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Obèasník ze ivota obce Chyšky a okolí

Slovo starostky
Vážení spoluobèané,
dovolte mi, abych Vám u pøíležitosti
vydání letošního posledního èísla našeho obèasníku Chyšecko, které vychází
v závìru adventního èasu a Vánoce už
doslova klepou na dveøe, popøála jménem obce Chyšky, rady a zastupitelstva
obce a jménem redakèní rady krásné
prožití vánoèních svátkù ve zdraví, štìstí
a spokojenosti.

Aèkoliv prožíváme již druhým rokem vánoèní èas trochu netradiènì ve stínu rùzných omezení z dùvodu nepøíznivé epidemiologické situace, jsou Vánoce stále tìmi
nejkrásnìjšími svátky v roce a my toužíme
po tom, abychom si je v kruhu svých rodin mohli v poklidu prožít. Pøeji Vám, aby
tomu opravdu tak bylo a abyste bìhem vánoèních svátkù naèerpali spoustu energie
do celého pøíštího roku.

Èinnost obce Chyšky
Vážení spoluobèané,
stejnì jako v každém èísle našeho obèasníku bych Vás chtìla seznámit s èinností
obce Chyšky, tentokrát za období od èervence do pøelomu listopadu a prosince letošního roku. Za toto období byly opìt nìkteré akce dokonèeny, jiné rozpracovány
a další jsou ve fázi pøíprav.
Mezi dokonèené akce patøí oprava Kulturního domu v Nosetínì. Práce byly realizovány celkovým nákladem 655 362,- Kè.
Oprava probìhla s pomocí dotace z Programu obnovy venkova Jihoèeského kraje
pro rok 2021. Byla podpoøena èástkou
250 000,- Kè.
Dokonèena byla oprava èásti vodovodu
v Chyškách od Kulturního domu smìrem
k Nosetínu. Tato vìtev vodovodu vykazovala vìtší množství závad a vzhledem
k tomu, že se na ni mìl napojit vodovodní
øad do Nové Vsi a Vilína, volala po opravì. Opravu provedla firma Š+H Bohunice
celkovým nákladem 901 123,- Kè vèetnì
DPH. Opravu provázela spousta problémù. Když se v Chyškách budoval vodovod,
zasypaly se výkopy po položení potrubí
materiálem z výkopù vèetnì velkých kamenù. Místy mìly bagry problém s tím,
aby se dostaly až ke stávajícímu potrubí.
Z komunikace vyvalovaly balvany a po
nich samozøejmì zùstávaly vytrhané kusy
komunikace. Stávající litinové potrubí bylo odstranìno a na jeho místo bylo
položeno potrubí plastové. Na nìkolika
místech bylo nutné opravit kanalizaèní
vedení, které pøechází komunikaci. Bylo
popraskané, rozpadlé a kanalizace zde
nefungovala. Roury byly propojeny a zprùchodnìny, takže v souèasné dobì by mìl
být problém odstranìn. Provedenými pracemi utrpìl povrch vozovky, která však
i pøed rekonstrukcí vodovodu byla ve velmi špatném stavu. Vzhledem k tomu, že po
provedených pracích urèitì dojde k sesedání podkladové vrstvy, je však uvažováno
s její celkovou opravou až s urèitým èasovým odstupem. Oprava vodovodního øadu
byla realizována s pomocí krajské dotace
ve výši 510 505,- Kè.
Dokonèena byla také další vìtší akce.
Opravena byla komunikace z Ratiboøe do

Ratiboøce. Akci realizovala firma PORR a.s.
celkovým nákladem 918 733,88 Kè. Celková délka komunikace èinila 445 metrù.
Staveništì bylo pøedáno 8.9.2021 a hotová stavba byla pøevzata 8.10.2021. Akce
byla realizována s pomocí dotace Jihoèeského kraje ve výši 49,99 % z celkové uhrazené èástky.
Zahájena byla výstavba zdravotního støediska v pøízemí budovy Obecního úøadu
v Chyškách. Tato akce mìla být dokonèena 30.11.2021. Bohužel v souèasné dobì
se stavebnictví , stejnì jako jiná odvìtví,
potýkají s velkým nedostatkem materiálu
a dlouhými dodacími lhùtami. Také naši
stavbu tato situace ovlivnila. Dodavatel
plastových dveøí potvrdil jejich dodání až
na prosinec 2021 a leden 2022. Z toho
dùvodu byla smlouva se zhotovitelem prodloužena dodatkem do 31.1.2022.
Zahájena byla výstavba vodovodních øadù
do Kvìtuše, Nové Vsi a Vilína. Stavbu realizuje firma Š+H Bohunice. Staveništì
jí bylo pøedáno 20. kvìtna 2021. Stavba
je rozdìlena na šest stavebních objektù:
vodovodní pøivadìè Kvìtuš, rozvody po
osadì Kvìtuš a vodovodní pøípojky Kvìtuš,
vodovodní pøivadìè Nová Ves a Vilín, rozvody po osadách Nová Ves a Vilín a pøípojky Nová Ves a Vilín. Firma zaèala nejprve
stavìt vodovodní pøivadìè Kvìtuš, který
byl dokonèen. V soubìhu s ním zapoèala
stavba pøivadìèe Nová Ves a Vilín, rozvody Nová Ves a Vilín a pøípojky Nová Ves
a Vilín. Tato èást stavby byla dokonèena
k datu 30.11.2021 a firma vystavila první
fakturu. Bohužel se nepodaøilo z dùvodu
geologického podloží provrtat úsek v Kvìtuši od kravína k bývalé prodejnì. Skuteènost, že je zde podloží v takových geologických tøídách, se kterými se nepoèítalo,
doložila firma geologickým posudkem a fotografiemi ze sond. Na základì tìchto skuteèností byl prodloužen dodatkem termín
dokonèení akce na 30.6.2022. Z pohledu
obce se nám toto øešení jevilo jako rozumné ještì z dùvodu nastávajícího zimního
období, nutnosti zimní údržby a horších
podmínek sjízdnosti komunikací. Z tìchto
dùvodù jsme nechtìli, aby byly provádìny
výkopy v zimním období a ovlivòovalo to
nepøíznivì život obyvatel Kvìtuše.

Letošního rok je u konce a stejnì, jako ten
minulý, nebyl úplnì jednoduchý. Potýkali
jsme se se spoustou problémù, které nám
situace v naší zemi, ale vlastnì v celém
svìtì pøináší. Pøesto jsme tento rok zvládli
a myslím, že v této chvíli je vhodná chvíle
na podìkování. Dovolte mi, abych podìkovala èlenùm rady obce i zastupitelstva
obce za jejich pøístup díky kterému se
nám daøí nacházet spoleèná a vìcná øešení. Dìkuji paní øeditelce základní i mateøské školy i celým kolektivùm pedagogù
a provozních zamìstnancù za jejich práci,
která je také díky rùzným opatøením znesnadnìná. Dìkuji všem zamìstnancùm

obce Chyšky za jejich práci a dìkuji Vám
všem, kteøí jakýmkoliv dílem pøispíváte
k tomu, aby se v naší obci a ve všech jejích osadách pøíjemnì žilo.

Dokonèeny byly i nìkteré menší akce. Dokonèena byla oprava kaplièky v Nosetínì,
která spoèívala v nátìru fasády. V souvislosti s tím, byl odstranìn plùtek kolem
kaplièky a provedeny úpravy terénu. Další dokonèenou kaplièkou je výklenková
kaplièka u Rohozova. Zde došlo k opravì
støechy, instalaci nového okna a celkové
opravì fasády. Nejrozsáhlejší byla oprava kaplièky v Záluží. Tady došlo k opravì
vnitøních i venkovních omítek, výmìnì
oken i dveøí, k opravì vstupu a k nátìru
fasády.

V souladu s tím, že zastupitelstvo odsouhlasilo investice do vodohospodáøského majetku v Chyškách, který jsme
k 1.1.2020 pøevzali od spoleènosti JVS,
došlo letos k výmìnì tlakového filtru
v úpravnì vody pod Chyškami a k výmìnì výtlaèných èerpadel. Obnova tlakového
filtru byla provedena nákladem 255 300,Kè bez DPH. Èerpadla byla vymìnìna za
èástku 99 117,- Kè bez DPH.

Do celého dalšího roku Vám pøeji pevné
zdraví, štìstí a spokojenost. Pøála bych
nám všem, abychom ke všem situacím,
které nás v pøíštím roce èekají, dokázali pøistupovat s nadhledem, rozumem,
velkorysostí, tolerancí a úctou jeden
k druhému. Pøeji šśastný a požehnaný
rok 2022.
Stanislava Hejnová – starostka obce

V Ratiboøi probìhla oprava opìrné zdi u staré školy a oprava oplocení za 105 000,- Kè.
pokraèování na str. 2

Obec Chyšky získala
historickou peèeś
z období Malé Chýšky
Pøed èasem oslovil naši obec majitel nejvìtší soukromé sbírky peèetí v naší republice.
Jedná se o sbírku cca 1500 kusù peèetí z období 14. – 19. století. Jsou to peèeti panovnické, cechovní, mìstské, obecní a peèeti spolkù. Tyto peèeti sloužily døíve šlechticùm,
panovníkùm, ale i obyèejným lidem k zajištìní jejich majetku. Peèetidlo a peèetní vosk
nechybìl v žádné šlechtické, církevní, mìstské ani obecní kanceláøi. Dnes se jimi zabývá
vìda, která se nazývá sfragistika.
Majitel sbírky se rozhodl její èást rozpustit a i když by tuto sbírku mohl výhodnì prodat
do ciziny, protože se jedná také o peèeti dnes existujících obcí, nabízí je nejprve tìmto
obcím. Rozhodli jsme se této nabídky využít a peèeś jsme za 3 000,- Kè odkoupili.
Nejvýznamnìjšími symboly obcí vždy byly znak, prapor a peèeś. Získali jsme historický
artefakt, který patøil naší obci v dobì, kdy mìla název malá Chýška a který má urèitì své
místo na Obecním úøadu v Chyškách.
Stanislava Hejnová – starostka obce
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Èinnost obce Chyšky
pokraèování ze str. 1
Na Nové Vsi místní hasièi provedli výmìnu okapù na místním kulturním domì
a provedli spoustu dalších prací v kuchyni
a sále kulturního domu. Strávili na brigádách mnoho hodin a odvedli ohromný kus
poctivé práce. Materiál potøebný k provedení tìchto prací financovala obec Chyšky.
V Hnìvanicích provedli místní hasièi opravu mostku, propustku a zatrubnìní èásti
stoky. Také jim patøí velký dík za jejich
pøístup a za èas, který provedení prací vìnovali.
Podìkování bych ráda vyslovila všem obèanùm, kteøí se v letošním roce podíleli
nebo se starali o údržbu zelenì ve svých
osadách. Scházeli se na brigádách a sekali
trávu nebo si udržovali prostranství pøed
svými domy, aby to v jejich osadách bylo
hezky udržované. Chtìla bych je ujistit,
že jsme si vìdomi toho, že je tato èinnost
pro nì èasto èasovì nároèná a že si jejich
ochoty pomoci s údržbou prostøedí ve kterém žijeme obec váží.
Dokonèeny byly také nìkteré projekty. Jedním z nich je projekt na stavební parcely

v Chyškách. V souèasné dobì probíhá stavební øízení. Po jeho dokonèení bychom
rádi vypsali výbìrové øízení tak, aby se co
nejrychleji mohlo zaèít s realizací.
Dokonèen byl projekt na vybudování hasièské klubovny v Hnìvanicích èp. 24. Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci. Rádi bychom se pokusili o získání
dotace a zaèali s realizací akce.
Hotov je projekt na opravu komunikace
z Vodìrad do Radíkov, probìhlo ohlášení
a projekt je pøipraven k realizaci. Bude
požádáno o dotaci a v pøípadì, že budeme úspìšní, vyhlásíme výbìrové øízení
na zhotovitele, aby se v roce 2022 mohla
akce zrealizovat.
V souèasné dobì probíhá stavební øízení
na vybudování bytu v budovì pošty v Chyškách a na vybudování zázemí pro zamìstnance obce pod Kulturním domem v Chyškách. V bìhu je také øízení na vybudování
hlavního vodovodního øadu ke stávajícímu zdravotnímu støedisku. Dostatek hotových projektù je nutný proto, abychom byli
pøipraveni k realizaci dalších akcí.
Stanislava Hejnová - starostka

Hlášení poruch veøejného
osvìtlení a obecního rozhlasu
Chtìli bychom požádat obèany obce Chyšky a pøilehlých osad, aby v pøípadì,
že nesvítí nìkteré ze svítidel veøejného osvìtlení nebo došlo k poruše hlásièe
obecního rozhlasu, nahlásili tuto poruchu na tel.è. 382/591 242 paní Vaèlenové
nebo 382/591 508 (602/527 844) paní Petrové.
Když se o poruše vèas dozvíme, budeme moci rychleji zajistit její odstranìní.

