Vážení spoluobèané,
scházíme se spoleènì nad druhým letošním èíslem obèasníku Chyšecko a já bych ráda využila této pøíležitosti,
abych Vás všechny co nejsrdeènìji pozdravila. Letošní
první èíslo našeho obèasníku vyšlo v bøeznu v dobì, která bude vždy spojovaná s takovými pojmy, jako koronavirová pandemie, Covid19 èi krizový stav v Èeské republice. Pojmy, které døíve nikdo neznal, stejnì jako si asi
nikdo nedovedl pøedstavit, že lidé zùstanou na èas témìø
uzavøeni ve svých domovech, budeme se obávat setkání
s jinými lidmi a potkávat se budeme pouze se zahalenými
tváøemi. Naštìstí se nepotvrdily ještì horší scénáøe, které
nám byly pøedkládány témìø ve všech médiích.

Ráda bych vyjádøila velkou radost z toho, že virus, který
na pøechodnou dobu ochromil takøka celý svìt, naši obec
nepostihl a nebylo nutné pøistupovat k ještì tvrdším opatøením. Jistì je to dílem zásluha samotných obèanù, kteøí
se chovali v dobì krizového stavu ohleduplnì a svìdomitì
dodržovali naøízená opatøení. Díky tomu, že lidé dodržovali nastavená pravidla si dnes mùžeme odložit roušky
a díky pozvolnému rozvolòování mimoøádných opatøení
se postupnì vrátit k bìžnému životu.
Doba krizového stavu nám pøinesla mnoho omezení
v osobním i v pracovním životì. Pro dìti se ze dne na den
zavøely dveøe školy, pro ty menší dveøe školky. Denní øád
v našich životech vzal za své. Pøesto i z této nelehké situ-

Èinnost Obce Chyšky
Vážení spoluobèané, ráda bych Vás, stejnì jako v každém èísle našeho obèasníku
Chyšecko, informovala o èinnosti obce
v uplynulém období. Tentokrát bude informace za období delší, než je bìžné
a to proto, že minulé èíslo obèasníku bylo
vìnováno pouze koronaviru. Poslední informace o èinnosti obce, které jsem Vám
pøedala, byly z prosince 2019.
Za období témìø šesti mìsícù bylo mnoho
akcí zrealizováno, jiné jsou pøipraveny
k realizaci a nìkteré jsou ve fázi pøípravy.
K tìm zrealizovaným patøí napøíklad oprava støechy na hasièské zbrojnici v Kvìtuši.
Byly zde rozpadlé høebenáèe, které hrozily
pádem. Proto došlo na celé støeše k jejich
opravì. Zèásti byly poøízeny nové, zèásti byly
použity stávající, které zùstaly nepoškozené.
V Kvìtuši byla také provedena oprava èerpadla ve vrtu u fotbalových kabin.
Bylo opraveno osvìtlení kostela v Chyškách, které nefungovalo od doby, kdy byly
v Chyškách instalovány sloupy nového veøejného osvìtlení.
V dubnu došlo k opravì hráze požární nádrže Barbora v Chyškách. Firma Josef Hrùza – zemní práce provedla výmìnu beto-

nového potrubí pod silnicí, jeho obsypání,
zhutnìní a v souèasné dobì zbývá pouze
vyspravení asfaltového povrchu komunikace v místì opravy.
V Základní škole v Chyškách došlo k opravì kanalizaèního potrubí. Jednalo se o èást,
vedoucí v prostoru sklepa. Litinové roury
byly na pokraji životnosti, prosakovaly
a navíc docházelo v jednom místì k èastému ucpávání vedení. Èást potrubí po
kanalizaèní šachtu byla vymìnìna, trubky
od kanalizaèní šachty dále byly provìøeny
kamerou. Vzhledem k tomu, že jejich stav
byl dobrý, v další výmìnì nebylo nutné pokraèovat.
S jarem pøišel èas na výsadbu stromù
v obecních lesích, které byly pøes zimu
zèásti vyèištìny a tím se vytvoøila místa pro
výsadbu. Bylo vysazeno celkem 500 kusù
bukù, 500 kusù smrkù a 400 kusù modøínù. Poèasí s obèasným deštìm stromkùm
svìdèí.
Bohužel také v našich obecních lesích
máme potíže s nálety kùrovce a proto nás
èeká spousta další práce.
Za høbitovem v Chyškách došlo k vytvoøení místa pro umístìní kontejneru na høbi-

ace jsme mohli vytìžit nìco pozitivního. V dobì, která je
velmi hektická a v níž na sebe máme velmi málo èasu
jsme najednou zjistili, jaké to je, když se život zpomalí.
Rázem jsme vnímali vìci, které bìžnì jen letmo míjíme.
Èastìji jsme se dostali do pøírody, kde jsme hledali místo, kde jsme se mohli bez roušky svobodnì nadechnout.
Pøála bych nám všem do budoucna pevné zdraví a co
nejvíce pozitivních zpráv o vývoji situace u nás v republice i ve svìtì. Vìøím, že pøedpovìdi další vlny nemoci
se nenaplní, naše životy se vrátí do normálu a v prùbìhu
nastávajícího léta se budeme moci setkávat na rùzných
spoleèných akcích.
Stanislava Hejnová - starostka

tovní odpad tak, aby se za høbitovní zdí pøímo u parkovištì pro návštìvníky høbitova
nepovaloval komunální odpad, který sem
èasto lidé pøiváželi. Pro umístìní takového odpadu slouží kontejnery na sbìrném
místì, které je pro naše obyvatele dvakrát
v týdnu otevøeno za kravínem v Chyškách.

né. Pro naši práci je velmi pøínosný i èelní
nakladaè na traktor, na který jsme ze svých
prostøedkù zakoupili i paletovací vidle.

Vzhledem k tomu, že jsme chtìli obèanùm
nabídnout možnost likvidace odpadu ze
zahrad a zahrádek (zbytky rostlin, posekaná tráva), poøídila obec svùj vlastní
kontejner na bio odpad. Ten nahradil doposud zapùjèený kontejner od místního
zemìdìlského družstva a je umístìn pod
Kulturním domem v Chyškách. Vzhledem
k tomu, že do tohoto kontejneru nepatøí
vìtve ze stromù, bylo vedle kontejneru
vymezeno místo pro umístìní vìtví. Tyto
jsou vždy po urèitém období štìpkovány
do uvedeného kontejneru a bio odpad odvážíme do kompostárny v Nepøejovì.

Každým dnem by mìla zaèít oprava hromosvodù na všech obecních objektech.
Zvláštì na nìkterých budovách byly hromosvody ve velmi neuspokojivém stavu,
což revizní technik poznamenal i do revizních zpráv. Totéž nás èeká i s opravami
elektroinstalací. Pøi revizích byly nalezeny
závady a bude nutné je odstranit. Napøíklad v bytovém domì v Chyškách èp. 110
bude nutná kompletní rekonstrukce hlavního elektrického vedení stoupaèkami,
které nevyhovuje stále se zvyšující zátìži
elektrického vedení, které je zapøíèinìno tím, že lidé využívají oproti letùm, ve
kterých byl dùm postaven, mnohem vìtší množství elektrospotøebièù. Totéž nás
èeká i v domì è. 111.

Díky pøispìní dotace z Programu rozvoje
venkova ze Státního zemìdìlského intervenèního fondu ve výši 50% nákladù zakoupila obec dva velké pomocníky a tìmi
jsou štìpkovaè a èelní nakladaè na obecní
traktor. Díky štìpkovaèi jsme schopni zlikvidovat vìtve, které obèané odloží na místo
k tomu urèené, ale hlavnì jsme schopni se
štìpkovaèem pracovat v obecních lesích.
Práce je mnohem rychlejší a eliminujeme pálení vìtví a zbytkù døeva, které je
v dobì, když je sucho, opravdu nebezpeè-

Do Kulturního domu v Chyškách bylo poøízeno celkem 60 nových stolù. Zbývá vymìnit cca 40 kusù židlí a sál bude kompletnì
vybaven novým nábytkem.

V minulých dnech probìhlo výbìrové øízení na dodavatele odradonovací vìže, která
je souèástí úpravny pitné vody pod Chyškami. Vìž je nutné vymìnit, protože je
v neuspokojivém stavu a i vzhledem ke
svému stáøí si již zasluhuje výmìnu. Ve výbìrovém øízení zvítìzila firma ÈEVAK, která nabídla nejnižší cenu. V souèasné dobì
pokraèování na str. 2

Chyšecký vodovod je od 1.1.2020 zpìt v majetku obce
Koncem roku 2019 jsem Vás informovala
o tom, že se snažíme o pøevod vodohospodáøského majetku naší obce od spoleènosti JVS zpìt do majetku obce. Dnes Vám se
zpoždìním, vzhledem k tomu, že do této
doby nevyšlo bìžné èíslo obèasníku,mohu
sdìlit, že se pøevod zdaøil a od 1.1.2020
obec Chyšky opìt vlastní svùj vodovod
vèetnì úpravny vody, vodních zdrojù, vodojemu a dalšího pøíslušenství.
Vodohospodáøský majetek obce Chyšky
byl na základì nájemní smlouvy, která
byla podepsána 15.5.1998 s platností od
1.6.1998 pøenechán na dobu neurèitou
do užívání Jihoèeskému vodárenskému
svazu Èeské Budìjovice. Za nájem tohoto
majetku bylo sjednáno nájemné ve výši
1 000,- Kè roènì.
Již v roce 1996 rozhodla valná hromada
Jihoèeského vodárenského svazu o majetkové transformaci a pøijala nové stanovy.

Cílem bylo dosáhnout stavu, kdy ve spoleèné správì a vlastnictví JVS zùstane pouze
majetek, který svou povahou slouží vìtšímu poètu obcí – tzv. neoddìlitelný majetek. Prakticky se jedná o vodárenskou soustavu JVS. O ostatní majetek si mohly obce
požádat a pøevzít si ho s tím, že zaplatí výši
provedených investic do majetku. Obci
Chyšky bylo pøevzetí nabízeno nejménì
dvakrát a to v roce 2005 a 2009. Obec se
rozhodla majetek nepøevzít pøesto, že dle
podmínek stanov tak mohla uèinit za ekonomicky výhodných podmínek.
Pro obyvatele Chyšek tato skuteènost znamenala placení vodného ve výši, která
byla výraznì vyšší, než ve všech okolních
obcích. Od 1.1.2019 byla cena vodného
90,48 Kè/m3 vèetnì DPH.
V dobì, kdy nové zastupitelstvo zaèalo tuto
skuteènost øešit, patøily Chyšky mezi poslední tøi obce, které si majetek od JVS nepøevzaly.

Jednání zaèala v bøeznu a byla pro nás
opravdu velmi složitá. Zorientovat se v dané
problematice stálo spoustu èasu a sil.
Ze strany JVS nám bylo nabídnuto, že nám
majetek pøevede, když zaplatíme investice
vložené do majetku ve výši 3.736.121,- Kè
v deseti roèních neúroèených splátkách ve
výši 373.612,- Kè s tím, že spoleènost JVS
nám na úèet zároveò pøevede èástku ve
výši 1.554.843,- Kè. Tato èástka pøedstavovala akumulované prostøedky k vynaložení na budoucí obnovu vodovodu. Pøi
vìdomí, že nìkteré z akcí, které u nás JVS
realizoval, jsou již na hranici své životnosti
a bude nutná jejich obnova v krátké dobì,
požádali jsme JVS o navýšení prostøedkù.
JVS nám nakonec vyhovìl a jeho pøedstavenstvo nám v dubnu 2019 schválilo navýšení èástky na pokrytí budoucí obnovy
vodohospodáøského majetku na èástku
2 065 000,- Kè. Na základì dalších jednání

schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání 4.9.2019 ukonèení náj. smlouvy mezi
obcí Chyšky a JVS a povìøilo mne podáním
výpovìdi této smlouvy. Ta byla podána
16.9.2019. Jednání ale stále pokraèovala.
Obdrželi jsme návrhy smluv, které mìly
být mezi obcí Chyšky a JVS podepsány.
Jednalo se o smlouvu o pøíspìvku, který
nám JVS poskytne, o smlouvu kupní na
majetek, který zde JVS vytvoøila nebo zhodnotila svými investicemi a o dvì smlouvy
darovací, na základì nichž obec pøevezme
majetek, který JVS pøenechala do užívání
v roce 1998. Vzhledem k tomu, že jsme
se chtìli chovat jako øádní hospodáøi
a nechtìli jsme zavdat pøíèinu k tomu, aby
mohl kdokoliv osoèit souèasné zastupitele
z toho, že majetek od JVS koupili za cenu
pro obec nevýhodnou, zadali jsme vypracování znaleckého posudku na tento ma
pokraèování na str. 3
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Èinnost Obce Chyšky

pitel, který dohlížel na stavbu a pøebíral ji,
soudní znalec a projektant. Toho druhého
se úèastnil i zástupce zhotovitele, který nepovažoval svou úèast na první schùzce za
potøebnou, aèkoliv byl samozøejmì pozván.

nìco dobrého pro zvìø tak, aby dìti mìly
možnost vidìt, jak se lesní zvìø krmí.

