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

				

Milé sousedky, milí sousedé,

nastal čas adventní, kdy je tak málo světla, že není už málem poznat soumrak ani svítání; a ještě se ten trošek světla krátí, jako by se ten rok ke konci už ani
nechtěl namáhat s tím, aby byly nějaké dny. Je to doba, kdy bychom si měli udělat trochu času na zamyšlení nad sebou, svými blízkými i obcí, ve které žijeme.
Mám-li hodnotit pomalu odcházející rok a dívat se přitom od svatého Vojtěcha na město, o které se starám už přes dvacet let, není to snadný úkol. Hodně se
nám toho podařilo, Pyšely zase vypadají o něco lépe než loni. Koneckonců i ta cesta na hřbitov je zbrusu nová. A není to jediný opravený kus místní cesty.
Po létech snažení jsme konečně dosáhli na dotaci, která umožňuje celkovou rekonstrukci a rozšíření základní školy. Příští rok si budeme moci říci, že i ta škola
vstoupila do 21. století. Zajistit, aby Pyšely zvládaly jak se sluší a patří všechno, co se od města očekává, to však není vůbec jednoduché. Stojí to spoustu
sil a času, v dnešním složitém a rychle se měnícím světě mám častěji a častěji
pocit, že malé obce stále zoufaleji bojují s větrnými mlýny komplikovanější a
komplikovanější byrokracie. Naštěstí na to nejsem sám. Mám radost z každé
byť sebemenší pomoci, z toho, že stále více z vás zajímá nejen vlastní dvorek.
Letošní vánoční strom, který zdobí naše
Ukázalo se to třeba při akci „kulový blesk“, kdy se škola musela neuvěřitelně
krásné náměstí je ,,pyšelák“. Darovala ho
rychle přestěhovat do provizorních prostor, aby rekonstrukce, která musí být
paní Zdeňka Mertová z Průběžné ulice.
hotová ve věru šibeničním termínu, mohla začít. To jen příklad pro ilustraJe to nádherná jedle a paní Mertové
ci toho, že Pyšely žijí. A že žijí díky pocitu sounáležitosti mnohých z vás.
tímto velice děkujeme.
Ze srdce vám za to děkuji. Přejme si navzájem, aby tento pocit sounáleAdventní věnec, který je
žitosti v příštím roce sílil, abychom společně pro obec odvedli další kus
umístěn pod vánočním stromem na
práce. A abychom se přitom usmívali. Do osobního života vám přeji těch
náměstí, je z dílny paní Věry Pařízkové.
úsměvů ještě více.
Letos již po čtrnácté.
Dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příMoc Vám děkujeme. Kulturní a informační centrum jemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do nového roku přeji všem
hodně zdraví, pohody a štěstí v rodině.
Stanislav Vosický, starosta

Pyšelský vánoční strom
a adventní věnec
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Poplatky 2017

Veškeré poplatky bude možné hradit od 2. ledna 2017
Poplatek za odvoz komunálního odpadu ve výši 1000,- Kč za osobu nebo 1 000,- Kč za rekreační objekt.
Poplatek za psa: za prvního psa 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa 450,- Kč
důchodci 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa 200,- Kč
Poplatek za údržbu hřbitova 250,- Kč za jeden hrob.
Poplatky bude možné po dohodě na MěÚ uhradit převodem na účet. Je třeba si vyzvednout číslo účtu a variabilní symbol.
KULTURNÍ AKCE

Druhé adventní setkání

Svatohubertská mše
V Pyšelských listech 3/2016 myslivci zvali na svatohubertskou mši, kterou pořádají nepřetržitě každý rok. Letos to bylo již po deváté v řadě. Letošní
liturgii opět celebroval R. D. Pavel Porochnavec z farnosti v Lysé nad Labem,
který také je aktivním myslivcem. Jeho pojetí celé eucharistické bohoslužby
se vedlo v duchu oslav patrona myslivců sv. Huberta s důrazem na sounáležitost všech občanů, nejen myslivců. Vyzval všechny zúčastněné k aktivnímu
vztahu k přírodě a její zachování i pro další generace. Proto oslovilo i ty, co
nejsou pravidelnými návštěvníky nedělních mší.
Trubači skupiny Benešovské Horny na závěr před kostelem vystoupily
s poděkováním všem zúčastněným. Z celého večera pak v účastnících zůstalo
více než pár fotografií, které ze zdařilého setkání jsou přiložené.
J.N. a V.B.

Druhá adventní neděle patřila Klubu individuálního vzdělávání Pyšely.
Připravili jsme již tradiční stánek s občerstvením, kde mohli návštěvníci kromě klasického chleba se škvarky a povidly ochutnat i pekařské výrobky maminek dětí navštěvujících Klub a zahřát se voňavým svařákem. A protože zima
byla opravdu veliká, i čaj tekl proudem.
Děti samy pak prodávaly výrobky a perníčky, které vytvořily během dní
zaměřených na výtvarné činnosti, a věřím, že udělaly radost nejen jejich rodinným příslušníkům.
Vedle žaludku mohli návštěvníci adventu potěšit i oko. Děti z Klubu se
pochlubily výstavou svých výtvarných prací a k nahlédnutí byly i tzv. lapbooky, které jsou jedním z výstupů našeho vzdělávání. Do nich žáci samostatně a každý po svém zpracovávají témata, kterými se během svého vzdělávání
zabývají.
Po celou dobu nám krásnou předvánoční atmosféru dotvářel pěvecký sbor
Světlušky ze Světic pod vedením Vandy Kadeřábkové Březinové a své umění
na klávesy předvedly i sestry Bojdovy z našeho Klubu.
Věřím, že všichni, kdo na náměstí v neděli přišli, strávili příjemné chvíle a děkujeme městu Pyšely za nabídku podílet se na předvánoční atmosféře
v našem městě. Za Klub individuálního vzdělávání Pyšely Šárka Blažková
INZERCE

TANEČNÍ
PRO DOSPĚLÉ

(13.SEZÓNA)

SOKOLOVNA STRANČICE
všechny kurzy

S1: Začátečníci

15:15 – 16:50

S2: Mírně pokročilí

17:00 – 18:35

začínají

S3: Středně pokročilí

18:45 – 20:25

v neděli

S5: Speciál

20:35 – 22:15

8.1.2017

Info: tel: 603 238 090

e-mail: vasova@volny.cz

www.tanecni.net
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V listopadu oslavila významné životní jubileum paní Drahomíra Havlíčková ze Zaječic
a paní Květa Svobodová klientka Domova pro seniory.
V prosinci slaví významné životní jubileum paní Vlasta Plátková ze Zaječic, paní Alena Jedličková
a paní Marie Ekhartová klientky Domova pro seniory.
V lednu budou slavit významná životní jubilea paní Jaroslava Černická z Pyšel,
paní Věra Králová klientka Domova pro seniory a pan Jaroslav Šlais z Pyšel.
Připojujeme se k jistě dlouhé řadě gratulantů s přáním pevného zdraví,
hodně štěstí, pohody a spokojenosti do dalších let jejich života.
Vítáme nové občánky
Natálie Němcová se narodila 22. září. Velkou radost mají rodiče Elena Ransdorfová a Zdeněk Němec z Pyšel.
Blahopřejeme celé rodině k této radostné události.
8. října se narodil Sebastián Chrt. Radost z chlapečka mají rodiče Eliška a Martin Chrtovi a také bráška Kristián.
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí a lásky.
  

Vítání občánků

V sobotu 15. října bylo pro mnohé rodiče a jejich děti významným dnem. Vítali jsme nové občánky z Pyšel, Kovářovica Zaječic.
Miminek se nakonec sešlo 11 z toho jedny dvojčátka. Tak bylo v mateřské školce, kde se celá událost odehrála veselo.
Přivítali jsme tyto občánky: Alici a Barboru Babincovi ze Zaječic, Magdalénu Olmrovou z Pyšel, Agátu Razimovou z Pyšel, Julii Spálenou z Pyšel, Elišku
Švábovou z Pyšel, Mathiase Čálka z Pyšel, Vanesu Havlínovou z Pyšel, Amálii Bartíkovou z Pyšel, Marka Pášu z Pyšel a Matyáše Kláska z Kovářovic.
Paní ředitelka z mateřské školky Ilona Kryzánková všechny přítomné přivítala a děti ze školky pod jejím vedením předvedly krásný program složený z písniček, básniček a tanečků. Děti sklidily velký aplaus.
Paní místostarostka ing. Dana Drábová přečetla krásná moudra z knihy Roberta Fulghuma a popřála všem dětem a jejich rodičům, aby se jim u nás líbilo
a mnoho štěstí a zdraví do života.
Pak došlo na samotné předávání dárků pro děti. Rodiče se podepsali do pamětní knihy a vše proběhlo v příjemné atmosféře. Děti vůbec neplakaly a tak
tradiční focení v kolébce, která už přivítala spoustu dětí, si všichni užili.
Přejeme našim novým občánkům a jejich rodičům hodně zdraví, štěstí a spokojený život.			
Kulturní a informační centrum

