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5,- Kč

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

Provizorní škola?

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
čas letí jako bláznivý, léto uteklo rychleji,
než bychom si asi všichni přáli. Hodně rychle
uteklo zejména těm, kdo se podíleli na přípravě
a začátku akce pro nás „vymodlené“. Začala velká
rekonstrukce a přístavba základní školy. Po létech
marných pokusů se podařilo získat dostatečné
finanční prostředky, abychom školu posunuli
do 21. století nejen z hlediska kvality výuky, ale
také co do kvality vybavení a zázemí pro žáky
i učitele. Zvýší se rovněž kapacita školy, abychom
byli schopni vyrovnat se s pokračujícím baby
boomem. Jsme moc rádi, že počet Pyšeláků
a sousedů v okolních obcích, které k Pyšelům
patří, roste. Děti jsou naše budoucnost. Chceme
jim postupně zajistit všechno proto, aby v Pyšelích
rády vyrůstaly a pokud možno se rozhodly
tu prožít celý svůj život. Zvládnout takhle velkou
investiční akci je ovšem výzva na samé hranici
našich kapacit. Chtěl bych tedy moc poděkovat
všem, kteří neváhají a přijdou pomoci. Akce
„kulový blesk“, tedy vystěhování stávající budovy
pro zahájení stavebních prací a příprava učeben
v budově Glaciola proběhla za hojné účasti
dobrovolníků a ve skvělé atmosféře. Doufám
a moc bych si přál, aby nám to vydrželo a dokázali
jsme v dobré náladě vzít za práci pro obec
i v budoucnosti. Přeji krásný barevný podzim.
Stanislav Vosický, starosta

Zvenčí možná. Budova tvaru kostky s oprýskanou omítkou působí na většinu lidí nevábně. Objekt bývalé Jednoty zvaný Glaciola, který v minulosti sloužil jako obchodní dům a později i jako
výrobna a sklad, nyní přichýlil do svých útrob
pyšelské školáky, aby mohla být základní škola
prázdná a nic nebránilo její celkové rekonstrukci
a přístavbě. Za provozu by to bylo velmi obtížné,
dá se říci nemožné. Proto pan starosta vymyslel
tuto variantu, která zvítězila nad variantou kontejnerové školy a jak se ukázalo, bylo to prozíravé
z mnoha důvodů – nižší pořizovací náklady v řádu
milionů, větší prostory, lepší zajištění bezpečnosti
atd. Jenže mít nápad je jedna věc a jeho realizace druhá. Myslím, že nikdo jsme si moc neuměli
představit, co to do důsledků bude obnášet. Za dva
měsíce přestavět obchoďák na školu. Sci-fi. Ale
vše se koncem června odstartovalo. My ve škole
jsme si balili do krabic veškeré pomůcky, knihy
a tak dále, prostě všechno. Pak začaly prázdniny.
V Glaciole se začalo vyklízet, bourat a stavět. Do
ruky to vzala firma Status stavební, a.s., s jejíž kvalitní prací máme velmi dobrou zkušenost z realizace projektu na zateplení školy v minulém roce.
Z Glacioly byl slyšet pracovní hluk, ze školy sice
méně, ale i tady se konaly přípravy na rekonstrukci. Pan starosta řídil práce zaměstnanců městského
úřadu, kteří demontovali a odváželi interaktivní i
klasické tabule, vestavěné skříně a další zařízení
včetně keramické pece. Ruku k dílu přiložili také
pyšelští hasiči, kteří rozebrali a odvezli šatnové