Z-box v Chyškách

V nejbližších týdnech bude v Chyškách v prostoru pøed èp. 80 naproti bývalé poštì umístìn Z-box.
Z-box je samoobslužné bezkontaktní výdejní místo, které funguje 7 dní v týdnu, 24 hodin
dennì. Umožòuje si vyzvednout zásilku kdykoli, tøeba v noci. K jeho obsluze potøebujete
chytrý telefon se staženou aplikací Zásilkovny.
Staèí si objednat zboží v zásilkovém obchodì, který doruèuje prostøednictvím Zásilkovny.
Jako výdejní místo si zákazník zvolí adresu požadovaného Z-boxu. Jakmile zboží do Z-boxu dorazí, dostane zákazník SMS zprávu nebo e-mail. U Z-boxu si zákazník zapne v telefonu službu Bluetooth, schránka v Z-boxu se otevøe a vydá zákazníkovi zásilku. Zakázka
musí být uhrazena pøedem.
Vìøíme, že toto zaøízení v mnoha pøípadech usnadní zákazníkùm, kteøí objednávají zboží
v zásilkových obchodech, vyzvedávámí zásilek. Nebudou odkázáni na provozní dobu výdejních míst a vyzvednou si zásilku kdykoliv.

Nový køíž na chyšeckém høbitovì
V letošním roce došlo k pøevedení pozemku starého høbitova a pozemku pøed
chyšeckým kostelem formou daru od Øímskokatolické farnosti Chyšky obci Chyšky.
Pøevod byl dokonèen zápisem do katastru nemovitostí. Tato skuteènost pro obec
znamená mimo jiné to, že se o uvedené
pozemky bude starat. Doposud se starala
o høbitov, pøedevším v létì o sekání trávy.
O prostor kolem kostela se staral spolek
Naše Chyšecko. Ten prostor pøed nìkolika lety za dotaèní prostøedky osázel, upravil cestu a instaloval lavièky. Údržbu záhonù poté provádìly místní ženy, které byly
ochotné pøijít na brigádu. Mezi spolkem
Naše Chyšecko a obcí Chyšky došlo pøi
spoleèné schùzce k dohodì, že Naše Chyšecko se bude dále starat o prostor kolem
fary a obec se postará o pozemek, který jí
byl pøeveden.
Udržitelnost dotace již skonèila a rostliny,
které pøerostly a nevypadaly již pìknì,
bylo nutné upravit a nìkteré z nich odstranit. Proto se do této èinnosti pustily

zamìstnankynì obce, které potøebné práce provedly a vysázely zde mnoho nových
rostlin. Snažili jsme se, aby výbìr rostlin
byl pestrý a u kostela stále nìkteré kvìtiny
kvetly a zároveò, aby dìvèata, která zdobí
interiér kostela, mìla k disposici alespoò
èásteènì materiál pro tuto výzdobu. Ráda
bych však podotkla, že pokud budou místní ženy mít zájem a budou ochotné nám do
budoucna s údržbou záhonù po vzájemné
dohodì pomoci, budeme za jejich pomoc
urèitì vždy rádi.
V minulých dnech byly pokáceny na høbitovì pøerostlé smrky, které svými koøeny
ohrožovaly pøedevším hroby ve své blízkosti. S další údržbou zelenì kolem kostela se bude ještì pokraèovat.
Na høbitovì bylo zapoèato s opravami márnice. Byl proveden nátìr venkovní omítky
a vymìnìny dveøe. Márnice byla okopána
a provedeno její èásteèné odvodnìní. Zbývá provést oprava podlahy, kdy bude provedeno vykopání stávající hlinìné podlahy
a pokládka zámkové dlažby a budou také

opraveny vnitøní omítky.
Vìøím, že si mnozí z Vás povšimli, že na
høbitovì v blízkosti márnice se objevil
nový køíž. Jde o posmaltovaný køíž, který
daroval pøed nìkolika lety obci Chyšky pan
Ivo Øezáè. Køíž byl uschován na obecním
úøadu a hledalo se pro nìj vhodné umístìní. To se našlo v souvislosti s umístìním
kosterních ostatkù našich pøedkù, které
byly zamìstnanci Prácheòského muzea v
Písku uloženy právì v místì souèasného
umístìní køíže.

protože kosterní pozùstatky jsou vzornì
uloženy a to ne vždy bylo bìžné. Ostatky
byly odvezeny k výzkumu do Prácheòského muzea v Písku. Po jeho ukonèení byly
ostatky pøivezeny zpìt do Chyšek a uloženy v místì poblíž márnice. Aby místo, kde
ostatky spoèinuly bylo dùstojné, bylo místo
upraveno a byl zde umístìn darovaný køíž.
Stanislava Hejnová - starostka

Pro vysvìtlení bych ráda uvedla, že když
v Chyškách probíhaly práce na instalaci
nového veøejného osvìtlení u kostela, nalezla firma Elektrostav Strakonice v trase,
kterou byly vedeny kabely, mnoho kosterních ostatkù. Podle zamìstnancù Prácheòského muzea v Písku se v místech pøed
kostelem nachází pohøební jáma, do které
byly uloženy kosterní pozùstatky ze starého høbitova, který se zøejmì v blízkosti
kostela nacházel. V Chyškách prý musel
kdysi pracovat velmi svìdomitý hrobník,

Setkání s dùchodci a s písnièkou v Chyškách
Hezkou akcí, která se stala v Chyškách tradicí a kterou
pravidelnì pro seniory poøádá zastupitelstvo obce je setkání dùchodù. Konalo se každý rok v èase pøed Adventem. V minulém roce však byla tato tradice pøerušena díky
nepøíznivé epidemiologické situaci. V letošním roce jsme
se rozhodli, že akci uspoøádáme již na podzim, kdy byla
situace ještì relativnì pøíznivá tak, abychom nikoho ze
seniorù neohrozili.
Program letošního setkání byl tak trochu netradièní.
Vzhledem k situaci jsme upustili od tradièního vystoupení dìtí z mateøské a základní školy a prakticky jediným
bodem programu se stalo vystoupení Malé muziky Nauše
Pepíka, která k nám pøijela až od Horažïovic. Jedná se
o známou kapelu, kterou èasto slýcháme z rozhlasu
i v televizním vysílání.
Setkání zahájila starostka obce, která všechny pøítomné
seniory pøivítala, vyjádøila potìšení z toho, že se všichni
spoleènì mohou setkat poté, co jim to nepøíznivá situace v loòském roce pøekazila, pronesla slavnostní pøípitek
a popøála všem hezkou zábavu.
Sál jako tradiènì pøipravovali zastupitelé obce, o jeho vý-

zdobu se postarala paní Ivana Dvoøáková s paní Pavlínou
Votrubovou. Chutnou veèeøi pro všechny pøítomné pøipravil pan Èižinský, který se svým kolektivem po celý veèer
hosty obsluhoval.
Jediným bodem programu byla letos Malá muzika Nauše
Pepíka. Nikoho nenechala na pochybách o tom, že je to

parta výborných muzikantù, se kterými témìø všichni zùstali do pozdních veèerních hodin pøi krásných jihoèeských písnièkách. Senioøi si s nimi nejednu z nich i rádi
zazpívali. Vìøím, že si veèer užili v dobré náladì a budou
se tìšit na další spoleèné setkání.
Stanislava Hejnová – starostka obce
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Svìtýlka v Mezném
Cesta do vesnièky Mezný se klikatí lesem,
ale aś v létì tak v zimì stojí za to ji absolvovat. Když do Mezného pøijdete, pøipadáte
si jako v pohádce. Daleko od lidí, všudypøítomný klid, domky jakoby se k sobì tulily,
rozesety na malém prostoru, obklopené
rozlehlými zahradami. Zdá se, jakoby na
nás dýchl duch minulosti. Všude je vidìt
odkaz pøedkù. Jen co obrovského úsilí mu-

selo stát vybudování tarasù kolem místních
cest, které dnes zdobí místní krajinu. Mezný mìl to štìstí, že si souèasní majitelé nemovitostí v Mezném, aś již jsou to potomci
bývalých majitelù èi chalupáøi, kteøí si zde
nemovitosti zakoupili k rekreaci, krásu
a hodnotu tohoto místa uvìdomují, starají
se o ni a ke generacím, které zde žily pøed
nimi mají úctu.

V Mezném stojí kamenná zvonièka. Kdysi
pøed léty na ní byla umístìna lampièka, podobná tìm, které bývají na pomnících. Každý veèer po celé léto a nìkdy i v zimì byste
v ní našli rozsvícené svìtýlko za všechny ty,
kdo žili kdy v Mezném. Chodí ho sem nasvìcovat pan Pazdera, který se stará také
o to, aby v Mezném byla po celý rok vzornì
poseèena tráva na spoleèných prostranstvích. A když jsme si spolu o tomto hezkém
zvyku povídali, øíkal mi s radostí, že svìtýlka v Mezném budou svítit dál, protože už
není sám, kdo se o jejich nasvìcení stará.
Stanislava Hejnová - kronikáøka

Krásné odpoledne aneb dovìtek ke knize
Chyšecko v historii více jak osmi století
Toho dne 28.9.2021 asi v jedenáct hodin
mi volala paní Šiková z Ratiboøe moje švagrová, že prý nìkde U Václava se koná setkání obèanù s modlitbami k oslavì svátku
patrona èeské zemì svatého Václava. Že
to místo osobnì nezná, ale že by to mohlo
být zajímavé. Hned mne toto zjištìní zaujalo, protože mi vyvolalo mnoho vzpomínek
z dìtství mého života. Pøesto, že pøístup na
tuto køižovatku lesních cest byl v souèasné dobì znesnadnìn pøerušením pøíjezdových cest pracemi na výstavbì vodovodu
v obci, byly proto nutné objížïky a ne právì po cestách se slušným povrchem.
Dále toto místo je zajímavé i tím, že se jedná o cestu hranièní mezi obcí Chyšky a Nechvalice. Mìl jsem v plánu ještì navštívit
a popøát všem Václavùm v Myslkovì, což
bylo tím smìrem. Užasl jsem ale, kolik aut
a lidí se tam sešlo (odhad asi 150).
Toto setkání bylo organizováno Obecními úøady zmínìných obcí v souèinnosti
se Øímskokatolickou farností Chyšky.
Obdivoval jsem neokázalou pøípravu tohoto místa, kde pøed rokem byl obrázek
svatého Václava umístìn na silném dubu
a posvìcen. Program setkání byl vymyšlen
velmi pùsobivì a zahájen triem Trubaèù od Èertova bøemene. Dále byl do akce
zapojen Sbor dobrovolných hasièù Chyšky a Nová Ves. Krytá sedadla pro pøípad
špatného poèasí byla využita, aèkoliv bylo
obstojnì. Program zahájila paní starostka
obce Chyšky Stanislava Hejnová. Pøivítala

pøítomné a vyzvala k dobré pohodì i náladì, sousedské snášenlivosti a ochotì si
pomáhat. Byl to skuteènì správný nápad
oslavit takto neformálnì svátek èeské
státnosti i národního svìtce. Vytváøet dobro pro druhého, bránit slabého a èlovìka
v nouzi a pomoci v neštìstí je úkol nejen
køesśanù, ale i lidosprávy. Podobné vlastnosti má mít sdružování obèanù se zámìrem vytvoøit a zušlechtit krajinu svých
bydlišś, zdùraznil ve svém projevu pan starosta z Nechvalic Jiøí Hejhal.
Velmi hezkým pøíspìvkem této sešlosti
bylo vystoupení kostelního pìveckého
sboru Chyšeckých Vokalistek pod vedením Hany Práškové. Pøednesly nám celou
píseò Kde domov mùj a rovnìž chorál
Svatý Václave. Náboženský význam svátku a jeho odkaz pro celou naši spoleènost zhodnotil ve svém kázání P. Bedøich
Hanák, chyšecký faráø a dìkan milevský.
Po jeho požehnání všem paní starostka
vyzvala pøítomné k malému obèerstvení
a pohoštìní. Myslím, že takto spontánnì
a neformálnì se podaøilo uspoøádat skuteènì krásné a lidské setkání v družnosti
a prožít sváteèní odpoledne.
Pro mne osobnì celá tato událost vyvolala mnoho dojmù a vzpomínek. Dnes
ve stáøí se èlovìk èasto vrací do svìta
svého dìtství a mládí. V blízkosti tohoto
obrázku svatého Václava se nachází má
rodná vesnièka Vilín. Touto cestou jsme
nespoèetnìkrát chodili pìšky za svými
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pøíbuznými. Nedaleko tohoto místa mezi
lesy byla vklínìná pastvina s množstvím
velkých kamenù, která v souèasnosti je
náletovì zalesnìna. Øíkalo se tam na drahách a byla rozdìlena cestou. Tam jsme
pásli malá stádeèka hovìzího skotu, cca
10-12 kusù z vìtších usedlostí Vilína èíslo
popisné 1 a 2. Tam jsem prožil svùj volný dìtský èas od šestého do patnáctého
roku. I když to mìlo svoji poezii v doteku
Boží pøírody, pøece jen to byla povinnost.
Museli jsme napást, honili jsme dobytek
po veøejných cestách, roubených kamennými tarasy, které nìkterá mladá kráva
snadno pøeskoèila za lepší pastvou. To ale
znamenalo vyhnat je odtud, takže udržení
tìlesné kondice pastevcù nebyl problém.
Také nás lákalo i ovocné stromoví kolem
cest nebo lískové oøechy, když bylo období
jejich sbìru. Na školní uèivo mnoho èasu
nezbylo, jen v zimním období nás zase pøitahovala teplota kamen a tak se objevila
i knížka v ruce. Pøesto jsme tam prožili
nádherné dìtství a bezprostøední dotek
lesní krajiny, který urèil pravdìpodobnì
i celou moji životní dráhu. Když se vracím
k oslavì státního a církevního svátku svatého Václava, pøichází mi na mysl snaha
naší biskupské konference vyzdvihnout
odkaz panovníka v dobách zaèátku køesśanství v naší vlasti. Je to též vzor pro osobnosti souèasných politikù, aby pochopili,
že každý svým chováním dává pøíklad celé
spoleènosti, aby pochopili, že jejich práce
má být službou všem. Jen èistý štít mùže