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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Drakiáda na Loretě
Letošní drakiáda se konala v neděli 16. října a bylo nádherně. Sluníčko svítilo, modré azurové nebe, ale opět nefoukalo. Sice se zkoušelo všemi možnými způsoby dostat draky do vzduchu, ale moc se jim nechtělo. Byly však výjimky
a těm se to povedlo.
Děti dostaly od sponzora dárek v podobě letadla. Dětem se moc líbily. Když nelítali draci, lítaly letadla a děti. Byla
ukázka, jak létá dron a předvedení modelu letadla - větroně o trochu většího než měly děti.
Každý dostal sladkou odměnu a diplom za účast. Také se mohli všichni zúčastnění občerstvit u sochy sv. Vojtěcha,
kde byl stánek s dobrotami.
Odpoledne uteklo a opravdu se moc povedlo.
Díky si zaslouží pan David Jiřík majitel firmy TORON a České modelářství a slečna Nikola Chládková za tak
pěkné dárky. A samozřejmě všem kdo pomáhali toto odpoledne zorganizovat.
A co na závěr…přání, aby za rok foukalo.				
Kulturní informační centrum

  

Bramboráková sobota
V sobotu 29. října se Borovou Lhotou linula pěkná bramborovo-česneková vůně, to jak ve kterém domě připravovaly hospodyňky svůj ,,výtvor“
na odpolední soutěž či předvedení pokrmu.
Pořadatelé tak navázali na předchozí léta, kdy se zde konalo Koláčobraní,
Štrúdlobraní či Bábovkobraní. Proto se letos odklonili od sladkostí a vybrali Bramborákobraní i když jsou také bramboráky sladké, jak uvádějí některé
kuchařské knihy. Odpoledne se na návsi u kapličky na připravených stolech
objevovaly voňavé a křupavé placičky upečené či usmažené podle nejrůznějších receptů, které návštěvníci ochutnávali a posuzovali. Kromě osvědčených
receptů zde byly i zcela jiné, které se dělají v různých oblastech. V každém
kraji se připravují poněkud jinak a také se jinak jmenují. Tolika jmény, se
může pochlubit málo, který pokrm jako náš skromný bramborák. Bramborák
– cmunda, toto je oficiální název uvedený ve slovníku – je český lidový, rychlý
a dobrý pokrm ve formě placky ze strouhaných syrových brambor, mouky,
česneku, majoránky a soli. Ovšem jej dobře udělat je také výkon.
Po nahlédnutí do několika kuchařských knih, jsem se dověděla, že např.
v Podkrkonoší je to Bandorník nebo Frcábník, na Náchodsku zase Drn či Bandorová nadívaná. Sladkému se na jihu říká Strouhanec, kvasnicovému Báč,
Bacán. Další názvy jsou známé jako Čmunda, Prskanec, Toč, Harampáč, Kocour, Tupák, Hlupec, Babčák, Lata, Sejkory, Haruly či Kramfleky. A jistě jsou
i další názvy, které souvisí s tím, co vše se do základního těsta přidává. Plní
se šunkou, škvarky, bylinkami, houbami, zelím apod. S některými dobrými
,,výtvory“ jsme se zde setkali a ochutnali. Takže nakonec byli vyhodnoceni
a oceněni všichni co přinesli chutné pokrmy malým struhadélkem a sladkou
odměnu.
Na stolech bylo možno ochutnat i dobré koláče a chuťovky vše zapíjené
jak dobrým mokem, tak dalšími teplými nápoji. K dobrému zažití a náladě vyhrávala ,,Pyšelská kapela“. Bramborákobraní se zúčastnili nejen obyvatelé Borové
Lhoty, ale i mnoho příchozích a všichni se už těší na příští rok, čím zase pořadatelé překvapí.				
Bohumila Nádvorníková
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Ve sváteční den 28.října jsme zvonili
Letošní rok 2016 byl mimořádný tím, že se sváteční den 28.října slavil na
dvou místech. Na Pražském hradě a na Staroměstském náměstí. To, co bylo
pro naše předky slavnostní událost vyplněná vzpomínkami na oběti 1.světové
války jsme během několika dnů neskutečně zdeformovali. A to vše proč? Pro
politické zviditelnění nebo pro boj za svou pravdu. Bohužel.
Pak se stane, že v našem středečním vydání Benešovského deníku se dozvíme, že vznik Československa se u nás v regionu téměř neslaví. Autor se
zmiňuje o posvícení, výstavách chovatelů a pěstitelů. Světlou vyjímkou jsou
Votice se svým shromážděním u památníku T.G.Masaryka.
Rád bych se ohradil, s tímto jeho názorem nesouhlasím. U nás na okrese
Benešov je mnoho míst, na kterých se vzpomíná a slavnostně zvoní, například k akci Zvon míru z Rovereta se připojil - Benešov; Vranov; Vranovská
Lhota; Chvojen u Konopiště; Borová Lhota; Žíňany; Teplýšovice; Městečko a
další o kterých netušíme. Například v Mrači se tento den scházejí v hasičské
zbrojnici a vzpomínají na oběti války a výpravy do italských Alp po místech
bojů našich vojáků, jak legionářů, tak vojáků Rakousko-Uherských. V letošním roce o sobě daly vědět Říčany; Brtnice u Jihlavy; Přistoupim; Dolní Dobrouč; Velké Popovice; Nové Město nad Metují atd. Při samotném slavnostním
zvonění se rozezní vždy ve 21h jak velké kostelní zvony, tak zvoničky na
návsích. Vždy se vzpomínkou na ty, kteří se do našeho kraje a domů z této
světové války již nevrátili.

U nás v Pyšelích jsme v letošním roce oslavili 28. říjen již po čtrnácté.
S nejmladšími z nás jsme prošli v lampiónovém průvodu z Nové Vsi k pomníku na náměstí. Zde jsme přečetli jména padlých a informovali o bojištích, na
kterých zahynuli. Zapálili jsme svíčku u pomníku a tím začal další program
u nás v hasičské zbrojnici. Pro nejmladší byla přístupná hasičská technika.
Jejich rodiče se mohly seznámit s nebezpečím ohně v kuchyni, domácnosti
a ve vozidlech. Proběhla ukázka hašení a použití vhodných hasicích přístrojů a postupů. Po celou dobu bylo zajištěno občerstvení na grilu a horký čaj
nebo svařák. V klubovně zbrojnice byla malá výstava o Roveretu, naší cestě
ke Zvonu míru a o historii pomníku obětem válek na náměstí. Děti postupně
odcházely domů a přicházeli ti, kteří čekali na zvonění. Naši tři zvoníci rozezněli dva zvony na věži kostela Povýšení svatého Kříže přesně ve 21h a svými
200 údery se připojili k tomuto společnému svátečnímu zvonění. Jen ti nejodvážnější z přihlížejících se vydali na prohlídku věže, zvonů a hodinového
stroje v tuto pozdní dobu.
Všem přítomným bych chtěl poděkovat za jejich účast na oslavách
28. října v Pyšelích a všem ostatním děkuji, že společně dokážeme uctít a zachovat tento sváteční a významný den pro naší historii a náš stát.
Jan Kostrhoun, SDH Pyšely
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Mammas&Mammas – novinky ze sboru

V současném složení zkoušíme společně každou středu již od ledna 2013 v RC Zajíček. Od října 2015 máme nového sbormistra, Jindru Fritsche, který nás
vede pevnou rukou. Pod jeho vedením zkoušíme jak nové skladby, tak náš starší repertoár, kterému Jindra dává nový kabát. A nás to moc baví.
Dokonce tak, že od ledna budeme zkoušet dvakrát týdně, ke středě přidáme i neděli. V prvním listopadovém víkendu jsme byly na Vysočině na soustředění.
Soustředěně jsme zpívaly od pátku do neděle a dávaly dohromady kusy,
které jste možná slyšeli na koncertech v Kostele sv. Havla v Poříčí nad
Sázavou a v kostele Povýšení sv. Kříže v Pyšelích o týden později v rámci
našeho tradičního adventního setkávání.
Pokud jste koncert nestihli a máte chuť se ještě vánočně naladit, přijďte
si nás poslechnout v pátek 16. 12. do zaječické hospody od 18h. Ochutnáme cukroví a zahřejeme se svařákem. Pro Pražáky zapějeme na Staroměstském náměstí. Termín je v jednání. Pokud Vás to zajímá, mrkněte na náš
facebookový profil, tam termíny průběžně aktualizujeme. Na závěr ještě
výzva ke všem altistkám s temnou barvou hlasu: připojte se k nám, jednu
z Vás bychom mezi sebe chtěly!
Najdete nás na: http://mammas-mammas.webnode.cz/kontakt/
Všem fanouškům a fanynkám děkujeme za podporu!
Klára Křížová, M&M
  

