tom, jaké podloží na místì bude. Bohužel
byla v trase komunikace provedena pouze
jedna sonda a to ještì ve vjezdu na jeden
z pozemkù. Sonda byla provedena do
hloubky 60 cm, i když se v tìchto místech
mìlo hrabat více, než dva metry hluboko.
Zbývajících pìt sond bylo provedeno na
stavebních pozemcích, kde však nebudou
firmou pro obec provádìny žádné stavební práce, dojde pouze k navážce materiálu.
K øešení situace byli pøizváni zástupci firmy Hora s.r.o., technický dozor investora,
dozor BOZP investora, projektant, který
zpracovával projekt. Firma Hora s.r.o. si
pøizvala støelmistra k vyhodnocení situace. Pøítomen nebyl bohužel geolog, který
zpracovával posudek, protože nebyl pracovnì k disposici. Po jednání byl následnì
pøítomen ještì projektant, který zpracovával projekt na kanalizaci a vodovod. Vzhledem k tomu, že bylo øeèeno, že situace

není øešitelná za pomoci kladiv, skála je
pevná natolik, že není jisté, že by si s ní
tyto stroje poradily, je jediným zpùsobem,
jak skálu rozdìlit, odstøel. Na ten se také
v souèasné dobì vyøizuje povolení a jakmile bude vyøízené, budou práce v této
èásti stavby pokraèovat. V souèasné dobì
pracuje firma Hora s.r.o. ve spodní èásti
stavby tak, aby se práce nemusely zastavit.

V co nejkratší dobì bude zahájena další
vìtší akce a tou je oprava místní komunikace mezi osadou Vodìrady a Radíkovy.
Staveništì bylo 1.9.2022 pøedáno firmì
B.E.S. s.r.o., která zítìzila ve výbìrovém
øízení. Zároveò dojde k opravì kratšího
úseku komunikace na Nálesí a køižovatky
pøed starou školou v Ratiboøi, která je ve
velmi špatném stavu.

Vzhledem k tomu, že geologický posudek
nebyl dle našeho názoru zpracován v takové kvalitì, abychom se o nìj mohli opøít,
zvažuje obec Chyšky reklamaci projektu,
jehož souèástí tento posudek byl.

Èekáme na výmìnu kotle v Mateøské škole v Chyškách. Ve výbìrovém øízení zvítìzila firma Ondøej Hulan z Nadìjkova. Pan
Hulan objednal kotel okamžitì, stejnì jako
nový bojler, který bude také vymìnìn. Bohužel dnes je situace s dodávkami zboží
a materiálu velmi nejistá. Bojler je již
k disposici, nyní èekáme na dodávku kotle. Jakmile bude kotel k disposici, budeme
hledat vhodný termín, aby mohl být kotel
vymìnìn a provoz školky byl co nejménì
omezen. Soubìžnì musí probìhnout i vyvložkování komína v mateøské škole.

Hotový je projekt na vytvoøení zázemí pro
technické pracovníky obce a probíhá stavební øízení. Stejnì tak je hotov i projekt
na hasièskou zbrojnici v Ratiboøi, která by
mìla vzniknout z prodejních prostor bývalé prodejny Jednota. Ve fázi zpracování je
projekt na multifunkèní høištì v Chyškách
a projekt na komunikaci od Kulturního
domu v Chyškách smìrem na Nosetín. Na
stavebním úøadu je podána žádost o stavební povolení na rozšíøení skladu u klubovny v Podchýšské Lhotì. Projekty budou
zpracována také na rekonstrukci veøejného osvìtlení na Nálesí, ve Vilínì a v Ratiboøi. Potøebujeme získat stavební povolení
tak, abychom mohli rekonstruovat veøejné
osvìtlení soubìžnì s akcí EG.D. – uložení
NN do zemì.

Opravena bude v následujících týdnech
také kaplièka v Ratiboøi a objednáno je
také zateplení stropu a výmìna oken
v bytì nad hasièskou zbrojnicí v Kvìtuši.
Vypsáno je znovu výbìrové øízení na firmu, která provede rekonstrukci prostoru
bývalé pošty na byt.
Stanislava Hejnová – starostka obce

Vážení spoluobćané,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdećnĉji pozvala
do naší obce Chyšky na slavnostní

„Oslavu 100. výroćí
odhalení památníku
padlým v 1. svĉtové válce“
která se bude konat

v nedĉli 2. ďíjna 2022
pďed kostelem svatého Prokopa v Chyškách
Pďed sto lety se rozhodli místní obćané, že postaví na památku všech mužĐ
z naší obce, kteďí položili životy v první svĉtové válce, dĐstojný památník. Tak
ućinili a památník 20.9.1922 slavnostnĉ odhalili. Po sto letech si chceme tento jejich poćin pďipomenout a zároveč vzpomenout na ty, kteďí obĉtovali své
životy, aby jiní mohli žít. V soućasné dobĉ je více než jindy potďebné si nesmyslnost války a hrdinství našich pďedkĐ pďipomínat.
Program
9,15 hod. Seďazení spolkĐ na návsi, nástup legionáďĐ
9,30 hod. Mše svatá
10,30 hod. Pďivítání hostĐ, projevy a pďedání plaket obce Chyšky
11,45 hod. Zahájení výstavy v salonku KD Chyšky
(Vystaveny budou dokumenty, které byly vyjmuty ve schránce z památníku pďi
jeho rekonstrukci, dokumenty, které byly do památníku vloženy pro pďíští generace a artefakty, které pro slavnost zapĐjćilo Muzeum Milevsko)
12,00 hod. Slavnostní obĉd pro pozvané hosty v KD v Chyškách
13,30 hod. Kapela Doubravanka k poslechu i tanci v sále KD v Chyškách
Obćerstvení pro všechny úćastníky akce zajištĉno v KD Chyšky
Stanislava Hejnová, starostka obce

strana 2

CHYŠECKO - obèasník ze života obce Chyšky a okolí 2/2022

Odpadové hospodáøství obce Chyšky
O odpadovém hospodáøství naší obce Vám
podávám zprávu pravidelnì témìø v každém èísle našeho obèasníku. V minulém
èísle jsme si zrekapitulovali rok 2021.
V tomto vydání tedy jen pár slov. Svozová
firma Rumpold sváží komunální i tøídìný
odpad. Co se týká komunálního odpadu,
nebývají v letních mìsících se svozem vìtší
problémy. Nevyvezení popelnic jsme øešili
pouze v Kvìtuši a bylo to z dùvodu probíhajících prací na vodovodu. Podle øidièe svozového auta nebylo možné se do nìkterých
ulic v Kvìtuši dostat a popelnice zùstaly nevyvezené. Byli jsme tedy nuceni pomoci si
vlastními silami a popelnice svezli na sbìrné místo zamìstnanci obce.
Tøídìný odpad je svážen pravidelnì podle
naplnìnosti kontejnerù, které zjišśují zamìstnanci obce každé pondìlí. Platíme tak
pouze za kontejnery, které jsou plné a je

Informace
z Obecního
úøadu
Také na Obecním úøadu v Chyškách, kde
máme poboèku Czech POINTu, mùžete
požádat o jednorázový pøíspìvek na dítì,
narozené od 2.8.2004 do 31.12.2022.

