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5,- Kč

Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz

Poděkování

Město Pyšely

Adresa: nám. T. G. Masaryka 4, 251 67 Pyšely
Telefon:
323 647 218
Fax:
323 647 452
Http://www.pysely.cz

SDH Pyšely na podzim loňského roku požádal o finanční příspěvek z nadačního fondu ČEZ
na dovybavení zásahové jednotky JSDHO Pyšely. Požádali jsme
o 180 tisíc Kč s tím, že město Pyšely přispěje částkou 22.036 Kč na
vybrané potřebné vybavení. Bylo
nám nakonec schváleno z nadačního fondu ČEZ 150.000 Kč a tak jsme zbývajících 30 tisíc dodali z prostředků SDH Pyšely. Z těchto prostředků byla zakoupena nová požární
stříkačka PH-ALFA 2, elektrické kalové čerpadlo READY 8, plovoucí sací
koš Amphibio a dvě kompletní sady zásahových hadic.
Děkujeme nadaci ČEZ a městskému úřadu.
www.hasicipysely.cz
mob: 724196699, 724196700

IČO:
00240664
E-mail: urad@pysely.cz

ZMĚNA CEN VODNÉHO A STOČNÉHO
PLATNÁ
OD 1. LEDNA 2016
Zastupitelstvo města Pyšely na svém řádném zasedání č. 8/2015
dne 9. 11. 2015
rozhodlo následovně:

Usnesení zastupitelstva města Pyšely č. 5-8-2015
„Zastupitelstvo města Pyšely schvaluje dokument nazvaný Výpočet (kalkulace)
cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2016 vypracovaný Zbyňkem Pešou
v jím předloženém znění. Na základě tohoto dokumentu stanoví zastupitelstvo
města Pyšely cenu nedotovaného vodného na finanční částku ve výši 41,50 Kč
za 1 m³ včetně DPH a cenu nedotovaného stočného na finanční částku ve výši
46,20 Kč za 1 m³ včetně DPH. Uvedené ceny budou platné od 1. ledna 2016.“

Usnesení zastupitelstva města Pyšely č. 6-8-2015
„Zastupitelstvo města Pyšely schvaluje návrh finančního výboru na zajištění
plnění fondu obnovy vodovodu a kanalizace města Pyšely snížením dotací a tím
zvýšením cen dotovaného vodného a stočného od 1. ledna 2016 z cen
stávajících na cenu dle návrhu finančního výboru následovně: Nová cena
dotovaného vodného je stanovena na finanční částku ve výši 28,-Kč za 1 m³
včetně DPH a nová cena dotovaného stočného je stanovena na finanční
částku ve výši 40,- Kč za 1 m³ včetně DPH.“

PYŠELSKÉ MUZEUM
náměstí T.G.Masaryka 34 (I.patro nad drogerií)
STÁLÁ EXPOZICE
OTEVŘENO OD 8.4.2016 DO 6.11.2016
PÁTEK 10–12 13–15
SOBOTA 10–12 13–16
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Odpady
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Třídění odpadů v Pyšelích

Zaječice

Pyšely

Ochrana životního prostředí , udržitelnost rozvoje, recyklace – to je téma dne. Díky legislativě a také tlaku EU je zpracování a likvidace odpadu pod drobnohledem a hned tak se to nezmění. A rozhodně to nebude levnější. Velmi ožehavým a často diskutovaným tématem je nakládání s odpadem v obci, a to jak
z pohledu poplatků, tak z pohledu třídění odpadu.
Letos v zimě paní Lenka Smrčková z Pyšel v rámci své diplomové práce zpracovala dotazník na téma Odpady v Pyšelích. Na dotazník odpovědělo 150
domácností ze všech částí Pyšel (Pyšely 89 domácností, Zaječice 36, Kovářovice 6, Nová Ves 8 a Borová Lhota 11), což odpovídá přibližně ¼ všech domácností.
Z vyhodnocení dotazníku máme k dispozici zajímavé údaje:
•
64 % domácností má ke kontejnerům na tříděný odpad méně než 300m
Termíny svozu odpadů
•
94,7 % domácností odpad třídí
Bioodpad (hnědé nádoby)
pondělí
1 x týdně
•
více než 90 % tázaných třídí papír, plast a sklo
Komunální odpad
úterý
1 x týdně
•
68,5 % tázaných odnáší tříděný odpad týdně nebo častěji
Plasty
úterý
1 x týdně
•
87,5 % tázaných uvádí, že nádoby jsou často plné
•
50 % tázaných odveze odpad na jiné sběrné místo
Papír
středa
1 x týdně
•
20,5 % se snaží odpad do kontejneru vecpat
Sklo
čtvrtek
1 x za 14 dní
•
bioodpad třídí 85,2 % tázaných
Nápojové kartony
úterý
1 x týdně
•
67,4 % tázaných nepoužívá vlastní odvoz na kompostárnu
•
60 % tázaných je se současným systémem svozu spokojeno.
Obyvatelé se v jedné z otázek mohli vyjádřit k současnému stavu a nejčastěji se vyskytoval názor, že kontejnery jsou často plné, je málo nádob, poplatky
jsou příliš vysoké, zejména ve vztahu k množství vyprodukovaného odpadu a mnoho obyvatel není spokojeno s nepořádkem kolem sběrných míst. Dále mohli
obyvatelé sdělit svůj návrh na zlepšení stavu, z čehož vyplynul požadavek na více sběrných nádob nebo častější odvoz, lepší osvětu k třídění odpadu a také
zveřejnění dnů svozu odpadu.
Díky práci paní Smrčkové a spolupráci s městským úřadem jsou v tabulkách uvedeny základní informace, které snad pomohou zlepšit situaci.
Samozřejmě nadále funguje pro
Aktuální umístění veřejně přístupných kontejnerů (leden 2016)
nadměrný odpad velkoobjemový
Plast
Papír
Nápoj. kartony
Sklo
Elektro, baterie
Kovy
Bio
Textil
Místo
kontejner v areálu ČOV v Pyšelích
Bytovky
2
1
1
1
a každou první sobotu v měsíci lze
odložit železo a jiné kovy v areálu
Náměstí
2
1
1
1
hasičské zbrojnice.
u Smrčků
Do budoucna se počítá s navýNáměstí
2
šením počtu nádob tříděného odpau Heřmanů
du a navýšení počtu sběrných míst.
Náměstí u MěÚ
2
2
1
1
1
1
Dny svozu budou uveřejněny i na
Na Košíku
2*
1
1
stránkách města, včetně umístění
Na Letné
2*
1
1
kontejnerů.
A teď trochu legislativy…
U Prádla (školka)
2
1
1
1
V průběhu letošního roku by
U Sádky
2*
1
1
1
měl být schválen nový zákon o odNa Brabenčí
1
1
1
padech a k němu prováděcí vyhlášNa Ohradě
2
1
1
ky. Předpokládá se, že bude platit od
ČOV
1
1
1
1.1.2018. Základním cílem nového
zákona bude postupně omezit a zrušit
Nová Ves
2
2
1
skládkování komunálního odpadu,
Hřbitov
2
2
zejména výrazným navyšováním
Náves
2*
1
1
poplatků za skládku. Zákon také
Hospoda
U
hřiště
1
*
1
1
1
1
1
klade velký tlak na třídění odpadu.
Konečně přichází systém „platíš toChytárna
1*
1
1
lik, kolik vyhodíš“, ale je zřejmé, že
Kovářovice
2*
1
1
1
poplatky za likvidaci odpadu porosBorová Lhota
2
1
1
1
tou. Znamená to také, že se současně
fungujícím systémem svozu odpadu Nádoby na plast označené * jsou vhodné i pro nápojové kartony
dožijeme do platnosti nového zákona a že je na čase začít si trénovat třídění a minimalizaci vlastního odpadu.
V komentářích se občas objevuje argument, že „třídění se nevyplatí“, protože „poplatek je i tak vysoký a třídění ho nesníží“. V dnešním systému to tak
možná je. Nicméně NEtřídění by poplatek ještě zvýšilo. Buďme rádi za ty, kteří třídí už teď a učí to své děti. Záchrana deštných pralesů a odstranění plastů
z oceánů jsou určitě důležitá témata, ale začít lokálně (tj. u sebe J) má mnohem větší dopad. (více na www.jaktridit.cz, www.tridime.cz )
A na závěr pár čísel:
• každý týden nás stojí svoz komunálního odpadu fixní částku 9.367 Kč za ujeté kilometry; cena za to, že naprostá
většina obyvatel bydlí ve vlastním rodinném domě
• průměrně se měsíčně odveze 47 tun komunálního odpadu; zajímavé je, že se nijak výrazně neliší zimní a letní měsíce
(v zimě se vozí popel, co jde do popelnic v létě?)
• skládkovné za každou tunu odpadu je 1.400 Kč, tj. cca 17.000 Kč týdně
• v roce 2015 se odvezlo cca 104 tun tříděného odpadu (papír, plast, sklo, apod.)
• kompostárna loni zlikvidovala 438 tun bioodpadu 			
Lenka Smrčková, Štěpánka Bednářová
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V lednu oslavili významné životní jubileum paní Františka Heřmanová a paní Marie Pařízková obě z Pyšel,
paní Zdeňka Mašková a paní Květoslava Parýzková obě klientky Domova pro seniory Pyšely.
V únoru slavil významné životní jubileum pan Vladimír Mendl z Pyšel.
V březnu slaví významné životní jubileum paní Jiřina Pařízková a paní Zdeňka Mertová obě z Pyšel,
paní Marie Lendierová klientka Domova pro seniory a pan Karel Kutina ze Zaječic.
V dubnu oslaví významné životní jubileum paní Jiřina Vejvodová klientka Domova pro seniory.
Připojujeme se k jistě dlouhé řadě gratulantů s přáním pevného zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti
do dalších let jejich života.
 Vítáme nové občánky 
3. prosince se narodila Markéta Dedková.
Šťastnými rodiči jsou Dagmar a Ondřej Dedkovi z Pyšel.
Blahopřejeme k této radostné události.
11. prosince se narodila Tereza Kaizrová.
Velkou radost mají rodiče Petra a Jiří Kaizrovi z Pyšel.
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí a lásky celé rodině.
Johana Kudličková se narodila 16. prosince.
Radost z holčičky mají rodiče Karina Pikešová a Matěj Kudlička z Borové Lhoty.
Přejeme hodně zdraví, lásky a pohody.
Prvními občánky roku 2016 jsou dvojčátka ze Zaječic Alice a Barbora.
2. leden byl tak šťastným dnem pro rodiče Lenku a Petra Babincovi.
Ze srdce blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody.
6. ledna se narodila Magdaléna Olmrová.
Velkou radost mají rodiče Monika a Jan Olmrovi z Pyšel.
Blahopřejeme celé rodině k této radostné události.
Agáta Razimová se narodila 16. února.
Radost z holčičky mají rodiče Kristýna Vondrášková a Jan Razima z Pyšel.
Ze srdce gratulujeme a přejeme hodně zdraví a pohody.
19. února se narodila Julie Spálená.
Velkou radost z holčičky mají rodiče Jitka a Filip Spálení a také sourozenci Ema a Filip.
Celé rodině moc blahopřejeme.

Milá vzpomínka

Paní Anna Cílová  –  učitelka a zasloužilý hasič

Pocházím z malebného městečka Pyšely u Prahy, jak se tehdy psávalo na adresách. Zde jsem také
začal chodit do základní školy. Na druhém stupni
nás čekal početný učitelský sbor a mezi ostatními
také paní učitelka Cílová.
Znali ji již moji rodiče a předcházela ji pověst přísné osoby. A bylo tomu vskutku tak. Žena
menší a silnější postavy, bohatých černých vlasů,
tmavých očí a přísného vzhledu si nezadala se svoji pověstí. Dovedla si hravě poradit i s největšími
sígry a když se ozval její silný hlas většinou každý zkrotl. Neváhala také použít co bylo po ruce,
aby účinek napomínání nabyl patřičné váhy. Nikde a nikdy jsem se netajil tím, že jsem metrovým

ukazovátkem dostal přes
záda, až se ze mne zaprášilo a to jsem měl tenkrát v kapse již občanský průkaz. A také si nepamatuji, že by si někdo postěžoval. Nikdo z rodičů
by na to nedal. Spolužák Norbert, řečený Berta,
který prožil základní školu v dětském domově v
Pyšelích, ji každý třídní sraz, konaný jednou za pět
let, držel celý večer za ruku se slovy, „tahle ženská
ze mě udělala člověka“.
Toť patřičný úvod bez hasičského tématu, ale
důležitý pro vykreslení její osobnosti. Hasičina
byla pro paní Aničku nejen koníčkem, ale i životní
náplní a láskou. Již v šesté třídě na počátku nám
dokázala vysvětlit, jak důležitá pro život lidí tato

činnost je. Třeba dodat, že tehdy se hasičům oficiálně říkalo požárníci. Záhy jsme znali většinu z
hasičské terminologie i my, kteří jsme požárnímu
sportu později nepropadli a cvičili jsme pořadovku, jen se z nás kouřilo. Byl to samozřejmě i nácvik pro kázeň a odpovědnost pro náš další osobní
rozvoj a tak to ona, tedy paní učitelka brala.
Já jsem poměrně brzy z Pyšel odešel, ale jedno vím jistě, pro život nás paní učitelka připravila
znamenitě, svoji přísností a přímostí v jednání.
Takže když se mi od našich hasičů před časem donesla zpráva, že nejvyšší vyznamenání „Zasloužilý
hasič“ obdržela také paní Anna Cílová z Pyšel, řekl
jsem jenom „tak to je ve správných rukou“.
Ing.Jan Slabý, t.č.starosta města Neveklov
Infocentrum