Půlnoční aneb o naději Vánoc
K tématu Vánoc posledních let neodmyslitelně patří píseň Půlnoční, která poprvé zazněla v animovaném filmu Alois Nebel. Půlnoční rozvíjí postupně téma
člověka, který se vrací z hektického velkoměsta do zapadlé vísky v horách a spěchá na půlnoční vánoční bohoslužbu. Doběhne do kostela, doprostřed chrámového zpěvu, zavřou se za ním dveře, vydechne a přemýšlí...o Ježíši na kříži, o zázracích, o stínech a také o jakoby posmutnělé naději. V refrénu písně slyšíme
„Beránku náš na nebesích, stůj při nás, až přijde tma”.
Půlnoční krásně vystihuje smysl a poselství Vánoc. Očekávání naděje. Naděje, která se objevuje
v narození malého Ježíška a propojuje se na kříži se smrtí toho samého Ježíše. Pravý smysl Vánoc
je o někom, kdo stojí při nás od narození až do smrti.
Všichni si představujeme narození malého Ježíška v nehostinném prostředí chléva, na hony vzdáleném našim představám o někom, kdo by mohl stát při nás. A přece – tentýž Ježíš smrtí na kříži bere
naše viny na sebe a stojí tak při nás až do konce. Slova písně Půlnoční se tedy týkají nejen Vánoc, svátků
narození Ježíše Krista, ale i cesty k Velikonocům, cesty utrpení, smrti, oběti a vzkříšení.
A jak se dotýká tato zvěst konkrétně nás? V tom, že i v naší blahobytné a zajištěné době toužíme
po naději. I přes všechno, co máme a čeho všeho jsme dosáhli, jsou chvíle, kdy cítíme, že může přijít
(a někdy přichází) do našich životů „tma“. Tma v podobě nemoci, smrti, opuštění, odcizení, nepochopení...a většinou tak neočekávaně. Právě v ten moment cítíme tak naléhavě, že i my potřebujeme někoho, kdo by stál „při nás“. A jsou chvíle, kdy ani naši nejbližší
nevyženou onu „tmu“. Právě tehdy můžeme volat „Beránku náš na nebesích, stůj při nás, až přijde tma”. Beránek, ten prastarý symbol oběti. Oběti na kříži,
která byla zaplacena obětí Ježíše Krista i za tu naši „tmu“.
Text písně Půlnoční a celá zvěst Vánoc je ohromující prostou silou jednoduchého sdělení. Nadějí, že se máme, kam obrátit. Jistota, že nás někdo slyší,
že při nás někdo stojí. Ten někdo se narodil v onom Ježíši a zemřel za nás. To je ta obrovská naděje. Naděje, ke které můžeme volat i my, a nemusí to být
jen o Vánocích.		
Krásné prožití Vánočních svátků a Vaší Půlnoční přeje Martin Machek, člen Křesťanského sboru Pyšely, www.kspysely.cz
INZERCE

Aktuálně v Klubu Babylon
• Příprava k přijímacím zkouškám – angličtina, němčina, čeština
• Příprava k maturitě – angličtina, němčina, čeština
• Dopolední kurzy pro maminky s dětmi – angličtina, němčina
Další kurzy a doučování po dohodě
Zápis do Klubu individuálního vzdělávaní Babylon
Zájemci o vzdělávání v příštím školním roce
se mohou hlásit e-mailem nebo telefonicky.
Uzávěrka přihlášek je 30. ledna 2017.
Individuální pohovory s rodiči budou následně probíhat v únoru.
Kontakt: PhDr. Šárka Blažková
vzdelavanipysely@gmail.com
775 997 120
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Veterinární ordinace Čerčany
Léčba a prevence psů, koček
a dalších malých zvířat.
 Očkování, čipování a vystavování pasů
 RTG a sonografické vyšetření
 Vyšetření krve a další laboratorní vyšetření
 Odstraňování zubního kamene ultrazvukem
 Chirurgické zákroky, inhalační anestezie
 Prodej veterinárních diet
Naše ordinační hodiny najdete na webových stránkách
http://veterinacercany.webnode.cz

MVDr. Jan Jíša
tel.: 603 942 336

MVDr. Martin Štěpánek
tel.: 605 519 352

MVDr.Jana Blažková
tel.: 731 775 320

Brigádníků 120 Čerčany – Vysoká Lhota 257 22

MATEŘSKÁ ŠKOLA
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Návštěva Infocentra
Děti ze zelené a oranžové třídy se začátkem září 2016 společně vydaly
do Infocentra a Městské knihovny v Pyšelích. Čekalo je milé překvapení
s knihovnicí paní Mirkou Kocourkovou. Společnou debatou se děti seznámily
s chodem knihovny a i s tím, jak se s knihou správně zachází.
Dozvěděly se, že kniha je nejen pro zábavu, pro poučení a že se také dá
podle knihy vařit, cvičit, aj. Návštěva knihovny se dětem moc líbila a jistě ji
znovu s chutí navštíví.

Mikulášská
nadílka
Na „černobílou“ návštěvu jsme
se ve školce dobře připravili .Učili
jsme se básničky, písničky, kreslili
jsme, lepili, stříhali, celou školku
zdobili.
Ve čtvrtek 1.prosince jsme se
dočkali - do školky přišel Mikuláš
se svým kamarádem čertem.

Těšíme se na Vánoce
Předvánoční čas si chceme ve školce opravdu užít a tak jsme se s nejstaršími dětmi pustili do „pečení perníčků“. Podívejte se, jak nám to pěkně šlo…

Přejeme všem, až Vánoce budou tady, abyste je prožili s těmi, které máte rádi a s nimiž je Vám dobře. A v novém roce nashledanou.
Za všechny, z naší mateřské školy, Ilona Kryzánková.

			

Masopust v Pyšelích

DOPISOVATELÉ

Co je to Masopust? Masopust je čas od Tří králů do Popeleční středy. Je to období nevázaného veselí. Masopust je velice starou obyčejovou tradicí, kořeny
má až v římských slavnostech. Přestrojení lidé neměli původně znamenat pouhou zábavu, byla to lidová magie k zajištění zdaru zemědělského roku, bohaté
úrody a plodnosti. Celý průvod maškar obcházel jedno stavení za druhým a prováděl rozpustilé kousky. Hospodyňky ve staveních průvod pohostily tradičním
masopustním pečivem – koblihy, boží milosti a různými dobrotami a také dobrým mokem. Hlavní postavou průvodu bývá dráb, medvědář s medvědem, žid,
cikáni, bába s nůší, ženich a nevěsta, strašidla všeho druhu a mnoho dalších.
V Pyšelích se Masopust konal také s několika přestávkami. Tuto tradici koncem devadesátých letech obnovili manželé Horáčkovi. Pak pomyslnou štafetu
převzala paní Renka Šestáková. Ta jej dělala několik let. Poslední masopust se konal v roce 2007. A není to škoda? Na tuto tradici se rozhodlo navázat několik
nadšenců, kteří by znovu tuto taškařici obnovili.
V SOBOTU 18. ÚNORA 2017 MASOPUSTNÍ PRŮVOD V PYŠELÍCH
Podrobné informace budou včas plakátovány. Pokud se budete chtít této veselice zúčastnit, jste srdečně zváni, máte dost času na výrobu kostýmu a masek J.
Bližší informace v Kulturním a informačním centru v Pyšelích.
Mirka Kocourková, Kulturní a informační centrum Pyšely
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Přednáška pana doktora Jiřího Chvojky
Jak už se stalo tradicí vždy na jaře a na podzim nás potěší svou milou návštěvou pan doktor
PhDr. Jiří Chvojka. V sobotu 23. října se k nám vydal z Českých Budějovic, aby nám povyprávěl
o Izraeli.
Tuto zemi navštívil a o své poznatky a dojmy se s námi podělil. Svým milým vyprávěním a vtipem připravil velice příjemné odpoledne. Setkání se uskutečnilo opět Na Radnici U České Koruny
a touto cestou děkujeme majiteli Tomáši Taliánovi za prostory. Návštěvnost byla opět velká a hospůdka se pěkně zaplnila.
Děkujeme panu doktorovi, že se k nám do svých milovaných Pyšel stále vrací. Už teď se můžeme těšit na jaro. Budeme si povídat o Číně, kterou navštívil se svou ženou v letošním roce.
Kulturní a informační centrum