nutné je vyvézt. Tím výraznì šetøíme prostøedky oproti plošnému vyvážení všech
kontejnerù v pravidelných intervalech.
Sbìrné místo je v provozu každou støedu
od 12,15 do 15,15 hod. a každou sobotu od
9,00 do 11,00 hod. Na jeho chod dohlížejí
zamìstnanci obce a pod jejich dohledem je
možné zde uložit odpad, který není možné
umístit do kontejnerù, které jsou rozmístìné po obci Chyšky a jednotlivých osadách.
Komunální odpad zde mohou umístit obèané, kteøí platí snížený poplatek z dùvodu, že
k nim nezajíždí svozová firma a oni si musí
odpad odvážet sami právì na sbìrné místo.
S politováním musím konstatovat, že nìkteøí obèané stále nechtìjí akceptovat systém
nakládání s odpady tak, jak je v naší obci
nastaven. Jedná se o pøípady ojedinìlé, ovšem vznikají nepøíjemné situace, které musí
zamìstnanci obce na sbìrném místì øešit.
Podmínkou je, že pøíjem posuzovaných
osob v roce 2021 nepøesáhl 1 milion korun hrubého.
Obec Chyšky vyplácela doposud rodièùm
narozených dìtí èástku 3.000 korun na
narozené dítì. Dìtem, narozeným od
1.1.2022 prozatím do konce roku 2022,
je tato èástka zdvojnásobena. Druhou èást
pøíspìvku do výše 6 000 korun pøidává rodièùm prostøednictvím obce Jihoèeský kraj.
Od 1. záøí do 30.11. 2022 bìží MILOSTIVÉ
LÉTO II. Druhá šance pro dlužníky vymanit se z dluhové pasti. (více informací na
www.milostiveleto.cz)

V Obraze - Aktuální informace

Jsme v situaci, kdy každý z nás chce být informovaný o nejaktuálnìjších zprávách z naší
obce. Zhruba od poloviny záøí bude spuštìna nová verze webových stránek s mobilní
aplikací V OBRAZE, která Vám umožòuje dostávat novinky a zprávy z obce pøímo do svého mobilního telefonu. Aplikace Vás upozorní na zprávy, které vložíme na úøední desku
nebo do aktualit. Staèí si stáhnout aplikaci podle postupu, který najdete na našich obecních stránkách nebo dle pøiloženého letáku. Mobilní aplikace V OBRAZE je pro všechny
obèany zcela zdarma.
O mobilní aplikaci V obraze, i o tom jak si aplikaci stáhnout do svého mobilu se dozvíte
více na www.aplikacevobraze.cz.

Výsledky
ankety
V minulém èísle obèasníku Chyšecko jsem
oslovila obèany naší obce s tím, aby vyjádøili své názory na další využití dvou obecních
budov – budovy èp. 50 v Ratiboøi (bývalá
škola) a budovy èp. 95 v Chyškách (bývalé
zdravotní støedisko).
K budovì zdravotního støediska v Chyškách se vyjadøovali obèané Chyšek. Nìkteøí
se vyjadøovali ústnì, jiní poslali mail. V dr-

tivé vìtšinì by si v této budovì pøáli dùm
s peèovatelskou službou.
K budovì staré školy v Ratiboøi se vyjádøilo celkem 47 obèanù Ratiboøe. Všichni se
vyjádøili v tom smyslu, že chtìjí v budovì
bývalé školy dùm s peèovatelskou službou.
Své podpisy pøedali na spoleèném archu
na obecní úøad. Nìkteøí obèané Ratiboøe
zaslali svùj názor mailem. Názor však mìli
stejný.
Názory obèanù jsem 22. 6. 2022 tlumoèila zastupitelùm na zasedání è. 5/2022.
Vzhledem k tomu, že je prakticky pøed komunálními volbami, koneèné rozhodnutí
o využití zmínìných budov bude vìcí novì
zvoleného zastupitelstva obce.
Stanislava Hejnová – starostka obce

Setkání U Václava
Ve støedu 28. záøí 2022 na svátek svatého
Václava ve 14 hodin Vás srdeènì zveme na
lesní køižovatku U Václava (pod Vilínem),
kde oslavíme spoleènì den èeské státnosti.
Z tohoto setkání se stala velmi hezká tradice, díky níž se setkáváme se svými sousedy z obce Nechvalické a všichni spoleènì
trávíme chvíle na místì, které je charakteristické umístìním obrazu svatého Václava
– patrona èeské zemì. Jako vždy bude na
místì krátký program a poté se mùžeme

zdržet ve spoleènosti sousedù a pøátel pøi
drobném obèerstvení.

Ráda bych tedy zopakovala, že sbìrné místo
bylo vytvoøeno proto, aby bylo možné ukládat odpady, které se nedají uložit do zelených, modrých a žlutých kontejnerù, které
jsou rozmístìny po vesnicích. Pokud tedy
pøiveze obèan napøíklad PET lahve, musí
je naházet do žlutého kontejneru, který na
sbìrném místì máme. Je to jeho povinnost
a nebudou to za nìho dìlat zamìstnanci
obce. Stejnì tak, pokud pøiveze obèan celé
kartonové krabice, musí je na místì rozložit tak, aby v kontejneru nezabírali spoustu
místa. Ani rozebírání krabic nebo tøídìní
odpadù, které obèané pøivezou, není práce
zamìstnancù obce. To, že odpad pøivážíme
na sbìrné místo roztøídìný na jednotlivé
komodity je naprosto samozøejmá vìc na
každém sbìrném dvoøe. Mrzí mne, že se
najdou obèané, kteøí na naše zamìstnance
køièí, že oni jsou tam od toho, že jsou za to
placeni. V tom se velice mýlí. Zamìstnan-

ci obce mají spoustu jiné práce, kterou si
myslím dìlají poctivì a ku prospìchu nás
všech. Proto si nemyslím, že by mìli èelit
výpadùm nìkterých jednotlivcù, které jim
práci znepøíjemòují.
Stává se také obèas, že lidé pøivezou na
sbìrné místo odpad, který sem nepatøí
a argumentují tím, že jsou domluveni se
starostkou. Ráda bych zdùraznila, že takový
argument neobstojí a na sbìrné místo bude
pøijat pouze takový odpad, který sem patøí,
nikoliv napøíklad odpad stavební nebo odpad z podnikání.
Systém nakládání s odpady je dán obecnì
závaznou vyhláškou. Na sbìrném místì je
umístìna informace o tom, který odpad zde
lze a který naopak nelze uložit. Tìmito pokyny se øídí obsluha sbìrného místa a øídit
se jimi musíme i my všichni ostatní. Jen tak
dokážeme udržet systém nakládání s odpady a dokážeme udržet poøádek na sbìrném
místì i v našem okolí. A myslím si, že o to by
nám všem mìlo jít.
Stanislava Hejnová – starostka obce

Výzva k odstranìní pøesahujících
vìtví døevin a koøenù zasahujících
do veøejného prostranství
Vážení obèané,
obracíme se na Vás se žádostí o odstranìní vìtví stromù a keøù zasahujících ze soukromých pozemkù do veøejného prostranství, chodníkù, místních a úèelových komunikací, pøípadnì zastiòujících dopravní znaèení nebo poulièní veøejné osvìtlení naší obce
a všech jejích osad a bránících bezpeènému a plynulému prùjezdu vozidel a pohybu chodcù.
O odstranìní Vás žádáme ve smyslu ustanovení § 1016 zákona è. 89/2012 Sb., obèanský
zákoník v platném znìní a ustanovení § 7 zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody
a krajiny, v platném znìní, a to nejpozdìji do 31.1.2023.
V pøípadì, že nebude na tuto výzvu reagováno, bude oøez v potøebném rozsahu proveden zamìstnanci pracovní èety obce. Oøezy budou provedeny pouze ze strany veøejných
prostranství, místních komunikací, bez vstupu na soukromé pozemky. Starostka obce
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Vzpomínka na život za první svìtové války v naší obci
Den 27. èervence 1914 byl pro obyvatele
naší zemì a tedy i pro obyvatele naší obce
a jejího okolí dnem èerným. První z mužù
rukovali na vojnu, aby hájili zájmy nám nepøátelského Rakouska – Uherska. Následovaly další a další odvody všech schopných mužù. Doma zùstali jen starci, ženy
a dìti. Muži trpìli v bojích a jejich rodiny
trpìly doma. V celém kraji se rozhostil
smutek. Na polích bylo vidìt jen uplakané
ženy, které se bály promluvit, aby snad neøekly nìco, za co by byly žaláøovány. Døely
od rána do úmoru, aby mohly odvést dávky vojsku. Pro vojsko bylo tøeba množství
potravin a ty bylo nutné zajistit. Ten, kdo
nebyl schopen odvést dávky se okamžitì
doèkal domovní prohlídky, zda si potraviny neschovává pro svou potøebu.
Lidé si i pøesto potraviny schovávali a vymýšleli rùzné skrýše, aby nebyli odhaleni.
Snažili se, aby doma nebyl hlad. Èasto se
jim však schované potraviny kazily vlhkem nebo teplem a nebylo co jíst. Rekvíro-