kóje a kovové sloupy ze školního dvora a také
pomohli při stěhování keramické pece. To, co ve
škole zbylo, čekalo na přesun do Glacioly nebo do
externího skladu. A nebylo toho zrovna málo.
Zhruba v půlce srpna už byla část prostor
v Glaciole připravená k uskladnění oněch krabic
s nezbytnými věcmi pro výuku. Podlahy ve třídách
ještě nebyly hotové, proto se do nich nábytek zatím nedal umístit. Nicméně situace uzrála k tomu,
aby se začalo s přesunem. Za pomoci pyšelského infocentra byli mailem osloveni občané Pyšel
s prosbou o pomoc při stěhování. V sobotu 20. 8.
to začalo. Přišlo přes čtyřicet brigádníků, včetně
pár dětí. Tento den byl nejnáročnější, protože se
vystěhovala celá škola. Část ke Glaciole, část se
odvezla do externího skladu. Před Glaciolou byl
školní nábytek srovnán do stohu a přikryt plachtou, krabice s pomůckami byly uloženy do skladu.
Nevěřili byste tomu, ale dvě školní lavice se někomu hodily a jistě bez uzardění je během doby, co
byly složené u Glacioly, sprostě odcizil. Některé
věci se těžko chápou. Možná to ani nejde.
Zatímco nábytek odpočíval pod plachtou,
v Glaciole se finišovalo. Bohužel podlahy se nepodařilo dodělat v celé budově do stanoveného termínu z důvodu pomalého vysychání podkladních
vrstev, ještě zbývalo položit PVC v přízemí. Ale
do patra se již nábytek stěhovat mohl a další brigáda byla tedy svolána na sobotu 27. 8. Přišlo téměř
padesát brigádníků, někteří z nich podruhé. Třídy
1. stupně v 1. patře se zaplnily lavicemi, židlemi a
nábytkem, ale jen co dovolily prostory, které pan
architekt navrhl na potřebnou rozlohu vzhledem
k počtu žáků ve třídách. Tím se všech deset tříd do
Glacioly vešlo, ale tak prostorné třídy, jako byly
v hlavní budově školy, samozřejmě tyto nejsou.
Nicméně jsou čisté, světlé, chodby prostorné, sociální zařízení nové a voňavé, prostě nádhera. Brigádnice všechen nábytek otřely od nečistot, především mužská část dobrovolníků nábytek nanosila
do budovy. Počasí nám přálo po oba brigádnické
dny, takže vše bylo doslova zalité sluncem. Přesto
ještě zbývalo nanosit zbytek nábytku do tříd v přízemí, kde se pořád horečně pracovalo. Některé zlé
jazyky pouštěly mezi lidi poplašné zprávy o tom,
že se to nestihne a že pozvou televizi, do jakých
hrozných prostor chceme děti umístit. Škoda, že
nepozvaly. Myslím, že by milí reportéři koukali
s úžasem úplně stejně, jako koukalo mnoho rodičů,
prarodičů a zkrátka všech, co se do Glacioly přišli
podívat po zahájení školního roku. Pokračování na straně 2
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Ale to jsem předběhla sled událostí.
V úterý 30. 8. proběhla úspěšně kolaudace a během těch tří dnů před zahájením školního
roku bylo úžasné sledovat, jak stavba postupuje
mílovými kroky. Každou hodinu to uvnitř vypadalo jinak. Najednou byly vsazeny dveře, pak na
ně přibylo panikové kování, pak už fungovaly
všechny toalety, zkrátka vše spělo ke zdárnému
konci a já věděla, že to dobře dopadne. A tak ve

Poděkování

Ráda bych poděkovala za sebe a za svých
73 keramických dětí JUDr. Ivo Koudelkovi za
zapůjčení domku na náměstí. Mnohokrát děkuji panu starostovi Vosickému za to, že si ke
všem starostem se školní přestavbou přidal i
starost o náš kroužek keramiky. Během prázdnin zařídil, aby dílna byla provozuschopná.
Děkuji též za úžasný výkon pyšelským hasičům a panu Filipu Vosickému, kteří zázračně
přestěhovali pec (450kg) ze školy.
Děti už se těší na výrobky z nové dílny.
Andrea Vrabcová
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středu 31. 8. večer byla svolána poslední brigáda a
během asi dvou hodin bylo hotovo. Glaciola ještě
provoněná (pro někoho naopak) stavebními úpravami rozechvěle očekávala reakce dětí a veřejnosti
1. září.
Velice si vážím pracovního nasazení všech
zúčastněných, byl to opravdu koncert. Počínaje
panem starostou po celou dobu stavby, přes zaměstnance městského úřadu, zaměstnance školy,
rodiče, hasiče, až po toho nejmladšího brigádníka
z řad dětí. Myslím, že ještě pár dnů poté brigádníci
cítili na svých tělesných schránkách následky této
fyzické zátěže.
Hodně jsem přemýšlela, zda mám za tuto
obětavou pomoc poděkovat jmenovitě, ale nerada
bych někoho opomněla jen proto, že se nepodepsal
z nějakého důvodu na prezenční listinu. To by nebylo správné. Je-li někdo takový, byla bych moc
ráda, kdyby se mi ozval, protože prezenční listiny,
včetně jmen občanů, kteří přispěli místo osobní
účasti finančně, budou součástí kroniky pyšelské
školy.
Přesto si dovolím jmenovitě poděkovat panu
JUDr. Ivo Koudelkovi za bezplatný pronájem
místnosti ve své budově pro činnost keramického