být odkazem pro mladé budoucí pokolení a trvalou vzpomínkou. Již v roce 2010
vydali èeští biskupové tuto nádhernou
a pravdivou modlitbu:
Všemohoucí vìèný Bože,
na pøímluvu svatého Václava,
dìdice èeské zemì
pøijmy naše prosby za ty,
kteøí nám vládnou.
Dej jim ducha moudrosti a prozíravosti,
aś respektují Tvùj spravedlivý øád,
hájí lidskou dùstojnost
a život každého èlovìka
od poèetí až do pøirozené smrti.
Aś podporují zdravou rodinu,
založenou na celoživotním vìrném svazku muže a ženy,
aś poctivì spravují svìøený majetek
a svým jednáním dávají
dobrý pøíklad celé spoleènosti,
aś jsou zodpovìdní vùèi dalším generacím,
probouzejí touhu po dìtech
a jejich dobré výchovì.
Nás pak naplòuj Svatým Duchem
a veï ke svìdomitosti,
abychom svým životem pøispívali
ke sśastné budoucnosti národa
a zodpovìdnì rozhodovali.
O to Tì prosíme skrze Krista našeho
Pána. Amen.
A tak Vás v závìru tohoto èlánku opìt vybízím. Kdo má knihu všech knih – Bibli,
otevøete ji, ètìte a uvažujte. Staré pravdivé
èeské pøísloví øíká: „Bez Božího požehnání marné lidské namáhání“. Kdo má knihu
Chyšecko v historii více jak osmi století,
otevøete alespoò ji a pøeètìte si závìr.
Tento pozemský život žijeme každý jen
jednou.
Augustin Jarolímek
autor knihy Chyšecko více jak v osmi století

Turistky Chyšky - Šumava 15. – 17. záøí 2021
Støedu 15. záøí 2021 si turistky z Chyšek
vybraly na zahájení svého tøídenního putování Šumavou. Cíl cesty byl opìt penzion
Hvozd v Nové Peci, kde se jim pøi loòském
pobytu líbilo.
Po pøíjezdu a vybalení nejnutnìjších vìcí
jsme posvaèily a hned využily dobrých
vlakových spojù a odjely do Èerné v Pošumaví. Mìsteèko leží na bøehu Lipenské
pøehrady. Nádherná okolní pøíroda nabízí
øadu turistických a cykloturistických stezek. Cesta z nádraží nás dovedla k Penzionu U Méïù a odtud po modré turistické
znaèce smìrem na Žlábek, Jilm a na nádraží do Horní Plané. Krásné ještì letní poèasí umocòovalo dobrou náladu a pohodu
z hezky prožitého 10 km výšlapu. Vlak nás
dovezl zpìt do místa našeho ubytování.
Veèer jsme si ještì prodiskutovaly naplánovanou turistickou trasu na druhý den.
Èekal nás výstup na Tøístolièník, Trojmezí, Plechý, Plešné jezero a cesta do Nové
Pece. Veèerní déšś v nás vyvolával obavy
ze ètvrteèního poèasí. Ráno byla obloha zatažená, ale bez deštì, v 7.09 hodin
nás odvážel vlak do Nového Údolí. Cestou
jsme si užívaly pohledù na šumavskou
krajinu, údolí Studené Vltavy. Brzy nás
vítala poslední železnièní stanice na trase z Volar a na dosah státní hranice –

z jedné strany èeský lev, z druhé spolková
orlice. Nastoupily jsme na èervenou turistickou znaèku a vydaly se smìrem na Tøístolièník (1311 m). Po hodinì cesty jsme
dospìly k zaèátku Schwanzenberského
plavebního kanálu, pokraèovaly po Trojmezné a Tøístolièné cestì, pøešly potok
Svìtlá a zde už zaèínal samotný nároèný
výstup na Tøístolièník. Cesta nás dovedla
až na státní hranici s Bavorskem a strmì
stoupala až na vrchol. Na Tøístolièníku leží
horská chata a vede sem i silnièka z bavorské strany, odkud je cesta z parkovištì
asi jen pùlhodinová. Nedaleko restaurace
naši pozornost upoutaly žulové útvary, pøipomínající tøi trùny, na kterých se podle
povìsti scházeli panovníci tøí zemí. I v souèasné dobì se zde setkávají k jednání státníci ÈR, Rakouska a Bavorska. Výhledùm
do Bavorska a na Alpy nám bránila mlha.
Po dobré svaèince a návštìvì horské chaty jsme s elánem pokraèovaly cestou na
Trojmezí. Cesta nás vedla rozsáhlým smrkovým lesem zasaženým kùrovcem. Mezi
suchými pahýly stromù již vyrùstají mladé
pøirozenì vysemenìné smrèky. Les už na
nás nepùsobil depresivnì, tak jak jsme
to zažily v dobì našich prvních návštìv
Šumavy. Na Trojmezí se setkává hranice
èeská s bavorskou a rakouskou. Stojí zde

trojboký žulový sloup se státními znaky
a názvy jednotlivých zemí. Zanedlouho
nás vítal Plechý 1378 m, nejvyšší místo
našeho výletu a nejvyšší hora èeské èásti
Šumavy. O vrchol se dìlí ÈR s Rakouskem.
V nohách máme 11,5 km a pøevýšení asi
600 m. Nyní nás èekal nároèný sestup
k Plešnému Jezeru. Na svahu nad jezerem
stojí 14,5 m vysoký památník spisovatele
a básníka Adalberta Stiftera, který mu zde,
v obtížnì pøístupném srázu nad jezerem
postavili šumavští kameníci, odkud rád
vyhlížel do kraje. Odmìnou za nároèný sestup byl krásný pohled na jezero a skalní
stìny Plešného jezera a rozsáhlé kamenné moøe v jeho okolí. Po zdolání této trasy
nás èekalo ještì dlouhé putování do Nové
Pece. Naši nároènou 26 km cestu ukonèil
mírný déšś a dobrá veèeøe v místní restauraci. Pøíjemné veèerní posezení, prohlížení zábìrù v mobilech, sdìlování zážitkù
a pocitù z putování nebralo konce. Poslední den, páteèní ráno, nás èekalo rozlouèení s penzionem Hvozd a odjezd auty do
osady Lipno, odtud pìšky do Vyššího Brodu. Cesta z parkovištì nás vedla k Lipenskému jezeru. Údiv vzbouzela neskuteènì
rozsáhlá výstavba rekreaèních objektù,
která pøemìòuje Lipno ve velké rekreaèní
støedisko. Cesta kolem Lipenské pøehra-

dy, pùjèovny lodí, smìrem na Louèovice,
pøes celé mìsto Louèovice, døíve známé
výrobou papíru, podél øeky Vltavy pøírodní
rezervací do Vyššího Brodu. Po 14 km koneènì vidíme vìže cisterciáckého kláštera
s klášterním kostelem Nanebevzetí Panny
Marie, kde se nachází hrobka rožmberského rodu. Vyšší Brod je nejoblíbenìjší
místo pro všechny vodáky, je nástupní stanicí pro toho, kdo hodlá „jet Vltavu“. My
jsme Vyšší Brod opustily po dobrém obìdì a krátkém odpoèinku vlakem do Lipna
a odtud jsme se navrátily domù s množstvím pìkných zážitkù.
Turistky Chyšky
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Mateøská škola
Chyšky
Ve støedu 1. záøí jsme zahájili nový školní rok 2021/2022.
V letošním roce bylo pøijato do mateøské školy 58 dìtí. Do
1. tøídy dochází 20 dìtí, do 2. tøídy též 20 dìtí a do 3. tøídy
18 dìtí.
Nové dìti se brzy adaptovaly na nové prostøedí a my si pøejeme, aby se všem novým žáèkùm ve školce líbilo.

Šablony pro MŠ Chyšky III

Naše mateøská škola se zapojila od 1.9. 2021 do projektu
Šablony pro MŠ Chyšky III, který navazuje na úspìšnì realizovaný projekt Šablony II. Celková alokace projektu je
285,243,- Kè.
V rámci projektu budou podpoøeny tyto aktivity:
Školní asistent – personální podpora
Projektový den ve výuce
Projektový den mimo školu

Plavecký výcvik

Od poloviny záøí zaèaly nejstarší dìti jezdit na výuku plavání do Tábora. Pøedplavecká výuka probíhá v hezkém
prostøedí novì zrekonstruovaného bazénu pod vedením
zkušených lektorek. Dìti absolvují celkem 10. lekcí.

Pohádka

27. záøí Divadélko „ Kašpárek“ potìšilo dìti hezkou pohádkou „ O Koblížkovi“. Po pøedstavení si dìti mohly zblízka
prohlédnout divadlo a ruènì vyrábìné loutky. 2. listopadu
dìtem Divadlo „ Kolem“ zahrálo veselou pohádku „ Tøi prasátka“.

Polytechnická dílna

Od zaèátku školního roku zaèaly paní uèitelky se staršími
dìtmi pracovat v naší nové dílnì. Dìti mají velký zájem
o techniku a manuální práci. Tyto èinnosti baví nejen chlapce, ale i dìvèata. Podzimníèky, sluníèka, dýnì, které dìti
vyrobily nám zdobily prostory naší školky po celý podzim.
Další vybavení do dílny bylo zakoupeno díky podpoøe
z projektu MAP ORP Milevsko, jehož realizátorem je MAS
Støední Povltaví. Všem manažerkám z Místní akèní skupiny
Kováøov patøí velké podìkování.

Beseda se èleny
Mysliveckého spolku

11. listopadu jsme pozvali do naší školky v rámci projektového dne ve výuce èleny Mysliveckého spolku v Chyškách.
Dìti si vyslechly pøíbìh o patronovi myslivcù svatém Hubertovi, hádaly podle obrázkù rùzné druhy zvìøe, dozvìdìly se
èím se živí a jak je pøikrmují zejména v zimním období.
Mohly si osahat trofeje a kožešiny, slyšet, jak se troubí na
zaèátku a na konci lovu. Velice pùsobivá byla pro dìti ukázka výcviku loveckého psa. Na konci besedy dìti s radostí
pøedaly myslivcùm pilnì nasbírané kaštany z naší zahrady.
Ètvrteèní podzimní dopoledne se nám všem s myslivci velice líbilo. Moc dìkuji Miroslavu Pešièkovi, Rostislavu Vaèlenovi, Lukáši Lívancovi za jejich perfektnì pøipravenou besedu a èas, který dìtem vìnovali.

Advent ve školce

Prosinec je jedno z nejkouzelnìjších období, které mùžeme ve školce s malými dìtmi naplno prožívat. Èasto se
v rodinách zapomíná na skuteènou tradici svátkù a jejich
hluboký význam.
Pøitom právì to je to nejdùležitìjší, co bychom dìtem mìli
pøedat. Každé pondìlí se dìti mohou tìšit na tzv. posezení u adventního vìnce. Paní uèitelky si povídají s dìtmi
o tradicích a zvycích, které nás v následujícím týdnu èekají
nebo se již staly. Zaèínáme svátkem sv. Barbory, Mikuláše,
Lucie. A konèíme vánoèními tradicemi a zvyky. Adventní
tradice nabízejí spoustu možností k tvoøení a vyrábìní,
které mají dìti tak rády. Nebude chybìt vánoèní besídka
s nadílkou, bohužel i v tomto roce bez úèasti rodièù. A tìsnì
pøed Vánocemi si spoleènì se všemi dìtmi z celé školky
zazpíváme vánoèní písnì a koledy s ochutnávkou cukroví
od maminek.
Pøeji Vám i všem Vašim blízkým pevné zdraví a mnoho
krásných chvil v pøíjemné atmosféøe Vánoc.
Jana Bardová – øeditelka MŠ
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Základní škola Chyšky
První školní den

Dopravní výchova

1. záøí jsme ve škole pøivítali 20 nových žáèkù. Ve tøídì
pøipravené v duchu divoèiny je pøivítala jejich tøídní uèitelka Kvìta Prùšová s øeditelkou školy a zástupci obce.