ván byl i dobytek. V chalupách se usídlila
neskuteèná bída. Potraviny a nìkteré zboží byly vydávány na lístky. Lístkù bylo dost,
ale zboží málo a tak si za lístky nebylo co
koupit.
V této tìžké dobì byl chyšeckým dobrodincem pan Josef Tomášek, který byl zdejším správcem. Držel nad svými sousedy
ochrannou ruku a díky nìmu se nìkteøí
muži doèkali dokonce propuštìní z vojny,
aby mohli obdìlat pole.
V roce 1918 již bylo zøejmé, že Rakousko-Uhersko válku nevyhraje. Èeští muži
utíkali do zajetí a vstupovali do legií, aby
pomohli Rakousko-Uhersko porazit.
14. øíjna 1918 byl v Chyškách pøevrat. Nìkolik obèanù projíždìlo vsí na voze a provolávali slávu republice. Jeden z obèanù si
vše zapisoval a nahlásil to úøadùm v Milevsku. Velké štìtí bylo, že Rakousko-Uhersko
již bylo prakticky poražené a úøady už nemìly dost sil takové pøestupky øešit. Kdyby

tomu tak nebylo, èekal by provinilce tvrdý
žaláø nebo smrt.
28. øíjna 1918 byl v Chyškách pøevrat podruhé. Ze státních institucí byly strhány
èernožluté vlajky a byly nahrazeny èervenobílými. Dvouhlaví orli byli sejmuti ze
státních institucí a byli utopeni v rybníce.
Rodiny èekaly na své muže, kteøí se postupnì vraceli z války. Nìkteré však èekaly
marnì. Jejich muži položili své životy, aby
mohla vzniknout samostatná republika.
Kraj postupnì ožíval. Bylo slyšet hovor
a smích. Èasto bylo také slyšet hymnu Kde
domov mùj.
Ihned po konci války vznikla v Chyškách
myšlenka postavit památník tìm, kteøí se
nevrátili z váleèných bojù. V roce 1920
bylo ustaveno komité, které zaèalo podnikat pøípravné práce a zaèalo organizovat
sbírky. Byly vyžádány skici a podle nich
byl vybrán návrh akademického sochaøe

Jaroslava Bardy z Hrazan. V roce 1921 byl
za souhlasu patronátního a farního úøadu
na zádušním pozemku u kostela památník
postaven. Kamenické práce provedl kameník Dolejš z Kojetína a zednické práce
Josef Peterka z Nové Vsi. Památník byl postaven nákladem 27 500 korun a 70 haléøù. Do památníku byla vložena zinková
krabice, do které byly umístìny životopisy
všech tìch, kteøí odešli z Chyšek a okolí do
války a již se nevrátili domù. V chyšecké
kronice se doèteme tohoto vzkazu:
„Nechś památník tento z piety lidu farní
osady chyšecké padlým 81 hrdinùm postavený hlásá pozdìjším pokolením historii svìtové války a odboje národa èeskoslovenského proti odvìkým jeho nepøátelùm,
nechś však také z jeho mrtvé hmoty vyzaøuje ohromná láska lidu k pùdì èeské, zdìdìné po otcích a odvaha brániti samostatnost svoji, samostatnost èeskoslovenské
republiky do poslední kapky krve.“
Stanislava Hejnová - kronikáøka

Jak jsem našel hrob Josefa Nováka z Kvìtuše 1889-1918
Letos, když jsme byli v kvìtnu v Chyškách,
všimli jsme si, že opravují pomník padlým z
1. svìtové války z Chyšek a okolních obcí. Z
kroniky Chyšek (která je digitální podobì
pøístupná na webu tøeboòského archivu)
jsem vìdìl, že pøi slavnostním odhalení pomníku byla dovnitø uložena kovová schránka s dokumenty o jednotlivých padlých,
kteøí jsou uvedeni na desce pomníku. Pøi
bližším prohlédnutí pomníku jsem zjistil, že
schránka je pryè. Veèer jsme šli na pivo a
já jsem se zeptal hostinského, jestli o tom
nìco neví. Øekl mi, že schránku vyjmuli a
že je na obecním úøadu. Více mi øekne starostka, aś za ní zajdeme.
Druhý den jsme zašli na obecní úøad. Paní
starostku jsme nezastihli, ale od matrikáøky jsme se dozvìdìli, že schránku museli
dát do archivu v Tøeboni k restaurování,
protože se do ní dostala vlhkost.
Po návratu domù jsem napsal mail do
tøeboòského archivu, jestli v té schránce
nenašli nìco ohlednì Josefa Nováka a za
pár dní mi pøišla odpovìï. Našli listiny
o dvou Josefech Novácích. Jeden byl roèník
1895 a druhý roèník 1889. Našemu pátrání odpovídal ten druhý, i když mu pøiøkli
místo narození Kvìtuš, ale on se narodil
ve Chválovì. Pøíslušný zápis oskenovali
a poslali mailem.
A bylo to pøekvapení. Když jsem v seznamech ztrát našel, že zemøel 1. února 1918

Josef Novák z Kvìtuše, pøíslušník 102.
pìšího pluku z Benešova, tak tam bohužel
nebylo uvedeno místo, kde zemøel. V únoru 1918 se 102. pluk nacházel (nebo jeho
èást) na bojišti u øeky Piavy a tak jsem se
domníval, že zemøel nìkde tam. A najednou ètu, že byl ranìn na východní frontì
a že byl pøevezen do nemocnice do Debrecenu, kde zemøel. Zjistil jsem, že v Debrecenu je høbitov z 1. svìtové války a na nìm
i mauzoleum. Tak se zrodila myšlenka zajet se tam podívat.
V pátek 24.6.2022 jsem jel vlakem pøes
noc do Budapešti a potom do Debrecenu.
Vojenský høbitov v Debrecenu je asi tøi
a pùl kilometru od nádraží a tak jsem si
užíval sluníèka. Na zaèátku jsou náhrobky nìkolika významnìjších dùstojníkù
a vstupní cestì vévodí mauzoleum. To je
zavøené a tak nahlížím dovnitø okýnkem
ve dveøích. Za mauzoleem se rozprostírá
vlastní høbitov. Procházím mezi jednotlivými hroby a hledám. Dost dlouho jsou to náhrobky s rokem úmrtí 1915 – 1916, tìch
je na høbitovì vìtšina. Jména jsou ve velké vìtšinì maïarská, ale sem tam se najdou i èeská. Koneènì nacházím náhrobky s rokem 1917 a za chvíli i rok 1918.
A najednou stojím u náhrobku se jménem
Josef Novák 1889 – 1918. Stalo se to,
v co jsem ani moc nedoufal, našel jsem hledaný hrob. Slzy mám na krajíèku a hned
volám Janì. Potom zapálím svíèku a poøád

nevycházím z údivu, že se dochoval hrob
obyèejného pìšáka, který bojoval za císaøe
pána a nakonec zemøel v té nesmyslné válce, ale ony jsou všechny války nesmyslné.
Autor Jiøí Drbal

Debrecen - èást vojenského høbitova

Záznam o úmrtí Josefa Nováka.

