Vážení obèané,
Toto èíslo „Chyšecka“ je vìnováno oslavì výroèí 725 let od první písemné zmínky o osadì Chyšky, která probìhla v sobotu 11. èervna.
Myšlenka, uspoøádat oslavu k tomuto výroèí, vznikla už na konci loòského roku. Byla
pøijata a podpoøena zastupitelstvem obce a byly zahájeny pøípravy.
O myšlence, že oslavy výroèí je tøeba organizovat a pøipravovat spoleènì se všemi obèany
osad, které patøí k Chyškám, se hovoøilo témìø od poèátku. Po první schùzce zastupitelstva obce a zástupcù spolkù èinných na chyšecku bylo jasné, že se myšlenka spoleèných
oslav výroèí ujala. Samozøejmì byli i tací, kteøí se o akci nezajímali nebo ji považovali za
zbyteènou. Ukázalo se však, že každá taková akce, nebo jí podobná, je užiteèná. Stmeluje
a sdružuje lidi ve spoleèném díle a napomáhá k dosažení spoleèného cíle.
Na poèátku letošního roku se zaèalo pracovat na sestavení programu. V poèátcích byli
do pøíprav zapojováni pøedevším nejbližší spolupracovníci a sympatizanti této myšlenky. Postupem èasu pøibývalo osob, které se zaèaly zabývat pøípravou.
Výsledkem byl pøipravený program, kterého se aktivnì úèastnilo velké množství lidí.
Program byl rozdìlen na oficiální – dopolední èást a odpolední – zábavnou èást. V dopoledním programu se plánovalo setkání obèanù a místních spolkù s pøedstaviteli obce,
farnosti a pozvanými hosty. Mezi pozvanými hosty byl hejtman Jihoèeského kraje Jiøí
Zimola, námìstkynì hejtmana Mgr. Ivana Stráská, senátor Mgr. Pavel Eybert, PhDr. Miloslav kardinál Vlk, souèasný faráø Mgr. Pius Vágner O.Praem, faráøi, kteøí v chyšecké
farnosti v posledních letech pùsobili P. Jakub Berka O.Praem, P. Metod Kozubík O.Praem,
P.Mgr. Zdík Jordánek O.Praem a starostové z okolních obcí. Mezi pozvanými hosty byl
i Ing. Petr Paukner, který finanènì podporuje výstavbu varhan v kostele sv. Prokopa.

Obecní kroniky

Podìkování
sponzorùm
Oslava se uskuteènila za finanèní podpory v rámci dotaèního programu Jihoèeského kraje.
Dìkujeme za poskytnutí podpory Základní škole Chyšky,
Mateøské škole Chyšky a za
sponzorské dary firmám, spolkùm i obèanùm.
Za Obec Chyšky
starosta obce Ing. Miroslav Maksa

    

Spolkové kroniky
Obecní kronika

Dalšími pozvanými hosty byli bývalí i souèasní øeditelé i øeditelky základní školy a mateøské školky. Pozváni byli i bývalí starostové a bývalí radní.
Souèástí dopoledního programu byly i kulturní akce. Bylo pøipraveno otevøení výstavy
obrazù manželù Bohumila Matìjíèka a Marie Šśastné ve výstavní síni a v obøadní síni
byla pøipravena prezentace spolkových, školních a obecních kronik.
V odpoledním programu byla pøipravena pøedevším zábava pro dìti i dospìlé. Hudba v podání kapely Kovaèka, Tichá pohoda a Paradoxy bavila pøítomné až do noèních
hodin. Sportovní a soutìžní vyžití, zejména pro dìti, zajistili èlenové spolkù ze všech
osad. Odpoledne bylo v rámci akce Víkend otevøených zahrad 2016 odehráno divadelní
pøedstavení pro dìti Elišèiny pohádky, jehož poøadatelem byl spolek Naše Chyšecko.
Oslava se uskuteènila bìhem dopoledne na návsi pøed budovou obce a farskou zahradou a odpoledne se vìtšina akcí pøestìhovala ke kulturnímu domu. Poèasí oslavì pøálo,
nebylo pøílišné horko, bylo témìø bez vìtru.
Z prùbìhu celého dne byla vytvoøena spousta fotografií profesionálními i amatérskými
fotografy. Dìní celého dne bylo zaznamenáno regionální televizí z Milevska. Nìkteré
fotografie jsou použity v tomto vydání obèasníku Chyšecka.
Jak bylo øeèeno, na pøípravì a realizaci výroèí se podílelo mnoho osob, spolkù, spolupracovníkù a blízkých osob. Rád bych jim všem za jejich snahu, aktivní pøístup k pøípravì
a poøádání oslavy podìkoval. Museli jistì obìtovat nemalé úsilí a energii, mùže jim však
být útìchou, že pro obec byl tento významný okamžik dùstojným pøipomenutím historického i souèasného života v obci v oèích nejen místních obèanù, ale i široké veøejnosti.
Dìkuji všem.
Starosta obce Ing. Miroslav Maksa