kroužku a za přispění spolu s Loreta Golf Clubem
Pyšely na opravu střechy nad těmito pronajatými
prostorami.
A ještě jedno jmenovité poděkování patří panu
starostovi Stanislavu Vosickému, který se z pozice
své funkce o vše svědomitě postaral a skloubil práce tak, aby vše fungovalo a nevznikaly zbytečné
problémy. V květnu 2016 řekl, že se 1. září 2016
začne učit a učí se. Určitě to tak bude i v případě
rekonstrukce základní školy.
Dále musím konstatovat, že firma Status stavební, a.s., je zárukou kvality a jsem moc ráda, že
tato firma vyhrála výběrové řízení na dodavatele
stavby a realizuje rekonstrukci naši školy.
Co dodat na závěr. Snad jen to, aby se vše povedlo tak, jak bylo zamýšleno, aby se děti v příštím školním roce těšily z nové, prostorné a krásné
školy a v té „provizorní“ aby se zatím učily rády a
k jejímu vybavení se nechovaly jako k provizornímu. Připravit takovéto zázemí za tak krátkou dobu
představovalo hodně úsilí mnoha lidí a je třeba si
to uvědomovat a vážit si toho.
Ještě jednou ze srdce děkuji všem, kdo
pomohli, pomáhají a ještě pomohou.
Iva Niklesová, ředitelka ZŠ Pyšely

z městského úřadu

Rekonstrukce místních komunikací
Pyšely, Zaječice, Kovářovice

inzerce

Bartík Lukáš – 777 120 225, Pyšely

Výkopové práce 600,-/hod
Kontejnerová doprava 25,-/km
Lokální doprava 400,-/hod
Převoz zeminy, dovoz štěrku,
písku, sutě, kamene, kůry…
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V měsících duben až červen 2015 proběhla první etapa rekonstrukce místních komunikací nazvaná „Rekonstrukce a modernizace
místních komunikací v Pyšelích, Zaječicích, Kovářovicích a Nové
Vsi“, jejíž realizaci provedla společnost BES s.r.o. Byly zrekonstruovány místní komunikace v ulicích Lipová, Letná, Májová, Ke Koupališti, Na Brabenčí atd. v Pyšelích, dále komunikace v ulicích Na
Pazderně, Longenova a Ke Hřišti v Nové Vsi, ulice Pod Štěpnicí, Na
Chytárně, Pod Hřištěm, atd. v Zaječicích a Kovářovicích. Na tuto
akci byla poskytnuta dotace z ROP Střední Čechy ve výši 20 milionů
korun na základě projektu zvaného „Zlepšení dopravní obslužnosti
podnikatelských subjektů a objektů občanské vybavenosti v Pyšelích“. Celková hodnota odvedeného díla v této první etapě činí cca
24 milionů korun.
V měsících květen až červenec 2016 proběhla druhá etapa rekonstrukce místních komunikací nazvaná „Rekonstrukce místních
komunikací města Pyšely“, jejíž realizaci provedla opět společnost
BES s.r.o. V této druhé etapě byly dokončeny práce na komunikacích
Lipová, Letná, Průběžná, atd., ale největší objem prací byl proveden
při rekonstrukci veřejné účelové komunikace v ulici Ke Hřbitovu.
Na tuto akci Město Pyšely obdrželo z rozpočtu Středočeského kraje,
ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tematického
zadání Program obnovy venkova, dotaci na rekonstrukci komunikací
v celkové výši 6 milionů korun. Hodnota odvedeného díla ve druhé
etapě činí cca 11 milionů korun.
Uvedené dvě etapy rekonstrukce komunikací byly zakončeny
dne 5. srpna 2016 slavnostním otevřením komunikace v ulici Ke
Hřbitovu, jehož se zúčastnil i hejtman Středočeského kraje, pan Miloš Petera.
A na závěr je ještě nutno zdůraznit, že popsanými dvěma etapami rekonstrukce místních komunikací neskončila, ale že bude v následujících letech pokračovat.			
M.K.