Nebudu zde líèit obsah jednání, pouze
musím poznamenat, že ti, kdo dnes víceménì nesou pouze morální odpovìdnost,
protože ubìhlo již 19 let od zkolaudování
budovy, se k celé situaci staví s nezájmem
jakkoli se podílet na øešení situace. S øešením byl ochoten pomoci pouze projektant, ovšem vzhledem k tomu, že necítí na
situaci vinu a zdùrazòuje, že stav budovy
je zpùsoben vinou zhotovitele, který nepostupoval podle projektové dokumentace
a pøi zakládání stavby nedodržel skladbu
základù ani jejich požadovanou hloubku
2,5 metru v nejhlubším místì, ale stavbu
založil v hloubce 1 metru, nechce být tím,
kdo by na situaci doplácel. Na zastupitelstvu bylo rozhodnutí, jak pokraèovat.
Pøipadaly v úvahu možnosti podat trestní
oznámení na neznámého pachatele, žalobu na konkrétního viníka nebo situaci
øešit z vlastních prostøedkù. S ohledem
na skuteènost, že od kolaudace stavby
uplynulo již 19 let a blíží se doba promlèení, která je 20 let a obec nemá bohužel
k disposici ani stavební deník, ani zápisy
z kontrolních dnù a chybí i další podklady, rozhodlo zastupitelstvo obce nejít do
soudního sporu s nejistým výsledkem
a tím riskovat další vynaložené prostøedky
za soudní výdaje. Dalším krokem bude nalezení zpùsobu opravy budovy.

pokraèování ze str. 1
je podepsána smlouva o dílo, firma ÈEVAK
èeká na dodávku odradonovací vìže a jakmile ji bude mít k disposici, dojde k její výmìnì.
Na Kvašśovì zaèala firma Setherm pro
firmu EON ukládat kabelové vedení do
zemì. Souèasnì dochází k výmìnì veøejného osvìtlení. Bohužel pøi prodloužení
stavebního povolení na tuto akci došlo
k podání námitky ze strany majitele sousedního pozemku a akce se proto trochu
zkomplikovala. Vìøím ale, že se problém
vyøeší a díky ústupku ze strany obce se
veøejné osvìtlení na Kvašśovì úspìšnì
zrealizuje. Také v Mezném se v nejbližších
dnech zaène ukládat vedení nízkého napìtí do zemì a rovnìž tady dojde k výmìnì
veøejného osvìtlení. Na sloupech veøejného osvìtlení na Kvašśovì i v Mezném
budou nainstalována moderní svítidla
tak, aby spotøeba elektrické energie byla
minimalizována. Úsporná svítidla jsou již
instalována i v Chyškách a do budoucna
bychom rádi šli touto cestou i v ostatních
osadách.
Zahájena byla oprava místních komunikací po zimì. Opravy vytipovaných míst budou probíhat postupnì a provede je firma
Jiøí Hrùza – zemní práce. Aby provedené
opravy byly trvalejšího rázu, dojde vždy
k vyøíznutí poškozeného asfaltu, vyèištìní
místa a doplnìní asfaltem novým, tedy ne
pouze povrchové zalepení výtlukù. Jako
první byla provedena oprava komunikace
u køížku smìrem na Novou Ves a u Panského rybníka.
V minulých dnech zaèala oprava kaplièky
Panny Marie v Podchýšské Lhotì. Oprava
kaplièky bude hrazena z èásti s pomocí dotace z dotaèního programu MZe. Dojde zde
k opravì vnitøních i venkovních omítek,
bude vymìnìna støešní krytina, opravena
støíška vìže, vymìnìny dveøe. Opraveny
budou také schody do kaplièky, které byly
poškozeny pøi zimní údržbì komunikace.
Vìøím, že obyvatelé Podchýšské Lhoty tuto
opravu pøivítají a kaplièka se stane hezkou dominantou jejich vesnice.
V jarních mìsících došlo k doplnìní aleje
stromù pøi cestì do Nové Vsi. Ètrnáct stromù bylo zakoupeno z prostøedkù obce, výsadbu stromù si zajistili hasièi z Nové Vsi.
Stromy zde nemají úplnì dobré podmínky
k rùstu, protože se jedná o velmi vìtrné
místo a v kombinaci se suchem, které
nás delší dobu provázelo to zpùsobilo, že
nìkteré stromy, které zde byly vysázeny
s pomocí dotace ÈEZ, nepøežily. V souèasné dobì je celkem dostatek dešśových
srážek, což by mohlo pomoci k dobrému
zakoøenìní novì zasazených stromù.
V Rùžené se obyvatelé rozhodli, že si vybudují pøíjemné zákoutí pro posezení pro
sebe i pro projíždìjící cyklisty u mùstku ve
smìru na Rùženou. Upravili prostor kolem
køížku, instalovali obrubníky, aby se jim
kolem køížku lépe sekala tráva a vysázeli
zde sto malých smrkù. Materiál poskytla
obec, práci si zajistili obèané Rùžené.
V Kvìtuši došlo k instalaci nových lavièek,
úpravì okolí kabin a høištì a u kabin bylo
instalováno nové suché WC, které zakoupila obec Chyšky. Ta poøídí také materiál
na zastøešení pergoly u kulturního domu.
Práci si zajistí místní hasièi pøi spoleèné
brigádì. U kulturního domu vznikne kryté
sezení pro poøádání rùzných místních spoleèenských akcí.
Myslivci se postarali o opravu staré hasièské zbrojnice v Hnìvanicích, kterou mají
v pronájmu. Materiál uhradila obec Chyšky, práci zajistili myslivci pøi své brigádì.
Díky myslivcùm se mùžeme tìšit také
z krásného krmelce, který vyrobili a umístili v lesíku u kravína a založili do nìho i

Vyjmenovala jsem nìkteré akce, které
byly realizovány díky lidem, žijícím v osadách obce Chyšky, kterým není lhostejné,
jak jejich osada vypadá a zkrátka chtìjí
žít v hezkém prostøedí. Chtìla bych podotknout, že se je Obec Chyšky bude snažit vždy v rámci svých možností podpoøit
napøíklad nakoupením potøebného materiálu a za tuto formu spolupráce je velmi
ráda. Stejnì tak je ráda za to, že se hasièi
v jednotlivých osadách starají v rámci
svých brigád o seèení trávy.
S potìšením mohu konstatovat, že jsme
obstáli pøi podání žádostí o dotaci na opravu komunikace mezi Rùženou a Kvìtuší
a na výstavbu a opravu chodníku v Chyškách od pošty smìrem na Nosetín. Oprava
komunikace z Kvìtuše do Rùžené bude
zèásti hrazena z krajské dotace. Oprava
a výstavba chodníku pak bude hrazena
s pomocí dotace z IROP. U obou akcí již
probìhlo výbìrové øízení na zhotovitele.
Opravu komunikace z Kvìtuše do Rùžené
vysoutìžila s nejlepší nabídkovou cenou
firma SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem v Táboøe a opravu chodníkù v Chyškách firma PŠV stavby s.r.o. z Turovce.
Ty, kdo rádi zajdou do obecní knihovny,
snad potìší fakt, že do konce letošního
roku dojde k jejímu rozšíøení. Prostor
knihovny je doposud znaènì stísnìný.
Ulièky mezi policemi jsou úzké a není zde
žádný prostor, který by sloužil ètenáøùm
k posezení, k odložení si obleèení nebo
vìcí. Vzhledem k tomu, že do knihovny
pravidelnì chodí dìti z mateøské i základní školy, chybí i prostor pro nì.
Pøièlenìním sousední kanceláøe i vstupní
chodby ke knihovnì vznikne vzdušnìjší
prostor, který si obec velikosti Chyšek jistì
pro knihovnu zaslouží. Vìøím, že tuto zmìnu ètenáøi ocení.
Ve fázi pøíprav je v souèasné dobì další
úprava pøízemí budovy obecního úøadu
v Chyškách. Jedná se o pøestavbu bývalého bistra a provozovny kadeønictví na
zdravotní støedisko. Na posledním zasedání zastupitelstva obce byl zastupitelùm
pøedložen odhad nákladù na tuto pøestavbu. Výše nákladù je odhadována na èástku vyšší, než 2 miliony korun. Pøesto, že
èástka není malá, se zastupitelé rozhodli,
že bude zadán projekt na tuto akci. Myslím, že zdravotní støedisko v centru obce,
v bezbariérovém prostoru a s pøilehlým
parkovištìm bude pro chyšecké pacienty
pøínosné. Souèasná budova zdravotního
støediska je hùøe pøístupná pro ménì pohyblivé obèany a zaparkování v blízkosti
budovy je velmi problematické.
Budova souèasného zdravotního stødiska
nám zpùsobuje velké starosti. Její pøístavba, kterou vede schodištì do bytù, vybudovaných nad zdravotním støediskem
v letech 2000-2001, se prakticky od budovy odtrhla. Øešení situace se zanedbalo a dnes stojíme pøed problémem jak se
k této situaci postavit. Jisté je, že budova
se bude muset opravit. Prozatím byl podepøen roh budovy s ohledem na bezpeènost
nájemníkù a dalších osob, které se kolem
budovy pohybují.
S ohledem na fakt, že jsme se chtìli chovat
jako øádní hospodáøi a pokud by byla možnost, pokusit se oznaèit viníky a pøimìt je
k tomu, aby se podíleli na øešení situace,
oslovili jsme soudního znalce, který v roce
2017 vypracoval na tuto budovu znalecký
posudek se žádostí o pomoc pøi jednání,
která mìla pøispìt k vyøešení situace. Jednání se uskuteènila dvì. Toho prvního se
úèastnili starostka a místostarosta obce,
pan Stanislav Èapek – èlen rady, Jaroslav
Kubec – bývalý starosta a souèasný zastu-

Protože bychom rádi, aby v Chyškách byly
k disposici zasíśované stavební parcely
a obyvatelé, kteøí mají zájem o stavbu
vlastního domu nemuseli hledat místo pro
bydlení jinde, rozhodlo zastupitelstvo na
svém pøedposledním zasedání, že bude
zadán projekt na jejich výstavbu. Projekt
bude zpracovávat stejná firma, která již
v minulém volebním období zpracovala
studii na toto území. Souèástí zpracování projektu je i podání žádosti o stavební
povolení. Projekt by mìl být zpracován do
konce prosince letošního roku. Poté budou požádány o vyjádøení dotèené orgány
a požádáno o stavení povolení.
V letošním roce byla obci poskytnuta dotace z Programu obnovy venkova Jihoèeského kraje a díky ní by se v dohledné
dobì mìlo zaèít s realizací opravy bytu
v bytovce è. 111 v Chyškách. Právì probíhá výbìrové øízení na zhotovitele.
Stále probíhají jednání ohlednì pøivadìèe pitné vody z nádrže Øímov. Jedná se
o dlouhodobìjší akci, ale pokud by byla
úspìšnì dokonèena, byl by vyøešen problém s pitnou vodou pro Obec Chyšky
a do budoucna i pro její osady. V souèasné
dobì bylo zadáno zpracování studie proveditelnosti, která by mìla být dokonèena do
konce listopadu letošního roku. Náklady
na poøízení studie budou hradit zúèastnìné obce spoleènì podle poètu obyvatel.
Prozatím pøipadají v úvahu dvì varianty
napojení na soustavu JVS. Tou první je napojení z pøivádìcího øadu z Milevska, tou
druhou je napojení na vodojem Èekanice.
Studie bude øešit napojení zúèastnìných
obcí s tím, že další rozvody po osadách by
si obce samozøejmì již musely øešit samy.
Celá akce je takzvanì „v plenkách“, ale
vìømì v její úspìšné pokraèování.
Ráda bych zmínila ještì dvì rozsahem
velké akce, u kterých bych se chtìla pozastavit. Tou první z nich je èistièka odpadních vod pro obec Chyšky. Jedná se o tøi
èistièky odpadních vod, které by se mìly
v Chyškách vybudovat pøedpokládaným
nákladem 40 297 981,- Kè bez DPH. Na
akci máme pøíslib dotace ve výši 55 – 60%
s tím, že je v ideálním pøípadì možné èástku ještì navýšit o 10% z krajských prostøedkù. I tak by byla spoluúèast obce ve
výši nejménì 30%, což z pøedpokládané
èástky èiní více, než 12 000 000,- Kè. Zastupitelé obce rozhodli, že by bylo vhodné
ještì provést revizi projektu a rozpoètu,
abychom si byli jisti výší pøedpokládaných

výdajù. Pro vedení obce je v souèasné
dobì prioritou pøedevším zásobení obyvatel pitnou vodou.
Proto bylo dne 28. kvìtna 2020 dopisem
na Ministerstvo zemìdìlství požádáno
o prodloužení termínu k doložení Žádosti o evidenci a Žádosti o registraci akce
a o poskytnutí státní finanèní podpory pro
ÈOV do konce roku 2020. Tato žádost byla
ministerstvem schválena.
Situace se nám bohužel trochu zkomplikovala ohlednì rozšíøení vodovodu z Chyšek
do Nové Vsi a Kvìtuše. Dne 20.5.2020
bylo koneènì vydáno stavební povolení
o které jsme na Mìstském úøadu v Milevsku žádali již 9.10.2019. Územní a stavební øízení bylo zahájeno po nìkolika
urgencích na pøíslušném pracovišti mìstského úøadu a následnì po komunikaci
s vedoucí odboru dne 27.1.2020.
Mezitím v bøeznu 2020 byla vyhlášena
výzva k podání žádostí o dotaci do Programu 129 300 z Ministerstva zemìdìlství
s tím, že pøíjem žádostí by mìl být ukonèen do 31.10.2020. Výše prostøedkù,
která byla pro tuto výzvu urèena èinila
1 miliardu korun. Dne 25.5.2020 však ministerstvo zemìdìlství ukonèilo s platností
k 26.5.2020 možnost podání žádostí o dotaci z dùvodu vyèerpání prostøedkù, které
byly pro tento program urèeny.
Naše stavební povolení je v souèasné dobì
vydané a èekáme na nabytí jeho právní
moci, které bychom mìli obdržet každým
dnem. V tuto chvíli jsme tedy pøipraveni
podat žádost o dotaci. Bohužel již nemáme šanci z uvedeného programu a musíme tedy poèkat na vypsání další výzvy.
Vìøíme, že vzhledem k tomu, že situace
s vodou je obecnì neutìšená a stát se snaží o podporu budování nových zdrojù vody
a vodovodù, nebudeme na vypsání další
výzvy èekat dlouho.
Závìrem bych ráda podotkla ještì pár slov
k nakládání s odpady, které se u nás zmìnilo a snad je vidìt, že se jedná o zmìnu
k lepšímu. Lidé se, až na pár jedincù, snaží
odpad tøídit. Množství vytøídìného odpadu
se zmìnilo z necelých 30 tun v roce 2018
na více, než 50 tun v roce 2019. Tento
fakt považuji za úspìch. Kontejnerová
stání jsou udržována v poøádku, vývoz se
snažíme zajistit tak, aby kontejnery nebyly dlouho plné. Kontejnerová stání každý
týden objíždíme a objednáváme pouze
vývoz kontejnerù, které jsou z více, než
3/4 zaplnìné a to samozøejmì z dùvodu
úspory finanèních prostøedkù za jejich vývoz. Rychlost plnìní naplnìní kontejnerù
se nedá s jistotou pøedvídat a tak se nìkdy
stane, že kontejnery zùstanou plné déle,
než bychom si pøedstavovali. Pøesto si myslím, že pravidelný svoz všech kontejnerù,
tedy i tìch témìø prázdných, by byl pro
obec zbyteèným nákladem.
Jsme rádi, že obèané ukládají odpad na
místa k tomu urèená. Dobøe funguje sbìrné
místo za kravínem. Kontejnery z nìj jsou
pravidelnì odváženy. Bohužel situace s odpady obecnì je èím dál horší. V souèasné
dobì napøíklad platíme za likvidaci papíru.
Pokud vyvezeme velkoobjemový kontejner
s papírem do sbìrných surovin, zaplatíme
za každý kilogram 1,70 Kè plus samozøejmì èástku za dopravu. Platíme samozøejmì
také za likvidaci nábytku, který se nám na
sbìrném místì nahromadil zvláštì po druhém letošním svozu. Úplnì bez problémù
není ani likvidace starých pneumatik.
Ráda bych podìkovala obèanùm celé obce
za jejich svìdomitý pøístup ke tøídìní
a chtìla bych se obrátit i k tìm jedincùm,
kteøí k odpadùm stále pøistupují tak, že jsou
záležitostí obce a ta aś se o nì postará. Likvidace odpadù je vìcí každého jedince, který odpad vyprodukuje a ten je povinen ho
zlikvidovat v souladu se závaznou vyhláškou. Pokud tak neèiní, doplácejí na jeho
bezohlednost všichni ti, kdo odpad poctivì
tøídí anebo ho pøivážejí na sbìrné místo.
Pokud je kontejner urèený na bioodpad,
nepatøí tam stavební suś a majitel kom-

CHYŠECKO - obèasník ze života obce Chyšky a okolí 2/2020
postárny nám takový odpad nepøevezme.
Budeme pak opìt postaveni pøed problém,
kam budeme odpad ukládat. Stejnì tak firma Rumpold již napøíštì neodveze kontejner z Nálesí v pøípadì, že v nìm podobnì
jako pøed nedávnem, bude suś a kameny,
èi jiný odpad, který do komunálního odpadu nepatøí. S ohledem na svou techniku
a z obavy z jejího poškození nebude v ta-

kovém pøípadì kontejnery vyprazdòovat.
Díky bezohlednosti jedince pak budou
obyvatelé muset komunální odpad odvážet na sbìrné místo v Chyškách.

pokraèování ze str. 1
jetek. Soudní znalec tento majetek ocenil
na 4 713 700,- Kè, tedy na èástku o celý
milion vyšší, než je cena v kupní smlouvì.
To byl pro nás jasný signál, že cena, za kterou majetek kupujeme pro obec v žádném
pøípadì nevýhodná není.

obec. Tuto kalkulaci vypracovává spoleènost
ÈEVAK a její schválení a tudíž i stanovení
výše nájemného, které výraznì ovlivòovalo
cenu vodného, bylo záležitostí JVS.