Náhrobní kámen na høbitovì v Debrecenu
25.6.2022 (Gyalogos = pìšák)

Listina o Josefu Novákovi vložená do schránky v pomníku

Dopisnice z kasáren v Békéscsabì, psaná 8.8.1915
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Naše Chyšecko
Biograf Naše Chyšecko
Letní promítání Biografu Naše Chyšecko letos opìt tradiènì probìhlo dvakrát. První projekce se konala 30. èervence 2022 za hojné úèasti divákù, které neodradilo ani
studené poèasí. Promítala se totiž nová èeská pohádka
Tajemství staré bambitky 2. Za týden poté, 6. srpna 2022,
byl promítán opìt nový èeský film z tvùrèí dílny otce
a syna Svìrákových Betlémské svìtlo. Dìkujeme všem divákùm za pøízeò a Obci Chyšky za finanèní podporu.

v souèasnosti i v minulosti. Slavnostní zahájení probìhlo
v den pouti 10. èervence od 11 hodin za hudebního doprovodu harmonikáøe Marka Procházky.
Výstava se setkala s velkým zájmem divákù a pozitivním
ohlasem. Spolek tedy za dva roky plánuje další roèník. Výsledná podoba výstavy závisí na fotografech ochotných se
o své fotografie podìlit. Dìkujeme tedy všem, kteøí zapùjèili èi poskytli fotografie. Podìkování patøí též Obci Chyšky, která výstavu podpoøila.
Vladimíra Maksová

Výstava Naše Chyšecko
ve fotografii 2022
U pøíležitosti chyšecké pouti spolek Naše Chyšecko již
popáté pøipravil a zrealizoval výstavu fotografií Naše
Chyšecko ve fotografii. Letošní roèník se poprvé konal
v delším èasovém rozmezí, a to od 10. do 29. èervence
2022 v prostorách vestibulu Obecního úøadu v Chyškách.
Spoleèným jmenovatelem více než sta fotografií byla tradice. Diváci si prohlédli nejen staré fotografie a pohlednice Chyšek a Chyšecka, nìkteré více než 120 let staré.
Velmi zajímavé byly obrázky z èinnosti místních spolkù
a fotografie dokumentující lidové zvyky a tradice v obci

Turistky - Šumava – 18. – 20. kvìtna 2022
Letošní jarní výlet jsme si naplánovaly do Šumavského
podhùøí v kotlinì pod masivem Kleti. Ubytovaly jsme se
v penzionu Kájovské hospody a odtud vedly naše turistické trasy do okolí.
První den jsme se vydaly do 6 km vzdáleného mìsta Èeský Krumlov, které je nazýváno Bránou Šumavy. Cesta nás
dovedla až k hradbám mìsta. Vstoupily jsme do horní
èásti Zámecké zahrady, hned k Otáèivému hledišti, které
jsme si prohlédly a prostudovaly si program divadla na
letní sezonu a vzpomínaly, jaká pøedstavení jsme již zde
navštívily. Naše cesta pokraèovala krásnì upravenou zahradou rozlehlého zámeckého areálu. Vyhlídky na mìsto
a okolí nám umožnily poøídit pìkné fotografické zábìry.
Zámek Èeský Krumlov je po Pražském hradì druhý nejrozsáhlejší zámecký areál v ÈR. Návštìva zámecké vìže,
která je symbolem mìsta, nám umožnila krásné pohledy
na areál a jeho okolí z ptaèí perspektivy. Velice nás zaujalo hradní muzeum, které nám pøiblížilo nejstarší historii
života šlechtických rodù, které hrad i zámek vlastnily. Velkou pozornost návštìvníkù upoutávají dva medvìdi, kteøí
sídlí v hradním pøíkopu a jsou raritou zámku. Chov medvìdù má zde tradici starou již pøes 400 let. Pokraèovaly
jsme prohlídkou historické èásti mìsta, které je obklopeno zákruty øeky Vltavy propojené tøemi mosty. Historické
domy, obchùdky, galerie, úzké ulièky, námìstí Svornosti,
kostel sv. Víta. Všude poøádek a pøipravenost na návštìvníky. Od roku 1963 je centrum mìsta mìstskou památkovou rezervací a od roku 1992 je zapsáno na seznamu
svìtového dìdictví UNESCO. Po mnoha zážitcích jsme si
s chutí odpoèinuly na výborné veèeøi v restauraci „Oblouk“ a vydaly se na cestu zpìt do Kájova.
Druhý den byla cílem naší cesty Kleś. Vlak odjíždìl již
v 8 hodin ráno do Holubova o odtud jsme putovaly pøes
Krásetín na stanici lanovky. Èas èekání na dobu odjezdu
jsme si zkrátily pøeètením vtipných odpovìdí na nejrùznìjší dotazy cestujících. Po té, dle pokynù obsluhy lanovky, jsme provedly první zkušební jarní jízdu na Kleś. Ke
krásným rozhledùm do všech svìtových stran, na Šumavu, Budìjovickou pánev a za dobré viditelnosti vrcholkù

rakouských Alp jsme využily nejstarší kamennou rozhlednu v Èechách - Josefovu vìž. V blízkosti vìže jsou i nejvýše položené sluneèní hodiny u nás, také televizní vysílaè
a hvìzdárna, která se zabývá zkoumáním planetek. Od
Tereziiny chaty, kde je restaurace a možnost ubytování,
naše cesta vedla Blanským lesem do 6km vzdálené obce
Chvalšiny. Je to starobylé mìsteèko, jehož historické jádro je od roku 1990 vyhlášeno památkovou zónou. Velmi
hezké je podlouhlé námìstí s øadou starobylých domù
a kostelem svaté Máøí Magdalény. V pøíjemné restauraci
U jelena jsme se nasytily a odjely autobusem na rozcestí
ke Kájovu. I vesnice Kájov má svou dávnou historii. Je jedním z nejstarších mariánských poutních míst v Èechách.
Poutní areál krásného gotického kostela Nanebevzetí
Panny Marie je národní kulturní památkou. Po našem
17 km putování jsme se rády vracely na penzion k odpoèinku a vyprávìní zážitkù z výletu.
Poslední den urèený k návratu domù jsme ještì využily
k návštìvì pìkných míst v tomto kraji. Nedaleko mìsteèka
Køemže na vysoké skále nad soutokem Køemžského potoka a øeky Vltavy je rozsáhlá romantická zøícenina hradu
Dívèí kámen. V prostorách hradu jsou pravidelnì poøádány koncerty, historická, šermíøská a divadelní vystoupení,
støedovìké trhy, pøednášky a výstavy. Celá oblast hradu je
pøírodní rezervací. Ve Zlaté Korunì jsme navštívily støedovìký klášter, který také patøí mezi nejcennìjší architekturu ve støední Evropì. Originál obrazu místní patronky
Zlatokorunské madony je uložen v opatské kapli tohoto

kláštera. Pøíjemný pobyt v pošumavském kraji, turistické
vycházky a množství dojmù a nových poznatkù umocòovalo krásné témìø letní poèasí. Cesta domù byla pøíjemná,
budeme mít o èem vyprávìt.
Turistky Chyšky

Knihovna Chyšky
Návštìva školákù v Knihovnì Chyšky.
V prvních tøech kvìtnových týdnech navštívily 1.,2. a 3.
tøída Základní školy Chyšky naší knihovnu. Žáci si se zájmem prohlédli nové prostory a na dotaz odpovìdìli, že
mnozí z nich jsou v místní knihovnì poprvé.
Spoleènì jsme pak èetli v knížkách urèených pro jejich
vìk a na vytištìných pracovních listech dìti plnily zadané
úkoly. Za šikovnost a aktivitu dostaly sladkou odmìnu
a záložku do knížky, kterou si pøijdou vypùjèit. K tomu
úèelu získaly i novì poøízenou prùkazku ètenáøe.
Dìkujeme za návštìvu a tìšíme se na brzké setkání.