Městská knihovna Pyšely a Infocentrum

Začnu nemilou informací. Všichni víme, že
přicházejí svátky jara a tak se snažíme udělat si je
hezké, každý podle svého. I knihovna se vystrojila do jarního kabátu. Na dveřích visel velikonoční věnec. Bohužel, už není. Nějaký nenechavec
ho v noci z 16.3. na 17.3. utrhl ze dveří a ukradl. Je to smutné, že se to stále děje. Drzost těchto
lidí je vskutku překvapující, že si dovolí krást na

veřejném místě jako je Městský úřad a to nemluvím, že si to dovolí i někde jinde. Určitě jste se
s tím setkali, že Vám někdo něco odcizil. Ať už
před svými domy nebo na hřbitově apod. Jak proti těmto jedincům bojovat? Asi na to nejsou žádné páky, pokut ho nechytíte za ruku a nepředáte
příslušným orgánům. Jaká je rada? Nevzdávat to.
Dělat si radost sobě a dělat ji i druhým. Snad to

jednou pochopí i tito nenechavci, že to tu chceme
mít hezké.
Až půjdete příště kolem infocentra anebo
ho rovnou navštívíte, bude Vás vítat zase nějaká
ozdoba na dveřích.
Přeji Vám krásné velikonoce a těším se na setkání buď v knihovně - infocentru nebo na nějaké
chystané akci.
Mirka Kocourková, knihovnice
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Svoz nebezpečného odpadu
se uskuteční v sobotu 30.4.2016
a to v tomto časovém pořadí :
od 8,30 - 9,00 hodin na návsi v Zaječicích
od 9,30 – 10,00 hodin náves Borová Lhota
od 10,15 – 11,00 hodin Pyšely - ČOV
Nebezpečný odpad přivezte ve výše uvedených časech k jednotlivým
svozovým místům, bude ihned nakládán na přistavené vozidlo.
Nebezpečným odpadem se rozumí:
lednice, mrazáky, zářivky, výbojky, obrazovky, monitory, přenosné baterie, rtuťnaté teploměry, lepidla, tmely, barvy, laky, rozpouštědla, ředidla,
fotochemikálie, prostředky pro deratizaci, zbytky motor.olejů, brzdových
kapalin, čisticích prostředků.
Za tento nebezpečný odpad se neplatí poplatky
(jsou zahrnuty v celkových poplatcích na likvidaci odpadu)

Provozní doba
kompostárny a kontejneru
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:30 – 12:00 13:00 – 16:00
7:30 – 12:00 13:00 – 16:00
7:30 – 12:00 13:00 – 16:00
7:30 – 12:00 13:00 – 16:00
7:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Sobota 9:00 – 12:00
kompostárna je umístěna pod rybníkem Debrný, za ČOV
(směr na Nespeky)
Veškerý zahradní odpad - trávu (posečená, usušená,), listí, dřeviny, piliny,
hoblovačky, slámu, plevy i staré nepotřebné dříví, včetně starého nepotřebného nábytku z masivu.
Po předložení karty MěÚ – uložení odpadu ZDARMA.
Výše uvedený odpad nesmí obsahovat – kamení, beton, cihly, železo,
kramle, skoby, hřeby a jiný podobný nerozdrtitelný materiál.
Do kontejneru lze ukládat nadměrný domovní odpad.
tel. na kompostárnu: 739 317 461 – pouze v provozní době !
Platnost od 30.11.2015
Stanislav Vosický, starosta Města Pyšely

Inzerce

Koupím
chatu, starší dům nebo usedlost pro rekreační účely
v Pyšelích a okolí.
Pozdější využití na podnikání nebo trvalé bydlení se
nevylučuje, ale není to podmínka.
Irena Ragasová 725 079 675,
irena.ragasova@seznam.cz
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Blanka Straňovská,
bývalá sbormistryně Mammas&Mammas
zakládá

nový pěvecký sbor,
tentokrát i s muži!
Repertoár od klasiky po swing, jazz a rock,
aneb zpívat se dá cokoliv.
Zkoušky v ZŠ v Senohrabech, každé pondělí
19.30 – 21.30.

Tel. 774766616

Mateřská škola

leden, únor, březen 2016

Informace k zápisu :
Milí rodiče, doporučujeme Vám : Před tím, než se zapíšete do naší MŠ, seznamte
se Školním řádem, zaměřením naší školky a Kriterii pro přijetí dítěte do MŠ
Pyšely – www.mspysely.cz

Mateřská škola Pyšely ,okres Benešov
Se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely
tel. 323/647 380

IČ : 75031671

e-mail: MSPysely@seznam.cz

www.mspysely.cz

Postup při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Pyšely na
školní rok 2016-2017 :
1.Žádost a přihlášku si můžete stáhnout z webových stránek školky nebo si je
vyzvednout a vyplnit v den zápisu-tj.28.4.2016, přímo ve školce. Od tohoto data
se odvíjí lhůta 30 dní .

ZÁPIS dětí do MŠ Pyšely na školní rok
ve

2.Žádosti a přihlášky přijímá ředitelka MŠ dne : 28.4.2016 od 10.00- 16.00

2016-2017 proběhne
čtvrtek 28.dubna 2016 , v ředitelně

3.O přijetí dítěte ředitelka rozhodne ve Správním řízení.Podle novely
Školského zákona č.561/2004 Sb., nebude Rozhodnutí o přijetí automaticky
zasíláno nebo vydáváno proti podpisu, ale bude oznámeno :

mateřské školy, od 10.00 do 16.00 hodin.

a) Zveřejněním přijatých dětí na úřední desce MŠ Pyšely(na vchodu do MŠ)
b)Na webových stránkách www.mspysely.cz
c)Předpokládaný termín zveřejnění od 26.5.2016 – do 13.6.2016
4.V seznamu nemohou být uvedena jména.Děti zde budou uvedeny pod
registračními čísly.Pro tyto účely Vám bude v den zápisu ředitelkou oznámeno
registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno.

K zápisu si s sebou přineste :
1. Občanský průkaz

5. O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu se zákonem č.500/2004 Sb.
(správní řád) vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho
dítěte v MŠ. Přijatým dětem nebude Rozhodnutí v písemné podobě
doručováno, můžete , ale požádat o jeho vydání- a to dne 26.5.2016 od 12.30do 16.30 (v kanceláři MŠ Pyšely)

2. Rodný list dítěte
3. Další tiskopisy, které uznáte za potřebné

6.Rozhodnutí o nepřijetí nebude zasíláno automaticky poštou, rodičům
nepřijatých dětí bude vydáno osobně proti podpisu - dne 26.5.2016 od
12.30-do 16.30 (v kanceláři MŠ Pyšely- v praxi tzn., že rodiče nepřijatých dětí
se dostaví osobně v tento den do školky)

Pyšely 10.3.2016
Ilona Kryzánková
ředitelka MŠ Pyšely

Pyšely 10.3.2016

Ilona Kryzánková, ředitelka MŠ Pyšely

Předškoláci ve škole

Návštěvou u větších kamarádů ve škole- v 1.A a v 1.B děti samy „o trochu povyrostly“. Už to nejsou ti malí mrňouskové, kteří před třemi lety do
školky přišli. Jsou samostatní, umí se rozhodovat, pomohou, když je třeba,
rádi poznávají vše nové. V lednu jsme ve škole byli jen nanečisto, ale brzy
doopravdy…

al

Karnev
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Tři králové – projektový den ve III. A
Svátek Tří králů je považován za den, který v daném roce ukončuje vánoční období. Tento
běžný pracovní den se stal pro naši třídu dnem projektovým.
V českém jazyce jsme se seznámili s mudrci, kterým nová hvězda na obloze oznamovala
narození velkého krále v městě zvaném Betlém (v hebrejštině „Dům chleba“). Zde, podle biblických textů, v malé jeskyni Josef s Marií opatrovali narozeného Ježíše. Vysvětlili jsme si význam vzácných darů, které v podobě myrhy, kadidla a zlata přinesli tito mudrci (Tři králové).
Celým dnem nás provázely vlastnoručně vyrobené papírové koruny s iniciály jmen
Kašpara, Melichara a Baltazara. Sčítání a odčítání trojciferných čísel a geometrické tvary
byly náplní hodiny matematiky.
V kostele Povýšení sv. Kříže nás u jesliček přivítala paní Soprová a společně jsme si zazpívali píseň My tři králové jdeme k vám. Prohlédli jsme si nádherný betlém, který pan farář
a děti z farnosti zasadili do přírodního rázu. Paní Soprová nás seznámila s historií kostela
(také s jeho rekonstrukcí) a nádhernými varhany. Posezení v kostelních lavicích nám poskytlo
chvilku pro zklidnění mysli a prohlédnutí si výzdoby kostela.
Na náměstí jsme se rozloučili se symbolem Vánoc, majestátným vánočním stromem. Spěchali jsme do vyhřáté třídy na hodinu výtvarné výchovy, ale nezapomněli jsme na darovanou
posvěcenou křídu, kterou jsme nad vchod napsali K+M+B 2016 (jako formuli požehnání
a v původním textu zní Kristus ať obydlí žehná).
Takto, jak je možno vidět i na fotografiích, prožilo všech devatenáct „malých králů“ poslední den vánočního období.
Mgr. Jitka Bartošová



Poděkování pyšelské škole
Odpoledne 13. ledna 2016 se v ZŠ Pyšely odehrálo první přezkoušení tzv. domácích školáků. Na
povinné pololetní přezkoušení přišly dvě žákyně
sdružené školy Babylon, které jsou zapsány v ZŠ
Pyšely jako ve své kmenové škole, vzdělávají se
však v režimu individuálního vzdělávání (individuální vzdělávání umožňuje školský zákon, ukládá
však zároveň povinnost přezkoušení dvakrát ročně
kmenovou školou).
Jako všechno, co člověk zažívá poprvé, doprovázela i cestu na přezkoušení lehká nervozita. Ta byla však záhy zaplašena milým přijetím a
dále už všechno probíhalo v uvolněné atmosféře.
Dívky předvedly přezkušující paní učitelce vše, co
za pololetí ve škole dělaly, ukázaly, co se naučily
6

nového, a pochlubily se výsledky své práce z hodin výtvarné výchovy. Po celou dobu rozhovoru
s dívkami byly paní učitelka Eva Rezková i později paní ředitelka Iva Niklesová velice vstřícné a
empatické. Děvčata tak nebyla vystavena vůbec
žádnému stresu či nepohodě, a naopak vnímala
celé přezkoušení jako možnost ukázat, co všechno
dovedou. Byla jsem potěšena, s jakou lehkostí a
samozřejmostí byly obě schopné prokázat své znalosti a dovednosti.
Přezkoušení v přátelské a podporující atmosféře přineslo ještě jedny plody. Obě dívky zažily
úspěch. Úspěch o to větší, že byl první, a dokonce před cizími lidmi. Neexistuje nic, co by mohlo
být větší motivací pro další práci. Žádná odměna,

lízátko či jiný dárek se nemůže rovnat pocitu uspokojení z vlastní, dobře vykonané práce. A proto
naše škola vznikla. Aby dala tuto možnost každému dítěti, které k nám chodí. Věříme totiž, že
zažít úspěch, a tudíž motivaci může každé dítě, bez
ohledu na osobní předpoklady, a je nám potěšením
být u toho.
Na závěr bych velmi ráda poděkovala pyšelské škole, díky jejímuž srdečnému přístupu se nám
daří plnit to, co jsme si ve sdružené škole Babylon
předsevzali.
Šárka Blažková

sdružená škola Babylon
www.sdruzenaskolapysely.cz

Borová lhota
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Kde se pivo vaří …
odpověď je…., tam se dobře daří a to je nyní na Borové Lhotě, kde vznikl malý pivovar s prodejnou v domě u Kubizňáků. Má hezký název ,,BOROVAR“ se znaky borovicových šišek. Pan Michal zde vaří pivo polotmavé
i světle tmavé 11° a 12°. Na pivu si pochutnají nejen občané Borové Lhoty,

Zaječický masopust

ale i turisté co okolo procházejí ,,Posázavskou stezkou“. A tak my, když jsme
šli na malou téměř jarní nedělní vycházku jsme neodolali a navštívili tento
sklepní mikro pivovar a občerstvili se dobrým světlým speciálem.
Bohumila Nádvorníková
zaječice

Již tradičně se začátkem března koná v Zaječicích a Kovářovicích
průvod masek ‑ Zaječický masopust. Kvůli prázdninám a nutnosti zajistit
kapelu se sice nekonal ve správném termínu v půlce února, ale to nikomu
ze zúčastněných nevadilo. V sobotu 5. března kolem 9 hodiny vyrazil masopustní průvod od zaječické hospody a se zastávkami u každého domu
pomalu vyrazil do Kovářovic, kde obešel celou náves a řádně zde oslavil
konec hodovního období. Část průvodu vytvořila společné foto u kaple
sv. Václava, která se snad tento rok dočká opravy. Mezi účastníky padlo
rovněž několik návrhů na to, jak upravit náves v Kovářovicích do přívětivější podoby a jak z ní učinit příjemné místo pro setkávání.
Z Kovářovic se vrátil masopustní průvod zpět do Zaječic, kde prošel
přes Chytárnu do nové části v ulici K Dubu, kam dorazil kolem jedné
hodiny odpoledne. Průvod se totiž zastavuje u každé chalupy, kde kapela
zahraje několik písniček, tančí se a rovněž občerstvuje. Aby takto dlouhý průvod vydržely i děti, je pro ně připraven speciální povoz, na který
dospělí nemůžou.
Již odpoledne průvod pokračoval přes Zaječickou náves do části v Rákosí a již tradičně skončil u hřiště a v hospodě, kde se slavilo dlouho do noci. Naštěstí
náročný program vydrželi i všichni rodiče a nikdo nemusel být odvezen na dětském povozu.					
Marian Klásek
inzerce
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Pozvánka do rodinného centra Zajíček
Rodinné centrum Zajíček má za sebou téměř sedm let své existence. Během této doby prošlo zajíčkovskými dveřmi mnoho dětí i dospěláků, kteří se na kratší
či delší dobu připojili k bohatému a neustále se rozvíjejícímu programu.
Celý projekt založený hlavně na aktivitě nevelkého týmu nadšených maminek ze Zaječic dává prostor k prožívání nejrůznějších dobrodružství lidem všech
věkových kategorií. V průběhu roku se v dětském klubu každodenně společně rozvíjí, učí a vzájemně inspirují děti od dvou do šesti let, podporovány týmem
učitelek, jejichž studnice nadšených nápadů je snad bezedná. Některé z dětí, které již odrostly školkovým bačkůrkám plynule přešly do zajíčkovské rodinné
školy, která díky nadšení všech zúčastněných funguje úspěšně již třetím rokem.
Školáci, předškoláci i školkáčci jsou v těsném každodenním kontaktu a mnoho „extra“ akcí prožívají společně. Letošní školní rok jsme pojali jako jednu
velikou oslavu. Proplouváme jím ve spojení se zajímavými dny souvisejícími nejen s přírodním koloběhem, ale také s více či méně obvyklými tradicemi. Líbí
se nám, že každý den může být ve své podstatě něčím speciální.
Zápis na školní rok 2016/2017 proběhne v pondělí 11.4. a ve čtvrtek 28.4.2016 od 15 do 17h.