Pneumatiky je tøeba ponechat v autoservisu, který je pøezuje. Ten je povinen je od
nás pøevzít. Pokud si automobil pøezujeme
sami, mùžeme pneumatiky pøivézt, ale ne
v množství, které spíše nasvìdèuje tomu,

že se jedná o odpad z podnikatelské èinnosti. Pneumatiky musí být bez diskù, protože jinak nebudou odebrány. Asi také není
v poøádku, když nìkdo chce uložit na sbìrné místo nìkolik stejných sedacích souprav. Sbìrné místo slouží obyvatelùm obce
a tìm podnikatelùm, kteøí platí poplatek
Obci Chyšky. Ti ostatní si za uložení odpadu
musí zaplatit na místì k tomu urèeném.
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Mìli bychom si všichni uvìdomit, že prostøedky, se kterými obec hospodaøí, jsou
nás všech a je možné je využít smysluplnì
tak, abychom z toho mìli užitek. Není v našem zájmu je vynakládat zbyteènì.
Stanislava Hejnová - starostka

Podìkování
Chyšecký vodovod je od 1.1.2020 zpìt v majetku obce žákum ZŠ

Na zasedání zastupitelstva 18. 12 2019
došlo k odsouhlasení znìní všech smluv
mezi obcí Chyšky a JVS a smlouvy byly ke
konci roku podepsány. Od 1.1.2020 jsme
tedy vlastníky našeho vodohospodáøského
majetku a ten pro nás spravuje spoleènost
ÈEVAK, se kterou smlouva trvá.
Na stejném zasedání zastupitelé po letech
schvalovali kalkulaci ceny vodného pro naši

Zastupitelé se shodli na snížení ceny vodného na 52 Kè bez DPH/m3. Jde o výrazné
snížení ceny o celých 26,68 Kè/m3. V kalkulaci ceny je položka za nájem ve výši
118 700,- Kè, kterou obdrží do rozpoètu
obec a èástka se stane souèástí prostøedkù,
pøipravených na potøebnou obnovu našeho
vodohospodáøského majetku.
Obnova majetku a investice do nìj budou
jistì potøebné. Pro letošní rok se zastupitelé na svém posledním zasedání shodli na
tom, že bude zadáno vypracování projektu

na obnovu vodovodního øadu od èp. 37
k èp. 58 a vymìnìna odradonovací vìž
v objektu úpravny vody pod Chyškami.
Závìrem bych ráda vyjádøila pøesvìdèení,
že pøevzetí vodohospodáøského majetku
od spoleènosti JVS bylo správným krokem.
Aèkoliv stál mnoho èasu a sil a vyžadoval
pomoc odborníkù, kteøí nám pomohli zorientoval se v dané problematice, pøinesl
pro obèany Chyšek výsledek v podobì
nižší ceny vodného a možnosti nakládat
s vodohohospodáøským majetkem své
obce dle svého uvážení, což je dle mého
názoru výsledek pøíznivý.
Stanislava Hejnová - starostka

Ochotnické divadlo v Chyškách
Z poèátku letošního roku, v pátek 3. ledna
v podveèer zažily Chyšky témìø po padesáti letech návrat ochotnického divadla. Na
jevišti v sále hostince U Èižinských, kde se
pøed padesáti lety chyšecké publikum jistì
potleskem s divadlem rozlouèilo, sehrála
parta chyšeckých nadšených ochotníkù
hru Bylo nás pìt a tleskal jim plný sál.
Jakou historii má divadlo v Chyškách?
O jeho úplných zaèátcích už se asi nedozvíme, pøesto jsem zjistila spoustu zajímavostí, když jsem se zeptala paní uèitelky Olgy
Urbanové, která kdysi v Chyškách divadlo
také hrála. Vzpomínaly jsme na chyšecké
ochotníky, kteøí s nadšením pøipravovali
pro své spoluobèany nìkolik divadelních
pøedstavení roènì a ti je vždy pøišli podpoøit, protože tehdy to byla jediná pøíležitost
vyrazit si za kulturním zážitkem. Hrálo se
o Velikonocích, o poutích, o posvícení, na
Vánoce a také když byl státní svátek.
Kdysi prý vedli divadlo v Chyškách bratøi
Kabátové. Byli to kováøi. Pøes den dìlali
tìžkou práci v kovárnì a jeden z bratrù
byl prý i místním zubaøem. Tehdy se s bolavým zubem chodilo ke kováøi, aby zub
vytrhnul a pomohl od bolesti. Pøes den
pracovali s kladivem a kovadlinou a když
se nacvièovalo divadlo, stali se z nich herci a režiséøi. Po válce jejich úlohu pøebrali
Švecovi. Pan Švec byl èetník, paní Švecová
byla v domácnosti. Divadlo prý byla jejich
velká vášeò, zvláštì paní Švecová moc
ráda divadlo hrála. Vždy se našlo i mnoho
dalších ochotníkù, kteøí s chutí nacvièovali rùzné role, vyrábìli kostýmy a tìšili se,
jak pobaví ostatní pìkným vystoupením.
Když jedni ochotníci skonèili, hned navázali další a tradice pokraèovala. Dùležitý
byl vždy dobrý režisér, který si vzal divadlo na starost. Dalším v øadì byl pan Boháè - režisér a maskér v jedné osobì. Jeho
žena, která nejprve pracovala v obchodì
a pozdìji jako uèitelka ve zdejší škole byla
také velmi zapálená pro divadlo. Zatímco ve
škole byla po celá léta uèitelkou první tøídy,
v divadle støídala jednu roli za druhou.
Neodmyslitelnì k chyšeckému divadlu patøili Vaèlenovi. Pan Vaèlena byl zahradník
a sehrál jako ochotník velké množství rolí.
Paní Vaèlenová prý moc krásnì zpívala
a tak, když byla role se zpìvem, byla vol-

ba jasná. Paní uèitelka vzpomíná i na další
herce, na pana Nygrýna z Rážkov, pana
Zdeòka Janeèka, který hrával divadlo
v Chyškách, než odešel na studia v Praze.
Také omladina se zapojila. Sedíme nad
fotografií a prohlížíme partu ochotníkù
v krásných kostýmech. Dìvèata v krásných
krojích, to jsou prý Miluška Janeèková,
Alena Boháèová a Jiøka Vithová, za nimi øeditel základní školy Kadlec. Kantoøi se èasto zapojili jako herci. Pan uèitel Záveský
byl pro divadlo moc nadšený, ale bydlel ve
Støíteži a zkoušelo se pozdì veèer. Domù
chodil pìšky a protože zastával ještì práci
úèetního v družstvu, mìl málo èasu a musel s divadlem skonèit. Pan uèitel Maštík
dìlal nápovìdu. Byl to ale èlovìk pøísný
a svérázný a když se herec odchýlil od textu, „zapíchl“ prst do scénáøe na nepovedené místo a vedl si stále svou. Opakoval text
poøád dokola, i když už herec byl úplnì
nìkde jinde. Pan doktor Chlopèík hrál pìknì na klavír a když bylo tøeba, pøivezl se
do sálu klavír a pøedstavení mìlo hudební
doprovod.
Zkoušelo se v sále U Èižinských a tam se
vždy i hrálo. Když byla velká zima, zatopilo se v kamnech. Horší to bylo se svìtlem.
Elektøina zpoèátku ve vsi nebyla a tak se
hrálo pøi petrolejových lampách. Na jevišti
byly velké petrolejky ale nápovìda mìla
jen malièkou. Když se v padesátých letech
zavádìla v Chyškách elektøina, pøišli se na
divadlo podívat i dìlníci, kteøí tu pracovali.
Chyšeètí ochotníci ale hráli i v okolních
vesnicích, ale to až když se v Chyškách
objevil první automobil. Ten si koupil pan
Krejèí. Nejprve mìl osobní auto a byl prý
takovým chyšeckým taxikáøem. Pozdìji si
koupil náklaïák a když dal na korbu dvì
lavice, mohli chyšeètí ochotníci vyrazit na
vystoupení i jinam.
Nejoblíbenìjší byly v repertoáru veselohry, lidé se po práci a bìžných denních
starostech rádi zasmáli stejnì jako dnes.
Herci prý rádi vidìli v sále tetu Èandovou,
protože se vždy dokázala moc srdeènì
smát. Hrály se i tìžší kusy a tak ve výètu
pøedstavení nechybí Naši furianti, Jiráskova Lucerna, Zvíkovský rarášek, Ve stínu
lípy, Perly paní Serafýnky a další.
V druhé polovinì sedmdesátých let se pod-

le pamìtníkù hrálo divadlo v Chyškách
naposledy. S nápadem na jeho obnovení
pøišla paní uèitelka Jana Korandová, kterou pøimìli její bývalí žáci. Spolu s ní se
režie ujala Lucka Kokrmentová. Vybraly
hru Bylo nás pìt, oslovily herce, kteøí si
do té doby mnohdy nedovedli pøedstavit,
že by vystoupili na divadelní prkna a už se
nacvièovalo. Hlavními hrdiny byli žáci deváté tøídy Jiøí Lívanec jako Petr Bajza, Jiøí
Jindra – Èenìk Jirsák, Jakub Jindrák – Antonín Bejval, Adam Øehoø – Pepek Zilvar
z chudobince a Ládínek, Jan Koláø - Eda
Kemlink a Zlata Mašková jako Eva Svobodová. Pøedstavení uvedl Petr Bajza starší,
kterého si zahrál Lukáš Lívanec. Manžele
Vendelína a Andìlu Bajzovi hráli manželé Lenka a Jiøí Kváèovi, manžele Emílii
a Aloise Vaøekovi Stanislava a Vladimír
Hejnovi, babièku Vaøekovou Jana Korandová, Rampepurdu ztvárnila Barbora Kukaèová, ženskou pøedstavitelkou Fajsta se
stala Hanka Chocholová, uvadìèku v kinì
si zahrála Jaroslava Petøíková, špeditéra
Vladimír Koranda a konì, který bìhem
pøedstavení mluvil Anežka Øehoøová.
Bìhem zkoušek jsme zažili spoustu legrace, ale všichni jsme se snažili pod dohledem režisérek a s pomocí nápovìdy, kterou nám dìlala paní Jaromíra Hanusová,

Ráda bych podìkovala žákùm Základní
školy v Chyškách s panem uèitelem Mgr.
Josefem Vachtou, kteøí v rámci technických prací vyrobili ve školní dílnì nìkolik
krmítek a budek pro ptáky s tím, že budou
umístìny ve vyèištìném lesíku u kravína.
Na práci si dali záležet, každé krmítko má
svùj osobitý vzhled. Tøi z nich byly již povìšeny na stromy, pro další najdeme umístìní pro následující zimu. Vìøím, že krmítka nezùstanou prázdná a že dìti nebo
i ostatní milovníci pøírody obèas zanesou
ptactvu nìco dobrého. Dìtem z družiny
základní školy bych ještì ráda podìkovala
za to, že se svými vychovatelkami paní Ivanou Peciválovou a paní Lenkou Demskou
Stiborovou nám pomáhaly s prùbìžným
úklidem lesíka.
Stanislava Hejnová - starostka

abychom hru nacvièili co nejlépe. Kulisy
vytvoøili Jaromíra Hanusová, Jaroslava Petøíková a Vladimír Hejna. Kostýmy jsme si
obstarali sami a samozøejmì jsme se tìšili
na naši premiéru. Byli jsme i trochu nervózní a plni oèekávání, jestli divadlo osloví
chyšecké publikum. 3. ledna v podveèer
bylo v sále hostince U Èižinských pøipraveno 140 židlí pro diváky. Jaké bylo naše
pøekvapení, když bìhem chvíle byly židle
zaplnìné a kolem stìn se tísnilo mnoho
dalších divákù. Pozdìji jsme se dozvìdìli, že nìkteøí se do sálu již nedostali a tak
buïto zùstali ve výèepu nebo odešli domù.
Pro nì se pøedstavení za nìkolik týdnù
zopakovalo a k našemu velkému potìšení
byl sál opìt naplnìn.
Mìli jsme moc hezký pocit z atmosféry, která pøi vystoupení panovala. Zaplnìný sál,
výbuchy smíchu pøi nìkterých replikách
nás povzbuzovaly a tak snad mùžeme øíci,
že si vystoupení užilo publikum i herci.
Navíc nás tìší, že jsme pomohli výtìžkem
z vystoupení malému Matouškovi naší
paní režisérky Lucky Kokrmentové, který
se potýká se zdravotním handicapem.
Divadelní tradice v Chyškách znovu ožila.
Koronavirová infekce nám znemožnila se
scházet, ale plány na další divadelní hru
existují a tak doufejme, že se za èas opìt
sejdeme v zaplnìném sále, abychom prožili hezké chvíle s chyšeckými ochotníky.
Stanislava Hejnová - kronikáøka

Obèasník Chyšecko byl poprvé vydán
v roce 2015 a na jeho vzniku se podílela redakèní rada ve složení Ing. Miroslav
Maksa, Lenka Kváèová, Stanislava Hejnová a Jaroslava Maksová. Ve stejném slo-
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V okresním kole se obèasník Chyšecko
umístil na 2. místì a postoupil do krajského kola. V krajském kole se umístil na 3.
místì a postoupil do kola celostátního.
V celostátním kole obsadil hezké 14. místo.