Školní ètenáøský klub v knihovnì.
Chyšeckou knihovnu navštívily i dìti z Ètenáøského klubu
pøi ZŠ Chyšky se svojí paní uèitelkou Hadáèkovou. Povídali jsme si o ètení a knížkách a dìti dùkladnì prohlížely
obsah regálù. Potom došlo na znalostní kvíz. Nìkteré otázky byly i záludnìjší, ale ve skupinì se vždy našlo nìkolik
opravdových literárních znalcù, kteøí vìdìli správnou odpovìï.
Zbytek èasu strávil každý v klidu se svým knižním objevem. Záložka i sladká odmìna ani tentokrát nechybìly.
Martina Procházková
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Mateøská škola
Chyšky
„ My jsme ty malé dìti a je nás jako smetí, my jsme na svìtì
rádi, jsme vaši kamarádi ...“ Touto hezkou písnièkou jsme
2. záøí slavnostnì zahájili nový školní rok 2022/2023.
Letos je do mateøské školy pøihlášeno 70 dìtí. Naposledy
byl tento poèet dìtí v této škole zaznamenán ve školním
roce 1992/93, tedy pøed dvaceti lety.

Bylo zjištìno, že dìti, které docházely do mateøské školy, jež realizovala aspoò nìjaká opatøení pro podporu
adaptace na prostøedí školky, a které tak mohly zažít co
nejklidnìjší první týdny v mateøské škole, plné podpory
ze všech stran, na konci prvního roku docházky vykazovaly výraznì lepší sociální a emoèní kompetence i kognitivní schopnosti.
Domnívám se, že již bylo dostateènì zdùraznìno, jak velký vliv mùže mít zvládnutí nebo nezvládnutí adaptace pøi
nástupu do mateøské školy. Urèitì všichni rodièe a paní
uèitelky pomùžou dìtem v tom, aby nejen nástup, ale celá
jejich docházka do mateøské školy byla èasem pøíjemným
a radostným, ze kterého budou celý život tìžit a vzpomínat na nìj.
Jana Bardová – øeditelka MŠ Chyšky

Dìti jsou rozdìleny do tøech tøíd. V první tøídì je zapsáno
23 dìtí, ve druhé 23 dìtí a ve tøetí tøídì, kde se uskuteèòuje povinné pøedškolní vzdìlávání 24 dìtí.
Dochází k nám dìti z Chyšek, Ratiboøe, Hnìvanic, Kvìtuše,
Nadìjkova, Nepøejova, Hubova, Støíteže, Dobøemilic, Kvašśova, Nosetína, Rùžené, Chválova, Bøezí, Øedic, Záluží,
Podchýšské Lhoty, Pøeštìnic, Zhoøi, Blehova a Chrášśan.
Nové dìti procházejí pøi pøíchodu do MŠ adaptací.

Adaptaèní program v MŠ
CO to vlastnì adaptace je?
Proces adaptace v mateøské škole je proces pøizpùsobování se a zvykání na nové prostøedí se všemi komponenty. Znamená to, že dítì pøichází z rodiny do mateøské školy a ocitá se ve spoleènosti zcela neznámých lidí,
nových autorit, vrstevníkù, že se musí pøizpùsobit jinému
režimu, urèitým pravidlùm vèetnì hygienických a stravovacích návykù, a že na nìj pùsobí zcela nové a dosud nepoznané podnìty(nové paní uèitelky, hluk ve tøídì, plaèící
vrstevníci). V této dobì musí malý èlovíèek vyøešit spoustu úkolù, aby mohl poprvé v životì zùstat delší dobu sám,
bez maminky, jinde než doma a pøitom být spokojený
a cítit se bezpeènì. Adaptace je ukonèena, jakmile si dítì
v mateøské škole zvykne. I když èlovìk prochází v prùbìhu
života tímto sociálním procesem mnohokrát, považuje se
adaptaèní proces v mateøské škole za jeden z nejsložitìjších.

Dìtský den v Chyškách
Po covidové odmlce se v sobotu 11. 6. 2022 konal na
fotbalovém høišti a v jeho okolí dìtský den. Hned u vstupu všechny pøivítali usmìvaví klauni, kteøí dìtem pøedali kartièky na plnìní úkolù a poukázku na obèerstvení.
Klauni všem zúèastnìným vysvìtlili trasu a nezapomnìli
podotknout, že po splnìní všech úkolù na nì èeká odmìna. Nic tedy nebránilo vykroèit za zábavou a zaèít plnit
úkoly, které na dìti èekaly na stanovištích. Stanovišś bylo
celkem 12. Na dìti už netrpìlivì èekali princezny, selky,
pirátky, vodník, pøevozník, Mikymausové a èerti. Nechybìly ani místní spolky, jako jsou hasièi, myslivci, vèelaøi,
fotbalisti, zástupci SRPDŠ pøi Základní škole Chyšky a žáci
deváté tøídy školy. Jsme rádi, že se vždy najdou ochotní
dobrovolníci,kteøí nikdy neodmítnou a vždy ochotnì pomùžou. Poèasí pøálo, všichni se bavili, dìti byly plné zážitkù a každý odcházel s úsmìvem domù.
Dìkujeme tímto všem sponzorùm, kteøí poskytli pìkné
ceny a dobroty do balíèkù, obsluze za jejich milý a vždy
profesionální pøístup a samozøejmì všem uèinkujícím
a nadšencùm, bez kterých by to nešlo.
Lenka Kváèová
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Základní škola Chyšky
Pøímìstský tábor
V týdnu od 22.8. – 26.8. 2022 probìhl v prostorech ZŠ
Chyšky pøímìstský tábor (my jsme si ho tedy v našem pøípadì pøejmenovali na pøívesnièkový tábor). V partì jsme
mìli 17 dìtí od 1. do 5. tøídy.

dodržování bezpeènosti v dopravì a pouèení o chování
v prázdninových dnech.
Mgr. Josef Vachta

Zaèátek týdne se na nás poèasí vyloženì mraèilo, ale my
jsme si náladu zkazit nenechali a úsmìvy a smích dìtí
byly pro nás odmìnou. V pondìlí jsme se spoleènì seznámili pomocí her, odpoledne jsme se pøemístili do školní
tìlocvièny a pro dìti jsme pøipravili pohybové hry. Nejvìtší úspìch mìl ovšem fotbalový turnaj, kdy se utkali holky
proti klukùm, i my jsme samozøejmì podpoøili náš tým.

Okresní kolo
dopravní soutìže mladých cyklistù

Další den jsme se promìnili v indiány, všichni jsme si vyrobili pravé indiánské èelenky a nesmìlo chybìt malování
na oblièej. Následoval indiánský bìh, kam jsme zapojili
pohybové aktivity.
Ve støedu nás koneènì pøišlo navštívit sluníèko a tak jsme
se zamìøili na pøírodu okolo nás. Øekli jsme si, jak se k ní
chovat, jak jí pomoci a naopak zbyteènì neubližovat. Po
obìdì jsme vyrazili rybaøit na zdejší rybník. Žraloka jsme
sice neulovili, ale nìjaké úlovky pøece jen byly. Zároveò
jsme si stihli i vyrobit luk a šípy a dìti si zkusily v rámci
bezpeènosti vystøelit na terè.
Ètvrteèní ráno jsme se rozdìlili na 4 týmy, vyrobili si vlajky a zahájili celodenní olympiádu. Dopoledne probíhala
ochutnávaèka poslepu, zapojili jsme i hmat a èich. Po
obìdì už na dìti èekaly na høišti úkoly jako pøekážková
dráha, štafeta, pøetahování lanem, souboj v ping pongu,
zkusily si petanque a další. Závìr dne patøil vyhlášení výsledkù, pøedání cen a samozøejmì medailí.
Týden bohužel rychle utekl a v pátek se z nás stali piráti.
Dìti po dvojicích absolvovali Pirátskou stezku, kde museli
splnit úkoly z osmi stanovišś, aby získali indície, kde se
skrývá pravá truhla s pokladem. V ní na všechny èekaly
sladké odmìny. Na závìr jsme si opekli buøty a brambory v popelu a spoleènì jsme zhodnotili celý týden. Pevnì
doufám, že si dìti užily tábor stejnì jako my a pøíští rok
se opìt sejdeme!
Lenka Demská Stiborová, Natálie Miòhová