Den stromu

Halloweenská oslava

Mikulášská veselice

Kromě školkových a školních akcí se zajíčkovský tým také spolupodílí na organizaci některých tradičních akcí, které se v posledních letech
do Zaječic opět vrátily. Děti a jejich rodiny tak mají
možnost setkávat se nejen v prostorách Zajíčka, ale
i mimo něj právě a nejen při těchto událostech.
Dospěláci pravidelně využívají rodinné centrum při lekcích pilates a jógy, pěvecký sbor Mammas and Mammas zde nacvičuje svůj hudební
repertoár, každé úterý večer se zde setkává stále
se rozrůstající skupina žen na večerech osobního
rozvoje. O víkendech slouží Zajíček rodičům jako
místo pro narozeninové oslavy svých ratolestí,
nebo k účasti na některém ze seminářů, které se
zde v pravidelných intervalech konají.
Zajíček je otevřen celoročně a během letních
prázdnin nabízí program také dětem, které jej ve
školním roce nenavštěvují. Můžete své děti přihlásit na některý z devíti celotýdenních letních „táborů “ v závislosti na věku svého dítěte. Každý týden
budou paralelně probíhat dva nezávislé tématicky
laděné programy pro školkové a školní děti, které
budou mít možnost prožít dobrodružné léto ve společnosti dalších malých průzkumníků.

Karneval

Staré Město

Pravěká keramika

Pravidelné poníkování

V hasičské zbrojnici

Výuka v lese

Tříkrálová koleda
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Zajíčkovské Superdivadlo
Ekoprogram s ježečkem

Vánoční jarmark

Pro přihlášení svého dítěte na letní zajíčkovský program nás kontaktujte co nejdříve.

PRO DĚTI OD 3 DO 12 LET
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2016
KAŽDÝ DEN OD 7:30 DO 16:00 HOD
PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ SE ZAHRADOU UPROSTŘED VENKOVSKÉ PŘÍRODY
ZÁŽITKY, OBJEVY, DOBRODRUŽSTVÍ A LEGRACE ZARUČENY!

CENA ZA TÝDEN: 1900 Kč (VČETNĚ STRAVY)
TÝDEN

3 - 6 LET

6 - 12 LET

1. a 4. – 8. ČERVENCE (4 dny)

1. – 5. SRPNA

INDIÁNSKÉ LÉTO
VÝLET DO FANTAZIE
LETNÍ OLYMPIÁDA
ČARODĚJOVÉ A VÍLY
DINOPARK

8. – 12. SRPNA

POHÁDKOVÝ OSTROV

15. – 19. SRPNA

LETNÍ ZPÍVÁNÍ
PŘÍRODNÍ MOUDROST
CESTA KOLEM SVĚTA

INDIÁNSKÉ LÉTO
SHERLOCK HOLMES
DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA
ČARODĚJKY A VÍLY
OSTROV BOYARD
HOLKY A KLUCI OD
BOBŘÍ ŘEKY
ANGLIČTINA HROU
STAR WARS
ŘEMESLNÁ DÍLNIČKA

11. – 15. ČERVENCE
18. – 22. ČERVENCE
25. – 29. ČERVENCE

22. – 26. SRPNA
29. – 31. SRPNA (3 dny)

V PŘÍPADĚ ZÁJMU, PROSÍME, PIŠTE NA

SPACKOVA@RCZAJICEK.CZ
NEBO VOLEJTE 605 275 820.
www.rczajicek.cz

Více informací o programu, akcích, celkovém fungování a zápisu na prázdniny či příští školní rok najdete na webových stránkách www. rczajicek.cz.
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Vzpomínka na advent

I když k nám dorazilo tolik očekávané jaro, ještě na chvíli zavzpomínáme
na adventní čas…..
20.12. 2015 čtvrtou adventní neděli se místní i přespolní sešli u vánočního
stromu na pyšelském náměstí. Tentokrát se začalo už v 15.00 vánočním trhem.
Návštěvníci si tak mohli koupit poslední dárky a bylo z čeho vybírat – keramika, koření, dřevěné hračky, svícny, pletené čepice atd. Pro zahřátí se podávalo
svařené víno a čaj. K zakousnutí byl tradiční chléb se škvarky a cibule. Pro
děti byl připravený chléb s marmeládou. Největší úspěch z celého pohoštění
mělo vánoční cukroví, záviny, vánočky, které s láskou a pílí napekly pyšelské
seniorky.
V 16.00 hodin svým proslovem zahájila paní ing. Dana Drábová kulturní odpoledne. Svým vlídným slovem potěšila přítomné, připomněla události,
které se odehrály v uplynulém roce a popřála všem pevné zdraví a krásné
vánoce. Pan Bohumil Gondík představil Smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha a Divadlo pod Petřínem Praha, které svým vystoupením potěšilo nejednoho diváka. Po zapálení čtvrté adventní svíce, pan starosta Stanislav Vosický
popřál všem pevné zdraví. Zpívali se koledy a návštěvníci klábosili, popíjeli svařák, děti si pouštěly lodičky z ořechů a postupně odcházeli s pocitem,
že brzy přijde Ježíšek.
Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravách tohoto svátečního
odpoledne. Dobrovolným hasičům, kteří opět předvedli svoji profesionalitu
pomoci s čímkoli. Klubu seniorek za vynikající přípravu sladkostí, paní ing.
Daně Drábové, panu Bohumilu Gondíkovi, Městskému úřadu, firmě Gazeboo,
panu Pavlu Kocourkovi, kulturnímu výboru a všem dobrovolníkům kteří rádi
pomáhají ve svém volném čase.			
M.K.



Tužka, kterou píšu …

Mám ráda pastelky a tužky. Mají různé tvary, krásné barvy a charakteristickou vůni.
Nedávno mě zaujalo takové malé dobře.
povídání o pastelce. Vlastně to byla
První vlastnost: můžeš dělat veltužka, kterou babička psala příběh ké věci, ale nikdy nesmíš zapomeo svém vnukovi. Velkou důležitost nout, že existuje Ruka, jež řídí tvé
přikládala tužce, protože si přála, aby kroky. Této ruce říkáme Bůh a On tě
se jí chlapec podobal, až bude velký. má vždy vést podle své vůle.
Druhá vlastnost: čas od času muChlapec si tužku zvědavě prohlížel,
neviděl na ní nic zvláštního. Zdála se síme přestat psát a použít ořezávátko.
mu být stejná jako všechny ostatní To tužce trochu ubližuje, ale je pak
tužky, které kdy viděl.
ostřejší. Proto musíš občas snést ně„Všecko záleží na tom, jak se na jakou bolest, jelikož z tebe učiní lepvěci díváš. Tužka má pět vlastností, a šího člověka.
když si je udržíš i ty, bude ti na světě
Třetí vlastnost: tužka nám vždy

umožní, abychom vzali gumu a vymazali chybu. Uvědom si, že opravit
něco, co jsme udělali, nemusí být
špatné, ale je to naopak důležité, abychom setrvali na správné cestě.
Čtvrtá vlastnost: na tužce není
důležité dřevo nebo vnější tvar, nýbrž tuha, jež je uvnitř. Proto vždy
dávej pozor na to, co se děje ve tvém
nitru.
A konečně pátá vlastnost: tužka
vždy zanechává stopu. Stejně tak nic,
co v životě uděláš, nezůstane bez následků, a proto si buď dobře vědom
toho, co činíš.“

Tento text pochází z knihy Jako
řeka, jež plyne. Napsal ho můj oblíbený autor, jeden z nejvlivnějších
spisovatelů dnešní doby, Paulo Coelho .
„Jsem jen malá tužka v ruce píšícího Boha, který posílá milostný
dopis tomuto světu.“
Takto se k tužce přirovnává
i jedna z nejpokornějších žen, která
již z tohoto světa odešla.
Jmenovala se Matka Tereza.
Děkujeme této „tužce“ za její
nezapomenutelnou stopu.
Jitka Bartošová



Masopust
Dne 24. Února se v našem Domově již tradičně konal masopust. Tato kulturní a společenská událost je u našich klientů velice oblíbená. Do slavnostně
a tématicky vyzdobeného sálu vstupovali klienti za tónů hudby a byli vítáni
a usazováni ke stolům masopustními maskami. I naši klienti se zapojovali
do masopustního veselí a nasadili si masopustní čepičky, škrabošky a paruky.
Při hudbě tančili, zpívali a veselili se.
Též proběhlo pásmo písniček na přání, které mělo velký úspěch u našich
klientů a podpořilo již tak veselou náladu a pohodu. Součástí masopustních
oslav bylo i občerstvení, které přispělo k načerpání dalších sil k tanci. Vůbec se nám tuto oslavu nechtělo ukončit, ale po zábavném dni nastal čas odpočinku. Klienti domova se již těší na další podobné akce, které plánujeme
do budoucna.
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Očkování proti TBC
Od poloviny roku 2015 se na území České republiky očkují rizikové skupiny dětí proti TBC polskou vakcínou. Je již možno odesílat děti z rizikového
prostředí (výskyt TBC v rodině, pobyt v zemi s vysokým výskytem, plánované cestování s vysokým výskytem apod.) po šestém měsíci života k očkování. Též
lze očkovat na přání rodičů a provést očkování proti TBC na jejich náklady.
Od 1.2.2016 je možno, po telefonické domluvě, objednávat se na odpolední ordinace plicního oddělení.
V této souvislosti je třeba veřejnost informovat, že odborná společnost upozorňuje na zvýšené riziko nákazy TBC v souvislosti s imigrační vlnou. Lze
očekávat, že dříve nebo později tato „vlna“ u nás změní epidemiologickou situaci. S ohledem na vznikající situaci dále odborná společnost považuje za vhodné
provádět u jedenáctiletých dětí tuberkulinový test z důvodu zjištění ochranných látek proti TBC.
Kontakt na odborné plicní oddělení v Benešově: 317 724 044
MUDr. Pavel Biskup
Zpracováno podle materiálů České pneumologické a ftiseologické společnosti J.E.P.
PLDD Pyšely 137
pozvánka

ČECHIE (BOHMERLAND)

Značka motocyklu plného konstrukčních paradoxů, ale také nadčasových prvků. Motocykly ČECHIE najdete na předních místech všech světových muzeí (pokud mají to štěstí tento motocykl vlastnit), žádná historická motocyklová publikace neopomene zmínit nejdelší motocykl světa.
Továrnu založil Albin Liebisch v roce 1924 v Krásné Lípě, později, v roce 1931, ji pak přestěhoval do Kunratic u Šluknova.
Začít vyrábět rodinný motocykl byl rozhodně originální počin. Do té doby zaběhlá koncepce motocyklu se sajdkárem byla nahrazena dlouhou konstrukcí
umožňující převážet 3, ale také 4 pasažéry. A u nejdelšího modelu se pasažéři rozhodně nenudili, motocykl měl 2 převodovky a jízda na tomto motocyklu
vyžadovala také velkou míru sehranosti celé posádky.
Motocykly byly osazovány motorem Liebisch OHV o obsahu 598 cm³, v letech 1937-1939 byly do lidové verze ČECHIE montovány také motory o objemu
346 cm³. Motory rozhodně nepatřily mezi nejsilnější stránku této značky, ale nelze upřít, že jízda s odkrytým ventilovým rozvodem umístěným v klíně jezdce
musela být opravdovým zážitkem.
Původní motocykly z 20 let disponovaly dvojitým tuhým rámem, přední vidlicí s tlačnými rameny a oddělenou třístupňovou převodovkou Sturmey-Archer
nebo Hurt. Litá disková hliníková kola s velkými kruhovými otvory předběhla dobu o 30-50let. Zajímavostí těchto motocyklů jsou bezesporu také přídavné
nádrže, zvané Torpéda, a také originální uložení olejové nádrže a schránky na nářadí.
V roce 1927 začal Liebisch vyrábět třísedadlový motocykl na plechových kolech. Motocykly se prodávaly výhradně u výrobce, pro německé zájemce
byly motocykly nabízeny pod označením Bohmerland. Bylo vyrobeno dokonce několik superdlouhých čtyřsedadlových verzí tohoto motocyklu se dvěmi
převodovkami.
Lidová verze motocyklu s dvoutaktním motorem o objemu 346 cm³ (12k) byla vyráběna v letech 1937-1939. Roční produkce však nepřesahovala 40ks.
Albin Liebisch se ale také zabýval výrobou sportovního modelu pro závody do vrchu. Ve vlastní továrně ke svým motocyklům vyráběl také sajdkáry pro
zvýšení přepravní kapacity motocyklu. Mnichovská dohoda a odtržení sudetských území znamenala konec této značky. Nový třímístný motocykl osazený motorem s horizontálním válcem o objemu 700 cm³ umístěným pod jezdcem a s moderním odpružením obou kol se již do výroby nikdy nedostal.
Zajímavostí této značky je rozhodně také barevné ztvárnění. Ve 20.-30. letech bylo barevné provedení motocyklů spíše strohé, většinou se využívaly tmavé
odstíny. Výjimku tvořily zářivě červené motocykly Indian, a v 30 letech také JAWA Františka Janečka, který si uvědomil, jak významnou stránkou marketinku
právě barva je. Barevné kombinace motocyklu Čechie byly žlutá se zelenou, žlutá s červenou, žlutá s černou.
Za války se v továrně vyráběly díly
pro vojenský průmysl, po jejím skončení se Liebisch snažil získat svolení
s obnovením výroby, nakonec ale skončil i se synem ve sběrném táboře. Život
nebo přinejmenším zdraví jim zachránilo to, že byli zručnými mechaniky.
V roce 1946 nakonec dostali povolení
odcestovat za příbuznými do německého Pasova.
Albin Liebisch si tam otevřel malou dílnu a pokoušel se zkonstruovat
nový Böhmerland. Vznikl dokonce
prototyp s aerodynamickou karoserií, pak ale dílnu poškodila povodeň
a z plánů sešlo.
Německý konstruktér, který mluvil
plynně česky a jenž dal světu nejdelší
motocykl všech dob, zemřel pozapomenut v listopadu 1965. V té době začaly jeho výtvory, většinou odložené ve
stodolách a kůlnách, pomalu získávat
díky nadšencům zpět svou bývalou
slávu. Do dnešního dne se dochovalo
pouze několik desítek těchto krasavic.
Dobový leták motocyklu Čechie.
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Město Pyšely