žení pracovala redakèní rada až do roku
2018. Od roku 2019 pracujeme ve složení Lenka Kváèová, Stanislava Hejnová.
Pøechodnì s námi spolupracovala paní
Alena Tejnorová, která z èasových dùvodù
již v práci nepokraèuje.

ik

ac

Rádi bychom se s Vámi podìlili o radost,
kterou nám udìlalo hezké umístìní obèasníku Chyšecko v soutìži Radnièní listy
2020, kterou poøádal Kvalikom z.s.. Do
soutìže se mohli pøihlásit ti, kdo vydávají
obecní nebo mìstské obèasníky, èi zpravodaje. Náš obèasník byl zaøazen v kategorii
obcí s poètem obyvatel do 2 000.
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Hezký výsledek v soutìži
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Obèasník vzniká pøedevším díky pøíspìvkùm obyvatel Obce Chyšky a jejích osad
a spolkù obce, kteøí pravidelnì zasílají své
pøíspìvky o èinnosti.

2. místo v okrese Písek
P¯VWRY-LKRÏHVN«PNUDML
14. místo v celostátním kole

Velký podíl na vzniku všech èísel obèasníku má firma pana Vladimíra Prušky Graphic Live s.r.o., která obèasník graficky
zpracovává a tiskne.
Všem, kdo se na tvorbì obèasníku podíleli
a podílejí dìkuji jménem Obce Chyšky.
Stanislava Hejnová - starostka

Masopust v Chyškách
Masopust, jako již tradiènì nìkolik let, zaèal 20. 2. 2020
a to zvaním na nedìlní masopustní prùvod. Tentokrát
parta pøevleèená za kominíky obešla celou ves a pozvala
všechny na masopust. Spoleènì navodili pøíjemnou atmosféru a jako kominíci „pøinesli“ do domù štìstí. Naoplátku
byli všichni mile pøivítáni a výbornì pohoštìni.

kuchaøkám ze Základní školy Chyšky, muzikantùm, panu
Èižinskému, všem kdo nás pøišli èi pøijeli podpoøit a v neposlední øadì všem tìm, kdo nás pøivítali u svých domù
a potìšili nás svou spoleèností a pøipraveným pohoštìním.
Lenka Kváèová

Masopustní rej zaèal na místní návsi v nedìli 23. 2.
2020. Bylo pøipravené bohaté obèerstvení v podobì koláèkù, koblih a škvarkové pomazánky. O teplé nápoje se
postaraly kuchaøky z místní základní školy a jako vždy je
i s úsmìvem podávaly. Všichni se spoleènì veselili a zvuèné tóny vycházející od muzikantù navozovaly dobrou náladu. Dále prùvod pokraèoval celou vesnicí a zastavoval
se u domù, kde se masky bavily, zpívaly a skotaèily s jejich
obyvateli. Odmìnou všem bylo pøipravené bohaté obèerstvení a jejich upøímné oèekávání.

Obec Chyšky
hledá provozovatele
restaurace
v Kulturním domì
v Chyškách
Do pronájmu jsou zahrnuty prostory kuchynì s
vybavením, pøípravnou a umývárnou a sociálním
zaøízením, místnost výèepu s vybavením, místnost klubová a pohostinská s vybavením, spoleèná
chodba s pøístupem ze schodištì, spoleèné prostory sociálního zaøízení a suterén – sociální zaøízení, kotelna, chodba, schodištì a ètyøi místnosti
k provozu.

Pøíjemnì strávené nedìlní dopoledne bylo zakonèeno posezením v hospodì U Èižinských, kde pro všechny zúèastnìné byla pøipravena velmi chutná poctivá polévka.

Požadavky na provoz – nájemce se zavazuje po dohodì provozovat denní restauraèní stravování, zavazuje
se zajistit obèerstvení na akce poøádané v sále kulturního domu.

Závìrem bychom rádi podìkovali všem maskám, Pekaøství Chyšky, jmenovitì panu Jandovi a paní Trpkové,

Nájemné za pronajaté prostory je splatné mìsíènì/
ètvrtletnì, náklady na drobnou údržbu pronajatých
prostor bude hradit nájemce. Ostatní náklady za užívání spoleèných prostor budou øešeny dohodou.
Podkladem pro uzavøení dohody je strukturovaný životopis, výpis z trestního rejstøíku, platné živnostenské
oprávnìní na provozování hostinské èinnosti, potvrzení
o bezdlužnosti sociálního a zdravotního pojištìní, návrh výše finanèní úhrady za pronájem, návrh provozní doby restaurace.

Termín pro podání nabídek je do
31.7.2020.

Divadelní pøedstavení Bylo nás pìt
Touto cestou bych chtìla podìkovat všem hercùm a všem
divákùm, kteøí navštívili naše první divadelní pøedstavení Bylo nás pìt. Velmi mile nás pøekvapila tak veliká úèast
divákù a jejich ohlas na výkony hercù. Nemalý úspìch
jsme sklidili s touto hrou i v Nadìjkovì. Cesta k tomuto
úspìchu nìkdy nebyla vùbec snadná (pracovní vytížení
hercù, studijní povinnosti a mimoškolní aktivity žákù….
a z toho vyplývající problémy termínù zkoušek).
A jaké byly poèátky našeho divadla? Již delší dobu mì oslovovali žáci nynìjší 9. tøídy, zda bychom nemohli nastudovat
nìjaké divadelní pøedstavení. Pøicházely mi od nich rùzné podnìty na divadelní hry. Pak jsem se náhodnì potkala
s Luckou Kokrmentù (bývalá èlenka Prácheòské scény),
kterou také potìšil zájem žákù a spolu jsme se dohodly,
že se do hraní pustíme a pro zaèátek zaèneme kratší hrou
Bylo nás pìt, která byla jako ušitá pro tyto velmi šikovné žáky a obnovíme chyšeckou divadelní tradici. S nápadem jsem seznámila paní starostku Stanislavu Hejnovou
a knihovnici paní Lenku Kváèovou. Tento nápad byl pøijat
s nadšením a já jsem hned jim a jejím manželùm „za odmìnu“ pøidìlila role.

Pevnì doufám, že nám tento elán do hraní vydrží a že
zase vybereme hru, která se bude líbit nám i divákùm.
Závìrem bych chtìla ještì jednou podìkovat nejenom
všem hercùm, ale i ostatním èlenùm, kteøí se podíleli na
tvorbì kostýmù, kulis apod. Nemalý dík patøí panu Pavlovi Èižinskému za poskytnutí prostor pro naše zkoušky
a pøedstavení.
Jana Korandová
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Co je nového
v mateøské
škole
Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

Letošní zima

Výukový program Èistíme zoubky

Beseda se èlenem mysliveckého spolku

Beseda s paní spisovatelkou

Pøerušení provozu

Pøerušení provozu

Pøednáška s MUDr. Vladimírem Dvoøákem

Už je zase ve školce veselo

Už je zase ve školce veselo

Už je zase ve školce veselo

Od prosince 2019 do konce února 2020 dìti ze 2. a 3.
tøídy absolvovaly 10. lekcí pøedplaveckého výcviku v novì
zrekonstruovaném bazénu v Táboøe.
Pøedplavecká výuka probíhala pod vedením zkušených lektorek formou her a øíkadel s použitím pestrých plaveckých
pomùcek. Po ukonèení kurzu mìly všechny dìti radost
z „mokrého vysvìdèení“.

Letošní zima
Až zaèátkem února se dìti koneènì doèkaly vìtší snìhové
nadílky. To bylo radosti! Bohužel vydržela jen pár dnù. Zato
snìhulák ve vestibulu vydržel až do jara. Doufáme, že pøíští
zima nebude na sníh tak skoupá.

Výukový program „Èistíme zoubky“
Již podruhé v tomto školním roce se dìti sešly s paní Jitkou Mužíkovou z Milevska na výukovém programu „ Èistíme zoubky“. Dìti si zopakovaly správnou techniku èištìní
zubù, povídaly si o doèasném a trvalém chrupu a jaký má
zdravá výživa vliv na zubní kaz.

Beseda
se èlenem mysliveckého spolku
Velkou radost nám udìlala návštìva pana Miroslava Pešièky z Hnìvanic. Zkušený lesník a milovník pøírody s dìtmi
besedoval o životì lesní zvìøe a její ochranì. Dìti velmi
zaujaly trofeje paroží, které si mohly zblízka prohlédnout
a osahat. Jako podìkování za velmi hezké a pouèné povídání dìti na rozlouèenou zazpívaly panu Pešièkovi písnièku.

Beseda s paní spisovatelkou
Dìti velice oslovila beseda s paní spisovatelkou Markétou
Vítkovou ze Sedlèan „ Jak vzniká kniha“. Dozvìdìly se zábavnou formou, co dìlá grafik, ilustrátor, tiskaø, zkrátka
všichni, kteøí se na vzniku knihy podílejí. Že „ udìlat“ k nížku, než si jí mùžeme jít koupit je velká práce.

Šablony pro MŠ Chyšky II
Velkému zájmu se tìšila pøednáška Mudr. Vladimíra Dvoøáka z Milevska na téma „ První pomoc u dìtí i dospìlých“.
Rodièe mìli možnost získat cenné informace ohlednì
prevence a poskytování první pomoci pøi èastých úrazech
i ohrožujících stavech dìtí. První polovina pøednášky byla
zamìøena na úrazy a nemoci. Ve druhé èásti si každý úèastník mohl vyzkoušet správný nácvik potøebných krokù pøi
resuscitaci a masáži srdce. Tato pøednáška byla hrazena z
Operaèního programu Výzkum, vývoj a vzdìlávání „ Šablony pro MŠ Chyšky II“.

Pøerušení provozu
Dne 16. bøezna byla naše škola po dohodì se zøizovatelem
uzavøena z dùvodu koronavirové infekce.
Toto období pøerušení provozu jsme využili na práce, na
které v bìžném školním roce nezbývá èas. V kabinetech
jsme urovnali a vytøídili metodický materiál urèený k nejrùznìjším èinnostem výuky v mateøské škole. Vyrábìli
jsme pomùcky a výzdobu na nový školní rok. Opravili jsme
nástìnky a nìkteré hraèky. Pøipravili jsme výstavu fotografií dokumentující akce školy v 1. pololetí školního roku. Obnoveny byly nátìry bezpeènostních prvkù na schodištích,
nátìry okenních parapetù a vstupního vestibulu.
Potom jsme vìnovali péèi naší školní zahradì, která obklopuje budovu mateøské školy ze všech stran. Je vybavena
netradièními herními prvky, které jsme oživili novými nátìry. Atraktivnost zahrady jsme zvýšili vytvoøením interaktivních cest, které rozvíjejí u dìtí nejen pohyb, ale i myšlení
a prostorovou orientaci.
Od 25. kvìtna je naše škola opìt v provozu s dodržováním
zvýšených hygienických opatøení. Dìti, které pøišly do školky po dlouhé dobì se moc tìšily zejména na své kamarády.
Všichni jsme rádi, že je už v naší školce zase veselo.
Jana Bardová – øeditelka MŠ
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Základní škola Chyšky
Neobvyklý školní rok
Školní rok 2019/2020 bude urèitì rokem, který se nesmazatelnì zapíše do mysli všech, kdo mají ke škole nìjaký
vztah – aś už jsou to žáci, uèitelé nebo rodièe. V prùbìhu jarních prázdnin pøišla neèekaná zpráva. Vláda Èeské republiky vyhlásila v souvislosti s pandemií koronaviru COVID – 19 nouzový stav a zakázala osobní pøítomnost žákù ve
škole. Škola se pro žáky uzavøela a prezenèní výuka byla nahrazena distanèní formou (výukou na dálku). Ocitli jsme se
v naprosto nové, neznámé situaci. Uèitelé zaèali se žáky a jejich rodièi komunikovat elektronicky. Klasické uèebnice a
pracovní sešity byly doplnìny digitálními zdroji, uèitelé velmi brzy našli k žákùm cestu a k online výuce zaèali využívat
rùznou formu komunikaèních kanálù. Pravidelné setkávání ve škole a možnost pøímého kontaktu žákù a uèitelù ovšem
nic z toho nenahradí. Urèitì by žáci ještì na zaèátku tohoto roku nevìøili, že pøijde doba, kdy se budou tìšit do školy.
Potvrdilo se, že hodnotu vìcí èasto dokážeme ocenit až ve chvíli, kdy si uvìdomíme, že je mùžeme ztratit. Velice jsme
uvítali rozvolòování epidemiologické situace a postupný návrat žákù do školy. Nejdøíve, 11. kvìtna, byl umožnìn vstup
do školy tìm žákùm deváté tøídy, které èekaly pøijímací zkoušky. Této možnosti všichni využili a zaèali se pravidelnì
scházet pøi pøípravì z èeského jazyka a matematiky. 25. kvìtna se otevøela možnost vrátit se do školy pro žáky prvního
stupnì. Rodièe, kterým nebránily závažné dùvody, zaèali opìt posílat dìti do školy. Z celkového poètu 70 žákù 1. stupnì
jich pøišlo do školy 44. Všichni se shodli, že doma jim nejvíce chybìli kamarádi a pøímá školní výuka. Ta se od vyhlášení
nouzového stavu zaèala odehrávat v rodinách a zejména u dìtí na prvním stupni byla (a èasto stále je) pomoc rodièù
naprosto zásadní. Chtìla bych touto cestou rodièùm podìkovat za to, jak situaci zvládli. Vedle všech svých pracovních
povinností dohlíželi na domácí pøípravu svých dìtí, vysvìtlovali, komunikovali s uèiteli, nastavili jinak svùj domácí
režim. Pøimìt dìti k uèení v domácím prostøedí není nic lehkého a my jsme ve škole po jejich návratu zjistili, že jste to
zvládli výbornì. Máte mùj obdiv. Èerven bývá ve škole mìsícem, na který se žáci tìší od zaèátku školního roku – tøídní
akce, výlety, soutìže, školní akademie. Letos to sice nebudou akce, na které budou žáci vzpomínat, pøesto to ale bude rok
velmi významný – posunul nás dál v samostatnosti, disciplinovanosti, toleranci a umìní pomoci druhým.