V pondìlí 21. záøí 2021 žáci 4. tøídy absolvovali dopravní výcvik, zamìøený na teoretickou i praktickou èást dopravní prevence. Nejdøíve se v uèebnì fyziky seznámili
s dopravními znaèkami a jejich dìlením. Køižovatky jsou
místa, kde musí být všichni úèastníci silnièního provozu
velice pozorní. Na interaktivní tabuli žáci øešili rùzné situace jízdy vozidel køižovatkou. Praktická èást jízdy na
jízdním kole pokraèovala v prostoru malého pøenosného
dopravního høištì za školou, kde žáci absolvovali jízdu
zruènosti a jízdu podle dopravních znaèek. V závìru dopoledního výcviku ještì zhlédli dopravní film Èervený blesk
s pøíslušným výkladem. Na pøípravì a prùbìhu výcviku
se také podílely uèitelky Alena Málková a Eva Pešková.
Dopravní výcvik bude pokraèovat na jaøe, kdy žáci budou
usilovat o získání prùkazu cyklisty, jinak øeèeno „malý øidièák pro žáky“.
Mgr. Josef Vachta

Mobilní planetárium
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Myslivost jako ochrana pøírody
Ve ètvrtek 14. 10. 2021 se konala soutìž v pøírodovìdných znalostech s názvem Myslivost jako ochrana pøírody. Z naší školy se zúèastnili ètyøi žáci 5. roèníku. Celá výprava se nenechala vykolejit nepøízní poèasí a pøedvedla
výborný výkon. Tým ve složení Rozárka Kortanová a Pavel
Doubek obsadil krásné 5. místo. Více slavily Ema Chocholová a Karolína Nováková, které se umístily na výborném
4. místì. Všem gratulujeme a dìkujeme za reprezentaci
naší školy. Velký dík patøí Lence Demské Stiborové za èas
strávený pøípravou žákù na tuto soutìž.
Mgr. Michaela Divíšková

Slavnost Slabikáøe

V úterý 14. 9. vyrostlo v prostorech naší tìlocvièny mobilní planetárium. Pro žáky 2. - 5. tøídy byly pøipraveny
vzdìlávací poøady s nauènou tematikou.

Ve støedu 3. listopadu èekalo na dìti z první tøídy velké
pøekvapení. Král z Hloupìtína unesl královnu ze Ètenáøského království a zavøel ji do vìže. Malí školáci se ji vydali zachránit. Cestou plnili rùzné úkoly. Museli pøiøadit
slabiky ke správnému obrázku, z písmenek složit slova,
opsat pergamen a pøeèíst kartièky, které je zavedly do vìže.

Tato velmi vydaøená akce se uskuteènila díky podpoøe
z projektu MAP ORP Milevsko II, jehož realizátorem je
MAS Støední Povltaví.

Tam už na nì èekala královna – paní øeditelka Monika
Bardová, která dìti moc pochválila, podìkovala za svou
záchranu a jako odmìnu pøedala Slabikáø a diplom. Radost, která následovala, byla obrovská. Dìti listovaly novou uèebnicí, ze které už od zítøka budou èíst, a paní uèitelka byla hrdá na své šikovné žáèky.
Mgr. Kvìta Prùšová

“Spíkujeme” v novém - Moderní
uèebna pro výuku jazykù
Letošní prázdniny jsme nevyužili jen k odpoèinku, ale
také jsme pøispìli k tomu, aby se naši žáci vzdìlávali
v prostøedí, které bude podporovat jejich chuś ke studiu
a poskytne jim nové možnosti. V loòském roce byla vybudována pøírodovìdná uèebna, letos se žáci mohli tìšit
na novou multifunkèní jazykovou uèebnu. Vybudování nových prostor bylo realizováno díky vyhlášení výzvy Místní
akèní skupiny Støední Povltaví z IROP zamìøené na infrastrukturu škol. Vypracovali jsme projekt s názvem Vybavení jazykové uèebny a ten byl Místní akèní skupinou vybrán k realizaci. Projekt byl spolufinancován Evropskou
unií. Hlavním cílem projektu je zkvalitnìní výuky cizojazyèných pøedmìtù spolu se zvýšením motivace žákù pøedmìty tohoto zamìøení dále studovat.
Uèebnu jsme vzali “od podlahy”, vybavili krásným novým
nábytkem a multifunkèní technikou, aby žáci rozvíjeli nejen své jazykové dovednosti, ale také dovednosti v rámci
informaèních technologií. Uèitelé pøiložili ruku k dílu a na
zdi namalovali tematické obrázky vztahující se k jazykùm,
které se žáci ve škole uèí. Dveøe uèebny se pro všechny
slavnostnì otevøely 16. záøí. Žáci si mohli uèebnu detailnì
prozkoumat, neboś jejich hodiny jazykù budou od tohoto
dne probíhat právì zde.
Mgr. Iva Pospíšilová

Žáci 9. tøídy a jejich pokus s elektromotorem
Žáci 9. tøídy ZŠ Chyšky ve fyzice zjišśovali pomocí pokusù,
jak pùsobí magnetické pole na cívku s proudem. Ukázali
si také využití tohoto jevu v elektromotorech, které mají
velké uplatnìní v rùzných oborech lidské èinnosti. V rámci domácí pøípravy si nìkteøí žáci podle zadání v uèebnici
vyrobili svùj vlastní funkèní „elektromotorek“. Svou práci
popisuje Michaela Marešová a Filip Klíma.
Míša Marešová nám sdìlila: „Na elektromotor jsem si pøipravila mìdìný izolovaný drát (lakovaný, klasický), ètyøi
krokodýly (2 èerné -, 2 èervené +), døevìnou desku, souèástky ze stavebnice Merkur, plochou baterii a magnet.
Lakovaný mìdìný drát jsem si namotala na tužkovou baterii, konce zbavila laku a vyrobila tak cívku o 15 závitech. Ze stavebnice jsem vybrala vhodné souèástky pro
držák ploché baterie a cívky. Pomocí posuvného mìøítka
jsem si vymìøila støed desky a symetricky jsem k ní èásti
pøišroubovala. Dále jsem si pøipravila klasický mìdìný
drát napojený na krokodýly - jeden drát s èernými a jeden

s èervenými. Nakonec jsem do držákù usadila plochou
baterii a cívku, drát s èernými krokodýly jsem pøipojila
na záporný pól baterie a protìjší držák cívky, drát s èervenými na kladný pól a protìjší držák. Pøi pøiložení magnetu se cívka roztoèí kvùli magnetickému poli, protékáním
proudu se cívka stane doèasnì magnetickou. A tím je jednoduchý model elektromotoru hotový.“
A co øíká ke svému elektromotoru Filip Klíma?
„Elektromotor jsem vyrábìl celkem asi 7 dní bìhem prázdnin. Musel jsem ho ale tøikrát pøedìlávat, protože poprvé
se mi znièil a podruhé se mi pøetavilo vinutí. Základ byl
pøevážnì z Merkuru, a jako vinutí jsem použil mìdìný
drát. Dále jsem použil neodymový magnet a 12voltovou
baterii jako zdroj. Motor se skládá ze statoru - (magnetu), rotoru - (mìdìného drátu) a komutátoru - (který jsem
vyrobil z tužky a dvou drátkù). Výroba elektromotoru mì
bavila, protože rád vytváøím rùzné vìci z elektriky a baví
mì fyzika. Foto zachytilo žáky pøi prezentaci své práce.
Mgr. Josef Vachta
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Den stromù ve školní družinì
ZŠ Chyšky aneb jak jsme sázeli stromy
Ve støedu 20.10. jsme s dìtmi oslavili Den stromù. Spojili
jsme tento významný den s mysliveckým kroužkem a zapojily se všechny dìti školní družiny. Vyrazili jsme do pøírody, kde na nás èekal èlen Mysliveckého spolku Chyšky
Michal Demský. Hned na zaèátku jsme si povídali nejen o
významu stromù pro celou naši planetu, ale hlavnì o tom,
proè se slaví Den stromù, proè mají svùj vlastní svátek. Cíl
akce byl jasný - každé z dìtí mìlo pøipravenou svou vlastní sazenièku stromeèkù, kaštánky a buky a jejich úkolem
bylo zasadit je. Nezapomnìli jsme ani na døevìné kolíky,
ochranu pøed zvìøí a dostatek vody. Starší dìti pomohly
mladším kamarádùm a výsledkem bylo 30 novì vysáze-

ných stromeèkù, pøièemž všechny už teï mají své jméno.
Každé z dìtí si totiž oznaèilo ten svùj a na každý stromek
èeká úplnì nový životní pøíbìh…
Samozøejmostí byla odmìna za dobøe vykonanou práci. Využili jsme hezkého sluneèného podzimu a na ohni
si dìti opekly jablíèka, buøty a pøipravily si i brambory
v popelu. Urèitì se pùjdeme brzy podívat, jak se našim
,svìøencùm“ daøí. Velké podìkování patøí Michalovi za
pøípravu a ochotu a pochvala dìtem za jejich pracovitost
a zodpovìdnost vùèi naší krásné pøírodì. A stromeèkùm
pøejeme jen to nejlepší, aś rostou!
Bc. Lenka Demská Stiborová

Ochotnické divadlo
Netradièní zasedání zastupitelstva
obce v podání ochotníkù z Chyšek
V sobotu 2. øíjna 2021 se konalo zasedání zastupitelstva trochu netradiènì v sále
hostince U Èižinských. Tentokrát kolem
jednacího stolu zasedli chyšeètí divadelní ochotníci, aby sehráli hru Petra Tomšù
„Zase Ti tupitelé“.
Sál hostince U Èižinských byl zaplnìn do
posledního místeèka, což byla známka
toho, že diváci zachovali našim ochotníkùm pøízeò a tìšili se na jejich další pøedstavení, které si pro nì ochotníci pøichystali.
Tentokrát bylo nutné dodržet všechna bezpeènostní opatøení kvùli koronaviru, která
však nic neubrala na pøíjemné atmosféøe.
Starosta obce (Adam Øehoø) zahájil zasedání hned poté, co ho jeho asistentka (Zlata Mašková) ozdobila slavnostním øetìzem a pøipravila všem zastupitelùm jejich
místa, kam jim kromì podkladù pro jednání položila i láhev s jejich oblíbeným alkoholem, což byl dárek od podnikatele, který
chtìl koupit parcelu u lesa a to byl jeden
z bodù programu. Bodù programu bylo
více. Uèitelka (Barbora Kukaèová) chtìla
nový kotel pro dìti, dùchodkynì (Jana Korandová) zase retardér k místnímu høbitovu. Praporèík (Jan Koláø) však vysvìtlil, jak
je to s provozem v obci. Místní zapálený
fotbalista (Jiøí Lívanec) bojoval za svùj klub
a chtìl øešit problém s vrakem za vsí, který však, jak se ukázalo, patøil jemu. Øešil
se i hrací automat, za který bojoval zástupce firmy, která ho chtìla vymìnit za kvízomat (Jiøí Kváèa). Ke všem problémùm,
které zastupitelé øešili, bylo tøeba umístit
pamìtní desku místnímu rodákovi. Nakonec se pro ni využití našlo na místním WC,

kam si musel odskoèit podnikatel, který
realizoval vìtšinu obecních zakázek (Vladimír Hejna), který byl velkým pøíznivcem
krabièkových diet a bìhem zasedání si dopøál špek, tlaèenku a pivo a zapálenì diskutoval s místní obèankou, která sedìla
v publiku (Jaromíra Hanusová).
Èasté výbuchy smíchu byly známkou toho,
že se pøedstavení divákùm líbilo. Pøi závìreèné dìkovaèce potlesk nebral konce.
Režisérka pøedstavení Jana Korandová
podìkovala závìrem všem hercùm i svému pomocnému režisérovi Jiøímu Kváèovi, všem, kdo pøipravili kulisy, panu Èižinskému za azyl v sále jeho hostince. Ujistila
všechny pøítomné, že chyšeètí ochotníci
mají chuś pokraèovat v nacvièování dalších
pøedstavení, takže se zdá, že se mùžeme tìšit na další divadelní kus.
Pro velký úspìch se divadelní pøedstavení
opakovalo ještì 28. øíjna a stejnì jako poprvé byl sál hostince zaplnìn.
Stanislava Hejnová - kronikáøka

Naše ochotnické
divadlo
Chtìli bychom touto cestou podìkovat
všem našim divákùm za pøízeò, kterou
nám dávají najevo svojí vysokou úèastí na
našich divadelních vystoupeních. Váš potlesk a smích nám dodává energii, sílu a
chuś do nastudování dalších divadelních
pøedstavení. Velkou zásluhu na tom mají
naši studenti ( Jiøík, Adam, Honzík, Zla-

tuška ), kteøí jsou velmi aktivní a svými
nápady„vylepšují“ to naše hraní. Nemalý
dík patøí nejen všem „dospìlým“ hercùm,
mému pomocnému režisérovi panu Kváèovi, ale i všem ostatním, kteøí se podílejí
na výrobì rekvizit, plakátù apod.
Podìkování patøí i panu Èižinskému za
bezplatné poskytnutí „azylu“ pøi našich
zkouškách. Doufám, že souèasná epidemie nám umožní další nácvik her, které
chceme uvést na jaøe pøíštího roku. Text je
sice dlouhý a nároèný, ale jestliže to „herci“ zvládnou, mohla by to být tøešnièka na

dortu!!!! Na podzim pøíštího roku bychom
pak opìt rádi vystoupili spoleènì s našimi
studenty.
V nejbližším období ( 26.12.) bych vás
ráda pozvala na krátké divadelní pøedstavení o narození Ježíška do našeho kostela,
neboś o hraní divadla mají zájem i naši
nejmenší. Spoleènì s Vokalisty bychom
vám tímto vystoupením chtìli zpøíjemnit
prožití vánoèních svátkù. Vše se bude odvíjet samozøejmì podle epidemiologické
situace.
Za náš divadelní soubor Jana Korandová
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Knihovna Chyšky
Zámeèky a tvrze Jižních èech
Pøestože teï není úplnì vhodná doba k uspoøádání jakékoli akce, byli jsme
všichni moc rádi, když jsme mohli u nás v Chyškách pøivítat paní Jaroslavu Pixovou. V úterý 21. záøí nám autorka nìkolika knih s regionální tematikou poutavì vyprávìla, jak se žilo na zámeècích a tvrzích døíve a jak
se žije dnes. Besedu doplnila promítáním zajímavých fotografií. Všichni
pøítomní se zaujetím poslouchali. Jakmile se autorka dostala k osudùm na
zemanském dvorci v Rohozovì, pøidali se nìkteøí z nich k vyprávìní. To
probíhalo i dlouho po skonèení besedy. Na závìr si mohli všichni pøítomní
prohlédnout nebo zakoupit knihy, které byly po celou dobu v místnosti vystaveny. Tímto ještì jednou paní Jaroslavì Pixové dìkujeme.