si Vás dovoluje pozvat na přednášku

PhDr. Jiřího Chvojky
NA TÉMA
,,Z PAMĚTI NAŠÍ PENĚŽENKY, ANEB
ČÍM SE PLATILO VE 20. STOLETÍ“

v sobotu 9.4. 2016 od 14.00 hod.
NA RADNICI U ČESKÉ KORUNY V PYŠELÍCH.
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Velký pátek je zase svátek
Milí čtenáři, jistě jste zaregistrovali, že po více jak 50tileté „odmlce“ se stává letos v Česku Velký
pátek opět státním svátkem. Tímto tak mohlo být odstraněno jeho zrušení za komunistické diktatury a je
to také, částečně alespoň v symbolické rovině, návrat ke křesťanským hodnotám, které se komunismus
snažil ze společnosti vymýtit. Jsem si ale vědom toho, že pro většinu obyvatel Česka dnes znamená Velký
pátek jako svátek především radost, že mají den pracovního klidu. Tedy další volný den v kalendáři.
Jaký je ovšem skutečný význam tohoto „no- v sobotu žádná činnost) nebo že připomínal tehdejvého“ svátku? Velký pátek je především jeden ší židovské radě a králi jejich hříšnost. Židé tuto
z nejvýznamnějších křesťanských svátků, kdy kritiku již nebyli schopni unést (nepřipomíná vám
si křesťané připomínají ukřižování Ježíše Krista to například upálení Jana Husa?) a proto se snažili
v Jeruzalémě před asi 2000 lety. Celý příběh této Ježíše zabít a tato snaha byla právě dovršena na
skutečné události si můžete přečíst v Bibli a to na- Velký pátek.
Jakou má tato starověká událost spojitost
příklad v Lukášově evangeliu ve 23. kapitole. Příběh zabití či obětování nevinného člověka, který z dnešní dobou? Máme si ji jako lidé připomínat
se „provinil“ tím, že uzdravoval nemocné v sobo- a dostáváme od státu na toto připomenutí dokontu (podle židovské tradice se nesměla vykonávat ce volno z práce. Důvod tohoto svátku pro nás má

symbolizovat především připomenutí smazání našich hříchů (tedy přestoupení Božích zákonů) skrze dokonalou oběť Ježíše Krista. V tento den vzal
Ježíš jako Boží Syn všechny naše hříchy na golgotský kříž a tím byly před Bohem jednou provždy
smazány. Před touto událostí museli židé na smazání hříchů obětovat nějaké zvíře, na které jejich
hříchy symbolicky přešly. Díky oběti Ježíše Krista
již není potřeba dalších zvířecích obětních beránků
či býků, ale Ježíš se stal právě na Velký pátek obětním beránkem za všechny hříchy věřících křesťanů
jednou provždy.
Milí čtenáři, přeji vám k rozpoznání významu
Velkého pátku mnoho moudrosti.
Požehnané velikonoční svátky přeje
Tomáš Havlíček
Křesťanský sbor Pyšely

cvrček

Setkávání rodičů s dětmi ve Cvrčkovi

Možnost pro scházení, hraní a seznamování dostanou rodiče, prarodiče s dětmi od 12 měsíců
v prostorách MŠ Cvrček v Pyšelích v ulici Průběžná 303.
Setkávat se budeme každou středu od 9.30 od 20. 4. 2016. Děti se mohou těšit na své kamarády, edukační hračky a Montessori pomůcky. Chybět nebude krátké divadélko s loutkami. Pro dospělé je k dispozici káva, čaj a malé občerstvení. Více informací naleznete na webových stránkách
Cvrčka na www. montessoripysely.eu Srdečně Vás a Vaše děti zve Karla Kailová



Léto se Cvrčkem aneb příměstské tábory Cvrček

Cvrček pro vaše děti připravil program na letní prázdniny, který bude probíhat v ucelených týdenních blocích. Tábory jsou určeny pro děti od 4 do 8 let
(s výjimkou táborů s angličtinou a řemeslného týdne, ty jsou určené pro děti od 5 do 10 let). Tábory jsou otevřeny ve všední dny daného turnusu, tj. od pondělí
do pátku od 8.00 - 16.30
V první týdnu v termínu od 11. 7. do 15. 7. 2016 ,,zažijeme kouzlo pravěku“, společně s pravěkými
lidmi zhotovíme pravěké ozdoby, pomalujeme jeskyně, pomalujeme sebe, ušijeme a ozdobíme si pravěkou
sukni, nebude chybět lov na mamuta.
V následujícím turnusu od 18. 7. do 22. 7. 2016 procestujeme Ameriku a nebude chybět pochopitelně
angličtina. Navštívíme jižní a severní Ameriku, americké indiány i Eskymáky, vyrobíme si indiánský oděv,
dostaneme indiánské tetování, podnikneme výpravu na medvěda, naučíme se anglicky jak vystopovat a ulovit
medvěda („We’re going on a bear hunt“) a dopravní prostředky a hlavně – projedeme se na pravých indiánských koních!
Ve třetím týdnu v termínu od 25. 7. do 29. 7. 2016 ,,budeme cestovat“ po Asii s angličtinou, vypravíme se až na Dálný východ – vykoupeme se v řece
Chuang-che, budeme chodit se samurajskými meči, přesouvat těžké náklady bez použití kola. Zjistíme, kdo je to rónin nebo si vyrobíme čínského draka, vějíř,
čaringu, zkusíme skládat origami.
První týden v srpnu od 1. 8. do 5. 8. 2016 podnikneme cestu do Pravěku, nasedneme do stroje času a navštívíme všechny
doby druhohor, vykopeme fosilie a najdeme opravdová vejce dinosaurů, poznáme různé druhy dinosaurů a ukážeme si, jak Země
vypadala s obrovskými přesličkami.
Druhý srpnový týden od 8. 8. do 12. 8. 2016 přežijeme v drsné přírodě a staneme se zálesáky. Naučíme se rozdělávat
oheň, uvaříme si v kotlíku z toho, co najdeme na výpravě. Budeme rozpoznávat stopy zvířat, naučíme se rozeznat jedlé byliny,
jedovaté houby a budeme poznávat stromy podle listů, kůry a plodů. Další termín od 15. 8. do 19. 8. 2016 bude věnován kreativní činnosti - šikovné ruce vyrobí 0,5m vysoké loutky. Ušijeme si na ně oblečky, zahrajeme s nimi divadlo, postavíme jim
na zahradě domečky ze surovin nalezených v lese.
Řemeslný týden s radostí v termínu od 22. 8. do 26. 8. 2016 dá dětem možnost seznámit se základy
kovářství, podkovářství a zámečnictví. Děti si osahají nejrůznější kovářské nástroje a techniky, poznají výheň,
buchar. Vyrobí si ozdobný hřebík a podkovu pro štěstí. Každý den budeme chodit na výlet, mimo čtvrtka, kdy
pojedeme do Čtyřkoláčku seznámit se s prací podkováře a kopytáře, děti vyčistí poníkům kopýtka a zažijí, jak
vypadá pyšelský kraj z koňského hřbetu.
Poslední 3 srpnové dny (29. 8 -31. 8. 2016) si s dětmi zahrajeme na Sherlocka Holmese. Společně se
Sherlockem Holmesem budeme luštit, hádat, sestavovat puzzle a rozlamovat rébusy. Děti si ani nevšimnou,
že si opakují za prázdniny zapomenutá čísla, písmena a výrokovou logiku.
Veškeré informace týkající se týdenních turnusů naleznete na
				
http://www.montessoripysely.eu/tabor.html
Dotazy zasílejte emailem na centrumpysely@seznam.cz. Hezké léto vám a vašim dětem přeje kolektiv školky Cvrček
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20 let stálé expozice pyšelského muzea
Pyšelské muzeum už neuvěřitelných dvacet tři
let sídlí v Pyšelích. Už kdysi v Pyšelích muzeum
bylo v letech 1936 – 1953 v jedné místnosti čp.
38. Vedl jej pan Arnošt Chvojka, pyšelský občan,
úředník v místní spořitelně. Muzeum určitě věnoval maximum svého času i sil, jak je patrné ze zápisu v muzejní knize z té doby. V padesátých letech
bylo však administrativním zásahem zrušeno a muzejní exponáty byly rozvezeny do okolních větších
muzeí nejvíce do Říčan. Po padesáti šesti letech
bylo vlastně Pyšelské muzeum obnoveno Obecním
úřadem 15. října 1993, podle zákona České národní rady o obcích z roku 1990. Předcházela ale tomu
snaha kultury milovných lidí (PhDr. Jířího Chvojky, akademického sochaře Michala Vitanovského
a Zdeny Srnské). Ti nalezli pochopení u tehdejšího
ředitele školy a starosty obce Mgr. Vladimíra Paclíka, který se zasloužil o to, že muzeum získalo tak
potřebné prostory pro uložení rozrůstající se archeologickou sbírku. Následně zvolený pan starosta
Stanislav Vosický v domě na náměstí T.G. Masaryka čp. 34, po opravě dvou místností v I. patře
dal zřídit stálou expozici Pyšelského muzea. Stalo
se tak 3. listopadu 1996 při slavnostním otevření
a předání veřejnosti do užívání. Jsou to skrovné
prostory dvou místností, které dovolují vystavit
jen malou část z fondů, které jsou uloženy v depozitářích, kde se dá. Proto muzeum pořádá výstavy mimo budovu muzea. Zdena Srnská se stala
vedoucí muzea a začala budovat jeho sbírky. Vlastním sběrem při výkopových pracích v okolí zámku
v Pyšelích, kde se stavěla ČOV pro Domov pro
seniory. Bylo zde z výkopů zeminy vyzvednuto na
stovky střepového materiálu, historické keramiky,
skla, kamnových kachlů a kovových zlomků. Už
v roce 1993 byla uspořádána první výstava muzea
v hasičské zbrojnici (muzeum ještě nemělo stálou
expozici) s názvem ,,Pyšelské muzeum se představuje“. Počet exponátů nebyl ještě velký, ale zdařilý příslib do budoucna. Kolekce archeologických
náletů byly odváženy k posouzení odborníkům
panem Michalem Vitanovským na archeologické
pracoviště AÚČR v Praze. Byla tak určena neglazovaná červeň a bíle malovaná keramika z 15. století jediná v pyšelské lokalitě. Ostatní keramika je
ze 13. století. Další cennou sbírkou byly gotické,
renesanční a barokní kachle odborně zpracované
doktorem Zdeňkem Hazlbauerem v Praze, který o
těchto nálezech psal na pokračování do Pyšelských
listů. Další cennou archeologickou sbírkou jsou
pravěké kamenné nástroje nalezené na východě a
západě u Pyšel (Nová Ves, Zavrácí). Část archeologické sbírky pochází z dřívějšího muzea z Pyšel.
Tuto kolekci odborně určili pracovníci kolínského
muzea. Ukazuje na pobyt člověka v pyšelské lokalitě už 4 až 5 tisíc let před Kristem! Nejen archeologická sbírka obohatila Pyšelské muzeum,
ale také četné dary pyšelských občanů do oddělení
etnografie ta je nejpočetnější: zemědělské náčiní,
zařízení domácností, ošacení, krásné výšivky atd.
Do oddělení historie: výuční listy, domovské listy,

školní vysvědčení, křestní a oddací listy, dobové
fotografie. Z pyšelské fary jsou zde vzácné knihy
snoubenců, mezi nimi byl nejvzácnější Zpěvník
nábožných písní od pyšelského rodáka Františka
Pokorného z roku 1841, který je zrestaurovaný.
V našem muzeu máme početnou sbírku numismatickou. Jsou v ní mince a bankovky, které pocházejí také z bývalého pyšelského muzea, vrácené
říčanským muzeem. Odborně je zpracoval pan
doktor Jiří Chvojka - numismatik, pro kterého
to bylo milou povinností. Od pana Michala Vitanovského dostalo muzeum sbírku vzácných mincí
plaket, řádů, některé jsou jeho vlastní práce jako
sochaře a medailéra. V muzeu máme dále sbírku
od rodiny Rádlovi. Je tu posmrtná maska profesora, doktora na univerzitě v Praze význačného
pyšelského rodáka Emanuela Rádla. V roce 1995
byla v Pyšelích uspořádána výstava na oslavu 700
let od první písemné zmínky o Pyšelích (v listinách
Přebora z Pyšel 1295). Výstava byla nainstalována
v přízemí OÚ (Staré školy). Budova byla v tomto roce zakoupena pro sídlo OÚ. Ny tyto oslavy
se sjelo hodně lidí, místních i rodáků. Exponátů
muzea už bylo hodně, ale ještě byly zapůjčeny
z říčanského muzea. K těmto oslavám vyšla první
kniha o Pyšelích autora pana doktora Jiřího Chvojky a vydavatele JUDr. Iva Koudelky. V roce 1998
uspořádalo muzeum výstavu přírůstků do muzea.
Muzeum, které před pěti lety začínalo, mělo se čím
pochlubit, aniž by bylo nutné si exponáty půjčovat. Byly zaplněny obě místnosti v přízemí i třetí
místnost v bývalém domku trafiky pana Šmídka
(dnes Infocentrum). V roce 1999 následovala další výstava na oslavu Lorety. Uplynulo 300 let od
doby, kdy majitel pyšelského panství hrabě F.A.
Halleweil dal postavit na vrchu ,,Žebiška“ nad Pyšely roku 1699 Loretánskou kapli. Výstava byla
opět uspořádána v přízemí OÚ a to z exponátů
muzea, kostela Povýšení sv. Kříže a Pražského arcibiskupství. Tyto sakrální předměty byly z kaple
odebrány, protože tam několikrát násilím vnikli
vandalové a ničili a odnášeli, co se dalo. V roce
2003 se konaly na náměstí v Pyšelích velké oslavy. Uplynulo 300 let od doby, kdy si vyžádal hrabě
Halleweil na císaři Leopoldovi I. Privilegium, kde
byla zaručena městská práva, práva trhů, práva samosprávy a městského znaku, který platí dodnes.
Oslavy byly velkolepé v dobových kostýmech.
Originál této listiny byl zapůjčen od okresního archívu z Benešova a vystaven v Pyšelském muzeu.
Na náměstí byla také výstava muzea s exponáty,
které dokumentovaly dobu 19. století s názvem ,,V
Pyšelích už nechceme středověk“. V té době bylo
právě v obci započato se stavbou ČOV, kanalizace
a plynofikace. V roce 2006 byla muzeem uspořádána výstava historických fotografií s názvem ,,Pyšely včera a dnes“. Byly to pohlednice a fotografie
těch nejstarších, které v muzeu máme v porovnání
s novými. Nejstarší fotografie pochází z roku 1860
ostatní kolem roku 1900. Výstava byla doplněna
národopisnou výstavou a archeologickými nálezy