XVIII. školní ples
V sobotu 11. ledna poøádal Spolek rodièù a pøátel dìtí
a školy pøi ZŠ Chyšky spoleènì se Základní školou Chyšky tradièní školní ples. Žáci deváté tøídy si pod vedením
Lenky Koutníkové pøipravili taneèní vystoupení na téma
Jak šel èas. I taneèní kroužek se nechal inspirovat tímto
tématem a na píseò Holky z naší školky pøedvedl choreografii, kterou pøipravil tandem Anna a Kvìta Prùšová.
Všechna vystoupení byla odmìnìna bouølivým potleskem
nadšených divákù. Hudební doprovod bìhem plesu zajistila skupina Elizabeth.

zaèáteèníkù, aby si nìkteøí z pokroèilých uvìdomili správný lyžaøský postoj a nauèili se správné lyžaøské návyky.
Celý lyžaøský výcvik hodnotím kladnì, velice jsem si
ho užila, jsem opravdu ráda, že jsem se nauèila lyžovat
a mohla jsem se zúèastnit. Ještì bych chtìla podìkovat
našim skvìlým instruktorùm, kteøí s námi mìli velkou trpìlivost, a také panu øidièi minibusu, bez kterého bychom
se do skiareálu ani nedostali.
Michaela Marešová

V termínu od 20. 1. 2020 do 24. 1. 2020 jsem mìla možnost zúèastnit se lyžaøského výcviku v prostorách skiareálu Monínec, spoleènì s mými spolužáky ze sedmé, osmé
a deváté tøídy. Lyžaøského výcviku jsme se zúèastnili
v hojném poètu – 15 osob + 2 instruktoøi (Mgr. Jakub Barda, Mgr. Denisa Kolínská).

V prùbìhu dalších dní jsme vypilovávali naši techniku,
nìkolik zaèáteèníkù se pøesunulo do skupiny pokroèilých
a naopak - nìkolik pokroèilých se pøesunulo do skupiny

Cílem této aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických
pracovníkù v oblasti využívání nových výukových metod
s využitím informaèních a komunikaèních technologií.
Toto využívání ICT ve výuce rovnìž cílí na vìtší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žákù a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Bìhem hodin ICT ve výuce si žáci osvojují práci na tabletech,
poèítaèích, pøípadnì mobilních telefonech. Mezi klíèové
dovednosti patøí vyhledávání a tøídìní informací, práce
s aplikacemi word, excel, powerpoint atd. Do hodin jsou
zaøazovány aktivity, kdy si žáci zároveò upevòují znalosti
získané bìhem hodin informatiky.
Zaøízení jsou využívána jako warm-up aktivity, jednoduché ovìøení znalostí, k vyhledávání a ovìøování informací
apod. Po zaøazení ICT do výuky došlo ke zlepšení orientace žákù na internetu, osvojili si dovednosti používání
ICT techniky.
Mgr. Denisa Kolínská

Mgr. Monika Bardová, øeditelka školy

Lyžaøský výcvik

Každý den jsme se scházeli pøed školou v 8:10, kde jsme
si vyzvedli lyže a další potøeby pro lyžování, vyèkali jsme
na pøíjezd minibusu, naložili své vìci a vyrazili jsme
vstøíc našemu lyžaøskému dobrodružství. V minibuse
nebylo místa nazbyt, ale pokaždé jsme si nìjak poradili
a do minibusu se spoøádanì „naskládali“. Po pøíjezdu jsme
dostali skipasy, obuli si lyžaøské boty, rozcvièili se a šli ke
svahu. Hned první den jsme se rozøadili do dvou skupin –
zaèáteèníci a pokroèilí + snowboardisté. Skupinu zaèáteèníkù vedl Mgr. Jakub Barda, skupinu pokroèilých lyžaøù
a snowboardistù Mgr. Denisa Kolínská. Skupina zaèáteèníkù (kde jsem se mimochodem nacházela i já) se první
den uèila lyžovat na malém svahu pod hotelem, kde jsme
se uèili základy lyžování – umìt se na svahu zvednout,
brzdit, dokázat si nasadit a sundat lyže, správný lyžaøský
postoj a dokázat se otoèit na místì. Na brzdìní nás Mgr.
Barda nauèil skvìlou pomùcku, tedy když brzdíme a dáváme špièky nohou k sobì a paty od sebe, dìláme takzvanou „pizzu“, když jedeme bez brzdìní a lyže máme rovnobìžnì vedle sebe, dìláme „špagety“. Tímto zpùsobem
jsme se dokázali nauèit zabrzdit i ve chvíli, kdy se na to
pøedem nepøipravujeme, to znamená, napø. když si na poslední chvíli všimneme lyžaøe vedle nás, musíme v daný
okamžik zabrzdit, aby nedošlo ke srážce. V úterý jsme se
stále uèili na malém svahu pod hotelem, dìlali jsme cviky
z pøedešlého dne + jsme se ještì nauèili dìlat oblouèky
v pluhu. Protože jsme ve støedu už všichni zaèáteèníci zvládali základy lyžování, pøesunuli jsme se na velký
svah, kde jsme zùstali až do pátku.

ICT ve výuce

Ètenáøský klub
Od záøí školního roku 2019/2020 bìží opìt v naší škole
ètenáøský klub. Do klubu mohou chodit dìti od druhé do
deváté tøídy. Scházíme se pravidelnì v pondìlí od 12.30
do 14.00 hodin a ve ètvrtek od 13.00 do 14.30 hodin.
Spoleènì strávený èas je plný nejrùznìjších aktivit - èteme spoleènì i každý sám, probíráme rùzné knižní žánry,
seznamujeme se s klasickou i moderní literaturou. Povídáme si o knihách, spoleènì vytváøíme svìty i národy,
nasloucháme jeden druhému a navzájem si doporuèujeme knihy. Mezi naše nejoblíbenìjší èinnosti jednoznaènì
patøí dìlání radosti druhým. Již podruhé jsme natoèili audioknihu pohádek, kterou jsme vìnovali Mateøské škole
Chyšky. Úèastníme se soutìží, napø. Rosteme s knihou,
Kouzlení s odpady. Také jsme spoleènì vytvoøili Ètenáøský zpravodaj, jehož souèástí byla speciální pøíloha vìnovaná ekologii a ochranì životního prostøedí. Ètenáøský
klub dává ètenáøskou pøíležitost i tìm dìtem, které nemají
doma ètenáøsky podnìtné prostøedí a pøístup ke knihám.
Dìti takovou pøíležitost vesmìs rády a aktivnì využívají.
Naše èítárna je vybavena novými knihami a èasto pøinášejí žáci i své vlastní knihy, které si pùjèují navzájem. Pravidelnou souèástí schùzek je i výbìr knihy na doma, dìti si
odnášejí knihu rozeètenou i novì vybranou.
Naším cílem je posilovat u dìtí ètenáøské návyky a radost
z èetby. Myslíme si, že toto vše jim mùže pomoci pøi dalším vzdìlávání.
Iva Pospíšilová, Alena Málková

Pololetní vysvìdèení v první tøídì
Pololetní vysvìdèení v první tøídì - všichni si zasloužili
samé jednièky.
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Klub zábavné logiky
a deskových her - družina
Od zaèátku školního roku 2019/2020 je pro žáky
1. stupnì od 2. do 5. tøídy každé pondìlí provozován
v rámci školní družiny Klub zábavné logiky a deskových
her. Zájmový útvar navštìvuje celkem 13 dìtí a probíhá
od 12:30 do 14:00. V rámci klubu se každý mìsíc snažíme zamìøit na rùzné tematické herní okruhy. V záøí jsme
se po seznámení kolektivu a pøedstavení her nauèili základní pojmy - umìní pøijmout prohru, èest poraženým
a hned jsme si je vyzkoušeli i v praxi. V øíjnu jsme spoleènì procvièovali pamìś, bystrost, schopnost zapamatovat si
a pamatované si následnì vybavit. Listopad patøil jemné
motorice, trpìlivosti, respektování pravidel a schopnosti
logicky analyzovat situaci. Prosinec byl zamìøen na dovednost komunikovat pøed skupinou, verbálnì i neverbálnì, žáci naplno projevili svou kreativitu a individualitu ve
formì pantomimy i slovního projevu. V lednu nás èekalo
pøedstavení nových her, tedy následovalo seznámení
s pravidly a hraní pøedevším znalostních her spojených
s pøírodou. V rámci školního recyklaèního programu Recyklohraní jsme s žáky splnili úkol s názvem Dlouhý, Široký
a Bystrozraký, kde jsme spoleènì zkoumali kontejner na
vysloužilé elektrospotøebièe a následnì vyplòovali badatelské listy. V ubìhlém pololetí nás již tøikrát navštívila odborná lektorka, paní Vendula Vrzalová, pøièemž pøedstavila žákùm nové hry a dìti mìly možnost hrát i ty ruènì vyrobené.
Spolupráce je naplánována i ve druhém pol. školního roku.

stroje. V další èásti této ukázky si zájemci z øad chlapcù
i dívek krátce prakticky vyzkoušeli jízdu s traktorem.
Mgr. Josef Vachta

Den zdravých svaèin
V letošním školním roce se èinnost Ekoškoly zamìøila na
oblast Jídlo a svìt, a proto èlenové Ekotýmu pro své spolužáky pøichystali akci Den zdravých svaèin. Žáci 3. až
9. tøídy pøipravili ukázky jídel a informovali nás o jejich
pøínosu pro naše zdraví. Následovala ochutnávka a hodnocení. Pøi ochutnávce jsme mìli bohatý výbìr rozmanitých svaèin: smoothie s ovocem a chia semínky, sušenky
z ovesných vloèek, tìstovinový salát s tuòákem a zeleninou, fazolové øezy, fazolové brownies, zapeèené tortilly,
zeleninovou pomazánku. Ekotým, který jídla hodnotil, mìl
velmi nároèný úkol. Všichni k úkolu pøistoupili velmi zodpovìdnì. Titul Nejlepší zdravá svaèina byl nakonec udìlen
žákùm 4. tøídy, kteøí nachystali sušenky z ovesných vloèek.
Cílem akce bylo pøipravit jednoduché jídlo a zamyslet se
nad tím, co jíme. Z receptù žáci 9. tøídy pøi hodinách informatiky sestaví Receptáø zdravých svaèin, který bude nabízen pøi akci Vítání jara.
Mgr. Josef Vachta

Poznáváme zemìdìlskou techniku
Ve ètvrtek odpoledne 13. února 2020 pøijel pøed základní
školu na asfaltovou plochu høištì moderní traktor znaèky
STEYR. V rámci poznávání zemìdìlské techniky žáky 8.
a 9. tøídy seznámil s tímto moderním a výkonným strojem
mistr a uèitel odborné výchovy Bc. Pavel Petráò ze SOŠ
a SOU Milevsko. Nejdøíve žákùm vysvìtlil funkci a základní èásti traktoru, vèetnì základních parametrù tohoto

Fyzikální olympiáda
Fyzikální olympiáda je pøedmìtová soutìž, která probíhá na
území ÈR jednotnì a je urèena pro žáky 9. tøídy (kategorie E)
a 8. tøídy ZŠ a odpovídajících roèníkù gymnázií (kategorie
F). V prvním (školním kole) øešili soutìžící sedm úloh. Dru-

Základní škola Chyšky - družina
Adventní setkání v knihovnì
V pátek 6. 12. jsme s družinou pøijali pozvání paní Lenky
Kváèové do místní knihovny. Na programu bylo pøiblížit si
kouzelný èas adventu a blížících se Vánoc. Na úvod nás po
milém pøivítání èekala pohádka z knihy od Václava Ètvrtka a mìli jsme možnost nahlédnout do pøipravených pohádkových knih. Dále dìtem byly rozdány pracovní listy,
omalovánky a pøedneseno krásné vyprávìní o vánoèních
tradicích a zvycích, na jehož základì žáky èekalo vyplnìní kvízu. Jako odmìnu si dìti vysloužily sladkou odmìnu
v podobì perníèkù a lízátka. Všichni jsme si program užili
a my tímto dìkujeme paní Kváèové za spoleènì strávený
pøedvánoèní èas a tìšíme se na další setkání v knihovnì.
Lenka Demská Stiborová, Ivana Peciválová

Zima
ve školní družinì 2020
aneb koneènì sníh!
Po pøíjemnì prožitých vánoèních svátcích jsme se spoleènì
opìt sešli plni sil ve škole a školní družinì. V místním parèíku, kam èasto s dìtmi chodíme, nás èekalo milé pøekvapení
v podobì nového krmelce, který do parku umístili èlenové
chyšeckého mysliveckého spolku ve spolupráci s obcí. Využili jsme situace a pøipomnìli si, co do krmelce patøí, co ne,
co které zvìøi chutná a naopak co jí mùže uškodit.
Na sníh jsme si chvilku museli poèkat, ale hned jak spadly první snìhové vloèky, vyrazili jsme ven, konkrétnì na
Peklo. Cíl byl pøedem jasný. Hra na stopaøe. Už cestou se
dìti mìly za úkol soustøedit a hlavnì v tichosti pozorovat
stopy zvíøat, které v èerstvì napadaném snìhu byly krásnì
viditelné a rozpoznatelné.