Dopravní kurz
V závìru školního roku žáci 4. tøídy ZŠ Chyšky absolvovali
dopravní kurz. V teoretické pøípravì øešili køižovatky, dopravní znaèky, bezpeènost chodcù a cyklistù. V praktické
èásti na pøenosném dopravním høišti provádìli na kole
jízdu zruènosti, jízdu podle pravidel a dopravních znaèek.
Øešili také dvacet otázek dopravního testu. Podle celkových výsledkù nìkteøí žáci obdrželi prùkaz cyklisty, také
nazývaný „malý øidièák“. Cílem celého kurzu je nutnost

Jihoèeský zvonek
Jihoèeský zvonek je soutìž žákù základních škol a gymnázií ve zpìvu lidových písní. Okresní kolo se konalo
27. dubna 2022, poøadatelem byl Dùm dìtí a mládeže
v Písku. Ze ZŠ Chyšky se soutìže zúèastnila v 1. kategorii
v sólu Rozárka Kortanová, 5. tøída a zazpívala písnì Hruška a Na tom bošileckym mostku. Rozárka získala Zlaté
pásmo a postup do krajského kola. Ve 2. kategorii v sólu
zazpívala Ema Matoušková ze 6. tøídy písnì Což se mnì
má milá a Už se krumlovskej zámeèek bourá, za klavírního doprovodu Kateøiny Prùšové ze 6. tøídy. Ema získala
Èestné uznání. Ve 2. kategorii - duo - dìvèata zazpívala
písnì Ještì je, ještì je a Okolo mìsíce a získala také Èestné
uznání. Krajské kolo se konalo 19. kvìtna 2022, poøadatelem byl Dùm dìtí a mládeže ve Strakonicích. Rozárka
Kortanová v 1. kategorii v sólu si vyzpívala v Jihoèeském
kraji nádherné Zlaté pásmo. Rozárku zpìv opravdu baví
a sama hodnotila na krajské soutìži pøíjemnou atmosféru bez vìtší nervozity, spravedlivou ètyøèlennou porotu
a v neposlední øadì poznala další kamarády.
Mgr. Josef Vachta

Okresní kolo dopravní soutìže mladých cyklistù žákù
10 až 16 let se konalo v Táboøe 20. kvìtna 2022 pro
družstva okresu Písek a okresu Tábor. Soutìžní disciplíny - jízda na dìtském dopravním høišti podle pravidel
provozu, test z pravidel provozu na pozemních komunikacích, jízda zruènosti na kole, zásady poskytování první
pomoci (teoreticky i prakticky) a labyrint. Naše družstva
ZŠ Chyšky získala první místa v mladší i starší kategorii,
v jednotlivcích zvítìzila v mladší kategorii Karolína Caltová ze 6. tøídy a ve starší kategorii Lukáš Novák z 8. tøídy.
Na krajské kolo do Tábora 31. kvìtna 2022 se sjelo sedm
vítìzných družstev z okresù Jihoèeského kraje. Soutìž
probíhala v pìti disciplínách - dopravní testy a labyrint
v uèebnách Støední zemìdìlské školy Tábor, jízda zruènosti na kole na námìstí TGM v Táboøe, jízda podle pravidel na dìtském dopravním høišti a zásady poskytování
první pomoci v budovì dopravního høištì. Novou disciplínou byl labyrint, kde soutìžící øešili na archu s nákresem
daného prostoru nalezení a oznaèení správné a bezpeèné
cesty z místa A do místa B pod dohledem Vojenské policie Tábor. Mladší družstvo složené ze žákù 6. tøídy - Ema
Matoušková, Karolína Caltová, Jan Èapek, Prokop Fridrich obsadilo 6. místo. Družstvo starších žákù - Vít Novák
9. tøída, Lukáš Novák 8. tøída, Adéla Tejnorová 8. tøída,
Hana Ondráèková 7. tøída obsadilo pìkné 2. místo v kraji
a Vít Novák se stal nejlepším cyklistou Jihoèeského kraje.
Mgr. Josef Vachta

Prvòáèci U sovièek
1. záøí se v Základní škole Chyšky uskuteènilo slavnostní
pøivítání nových školáèkù. Po spoleèném zahájení všech
žákù ve vestibulu školy, pokraèoval slavnostní program v
uèebnì U sovièek. Na prvòáèky èekaly dárky a první pomùcky a uèebnice. V první tøídì budou letos plnit program
sovièkových úkolù. Uèivo se bude prolínat EVVO programem “Les ve škole, škola v lese”. Aktivity, dovednosti a
znalosti navazují na èinnosti, které probìhly na pøedškolních setkáních prostøednictvím Školáèka. Všichni, vèetnì
rodièù, potvrdili, že se na práci tìší. Prvòáèci tak zahájili
svou devítiletou školní docházku. Pøejeme všem hodnì
úspìchù.
Lenka Pešièková, tøídní uèitelka
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Nedìlní posezení s muzikou
Obec Chyšky uspoøádala v nedìli 17. 7. 2022 a 4. 9. 2022
na farské zahradì nedìlní posezení s muzikou. Milovníci
dechové hudby mohli pøijít a poslechnout si hudební program, který pro nì byl od muzikantù pøipraven. Nejdøíve
zahrála místní kapela, která pøíjemnì obohatila svou hudbou druhou pouś.
V záøí pak pozvání pøijala sedlèanská kapela – Sedlèanka, která nás všechny mile pøekvapila svým velkým muzikantským složením. Nejen ale to všechny
mile pøekvapilo. Mezi známé i neznámé muzikanty
usedla budoucí muzikantka Sárinka, která si spoleènì
s nimi zahrála písnièku Škoda lásky.
Obì kapely vykouzlily výbornou atmosféru, lidé si mohli bìhem pøestávek popovídat a také si mohli spoleènì
s kapelami zazpívat a zatancovat. Nechybìlo obèerstvení
od místních hospodynìk a také výborná obsluha od Pavla
Èižinského. Dìkujeme.
Dìkujeme tímto také místním hasièùm, Našemu Chyšecku, paní Kohoutové a Lachoutové a všem dalším pomocníkùm za ochotu a pomoc.
Nesmíme také zapomenout podìkovat posluchaèùm, kteøí pøišli a samozøejmì všem muzikantùm, kteøí si udìlali
èas a vykouzlili nám v Chyškách pøíjemnou atmosféru.
Lenka Kváèová

Zájezd do Prahy
V sobotu 25. 6. 2022 uspoøádala obec Chyšky zájezd do
Prahy. Tentokrát to vypadalo, že se ani autobus nenaplní
a pojede nás z Chyšek a okolí málo. Nakonec vše dobøe
dopadlo a my si mohli užít výlet a zážitek s ním spojený.
V dopoledních hodinách pro nás pøijeli pánové øidièi autobusem, bìhem cesty nám umožnili pár pøestávek na obèerstvení a dovezli nás na Hlavní nádraží v Praze, odkud
jsme pak mìli rozchod. Èas utekl a my jsme se všichni
sešli v divadle Studio Dva. Netrpìlivì jsme oèekávali zaèátek pøedstavení a byli jsme zvìdaví, jak tvùrci v èele
s režisérem upravili tuto filmovou Saxanu do modernìjšího kabátu.
Muzikál Saxana, podle filmové komedie, byl plný kouzel,
trikù, písnièek a výborných hercù. Každý si pøišel na své
a na závìr divadlo pøièarovalo filmovou Saxanu Petru Èernockou, která zazpívala známou ústøední píseò a zakonèila tak krásnì celé pøedstavení.
V mìsíci listopadu nebo zaèátkem prosince pro Vás pøipravíme další kulturní zážitek. Pokud tedy bude zájem
a okolnosti nám budou pøát, rádi se s vámi uvidíme.
Lenka Kváèová

Školní jídelna
d l Ch
Chyšky
k nabízí

OBĚDY PRO VEŘEJNOST
• Zahrnuje polévku a hlavní chod
• Vaří se podle výživových norem pro školní
stravování, jídelníček je k nahlédnutí na
www.zschysky.cz
• Cena jednoho oběda je 82 Kč
• Možno odebrat do vlastních nádob nebo
zkonzumovat ve školní jídelně
• Výdej obědů v čase 10:45 – 11:15 nebo
11:30 – 12:00 hodin

Obědy je možno objednat
telefonicky na čísle 382 591 317
nebo přímo ve školní jídelně.