Městská knihovna a Kulturní a informační centrum Pyšely
I v letošním roce knihovna pro své čtenáře zakoupila nové knihy. Jsou to knihy pro dospělé, děti, ale i klasická četba, která je aktuální pro studenty na základních a středních školách jako povinná četba.
Také můžete navštívit ,,antikvariát“, který je v prvním patře knihovny. Zde jsou knihy zdarma k rozebrání.
Stále platí, kdo ještě není zaregistrován v databázy ,,kultura“ stačí napsat email na infocentrum@pysely.cz . Budou mu zasílány informace z kultury,
sportu, města, pozvánky na různé akce. Také se můžete přihlásit na facebook Infocentrum Pyšely.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem spolkům, klubům, sdružením, hasičům, sokolům i jednotlivcům za skvělou spolupráci a pomoc při organizování
všech akcí. Za knihovnu a informační centrum přeji všem krásné a pohodové svátky plné radosti, štěstí a klidu.
Těším se na Vaši návštěvu Mirka Kocourková
Seznam nových knižních titulů:
Beletrie:
Dokud světlo nepohasne – Christie A.
Sirotčinec slečny Peregrinové – Knihovna duší –
Přítelkyně smrti – Aichner B.
Neočekavaný host – Christie A.
– Ransom R.
Vdova – Barton F.
Sešli se v Bagdádu – Christie A.
Muž, který četl – Rottová I.
Hrozba patriotů - Berry S.
Sklep – Janoušek A.
Případ andělské košile – Rottová I.
Aristokratka na koni – Boček E.
Temnota – Janečková K.
Zkrocení zlé ženy – Shakespeare W.
Život je nádherný – Boučková T.
Lovci lebek – Johánek J.
Farma – Smith R.
Inferno – Brown D.
Zabiják Anders a jeho přátelé – Jonnason J.
Kopí osudu – Smith W.
Reportér – Brown S.
Po sezóně se nevraždí – Kačírková E.
Zlatý lev – Smith W.
Páté evangelium – Caldwell I.
Muslimské peklo – Karlíková I.
Král Oidipus – Sofokles
Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha– Srdce v temnotách – Keleová –Vasilková T.
O myších a lidech – Steinbeck J.
– Carvantes M.
Vůně života – Keleová-Vasilková T.
Řeka času – Swerlingová B.
Ostrov s vůní čerstvého chleba – Colganová J.
Kulka – Kellyová M.
Němý – Taylor A.
Višňový sad – Čechov A.P.
Hypnotizér – Kepler L.
Doktore, ne tak zhurta! – Taylor P.
Příručka jadranské snoubenky – Čechová B.
Paganiniho smlouva – Kepler L.
Doktore, to se to povedlo! – Taylor P.
Návrat jadranské snoubenky – Čechová B
Playground – Kelper L.
Anna Karenina – Tolstoj L.N.
Týden blázna – Černá J.
Dokonalý cizinec – Knightová R.
Bábovky – Třeštíková R.
Loď v Bretani – Davouze M.
Hanin kufřík – Levine K.
Dobře mi tak – Třeštíková R.
Ocelový polibek – Deaver J.
Dárce – Lowryová L.
Miluju tě jak svý boty – Tůmová A.
Pravé domácí –Devátá I.
Devět let natvrdo – Ludvíková J.
Strakonický dudák – Tyl J.K.
Sběratel mušlí – Doerr A.
Dokonalé ticho – Luptonová R.
S tváří beránka – Váňová M.
Krysař – Dyk V.
Konec vosí sezóny – Mina D.
Jáchymovští démoni – Vondruška V.
Stalkeři – Finch P.
Dáma s prošlou zárukou – Mlynářová M.
Ještě že nejsem kat – Vondruška V.
Místo pro tajnosti – Frenchová T.
Zač je života loket – Mlynářová M.
Olomoucký bestiář – Vondruška V.
Na věrnosti – Frenchová T.
Sedmilhářky – Moriarty L.
Dívka, která ztratila budoucnost – Walterová B.
Cizinka – Gabaldon D.
Tři přání – Moriarty L.
Třetí strana mince – Welch V.
Vážka v jantaru – Gabaldon D.
Zamilovaná hypnotizérka – Moriarty L.
Ve službách zla – Galbraith R.
Život po tobě – Moyesová J.
Dětská literatura:
Poprask na laguně – Goldoni C.
Jeden plus jedna – Moyesová J.
Obr Dobr – Dahl R.
Sluha dvou pánů – Goldoni C.
Stříbrná zátoka – Moyesová J.
Oliver Twist – Dickens Ch.
Ranhojič – Gordon H.
Babička – Němcová B.
Logopedické pohádky – Eichlerová I.
Příliš mnoho Kateřin – Green J.
Divá Bára a jiné prózy – Němcová B.
Deník malého Poseroutky 10. díl – Kinney J.
Lobista – Grisham J.
Templářské tajemství – Palov Ch.
Z deníku kocoura Modroočka – Kolář J.
Osamělý střelec – Grisham J.
Sběratel duší – Peters E.
Mikuláš, Ježíšek pan Vrána a my – Kratochvíl M.
Životem nekráčím sama – Hamarová D.
Havran – Poe E.
Ezopovy bajky – Nováková I.
Útěk z tábora 14 – Harden B.
Evžen Oněgin – Puškin A. S.
Majda Čmuchalová – Pankhurstová K.
Okamžiky štěstí – Hartl P.
Kapitánova dcerka – Puškin A. S.
Knihovnické pohádky – Pospíšilová Z.
Zahradní slavnost, Odcházení – Havel V.
Ve znamení zvěrokruhu – Rampichová Z.
Záhada školní půdy – Pospíšilová Z.
Počátek veškeré lásky – Hermannová J.
Sirotčinec slečny Peregrinové –Podivné děti – Hasičské pohádky – Pospíšilová Z.
Bídníci – Hugo V.
– Ransom R.
Lichožrouti – Šrut P.
Tyrkysové oko – Chalupová L.
Sirotčinec slečny Peregrinové –Podivné město –
Lichožrouti se vracejí – Šrut P.
Brána osudu – Christie A.
– Ransom R.
Lichožrouti navždy – Šrut P.
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Náš kraj za vlády Karla IV.

Letošní rok byl ve znamení oslav 700. výročí narození Karla IV. Což bylo samozřejmě správné,
protože takových panovníků jsme opravdu mnoho neměli. Podívejme se nyní, jak v době Karla IV.
vypadal náš kraj, a jak se žilo jeho obyvatelům.
Pyšely byly tehdy nevelkou vsí, která se od sídlo měli tam.
okolních vesnic lišila jen tím, že tu sídlila vrchnost
Kolem roku 1350 došlo k radikální přestavbě
a stál kostel. Nezapomeňme, že Zakouty ani Nová zdejšího kostela. Byl vybudován nový závěr kosVes ještě neexistovaly a Košík byl samotou u Py- tela, postavena nová jižní věž a přibyl také dosud
šel. Majiteli byli Vladykové z Pyšel erbu berana. zachovaný prostý gotický portál. V té souvislosti
Jménem známe Mareše z Pyšel. V listině z roku došlo také ke změně panského sídla – dosavadní
1361 je uváděn jako syn ,,někdy Mladoty z Py- dvorec v bezprostřední blízkosti kostela zanikl a
šel“. Slovo ,,někdy“ naznačuje, že Mladoty byl už majitelé Pyšel si vybudovali nové sídlo v místech
mrtev. Mareš měl nejméně dvě děti. Známe syna dnešního č.p. 6 na náměstí.
Odolena a dceru Dobru. Odolen studoval v Praze
Jak v té době žili naši předkové? Vedli nena univerzitě a vypracoval se až na purkrabího na srovnatelně prostší život, než se žije dnes. Jejich
pevném hradě Lipnici. Zemřel až před husitskými život – ať už byli zemědělci nebo řemeslníky – byl
válkami roku 1412. Jeho sestra Dobra žila na vsi vyplněn těžkou prací. Odměnou jim byla soběstačKorkyně u Dobříše. Pyšely zatím spravoval otec nost téměř ve všem, od chleba až po oděv. Protože
Mareš, zdá se však, že se o Pyšely musel dělit ještě Pyšely ještě nebyly městečkem a neměly právo pos dalšími majiteli. V téže době se tu totiž připomí- řádat trhy, prodávali své přebytky na trzích v Benají zemani Podnávcové erbu vlčí hlavy. Ke sjed- nešově nebo v Říčanech. Peněz bylo tehdy mezi
nocení Pyšel došlo až o sto let později.
lidmi nesrovnatelně méně než dnes, zato to byly
peníze značné hodnoty. Pražské groše, kterými se
u nás platilo od roku 1300, byly velmi hodnotné
stříbrné mince, které ochotně přijímali lidé po celé
tehdejší Evropě. O těch pár grošů, které lidé na
trhu utržili, se nemuseli bát: Za vlády Karla IV. byl
u nás na cestách klid a bezpečí. Je charakteristické,
že rytíř Mikuláš Zúl z Ostředka začal přepadat a
loupit až po Karlově smrti.
Naši předkové jedli zdravě, nepřejídali se,
pohybu měli víc než dost – a přesto umírali mnohem dříve než my. Lékaři fungovali jen ve velkých
městech a byli velmi drazí, takže když naši předkové onemocněli, zbývaly jim jen babičky kořenářky. Rozhodně je nechci podceňovat, jistě mnoha
lidem pomohly, ale na tuberkulozu, nejrozšířenější
nemoc mezi našimi předky, nestačily. Když k tomu
připočteme vysokou úmrtnost malých dětí a žen
(kdo by vydržel 10 – 20 porodů, viďte, milé dámy),
není divu, že padesátiletý člověk byl ve středověku
už starý.
Pokud si chcete přečíst víc o životě našich
předků, doporučuji knihu M. Vitanovského Stavební dějiny Pyšel. My se nyní ještě podíváme po
pyšelském okolí.
V době Karla IV. už byla vybudována většina
hradů a tvrzí. Právě Posázaví jich mělo nadprůměrPrvní písemná zmínka o pyšelském kostele ně hodně. Některé stojí dodnes, z většiny však zbypochází z roku 1352, ale kostel tu stál už nejméně ly jen trosky a některé zanikly úplně. To platí např.
o sto let dříve. Za vlády Karla IV. ho spravoval fa- pro hrad Ježov, který stával mezi Zlenicemi a Hrurář Oldřich. Když v roce 1358 zemřel, stal se jeho sicemi. Hrad, který stával proti Zlenickému hradu,
nástupcem Ješek Jarošův z Kozmic. Jak dlouho zanikl tak důkladně, že neznáme ani jeho jméno.
zde sloužil Bohu a lidem, nevíme, nejpozději však Jeho zbytky zanikly při stavbě železniční trati.
do roku 1380, kdy se zde uvádí farář Jan.
Náš přední znalec hradů Dr. T. Durdík, ho pracovV těsné blízkosti kostela stávala tvrz, na které ně nazýval Hrad u Čtyřkol a kladl ho do počátku
žili majitelé Pyšel. Vzhledem k tomu, že se o Pyše- 13. století. Pokud to platí, byl by tedy starší než
ly dělilo několik majitelů, nabízí se otázka: Nebylo protilehlý hrad Zlenice (Hláska). Na něm žil velmi
tady těch tvrzí víc? Odpověď zní: Pravděpodobně významný český šlechtic Ondřej z Dubé, který po
ne. Podnávcové, spolumajitelé části Pyšel, totiž celou dobu vlády Karla IV. (dokonce i před ním a
měli svá sídla západněji, kde jim patřily Božešice dlouho po něm) zastával úřad nejvyššího sudí kráa hlavně Kamenice. Lze předpokládat, že hlavní lovství Českého.