Když nám trochu pøimrzlo, inspirovali jsme se metodikou
Družiny venku, vzali jsme si ven vodovky, štìtce a zahráli
si na netradièní umìlce, kteøí mìli za úkol tvoøit malby do
snìhu. Dìti se úkolu výbornì zhostily a ukázaly svou kreativitu a šikovnost. Samozøejmostí a odmìnou pro dìti byly
radovánky ve snìhu, koulovaèky, stavby snìhulákù a iglú
a dìti si postavily i mùstek, ze kterého sjíždìly na lopatách.
Nezapomnìli jsme ani na malé kamarády ptáèky, kteøí pøezimují. Se staršími žáky jsme jim tedy vyrobili krmítka a
mladší dìti jim zase pøipravily za pomoci medu a ptaèího
zobu nìco dobrého, aby zimu lépe snášeli. Pøi té pøíležitosti
jsme si zopakovali, které ptáky mùžeme u nás v zimì nejen
u krmítek vidìt, ale i ty, kteøí odlétají do teplých krajin.
Lenka Demská Stiborová, Ivana Peciválová

Školní družina,
obecní knihovna a masopust
V pátek 14.2.2020 odpoledne pøipravila pro školní družinu knihovnice paní Kváèová v obecní knihovnì zábavný
program. Tentokrát jsme se zamìøili na téma masopust. Z
knihy Chaloupka Na vršku od autorky Šárky Váchové nám
paní knihovnice pøeèetla povídku Jak to bylo o masopustu.
Vyluštìním zábavných pracovních listù jsme se dozvìdìli,
jaké tradice, zvyky a obyèeje jsou pro toto období typické.
U pohádky Bambulín a Berunka: Karneval jsme si na chvilku odpoèinuli a zase jsme se pustili do práce. Pod našima
šikovnýma rukama vznikaly rùzné masky. Výbìr byl velký
a nìkteøí z nás jich vyrobili i nìkolik. Na závìr nás paní
knihovnice obdarovala sladkými koblihami, které neodmyslitelnì k masopustu patøí. Dìkujeme. Ivana Peciválová
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hé (okresní) kolo se konalo 24. ledna 2020 na 1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, kde soutìžící øešili celkem ètyøi úlohy bìhem ètyø hodin. Maximální poèet bodù v okresním kole byl
ètyøicet. Základní školu Chyšky reprezentoval Petr Lívanec
z 8. tøídy a poèítal pøíklady v kategorii F. První úloha
s názvem Kuchtík Patrik byla zamìøena na výpoèty objemu,
hustoty a hmotnosti mouky
a tìsta. Druhá úloha se jmenovala Trénink automobilu
a øešení bylo na pohyb a rùzné grafy. Tøetí úloha mìla název Podvodní sonda a øešila
se pøes hydrostatický tlak
a grafy. Ètvrtá úloha s názvem
Osobní výtah se poèítala na
práci, výkon. Petr Lívanec obsadil v okresním kole celkovì
pìkné 2 - 3 místo s vysokým
poètem 38 bodù. Mgr. J. Vachta

Požární prevence
V pondìlí 2.bøezna 2020 pøišel mezi žáky naší školy na besedu s ukázkou základních požárních ochranných pomùcek velitel Hasièského záchranného sboru Milevsko npor.
Lukáš Kamenský. Jednu vyuèovací hodinu vìnoval žákùm
1. - 4. tøídy a druhou žákùm 5. - 9. tøídy. Besedu zamìøil
na informaci o hasièských záchranných sborech a sborech
dobrovolných hasièù. Pøipomnìl žákùm zásady volání na
tísòové linky, popis integrovaného záchranného systému
a operaèních støedisek hasièù. Popsal také èinnost záchranných sborù, v Èeské republice jsou v Jihlavì, Zbirohu
a Hluèínì. Pøi besedì nechybìly samozøejmì dotazy žákù,
které smìøovaly také k zásahùm místní chyšecké zásahové jednotky JPO III. Žáci si také mohli vyzkoušet hasièskou
pøilbu a další pomùcky. Milevská hasièská stanice má nové
požární vozidlo Tatra 815, které na konci školního roku
hasièi pøijedou žákùm ukázat. Beseda byla pouèná a žáci
získali základní preventivní požární návyky.
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Dìtský maškarní karneval v Ratiboøi
V sobotu 29. února se v sále Kulturního domu v Ratiboøi
konal dìtský maškarní karneval, poøádaný místními ženami.
Dìti se dostavily v krásných, nápaditých maskách a tentokrát v rekordním poètu. Èekalo na nì odpoledne plné
zábavy, tance a soutìží.
Pøipravena byla také bohatá tombola, která mìla u všech
zúèastnìných velký úspìch. Èas tak všem pøíjemnì utíkal
a dìti i rodièe odcházeli domù velmi spokojeni.
Ratiboøské ženy chtìjí touto cestou podìkovat Sboru
dobrovolných hasièù Ratiboø za finanèní podporu a také
všem, kdo se podíleli na pøípravì a bezchybném prùbìhu
této podaøené akce.
Hana Ebenhochová, Foto Roman Lapáèek

SDH Nová Ves - co je nového
Maškarní rej
V sobotu 1. února se v KD v Nové Vsi konal „Maškarní
rej“ – odpoledne pro dìti. Veèer se pøišli pobavit dospìláci za doprovodu kapely“ Bajza band“ ve složení: Jirka
Kváèa, Michal Votruba, Franta Hájek a Vlasta Šíbal. Jak
je z fotografií patrné, úèast byla hojná a zábavu si nenechali ujít ani souèasní a bývalí prezidenti, témìø ze všech
kontinentù. Svou návštìvou nás poctila i gorila, patrnì
z pražské ZOO. Po celou dobu svého krátkého pobytu se
nepøedstavila, a tak se o její identifikaci vedly po celý veèer dlouhé rozhovory. Pøipravena byla i bohatá tombola
a tak doufáme , že se všichni zúèastnìní dobøe bavili, a že
se v pøíštím roce zase ve zdraví sejdeme.
Martina Petrová

Netradièní Velikonoce v Nové Vsi
Letošní Velikonoce mìly být vzhledem ke všem výzvám
a centrálním opatøením individuální záležitostí a bez tradièních spoleèenských aktivit – velikonoèní koledy, úèasti na mši a dalších zvykù, setkávání se a návštìv. V Nové
Vsi jsme se nenechali o tradice ochudit, trochu jsme je
inovovali a pøizpùsobili aktuální epidemiologické situaci.
Od Zeleného ètvrtku do Bílé soboty se v Nové Vsi koná
tradièní øehtání. Prùvod dìtí s øehtaèkami a klapaèkami
letos neobcházel celou Novou Ves, ale zvuky ohlašující
poledne èi veèer se ozývaly ze zahrad a dvorkù. Tak jsme
øehtali všichni spolu a pøitom každý sám.
Velikonoèní pondìlí bývá v Nové Vsi ve znamení koledy.
Nebylo tomu jinak ani o tìchto Velikonocích, ale… Na novì
upravené návsi „vyrostl“ pøes noc keø koledovník. Neznáte ho? Je to zázraèný keø, který plodí barevná vajíèka plná
pøekvapení. Každý, kdo o Velikonoèním pondìlí procházel Novou Vsí a øekl keøi pìknou koledu, mohl si vybrat
odmìnu.

Díky všem koronavirovým opatøením jsme v Nové Vsi prožili opravdu netradièní Velikonoce.

Den dìtí
Den dìtí prožily dìti z Nové Vsi také netradiènì. V pondìlí 1.6.2020 se sešlo na povel kulturního referenta SDH
Nová Ves Vladimíra Øezáèe na sportovišti v Nové Vsi 11
dìtí a teenagerù – Monika Øezáèová, Barbora Smrtová,
Karolína Caltová, Josef Smrt, Jan Kukaè, Jiøí Kukaè, Lenka Øezáèová, Tereza Caltová, Pavel Smrt, Tadeáš Kukaè
a Adéla Votrubová, aby vyèistili od plevele hrací plochu
volejbalového høištì. Plevel byl místy hodnì vzrostlý
a práce to byla titìrná. Dìtem to šlo dobøe. Kde to nešlo,
pomohly maminky Lucie Smrtová a Lenka Caltová. Za dvì
a pùl hodiny bylo hotovo. Všichni byli odmìnìni a s chutí
se pustili do zmrzliny. Pak pøišel na øadu samotný volejbal prokládaný melounovými pøestávkami pro osvìžení.
Domù všichni odcházeli unavení pozdì veèer. Dìti plné
zážitkù z takového setkání a s plánem, že zítra se jde zase!
Lenka Caltová

CHYŠECKO - obèasník ze života obce Chyšky a okolí 2/2020

Zpráva SDH Chyšky
Výroèní aktiv hasièù okrsku Chyšky se uskuteènil 7. února 2020 v salonku pohostinství U Èižinských v Chyškách.
Aktivu se zúèastnili zástupci šesti hasièských sborù Chyšky, Kvìtuš, Nová Ves, Nosetín, Støítež a Vlksice. Na zaèátku pøedal starosta okrsku Jaroslav Kubec podìkování,
èestné uznání a dárkový balíèek Jiøímu Nìmeèkovi, SDH
Nová Ves a Jiøímu Jindrovi, SDH Nosetín za dlouholetou
práci v okrskovém výboru.
Výroèní zprávu starosty okrsku za rok 2019 pøednesl Jaroslav Kubec, který konstatoval, že urèený plán se podaøilo zvládnout.
Mezi hlavní akce patøí okrsková soutìž v Kvìtuši 19. 5.
2019 za úèasti všech kolektivù okrsku. V kategorii mužù

zvítìzilo domácí družstvo z Kvìtuše, v ženách družstvo
z Chyšek a mezi seniory družstvo z Kvìtuše, které potom
na okresní soutìži v Písku obsadilo 3. místo.
V minulém roce nám dìlali radost mladí hasièi z Chyšek
a Kvìtuše. Na závìreèném vyhodnocení Plamene 2019
v kvìtnu na Mozolovì obsadili mladší žáci z Kvìtuše
1. místu a starší žáci z Chyšek také 1. místo. Na krajské
soutìži v Bechyni starší žáci z Chyšek obsadili 6.místo.
Naše družstva mladých hasièù se zúèastnila také pìti kol
soutìže v požárním útoku O putovní pohár starosty okresu Písek. Mladší žáci a smíšené družstvo z Kvìtuše obsadili celkovì 1. místo a mladší žáci z Chyšek 2. místo, starší
žáci a smíšené družstvo 4. místo.
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Zásahové jednotky JPO III Chyšky a Kvìtuš mìly kvùli suchému poèasí dost zásahù k požárùm i technickým výjezdùm. Èlenové zásahových jednotek zasluhují podìkování.
Podíváme-li se na financování hasièských sborù, tak obec
Chyšky investovala do hasièských sborù okrsku celkem
210 030,- Kè. Sbory Ratiboø, Hnìvanice a Záluží patøí do
okrsku Hrazánky a pro nì byla investována obcí Chyšky
èástka 21 500,- Kè. Nezmiòujeme zde investice do budov,
napø. oprava hasièské zbrojnice v Hnìvanicích, výmìna
vrat ve zbrojnici v Chyškách.
V další èásti aktivu následovaly informace zástupcù jednotlivých hasièských sborù. Podle jejich vyjádøení se
hasièi podílí nejen na své hasièské práci, ale snaží se
spolupracovat a pomáhat obcím na rùzných kulturních
a spoleèenských akcích.
V závìru byl schválen plán èinnosti okrsku Chyšky na rok
2020.
Mgr. Josef Vachta

Èinnost hasièského okrsku Chyšky
Za nejvìtší úspìch v roce 2019 lze považovat vystoupení
mladých hasièù jak z Chyšek, tak z Kvìtuše. Jejich úèast
na soutìžích byla opravdu vynikající a dokázali velmi
úspìšnì reprezentovat jak okrsek, tak obec, školu i celou
chyšeckou oblast.
V celostátní soutìži Plamen v kategorii mladších, obsadil
kolektiv z Kvìtuše 1. místo v okrese a v kategorii starších,
kolektiv z Chyšek obsadil 1. místo v okrese a postoupil do
krajské soutìže, kde obsadil nakonec 6. místo.
V soutìži o putovní pohár starosty okresu Písek, která mìla
celkem pìt kol, získaly 1. místo v okrese kolektivy z Kvìtuše a to jak v kategorii mladších, tak potom i smíšených
družstev. Kolektivy z Chyšek v kategorii mladších skonèily
na 2. místì a v kategorii starších potom na 4. místì.
Za tuto reprezentaci dìkuji jak soutìžícím družstvùm, tak
i jejich vedoucím.
Úspìšnì probìhla i okrsková hasièská soutìž dospìlých,
která se konala 19. kvìtna v Kvìtuši. Vítìzem v kategorii muži se stali hasièi z Kvìtuše, v kategorii ženy potom
hasièky z Chyšek a v kategorii senioøi, senioøi z Kvìtuše,
kteøí potom na okresní soutìži v Písku obsadili celkovì
3. místo.

Rád bych zde podìkoval i èlenùm zásahových jednotek,
kteøí si svým pøístupem a obìtavostí toto podìkování
opravdu zaslouží. Po úspìšném zásahu se velmi èasto na
jejich práci zapomíná a málokdo si uvìdomuje, že za jejich obìtavost a mnohdy nasazení svého zdraví a bohužel
nìkdy i života mùžou mít ještì problémy se svými zamìstnavateli v práci. V roce 2019 opìt díky suchému poèasí
byla celá øada výjezdù. Za nejnároènìjší bych považoval
požár lesa v Rohozovì a požár lesa v Maršovì u Petrovic.
Dále provádìli hasièi i øadu technických výjezdù napøíklad dovoz vody pro obèany. Za poslední léta jsou tyto výjezdy stále èastìjší a je vidìt, že do budoucna bude muset
být pitná voda pro obèany prioritou.
V pøíštím volebním období let 2020 – 2024 bude okrsek
pracovat v tomto složení:
starosta:
místostarosta:
velitel:
strojník:
pokladník:
èlenové výboru:

Jaroslav Kubec - SDH Kvìtuš
Josef Vachta - SDH Chyšky
Josef Shorný - SDH Nová Ves
František Stejskal - SDH Chyšky
Josef Vachta - SDH Chyšky
Ondøej Votruba - SDH Nosetín
Roman Bolek - SDH Vlksice
Luboš Ondráèek - SDH Støítež

V prùbìhu roku 2020 by okrsek rád zajistil mimo jiné
i tyto akce:

okrskovou hasièskou soutìž, kontroly v hasièských zbrojnicích, vytipování vhodných zdrojù pro pøípadný zásah,
provedení taktického cvièení, pøipravit nìkolik èlenù na
zkoušky Vzorný hasiè II. stupnì a zaèít finanènì zajišśovat
akci setkání se zasloužilými hasièi Chyšecka, která se plánuje uskuteènit v roce 2021. V prùbìhu roku bychom se
také rádi sešli na konzultativní schùzce se starosty obcí
Chyšek a Vlksic.
Snažil jsem se Vám velmi struènì v této zprávì pøiblížit práci našeho okrsku. Proto mi nyní na závìr dovolte, abych zde podìkoval starostùm a zastupitelùm obcí
Chyšky i Vlksic za dobrou spolupráci. Podìkovat zde chci
i všem èlenùm hasièských sborù za jejich práci, protože to
jsou právì oni, kteøí jsou hybnou silou našich sborù, ale
i veškerého dìní na našich osadách. Do další èinnosti vám
pøeji za sebe i celý okrsek hodnì zdraví, lásky, spokojenosti a tolerance.
Kubec Jaroslav, starosta okrsku
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Vzpomínky pana Františka Kohouta
Dne 4. ledna 2020 probìhla v pøíjemnì upraveném prostøedí sálu pohostinství „ U Èižinských“ výroèní valná hromada Sboru dobrovolných hasièù Chyšky. Dvìma našim
zasloužilým èlenùm byla pøedána vysoká ocenìní jejich
dlouholeté èinnosti a to Èestné uznání Sdružení Èech,
Moravy a Slezska. Prvním z nich byl starosta SDH Chyšky
Josef Vachta, který si toto ocenìní pøevzal za mohutného
potlesku pøítomných pøímo na sále. Tím druhým, který
jej nemohl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pøevzít, byl dlouholetý èlen František Kohout. Za ním domù
ocenìní ještì ten veèer donesli právì ocenìný starosta
našeho sboru Josef Vachta, dále pak starosta Okresního
sdružení hasièù Jiøí Heinrich a v neposlední øadì èlen, ale
pøedevším místní faráø Zdenìk Pius Vágner.
Starosta SDH Chyšky Josef Vachta mne po návratu povìøil úkolem. Øíkal mi, že František Kohout by si zasloužil,
abych si s ním popovídal o jeho zážitcích a tyto zážitky
publikoval. Èekala nás ale pøíprava plesu a na návštìvu
tedy zbyl èas až po nìm. Øíkal jsem si, že se na tento rozhovor musím pøipravit. Ze seznamu èlenù a jejich evidence jsem vìdìl prakticky jediné. František Kohout je
èlenem Sboru dobrovolných hasièù Chyšky dlouhých 66
let. V klubovnì hasièské zbrojnice jsem tedy pøebral zde
uložené kroniky a seznamy èlenù. Dopøedu jsem se domluvil na návštìvì s dcerou Marií Lachoutovou. Najednou mi pípne SMS zpráva, která zní: „Tak Martine, tatínek
Tì oèekává“. Je Popeleèní støeda, 26. února 2020, venku
je nevlídné poèasí. Pøicházím do krásnì vytopené místnosti. Pøivítá mne paní Marie Kohoutová a vzápìtí si tisknu ruku s Františkem Kohoutem. Zaèínáme si spolu èíst
a listovat v kronikách a ptám se jej na moji první otázku:
Vzpomenete si na svoje zaèátky ve Sboru dobrovolných
hasièù Chyšky ?
Na to se nezapomíná. Za èlena mne pøijímal František
Skramlík, který v té dobì byl jednatelem. Bylo mi 11 let a
byl rok 1954. Tak jsem èlenem celých 66 let. Ten rok se
mnou byl pøijat za èlena i Pepík Barda, bylo to v dobì, kdy
pøišel z vojny. Dále vzpomínám na Toníka Kukaèe, ale ten
se zabil na motorce v roce 1967. V té dobì nebyl název
Sbor dobrovolných hasièù, byli jsme požárníci. To byl název poplatný dobì. ( Pozn. autora: „podle dochované kroniky z této doby byl oficiální název Èeskoslovenský svaz
požární ochrany, místní požární sbor Chyšky).“