Kroniky základní školy
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Výstava akademických malíøù
Pøi pøíležitosti oslav 725 let od první zmínky o obci Chyšky byla též otevøena pøed
celodenním kulturním programem výstava obrazù akademické malíøky paní Marie Šśastné a akademického malíøe pana
Bohumila Matìjíèka. Realizaci výstavy
organizovala paní Mgr. Hana Zemanová
za vydatné pomoci Jiøího Matìjíèka ak.
mal. - odborného restaurátora (syna výše
zmiòovaných malíøù) a pracovníkù obecního úøadu – pana starosty ing. Miroslava
Maksy, paní Kváèové a paní Vaèlenové.
Slavnostního otevøení se úèastnil Jiøí Matìjíèek, paní Darina Smetánková, senátor
Mgr. Pavel Eybert, místostarosta mìsta
Milevska Martin Tøeštík, dìkan Jakub Berka, O.Praem a Zdenìk Vágner, O.Praem
a ostatní hosté. Po zahájení výstavy panem
starostou pronesl velmi pìkná slova pan
Jiøí Matìjíèek, který vyzdvihl lásku obou
rodièù k tomuto krásnému a neobvykle
výtvarnì zajímavému kraji.
Všechny pøítomné kromì jiných prací zaujala Kytice - olej na plátnì a autoportrét
samotné malíøky, který namalovala jako
jednadvacetiletá. Od jejího manžela to byla
zase Finská krajina též olej na plátnì.

Marie Šśastná se narodila v roce 1920
v Ivanovicích na Hané a zemøela v roce
2000 v Praze. V letech 1945-1950 studovala na Akademii výtvarných umìní
v Praze (tøídní mistr prof. Vlastimil Rada).
V letech 1950-1951 zažila ,,èestný rok“
na Akademii u prof. Vladimíra Silovského.
V roce 1951 se stala èlenkou pražského
umìleckého spolku ,,Umìlecká beseda“
a Svazu èeskoslovenských výtvarných
umìlcù v Praze. V roce 1976 dostala cenu
Ministerstva kultury v Praze. Vlastní výstavy mìla v roce 1961 v Praze (Bulharské kulturní centrum), v roce 1961 v Aši,
v roce 1976 v Praze, v roce 1976 ve Strakonicích (Hradní galerie).
Úèastnila se skupinových výstav v tuzemsku a v zahranièí, sympozií v Rumunsku,
Polsku, Bulharsku, Jugoslávii, NDR, NSR,
Itálii, Francii, Øecku, Rakousku, Belgii
a Holandsku. Marie Šśastná tvoøila v jižních Èechách, na Moravì, na Slovensku,
v bývalé Jugoslávii, Itálii, Francii, ale pøedevším v Praze a v Podchýšské Lhotì .
Akademický malíø Bohumil Matìjíèek se
narodil 9. 6. 1925 v Plechovì u Tábora
a zemøel 13. 2. 1998 v Pøíbrami. V roce