Z hradu Staré Dubé zbyly jen rozvaliny, musel to však být velmi zajímavý objekt. Založil ho
Ondřej z rodu Benešoviců. Jeho potomci se psali
,,páni z Dubé“ a patřil mezi ně i Jan Roháč z Dubé,
známý svým bojem proti císaři Zikmundovi. Páni
z Dubé rozhodně nebyli žádní ,,zemánci z Nemanic“, takže o jejich sídle se píše, že ,,patřilo v době
největší slávy k nejhonosnějším a nejlépe vybaveným šlechtickým sídlům v Čechách“. Součástí
hradního areálu bylo městečko Odranec, z něhož
se zachovaly zbytky opevnění.
Hrad Kostelec nad Sázavou (dnes zvaný Zbořený Kostelec) byl založen asi za vlády Jana Lucemburského jako královský hrad, byl však často
zastavován. Stejně jako Stará Dubá zanikl v polovině 15. století.
Další významný rod v našem kraji představovali páni z Říčan erbu tří lipových listů. Z jejich
sídla se zachovala rovněž jen zřícenina, ale dost
netypická. Zatímco z většiny hradů se zachovala
hlavní věž (bergfríd) nebo opevnění, z říčanského
hradu se naopak zachoval palác, čili obytná část
hradu. V době Karla IV. na něm sídlil Jirman z Říčan. Město kolem hradu proslulo v Čechách jako
postrach kriminálních živlů: za co jinde hrozilo
vězení nebo nanejvýš useknutí ruky, v Říčanech se
rovnou věšelo. V Čechách se proto ve středověku
hovořilo o ,,tuhém právu říčanském“.
V Týnci nad Sázavou stával původně románský palác a při něm rotunda ve stejném slohu.
Hrad, který zde vyrostl a z něhož se zachovala
věž, byl v době Karla IV. majetkem pánů Medků
z Valdeka.
Takže vlastně jediný zachovaný – i když přestavěný – hrad v našem okolí představuje Konopiště. V českém prostředí vzácný hrad francouzského typu (kastel) byl založen koncem 13. století.
Od roku 1327 – tedy i za vlády Karla IV. – byl
v majetku mocného rodu pánů ze Šternberka.
Závěrem se ještě zmíním o klášterech. Nejstarší byl sázavský, který patřil řádu benediktinů.
Časy, kdy tam zněla slovanská bohoslužba, už
dávno skončily (r. 1097), zato tam právě za vlády
Karla IV. přibyly mimořádně zajímavé nástěnné
malby v kapitulní síni. Těhotná Madona se vidí
opravdu zřídka a Madonu, vedoucí za ruku malého
Ježíška a druhou rukou mu hrozící, jsem viděl jen
v sázavském klášteře. Benediktini spravovali také
Ostrov u Davle. Husitské války ho tak poničily, že
už nebyl obnoven.
V Benešově sídlili minorité. Rok založení jejich kláštera není znám, ale pravděpodobně vznikl
krátce před rokem 1250. Z jejich klášterního kostela zbyly jen oblouky kněžiště, které tvoří dominantu Karlova i celého Benešova. Musel to být krásný
gotický kostel. Škoda ho.
Takto nějak tedy vypadal náš kraj a život jeho
obyvatel za vlády Karla IV. (1346 – 1378). Po jeho
smrti začalo být hůř – a nejen v našem Posázaví.
PhDr. Jiří Chvojka
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Zprávy ze starých časů - III. Kord jako argument
V předpokojích se tísnilo hodně lidí   a panu
Mračskému to nebylo právě příjemné. Ale co dělat, když Komorní soud na Pražském hradě zasedá
jen dvakrát do roka a soudí kde co. Nedodržené
smlouvy, nesplácené dluhy, spory o věno, zlodějství, lovy na cizích gruntech, kupování kradených
věcí a ovšem také výtržnosti. Právě kvůli tomu poslednímu tady pan Karel Mračský z Dubé dnes byl.
Jeho případ se měl projednávat jako třetí. Když
k tomu došlo, stanul pán na Pyšelích před dvanácti královskými rady, aniž se podíval na žalovanou
stranu, totiž na rytíře Přebozského. Místo toho
věnoval pozornost písaři Komorního soudu, který
trochu monotónním hlasem předčítal.
K roku svatého Bartoloměje letha tisícího
pětistého devadesátého sedmého. Pan Karel
Mračský z Dubé a na Pyšelích, na místě a k ruce
Václava Jesenovského, služebníka poddaného
svého, obsílá Mikuláše Přebozského ze Zásmuk.
Viniti jeho chce z vejtržnosti a to takové.
Jakož jest letha pominulého devadesátého
šestého, v neděli den památný svaté Panny Lidmily, času večerního, v městě Kauřimě, v domě
Matěje Tichého, mezi jednau a druhau hodinau
na noc, on Mikuláš Přebozský, bravše sobě k témuž Václavovi Jesenovskému řeči příčinu. Potom vyšedše z téhož domu na ulici, kordu braně
své dobyl, jemu Václavovi Jesenovskému tauž
braní svau na zdraví škoditi chtěl, toho se vejtržně pod řádem a právem dopustiti nemajíc.
Proto aby týž Mikuláš Přebozský ze Zásmuk

stál a jemu panu Karlovi Mračskému z Dubé
z té vejtržnosti práv byl.
Rytíř Mikuláš se nejistým hlasem pokusil vysvětlit své počínání, ale nepříliš přesvědčivě. Byly
mu nepříjemné ty chladné pohledy, jichž byl najednou středem. Zdálo se mu, jako by soudci přesně věděli kolik toho onu neblahou noc vypil. Také
dobře věděl, že tasený kord na veřejném místě
a doložený svědky, se dost dobře omluvit nedá.
A to vynechal při svých úvahách to nejdůležitější.
Jeho žalobce je z panského stavu a má tady v Praze
spoustu vlivných přátel. Suma sumarum, jeho věc
je nejspíš beznadějná.
Pan Karel Mračský z Dubé měl také jasno
a celá věc ho spíš zdržovala. Tentýž den ho ještě
čekala jedna důležitá večeře, na kterou se potřeboval dobře připravit. Ale marná sláva, žalovat toho
ochmelku v zastoupení svého poddaného byla jeho
povinnost. Jesenovský by se sám o své právo hlásit nemohl. Šlo také o jeho vlastní pověst. Kdyby
to přešel, mohli by mu časem vozit do Pyšel jeho
služebníky zamordované. Ještě že tohle dopadlo jak to dopadlo. Tím spíš bude trvat na řádném
odsouzení.
Pan Mračský cítil únavu, protože už byl
v hlavním městě království příliš dlouho. Těšil se,
že co nevidět odjede do Pyšel, kde na něj čeká krásná vila uprostřed zahrady. Ta zahrada zatím není
úplně podle jeho představ. Ještě bude zapotřebí vysadit nějaké keře a zahradník měl také za úkol zvětšit květinové záhony při hlavním vchodu. Chvíli

přemýšlel, jestli stromy u brány časem
nevyrostou
příliš
do výšky. Přišel by
potom o ten krásný
výhled, který teď má
z oken patra.
Ano, tohle jsou
ty správné starosti
a ne nějaké soudní
popotahování. Pan
Mračský získal Pyšely už před třinácti
Erb Mračských z Dubé
lety a hned se mu tam
zalíbilo. Součástí majetku byla tvrz, vcelku pěkná,
ale trochu venkovská a pro něj nedostačující. Dobře znal z Prahy jak se teď staví a byl si už tehdy
jistý, že něco podobného vznikne i na jeho novém
panství. A ještě lepší, protože se nakonec, po poradě se stavitelem, rozhodl pro stavení na čtvercovém půdorysu, které jen tak někdo nemá. Stará
tvrz se stala hospodářským stavením a po svahu
trochu výš vyrostla novostavba podle vlašského
vzoru, podobná těm, které byly už nějaký čas k vidění na bohatších panstvích. Peněz na stavění měl
dost, protože rok před příchodem do Pyšel prodal
panství Šelmberk. Teď už věděl, že je dobře investoval. Z myšlenek, které mu zabloudily hodně
daleko, ho vytrhly hlasy soudců. Ano, bude muset
ještě přečkat ty závěrečné formality, pak ta dnešní
večeře s panem Vratislavem a potom už bez zdržování domů do Pyšel.
Michal Vitanovský