z právě započaté akce v obci, kanalizace, vodovod
a plynofikace. V roce 2010 byla hotova rekonstrukce centrální plochy náměstí, na kterém byla
uspořádána obcí veliká oslava. Muzeum se přidalo
s výstavou fotografií s názvem ,,Náměstí dříve a
nyní“ Byly to historické fotografie s pohledy na
náměstí, na kterém se odehrávaly všechny oslavy u pomníku padlých a na nové krásné náměstí.
Výstava se konala opět v přízemí, ale už od roku
2007, Městského úřadu. V tomto roce byly Pyšely
opět prohlášeny městem. V roce 2011 uspořádalo
muzeum další výstavu s názvem ,,Krása starých
výšivek a ručních prací“. Exponátů se sešlo hodně,
byly zaplněny obě místnosti v přízemí MěÚ. Zapůjčovaly je jak pyšelské ženy, tak i ze vzdálených
obcí, aby se pochlubily se svými poklady. Část
exponátů byla také z Pyšelského muzea a kostela
Povýšení sv. Kříže. Byla to výstava velmi pěkná a
hodně navštěvovaná, bohužel poslední, kde mohlo muzeum vystavovat. Z nedostatku místa byla
založena školka Cvrček právě v přízemí MěÚ.
V roce 2015 školka Cvrček opustila prostory, ale
na jejich místo nastoupila třída ze základní školy.
Jedna místnost však zůstala volná, takže do té se
vešla výstava muzea s názvem ,,Dvacet let života
v Pyšelích“. V Pyšelích se právě slavilo výročí 720
let od první písemné zmínky o existenci Pyšel a co
se událo za posledních 20 let, jaké změny se zde
udály to vše je zdokumentováno na nových fotografiích. Nové moderní náměstí, nový vodovodní
řád, kanalizace, plynofikace, ČOV, kompostárna,
golfové hřiště, upravené komunikace, zrekonstruovaná školní budova atd. Nyní snad dojde řada na
kulturní stánek na náměstí – Pyšelské muzeum.
Jsem nesmírně vděčna všem dárcům a příznivcům,
kteří v průběhu 20ti let přispívali do muzea svými
dary do sbírek našeho muzea.
Děkuji Zdena Srnská
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Počátky průmyslu v Pyšelích
Místní jména poskytují leckdy zajímavé informace. Jmenuje-li některé místo třeba Na hradě
nebo Na valech, je velmi pravděpodobné, že tam
kdysi opravdu byl nějaký hrad nebo opevnění. Stejně tak i jméno osady Papírny odpovídá historické
skutečnosti: V Papírně opravdu papírna byla a po
poměrně dlouhou dobu vyráběla papír. V odborné
literatuře (Fr. Zuman: Posázavské papírny) se uvádí, že vznikla asi někdy počátkem 18. století. Tento
údaj je správný, můžeme ho však trochu zpřesnit.
Zdejší papírna vznikla v roce 1710. Je totiž známo,
že pyšelská papírna používala k označení svých
výrobků vlastní vodoznak (průsvitku). Je poměrně složitý: Na rozevřeném plášti nese kulatý štít se
znakem pánů z Halleweilu resp. Pyšel. Je pravda,
zdvojený, ale zde nešlo o heraldickou přesnost.
Nad znakem je helma, z níž vyrůstají opět dvě
křídla. Mezi nimi se nachází korunované písmeno
L, což nemůže být nikdo jiný než císař Leopold I.
(1657 – 1705), za něhož byly Pyšely povýšeny na
městečko a dostaly erb. Že se jedná o znak zdejší
papírny, máme hned dvakrát potvrzené - předně
na stuze je nápis Pieschler Papier, tedy Pyšelský
papír, na stuze dole čteme jméno Dominicus Rosenburg. Nejcennějším údajem celého vodoznaku
je však letopočet 1710. Vyskytne-li se letopočet na

vodoznaku, jedná se vesměs o rok zahájení výroby v příslušné papírně. Ta naše tedy zahájila svoji
činnost v roce 1710, tedy za vlády Leopoldova nástupce Josefa I. (1705 – 1711). Pravdou ovšem je,
že ve zdejší matrice narozených je už k roku 1709
uváděn jako kmotr papírník Kryštof. Díky dalším
zápisům známe i jeho příjmení – Preiss. V tom,
že je zde uváděn jako papírník už před zahájením
výroby, nevidím problém. Zahájení vlastní výroby
nutně předcházela etapa přípravných prací, výstavby a zařizování objektu papírny, úprava vodního
náhonu apod. Kryštof Preiss na nich pracoval už
od roku 1709, výroba papíru byla pak zahájena
v příštím roce. V letech 1716-28 je uváděn papírník Dominik Rosenburg (psáno také Rozenburk
nebo Rozunberg), v roce 1730 Tomáš Petržilka a
nejpozději od r. 1737 Jan Kieswetter. Pak se její
správa vrátila do rukou rodiny Rosenburgovy – a
už natrvalo. Od roku 1776 ji spravoval František
Rosenburg. O papírně se tehdy psalo, že je jen na
rybníčku a na nestálé vodě. Vyráběl se tu jen savý
papír v množství 100 balíků ročně. Zajímavé je,
že tento František Rosenburg je v r. 1806 uváděn
mezi pražskými měšťany. Zdá se, že se mu nedařilo špatně, když se vzmohl na dům v Praze. Po
jeho smrti (+1810) se papírny ujal jeho nejstarší

(Část druhá)

syn Václav. Byl osvobozen od roboty, zato musel platit roční činži 150 zlatých a do pyšelského
zámku odevzdávat ročně určité množství kancelářského a poštovního papíru. Když v roce 1835
zemřel, spravoval papírnu jeho mladší bratr, Prokop, poslední pyšelský papírník. Papírna zanikla
kolem roku 1850. Když o tři roky později Prokop
Rosenbug zemřel, není už o papírně ani zmínky.
Za zhruba 140 let své existence vyrobila zdejší
papírna jistě nemálo papíru, přesto zůstala malým
podnikem. Vedle jejího správce v ní pracovalo ještě několik tovaryšů a pomocníků, kterým papírna
poskytovala možnost výdělku. Také některé z nich
známe jménem, např. Matěje Zachaře, kterému
v r. 1721 uhořela manželka a tři děti. U některých
těchto dělníků a pomocníků název zaměstnání ,,papírník“ postupně potlačil jejich původní příjmení.
A tak se ne náhodou objevuje ve zdejších matrikách
od 18. století příjmení Papírník, a to nejdříve v Nespekách a Řehenicích, od 19. století už i v Pyšelích.
Rodina Papírníkova zde vlastnila domek v dolní
části náměstí. V tomto domku, který stojí nejblíže
kostelu, provozovali pekařství. Jména jejich synů
nejdeme na zdejším pomníku padlých.
PhDr. Jiří Chvojka



Rok plný jubileí
V letošním roce si připomínáme, že už 700 let uplynulo od narození našeho asi nejvýznamnějšího českého panovníka – Karla IV. Na podzim si pak připomeneme, že před sto lety zemřel předposlední rakouský císař – František Josef I. Vládl neuvěřitelných 68 let a Pyšely se za jeho vlády důkladně proměnily.
Ale o tom více v některém z příštích čísel. Také v historii Pyšel se i letos najde řada kulatých i méně kulatých výročí. Posuďte sami:
			
V roce:
•
1361 vystupuje jako svědek Mareš z Pyšel, jeden z prvních známých pyšelských zemanů
•
1381 jsou majiteli zdejšího panství Čeněk z Pyšel, Bohuněk řečený Žluna a Ješek zvaný Pylík
•
1386 zemřel zdejší farář Jan
•
1501 jako majitel zdejšího panství je uváděn Jan Kule z Věřic
•
1546 umírá Jindřich Kule z Věřic, poslední svého druhu
•
1546 z tohoto roku pochází první zmínka o zdejším pivovaru
•
1651 pyšelské panství vyženil Jakub Leopold z Halleweilu
•
1676 počalo zdejší farnost spravovat kněží z Poříčí do r. 1698
•
1691 zemřel Jakub Leopold z Hallleweilu
•
1711 umírá jeho syn František Antonín
•
1741 je zde ubytováno nepřátelské vojsko (Bavoři a Francouzi)
•
1746 zdejší panství kupuje Jan Jindřich z Bissingenu
•
1766 po dlouhé době mají Pyšely opět faráře (Antonína Weisenthala)
•
1846 pyšelské panství kupuje Vilém z Hessen-Kasselu pro svoji ženu
•
1861 přestavuje se zdejší kostel
•
1871 je zde zřízen poštovní úřad
•
1881 umírá Václav Vávra, zdejší zasloužilý učitel
•
1906 začal se stavět obecní vodovod a byla vysázena akátová alej k Loretě
•
1921 v Pyšelích žilo 874 obyvatel (všichni české národnosti)
•
1926 byl založen Okrašlovací spolek
•
1931 byla postavena nová školní budova
•
1941 tuto školu obsadily jednotky SS
•
1946 provoz zahájila autobusová linka Pyšely – Praha
•
1991 zde žilo 881 obyvatel
•
1996 z okresu Praha – východ přešly Pyšely do okresu Benešov
PhDr. Jiří Chvojka
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Pyšeláci pomohli vyprodat Národní divadlo
Vážení čtenáři Pyšelských listů.
Řada z vás se určitě pamatuje na velmi netradiční skvělou inscenaci Smetanovy Prodané nevěsty v režii Bohouše Gondíka, která pyšelským ochotníkům
a dalším třem souborům, které se rukou nerozdílnou na realizaci podílely, přinesla zasloužené ovace při 48 provedeních po celé republice. Se souborem a inscenací jsme se rozloučili loni při zcela vyprodané derniéře v pyšelské Sokolovně. Nebyl to však úplný konec této inscenace Prodanky. V sobotu 5.3.2016 se
některé úspěšné scény a sbory staly součástí programu matiné ke 192. výročí narození Bedřicha Smetany v Národním divadle. Čtyři spojené sokolské soubory
se daly ještě jednou dohromady a hrály pro plné přízemí, pro vyprodané oba balkóny, všechna lóže a část galerie naší Zlaté kapličky. Přestože na zkoušku na
jevišti účinkující měli jenom několik málo minut, dokázali se koncentrovat a podat jako vždy výkon hodný obdivu a úcty. Takový výkon chce obrovské srdce.
Srdce čisté, plné opravdové lásky a pokory k divadlu, kolegům na jevišti, a lidem v hledišti. Za tuhle opravdovost jim diváci opět vesměs děkovali vstoje, za
tuhle čistotu měli diváci slzy v očích. Prodanku sice tentokrát už definitivně odnesly Múzy do nadoblačných výšek a sokolská umělecká centra Slatiňany, Praha,
Toušeň a Pyšely budou možná v této souvislosti zapomenuta, ale možná se narodí nové věci. Dejme jim šanci, aby byly stejně úspěšné, jako byla „pyšelská“
Prodanka. A pamatujme, že nadšení a úsilí dokáže i věci, které se na začátku zdají nemožné. Ne nadarmo Albert Einstein říkal: „ Rozumní lidé mají obvykle
pravdu, ale jen správný blázen může změnit svět“. Velký dík všem „správným bláznům“ za skvělou reprezentaci Pyšel. A těším se, co vymyslíte příště.
Dana Drábová



Příměstské tábory
pořádané sdruženou školou Babylon
Otevřeno ve všední dny daného turnusu od 8:00–16:30 hod.
Věk: 5-10 let
Přihlášky: e-mailem na adresu sspysely@gmail.com
Platby: 1 900 Kč za turnus, záloha 1 000 Kč je splatná do 30. 6. 2016
na číslo účtu 1193868010/3030.
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.
18. 7. – 22. 7. 2016 CESTUJEME AMERIKOU s angličtinou
Hlavní vedoucí: Šárka Blažková
•
Procestujeme severní Ameriku, navštívíme indiány i Inuity
•
Vyrobíme si indiánský oděv, dostaneme indiánské tetování
•
Podnikneme výpravu na medvěda
•
Naučíme se anglicky jak vystopovat a ulovit medvěda („We’re going on
a bear hunt“)
•
a hlavně – projedeme se na pravých indiánských koních!
25. 7. – 29. 7. 2016 CESTUJEME PO ASII s angličtinou
Hlavní vedoucí: Šárka Blažková
•
Vypravíme se až na Dálný východ – vykoupeme se v řece Chuang-che
•
Budeme chodit se samurajskými meči
•
Budeme přesouvat těžké náklady bez použití kola
•
Zjistíme, kdo je to rónin
•
Vyrobíme si čínského draka, vějíř, čaringu, budeme skládat origami
•
Koničiva, maminko – san.
Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme telefonicky na 775 997 120 nebo e-mailem
na sarka.blazkova@gmail.cz
Těšíme se na Vaše děti!
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Z vyprávění

Venku hustě chumelí a třeskutý mráz maluje
své kouzelné vzory na sklech oken. Ve vytopeném pokoji je příjemně a teplo se dostává do líného útlumu. Starý otec si promne vrásčitou rukou
šedivé vlasy a pouští se do vyprávění. Jeho melodický chraplavý hlas nás přivádí do dávné minulosti a rozzářené oči dětí svědčí, že jej zaujatě
poslouchají.
Tato podivuhodná příhoda se udála na podzim, kdy větve stromů jsou už téměř holé. Jen
občas projíždějící auto znesvětí hlukem a prachem
okolí kolem kostela. Je půlnoc a kdesi v dálce je
slyšet zvuky vlaku. Opuštěný chodec spěchá do
tepla svého domova a zvuk jeho kroků je slyšet
ozvěnou. Silueta temného kostela se rýsuje proti

západní obloze. Již se blížil ke svému domovu.
Ticho a zdánlivý klid je pojednou narušen zvuky
varhan, které postupně zesilují. Okna se rozzáří a varhany jsou doprovázeny zbožným zpěvem
návštěvníků svatostánku a cinkotem zvonků. Vše
najednou utichne a je zase klid, okna kostela jsou
opět tmavá. Jen šum větví pohybujících se ve vánku narušuje pohodu.
Byl to sen, či halucinace nebo neobvyklý
úkaz? Svět kolem nás je obklopen mnoha záhadnými úkazy a ne vždy je můžeme vysvětlit. Zaleží
na nás, jak se k nim stavíme.
Zjistil jsem později, že podobný příběh byl uveden v PL č.7/1999 od pana PhDr.Jiřího Chvojky
a týkal se zvonů na Loretě.