Hosté pøi prohlídce výstavy, u obrazu Kytice
1943 vystudoval Grafickou státní školu
v Praze. V letech 1945-1950 studoval na
Akademii výtvarných umìní v Praze (od
roku 1946 tøídní mistr u prof. Vlastimila
Rady). V letech 1950-1951 strávil ,,èestný
rok“ na Akademii u prof. V. Pukla. V roce
1951 se stal èlenem pražského umìleckého spolku Umìlecká beseda a Svazu èeskoslovenských výtvarných umìlcù v Praze.
Vlastní výstavy mìl v roce 1961 v Aši
a v roce 1975 v Praze v Galerii ,,Nová síò“,
ale i v zahranièí. Úèastnil se mezinárodních sympozií (spoleènì se svou ženou)
v Jugoslávii, Polsku a hlavnì ve Finsku.
Svazem èeských výtvarných umìlcù byl
vysílán do zahranièí nejen jako schopný
umìlec (nebyl èlenem KSÈ), ale také pro
svoje velmi znaèné jazykové znalosti. Bohumil Matìjíèek maloval pøevážnì v Praze, kde žil, v jižních Èechách, ale také
na svých studijních cestách v zahranièí,
napøíklad v Bulharsku, Jugoslávii, Itálii,
Francii, NDR atd. Zabýval se také restaurováním starých fresek a sgrafit (napø. renesanèní sgrafita na zámku Nelahozeves).
Restauroval také nástìnné malby na fasádì radnice v Sedlèanech. Nezapomenutelným pro nás zùstane sgrafito dívky
s luèním kvítím na fasádì chyšeckého

Jiøí Matìjíèek a Darina Smetánková u obrazu Finská krajina

Slavnostní zahájení výstavy

Hosté

Hosté

V hovoru o díle

kulturního domu, které dodnes zdobí jeho
prùèelí. Rád maloval krajinu. Chutnaly mu
škvarky a pivo, byl velmi komunikativní
a mìl rád místní lidi.
V Podchýšské Lhotì mìli manželé Matìjíèkovi chalupu. Zdejší krajinu zobrazili na
mnoha obrazech. Jejich díla jsou umístìna
v mnohých státních institucích v Èechách,
v soukromých sbírkách a také i v zahranièí. Mìli dva syny. Jeden syn je fotograf.
Druhý, Jiøí Matìjíèek, stejnì jako rodièe,
akademický malíø a restaurátor, který
v Podchýšské Lhotì tráví svùj volný a též
pracovní èas se svou ženou Darinou Smetánkovou a dìtmi. Manželka je zároveò
jeho kolegyní v oboru a také získala pozitivní vztah k tomuto místu. Jiøí Matìjíèek
tak zùstal vìrný tomuto kraji od dìtství,
kdy sem jezdil se svými rodièi. Restauroval kromì jiných umìleckých dìl také
sochy z orloje na Staromìstském námìstí v Praze a restauroval nástìnné malby
v chyšeckém kostele sv. Prokopa. Jako dar
kostelu oba manželé zrestaurovali sochu
ukøižovaného Krista, která je umístìna
v klenbì Vítìzného oblouku a byla vysvìcena kardinálem Miloslavem Vlkem.
Mgr. Hana Zemanová
a ak. mal. Jiøí Matìjíèek

CHYŠECKO - obèasník ze života obce Chyšky a okolí 3/2016
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Zahájení oslav - nástup spolkù
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Slavnostní shromáždìní pøed obcí
Zahájení a projevy

Diváci a hosté, Vokalistky

Slavnostní mše

Dekorování hostù a praporù

Pokládání vìnce u pomníku legionáøù z 1. svìtové války

CHYŠECKO - obèasník ze života obce Chyšky a okolí 3/2016

Pamìtní zápis do obecní kroniky
pøi pøíležitosti oslavy
725 let od první písemné zmínky
o obci Chyšky
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Mgr. Pavel Eybert
senátor

p. Jakub Berka O.Praem

Jaroslav Kubec - bývalý starosta obce Chyšky
starosta SH ÈMS - okrsek Chyšky

p. Mgr. Pius Vágner O.Praem

Václav Pudil
bývalý starosta obce Chyšky

Mgr. Martin Tøešòák
místostarosta mìsta Milevska

Petr Štìpánek
starosta obce Petrovice

Ing. Arnošt Novák
starosta obce Nadìjkov

Václav Calta
místostarosta obce Chyšky

Ing. Miroslav Maksa
starosta obce Chyšky

První zmínka o vesnici Chyšky pochází
z roku 1291. Je to rok, kdy v našich zemích
vládl poslední král z rodu Pøemyslovcù –
Václav II. Tenkrát byla Chyška majetkem
pražského biskupství, ale mùžeme si být
témìø jisti, že její historie sahá ještì dále do
let minulých. V tìch dobách bylo na území
dnešní obce mnoho hustých lesù a podle
historických domnìnek právì uprostøed
tìch lesù postavili lidé pár chýší a podle
nich mohla být vesnice nazvána Malá Chýška, pozdìji Chýška a nakonec se ustálilo
pojmenování Chyšky.