Pohodové a veselé Vánoce
a rok 2022 plný zdraví, štěstí, lásky, setkávání
a čtenářských zážitků
Vám přeje Obecní knihovna Chyšky
„Budu slavit Vánoce ve svém srdci
a snažit se je tam udržet celý rok.“
Charles Dickens

Rok 2021 v Rùžené
Na jaøe jsme v rámci brigád a finanèní pomoci obce postavili na okraji Rùžené posezení. Zbudovaný altánek zve
turisty, cyklisty i kolemjdoucí k odpoèinku.
30. dubna se nám podaøila postavit májka a za úèasti skoro celé vesnice „upálit èarodìjnici“.
Pøes léto, opìt v rámci brigád a pomoci obce, jsme dodìlali a zpøíjemnili okolí naší klubovny na návsi.
V záøí, jako každý rok, jsme uspoøádali mši u kaplièky za
úèasti místních i pøespolních obèanù. Po mši jsme posedìli a pøíjemnì popovídali u kávy.
Ve druhé polovinì záøí se uskuteènil, i pøes nepøízeò poèasí, už pátý roèník našeho slámování. Díky místnímu zemìdìlskému družstvu, které nám poskytlo balíky slámy
jsme mohli vytvoøit Makovou panenku s Motýlem Emanuelem. Moc nás tìší, že náš pùvodní zámìr – zpomalit zatáèku – splnil svùj úèel a lidé zde zpomalí a èasto i zastaví,
aby si udìlali fotky.
Zaèátek adventu jsme zahájili rozsvícením našeho Betléma.
Toto byly letošní akce obèanù a chalupáøù Rùžené, kterým moc dìkuji za úèast a pomoc pøi budování naší krásné Rùžené. Dík patøí paní starostce za ochotu a vstøícnost.
Moc dìkujeme
Eva Chocholová

Co se dìje v Ratiboøi
Po dlouhodobé covidové pauze se u nás v Ratiboøi v sobotu 14. srpna v sále kulturního domu konala oblíbená
pouśová taneèní zábava, kterou uspoøádal místní Sbor
dobrovolných hasièù spolu s ratiboøskými ženami. K tanci
a poslechu hrála do èasných ranních hodin skupina Andìlé. Pøíjemný a pohodový veèer si všichni návštìvníci øádnì
užili a domù odcházeli maximálnì spokojeni.
A protože myslíme i na naše nejmenší, konal se v sobotu
4. záøí dìtský den, poøádaný místními ženami za podpory
SDH Ratiboø. Na høišti u kulturního domu se za krásného
poèasí sešlo na padesát dìtí všech vìkových skupin, na
které èekalo mnoho rùzných disciplín a úkolù. Za jejich
splnìní pak dostaly zasloužené odmìny, následovalo spoleènì opékání špekáèkù a diskotéka. Pohodové odpoledne
pøíjemnì ubíhalo, dìti i dospìlí si ho moc užili a spoleènì
se tak rozlouèili s létem. Ratiboøské ženy tímto dìkují všem,
kteøí se podíleli na pøípravì tìchto povedených akcí.
I letos potìšila dìti v Ratiboøi a okolí obchùzka Mikuláše

se svým doprovodem. Postupnì navštívili a obdarovali více
než 40 dìtí ve 14 rodinách z Ratiboøe, Branišovic, Hnìvanic, Nálesí a Milevska. Dìti si musely krásnou nadílku
zasloužit svými básnièkami, písnièkami, ale èasto došlo
i na zkoušení školních znalostí. Nadílka se v pravém zimním poèasí vydaøila a v pøedvánoèním èase všechny dìti
potìšila. Hana Ebenhochová, foto Roman Lapáèek
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Z Nové Vsi
I letošní rok poznamenala èinnost èlenù Sboru dobrovolných hasièù z Nové Vsi rùzná protiepidemická opatøení,
ale i pøesto se podaøilo rozdìlané práce dodìlat a dokonce nìkteré další práce zaèít.
Z daru obce Chyšky byla dokonèena oprava pískovištì
a herních prvkù na místním sportovišti.
Dále byla dokonèena jedna z vìtších akcí tohoto roku a to
oprava hasièské kolny v Nové Vsi. V minulém èísle jsme
informovali, že byla opravena støecha, nyní má hasièská
kolna ještì opravený štít. Hasièská kolna vypadá po opravì jako nová, místní hasièi mají radost z pìkného výsledku své práce, který finanènì podpoøila obec Chyšky a vìøí,
že kolna bude i nadále dobøe sloužit potøebám SDH.
V souèasné dobì probíhají v místním kulturním domì
údržbové a stavební práce. Je dokonèena oprava kuchynì,
kde došlo k výmìnì vodovodního a odpadního potrubí,
opravì elektroinstalace, položení nové dlažby, výmalbì
a byla poøízena a namontována kuchyòská linka.
Nyní se práce pøesouvají do prostoru sálu, kde nás èeká
kompletní oprava elektroinstalace, vodovodního potrubí
a odsávání, výmalba, údržba parket a výmìna podlahové
krytiny ve zvýšené èásti sálu.
Díky ochotì a odbornosti èlenù SDH Nová Ves a dlouholeté dobré spolupráci s obcí Chyšky se nám snad podaøí tyto
vytyèené cíle dokonèit.

Sousedské setkání

Ves až 2. øíjna. Díky uvolnìným protiepidemickým opatøením místní hasièi promìnili sportovištì ve spoleèenský
prostor se zastøešeným posezením, výèepem a grilem.
Na sousedské posezení pøišlo zhruba 40 lidí. Pro všechny
bylo pøipraveno bohaté obèerstvení v podobì grilovaného masa a dobøe vychlazeného piva. Nìco malého k zakousnutí pøipravily i místní hasièky.
Spontánnì byly vymýšleny rùzné hry a soutìže pro dìti
i dospìlé jako napøíklad míèové hry, rùzné kombinace
v pøetahování lanem. Velký úspìch u dìtí i dospìlých
mìla soutìž dvojic v bìhu pøerušeným otáèením se okolo jednoho bodu se sklonìnou hlavou. Soutìžící byli po
tomto otáèení dezorientováni, do cíle „dobíhali“ jen velmi
tìžko a docházelo k velice komickým situacím.
Pøátelské sousedské setkání, ke kterému pøispìlo pìkné
sluneèné poèasí se vydaøilo a protáhlo se do pozdních
noèních hodin.

Advent
24.listopadu 2021 dorazil vánoèní strom do Nové Vsi. Hasièi umístili strom tradiènì na náves. V podveèer dalších
dnù se podaøilo štíhlý, zhruba pìt metrù vysoký smrk ozdobit a zavìsit na nìj svìtélka.
První adventní nedìli po setmìní se vánoèní strom rozzáøil, aby navodil vánoèní atmosféru v Nové Vsi, ke které
pøispìl i první sníh.
V nedìli 5.12.2021 po setmìní zvonil v Nové Vsi zvoneèek a øinèely øetìzy. To vykonával svoji obchùzku sv.
Mikuláš s andìlem a pekelníky, aby nám pøipomnìli, že
evidují naše prohøešky. Hodné dìti Mikuláš odmìnil.
Lenka a Václav Caltovi

Tradièní letní spoleèenské odpoledne se v letošním roce
uskuteènilo kvùli velké vytíženosti všech èlenù SDH Nová

Rozsvícení vánoèního stromu v Branišovicích
První adventní nedìli 28.11. 2021 jsme se sešli v Branišovicích, abychom spoleènì rozsvítili vánoèní stromek
u kaplièky. Stromek - krásnou jedlièku vìnovala paní Ája
Kortanová. Po setmìní byl stromek rozsvícen a my jsme si
spoleènì zazpívali vánoèní písnì a koledy.
Nechybìl teplý nápoj a sladké i slané dobroty k zakousnutí. O pohoštìní se postaraly místní ženy, které také zúèastnìným rozdaly texty ménì známých písní, aby si mohlli
zazpívat opravdu všichni. Tímto jim moc dìkujeme. Krásnou adventní atmosféru umocnil èerstvì napadaný sníh.
Z nìho mìly radost hlavnì dìti, takže nechybìla ani poøádná koulovaèka. Nezbývá, než popøát všem krásný adventní èas a klidné vánoèní svátky.
Mirka Pešièková

Slavnost poutì v Hnìvanicích
Pouś v Hnìvanicích a Branišovicích letos pøipadla na víkend 14.-15. srpna. Osady patøí k obci Chyšky, ne všichni
ale vìdí, že farností spadají pod farnost Obdìnice, kde má
pouś Nanebevzetí Panny Marie dlouhou a významnou tradici.
Pøi této pøíležitosti se v sobotu 14. srpna odpoledne konala
slavnostní pouśová bohoslužba v kaplièce v Hnìvanicích.
Stejnì jako pøed dvìma lety se zde sešli obyvatelé osad Branišovice a Hnìvanice, rodáci, kteøí zde již sice trvale nežijí,
ale stále mají vztah ke své rodné vesnici a další hosté. Nechybìla ani starostka obce paní Stanislava Hejnová.
Pøi bohoslužbì, kterou sloužil jáhen Jiøí Kabíèek spolu s rodákem z Hnìvanic panem Janem Neužilem bylo posvìceno
nové vyobrazení Ježíše Krista na køíži pøed kaplí. O úklid
a výzdobu kaple se postaraly místní ženy.
Po bohoslužbì se všichni pøesunuli k novì opravené hasièské zbrojnici, na kterou jsou místní hasièi náležitì pyšní.
Zde starosta a velitel SDH spolu se starostkou obce pøedali
vyznamenání a ocenìní èlenùm SDH Hnìvanice.
Medaile sv. Floriána pøevzaly dlouholeté èlenky SDH paní
Vìra Hrùzová a paní Miroslava Pešièková st..
Z nejvýše ocenìných jmenujme pana Josefa Pešièku Èestné uznání KSH+ za vìrnost 50let u sboru a také pana
Zdeòka Pešièku st. - Èestné uznání SH ÈMS+ za vìrnost 60
let u sboru. Poslednì jmenovaný pan Zdenìk Pešièka nás
bohužel v øíjnu opustil. Nezapomeneme na jeho obìtavost
a skromnost a na to, co nejen pro SDH, ale i pro celou naši
osadu a obec Chyšky udìlal.

Po tomto slavnostním pøedávání již mohla zaèít zábava,
která k pouti patøí. Místní hasièi pøipravili pro všechny zúèastnìné steaky z divoèáka a ženy napekly sladké a slané
pohoštìní ke kávì i k pivu. Za krásného letního poèasí se
nikomu domù nechtìlo a mnozí posedìli až do pozdních veèerních hodin. Mìli si jistì co øíct. V dobì koronavirových
opatøení bylo málo možností se scházet a popovídat.
Doba rùzných omezení nepøeje setkávání lidí, proto jsme
velmi rádi, že se tato akce uskuteènila, byś v komornìjším
duchu než pøed dvìma lety, kdy se konala oslava 115 ti let
výroèí SDH Hnìvanice, spolu se srazem rodákù.
Podìkování patøí všem, kdo se na akci a její pøípravì podíleli nebo ji sponzorsky podpoøili. Doufáme, že se opìt
sejdeme a snad v lepších èasech.
Chtìli bychom touto cestou všem popøát klidné vánoèní
svátky a pevné zdraví v novém roce.
Obèané Hnìvanic a Branišovic
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Co nového v SDH Chyšky
Pro mladé hasièe z Chyšek a jejich vedoucí byl letošní rok
2021 pomìrnì nároèný. Od èervna do záøí probìhlo šest
kol pohárové soutìže „O putovní pohár starosty OSH Písek“ pro rok 2021. Jednotlivá kola se konala v Dobrošovì,
Žïáru, Podolí, Kvìtuši, Miroticích a závìreèné kolo bylo
v Milenovicích. Celkové výsledky byly opravdu pìkné mladší žáci obsadili 2.místo, starší žáci 3.místo, smíšené
družstvo 2.místo. V záøí zaèalo také okresní podzimní kolo
soutìže Plamen na Mozolovì. Mladí hasièi plnili tyto disciplíny - závod požárnické všestrannosti, štafeta požárních
dvojic a štafeta 4 x 60 metrù.
Prùbìžné výsledky mají zatím pìkné. Další jarní kolo Plamene bude pokraèovat v kvìtnu 2022. Mezi tradièní soutìže patøí také Požární ochrana oèima dìtí. Tato soutìž
se konala v první polovinì roku 2021 v kategoriích - výtvarná, literární a digitální technologie. I v této soutìži byli
nìkteøí mladí hasièi vyhodnoceni.