  

Návrat Šedých sester do Pyšel
Koncem listopadu využili mnozí pyšelští občané pozvánku na prohlídku zrekonstruovaného
objektu bývalého špýcharu na nádvoří zámku.
Po celý rok jsme mohli pozorovat čilý stavební
ruch, na tomto objektu, proto jsme byli plní očekávání, jak se stavba zdařila. Všechny zájemce osobně přivítal p. Jiří Vidím spoluinvestor rekonstrukce
se svým synem Ondřejem. Špýchar v nové podobě
bude sloužit pro klienty trpícími Alzheimerovou
chorobou. Kapacita zařízení je 35 lůžek. Náklady

10

na rekonstrukci činily cca 27 mil. korun.
Pan Vidím nás provedl všemi podlažími zařízení – od sklepů, kde se pochlubil technickým
zařízením, jako jsou sklady, šatny pro personál až
po čtvrté podlaží - podkroví s jednotlivými pokoji. Celý objekt je bezbariérový, slouží zde výtah.
Bezpečnost budoucích klientů je zajištěna ve všech
prostorách, zejména v blízkosti schodiště a výtahu.
V podkroví nás zaujalo i to, že zde zůstaly ve stropech původní trámy. Při celé rekonstrukci investoři

spolupracovali s Národním památkovým ústavem
a dodržovali pokyny jejich zástupců. Výsledkem
jsou citlivě zrekonstruované prostory.
Podařila se velká věc – opravit historickou
budovu a najít pro ni nové využití. Pan Vidím
toto dokázal s Kongregací Šedých sester III. řádu
sv. Františka, který zde působil ještě v 50. letech
minulého století.
Tak se symbolicky Šedé sestry do Pyšel vracejí.
Děkujeme.M. P.
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Loreta a Okrašlovací spolek v Pyšelích

Loreta kolem roku 1900

Loretánská kaple postavena na nejpěknějším místě nad Pyšely, viditelná ze všech stran od
západu, severu, jihu i východu. Krášlí náš kraj
  už 317 let. Věru nemohl pan hrabě Halleweil najít
lepší místo na svém panství, než je toto.
Naše Loreta byla postavena podle původní
kaple v Itálii v městečku Loretu, ve kterém podle
legendy Panna Marie původně bydlela. Naše Loreta byla i tak podobně vyzdobena. Na stěnách se zachovaly původní malby znázorňující život Panny
Marie a ostatních světců. Bývaly zde také obrazy,
stříbrná monstrance, kalich, relikviáře svatých. Na
oltáři byly svícny a jiné vzácné předměty. Po několikerém řádění vandalů v kapli bylo hodně věcí zcizeno nebo nesmyslně poničeno. Co v kapli vandalové milostivě zanechali je uschováno v Pražském

arcibiskupství, v Pyšelském muzeu a v kostele.
Od počátku byla Loreta velice oblíbeným místem. Při církevních obřadech, slavnostech, loretánských poutích, prosebných procesích (za déšť).
Poté, co se zdejšímu kraji vyhnula morová epidemie (v 18. století), začaly být zdejšímu obrazu
Panny Marie připisovány zázračné účinky a popularita pyšelské Lorety se začala rozšiřovat. I pražští
občané zde nacházeli útočiště před zhoubnou nemocí a jejich trampotách. Ta zpráva o zázračném
místu se donesla k pražským Jezuitům a chtěli
v bezprostřední blízkosti Lorety postavit klášter.
Brzy na to hned položili základy a žádali ostatní
okolní vrchnosti o přispění a pomoc při stavbě
kláštera. Což přislíbili páni z Komorního Hrádku,
Lojovic, Popovic, pán Lhotský z Vysoké Lhoty,
ze Štiřína, z Konopiště Jan Josef z Vrtby, purkrabí
z Prahy a okolní poddanské vesnice – Dnespeky,
Městečko, Hvozdec, Řehenice. Stavba se ale začala protahovat, až úplně skončila.
Pyšelské panství za Josefa Karla Halleweila
skončilo v dluzích a panovník Josef II., který rušil
kláštery a hřbitovy uprostřed obcí (případ Pyšel),
by určitě zrušil i zamýšlený klášter. Vždyť pyšelská Loreta byla nařízením císaře také zrušena, ale

stejný císař povolil hřbitov u Lorety, takže na konec vše dobře dopadlo.
Na místě plánovaného kláštera jsou u Lorety
hroby. Ale přece nějaké pozůstatky po klášteře
jsou. Ten vysoký kámen a roztroušené kameny okolo ty jsou snad svědky zamýšlení stavby
kláštera.
Na tomto vysokém kameni byla také umístěna
výšková značka, nejvyšší bod 419 m. n. mořem.
Dokument je uchován v muzeu. Jak bylo toto místo kolem kamene u Lorety příjemné k odpočinku
ukazuje fotografie otištěná u tohoto článku (originál je v muzeu).
V dnešní době je toto místo zarostlé křovím
a zavalené zeminou.
A proč by to tu zase nemohlo být krásné a příjemné místo k posezení a odpočinku? To si řeklo
několik přičinlivých lidí v Pyšelích znovu nově
vznikajícího Okrašlovacího spolku v čele s paní
Mirkou Kocourkovou.
Pomáhejme jim, ať se projasní zas kousek přírody u naší Lorety.
Zpracováno podle pyšelského kronikáře
Fr. Václava Pokorného.
Srnská Zdena
INZERCE
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Milí čtenáři Pyšelských listů,
dovolte, abych Vás krátce informovala o dění v Klubu seniorů.
V rámci oslav sedmistého výročí narození Karla IV. jsme se rozhodli náš
letošní zářijový výlet věnovat návštěvě Karlštejna. Absolvovali jsme první
prohlídkový okruh, který zahrnuje interiéry dvou pater císařského paláce a
spodních podlaží Mariánské věže s cenným vybavením ze 14. - 19.století. Palác sloužil v době Karla IV. jako jeho obydlí. V prvním patře jsou místnosti,
které sloužily panovníkovu dvoru, druhé patro obýval císař. Je zde Karlova
ložnice a reprezentační prostory. Volně přístupná je také Studniční věž se 78m
hlubokou studnou. Zařízení na vytahování vody uváděli do pohybu lidé, kteří
šlapali v kole. Ve velké věži je nejcennější místo hradu – kaple svatého Kříže. Byly zde uloženy říšské korunovační klenoty a svaté ostatky, později pak
i české korunovační klenoty a zemský archiv. Kaple je zdobena zlacením a
drahými kameny. Je tu k vidění unikátní soubor 129 deskových obrazů Mistra
Theodorika. My jsme kapli viděli pouze na videu, protože přístup je přísně korigován. Během jedné hodiny smí kapli navštívit dvě skupiny po 16 lidech a je
třeba prohlídku dlouho předem objednat.
Po prohlídce hradu jsme navštívili Muzeum voskových figurín těsně pod hradem. Tam se nám velmi líbilo, někteří naši členové dokonce říkali, že Muzeum
je lepší než to v Praze.
Z Karlštejna jsme pokračovali do Berouna, tam jsme měli zamluvený oběd v rodinném pivovaru. Bohužel, oběd se příliš nevydařil, ale pivo čepovali vynikající. Někteří z nás si vezli domů i několik lahví na ochutnání.
O dva měsíce později jsme se vypravili do Hudebního divadla Karlín na představení muzikálu Noc na Karlštejně. Divadlo HDK jako první inscenovalo
Vrchlického látku v té podobě, jak si ji
PYKULKA
většina z nás pamatuje z filmu. Inscenaci upravil Zdeněk Podskalský ml. Připsány byly tři nové písně a úvodní scéna
PYšelský KULturní KAlendář
korunovace královny Elišky. V režii Petra Novotného v hlavních rolích vystoupili Petr Štěpánek, Kateřina Brožová,
Václav Vydra, Lumír Olšovský, Andrej
4.1 – 14.00
KLUB SENIORŮ
Hryc, Vlasta Peterková a další. Předstapravidelná schůzka první středu v měsíci v budově hasičské zbrojnice
STŘEDA
vením jsme byli nadšeni a shodli jsme
se, že výprava byla velmi zdařilá.
LEDEN
MYSLIVECKÝ PLES
Ve středu 7. prosince se uskutečnila
7.1. – 20.00
v pyšelské sokolovně
Pořádá: Myslivecké sdružení Pyšely
Mikulášská zábava, hráli a zpívali pan
SOBOTA
Jedlan s chotí.
Na poslední adventní neděli chysKLUB SENIORŮ
1.2. – 14.00
táme za Klub seniorů pohoštění. Tak
pravidelná schůzka první středu v měsíci v budově hasičské zbrojnice
STŘEDA
jako loni budeme péct vánočky, cukroví
TANEČNÍ ZÁBAVA V ZAJEČICÍCH
a záviny. Doufám, že se sejdeme v hojv hospůdce na hřišti
11.2. – 20.00
ném počtu a všem budou naše dobroty
Hraje: TanDem
SOBOTA
Pořádá: TJ Sokol Zaječice
chutnat.
Nakonec ještě pár slov o našich pláTRADIČNÍ SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
Téma: od Hollywoodu po Barandov
11.2. – 20.00
nech na příští rok. Chceme si vybrat asi
ÚNOR
SOBOTA
Hraje: Kolař Band
tři zajímavá divadelní představení, na
Pořádá: T.J. Sokol Pyšely
září připravíme celodenní výlet a máme
DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
12.2. - 15.00
také v plánu navštívit výlov některého
v pyšelské sokolovně
NEDĚLE
Pořádá: T.J. Sokol Pyšely
z jihočeských rybníků. Obnovila by se
tím stará tradice. Pravidelně jedenkrát
MASOPUSTNÍ PRŮVOD V PYŠELÍCH
za čtrnáct dnů jezdíme do hotelu SEN
18.2.
tradiční lidová veselice
SOBOTA
na hodinu plavání a cvičení. Ráda bych
Pořádá: město Pyšely
pozvala i další seniorky, aby se k nám
KLUB SENIORŮ
přidaly.
1.3. – 14.00
pravidelná schůzka první středu v měsíci v budově hasičské zbrojnice
STŘEDA
Všechny další akce budeme plakátovat nebo oznámíme v Pyšelských listech.
BŘEZEN
HASIČSKÝ PLES
Ti z Vás, kteří již nepracujete, při17.3. – 20.00
v pyšelské sokolovně
dejte se k nám! Scházíme se každou prvhraje: Kolář Band
PÁTEK
Pořádá: SDH Pyšely
ní středu v měsíci ve 13:30 v hasičské
zbrojnici.
Přeji Vám Všem klidné a pohodové
Změna programu vyhrazena. Neuvedená data budou s dalšími inoformacemi o akcích včas plakátována.
Vánoce,
v novém roce hodně radosti,
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.
štěstí
a
především
zdraví.
PRO PŘÍPADNÉ DOTAZY, PROSÍM, KONTAKTUJTE KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MAIL:
infocentrum@pysely.cz
Za Klub seniorů Jaromíra Bambasová