… nadpřirozenou moc prý měly i loretánské
zvony. Samy se rozezněly, když došlo k nějaké
významné události. Jeden takový případ uvádí
F.V.Pokorný: „V neděli bylo krásné odpolední. Šli
jsme někteří po požehnání k sv.Loretě, pak jsme se
posadili v hájku na trávník, bylo nás asi dvanáct.
V rozmlouvání jsme uslyšeli zazvonit loretánský
zvonek a za chvilku druhý a to se tak opakovalo
asi osmkráte: pak přijda starý kostelní Josef Krátký, pravil „Já jsem slyšel také zvonit, myslil jsem,
že tam některý rozpustilci vlezli, že je vyplatím.
A ony jsou dveře zamčené. “Na to ten týden jsme
slyšeli, že pan hrabě Jan Voračický prodal pyšelské
panství panu Falkovi (Ignác Falke – byl pražský
kupec)„…
Ladislav Kostrhoun



Pan doktor Vl. Rádl vzpomíná …

Pyšely ve XX. Století (pokračování z minulého čísla PL)
Pražské povstání jsem prožil v Praze. Koncem barikády pohádali dva Češi a jeden toho druhého
dubna jsme dostali úkol vytipovat přistávací plo- zastřelil. Od nás byl vyslán střelec, aby zneškodchu pro lehká letadla. Projezdil jsem na kole okolí nil Němce (?), který ostřeluje naši pozici. Střelec
Chocerad a Sázavy, ale z mých námětů se nic ne- svůj úkol splnil. Ukázalo se však, že šlo o Čecha,
uskutečnilo. 5. května 1945 blízko poledne jsem bratra benediktina, který ze zahrady v Emauzích
v Jindřišské ulici viděl první tramvaj ozdobenou odstřeloval Němce v oknech nynějšího ministerčsl. vlajkou a jásajícími lidmi: Američané jsou stva spravedlnosti. Nedávno jsem se dozvěděl
v Berouně, jdeme do toho. Běželi jsme neozbro- jméno toho benediktina, když jsem v zahradě byl
jeni k budově rozhlasu. Střelba, střepy, omítka a na místě, kde byl zastřelen. Od barikády ve Vyšeprvní mrtví nás odradili a stáhli jsme se. Vedení hradské jsem vedl dva vojáky Vlasovy armády do
naší organizace (znal jsem jen jednoho člena) mě Bartolomějské ulice, kde bylo velitelství povstání.
přidělilo jako hlásku na telefonu u barikády, která Dovnitř jsem nesměl. Jednotka Vlasovy armády,
se stavěla ve Vyšehradské ulici, blízko Botanické která byla v zajetí Němců, poprvé bojovala právě
zahrady. Mimo to jsem chodil po Vinohradech a před Prahou proti Němcům postupujícím od jihu a
ze skladu naší ošetřovny (v nynější budově Aka- ti dva, které jsem doprovázel (uměl jsem rusky),
demie proti Národnímu divadlu) jsme bojovníkům byli z nich. V neděli večer 6. května 1945 jsem u
v ulicích a na náměstí rozdávali obvazy a dezin- Národního divadla viděl několik válečných vozifekci. Na barikádě byl zmatek: vůbec povstání del americké armády (zřejmě předvoj vojska genemělo pevnou páteř. Zažil jsem, jak se u naší nerála Pattona). Byli vyjednávat s naším velením,
inzerce
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ale do Prahy vstoupit nesměli – i když by to bylo
bez boje. Museli se vrátit a Praha musela čekat do
9. května na vstup sovětských tanků. Válka přitom
skončila 8. května 1945 bezpodmínečnou kapitulací Německa. Ten den plni strachu jsme s mnoha
obyvateli seděli ve sklepě a poslouchali projev anglického krále Jiřího VI. O míru. A nad námi létala
německá letadla, bombardovala, střílela, střílelo se
i v ulicích. Přišla zpráva, že masa německých vojáků táhne na Prahu, že můžeme čekat masakr. Ve
skutečnosti Němci nechtěli nic jiného, nepadnout
do sovětského zajetí, ale utéci na Západ. Tam ve
sklepě jsme si řekli, že nepůjdeme vítat nikoho,
kdo snad nás přijde osvobodit. Ale brzy ráno už
jsem seděl na sovětském tanku, vlezl dovnitř, pojedl s tankisty špek, zapil slivovicí a bujaře vítal
a překládal hlavně děvčatům rozmluvy s ruskými
vojáky. Spadla ze mě tíseň, cítil jsem se svobodný,
uvolněný z klece diktátorů. Liberté, cheré Liberté!
Jdu zaprášenou Prahou, mezi pobořenými domy
na Václavském náměstí, zdravím se s britským
vojákem, který právě vyšel ze zajetí – žvatláme,
je až z Nového Zélandu, mne pokládá za Američana, objímáme se radostně, svobodně. Zvednu
hlavu. Na kandelábrech před muzeem visí Němci
a pod nimi hoří barely s benzínem. Kdo bez soudu
tady ve svobodné Praze popravuje? Tohle je mír?
Vyhrát válku je ohromné úsilí a oběť, ale vyhrát
mír…? Jak se ukázalo i na dalších událostech, prohrách a zradách a potom i na studené válce, mír
vyhrán nebyl. Vrátil jsem se do Pyšel 10. května
spolu s Rudou Novákem, typografem, který právě vysázel první svobodné číslo časopisu Lidová
demokracie. Jeli jsme obrněným vlakem do Stránčic a potom pěšky domů. Doma už mě oplakali,
jako několik chlapců, kteří v povstání zahynuli. Do
řeči mi nebylo. Doma jako by dolehlo všechno to
utrpení na frontách i v zázemí s větší silou. V Nespekách na pravém břehu Sázavy jsem uviděl i hluboké členité zákopy a v nich Sověty. Proti komu
mířili? Že by už tam a tehdy začínala studená válka
proti těm na Západě? Projeli jsme na kole území
zabrané Němci s rozstřílenými Pokračování na straně 19
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vesnicemi, zpustošenými lesy
a trousícími se navrátilci do svých domovů. Tam
na velitelství tohoto zabraného území vyšetřovali
a soudili, tam odsoudili našeho profesora Fárku
spolu s devíti ostatními z Benešova k zastřelení, že
Pokračování ze strany 18

,,schvalovali atentát na Heydricha“, tam také možná rozhodli, že spolužák a přítel, nadaný výtvarník,
herec, hudebník, poeta a skaut byl poslán do Osvětimi k upálení, protože měl v tanečních první lásku Židovku, která emigrovala do Izraele. Ze ztrát

a uzemnění jsem se upnul na studiu a dočkal se zápisu na lékařskou fakultu v Praze. O tom a o praxi
v neurologii píši jinde.
(pokračování příště)
Dr. Vl. Rádl



Nová pohlednice Pyšely

Letošní první vydanou pohlednicí Pyšel je poměrně zdařilá více snímková
pohlednice z vydavatelství Ivana Rillicha, jenž je jejím autorem. Pohlednice vyšla již v lednu 2016 a lze jí získat v infocentru v Pyšelích. Na snímku
jsou zvěčněny významné památky našeho městečka. Viz obrázek níže. Velmi
zajímavé je zpracovaní zadní stránky pohlednice, kde nalezneme informace
o Pyšelích a pěkně provedený design.

Pohlednice Borová Lhota

Milé překvapení na mně jako na sběratelku pohlednic čekalo v únoru na
pražské burze v Dejvicích. Málokdy se stane, že bych narazila na pohlednici
Borové Lhoty - která je součástí Pyšel. Pohlednice pochází ze třicátých let
20. století, kdy se bohužel zhotovovaly ne příliš kvalitní foto snímky. Historickou hodnotu nám ale přináší. Některé domy, které byly zachyceny na snímku,
již neexistují a místo nich na původním místě nalezneme novostavby. Borová
Lhota se od té doby i poměrně rozrostla. Autor snímku není znám, pohlednice
byla podána na poště v Poříčí nad Sázavou. Pevně věřím, že to není poslední
nález, o který se s vámi mohu podělit. 		
Karla Kailová
inzerce
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Josef Čech – jak to vše tehdy bylo.

Osudy našich spoluobčanů ve světových válkách.
Je až neuvěřitelné, jak neskutečně silně na člověka dokáže dýchnout his- pak šli manželka zesnulého a jeho bratr
torie a stačí opravdu tak málo.
invalida, a bratří důstojníci, hudba hodoNa našem pomníku na náměstí je uvedeno v prvním sloupci jméno Čech nínské posádky, na rozloučenou se zesnuJosef. Dnes jej již míjíme a málo kdo se podívá a zamyslí, jak vlastně zahynuli lým bratrem Čechem měl dojímavou řeč
tito lidé a jaký byl jejich osud.
br. podporučík B.Sebera, načež rakev za
Díky práci pana Petra Šikla s historickými materiály, kde narazil na velice zvuků národní hymny československé
zajímavý článek v Národní politice z 26.srpna 1919 na straně č.5, jsem získal byla vložena do železničního vozu. Je to
informaci, která má přímou souvislost s historií našeho městečka Pyšely. Do- již v krátké době druhý případ v tomto
volím si tento dobový článek ocitovat v původním znění, jak jej v roce 1919 úseku u Mikulova, kde položili ve vykonapsal jeho autor:
návání těžké a zodpovědné služby pohraZápas s podloudníkem. V noci na 15. t.m. pokoušel se jakýsi muž pře- niční svůj život legionářský domobranec
kročit nenápadně říšskou hranici v úseku mikulovském, byl však zadržen od 24.praporu, vrátivší se teprve před
legionářským domobrancem od 24. čs. domobraneckého praporu Josefem měsícem z Itálie do vlasti. Hoši 24.praČechem. Mezi oběma došlo k zápasu, při němž podloudník použil revolveru poru drží pevně v šachu drzé pašeráky,
a vytrhnuv se Čechovi, utekl do Rakouska. Čech byl těžce postřelen do bři- zamezujíce podloudnému přívalu bankocha a lehce zraněn na hlavě a ruce. Ač zraněn smrtelně, vypálil za prchajícím vek do naší vlasti a vyvážení potravin do
pašerákem ještě několik ran. Uprchnuvší podloudník zanechal na místě činu Rakouska.
Díky tomuto krátkému dobovému
kromě části šatstva a svých dokumentů, dle nichž zjištěno, že se jmenuje Axmann, že je 20letý, z Bergenu u Mikulova, 99 korun vlastních peněz a tlumok textu se nám podařilo odhalit poslední
napěchovaný dvoukorunovými bankovkami v obnosu 41.070 korun, jež byly okamžiky života našeho občana po skonzabaveny. Střelec Josef Čech byl po prvém lékařském ošetření ihned dopraven čení 1.světové války. Bydlel v pronajatém bytě na pyšelském statku. Ve svědo čs.vojenské nemocnice v Hodoníně, kde dne 16. t.m. svému smrtelnému tové válce bojoval na italské frontě jako legionář, přežil všechny nástrahy
zranění podlehl. Byl panským kočím na zámku v Pyšelích u Prahy a za- války a měsíc po svém návratu domů zahynul u Mikulova. Děti, o kterých
nechává po sobě ženu s 2 nezaopatřenými dětmi ve věku 4 a 6 let. Střelec je zmínka se jmenovali Jaroslav a starší Rudolf Čechovi a bydleli celý svůj
Čech byl mezi bratry u praporu, jak mužstvem, tak i důstojníky velmi oblíben život v Pyšelích. Dodnes zde žijí, v ulici pod školou, jejich potomci. Tělo pana
a znám jako hodný a dobrosrdečný vojín, neohrožený strážce na říšské hra- Josefa Čecha je skutečně pohřbeno na našem hřbitově, bohužel na náhrobku
nici. Dne 19. t.m. konal se jeho pohřeb z nemocnice na nádraží v Hodoníně, jej již dnes nenajdeme. Zůstala nám na něj vzpomínka na našem pomníku
odkud byl převezen do Pyšel. Pohřbu se zúčastnila 2.rota 24.praporu t.č. dlící a v srdcích jeho rodiny.
Honza Kostrhoun
posádkou v Hodoníně. Rakev až na nádraží nesli bratři od 2.roty, za rakví



Pyšelské golfové hřiště je třetí nejlepší v České republice
Česká republika se řadí mezi 206 zemí planety, kde si lze zahrát golf. A s více než stovkou golfových hřišť se řadí mezi ty státy, kde si lze vybírat z pestré
nabídky. Prestižní zámořský magazín Golf Digest každoročně zveřejňuje žebříčky nejlepších hřišť v jednotlivých zemích. Po třech letech provozu se dostalo
význačnému ocenění hřišti Loreta Golf Club Pyšely, když v hodnocení tuzemských hřišť obsadilo třetí místo.
Ocenění amerického magazínu Golf Digest navazuje na úspěch v anketě Golfový areál roku 2014, kde pyšelské hřiště obsadilo druhou příčku a i v jiných
respektovaných žebříčcích je Loreta pravidelně zařazována mezi pět nejlepších hřišť v České republice. Oblíbenost u hráčů i u odborné veřejnosti je dána především třemi faktory. Jsou jimi velmi příhodná lokalita a začlenění do nádherné posázavské krajiny, vysoká kvalita designu a hracích ploch a přátelský přístup ke
klientům. Potvrdilo se tak, že sázka
na kvalitu a lidský, pro klientský přístup, byla správnou volbou.
Jsme rádi, že za tři roky provozu došlo také k výraznému začlenění
hřiště do místní komunity. Velká část
zaměstnanců hřiště žije přímo v Pyšelích. Mnoho hráčů, kteří na Loretě
hrají, jsou přímo z Pyšel a blízkého
okolí. Dá se říci, že každé místní dítě
si vyzkoušelo, jaké to je, když poprvé
odpálíte golfový míček a seznámili
se tak s tímto krásným sportem.
Právě v tomto období vstupujeme již do čtvrté golfové sezóny.
Věříme, že bude stejně úspěšná
jako ty minulé, a že k nám budou
i nadále lidé rádi jezdit za zábavou
a odpočinkem.
Jirka Novosad

manager Loreta Golf Club Pyšely
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Hasiči v Pyšelích
v roce 2015
Náš sbor v má v současné době 100 dospělých
členů a 24 dětí.
Začátkem března proběhl hasičský ples v místní
Sokolovně.
Děti společně s dětmi z Mateřské školky a Základní školy se zapojily do akce – Požární ochrana
očima dětí.
Asistovali jsme také při březnovém úklidu okolí
obce.
V dubnu se naše družstvo „veteránů“ zúčastnilo
Seniorského jara ve Čtyřkolech s použitím stříkačky
PS – 8. Na konci měsíce již pravidelně připravujeme
pálení čarodějnic, u kterých pak také asistujeme.
Květen jsme zahájili fotbalovým utkáním se starou gardou SK Pyšely.
V sobotu 16.5. jsme organizovali Okrskovou
soutěž v požárním sportu na hřišti místního sportovního klubu za účasti mnoha sborů z okrsku
Čerčany.

inzerce

23.května jsme pomáhali na Hasičském dnu na
Konopišti a organizovali výstavu historické a současné techniky.
Dětský den 31.května se uskutečnil společně se
Sokolem Pyšely na zahradě naší zbrojnice za účasti
mnoha dětí místních i z okolí. Díky místnímu Kynologickému klubu probíhal i zajímavý program pro
všechny generace s ukázkou výcviku psů.
V červnu jsme se zúčastnili oslav SDH Řehenice; SDH Jílové u Prahy a SDH Lojovice.
Srpen byl již tradičně ve znamení Hasičského
tábora, který probíhá na zahradě a také ve zbrojnici. Děti měly díky ženám bohatý program zpestřený
i celodenním výletem na raftech po Sázavě.
Měsíc zakončilo několik našich členů při asistenci na cyklistickém závodu Železný dědek
v Soběhrdech.
12. září jsme se podíleli na oslavách města Pyšely a to výstavou historické i současné techniky
v okolí kostela a na zahradě zbrojnice.
Oslavy 28.října jsme zahájili lampiónovým průvodem a ve 21h slavnostním zvoněním. Program byl
pro zájemce vyplněn výstavou, promítáním a také
občerstvením.
V listopadu jsme pomáhali při výlovu rybníka
Prádlo.
Rok byl uzavřen slavnostní VVH 12.prosince
v restauraci Na radnici a asistencí na adventních
nedělích.
Naše jednotka v roce 2015 vyjížděla celkem
14krát – většinou k požárům polního a lesního porostu, domu, chaty a k jedné autonehodě.