Pieta za hasièe,
kteøí zemøeli pøi zásahu

písnièkám nebo rokenrolu. Pepa Nauš øíká „ Lidé si rádi
zatancují na všechny žánry a tøeba píseò Montgomery si
také i rádi zazpívají“. Bìhem veèera zaznìlo mnoho pìkných a známých skladeb - polka Až budou trumpety, valèík
Vzpomínka na Šumavu, valèík Na podzim když vlaštovièky, polka Mysliveèek vyšel z lesa, valèík V pošumavském
kraji, polka Od Tábora až k nám a mnoho dalších skladeb. V závìru vystoupení pøi lidové písni Zafoukej vìtøíèku kolem Sušice si pøíznivci kapely zazpívali pøímo pøed
muzikanty. Pøi dnešní situaci poøadatelé mìli obavy o návštìvnost této akce. Nakonec byli pøíjemnì pøekvapeni.
Do chyšeckého kulturního domu pøijelo a pøišlo pøes sto
pøátel dobré hudby Pepy Nauše. Pøijeli i ze vzdálených
míst od Prahy, Sedlèan, Záhoøí u Písku, Tábora a Budìjovic. Poslechli si nejen pìkné písnièky, ale líbil se jim také
kulturní dùm a celkové prostøedí. Škoda, že nebylo více
lidí z Chyšek a okolí, pro které jsme hlavnì tuto akci organizovali. Chtìl bych podìkovat poøadatelùm z øad hasièù,
velmi nám pomohli také sponzoøi, obec Chyšky a hlavnì
dobrou atmosféru vytvoøili návštìvníci tohoto posvícenského posezení s tancem.
Mgr. Josef Vachta

Exploze plynu v rodinném domì v Koryèanech na Kromìøížsku dne 15. záøí 2021 si vyžádala životy dvou
zasahujících dobrovolných hasièù a zranìní dalších ètyø
lidí. Památku dvou zesnulých hasièù jednotky SDH obce
Koryèany uctil Hasièský záchranný sbor ÈR vyhlášením
piety pro jednotky HZS ÈR v nedìli 19. záøí 2021. V tento
den vyjela technika jednotek pøed stanice se zapnutými
výstražnými svìtelnými zaøízeními a osádky vozidel nastoupily v zásahových stejnokrojích k uctìní památky minutou ticha ve 12.00 hodin. Na hasièských budovách byly
vyvìšeny èerné vlajky. K uctìní památky se pøidala také
øada jednotek sborù dobrovolných hasièù. Snímek zachytil jednotku JPO III Chyšky spolu se starostkou obce Stanislavou Hejnovou pøi pietì. Byla vyhlášena také Sbírka pro
obìti zasažené výbuchem v Koryèanech a hasièi z Chyšek
poslali èástku 2000,- Kè.

Martinské posvícení v Chyškách
Martinské posvícení v Chyškách pøipadlo letos na nedìli
14. listopadu 2021. Chyšeètí hasièi si do kulturního domu
pozvali na posvícenské posezení známou kapelu Malou
muziku Nauše Pepíka z Horažïovic. Tato kapela byla založena v roce 1987 a hraje všude tam, kde lidé mají pro
dobrou muziku srdce dokoøán. Pìtice muzikantù se zpìvaèkou interpretuje nejen klasické evergreeny dechové
a lidové hudby, ale klidnì sáhne i k známým taneèním

FC Chyšky – mladší žáci
Mladší žáci fotbalového klubu FC Chyšky zahájili ještì
v prùbìhu letních prázdnin pravidelné tréninky a od záøí
naplno zaèala nová fotbalová sezóna 2021/2022 soutìžními zápasy se soupeøi z celého píseckého okresu.
V podzimní èásti soutìže mladších žákù mladí chyšeètí
fotbalisté postupnì sehráli celkem 10 soutìžních utkání.
Oproti pøedchozí nedokonèené sezónì 2020/2021 se
chyšeckým nadìjím daøilo o poznání lépe a již uplatnili
své pøedchozí zkušenosti. Nejlepším výsledkem bylo výrazné vítìzství v pomìru 13:0 v derby s mladými fotbalisty z Božetic. Po podzimní èásti se naši fotbalisté umístili
v tabulce na 5. místì.
Aby se naši fotbalisté nìco pøiuèili, vyrazili 30.9.2021
do Prahy na soutìžní utkání Evropské ligy mezi Spartou

Praha a skotským FC Rangers. Na toto utkání mohli do
hledištì pouze dìti s omezeným doprovodem dospìlých.
Na stadionu bylo nakonec asi 10 000 dìtských fanouškù
a atmosféra byla opravdu vynikající. Vìøme, že chyšeètí
hráèi nìco od svých idolù okoukali.
O fotbalovou pøípravku a nejmladší roèníky se aktuálnì
starají v našem fotbalovém klubu Tomáš Turek a Jakub
Barda. V pøípadì zájmu si další noví fotbalisté mohou trénink pøijít vyzkoušet nebo se jen pøijít podívat.
V zimních mìsících budou tréninky zajišśovány v tìlocviènì ZŠ Chyšky. Doufáme, že s ohledem na covidovou situaci, nebude nutné nijak sportování dìtí omezovat.
Dìkujeme všem za podporu.

Milan Chochole

U Štìdroveèerního stolu (jak to bývalo u našich pøedkù)
Ke Štìdroveèerní veèeøi se usedalo poté, co vyšla první hvìzda – symbol poèátku Vánoc i samého narození Ježíše Krista. Do té chvíle musely být hotové veškeré práce
v hospodáøství, vše uklizeno, stavení vymeteno novým bøezovým koštìtem, aby se
v domì nedržely myši, umyto, hlavnì stùl, který se pøed veèeøí obkuøoval dýmem z
voòavých bylin.

Na stole ležel pecen chleba a také všechny potraviny, které se v domácnosti pìstovaly i mléko
a med. Vzdávala se tak èest pokrmùm celoroèní obživy. A aby byl v dalším roce jídla dostatek,
muselo ho být hodnì i na Štìdroveèerním stole. Lidé byli pøi chuti, protože se celý den postili,
aby vidìli zlaté prasátko. Položením mince nebo šupiny pod talíø se snažili dosáhnout dostatku
penìz.

Hospodynì musela všechna jídla pøipravit na stùl na dosah, aby bìhem veèeøe
nikdo od stolu nevstal. Na stole nebo na podlaze musela ležet sláma, jako znak
souvislosti minulé a budoucí úrody. Pøed veèeøí hospodáø ovazoval nohy stolu øetìzem nebo provazem, aby rodina držela pohromadì. Pod stùl se kladly zkøížené
sekery, kterých se stolující dotýkali nohama, aby je nebolely.

Veèeøi zahajoval hospodáø modlitbou, ostatní se k nìmu pøidali. Poèet lidí u stolu mìl být
sudý a pro sudý poèet stolovníkù se prostíralo. Leckde ke stolu pøizvali tøeba žebráka. Pokud
nìkdo z rodiny bìhem uplynulého roku zemøel, kladl se mu na stùl prázdný talíø. Po veèeøi se
nepospíchalo s úklidem stolu, aby zbylo „pro dušièky“, „pro andìlíèky“ i „pro Krista Pána“.
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Mladí hasièi Kvìtuš
Rok 2021 zaèal tak nìjak, jak ten pøedchozí skonèil.
Vládní opatøení ohlednì omezování akcí pokraèovala
a tak jsme se scházet nemohli. Každoroènì poøádané
akce, jakými jsou dìtský maškarní karneval nebo maškarní prùvod vesnicí, se bohužel nekonaly. První spoleèné
schùzky probìhly vlastnì až v polovinì èervna, tedy tìsnì
pøed první pohárovou soutìží konanou v Dobrošovì. Na
nácvik požárního útoku jsme se sešli snad pouze dvakrát.
I pøesto jsme se do sousedství vypravili s tøemi družstvy
a to: staršími, mladšími a pøípravkou. Závod tradiènì
zahajují pøípravky. Naše nejmenší dìti šly na start jako
poslední ve své kategorii. Ale útok se povedl náramnì
a hned napoprvé v tomto roce zvítìzily. Následovali mladší. Byl to už úplnì jiný tým než ten, který v minulosti tuto
soutìž celkovì dvakrát vyhrál. Nicménì i tyto dìti si vedly
dobøe. Jenom strojník (vedoucí) byl ještì rychlejší a bohužel poslal vodu do hadic moc brzy a proudaøi nestaèili
dobìhnout k nástøikové èáøe. Tím se èas výraznì prodloužil. Omluvou dìtem bylo, že vedoucí koupil celému týmu
v horkém odpoledni zmrzliny. V kategorii starších jsme
mìli tým, který v loòském roce soutìžil v mladších a dílem v kategorii smíšení. Útok se povedl náramnì a èasem
24,22 vt. jsme pøedvedli nejrychlejší požární útok toho
dne a zaslouženì vyhráli.
Zaèátek èervence byl ve znamení pouti. V sobotu 3. èervence jsme se s dìtmi zúèastnili spoleèného posezení
u kulturního domu, kde se opékalo prase. Ten veèer se
šlo spát v pozdních noèních hodinách. Hned druhý den,
v nedìli 4. èervence v odpoledních hodinách, probìhl
u nás v Kvìtuši již tradièní pouśový fotbálek. Turnaje se zúèastnilo celkem 5 týmù. Muži ,,nad 40,, , muži ,,do 40,, dìti
A, dìti B a ženy. Hrálo se systémem ,, každý s každým,,. Ze
zaèátku nám trochu zapršelo, ale pak se vyjasnilo a všichni
si sportovní odpoledne velmi užili. Vítìzem tohoto klání se
tentokrát stali zcela zaslouženì muži ,,nad 40,,.
Další akcí mìla být pohárová soutìž ve Žïáru u Protivína, kterou poøadatelé pøesunuli z jara na polovinu srpna.
Vzhledem k probíhajícím dovoleným a dílem díky zdravotním komplikacím dìtí jsme se této pohárové soutìže
nezúèastnili.
Dne 27. 8. jsme se stali na jedno odpoledne a veèer pány
hradu Choustník. Celý hrad byl pouze náš. Opékali jsme
buøty, hráli spoustu her a krásnì jsme si tento výlet užili.
Pro velký úspìch této akce jsme si tento hrad zamluvili
i na pøíští rok, tentokrát s pøespáním.
Letošní záøí bylo úplnì zaplnìno soutìžemi. Hned 5. záøí
jsme se rozjeli do Podolí I. Tentokrát pouze se staršími.
Zde se nám moc nevedlo a skonèili jsme na posledním
místì.
Následovala sobota 11. záøí a Plamen na Mozolovì. Na tuto
soutìž jsme pøijeli tradiènì se tøemi týmy: starší, mladší
a samozøejmì pøípravka. Dìti z pøípravky, už mazáci
v této kategorii, zvládly vše tradiènì na výbornou a zatím
nám patøí 1. místo. To mladší to mìli tentokrát složitìjší.
Vždyś ještì veèer pøed soutìží jsme nevìdìli, jestli vùbec
v této kategorii dáme dohromady soutìžní tým. Nakonec
jsme i pøes rùzné trampoty a nemoci disciplíny odbìhli
a vùbec ne špatnì. Zde nám patøí prùbìžnì 4. místo. Star-