Ochotníci z Chyšek
nacvičili divadelní komedii od Marca Camolettiho

Na správné adrese
Premiéra: 1. 10. 2022 v 19 hodin
v Kulturním domě Chyšky
Osoby a obsazení:
Georgette
Jarka Petříková
Marie –Louisa
Jarka Hanusová
Jacgueline
Hanka Chocholová
Jeanine
Barča Kukačová
Spartakus
Jirka Kváča
Bertrand
Jirka Volf
Bernard
Míra Hejna
Jean
Láďa Koranda
Režie: Jana Korandová, Jirka Kváča
Text sleduje: Lenka Kváčová, Jana Korandová
Hudební doprovod: Jiřík Lívanec
Vstupné dobrovolné
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Co nového v Ratiboøi
Dìtský den v Ratiboøi
V sobotu 3. záøí se v Ratiboøi na høišti konal oblíbený
dìtský den, poøádaný místními ženami ve spolupráci
s SDH Ratiboø. Za krásného poèasí se ho zúèastnilo témìø
50 dìtí s jejich poèetným doprovodem.
Èekalo na nì plnìní rùzných disciplín a soutìží, za které
si spokojené dìti odnášely zasloužené odmìny. Pøíjemné
odpoledne uteklo jako voda a bylo zakonèeno spoleèným
opékáním buøtù.

Pouśová zábava

SDH Ratiboø uspoøádalo v sobotu 13. srpna tradièní pouśovou zábavu, tentokrát hrála k tanci a poslechu oblíbená
skupina SCARLET.
Organizátoøi dìkují úèastníkùm a všem,kdo se podíleli na
této povedené akci. A brzy se mùžeme tìšit na další, již
15. øíjna to bude taneèní zábava se skupinou PARADOXY,
všechny srdeènì zveme!
Hana Ebenhochová, foto Roman Lapáèek

Novinky z Rùžené
Pøátelské posezení v Rùžené

Nové postavièky v Rùžené

K létu a prázdninám neodmyslitelnì patøí grilování a setkávání se s pøáteli. A pokud se k tomu pøidá dobrá hudba
nebo film, dobrý výsledek je zaruèen. I nám se v Rùžené
taková akce podaøila. Za slunného sobotního odpoledne
jsme se sešli na návsi u kaplièky, posedìli, popovídali a
dali si nìco dobrého z grilu. S pøicházejícím soumrakem
jsme spoleènì shlédli film pro pamìtníky Nebe a dudy.
Bylo velmi milé, že i takto starý film stále baví i mladou
generaci a všichni jsme se u filmu pøíjemnì pobavili.

Léto pomalu konèí a zaèíná se ozývat podzim. Všichni
netrpìlivì oèekávali, kdo nahradí slamìnou Makovou Panenku a Motýla Emanuela na køižovatce u Rùžené. Zemìdìlské družstvo nám opìt darovalo èerstvé balíky slámy,
a tak jsme první záøijovou sobotu mohli zaèít tvoøit nové
postavièky. Pro letošek bude naši zatáèku zdobit Bob a
Bobek - králíci z klobouku. Tìší nás, že se postavièky líbí
a pøinášejí radost nejen obyvatelùm Rùžené, ale i všem
projíždìjícím.
Jana Prášková

„Pouśová“ mše na Kvašśovì,

tentokrát ze soboty 13. 8. 2022
Bohoslužbu slova vedl jáhen Jiøí Kabíèek.

Zájezd poøádaný SDH Chyšky
SDH Chyšky poøádá dne 22. øíjna 2022 zájezd do Prahy.
Program: ( zmìna programu vyhrazena )
08:00 hod. odjezd Chyšky
10:00 hod. - 13:00 hod. návštìva Strahovského kláštera /možnost obìda/
13:30 hod. - 14:30 hod. návštìva HZS „Pražský hrad“
14:30 hod. - 18:00 hod. volný program
18:30 hod. - pøesun z prostor Pražského hradu do okolí restaurace „ U Flekù“
19:00 hod až ? posezení v restauraci „ U Flekù“ /harmonikáøi zajištìni/
v noèních hodinách pøíjezd Chyšky
Cena zájezdu 350,- Kè (150,- Kè èlen SDH Chyšky) – v cenì je pouze doprava!
Zájemci o zájezd telefonujte na tel. 777/644132 (Hana Chocholová)
723/423760 (Martin Strouhal)

Rozlouèení dìtí s Mateøskou školou Chyšky
dne 29.6.2021

Rozlouèení dìtí se Základní školou Chyšky
dne 30.6.2022
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Sbor dobrovolných hasièù Chyšky
Požár domu èp. 13
netradièní zásah
zásahové jednotky Chyšky
Dne 23. èervence 2022 byl pro nìkoho bìžný letní sobotní den. Sluníèko krásnì svítilo, na obloze pár mráèkù. Pro
jednu dvojici byl ale tento den výjimeèný. Byl totiž jejich
dnem svatebním. Martina Pokorná a Jiøí Veøtat, oba èlenové Sboru dobrovolných hasièù Chyšky se rozhodli, že
jejich další soužití bude manželské.
Zásahová jednotka systému JPO III Chyšky sice z pochopitelných dùvodù nebyla zaøazena pro tento den do systému výjezdù, pøesto došlo k uhašení domu v prostoru pøed
Obecním úøadem. Co na tom, že tento dùm není v uve-

dených místech v žádné katastrální mapì. Byl totiž celý
z papíru, a byl oznaèen symbolickým èíslem 13. Pro výjezd k jeho uhašení nebyla pøítomnými èleny Sboru dobrovolných hasièù Chyšky urèena celá jednotka, ale právì
èerstvá manželská dvojice. Zdolání požáru pro velitele JPO
III Chyšky Jiøího Veøtata za vydatného pøispìní jeho manželky Martiny teï již Veøtat Pokorné bylo otázkou chvilky.
Požár je uhašen, dùm témìø zachránìn a netradièní zásah
celé jednotky JPO III Chyšky jako vždy úspìšnì dokonèen.
Èíslo 13 na domì tedy rozhodnì neznamenalo smùlu.
Pevnì vìøím že, Martino a Jirko, pro Vás toto èíslo bude
znamenat štìstí. Jménem všech èlenù Sboru dobrovolných
hasièù Chyšky si dovoluji popøát do manželství stejnou pohodu a pøíjemnou náladu, která byla pøi Vašem svatebním
dnu v hasièské zbrojnici.
Martin Strouhal, jednatel SDH Chyšky