To byly strohé údaje z historie obce. Minulost, to ale nejsou jen data a jména. Je
to èas, který uplynul, ale po celý ten èas se
v naší osadì støídaly generace našich pøedkù a každá z nich zanechala v historii svou
nesmazatelnou stopu. Bez jejich tvrdé døiny, odøíkání a velikého úsilí bychom dnes
nežili v takové obci, v jaké žijeme.

Když se spolky shromáždily na návsi a probìhly oficiální proslovy senátora Mgr. Pavla Eyberta, starosty obce Ing. Miroslava
Maksy a místostarosty Václava Calty, zaèala
slavnostní mše. Sloužil ji páter Pius spoleènì s dìkanem Berkou, který k nám pøijel
jako host. Po mši probìhl slavnostní zápis
do pamìtní knihy obce. Hezké a srdeèné
vzkazy nám do ní vepsal senátor Mgr. Pavel Eybert, páter Jakub Berka, páter Pius,
bývalí starostové obce Chyšky Václav Pudil
a Jaroslav Kubec, místostarosta mìsta Milevska Mgr. Martin Tøeštík, starosta Petrovic
Petr Štìpánek, starosta Nadìjkova Ing. Arnošt Novák, starosta Chyšek Ing. Miroslav
Maksa a místostarosta Chyšek Václav Calta.

Mgr. Pavel Eybert spoleènì se starostou
Ing. Miroslavem Maksou a místostarostou
Václavem Caltou. Národní hymnu zazpívaly
chyšecké Vokalistky, které svým zpìvem
doprovodily i slavnostní mši.

Historie obce – ohlédnutí za oslavou

Podle nìkterých pramenù se prý u nás tìžilo zlato. Svìdèí o tom ráz okolní krajiny, zejména smìrem k osadì Hrachov. Zde jsou
patrné hromady vytìžené zeminy. Zdejší
kostel je zasvìcen svatému Prokopovi, což
by mohlo svìdèit pro to, že zde žili havíøi.
Svatý Prokop je jejich patronem.
V roce 1390 byl majitelem Chyšek Jindøich
z Rožmberka. V dobì husitských válek byl
zdejší kostel vypálen husity, kteøí táhli od
Mladé Vožice na Milevský klášter. Faráøe
vyhnali a z kostela zbyl jen dnešní presbytáø.
Rožmberkové utrpìli za husitských válek
citelné finanèní ztráty a tak museli nìkterý
svùj majetek prodat. V roce 1480 prodali
Chyšky rytíøùm Doudlebským z Doudleb.
Rytíø Jindøich Doudlebský v Chyškách žil.
V roce 1599 zde obnovil kostel, faru a špitál pro chudé. V roce 1610 dal pøi kostele vystavìt kapli svaté Trojice, která dnes
slouží jako sakristie. Když v roce 1614 zemøel, byl právì v této kapli pochován.
Ještì, než zemøel, odkázal Chyšky mìstu
Písku spoleènì s usedlostmi v Hrachovì,
Radošovì a Branišovì na milosrdné skutky,
na knìze pod obojí, správce školy a zaopatøení šesti chudých v chyšeckém špitále.
Mìsto Písek o Chyšky pøišlo po bitvì na
Bílé Hoøe. Potom se majitelé Chyšek èasto
støídali. Posledním majitelem Chyšek byl
Jan Síbrt.
Pozdìji byly pozemky místního velkostatku
rozprodány a místní lidé tak mìli možnost
získat vlastní majetky.