společenská kronika
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V srpnu oslavila významné životní jubileum paní Ludmila Havlíčková z Kovářovic.
V září oslavila významné životní jubileum paní Alena Šlaisová z Pyšel a paní Ludmila Hrušková klientka Domova pro seniory.
V říjnu budou slavit významná životní jubilea paní Jaroslava Poórová z Pyšel, paní Jarmila Brabcová z Borové Lhoty a pan Miloslav Snížek 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
14. června se narodil Matyáš Klásek. Šťastnými rodiči jsou Michaela a Marian Kláskovi z Kovářovic.
Blahopřejeme k této radostné události celé rodině.
9. srpna se narodil Filip Švasta. Velkou radost mají rodiče Michel a Jiří Švastovi ze Zaječic.
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí a lásky.
15. srpna se narodil Jan Heřman. Radost z chlapečka mají rodiče Michala a Petr Heřmanovi z Pyšel.
Celé rodině moc gratulujeme.
Petr Mezej se narodil 23. srpna. Velkou radost mají rodiče Lucie Sobotková a Peter Mezej z Pyšel.
Blahopřejeme celé rodině k této radostné události.

Tichá vzpomínka …
		
Dne 10. září 2016 by oslavil své životní jubileum 60ti let pan Milan Turek st. z Pyšel.
									
Vzpomíná rodina a přátelé
z městského úřadu

Jak se daří Pyšelům?
Výrazně lépe než před šesti lety a je to vidět.
Město může opět investovat a rozvíjet se. Jen
v loňském roce obdrželo město dotaci na opravu
komunikací z prostředků Evropské unie ve výši
19,9 mil. Kč a dotaci na zateplení školy ve výši
5 mil. Kč rovněž z evropských fondů. Na školu
město získalo dalších 300 tis. Kč ze Státního fondu
životního prostředí. Investice byly mnohem vyšší,
a tak si na ně město muselo půjčit. Přijalo úvěr od
České spořitelny ve výši téměř 9 mil. Kč.
Přitom na konci roku 2010 byla situace zcela
jiná. Na město Pyšely doléhaly dopady celosvětové hospodářské krize. V roce 2009 náhle prudce
klesly příjmy města ze sdílených daních a na nízké úrovni zůstaly i v dalších letech. Navíc město
dokončovalo a platilo investice, které započalo
před propuknutím krize. Tyto faktory zapříčinily,
že městská pokladna byla téměř prázdná a dluhy
města po splatnosti dosahovaly 10 mil. Kč.

Naštěstí město Pyšely přistoupilo k řešení
vzniklého problému aktivně. Zlepšilo své hospodaření, dohodlo se s věřiteli na odkladu splátek a
aktivně jednalo s bankami, takže na konci roku
2012 získaly Pyšely dlouhodobý úvěr od České spořitelny s velmi nízkým úrokem a uhradily
všechny dluhy po splatnosti. Od roku 2013 tak již
hospodaření města nezatěžují a nelimitují staré
závazky.
Město se opět rozvíjí a investuje do zlepšení
jeho stavu. Výrazně tomu napomohlo i navýšení
příjmů ze sdílených daní, které od roku 2013 prosadili Starostové a TOP 09. Pro Pyšely to znamenalo reálné zvýšení příjmů minimálně o 3,5 mil. Kč.
I díky tomu může město investovat a např. výnos
daně z nemovitostí, kterou platí občané Pyšel, je
plně použit na investice.
V roce 2016 Pyšely obdržely dotaci na opravu
silnic z rozpočtu kraje ve výši 6 mil. Kč. Opravy