Taktické cvièení hasièù
V pátek naveèer 5. srpna 2022 se uskuteènilo taktické
cvièení hasièù s názvem Dálková doprava vody hadicovým vedením B 75, které poøádal hasièský okrsek Chyšky
spolu s obcí Chyšky. Jednotlivé sbory byly informovány
SMS zprávou starostkou obce Stanislavou Hejnovou a vyhlášení poplachu bylo také provedeno zkouškami sirén.
Ke koupališti v Chyškách se sjelo 5 sborù - Chyšky, Kvìtuš,
Nová Ves, Nosetín a Hnìvanice. Po pøíjezdu pøi poradì
sborù jmenoval okresní starosta Ing, Jiøí Heinrich velitelem cvièení Dušana Vokatého, který instruoval jednotlivé
sbory. Trasa dálkové dopravy vody byla od koupalištì
Chyšky smìrem k zaèátku obce Nová Ves a byla vedena
z jednoho èerpadla do druhého. Pøímo na vodní zdroj koupalištì byla nasazena støíkaèka z Hnìvanic, pokraèovaly
støíkaèky z Nové Vsi a Nosetína. U obce Nová Ves se touto
vodou plnila chyšecká cisterna požárního vozidla Karosa - Liaz 110, která støíkala na cíl. Za 4 minuty byl naplnìn v cisternì objem vody 3,5 metrù krychlových, to jest
3 500 litrù. Pøi cvièení bylo použito celkem 22 hadic B 75
na vzdálenost 440 metrù. Tato èást cvièení byla hodnoce-

na velmi kladnì. Po praktické ukázce se sbory pøesunuly
do sálu restaurace U Èižinských v Chyškách, kde zástupci
sborù øešili vìdomostní test k této problematice. Po vyhodnocení testu mohl také konstatovat spokojenost starosta okrsku Jaroslav Kubec, st. Taktické cvièení splnilo
svùj úèel a podìkování patøí všem zasahujícím hasièùm,
organizátorùm a obci Chyšky.
Mgr. Josef Vachta

Výlet a exkurze
do mìsteèka Zbiroh u Berouna
První letošní prázdninový den se mladí i dospìlí hasièi
z Chyšek podívali do mìsteèka Zbiroh u Berouna na expozici požární ochrany. Zde si prohlédli na ploše 4 500
metrù ètvereèních kolem 120 kusù hasièské techniky
a výzbroje od poloviny 18. století až po souèasnou moderní techniku. Jednalo se zejména o ukázky konìspøežných
støíkaèek, jmenujme napøíklad zápøahovou ruèní støíkaèku z roku 1879. Zajímavá byla také ukázka techniky
z období druhé poloviny 20. století, kterou pøedstavují
napøíklad automobilová støíkaèka cisternová 16 na podvozcích Praga RN (rychlý nákladní) a Praga V3S, dopravní
automobil Tatra 805, ten byl nazýván „Kaèenou“ pro svou
kolíbavou jízdu a vysokou stoupavost 69 procent. Technickou zajímavostí je požární robot, který je pøedurèen
k manipulaci s tlakovými lahvemi v místech zasažených
požárem nebo nastínìný zásah hasièù u dopravní nehody.
Pøi zpáteèní cestì byla zastávka v Petrovicích na obèerstvení a nìkteøí si vyzkoušeli i pouśové atrakce.
Mgr. Josef Vachta

Starší žáci fotbalového klubu FC Chyšky
Starší žáci fotbalového klubu FC Chyšky zahájili ještì
v prùbìhu letních prázdnin pravidelné tréninky a od záøí
naplno zaèala nová fotbalová sezóna 2022/2023 soutìžními zápasy se soupeøi z celého píseckého okresu.
V podzimní èásti soutìže starších žákù mladí chyšeètí
fotbalisté postupnì sehrají celkem 10 soutìžních utkání.
V pøedchozí sezónì 2021/2022, kdy mladí fotbalisté
hráli soutìž mladších žákù, obsadili v celkovém poøadí
4. místo s celkovým ziskem 30 bodù, kdy zejména v jarní
èásti soutìže prokázali velké zlepšení.

Byli tak svìdky vítìzství našich reprezentantù v pomìru
2:1. Vìøíme, že se naše fotbalové nadìje od svých idolù ve
spoustì vìcí inspirovali.

Mladí borci také navštívili v èervnu letošního roku fotbalový zápas reprezentaèních týmù Èeské republiky a Švýcarska v rámci Ligy národù na stadionu v Edenu v Praze.

Pokud by mìl nìkdo z dìtí zájem, mùže si kdykoliv pøijít
vyzkoušet zatrénovat nebo se jen pøijít podívat.
Dìkujeme všem za podporu.
Milan Chochole

O fotbalovou pøípravku a nejmladší roèníky se aktuálnì
starají v našem fotbalovém klubu Tomáš Turek a Jakub
Barda. Naši nejmladší fotbalisté si také vyzkoušejí fotbalovou soutìž, protože fotbalový klub FC Chyšky pøihlásil pro
sezónu 2022/2023 i soutìž starších pøípravek. V Chyškách se tedy budou poprvé v historii hrát dvì mládežnické fotbalové soutìže.
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Vítání obèánkù dne 26.6.2022
Málek Tobiáš z Chyšek
Bolková Tereza z Chyšek
Martínková Hana z Chyšek
Beèka Marvin z Rùžené
Šádová Adéla z Chyšek
Šádová Nela z Chyšek
Matìjka Tomáš z Radíkov
Vávra Matyáš z Ratiboøce
Votrubová Mariana z Nosetína
Všem dìtem a jejich rodièùm pøejeme hodnì spoleèného štìstí a lásky v životì. Stanislava Hejnová - starostka

Dìtský lékaø
v Chyškách

tel.: 722 408 804

Praktický lékaø
v Chyškách
tel.: 602 618 187

Sòatky

Kurz relaxaèního malování teèkovací technikou
V mìsíci kvìtnu se knihovna v Chyškách na pár hodin promìnila ve výtvarný ateliér. Pomocí teèek vznikala krásná dílka – mandaly. V tu dobu umìlkynì chvilku zapomnìly na
všední starosti, relaxovaly a ponoøily se do svých výtvorù. Všem se líbilo a okolo nás panovala pøíjemná atmosféra.
Po úspìšném kurzu je naplánovaný další. Ètyøhodinový kurz relaxaèního malování teèkovací technikou probìhne 8. 10. 2022 od 10:00 hodin. Úèastníci si odnesou plátno 20x20cm
s vlastnoruènì namalovanou mandalkou. Malovat budou akrylovými barvami. Cena všech
potøebných vìcí pro vytvoøení mandaly je zahrnuta v cenì kurzu a èiní 590,-Kè.

Kostel sv. Prokopa:
Radim Èapek z Chyšek a Jana Šíbalová z Nových Dvorù dne 04.06.2022
Tomáš Lassmann z Milevska a Iva Pospíšilová z Kováøova dne 03.09.2022

Chyšky, èást Kvašśov:
Jakub Svoboda ze Sedlce-Prèice a Denisa Slepièková z Pardubic dne 28.05.2022

Obecní úøad Chyšky:

Pokud nìkoho malování teèkami zaujme,
bude si moci pro sebe nebo své blízké zakoupit startovací kreativní sadu a ve svém tvoøení doma pokraèovat.

Jiøí Veøtat z Chyšek a Martina Pokorná z Chyšek dne 23.07.2022

Zájemci o kurz se mohou hlásit už teï v
knihovnì na Obecním úøadu v Chyškách. Tìšíme se na Vás.

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

/2022

Lenka Kváèová

Narozená miminka
Štochlová Julie z Kvìtuše
Spurná Žofie z Ratiboøce
Èapek Jan z Chyšek
Rosalie Svobodová z Kvašśova

Jubilea
75 let
Vostøáková Marie z Rùžené
Krause Jan z Ratiboøce

85 let
Kabátová Marie z Hnìvanic
Podlipská Marie z Nálesí

Opustili nás
Nìmeèek Stanislav z Chyšek
Pešek Jaroslav z Rùžené
Pudil Václav z Nové Vsi
Mašková Pavla z Kvašśova
Ouborný Jiøí z Chyšek

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

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

Obèasník ze ivota obce Chyšky a okolí

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