Nìkteøí z nich jsou zapsáni v kronikách. Je
ale více tìch, o kterých kroniky mlèí, avšak
jejich zásluhy nejsou malé. Chyšecký kraj
patøil vždy k tìm chudším a život v nìm nebyl lehký. Nevyhnuly se nám války. Mnoho
mužù z Chyšecka v té první zahynulo. Také
ta druhá nebyla pro zdejší obyvatele bez následkù. Pøesto dokázali vše pøekonat, žít dál
a tvoøit pro další generace. Když se rozhlédneme kolem sebe, všude vidíme výsledky
jejich práce. Za vše, co vykonali a na co my
dnes mùžeme navázat, jim patøí veliké podìkování. Aś už tìm z té vzdálenìjší minulosti
èi tìm, které máme ještì ve své pamìti.

Slavnostního položení vìnce u památníku
padlým v 1. svìtové válce se ujal senátor

Jedním z bodù programu bylo také symbolické pøedání èástky 250 000 Kè od obce
Chyšky chyšecké farnosti na poøízení nových varhan od italského varhanáøe Giovanniho Pradelly. Obec si tak adoptovala
jednu z hlavních píšśal varhan.
Celým dopoledním programem provázel
Tadeáš Vaverka. Dìkujeme všem, kteøí se
na pøípravì i prùbìhu oslavy podíleli za
jejich èas a ochotu pomoci k tomu, aby se
oslava vydaøila.
Stanislava Hejnová - kronikáøka

Když si budeme vážit svých pøedkù a jejich
práce, když se budeme snažit zvelebovat
naši obec jako oni, budou si snad budoucí
generace vážit i nás.
Oslava 725. výroèí od první zmínky o obci
Chyšky, která se konala v sobotu 11. èervna, mìla být pøipomenutím a oslavou bohaté minulosti naší vesnice a vzpomínkou na
ty, kteøí zde byli pøed námi. Byla ale také
ukázkou toho, jak obec žije dnes. Také
dnes žije v Chyškách mnoho lidí, kteøí
svou prací pøispívají ke zvelebování obce a
k jejímu rozkvìtu. Nìkteøí z nich jsou èleny spolkù a právì spolky svým nástupem
oslavu zahajovaly. V úvodu prùvodu jsme
tedy vidìli hasièe Chyšek a z okolních osad
v uniformách. Kvìtušští hasièi pøijeli v dobových stejnokrojích se svou historickou
støíkaèkou, kterou táhli konì pana Fuèíka
z Božetic. V uniformách a v hojném poètu
se zúèastnili také myslivci, jejichž sdružení má v naší obci velmi dlouhou tradici.
Nechybìli ani skauti v krojích. Ti posléze
zajistili èestnou stráž u památníku padlým
z první svìtové války, kde byl slavnostnì
položen vìnec.

Historie a souèasnost osad - tématické panely u Kulturního domu Chyšky
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Slavnostní odpoledne plné her
V sobotu odpoledne, pøi výroèí 725 let od první písemné zmínky o obci, se místo pod kulturním domem zaplnilo soutìžemi, spoleèenskými venkovními hrami a malováním na chodník. Všechny dìti i dospìlí se mohli zúèastnit plnì pøipraveného programu a vysloužit si
groše, za které pøišla náležitá odmìna.
Vše bylo pøipraveno díky aktivitì místních spolkù SDH Chyšky, SDH Nová Ves, SDH Ratiboø,
FC Chyšky, TJ Chyšky, Florbalistù, Skautského oddílu, Vèelaøù a také zastupitelù obce. Kdo
nepøišel soutìžit, mohl si prohlédnout bannery o vesnicích, vyzkoušet si a nìco zajímavého
se dozvìdìt o øemeslech jako je tesaøství – sekání trámù, vèelaøství a keramika.
V kulturním domì si mohli návštìvníci prohlédnout prezentaci základní a mateøské školy,
shlédnout promítání fotografií z okolí obce pøipravené Naším Chyšeckem a zároveò zakoupit plaketu k výroèí 725 let od první písemné zmínky o obci Chyšky. Nechybìlo ani letecké
modeláøství a model tanku, který byl nejen na ukázku, ale i na vyzkoušení. SDH Chyšky si
pøipravil den otevøených dveøí, kde byla mimo jiné i ukázka hasièské výzbroje. TJ Chyšky
zaštiśovala bìh na 725 m. Nejvìtším lákadlem byl ale pro všechny Martin Komárek, jeden z
nejlepších døevorubcù svìta v døevorubeckém sportu. Svým umìním ohromil malé i velké
diváky. Po celou dobu této akce vyhrávaly k poslechu i k tanci kapely Kovaèka, Tichá Pohoda a Paradoxy, kterým patøí také velký dík.
Na závìr oslavy nechybìl ohòostroj, který byl vidìt široko daleko a ukonèil tak celodenní
program. Všem, kdo se podíleli, dìkujeme za ochotu, èas a vynaloženou práci pøi pøípravì.
Velké podìkování patøí i sponzorùm.
Lenka Kváèová - knihovnice