UVT
blesk A

UVT
blesk A+

TELEFON
INTERNET E
VIZ
E
L
E
T

20 Mbps/5Mbps

480,-

10 Mbps/2Mbps

350,-

Kč
za měsíc

Cena instalace
u všech tarifů 1440,-

Kč
za měsíc

UVT
blesk A++

30 Mbps/10Mbps

720,-

Kč
za měsíc

Připojení
k internetu
ve vaší obci
INFOLINKA 227 023 023
UVT/MF A5 čb.indd 2

www.uvtnet.cz
7/20/15 10:43 AM
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Květen

Duben

PYšelský KULturní KAlendář

Červen
22

2.4. – 19.00
sobota

,TŘI DNY V DOMĚ LADY CASEWELLOVÉ“
premiéra divadelního představení pyšelských ochotníků
v sokolovně v Pyšelích
pořádá: T.J. Sokol Pyšely
předprodej vstupenek: Infocentrum Pyšely

6.4. - 14.00
středa

KLUB SENIORŮ
pravidelná schůzka první středu v měsíci v budově hasičské zbrojnice

8.4.
pátek

OTEVŘENÍ PYŠELSKÉHO MUZEA
muzeum bude otevřeno od 8.4. do 6.11. 2016
pátek: 10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
sobota: 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

9.4. – 9.00
sobota

TRADIČNÍ SBĚR ODPADKŮ V PYŠELÍCH A ZAJEČICÍCH
sraz: Hasičská zbrojnice Pyšely
pořádá: Loreta Invest a.s. a SDH Pyšely ve spolupráci s MěÚ Pyšely

9.4 - 14.00
sobota

PŘEDNÁŠKA PhDr. JIŘÍ CHVOJKA
,,Z PAMĚTI NAŠÍ PENĚŽENKY, ANEB ČÍM JSME PLATILI VE 20.STOLETÍ“
v restauraci Na radnici U České Koruny v Pyšelích

16.4. – 8.00
sobota

PYŠELSKÁ ŠUPINA
rybářské závody - rybník Debrný (u golfu v Pyšelích)
pořádá: Spolek Pyšelských Pytláků
občerstvení zajištěno

16.4. – 8.00
sobota

,,MEMORIÁL KARLA KULOVANÉHO“
turnaj ve stolním tenise
prezentace: 8.00 hod.
zahájení turnaje: 9.00 hod.
startovné: 50,pořádá: TJ. Sokol Pyšely

16.4. – 17.00
sobota

MISTROVSKÉ UTKÁNÍ VE FOTBALE NA HŘIŠTI
V PYŠELÍCH
SK Pyšely x Bystřice

17.4.
neděle

PYŠELSKÝ KOPEČEK 2016
běžecké závody pro děti a dospěláky
(závod v krosu, canicrossu a nordic runnigu)
www.run-4ever.cz

30.4. – 17.00
sobota

MISTROVSKÉ UTKÁNÍ VE FOTBALE NA HŘIŠTI
V PYŠELÍCH
SK Pyšely x Týnec nad Sázavou B

30.4. – 18.00
sobota

PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA LORETĚ
v Pyšelích
opékání buřtů, hudba
pořádají: SDH Pyšely a Město Pyšely

30.4. – 18.00
sobota

ČARODĚJNICE V ZAJEČICÍCH
U Zaječické hospůdky Na Hřišti
pořádá: Sdružení pro zvelebování Zaječic, Kovářovic a okolí
TJ Sokol Zaječice

30.4
sobota

PYŠELSKÁ BICYKLOVKA
cyklistický výlet po krásách našeho kraje pro všechny
pořádá: Galerie u Marie

4.5. – 14.00
středa

KLUB SENIORŮ
pravidelná schůzka první středu v měsíci v budově hasičské zbrojnice

14.5. – 17.00
sobota

MISTROVSKÉ UTKÁNÍ VE FOTBALE NA HŘIŠTI
V PYŠELÍCH
SK Pyšely x Netvořice

28.5. – 12.00-14.00
sobota

VÝSTAVA HISTORICKÝCH MOTOCYKLŮ
ČECHIE-BÖHMERLAND
krátké zastavení těchto motocyklů při spanilé jízdě
horní část náměstí v Pyšelích
(akce se koná pouze za hezkého počasí)

1.6. – 14.00
středa

KLUB SENIORŮ
pravidelná schůzka první středu v měsíci v budově hasičské zbrojnice

5.6. – 15.00
neděle

DĚTSKÝ DEN
pořádají: T.J. Sokol Pyšely, SDH Pyšely a SK Pyšely
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Červen

PYšelský KULturní KAlendář
4.6. – 17.00
sobota

MISTROVSKÉ UTKÁNÍ VE FOTBALE NA HŘIŠTI
V PYŠELÍCH
SK Pyšely x Nespeky B

18.6. – 17.00
sobota

MISTROVSKÉ UTKÁNÍ VE FOTBALE NA HŘIŠTI
V PYŠELÍCH
SK Pyšely x Teplýšovice B

19.6. – 18.00
neděle

KONCERT V KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
Účinkují:Vratislav Kříž (baryton)
Petr Malásek (klávesy)
a jejich host

25.6. – 14.00
sobota

ZAJEČICKÉ VÁNOCE
na fotbalovém hřišti v Zaječicích

30.6. – 18.00
čtvrtek

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU x VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
U Zaječické hospůdky Na Hřišti

Změna programu vyhrazena. Neuvedená data budou s dalšími inoformacemi o akcích včas plakátována.
Výtisk zdarma; k dostání v pyšelských obchodech, na poště a městském úřadě.
Změna programu vyhrazena; neuvedená data budou s dalšími info o akcích včas plakátována.
PRO PŘÍPADNÉ DOTAZY, PROSÍM, KONTAKTUJTE KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MAIL:
infocentrum@pysely.cz

pozvánka

spolek 3P, z.s., za podpory
BĚŽECKÝ OBCHOD

a
VETERINÁRNÍ NEMOCNICE

pořádá dne

17. 4. 2016
Závod v krosu, canicrossu a nordic runnnigu
Trať: 90% lesní cesty, 300m asfalt, okruh o délce 10,5 km. pro širokou běžeckou veřejnost v kategoriích
běh na 10,5/21 km, canicross na trati 10,5/21 km a nordic running na trati 10,5 km.
Dětské závody
Start, cil a registrace: Pyšely, okr. Benešov, start – fotbalové hřiště
Registrace od: 8:30
Dětské běhy od: 10:00 hod.
Canicross 10,5; 21 km od: 12:00 hod.
Hlavní závod + nordic running 10,5; 21 km od: 12:15 hod.

více informací na:

www.run-4ever.cz, nebo na www.facebook.com/pyselskykopecek
HASIČI

PYŠELY

Zážitek kvalitního vidění.

R
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Pátrání po letecké nehodě?  část II.

Informace z kroniky školy na Křiváčku byly pravdivé, pomník se mi podařilo nalézt. To mi však nestačí, ihned mě napadají další otázky - Kde přesně
se samotné letadlo zřítilo? Co to bylo za typ letounu? Kdo byl jeho pilot ?
V současné době máme tu výhodu, že pátrání můžeme velice rychle a
široce zahájit díky internetu. Díky tomu jsem se již v srpnu 2011 zkontaktoval
s panem Pavlem Krejčím z Letecké archeologie. Tento případ jej zaujal a tak
jsme si dohodli schůzku. Hned při první prohlídce okolí 4.8. narazil na několik
(pro mě) „šedivých kamínků“, to byl roztavený kov a tak po necelé hodině
jsme odjížděli s drobnými úlomky. Nejzajímavější byl fragment rámečku, asi
z palubní desky. Již druhý den jsem měl v mailu zprávu, že by se mohlo jednat
o rámeček umělého horizontu Sperry letounů P – 39 Airacobra. Letka těchto
amerických letadel v ruských barvách byla umístěna po skončení války na
letišti Ruzyně. Pro potvrzení by bylo nutné nalézt více předmětů, a tak bude
nutné pátrat přímo po místě dopadu. V prosinci se při průzkumu širšího okolí podařilo nalézt torzo nábojnice ráže 37mm a nerezovou svorku na hadice,
čímž se nám na 90% potvrdil typ letounu P-39.
Současně rozbíháme pátrání i přes Ruskou ambasádu, přes organizaci Memori a archivy. V tomto případě mi velice pomohl můj profesor pan A.Bezděk
s texty korespondence a překlady. Současně stále hledám místo, kde je uložen
originál školní kroniky na Křiváčku. Bohužel, ze všech oslovených institucí
mi přichází negativní odpovědi.
Z důvodu zahájení jarních prací na polích a po dohodě s jeho uživatelem
den D pro nás nastal v neděli 25.3.2012 velkým průzkumem. Zde se díky
předešlým přípravám podařilo upřesnit nejvhodnější prostor pátrání. Po delší
době bylo nalezeno místo dopadu letounu a povedlo se vyzvednout jeho přední část zarytou nejhlouběji v zemi. Mezi nalezenými předměty byl zatavený

Výkopové práce při vyzvednutí přední části letounu.

kulomet Browning 12,7mm, části pancéřování, ventily a ozubená kola v roztaveném hliníku, vybuchlé nábojnice a střely do kulometu i kanónu 37mm,
svorky na hadice a zlomky plexiskla. Samotnou specifikaci dílů je ještě nutné
konzultovat s odborníky na tento typ letadla. Všechny drobné předměty plánuji zpracovat a vystavit v muzeu v Pyšelích.
Tento typ letadla Bell P-39 Airacobra je vlastně třetím nalezeným strojem,
který havaroval na našem území (Harrachov, Klíny v Krušných Horách a náš
u Darbože).
Na konci června 2012 jsem obdržel informace z ambasády o pilotovi
a samotné nehodě. Jako zajímavost se ukázalo datum nehody. V kronice a na
pomníku je uvedeno datum 26.5.1945 a ve vojenských dokumentech je datum
26.6.1945. Současně s naším pátráním probíhalo od konce března 2012 komunikace na téma tohoto pomníku u Dařbože na stránkách Hloubkaři.
Díky spolupráci mnoha nadšenců se podařilo zjistit o letecké nehodě
u osady Dařbož toto:

Letoun Bell P-39 Airacobra v ruských barvách
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LETOUN – jednalo se o letadlo Bell P-39 Airacobra americké výroby.
Od roku 1941 do roku 1944 bylo vyrobeno celkem 9.558ks a Sovětský svaz
jich objednal celkem 4.578ks. Užívali je také piloti Francie, Portugalska, Velké Británie a USA. Létali na nich v Tichomoří, na Islandu, na Aljašce na mnoha dalších místech. V Sovětském svazu bylo toto letadlo velice oblíbené, díky
tomu, že jeho bojové nasazení probíhalo v nižších letových hladinách a v nich
bylo dobře manévrovatelné. Létali na něm taková esa, jako byli piloti např.
A.I.Pokryškin; V.D.Lavriněnko; G.A.Rečkalov a mnoho dalších. Ti všichni
mohli těžit z jeho rychlosti (max.612 km/h ve výšce 3350m), kterou mu zabezpečoval kapalinou chlazená vidlicový dvanáctiválec Allison V-1710-63, jehož
výkon byl počítán na 988 kW.
Jednomístný letoun se lišil od ostatních strojů té doby hlavně umístěním
motoru vzadu za kabinou pilota. To mělo velký vliv na těžiště a tím současně
na obratnost stroje. Vrtule byla poháněna dlouhou hřídelí přes celou kabinu.
V přední části zbylo místo na podvozek a výzbroj. Ta byla poměrně rozsáhlá.
Jeden kanón Oldsmobile M4 ráže 37mm s 30 náboji přímo ve středu vrtule,
dále dva synchronizované kulomety M2 Browning ráže 12,7mm v trupu (200
nábojů na hlaveň) a ve křídlech byly umístěny ještě čtyři kulomety Browning
ráže 7,6mm s 1000 náboji na hlaveň. To vše ještě spojeno se silným pancéřováním a samosvornými nádržemi na palivo dělalo z tohoto letounu poměrně
nebezpečného nepřítele.
Rozpětí letounu bylo 10,36m ; délka 9,19m a výška 3,63m. Vzletová hmotnost 3550kg ; dostup 10.650m a dolet 2360km (s přídavnou nádrží
na 283 l ještě o 256km více).

dopisovatelé

leden, únor, březen 2016

Nalezená vybuchlá munice, nábojnice ráže 37mm, nábojnice do kulometu s natavenými díly nábojového pásu. Náboje zalité v kovu.

PILOT: Pilotem našeho letounu byl gardový podporučík Šalamov Grigorij Vasiljevič. Byl zařazen do 129.Gardového leteckého stíhacího Sandomírského pluku, 22.Gardové stíhací letecké Kirovohradské divize.
Narodil se v roce 1923 v obci Ljubimovka v Michajlovském okrese,
kraj Záporoží na dnešní Ukrajině. Do Rudé armády vstoupil ve svých 18 letech v roce 1941. V únoru 1945 mu byl udělen velitelem Gardového stíhacího
leteckého Sandomírského pluku Řád „Vlastenecké války 2.stupně“. Hodnocen byl takto – „Během svého zařazení v přední linii nemá jediný případ ztráty
orientace. Svůj letoun ovládá kompetentně a sebejistě. V boji se chová odvážně a rozhodně. Ve vzduchu si počíná klidně a obezřetně. Je dobrým pilotem
a v leteckých bitvách nikdy neztratil kontakt s velitelem formace“.
Zúčastnil se 65 bojových operací při poskytování ochrany a krytí /svému
vedoucímu pilotovi formace/ při sestřelu 5 nepřátelských letadel (FW-190;
JU- 87), zničil 13 vozidel a až 90 německých vojáků a důstojníků.
Zahynul 26.června 1945 při přeletu na svou novou leteckou základnu
z Debern v Německu do Tulln v Rakousku. Ten leží na pravém břehu Dunaje.
V kartě je uvedeno, že zahynul při katastrofě 26.6.1945 v Československu,

Nejmenší zachovalé díly – nerezové hadicové svorky, matice, přeska.