ší ve své kategorii v podstatì kralovali. Èasy mìli nejlepší
snad všude. Disciplínu závod v požárnické všestrannosti
dokonce vyhráli. Ale zøejmì velkou vùlí vyhrát docházelo
ke zbyteèným chybám v ostatních disciplínách a tím pádem k zisku trestných bodù. Zde nám patøí prùbìžné 4 - 5.
místo. Ale i tak to byl velký úspìch.
Hned druhý den, v nedìli 12 záøí, jsme spoleènì s hasièi
z Chyšek poøádali další kolo pohárových soutìží na høišti
v Kvìtuši. Doma jsme dali dohromady opìt starší, mladší
i pøípravku. Pøípravka pøi svém druhém startu opìt vyhrála. Mladším se útok povedl a ve své kategorii poprvé
zvítìzili. Starší ve velké konkurenci s vyrovnanými èasy
obsadili tentokrát
5. místo. Na další kolo do Mirotic jsme opìt vinou nemocí
nejeli. Následovala poslední pohárová soutìž. Do Milenovic jsme odjeli nakonec pouze se staršími a s vìdomím, že
s celkovým umístìním už nic moc neudìláme. Takže na
start jsme šli pomìrnì v klidu s cílem si tento poslední letošní závod hlavnì užít. Tentokrát jsme obsadili 7. místo.
Po sportovní stránce se nám i pøes rùzné zdravotní komplikace, které nás provázely prakticky celý srpen a záøí,
tento podzim docela povedl.
22.10. jsme uspoøádali na louce „za Kubecovi“ tradièní
drakiádu s opékáním buøtù. Poèasí pøálo, vítr foukal. Co
víc si pøi pouštìní drakù pøát…
Jednou z posledních akcí bylo na první adventní nedìli
28.11. spoleèné zdobení vánoèního stromeèku a jeslièek,
které jsou umístìny mezi kulturním domem a kaplièkou.
S výzdobou pomáhali samozøejmì i rodièe. Dìtí i dospìlých se opìt sešlo hodnì. Podával se horký èaj, pro dospìlé svaøák. Nechybìla vánoèka, perníèky a rùzné dobroty.
Jakmile se trochu setmìlo, probìhlo slavnostní rozsvícení.
Všichni si to zasnìžené odpoledne a podveèer užili.
Úplnì poslední akcí mladých hasièù by mìla být úèast na
výroèní èlenské schùzi hasièù v Kvìtuši. Uvidíme jak koronavirová situace, která se opìt horší, dovolí.
Na závìr bych chtìl podìkovat všem, kteøí nám vedoucím
pomáhají, vymýšlí rùzné aktivity a vùbec vìnují svùj volný
èas, aby to i u nás v Kvìtuši žilo a dìti mìly smysluplnou
aktivitu.
Do roku 2022 pøeji všem hlavnì to nejcennìjší – zdraví.
Jaroslav Kubec ml.
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Životní jubileum Mgr. Josefa Fuky
Vážení,
posíláme Vám pøíspìvek k životnímu jubileu našeho pøedsedy TJ Chyšky, z.s. který se
9. øíjna 2021 dožil 70 let.
Josef Fuka je pøedsedou atletického oddílu
a pøedsedou TJ Chyšky,z.s. od samotného
založení oddílu a TJ v r. 1981, tedy plných
ètyøicet let, který založil v Chyškách na
Èertovì hrbatinì. Od samotného založení
oddílu je také trenérem atletiky všech vìkových kategorií. Jeho „rukama“ prošlo
velké množství atletù. Jeho svìøenci každoroènì dosahovali èi dosahují množství medailových úspìchù v krajských soutìžích
jednotlivcù i družstev, v minulosti se také
družstva st.žákù a dorostencù probojovala do semifinále MÈR, jednotlivci rovnìž
startovali na MÈR, napø. Ondøej Kohout
6. místo na MÈR juniorù v Bìchovicích,…
Jeho svìøenci drželi i krajské atletické rekordy. Jeho syn Michal dokonce 29 let. Byl
i vedoucím trenérem jednoho z atletických
center kraje v Chyškách. V Chyškách byl
hlavním organizátorem atletických soutìží Bìh Èertovou hrbatinou, Chyšecká

laśka ve skoku vysokém a bìhu do vrchu
Sedlec-Javorová skála. Rovnìž pracoval ve
VV Jè KAS-komise mládeže a mìl na starosti
Pohár rozhlasu v atletice. Dlouhá léta také
vykonával funkce rozhodèích, øídícího pracovníka v KPD èi TD na mnoha závodech
v okrese èi kraji. Také byl èlenem Dozorèí
rady ÈAS.
Jako uèitel Tv, absolvovent PF v Èeských
Budìjovicích, velmi kladnì pùsobil na žactvo na 2. ZDŠ v Milevsku a nejdéle pak na
ZDŠ a ZŠ v Chyškách, kde rovnìž vykonával funkci øeditele ZŠ. S dìtmi se zúèastòoval prakticky všech školních atletických
soutìží a velkých úspìchù dosáhl hlavnì
v soutìži ZDATNÉ DÌTI-3.a 4. místo v ÈSSR,
Poháru rozhlasu-krajská kola, pøespolní
bìh,… Po studiích na PF zaèal uèit v Milevsku a zde také založil atletický kroužek
a byl prvním trenérem pozdìjší reprezentantky Jany Petøíkové, která pøešla k Boøivoji Petrákovi do ÈB a vynikala jako pøekážkáøka. S atletikou zaèínal v Milevsku
jako samouk. Specializoval se na sprinty
a úèastnil se mnoha soutìží v kraji èi poz-

dìji pøi studiích na PF i vysokoškolských
pøeborù. Jeho osobní rekord na 100m tehdy byl 10,9 sec. zabìhnutý v Milevsku na
Velké cenì ZVVZ a Štítu jižních v soutìži
se sprintery Dukly Praha. Z Milevska pøešel do atletického oddílu TJ Jiskra Bechynì,
kterou posílil v krajském pøeboru družstev mužù, trenér p. Hynek. Pøi studiích
na PF pak závodil za tehdejší RH ÈB ve II.
lize, bìhal hlavnì 100 m, 200 m èi štafetu
4x100m.
V Milevsku rovnìž hrál fotbal za žákovské,
dorostenecké mužstvo a pøi studiu na milevské SVVŠ-dnes gymnázium byl èlenem
ustavujícího házenkáøského týmu dorostencù Milevska, který po roèním pùsobení
v krajském pøeboru postoupil do první házenkáøské dorostenecké ligy, kterou hrál
dva roky. Pak hrál za házenkáøský tým
mužù a po studiích na PF vykonával hrajícího trenéra mužù.
V r. 1981 byl rovnìž zakladatelem odboru
ZRTV dnes ÈASPV pøi TJ Chyšky kde vykonával funkci náèelníka, dnes metodika. Je
dlouholetým cvièitelem odboru. Døíve se

Ahoj, ty krásná Chyško! 3. díl
Text neznámého autora.
Všichni ti pasáci se tam hrnou jak zbìsilí
s velkou zvìdavostí, zdali je pan øezník živej nebo mrtvej.
Morcec pijáno, to je zázrak, køièí jedna za
druhou, to ženské pokolení, to je zázrak.
Pan Janoušek klidnì leží slušnì rozpoložený, odfukuje si ve velkých, bujnì rostlých
zelených kopøivách, oèi jeho jen se jiskøily jako dvì perle a spokojeným úsmìvem
rozhlíží se po tom zástupu pasákù. Po malé
chvilince povídá: „Co jste vy zevlouni pøišli
vidìt? Vìtve vìtrem se pohybující nebo
kapra na písku plavat? Vy èumilové, kde je
moje Lenka, kde je mùj pøepychový kuèírek, mluvte, mluvte, kde?
Pan Janèík povídá: „Pepíku, nemìj žádných obav o kobylu, také né o vozík, vše je
v nejlepším poøádku. Ale hlavnì zdali ty jsi
zdráv. Zdali jsi se nepotloukl?“ „ Ale kdepak, odpovídá Janoušek. Vy Chyšáci chyšecký, jen dobøe poslouchejte, nìco vám
povím. Ale vyhrazuji si, aby bylo naprosté
ticho a pøisednìte si všichni blíž a já vám
povím, jak letos o tom masopustì sem porážel u pana Jandy krmníèka. Ale musím Vám
to povìdìt hned na zaèátku, jak a kterak se
to stalo. Ale ještì s jednou dùležitou podmínkou, že to nikdy žádnému a za žádnou
cenu nepovíte. Neboś to, co Vám teï budu
povídat, je a zùstane ve velkém tajemství.“
Letos o masopustì asi tøiadvacátýho února v nedìli jedu z Chyšek domù a že ještì
zajedu na nìjaký ten kšeftíèek do Kvìtuše.
No byl jsem trochu v rùžový náladì. Pøed
hospodou Skramlíkovou sednu si hned na
vozík a køiknu na Lenku: „Jí, Jí,…“ a už také
opratìmi øídím smìr. Po silnici dolu k rybníku a pak po táborské asfaltce nahoru, pøijedu nad Moulíkovu vilku a v tom momentu
z levé strany pøiskoèí chlap ke mnì a chytne se mého koèárku. Já køiknu na Lenku:
„Pr, pr,“ a ten chlápek udýchanì mì prosí,
zdali bych mu pøijel zabít krmníka a že by
mu bylo jedno kdy a kterýkoliv den, aèkoliv
již že od pekaøe Boháèe bandury nakoupil.
Já na to povídám: „Vy že máte krmníka? To

se divím. To bude asi krmník, bude vážit
tak 30 nebo 50 kilo.“ Janda se brání: „Tohle
zase né.“ „Ani nevím, kdy jsem u Vás zabíjel
krmníka, to už musí být tak ètyøi roky. Jestli
ho máte celou tu dobu, tak to už musí být
pìknej vepøíèek.“
Pan Janda pomohl Janouškovi z vozíku
a ten se šel jako diplomat na to prase podívat. „Prosímtì, kde máš to prase Jando?
V maštali? A kde má ta maštal dveøe?“
„Tuhle to okno, já jsem dveøe pøedloni zazdil a udìlal jsem jen okno.“ „A kudy dáváte tomu praseti žrát? A kudy vyhazujete
hnùj?“ „Oknem mu dáváme žrát a oknem
taky vyhazujeme hnùj. Aby žádný z tìch
kontrolních orgánù nevìdìl, že máme prase a také z obavy pøed zlodìji.“
Pan Janoušek už ani slovo nepromluvil
a jen a jen chtìl vidìt toho krmníka. A tak
s velikou zvìdavostí rozpoloží svoji robusní
personu v oknì do maštale. Tam jeho zrak
vidí nìco ohromného ležeti. Jen slyší, že
tam nìco odfukuje. A v tom momentu panímáma pøináší velkou putnu plnou mléka
s hrachovým šrotem a povídá: „Poèkejte,
poèkejte pane øezníku. Já mu to do koryta
vleju a von lenoch vstane. Pak ho uvidíte.“ A skuteènì vepøík se kodrcá k žrádlu.
Øezník povídá: „To není vepøík to je slon.
Jakpak jste na tu porážku pøipravený Jandovi?“ Teta Jandová obdaøená duchem,
s velkou hbitou vejøeèností povídá: „Jistì už
máme všechno pøipravené, koupila jsem
pìt kilo smoly, tøi otýpky špejlù, rùzného
koøení plnou tašku, dvìstì sáhù suchých širokých støev. Ale nemáme necky. Ty bysme
si museli pùjèit, ale od koho? Vždyś takové
necky v okrese nikdo nemá, aby se v nich
opaøilo takové prase.“
„Jo milý pane Jando, na takovou porážku se
musíme dobøe poradit, dobøe vše naplánovat, domluvit, vyspekulovat. Na to je tøeba
hodnì èasu. Já vlastnì dost chvátám. Ale že
ta porážka je vìc dùležitá, dej Jando kobylu
s vozíkem na dvùr a dej Lence otep sena
pod hubu. Panímámo, vy honem uvaøte
dobrou èernou kávu a já na to domluvení