Hudba k poslechu a tanci

Ukázky požární techniky, øemesel, modeláøství, vèelaøství, keramiky

zdroj: Jižní Èechy teï

Ceny za soutìže, upomínkové pøedmìty

Pamìtní plakety lze zakoupit v kanceláøi obce.
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Bìh ulicemi obce na 725 m
V sobotu 11.èervna 2016 obec Chyšky slavila výroèí 725 let
od první písemné zmínky o obci. Významnì se na kulturních
a spoleèenských akcích podílely místní spolky a sportovní
kluby. Ty se také podílely na odpoledním programu pro dìti
v okolí chyšeckého kulturního domu.
Místní atletický oddíl TJ Chyšky uskuteènil v rámci oslav bìh
ulicemi obce na 725 m, symbolizujících poèet let od první
písemné zmínky o obci. Každý pøítomný se mohl pøidat za
trojici dìtí ve žlutých dresech s èísly pøipomínajícími 725.
výroèí. Èíslo sedm nesla na hrudi Natálie Miòhová, èíslo dvì
Mareèek Èermák a èíslo pìt Monika Melkesová. K nim se
pøidali další bìžci.
Mgr. Josef Fuka, pøedseda TJ Chyšky
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V otevøené zahradì ožily Elišèiny pohádky
Každý rok se na zaèátku èervna koná Víkend otevøených zahrad. Letos se k celkovým
180 zapojeným zahradám pøidala i chyšecká farská zahrada, kterou již nìkolik let zvelebuje spolek Naše Chyšecko a dobrovolníci z øad obyvatel Chyšek. Letošní roèník se
termínem sešel s oslavou 725. výroèí první písemné zmínky o obci Chyšky a doplnil tak
program oslav.
V rámci Víkendu otevøených zahrad mohli návštìvníci nejen obdivovat rozkvetlé trvalkové záhony a promyšlenou kompozici chyšecké návsi z dílny architektonického ateliéru
Kontinual. Sobotní odpoledne 11. èervna 2016 zpestøilo také loutkové divadlo Já to jsem
Víti Marèíka mladšího s pøedstavením Elišèiny pohádky.
Farskou zahradu zaplnili diváci všech vìkových kategorií, aby si vychutnali umìní divadla jednoho herce s marionetami. Dìtem i dospìlým pohádka o princeznì, která se vydala
hledat milovaného prince a vysvobodit ho ze spárù èerveného draka, pøipomnìla význam
pøátelství a nezištné pomoci. Vtipné glosy a hudební vsuvky pobavily diváky a rozzáøily
podmraèené odpoledne.
Dìkujeme divadlu Já to jsem za bájeèné vystoupení a Nadaci Vodafone, která akci podpoøila v rámci projektu Našeho Chyšecka Jdeme do finále. Díky patøí i divákùm a návštìvníkùm, bez nichž by nemìlo smysl podobné akce poøádat.
Vladimíra Bendová

Oprava tiskové chyby
Omlouváme se za chybnou informaci na banneru osady Vilín, kde jsme uvedli, že
návesní kaple je zasvìcena Pannì Marii. Bohužel jsme èerpali z chybného zdroje,
kde je toto uvedeno. Ve skuteènosti je návesní kaple, kterou dala v roce 1907 vystavìt rodina Nìmeèkova, zasvìcena Božskému srdci Pánì a výklenková kaplièka na
okraji osady ve smìru od Chyšek Pannì Marii královnì rodin.

Podìkování autorùm fotografií
Dìkujeme za poskytnutí fotografií z objektivù sleèny Ivety Hejnové, sleèny Terezy
Maksové a pana Martina Pelicha, které byly použity v tomto mimoøádném vydání
obèasníku Chyšecko.
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