PYšelský KULturní KAlendář
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ÚVT s.r.o.,
stabilní společnost
s osmnáctiletou
tradicí,
přichází nyní i k Vám
s nabídkou kvalitní
a skutečně
fungující sítě
se stálým technickým
dohledem
týmu profesionálů!

Při přechodu
od jiného
poskytovatele
dostanete internet
po dobu
výpovědní lhůty
zdarma.

S výběrem
nejlepšího tarifu
pro Vaše
potřeby
Vám rádi
poradíme.
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případ „přimrzlé“ labutě této zimy.

Ošetřovatelé vlašimské záchranné stanice pro zvířata řešili první
Tisková zpráva ze dne 2. 12. 2016.
„Lidé často volají, že jsou ptáci přimrzlí
S příchodem mrazů proměňujících hladiny k vodě. Především nám nahlašují labutě. Ve středu
rybníků v kluziště začínají v záchranných stanicích 30. listopadu jsme tak byli na rybníce mezi Křípro zvířata každoročně řešit více dotazů týkajících žovem a Pravonínem, kde nám nahlásilo přimrzse vodních ptáků. Lidé se obávají, že na ledu při- lou labuť hned několik lidí,“ informuje Jaroslava
mrzli a nemohou odletět. První takový případ nad- Syslová, vedoucí Záchranné stanice pro živočichy
cházející zimy nyní řešili nedaleko Vlašimi.
ČSOP Vlašim.
Případy, kdy pták opravdu přimrzne, jsou spíše výjimečné. Většinou na ledu pouze odpočívají a dají se vyplašit opatrně hozeným klackem či
hroudou hlíny do jejich bezprostřední blízkosti.
Většinou přitom postačí, když si ptáci stoupnou.
Nepřimrzají totiž za nohy, ale za peří, především
na hrudi a břichu. Ošetřovatelé záchranných stanic proto vyjíždí na místo pouze když se odplašení
nevede.
„Labuť byla úplně uprostřed a rybník byl celý
zamrzlý. Házeli jsme k ní opatrně po ledu kameny
a klacky, aby k ní doklouzaly. Ale nepohnula se.
Zavolali jsme tedy vlašimské hasiče. Ti se oblékli
POZVÁNKA
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do termoneoprenů a vyrazili přidržujíc se člunu
doprostřed rybníka k labuti. Led pod nimi začal
praskat a milá labuť se zvedla a odešla,“ popisuje
záchrannou akci mladá ochranářka.
I tentokrát se tedy jednalo o planý poplach.
Záchranná akce však nebyla zbytečná. Byla totiž dobrým cvičením a prověřila připravenost jak
ošetřovatelů záchranné stanice, tak hasičů. Ti v obdobných případech mají nezastupitelnou roli nejen
díky potřebnému vybavení pro bezpečný zásah.
„Hasiči byli moc ochotní. Velmi jim děkujeme
za pomoc,“ dodává Jaroslava Syslová.
Než se snažit ptáky z ledu odplašit, lépe je jejich možnému přimrznutí předcházet tím, že je necháme odletět na zimoviště. Tedy k rybníkům či na
úseky řek, které nezamrzají. A jak na to? Jednoduše labutě a kachny nepřikrmujme tam, kde v zimě
hladina pravidelně zmrzne. Hlad je pak donutí přeletět na vhodnější místo.
Ing. Michala Jakubův

říjen, listopad, prosinec 2016

T.J. SOKOL PYŠELY

Druhého října, náš oddíl za podpory vedení sokola Pyšely uspořádal den otevřených dveří.
Případní zájemci si mohli zahrát proti našemu
stolně-tenisovému automatu nebo s hráči oddílu.
Neděle druhého října byla nádherná. Kdo si
vzpomene, byl to poslední letní den tohoto roku.
Když jsem po obědě přicházel k sokolovně, nevěřil
jsem svým očím. Takových zájemců jsem ani nečekal, plakáty zabraly.
Venkovní prostory sokolovny byly úplně zaplněné ba přeplněné. Ale mýlil jsem se. Byli to

Stolní tenis

návštěvníci restaurace, jak turisté, tak cyklisté
nebo jen hosté, kteří si šli sednout do příjemného
prostředí v tento krásný den.
K nám do tělocvičny se zájemci moc nehrnuli.
Přesto přišlo dvanáct dospělých zájemců a deset
dětí. Kdo přišel, byl spokojen, zahrál si hodně.
Zvláště automat je neúnavný. Vždyť vystřeluje
míčky dle nastavení od jedné vteřiny do deseti pod
různým úhlem či stranou.
Nakonec akce byla úspěšná. Vybral jsem si
do oddílu děti tři, podle mého talenty.

PŘÍLOHA

Na doplnění družstev A, B, C, po jednom hráči. Jsem za to rád. Před sezónou nám někteří hráči
skončili s hraním. Ač neradi, museli jsme zrušit
,,C“ družstvo. Takto budeme moci v nové sezóně
znovu nasadit ,,céčko“ do soutěže.
Na závěr přeji všem čtenářům a obyvatelům
Pyšelska pěkné pohodové Vánoce, do nového roku
přeji mnoho zdraví a štěstí.
Za oddíl stolního tenisu Jarda Vejmelka
SPORT