zajdu do sednice.“
Pan Janoušek spolu s panem Jandou po
malé chvilince vešli spoleènì do sednice a
tam již na stole byla v pùllitrových hrneèkách èerná káva s milým, okouzlujícím
nádechem. Všichni tøi s hospodyní zasedli
ke stolu Pánì a pan Janoušek bez pobízení
vychutnával tu dobrou teplou kávu s pøísadou toho dobrého rumíèku. Po takovém
osvìžení je jistì více chuti k mluvení. Pan
Janoušek první ujal se slova o pøípravì na
tu porážku krmníka, která se bude konat
hned v úterý v èasných hodinách ranních.
A proè tolik støev je tøeba?
Panímáma Jandová hned na to èile odpovídá a hned zaène jmenovat a poèítat, komu
jsou povinováni oplátku donést. My každoroènì o masopustì dostáváme z porážek
krmníkù polévku, jitrnice, jelita a špekbuøta. My už tøi masopusty nic nedali a ještì
letošní rok musíme pøipoèítat. Tak jistì budeme potøebovat moc jitrnic, jelit, špekbuøtù a zvlášś polévky. Opravdu mám obavu,
že tìch støev bude málo, že jo pane Janoušku?“ „No já myslím, že tìch jitrnic bude
øádná panská korba, ale jak øíkáte panímámo, že se musíte tolika lidem revanšovat,
no snad bude nutné, abyste ještì pøikoupila
alespoò padesát sáhù støev. A teï zase my
budem plánovat, co nejdøíve je nutností si
vypùjèit nebo nechat udìlat. Vypùjèíte si
kladkostroj, dvì ty nový korby, dva kotle na
vaøení vody a masa, to všechno si vypùjèíte od milostpána ze zámku a také tu novou
voznici.“
Od Skramlíkù si vypùjèíte ty velké kolíbací
nože a øezaèku na øezanku, tu snad máte.
Truhláø Švec udìlá metr vysokou, metr hlubokou, metr širokou pìknì uvnitø vyhoblovanou kysnu a hlavnì ètyøi chlapi, kteøí se
práce nebojí. Panímáma vyskoèí od stolu
s vytøeštìnýma oèima jako když do ní høebík vrazí a udivenì se táže øezníka: „Prosím Vás, na co budeme potøebovat dvì korby, na co kysnu? Na co øezaèku a voznici,
na co budem potøebovat ty vìci?“ „Já vám
to teda povím“, usmívá se pan Janoušek
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zamìøoval s dìtmi na sportovní gymnastiku, rekreaèní sporty-hlavnì atletiku a v posledních letech i na florbal. Chyšecké dìti
získaly velké množství medailí na okresních soutìžích ve sportovní gymnastice,
atletice, plavání a ve florbale. Krajské a republikové medaile pak získávaly v atletice
a ve florbale. Od vzniku odboru také založil a organizoval, na poèest našeho prvního olympijského vítìze ve šplhu Bedøicha
Šupèíka, soutìž ve šplhu „Šplhoun Èertovy
hrbatiny“. Dlouhá léta je pøedsedou „Regionálního centra Písecko“-ÈASPV a byl také
èlenem VV Jè KASPV.
Pøi TJ Chyšky rovnìž byl spoluzakladatelem fotbalového oddílu a podílel se na výchovì mladých chyšeckých fotbalistù, kteøí
hráli svou soutìž na høišti v Hrazánkách.
Byl hlavním iniciátorem vybudování fotbalového høištì v Chyškách a tak chyšeèti fotbalisté mohli hrát i na domácím høišti.
Za svou èinnost byl ocenìn mnoha vyznamenáními, napø. je držitelem Ceny Otakara
Jandery, byl ocenìn ÈASPV zlatou medailí
dr. Miroslava Tyrše, dvakrát byl ocenìn
jako osobnost roku v okrese Písek èi vyhodnocen jako nejlepší trenér v anketì Milevských novin.
Za Výkonný výbor TJ Chyšky,z.s.
Patrik Bouška
a pokraèuje k vysvìtlení. „V jedné korbì
budem paøit krmníka, druhou upotøebíme
na rozvážení jitrnic, jelit a tlaèenek, voznici
na polévku, bednu na sádlo a øezaèku na
jeho øezání a øezání ovaru, který budem potøebovat do tìch špekbuøtù. Pøece nechcete, abych tolik sádla a tolik ovaru krájel nožem. To bych øezal nejménì dva a pùl dne
a toś všechno udìlat a do støev nacpat, to
bych tu musel bejt celej tejden. To já tolik
volného èasu nemám, rozumíte vy drndo?“
Pane Janoušku, vy jste èlovìk zlatej, vy jste
roztomilej, jedineènej, takových øezníkù
není ani v Èínì.
Ale, ale, jen ne tolik chvály, tolik povídání.
Já vím, že jste hodná, šikovná panièka a že
jistì nezapomenete koupit ani tu flaštièku
rumu navíc. „Ale co vás to napadlo, na rum
zapomenout?“ O to už se postará táta, v lipovém èaji máme rum rádi oba.“
Pan Janoušek ochotnì potvrzuje a schvaluje, že rum s lipovým èajem je jedineèný
zdravotní nápoj a jistì, že je lepší, než lék
od doktora Blábola. A že takový èajíèek
rychleji pùsobí na rozveselení mysli a rozproudìní krve. Víte, že znám jednu starší
hodnou panièku v Braníku, ta také chudák
trpìla na záduchu a na srdce. Ale když ji
doktor doporuèil pít ten rum s lipovým
èajem, tak byla jako rybièka a kdyby byla
neumøela, tak by jistì ještì žila. A proto aś
nám pánbíèek zdravíèko dá.“
Ale už je èas, abych jel, neboś cesta domù je
daleká. No ale Lenka zas všechno dohoní.
Tak dobrou noc a v úterý èasnì ráno jsem
tu a pøivezu s sebou všechny potøebné vìci,
které nutnì budem potøebovat k porážce.
V pondìlí ve statku u Jandù bylo vše v pøípravì na ten slavný den.
V úterý èasnì ráno, ještì byla tma, už byl
pan Janoušek ve dvoøe u Jandù. Dvùr byl
èistì umeten, vše ze dvora uklizeno jako
pøijímací síò na Pražském hradì. Pan øezník byl hluènì pøivítán jak majitelem, tak
jeho milovanou chotí, tak i též všemi pozvanými hosty a pøáteli. Pøivítání bylo bouølivé,
jako když arcivévoda Vilém nastoupil na
trùn královský. Pan øezník po dùkladném
obèerstvení pøipravil si všechny potøebné
nože a jiné pomùcky k tomu smuteènímu
aktu. Jako atlet vystoupil a mocnì zavelel:
Tak jdem na nìj.“
V nìkolika minutách, tam co bylo okno,
zela veliká, široká prostora jako vrata
u chyšecký garáže. Vzápìtí byla slyšet rána
a když utichla, bylo slyšet, jak silné øetìzy
kladkostroje øinèí a jak se šponují. Voda ve
dvou kotlích se již vaøila jako láva v sopce.
Stanislava Hejnová - kronikáøka
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Otevírací doby v Chyškách
Obecní úøad Chyšky
Pondìlí 8:00 - 11:00 hod. 12:00 - 17:00 hod.
Úterý 8:00 - 11:00 hod. 12:00 - 15:30 hod.
Støeda 8:00 - 11:00 hod. 12:00 - 17:00 hod.
Ètvrtek neúøední den
Pátek 8:00 - 11:00 hod. 12:00 - 14:00 hod.
Tel.: starostka 382 591 206
matrika 382 591 242
úèetní
382 591 508

Knihovna a Informaèní støedisko
Pondìlí
Úterý 10:00 - 11:30 hod.
Støeda
Ètvrtek 7:00 - 11:30 hod.
Pátek
9:30 - 11:30 hod.
Tel.: 725 935 576

12:00 - 17:00 hod.
12:00 - 15:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.
12:00 - 15:30 hod.

Praktická lékaøka MUDr. Šárka Peterková
Pondìlí
7:00 - 11:30 hod.
Úterý
7:00 - 11:30 hod.
Støeda
7:00 - 11:30 hod.
Ètvrtek
6:00 - 11:30 hod.
Pátek
6:00 - 11:30 hod.
Tel.: Chyšky 382 591 240
Sepekov 382 581 467

Chyšky
Sepekov
Chyšky
Chyšky
Sepekov

Dìtská lékaøka MUDr. Marie Bolková
Støeda
7:00 - 11:00 hod.
Tel.: 722 408 804
Tel.: 382 521 206

Rozpis bohoslužeb v Chyškách
Ètvrtek
Ètvrtek
Nedìle

17:30 hod. (zimní mìsíce)
17:30 hod. (letní mìsíce)
9:30 hod.

Pošta Chyšky - COOP
Pondìlí 8:00 - 12:00 hod.
Úterý 13:00 - 15:30 hod.
Støeda
8:00 - 12:00 hod.
Ètvrtek 13:00 - 15:30 hod.
Pátek
8:00 - 12:00 hod.
Tel.: 382 591 335

Ètvrtek
6:30 - 17:00 hod.
Pátek
6:30 - 17:00 hod.
Sobota
6:30 - 11:00 hod.
Tel.: 382 591 235

Hostinec “U Èižinských”
Pondìlí
10:00 - 22:00 hod.
Úterý
10:00 - 22:00 hod.
Støeda
10:00 - 22:00 hod.
Ètvrtek
10:00 - 22:00 hod.
Pátek
10:00 - 22:00 hod.
Sobota
9:00 - 22:00 hod.
Nedìle
9:00 - 22:00 hod.
Tel.: 604 648 800

Nákupní støedisko - Coop
Pondìlí
7:00 - 16:30 hod.
Úterý
7:00 - 16:30 hod.
Støeda
7:00 - 12:30 hod.
Ètvrtek
7:00 - 16:30 hod.
Pátek
7:00 - 16:30 hod.
Sobota
7:00 - 11:00 hod.
Tel.: 382 591 335

Nákupní støedisko - Prùmyslové zboží
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek
Sobota
Tel.:

7:30 - 12:00 hod.
7:30 - 12:00 hod.
7:30 - 12:00 hod.
7:30 - 12:00 hod.
7:30 - 12:00 hod.
7:00 - 11:00 hod.
382 591 246

12:30 - 16:30 hod.
12:30 - 16:30 hod.
12:30 - 16:30 hod.
12:30 - 16:30 hod.
12:30 - 16:30 hod.

Èerpací stanice - ZD - zima Tel.: 382 591 246
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek
Sobota
Nedìle

6:00 - 17:00 hod.
6:00 - 17:00 hod.
6:00 - 17:00 hod.
6:00 - 17:00 hod.
6:00 - 17:00 hod.
7:00 - 17:00 hod.
7:00 - 17:00 hod.

Èerpací stanice - ZD - léto Tel.: 382 591 246
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek
Sobota
Nedìle

Pekaøství Chyšky s.r.o.
Pondìlí
Úterý
Støeda

Vážení obèané,
protože se v zimní dobì mùže stát,
že v pøípadì nepøíznivého poèasí
nedojde k vyvezení všech popelnic
firmou Rumpold pøi svozu odpadu,
žádáme Vás, abyste nás o pøípadném
nevyvezení informovali neprodlenì
na telefonních èíslech
382/59 12 42 – paní Vaèlenová
382/ 59 15 08 – paní Petrová
a popelnice ponechali na místì,
abychom je mohli vyvézt.
Dìkujeme.

6:30 - 17:00 hod.
6:30 - 17:00 hod.
6:30 - 17:00 hod.

6:00 - 18:00 hod.
6:00 - 18:00 hod.
6:00 - 18:00 hod.
6:00 - 18:00 hod.
6:00 - 18:00 hod.
7:00 - 18:00 hod.
7:00 - 18:00 hod.

Sòatky

Kostel sv. Prokopa:
Martin Prášek z Rùžené a Magdaléna Fousová z Drahenického Málkova
dne 24.07.2021

Provozní doba úøadu o Vánocích:
Bude otevøeno standartnì,
pouze 23.12.2021 bude úøad zavøen
a 31.12.2021 bude otevøeno
pouze do 12 hodin.

Krásný den
do Chyšek!

V úvodu mého pozdravu Vám paní starostko Hejnová
a paní Kváèová moc a moc dìkuji za zasílání „Obèasníku
Chyšecko“. Moc mne potìší a vrátí zpìt do mé krásné rodné obce. V letošním roce jsem oslavil 85. narozeniny. Vìk
je to jistì hezký, ale chybí zdraví. Jistì v Chyškách žije mùj
vrstevník - vrstevnice. Posílám jim svùj nejvøelejší pozdrav
a pøání dalších let. Je to dlouhá doba, kdy jsme jásali nad
koncem II. svìtové války, vítali své osvoboditele a klanìli
se pøed padlými. Dnes je doba, kdy znovu hrozí nový konflikt. Moc pøeji všem našim dìtem, vnukùm a pravnukùm
do mých rodných Chyšek a všem na celém svìtì, aby byl
mír. Lidé si musí uvìdomit, že tuto válku by nikdo nevyhrál
a ta hrùza nás a naše potomky nesmí potkat! Snad to lidé
pochopí? Zdravím všechny do Chyšek, pøeji požehnané Vánoce, zdraví a štìstí do všech domovù.
S pozdravem Jan Vosátka z Duchcova

Chyšky, èást Rùžená – u kaplièky

Vojtìch Chochole z Rùžené a Tereza Chocholoušková ze Starých Mitrovic
dne 10.09.2021

Chyšky, èást Kvìtuš - zahrada

Miroslav Lalák z Nechvalic a Lenka Eisenreichová z Nechvalic
dne 07.08.2021

Vojtìch Štochl z Kvìtuše a Lucie Èapková z Kvìtuše
dne 31.07.2021

Michal Procházka z Vápenice a Ema Žáková z Pøíbrami
dne 16.10.2021

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

Narozená miminka
Kabeláèová Anežka ze Záluží
Pudilová Štìpánka z Rùžené
Jakešová Nikola z Chyšek
Králová Adéla z Nové Vsi
Timotej Turek z Chyšek

S velkou radostí pøeji narozeným obèánkùm Obce Chyšky
pevné zdraví, štìstí, radost a lásku v celém jejich životì.
Stanislava Hejnová - starostka
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Jubilea
75 let
Dvoøáková Ludmila z Kvìtuše
Souèková Miloslava z Kvìtuše
Vostøák Václav z Rùžené
Kohoutová Marie z Chyšek
Lívancová Rùžena z Chyšek
Jarolímek Václav z Vilína
Zdìnková Ludmila z Chyšek
Kroužek Vladislav z Chyšek

80 let
Janoušková Marie z Chyšek
Štìpánková Marie z Ratiboøe
Kašpar Josef z Nové Vsi

C H YŠECKO

Zelenková Bohumila z Hrachova
Kudrna Josef z Chyšek
Hùlková Alena z Chyšek
Novák Ladislav z Kvìtuše

85 let
Šśovíèek Stanislav z Chyšek
Zelenka Vladimír z Hrachova

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

CHYŠECKO - obèasník ze života obce a okolí

Obèasník ze ivota obce Chyšky a okolí

Opustili nás
Kohout František z Chyšek
Mikotová Anna z Nálesí
Pešièka Zdenìk z Hnìvanic
Sluková Žofie z Ratiboøe
Dovolte mi, abych vyjádøila všem pozùstalým
hlubokou soustrast jménem Obce Chyšky.
Stanislava Hejnová - starostka
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