ovšem stály 11 mil. Kč, zbývajících 5 mil. Kč
musí město uhradit ze svého rozpočtu. Také Pyšely
obdržely dotaci na kompletní rekonstrukci a rozšíření základní školy. Dotaci poskytlo Ministerstvo
financí ČR až do výše 47 mil. Kč. Rekonstrukce
školy začala v srpnu, ještě před tím o prázdninách
proběhla úprava objektu bývalého OD Jednota
„Glaciola“ na náhradní školu, ve které bude probíhat výuka po celý školní rok 2016/2017. Tato
úprava znamenala investici 5 mil. Kč, něco přes
polovinu (cca 2,8 mil. Kč) obdrží město jako dotaci od Středočeského kraje.
Zastupitelstvo města Pyšely schválilo ve středu 21. září nákup budovy „Glacioly“ za již dříve
dohodnutou kupní cenu 11,225 mil. Kč. Město
mělo na nákup objektu uzavřenu Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a nyní ji využilo. Město
Pyšely požádalo o dotaci ze 14. výzvy IROP a
splnilo podmínky přijatelnosti a formální náležitosti k přestavbě nákupního střediska na mateřskou školu. Práce by měly být zahájeny v červenci
2017. Samotná rekonstrukce školy bude stát kolem
57 mil. Kč, což znamená, že nějakých 10 mil. Kč
bude město muset uhradit z vlastních prostředků,
pokud nezíská další dotaci. O její získání se určitě
pokusí.
Investiční činnost města je velmi nákladná a
nelze ji financovat jen z vlastních zdrojů města.
Proto se město rozhodlo přijmout úvěr na nákup
budovy „Glacioly“ i na spolufinancování opravy
ZŠ Pyšely. Díky dobrému hospodaření města není
získání úvěru problém. Zadlužení města sice naroste, ale investice přispějí k jeho rozvoji a věříme,
že i nadále zvýší příjmy z daní, které město získává za občany s trvalým pobytem v Pyšelích, kolem
10 tis. Kč ročně za každého.
Marian Klásek, zastupitel
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Borová lhota
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Za zvířátky do pohádky

Tak se jmenovala hezká a veselá akce na
Borové Lhotě, kterou pro děti a všechny obyvatele i návštěvníky připravila skupina rodičů,
prarodičů a dalších ochotníků.
Tento den nastal v sobotu 3. září 2016 a bylo to
takové loučení s prázdninami a s veselou do školy a školky. Již několik týdnů před tím se skupina
ochotníků sešla na návsi, kde se připravoval program. Kdo co zajistí a v jaké roli bude účinkovat.
Už při tom bylo veselo, protože někdo souhlasil
hned, že bude třeba medvěd nebo pes a dalším se
role předala. Také při zkoušení kostýmů a jejich
výrobě nebo maskování se dost nasmáli.
V sobotu hned po ránu se vytyčovala a zdobila trasa, která vedla od kapličky na návsi do lesa
k Čerčanům. Účinkující měli sraz na stanovištích
již o půl třetí, když odzvonila třetí hodina, RŮŽOVÁ PANÍ vyslala děti na cestu plnou překvapení,
soutěží a sladkých odměn. První zastávka byla
u PSA ČENDY, jak toho živého tak i na kloboucích
HRABĚNEK. Děti tady skákaly přes pytel ovsa a
zpívaly písničku ,,Skákal pes přes oves“. Po splnění úkolu dostaly, do svého putovního průkazu což
byl zároveň diplom účastníka razítko a sladkou odměnu. Toto se dělo u každé disciplíny.