Podle kroniky jste byl i jednatelem?
Jo, to jsem byl ! František Skramlík skonèil jako jednatel
a byl jsem jím zvolen já. Psal jsem zápisy ze schùzí do
kronik. Podívej, tady je tøeba rok 1970. V té dobì mìl
požární sbor Chyšky dvì hasièská auta. První z nich byla
Tatra 805, druhá pak V3S. První neøekl nikdo jinak než
„Kaèena“, druhá byla prostì „vejtøaska“. Jo vzpomínám si
na výjezdy k požárùm. Jeden z nich byl trochu úsmìvný.
Hoøelo v Bratøíkovicích. Spojení bylo tedy hodnì problematické. Zkrátka nìkdo øekl, že hoøí v Petøíkovicích. Je to
hodnì podobný název. My jsme pøijeli do Petøíkovic a zde
samozøejmì nic nehoøelo. Tak jsme ke skuteènému požáru v Bratøíkovicích dojeli pozdìji. To se ale stává.
V této plesové sezónì jsem si všímal plakátù a na vìtšinì
plakátù jako poøadatelé jsou uvedeni Sbory dobrovolných
hasièù. Jak to bylo s kulturním a spoleèenským životem
døíve?
No to víš, že hasièi, tedy jak se døív øíkalo požárníci, se
vždy úèastnili kulturního života obce. Živì si vzpomínám
na stavbu Kulturního domu v Chyškách. Ten se celý postavil v akci Z. Vy mladší to už neznáte, ale Z znamenalo zadarmo. Tak jsme jako požárníci hodiny a hodiny trávili zadarmo pøi výstavbì . Už po otevøení byl tento kulturní dùm
hodnì využíván. Jenom tìch taneèních zábav, co jsme zde
poøádali! Právì zisk z tìchto akcí pro nás znamenal, že
jsme jezdili na zájezdy. Nebylo to jenom u nás. Jeli jsem
i do Nìmecka, tedy tehdejší Nìmecké demokratické republiky, Maïarska i Polska. Dnes je cestování jiné, tehdy
to bylo takto organizované. Vždy jsme jeli autobusem, napsali jsem do hotelu a jelo se. Jinak co o kulturním domì
vím je, že nedávno zde byl na plese Andrej Babiš, tedy
významná a jak se teï øíká mediálnì známá osobnost. Ale
rozhodnì nebyl jediný slavný a významný, kdo v našem
kulturním domì byl. Vzpomínám si na jednoho z nich.
Byl jsem na pódiu, bylo tam dost lidí. Hlídal jsem, aby se
tam neumaèkali. U stolku totiž sedìl Vladimír Menšík a
podepisoval a podepisoval. Jeho výøeènost a vtipnost, jak
vídáme z jeho poøadù v televizi, tak to samé pøedvedl i
na sále Kulturního domu v Chyškách. Tedy i zde rozdával
svùj typický humor a veselé pøíhody. Byl velmi pøíjemný
a neodmítl ani jeden podpis. Vystupoval zde i Waldemar
Matuška, úspìch mìla i Moravanka. Tato všechna vystoupení poøádali tehdejší požárníci.

Z èeho máte v souèasné dobì radost?
Radost mi dìlá rodina, vždyś jsem i pradìdou. To víš,
zdravíèko mi už teï tolik neslouží, ale jsem rád, když se
rodina sejde. Moje manželka má v mobiåu natoèenou od
vnuèky Anièky naši malou pravnuèku Adélku a mùže mi
ji kdykoliv pustit. Já mám starý tlaèítkový mobil, ale manželka má ten dotykový. K tomu dodává paní Kohoutová,
že má ve svém mobilu aplikaci WhatsApp. „To, abych byla
s Anièkou v kontaktu. I sem do Chyšek tato možnost spojení dorazila.“
Sledujete, jak dnes pùsobí Sbor dobrovolných hasièù
Chyšky?
Sleduji, vedete to dobøe. Mám ve schránce pozvánky na
akce. Ale zdraví mi již úèast na nich nedovoluje. Je dobøe,
že hasièi v Chyškách pokraèují v tradici. Vím, že se daøí
i mladým hasièùm. To je dobøe.
Moje návštìva u Kohoutových konèí. Louèím se s naším
dlouholetým èlenem, který vykonal kus poøádné práce
pro hasièe. Na zaèátku již zmiòovaná výroèní valná hromada SDH Chyšky mne zvolila dne 4. ledna 2020 jako
jednatele. Je to pro mne závazek s vìdomím, že navazuji
na tradici. Tato je víc jak 126 let dlouhá. V roce 1893 byl
totiž založen v Malé Chýšce hasièský sbor. Vystøídala se
øada jednatelù a jedním z nich byl i František Kohout, se
kterým jsem si hodnì rád popovídal.
Rozhovor byl pøipraven k otištìní v bøeznovém èísle. Bohužel vzhledem k nouzovému stavu byl otištìn až nyní.
František Kohout se toho bohužel nedožil. Zemøel 9. dubna 2020. Èest jeho památce!
Na pøelomu roku 2019 a 2020 øady èlenù Sboru dobrovolných hasièù Chyšky navždy opustili Josef Barda
(zemøel 21. prosince 2019), Jaroslav Peterka (zemøel 8.
února 2020) a František Smrt (zemøel 6. bøezna 2020).
Všichni byli dlouholetými èleny a budeme vzpomínat na
jejich èinnost, kterou pøi své práci v øadách SDH Chyšky
vykonali. Èest jejich památce !

Co se týká dalších plánù
SDH Chyšky v roce 2020

Pouśová taneèní zábava - 4. èervence 2020 od 21.00
hod. venku pøed Kulturním domì v obci Chyšky. K tanci a poslechu bude hrát skupina SCARLET a vstup bude
dobrovolný. Pouze v pøípadì špatného poèasí by se akce
pøesunula do kulturního domu.
Tedy pokud nám ten netvor (koronavirus), který nám
tak znepøíjemòuje život, dovolí
Martin Strouhal

Mladí hasièi Kvìtuš
Letošní zima nebyla nic moc. Po snìhu ani památky. Kde jsme v minulosti v tuto dobu bruslili a hráli hokej, se
mùžeme pomalu koupat.
16. února jsme spoleènì s dospìláky prošli v maškarním prùvodu vesnicí. Jídla i pití bylo hodnì. 1. bøezna jsme
zorganizovali tradièní dìtské maškarní odpoledne v našem kulturním domì. Lidièek i masek se sešlo letos opìt
hodnì a celé odpoledne si všichni užili. Letošní rok si všichni budou pamatovat ještì dlouho i z mnohem vážnìjšího dùvodu. Po celém svìtì se zaèátkem bøezna zaèal šíøit zdravotnì nebezpeèný virus, který dostal název Covid
19. Prakticky bìhem pár dní se postupnì omezil bìžný život i u nás v republice. Veškeré spoleèenské aktivity
byly omezeny nebo zrušeny. Toto se dotklo samozøejmì i nás.Všechny soutìže byly zrušeny, schùzky probíhat
nemohly. Dìti pøestaly chodit do škol a školek.
Vìøíme, že vše dopadne dobøe a my se opìt budeme moci scházet na høišti nebo i jinde a užívat si pøi našich
hrách.
Jaroslav Kubec
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Obecnì závazná vyhláška
obce Chyšky è. 3/2019
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Chyšky se na svém zasedání dne
4.9.2019 usnesením è. 65/2019 usneslo vydat na základì
§ 14 odst. 2 zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znìní pozdìjších pøedpisù, a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù, tuto obecnì závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
ÈÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Èl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Chyšky zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále
jen „poplatky“):
a) poplatek ze psù
b) poplatek za užívání veøejného prostranství
c) poplatek ze vstupného
d) poplatek z ubytovací kapacity.
(2) Øízení o poplatcích vykonává obecní úøad (dále jen „správce poplatku“).
ÈÁST II.
POPLATEK ZE PSÙ
Èl. 2
Poplatník a pøedmìt poplatku
(1) Poplatek ze psù platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Chyšky.
(2) Poplatek ze psù se platí ze psù starších 3 mìsícù.
Èl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy se pes
stal starším tøí mìsícù, nebo v den, kdy nabyl psa staršího
tøí mìsícù.
(2) V pøípadì držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí
poplatek v pomìrné výši, která odpovídá poètu i zapoèatých kalendáøních mìsícù. Pøi zmìnì místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od poèátku kalendáøního mìsíce následujícího po mìsíci, ve kterém zmìna
nastala, novì pøíslušné obci.
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy pøestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (napø. úhynem
psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), pøièemž se
poplatek platí i za zapoèatý kalendáøní mìsíc, ve kterém
taková skuteènost nastala.
Èl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti do 15 dnù ode dne jejího vzniku. Ve
stejné lhùtì je povinen oznámit také zánik své poplatkové
povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) Pøi plnìní ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen souèasnì sdìlit správci poplatku nìkteré další údaje stanovené v èl. 24 této vyhlášky.
Èl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendáøní rok èiní:
a) za prvního psa 100,- Kè
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400,- Kè,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého dùchodu, který je jeho jediným
zdrojem pøíjmu, anebo poživatel sirotèího dùchodu 100,- Kè,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je
osoba podle písm. c) tohoto ustanovení 300,- Kè.
Èl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozdìji do 30. dubna pøíslušného
kalendáøního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozdìji do 15.
dne mìsíce, který následuje po mìsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozdìji však do konce pøíslušného kalendáøního roku.
Èl. 7
Osvobození
(1) Od poplatku ze psù je osvobozen držitel psa, kterým je
osoba nevidomá, bezmocná a osoba s tìžkým zdravotním
postižením, která je držitelem prùkazu ZTP/P podle zvláštního právního pøedpisu, osoba provádìjící výcvik psù urèených k doprovodu tìchto osob, osoba provozující útulek
zøízený obcí pro ztracené nebo opuštìné psy nebo osoba,
které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní pøedpis .
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) držitelé psù, kteøí jsou èleny místního mysliveckého sdružení
b) psi registr. psovodù Horské služby, držitelé služebních psù.
ÈÁST III.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEØEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Èl. 8
Pøedmìt poplatku, poplatník
(1) Poplatek za užívání veøejného prostranství se vybírá za
zvláštní užívání veøejného prostranství, kterým se rozumí
umístìní zaøízení sloužících pro poskytování prodeje, pro
umístìní reklamních zaøízení, zaøízení cirkusù, lunaparkù
a jiných obdobných atrakcí, umístìní skládek a vyhrazení
trvalého parkovacího místa.
(2) Poplatek za užívání veøejného prostranství platí fyzické i
právnické osoby, které užívají veøejné prostranství zpùsobem uvedeným v odstavci 1.
Èl. 9
Veøejné prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veøejných pro-

stranství, která jsou graficky vyznaèena v mapkách tvoøících
pøílohu k této vyhlášce. Tato pøíloha je nedílnou souèást této
vyhlášky.
Èl. 10
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká dnem, kdy zapoèalo zvláštní užívání veøejného prostranství a zaniká dnem, který následuje po
dni, kdy toto užívání bylo ukonèeno.
Èl. 11
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veøejného prostranství správci poplatku nejpozdìji 5 dní pøed zahájením
užívání veøejného prostranství. V pøípadì užívání veøejného prostranství po dobu kratší než 3 dny je povinen splnit
ohlašovací povinnost nejpozdìji v den zahájení užívání veøejného prostranství. Pokud tento den pøipadne na sobotu,
nedìli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen
splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní
den.
(2) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku nìkteré
další údaje stanovené v èl. 24 této vyhlášky.
Èl. 12
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku èiní za každý i zapoèatý m2 a každý i zapoèatý den:
a) za umístìní zaøízení sloužících pro poskytování prodeje
(napø. stánky, pulty, kiosky) 20,- Kè/m2/den
b) za umístìní zaøízení cirkusù, lunaparkù a jiných obdobných atrakcí 5,- Kè/m2/den
c) za umístìní reklamního zaøízení 2,- Kè/m2/den
d) za umístìní skládek 5,- Kè/m2/den
(2) Obec stanovuje poplatek paušální èástkou takto:
a) za umístìní reklamního zaøízení 60,- Kè/mìsíc
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
pro osobní vozidla do 1,5 t 600,- Kè/ místo /rok
ostatní nad 1,5 t 1 200,- Kè/rok.
Èl. 13
Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve stanovené výši je splatný nejpozdìji v den,
kdy bylo s užíváním veøejného prostranství zapoèato.
(2) Pøipadne-li konec lhùty splatnosti na sobotu, nedìli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen
svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Èl. 14
Osvobození
(1) Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu
zdravotnì postiženou ,
b) z akcí poøádaných na veøejném prostranství, jejichž výtìžek je urèen na charitativní a veøejnì prospìšné úèely.
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) osoby, které užívají veøejné prostranství z dùvodu odstranìní havárií po dobu nepøesahující 10 dnù
b) obec, nadace a organizace zøízené obcí.
ÈÁST IV.
POPLATEK ZE VSTUPNÉHO
Èl. 15
Pøedmìt poplatku a poplatník
(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní,
sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daò z
pøidané hodnoty, je-li v cenì vstupného obsažena.
(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby,
které akci poøádají.
Èl. 16
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je nejpozdìji 7 dnù pøed konáním akce povinen
ohlásit správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo
jejího konání, výši vstupného, pøípadnì doložit existenci
skuteèností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
(2) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku nìkteré
další údaje stanovené v èl. 24 této vyhlášky.
(3) Do 15 dnù po skonèení akce je poplatník povinen oznámit
správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného, sníženou o daò z pøidané hodnoty, jestliže byla v cenì vstupného obsažena.
Èl. 17
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku èiní 20 % z vybraného vstupného.
(2) Paušální èástka za akci poøádanou místními spolky èiní:
a) akce poøádané v Kulturním domì Chyšky 800 Kè
b) akce poøádané v Kulturním domì Ratiboø 500 Kè
c) akce poøádané v Kulturním domì Kvìtuš 500 Kè
(3) Paušální èástka za akci poøádanou ostatními osobami èiní:
a) akce poøádané v Kulturním domì Chyšky 1 200 Kè
b) akce poøádané v Kulturním domì Ratiboø 750 Kè
c) akce poøádané v Kulturním domì Kvìtuš 750 Kè
Èl. 18
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 5 dnù ode dne skonèení akce.
Èl. 19
Osvobození
(1) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtìžek je urèen na charitativní a veøejné prospìšné úèely.
(2) Od poplatku se osvobozují akce poøádané MŠ Chyšky a ZŠ
Chyšky.
ÈÁST V.
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
Èl. 20
Pøedmìt poplatku a poplatník
(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a mìstech
v zaøízeních urèených k pøechodnému ubytování za úplatu.
(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která pøechodné ubytování poskytla.
Èl. 21
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku

vznik své poplatkové povinnosti do 5 dnù od zahájení èinnosti
spoèívající v poskytování pøechodného ubytování za úplatu
v zaøízeních urèených k pøechodnému ubytování. Ve stejné
lhùtì ohlásí ubytovatel správci poplatku ukonèení èinnosti
spoèívající v poskytování pøechodného ubytování za úplatu.
(2) Pøi plnìní ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdìlit
správci poplatku také další údaje stanovené v èl. 24 této
vyhlášky.
(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobì evidenèní
knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, pøíjmení,
adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydlištì
v zahranièí a èíslo obèanského prùkazu nebo cestovního
dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do
evidenèní knihy musí být vedeny pøehlednì a srozumitelnì
a musí být uspoøádány postupnì z èasového hlediska.
Èl. 22
Sazba poplatku, splatnost
(1) Sazba poplatku èiní za každé využité lùžko a den 3,- Kè.
(2) Poplatek je splatný do nejpozdìji do 15 dnù po uplynutí
každého ètvrtletí.
Èl. 23
Osvobození
Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zaøízeních sloužících pro pøechodné
ubytování studentù a žákù
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeòských
zaøízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zaøízení
c) ubytovací kapacita v zaøízeních sloužících sociálním a charitativním úèelùm.
ÈÁST VI.
USTANOVENÍ SPOLEÈNÁ A ZÁVEREÈNÁ
Èl. 24
Spoleèná ustanovení k ohlašovací povinnosti, platba poplatkù
(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, popøípadì jména, a pøíjmení nebo název nebo
obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li pøidìlen,
místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popøípadì
další adresu pro doruèování; právnická osoba uvede
též osoby, které jsou jejím jménem oprávnìny jednat v
poplatkových vìcech,
b) èísla všech svých úètù u poskytovatelù platebních služeb, vèetnì poskytovatelù tìchto služeb v zahranièí,
užívaných v souvislosti s podnikatelskou èinností, v
pøípadì, že pøedmìt poplatku souvisí s podnikatelskou
èinností poplatníka nebo plátce,
c) další údaje a skuteènosti rozhodné pro stanovení výše
poplatkové povinnosti, vèetnì skuteèností zakládajících
nárok na úlevu nebo pøípadné osvobození od poplatkové povinnosti.
(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydlištì na území èlenského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodáøském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromì údajù požadovaných v odstavci 1
adresu svého zmocnìnce v tuzemsku pro doruèování.
(3) Dojde-li ke zmìnì údajù uvedených v ohlášení, je poplatník
nebo plátce povinen tuto zmìnu oznámit do 15 dnù ode
dne, kdy nastala.
(4) Poplatky se platí v hotovosti v pokladnì obecního úøadu,
poštovní poukázkou, pøípadnì bankovním pøevodem na
úèet obecního úøadu èi dalšími zpùsoby dle daòového øádu.
Èl. 25
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem vèas nebo ve
správné výši, vymìøí mu obecní úøad poplatek platebním
výmìrem nebo hromadným pøedpisným seznamem.
(2) Vèas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo èást
tìchto poplatkù mùže obecní úøad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je pøíslušenstvím poplatku.
Èl. 26
Pøechodná a zrušovací ustanovení
(1) Na právní vztahy vzniklé pøede dnem nabytí úèinnosti této
vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecnì závazné vyhlášky.
(2) Zrušuje se obecnì závazná vyhláška è. 2/2019 o místních
poplatcích ze dne 5. 6. 2019.
Èl. 27
Úèinnost
Tato obecnì závazná vyhláška nabývá úèinnosti patnáctým
dnem po dni vyhlášení.
Marek Hadrbolec
Stanislava Hejnová
místostarosta
starosta

Obecnì závazná vyhláška
obce Chyšky è. 6/2019
o místním poplatku ze psù
Zastupitelstvo obce Chyšky se na svém zasedání dne 13.11.2019
usnesením è. 80/2019 usneslo vydat na základì § 14 zákona
è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù, tuto obecnì závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Èl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Chyšky touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze
psù (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je obecní úøad.
Èl. 2
Poplatník a pøedmìt poplatku
(1) Poplatek ze psù platí držitel psa. Držitelem je pro úèely tohoto poplatku osoba, která je pøihlášená nebo má sídlo na
území Èeské republiky (dále jen „poplatník“).
(2) Poplatek ze psù se platí ze psù starších 3 mìsícù.
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Èl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti do 15 dnù ode dne, kdy se pes stal
starším tøí mìsícù, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího
tøí mìsícù. Ve lhùtì 15 dnù je povinen ohlásit také zánik
své poplatkové povinnosti (napø. úhyn psa, jeho ztrátu,
darování nebo prodej).
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) V ohlášení poplatník uvede
a) jméno, popøípadì jména, a pøíjmení nebo název, obecný
identifikátor, byl-li pøidìlen, místo pobytu nebo sídlo,
sídlo podnikatele, popøípadì další adresu pro doruèování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávnìny jednat v poplatkových vìcech,
b) èísla všech svých úètù u poskytovatelù platebních služeb, vèetnì poskytovatelù tìchto služeb v zahranièí,
užívaných v souvislosti s podnikatelskou èinností, v
pøípadì, že pøedmìt poplatku souvisí s podnikatelskou
èinností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména
stáøí a poèet držených psù, vèetnì skuteèností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
(4) Dojde-li ke zmìnì údajù uvedených v ohlášení, je poplatník
povinen tuto zmìnu oznámit do 15 dnù ode dne, kdy nastala.
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho zmìnu se
nevztahuje na údaj, který mùže správce poplatku automatizovaným zpùsobem zjistit z rejstøíkù nebo evidencí,
do nichž má zøízen automatizovaný pøístup. Okruh tìchto
údajù zveøejní správce poplatku na své úøední desce.
Èl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendáøní rok èiní:
a) za jednoho psa100,- Kè
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400,- Kè
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100,- Kè,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je
osoba starší 65 let 300,- Kè.
Èl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozdìji do 30. dubna pøíslušného
kalendáøního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozdìji do 15.
dne mìsíce, který následuje po mìsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Èl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku ze psù je osvobozen držitel psa, kterým je
osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou
na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího
sociální služby, osoba, která je držitelem prùkazu ZTP
nebo ZTP/P, osoba provádìjící výcvik psù urèených k doprovodu tìchto osob, osoba provozující útulek pro zvíøata
nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání
psa zvláštní právní pøedpis .
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) držitelé psù, kteøí jsou èleny místního mysliveckého
sdružení
b) držitelé služebních psù
(3) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1) a 2)
a), b) tohoto èlánku je poplatník povinen ohlásit ve lhùtì
do 15 dnù od skuteènosti zakládající nárok na osvobození.
(5) V pøípadì, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhùtách stanovených
touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo
úlevu zaniká.
Èl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem vèas nebo ve
správné výši, vymìøí mu správce poplatku poplatek platebním výmìrem nebo hromadným pøedpisným seznamem.
(2) Vèas nezaplacené poplatky nebo èást tìchto poplatkù
mùže správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je pøíslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
Èl. 8
Odpovìdnost za zaplacení poplatku
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke
dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo
který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl
mu jmenován opatrovník spravující jeho jmìní, pøechází
poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného
zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo
opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V pøípadì podle odstavce 1 vymìøí správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupcù nebo opatrovníkù více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost spoleènì a nerozdílnì.
Èl. 9
Pøechodné a zrušovací ustanovení
(1) Poplatkové povinnosti za pøedchozí kalendáøní roky se øídí
dosavadními právními pøedpisy.
(2) Zrušuje se èást I. èl. 1, odst. 1) a) a èást II obecnì závazné
vyhlášky è. 3/2019 o místních poplatcích, ze dne 4. 9.
2019.
Èl. 10
Úèinnost
Tato vyhláška nabývá úèinnosti patnáctým dnem 1.1.2020.
Marek Hadrbolec
místostarosta

Stanislava Hejnová
starosta
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Naše Chyšecko
ve „výhledu“ roku 2020
V uplynulém roce 2019 spolek Naše Chyšecko vedle letních projekcí filmù a údržby zelenì u kostela a fary poøádal již tøetí Chyšecké džemování, které poètem návštìvníkù i „džemaøù“ prokázalo, že vás baví a že v této podzimní
hudebnì ochutnávací akci budeme urèitì pokraèovat.
Letos nejen naši èinnost ovlivnila øada neplánovaných
okolností a bohužel jsme se nemohli sejít na tradièní jarní brigádì èi na stanovišti Pochodu
sv. Floriána. Okolí kostela a fary
na chyšecké návsi ale nezpustlo díky dobrovolníkùm, kteøí ve
svém volném èase opeèovávali
záhony a zeleò. Dìkujeme! Pùvodnì letos plánovaná výstava
fotografií na téma „Chyšecké výhledy“ se bude konat za pøíznivìjších okolností. Fotografové,
máte tedy více èasu na poøízení
a výbìr snímkù, na které se už
nyní tìšíme!

www.nasechysecko.cz a náš facebookový profil, kde se
program Biografu Naše Chyšecko vèas dozvíte. A pokud
si pøejete vidìt váš oblíbený film na velkém plátnì, rádi
pøivítáme nápady a tipy na snímky a zaøídíme jejich promítání na farské zahradì v Chyškách.
Vladimíra Maksová

Rekonstrukce
Obecní knihovny
v Chyškách
Obecní knihovna v Chyškách se pomalu pøipravuje na rekonstrukci. Nebude to asi úplnì lehké, ale výsledek a vìtší
prostory budou stát urèitì za to. Než se ale tak stane a já
Vás budu moci pøivítat v novì zrekonstruované knihovnì,
bude provizornì knihovna pøestìhována do bývalého kadeønictví.
Na provozní dobì a vypùjèení a vrácení knih se nic mìnit
nebude. Budu tady pro Vás ve stísnìnìjších podmínkách
a všichni ètenáøi, kteøí mají rádi knihy si urèitì i tak pøijdou na své. Stále jsou dokupovány nové knihy, k dispozici
jsou i knihy z Písecké knihovny, které jsou pravidelnì obmìòovány a tak je stále z èeho vybírat.
Na své si pøijde jak mladší generace, tak i ta starší a to je
právì ten cíl a pak i radost, když jste všichni spokojeni.
Nezapomínejte ale také knihy vracet. Dìkuji.
A to samé se týká kultury. Jak to jen pùjde a budou lepší
a pøíznivìjší podmínky, urèitì se opìt budeme potkávat
na rùzných pøipravovaných akcích, divadlech a zájezdech. Tìším se už teï na Vaši úèast, spolupráci a ráda od
Vás pøijmu rady a nápady jak z hlediska kulturního, tak
i knihovnického žití.
Lenka Kváèová

V èervnu se tradiènì pøipojujeme k Víkendu otevøených
zahrad a chystáme letní kino.
Sledujte naše webové stránky

Návštìva dìtí z MŠ
v knihovnì
Každý bøezen je pro všechny knihovny velkou výzvou. Je
totiž Mìsíc ètenáøù. Proto na zaèátku bøezna se do Obecní
knihovny v Chyškách pøišly podívat dìti z mateøské školy.
Seznámily se s chodem knihovny a prohlédly si jak pøipravené knihy tak i ty, které se jim líbily. Do školky pak
odcházely s malou odmìnou a hlavnì s vypùjèenými knihami, aby jim z nich mohly jejich paní uèitelky èíst nebo si
o nich povídat.
Lenka Kváèová

Narozená
miminka
Kubecová Natálie z Kvìtuše
Štochlová Karolína z Kvìtuše
Chocholová Amálie z Rùžené
Lívanec Filip z Nosetína

Jubilea
75 let
Pešek Jaroslav z Rùžené
Šika Josef z Ratiboøe
Beran Jindøich z Chyšek

80 let
Kosíková Markéta z Chyšek
Pilík Josef z Chyšek
Nováková Marie z Nové Vsi

97 let
Souèková Marie z Podchýšské Lhoty
nejstarší obèanka obce

Vaèlena Mikuláš z Chyšek
Davídek František z Kvìtuše

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

Mašková Nikola z Chyšek

Stanislava Hejnová - starostka

Anna Procházková z Kvìtuše

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

Opustili nás
Pancová Marie ze Záluží
Barda Josef z Chyšek
Votrubová Marie z Nosetína
Peterka Jaroslav z Chyšek
Smrt František z Chyšek
Kohout František z Chyšek
Chocholová Marie z Rùžené
Mázl Karel z Chyšek
Fojtík Zbynìk z Chyšek
Dovolte mi, abych vyjádøila všem pozùstalým hlubokou soustrast jménem
Obce Chyšky.
Stanislava Hejnová - starostka

Sòatky
Kostel sv. Prokopa:
Karel Tománek z Pelhøimova a Marta Novotná z Pošné – dne 25.04.2020
Novomanželùm pøejeme hodnì štìstí, lásky a spokojenosti na spoleèné cestì životem.
Stanislava Hejnová - starostka
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