Porovnání nalezeného rohu rámečku s orámováním umělého horizontu Sperry
z odborné knihy.

jižně od Prahy 25 – 30km obec Barice (Babice).
Prameny: Wikipedie; Ústřední archiv Ministerstva obrany Ruské federace; Velvyslanectví Ruské federace v České republice; Letecká archeologie;
Jan Mahr; archiv autora
Jan Kostrhoun
ekorada

Uspořte ve vaší domácnosti

Jako příčina postupujícího vyčerpávání či znehodnocováním
přírodních zdrojů bývá nejčastěji
uváděno znečištění prostředí, těžba
surovin, produkce odpadů aj. Málo
si však uvědomujeme, že společným
jmenovatelem pro všechny tyto činnosti je vzrůstající chuť a spotřeba
v našich domácnostech. Nemusíme
se však ani tak omezovat, pro začátek
docela postačí přestat plýtvat. Podívejme se společně, jak na to.
Rady pro eko-logický přístup
Během vaření regulujeme teplotu - než dosáhneme varu, příkon
musí být co nejvyšší, po dosažení
varu příkon zmírníme. Elektrické
plotýnky vypneme těsně před dovařením, troubu před dopečením apod.
Některá jídla můžeme nechat „dojít“
již bez příkonu energie v hrnci nebo
peřinách (např. těstoviny, obilniny).

Ekorada na tento měsíc:
Pro ohřev vody je energeticky
nejvhodnější rychlovarná konvice
(přímý ohřev vody), méně vhodný
je plynový sporák nebo elektrický
sporák.
Používáme pouze přiměřené
množství vody. Použijeme-li dvojnásobné množství než je nutné,
zvýší se spotřeba energie rovněž
dvojnásobně.
Používáme nádoby na vaření,
které svým dnem odpovídají velikosti plotýnky. Má-li hrnec průměr např.
o 3 cm menší, promarníme až 30%
energie. Nádoba také musí k plotýnce dokonale přiléhat - tím můžeme
ušetřit až 50% energie. Používání
dobře přiléhající pokličky nám ušetří
rovněž asi 50% energie. Tlakový hrnec „papiňák“ při vaření masa uspoří
asi 60% času a 40% energie, při vaření brambor 40% času a 30% energie,

při vaření rýže a zeleniny 30% času
a 25% energie. Speciální nerezové
hrnce s tzv. sendvičovým dnem šetří
energii a jídlo se v nich nepřipaluje.
Ze stěn nádob odstraňujeme usazeniny (jedna desetina milimetru usazeniny zvýší spotřebu energie a prodlouží čas vaření asi o 10). Výhodou
jsou indukční varné desky.
Už dávno nemusí být vaše domácnost v područí velkých těžkopádných dodavatelů elektřiny. Vstřícnější a operativnější dodavatelé
elektřiny, která je vyrobena z obnovitelných zdrojů, dnes na trhu existují (např. Nano Energies) a nabídnou
vám dobrou cenu. Můžete mít také
svoji domácí výrobnu (solární, vodní
či větrnou) a spotřebovávat elektřinu
vlastní. V tom případě jsou možnosti
řešení velmi rozmanité.
Chceme-li uchovat pokrmy

teplé, není vždy třeba vynakládat
další energii. Pomůže zabalení do
teplé pokrývky, termoska aj.
Odpadní teplo z kuchyně
i koupelny se dá v domácnosti dobře
využít. Vaříte oběd? Pak utlumte topení na místo otevírání oken. Výpary
odveďte odvětráváním (digestoří)
v co nejkratší době. Po sprchování
či koupeli ponechte teplo vyvětrat
otevřenými dveřmi do bytu. Teplou
vodu z vany nevypouštějte hned do
odpadu – nechte ji nejprve v koupelně vychladnout.
Obecní úřady, firmy, školy aj.
by se měly při péči o věřený majetek
řídit uvedenými radami. Dávají tak
m.j. najevo svou dobrou péči o životní prostředí a ovlivňují tak i chování
jiných. Pro další informace a služby
kontaktujte ekoporadnu ČSOP
Vlašim.
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SK PYŠELY
Rozlosování zápasů jarní sezóny 2015/2016
A mužstvo SK Pyšely - III.třída odd.A
Kolo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Termín
26.3.2016 15:00
2.4.2016 16:30
9.4.2016 16:30
16.4.2016 17:00
23.4.2016 17:00
30.4.2016 17:00
8.5.2016 17:00
14.5.2016 17:00
21.5.2016 17:00
28.5.2016 17:00
4.6.2016 17:00
11.6.2016 17:00
18.6.2016 17:00

SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO

Domácí
Votice B
Úročnice A
Václavice
Pyšely
Olbramovice A
Pyšely
Sedlec-Prčice B
Pyšely
Poříčí nad Sázavou B
Jírovice
Pyšely
Krhanice
Pyšely

Hosté
Pyšely
Pyšely
Pyšely
Bystřice
Pyšely
Týnec nad Sázavou B
Pyšely
Netvořice
Pyšely
Pyšely
Nespeky B
Pyšely
Teplýšovice B

Hřiště
Votice
Úročnice
Václavice
Pyšely
Olbramovice
Pyšely
Sokol Sedlec Prčice
Pyšely
Posázavan
Jírovice
Pyšely
Krhanice
Pyšely

Okresní přebor mladší žáci 7+1 (Nespeky-Pyšely)*
Kolo
16.
17.
18.
19.
14.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Termín
10.4.2016 9:30
16.4.2016 10:15
23.4.2016 10:15
30.4.2016 10:15
4.5.2016 17:30
8.5.2016 10:15
14.5.2016 10:15
21.5.2016 10:15
28.5.2016 11:00
4.6.2016 10:15
11.6.2016 ??
18.6.2016 10:15

NE
SO
SO
SO
ST
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

Domácí
Mezno
Nespeky
Kondrac
Nespeky
Trhový Štěpánov
Sedlec-Prčice
Nespeky
Minerva
Bystřice
Nespeky
Poříčí nad Sázavou
Nespeky

Hosté
Nespeky
Struhařov
Nespeky
Teplýšovice
Nespeky
Nespeky
Jankov
Nespeky
Nespeky
Vlašim
Nespeky
Benešov

Hřiště
Mezno
Pyšely
TJ Kondrac
Pyšely
Trhový Štěpánov
Sokol Sedlec Prčice
Pyšely
Votice
Bystřice
Pyšely
Posázavan
Pyšely

*Sloučená mládežnická družstva Pyšely-Nespeky-Čerčany.

Mladší přípravka, SK Pyšely – OP 4+1
TURNAJE – skupina A
1.
2.
3.
4.
5.

Netvořice
Benešov – Mládež B
Blaník Načeradec
SK Pyšely
Votice

neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

24.4.2016
8.5.2016
22.5.2016
29.5.2016
12.6.2016

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

PŘIJĎTE PODPOŘIT PYŠELSKÉ FOTBALISTY NA DOMÁCÍ I VENKOVNÍ UTKÁNÍ. DĚKUJEME!
LP
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Novinky ze stolního tenisu

Do nové sezóny 2015-2016 jsme do okresních soutěží přihlásili již tři
družstva (A,B,C). To znamená patnáct registrovaných hráčů. Dalších patnáct
si chodí pravidelně zahrát. Dohromady je to úctyhodné číslo, třicet aktivních
hráčů, kteří tvoří náš oddíl. V tomto čísle je zahrnuto pět dětí školního věku,
které mají tréninky, každou středu odpoledne.
Jak si vedly naše družstva po polovině soutěží:
,,A‘‘ družstvo v první třídě okr. soutěže je na 7. místě
,,B‘‘ družstvo je ve třetí třídě na 5. místě
,,C‘‘ družstvo jako nováček soutěže ve čtvrté třídě na 4. místě.

t.j. sokol pyšely

příloha

Naši hráči Jirka Kovařík a Iva Klinderová se zúčastnili Štěpánského turnaje ve Stříbrné Skalici. V konkurenci dvaceti pěti závodníků skončili na výborném 3. a 4. místě. V našem domácím předvánočním turnaji zvítězil Martin
Chrt, na druhém místě se umístil Václav Stínila a třetí byl Matěj Černý.
Závěrem chci poděkovat vedení Sokola za velkou podporu v našem hraní.
Do nového roku 2016 přeji všem pyšelským sportovcům mnoho úspěchů
a všem občanům hodně zdraví a spokojenosti.
Za oddíl stolního tenisu
Jaroslav Vejmelka

Oddíl stolního tenisu T. J. Sokol Pyšely pořádá II. ročník

„Memoriálu Karla Kulovaného“
Sobota 16. 4. 2016

Prezence: 8:00 hod. Zahájení turnaje: 9:00 hod. Startovné: 50,- Kč

Občerstvení pro účastníky turnaje zajištěno.



Nohejbal

Dne 12. března se v sokolovně konal druhý ročník turnaje
v nohejbale pořádaný oddílem
sálové kopané T.J. Sokol Pyšely.
Oproti prvnímu ročníku se klání
účastnil dvojnásobný počet týmů.
O vítězství bojovalo celkem jedenáct dospělých hráčů a dva junioři. Po čtyřhodinové bitvě zvítězila
dvojice Jarda Šimeček a Honza
Jelínek, gratulujeme! Turnaj si
všichni velmi užili, těšíme se na
další ročník.
David Šintal

Vítěz převezme putovní pohár. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží ceny.
Dopisovatelé

Silvestrovský ProcházkoBěh 2016
I o letošním Silvestru se nám nechtělo jen lenošit a přejídat se a tak jsme,
stejně jako loni, uskutečnili „závody“ nazvané Silvestrovský ProcházkoBěh.
Mottem bylo naše tradiční :“Je lepší si závod užít, než jen zvítězit“.
Opět nešlo jen o běhání nebo pohyb obecně, ale i o intelektuální vybití.
Loni museli účastníci skládat z útržků větu, která jim prozradila finální disciplínu, což byl sprint od náměstí nahoru k loretánské lípě a svatému Vojtěchovi.
Letos jsme zvolili Kvíz o historii Pyšel, který vycházel z článku v letním
čísle Pyšelských listů. A tak se účastníci potýkali s otázkami typu „Kdy byl založen pivovar?“ nebo „Za panování, kterého majitele, jsme se stali městem?“
apod. Otázky tak tvořily průřez pyšelskou historií.
Protože se schází sportovně různorodá společnost, vybrali jsme loni i letos
několik různých tras. Startovali jsme opět na náměstí u stromečku. Nejkratší
byla cca 3,5km vedoucí Oborou po „stopách“ naučné stezky. Tato trať byla
určena pro pěší, maminky s malými dětmi a pejskaře. Právě na ní bylo všech
13 otázek. Delší 5km trasa byla určena pro běžící a kvízující děti, resp. rodiče
s dětmi. Částečně kopírovala 3km trasu, ale v části Obory šla po modré značce
a pak přecházela kolem kompostárny k Loreta Homes. Nejdelší trať byla čistě
běžecká a směřovala kolem golfu do Borové Lhoty a zpět. Za hodinku jsme
v pohodovém tempu dali skoro 10km.
Na závěr se konal již zmíněný výběh ke Svatému Vojtěchovi, kterého
se zúčastnilo 9 statečných. Z toho 2 děti, které si vedly více než dobře!
Akci jsme zakončili v Pizzerii Cuccini, kde proběhlo vyhlášení jednotlivých kategorií a ocenění (všech) účastníků. Samozřejmě nejvíc odměn
si odnesly děti!
Celkem se dostavilo lehce nad 40 sportu a kvízu chtivých účastníků
ve věku od kočárku až po zralý věk. V equipě se objevilo i několik čtyřnohých

kamarádů, kteří ovšem spíše než o kvíz projevovali zájem o dobroty z kapes
sportsmenů.
Věříme, že se akce opět povedla a že se líbila všem zúčastněným. Také
doufáme, že se nám podařilo malinko zpopularizovat pohyb po vlastních nohou a že se aktéři ProcházkoBěhu, a to nejen děti, zúčastní Pyšelského kopečku 2016, o jehož konání si můžete přečíst na jiném místě Listů.
Takže 31.12.2016 zase! Přijďte taky
Za organizátory Petr Gbelec a Peter Matisko
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k. z. Průhonice – Čestlice

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
ZAHRADA

košík 10 ks

Muškáty převislé

Pelargonium peltatum
košík 10 ks, jedinečné barvy a kvalita

65 ,--

pero-drážka, rozměr 372 x 238 mm,
tlouštka: 65, 115, 175, 240, 300, 365,
400, 440 mm

80 l

69,-

10 kg

80,--

198,-Trávníkové hnojivo
proti mechu 10 kg

Mulčovací
kůra 80 l

Zahradnický
substrát 50 l

STAVEBNINY

Tepelně izolační cihly
GIMA PD – příčkovky, cihly

50 l

10 kg, vystačí na cca 285 m2,
pro sytě zelený trávník

vyrobeno
v Německu

ks od

13,

50

při paletovém odběru

Značkové suché
maltové směsi 25 kg

CENOVĚ VÝHODNÉ
MNOŽSTEVNÍ ODBĚRY

beton B20, betonový potěr, samonivelační
potěr, zdící malty, jádrové omítky pro ruční
omítání, vápenný štuk, lepící a stěrkovací
tmely na fasádní systémy

ks od

42,-při paletovém odběru

Přívěsný vozík
Handy 20 včetně opěrného kolečka, rozměr tažné plochy:
206 x 110 x 30 cm, celková hmotnost 750 kg, kola R13,
stabilní V - oj, vnější kola s blatníky neomezující ložnou
plochu

10.990,-CERTIFIKOVÁNO DO
STABILNÍ KONSTRUKCE
kola R 13

VČETNĚ OPĚRNÉHO KOLEČKA S DRŽÁKEM

k.z. Průhonice - Čestlice, U Makra 130• Po – Pá 700 – 2100 hod. , So – Ne 800 – 2100 hod.• www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 4. do 4. 5. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Redakce Pyšelských listů přeje všem svým čtenářům veselé velikonoce.
Pyšelské listy - Vydává Městský úřad v Pyšelích pod registračním číslem OkÚ RR 39; vydávání listu povoleno rozhodnutím Okresního úřadu v Benešově pod č. j. RR 779/96, ze dne 13. 5. 1996
tel. 323 647 218, fax 323 647 452, E-mail: epodatelna@pysely.cz; urad@pysely.cz; http://www.pysely.cz
redakční rada: B. Dauthová, I. Křížová, M. Pášová, A. Sládková, Z. Srnská, L. Zaradičková; administrace listu: M. Kocourková, M. Kulhavá, M. Svobodová; odpovědný redaktor: P. Slavík
nevyžádané rukopisy se nevracejí			
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