Pozdně podzimní proběhnutí aneb Sousedský běh po Pyšelském
kopečku

Jak si možná někteří z Vás vzpomenou, tak se v našich krásných Pyšelích letos v dubnu konal první ročník běžeckého závodu pro děti i dospělé nazvaný Pyšelský kopeček. Účastnilo se 80 dětí většinou z bezprostředního okolí Pyšel
a přes 100 dospělých, kteří naopak většinou přijeli z dálky. A tak jsme si řekli, že by bylo prima udělat akci „jen“ pro
místní. Vždyť těch, kteří běhají nebo chodí s trekovými holemi jsou kolem nás spousty. Od nápadu k realizaci byl jen
krůček. Tentokrát jsme nechtěli závodit, ale spíše se jen potkat s dalšími vyznavači zdravého pohybu, poznat se vzájemně a úplně obyčejně si poklábosit
se sousedy, na které v průběhu roku třeba nemáme čas. Se zázemím nám stejně jako na jaře pomohli fotbalisté
z pyšelského klubu a s propagací Mirka Kocourková z Infocentra. Vyvěsili jsme i nějaké plakátky, rozeslali emaily a
využili i sociální sítě (bez těch už to dnes opravdu nejde, že :)) a pak jen čekali, jestli vůbec někdo přijde. A protože
sranda musí být, vyhlásili jsme prémie pro běžce oblečené ve stylu Retro. Doporučené byly teplákovky ve stylu „víc
pruhů, víc adidas“.
V sobotu 3.12. bylo nádherné (samozřejmě, že pečlivě naplánované) počasí. Sluníčko svítilo, teplota lehce pod
nulou, úžasný mrazivý vzduch. No prostě škoda nevyrazit ven. A tak se 2 hodiny po poledni u fotbalového hřiště
sešlo necelých 50 lidí, 1 kočárek, 5 psů, 1 poník a 1 liška (sice plyšová, ale to nevadí :)).
Část účastníků, lačnících po běhu, se vydala po klasické trati Pyšelského kopečku směrem od Penalty ke Křivskému Mlýnu, dále do Mokřan, na Gabrhele a zpět po žluté do Pyšel. Přidala se dokonce i odvážná skupina žen
s běžeckými holemi. Zbytek výpravy, který měl spíše procházkové ambice, vyrazil po stejné trati. Z Dubin si to ale
pětkaři „zkrátili“ po lesní cestě ve směru na Papírnu, před kterou se připojili na žlutou značku směr Pyšely.
Po doběhnutí, nebo chcete-li dojítí, jsme na Penaltě celou akci vyhodnotili a vyhlásili nejlepší Retroběžce.
No upřímně řečeno, moc nás Retro nebylo, ale o to kvalitnější naše zjevy byly.
A protože takové posezení to je hotový brainstorming, padla řada nápadů na další akce. Slíbit můžeme Silvestrovskou procházku s kvízem i soutěží o nejlepší bramborový salát a/nebo šnitzl (čti řízek) a rýsuje se noční kriterium
pro odvážné (nebo střelené, jak to kdo chce vidět :)). Zcela jasný je pak termín druhého ročníku Pyšelského kopečku,
na který všechny srdečně zveme.
Takže nejpozději 22.4.2017 nashledanou!
za pořádající spolek 3P,z.s.Petr Gbelec a Peter Matisko
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SK PYŠELY
Podzimní část sezóny 2016/2017
A mužstvo SK Pyšely - III.třída odd.A
Výsledková tabulka po podzimní části sezóny.

A mužstvo SK Pyšely - III.třída odd.A
#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

1.

Jírovice

13

9

1

3

35:19

28

2.

Teplýšovice B

13

9

1

3

39:34

28

3.

Poříčí nad Sázavou B

13

8

3

2

44:23

27

4.

Nespeky B

13

7

3

3

29:20

24

5.

Pyšely

13

6

3

4

42:31

21

6.

Votice B

13

6

1

6

24:32

19

7.

Bystřice

13

5

2

6

32:30

17

8.

Lešany

13

5

2

6

32:40

17

9.

Krhanice

13

4

4

5

30:25

16

10.

Sedlec-Prčice B

13

5

1

7

29:40

16

11.

Týnec nad Sázavou B

13

4

2

7

45:37

14

12.

Čerčany

13

4

2

7

33:35

14

13.

Úročnice A

13

3

4

6

17:22

13

14.

SK Načeradec

13

1

1

1
1

14:57

4

Výsledky utkání:
1. kolo

27. 8. 2016

Pyšely - Bystřice 2:1 (1:1)

Branky: 43. Jelínek Jan, 79. Maršoun Jiří

2. kolo

3. 9. 2016

Úročnice A - Pyšely 3:3 (0:1)

Branky: 15. Snopek Martin, 85. Hruška Ladislav, 87. Vlach Ondřej

3. kolo

10. 9. 2016

Pyšely - Teplýšovice B 3:3 (2:2)

Branky: 4. Šimeček Jaroslav, 70. Maršoun Jiří, 28. Šimeček Jaroslav

4. kolo

17. 9. 2016

Čerčany - Pyšely 4:2 (2:1)

Branky: 45. Šimeček Jaroslav, 86. Krámek Miloslav

5. kolo

24. 9. 2016

Pyšely - Votice B 6:0 (2:0)

Branky: 5. Krámek Miloslav, 43. Maršoun Jiří, 52. Snopek Martin, 55. Šimeček
Jaroslav (pen.), 75. Blokeš Michael, 10. Krámek Miloslav

6. kolo

2. 10. 2016

Nespeky B - Pyšely 4:2 (2:1)

Branky: 7. Krámek Miloslav, 87. Snopek Martin

7. kolo

8. 10. 2016

Pyšely - Týnec n. Sáz. B 3:2 (2:1)

Branky: 28. Somr Tomáš, 43. Maršík Josef, 82. Snopek Martin

8. kolo

15. 10. 2016

Krhanice - Pyšely 2:2 (1:1)

Branky: 14. Šimeček Jaroslav, 76. Snopek Martin

9. kolo

22. 10. 2016

Pyšely - Sedlec-Prčice B 4:0 (1:0)

Branky: 35. Šimeček Jaroslav, 56. Snopek Martin, 59. Šimeček Jaroslav, 86.
Šimeček Jaroslav

10. kolo

30. 10. 2016

SK Načeradec - Pyšely 2:3 (2:3)

Branky: 15. Krámek Miloslav, 43. Šimeček Jaroslav (pen.), 30. Krámek Miloslav

11. kolo

5. 11. 2016

Pyšely - Poříčí nad Sáz. B 2:5 (0:2)

Branky: 83. Blokeš Michael, 84. Šimeček Jaroslav

12. kolo

17. 11. 2016

Pyšely - Lešany 9:2 (4:0)

Branky: 2. Šimeček Jaroslav (pen.), 6. Vlach Ondřej, 31. Snopek Martin, 35. Vlach
Ondřej, 49. Šimeček Jaroslav, 52. Blokeš Michael, 55. Sládek Jan, 60. Hýbek
Radek (pen.), 75. Blokeš Michael

13. kolo

19. 11. 2016

Jírovice - Pyšely 3:1 (1:1)

Branky: 20. Šimeček Jaroslav
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Mužstvo dospělých

Okresní soutěž starší přípravky 5+1 odd.A
2. kolo
1. kolo

Sobota 3. 9. 2016 09:30
Středa 7. 9. 2016 17:30

Soběhrdy - Pyšely
Pyšely – Nespeky

12:3 (8:0)
6:4 (2:3)

3. kolo

Sobota 10. 9. 2016 10:15

Pyšely - Benešov C

2:9 (1:4)

4. kolo

Neděle 18. 9. 2016 09:30

Křečovice – Pyšely

2:4 (2:0)

5. kolo

Sobota 24. 9. 2016 10:15

Pyšely - Teplýšovice

6:1 (1:1)

6. kolo

Neděle 2. 10. 2016 09:30

Ostředek – Pyšely

7. kolo

Čtvrtek 13. 10. 2016 17:15

Pyšely - Olbramovice

15:2 (8:0)

8. kolo

Neděle 16. 10. 2016 10:15

Krhanice - Pyšely

1:11 (1:4)

9. kolo

Sobota 22. 10. 2016 10:15

Pyšely - Sedlec-Prčice

10. kolo

Sobota 29. 10. 2016 10:15

Pecerady – Pyšely

8:7 (3:6)

11. kolo

Sobota 5. 11. 2016 10:15

Pyšely - Netvořice

11:7 (5:4)

6:6 (2:4)

2:9 (2:5)

Výsledky utkání:
Oficiální tabulka se v této mládežnickésoutěži ze strany Fotbalové asociace ČR nevede.
Starší přípravka

SK Pyšely děkuje všem, kteří
pyšelskému fotbalu fandí, jakkoliv ho
podporují a věnují se mu.
Web: http://www.skpysely.estranky.cz
E-mail: skpysely@s eznam.cz
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NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

od

39,-Vánoční hvězda
různé barvy a velikosti, široký výběr

V našich specializovaných centrech najdete nejširší výběr
čerstvě řezaných dánských jedlí Nordmann
- všechny v nejlepší
kvalitě a za neporazitelné ceny!
20 kg

26,50/ kg
Primalex Plus 20 kg

529,-

bílá barva, dobrá kryvost a vydatnost,
otěruvzdorná, paropropustná, bělost min. 86 %

+
Stojan na vánoční stromek Basic S

699,--

pro výšku stromku až 180 cm a ∅ kmene až 9 cm, do vyprodání zásob
nádrž na vodu 1 l, 5 let záruka, patentovaný
mechanismus pro rychlé a snadné uchycení stromku

Také letos nadělujeme 100 Kč poukázku na kapra při nákupu nad 1.000,- Kč.
Více informací naleznete na www.bauhaus.cz

LED
klasická žárovka

198,-198,

do vyprodání zásob
balení 2 ks, á 12 W, E 27,
1055 lm, 4000 K, studeně bílá barva,
ekvivalent 75 W klasické žárovky, A+

k. z. Průhonice – Čestlice, U Makra 130
Tato nabídka platí od 1. 12. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 24. 12. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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18

ZA PŮVODNOST A OBSAHOVOU SPRÁVNOST RUČÍ AUTOR

TISK MĚSTSKÝ ÚŘAD PYŠELY