inzerce

4

Druhá zastávka byla u rybníka, kde dvě vyparáděné VODNICE dětem po chycení papírové rybky nabízely z hrnečků ne dušičky, ale bonbónky.
Další výstup do stráně byl na farmu k mladému
HOSPODÁŘI a HOSPODYNI a jejich ovečkám,
hezké koze Líze a domácímu zvířectvu. Tady nejen
děti, ale i dospělí měli co dělat, aby uhodli různé
otázky týkající se života na statku. Na stanovišti
U JEZEVCE, který byl dost velký, avšak už dlouho vycpaný byl KNÍŽECÍ HAJNÝ s půvabnou
KOMTESOU. Jejich soutěže se týkaly lesní i polní zvěře a příchozí svou zdatnost také projevovali
hodem na velkého, i když na půl papírového divočáka. To se to panečku házelo, hlavně doprovodu
po dopingovém posílení. Poté už za rohem přepadli
všechny pochodující dva LOUPEŽNÍCI, u kterých
se hodně sportovalo, po němž přišla vhod odměna
i dobré pitíčko. Od loupežníků vedla cesta již lesem
k VELKÉMU KRÁLÍKOVI a jeho KRÁSKÁM.
Tam se plnil králičí dup po nafouknutých balóncích. Měli tu i k pohlazení malého živého králíčka
s mrkvičkou, senem a jeho bobky. Odměny dostávaly děti z klobouku, který zapůjčil televizní Bob
a Bobek. Pro veselou náladu se ozývala píseň:
,,Pojďte se k nám podívat, jak nám dupou králíci…“. Na lesní cestě vítala
příchozí SLUNEČNICOVÁ
VÍLA s malým hracím medvídkem s taneční písničkou,
při které ze svého brlohu
vyšel MÉĎA BÉĎA. To se
trošku ti nejmenší polekali,
ale po obdržení Brumlíka
bylo vše v pořádku.
A nyní po úzké lesní
pěšině došli všichni a to někteří i s děckem v kočárku
až ke křoví, ze kterého vykukoval velmi veliký VLK.
Vše zachránila ČERVENÁ
KARKULKA, která dětem
podávala šišky k zahánění

POSVÍCENÍ NA BOROVÉ LHOTĚ

29.10.2016

soutěž o nejlepší ,,PRSKANEC“
aneb bramboráky stokrát jinak
PREZENTACE SOUTĚŽNÍCH VZORKŮ
VE 14.00 HODIN NA NÁVSI U KAPLIČKY
Všichni jste srdečně zváni
VLKA a potom jim z košíčku dávala pamlsky.
Trošku námahy a prodírání stromy do kopce bylo
ke konečné zastávce u Perníkové chaloupky, kterou si pronajala BÁBA KOŘENÁŘKA se svými bylinkami. Zde odpovídali všichni na otázky,
které bylinky jsou do čaje nebo do dalšího jídla.
K tomu je rozveselovala mluvící hračka – pestrý
papoušek. Mnozí také ochutnávali Životabudič. A
protože děti celou cestu dobře zvládly, čekalo na
ně překvapení, když z chaloupky vyšel LVÍ KRÁL
a předával odměnu.
Celé pohádkové odpoledne sledovala a fotila
REPORTÉRKA pro ,,Lhoteckou drbnu“, aby i ti
kdož se pohádkového odpoledne nemohli zúčastnit
byli dobře informovaní.
Tak skončila cesta Ze zvířátky do pohádky,
aneb jak někteří příchozí trefně dokumentovali, že
mohl být i název ,,Krásky a zvíře“.
Pozvánky dostali všichni obyvatelé a proto
i účast byla velká a nás potěšila jedna z nejstarších
obyvatelek paní Marie Platilová, která se vydala na
kratší cestu do lesa a přijala pohoštění u KOŘENÁŘKY, protože ten den měla narozeniny.
Po skončení jsem se všichni účinkující i děti
sešli na návsi k závěrečnému hodnocení, posezení
a fotografování.
Všem pořadatelům i účinkujícím patří velký
dík za to, že udělali radost jak dětem tak dospělým
a nakonec sobě.
Na tak malou vesničku jako je naše Borová
Lhota jsou takovéto akce, kde se lidé dokáží bavit
potěšující.
Bohumila Nádvorníková, (BÁBA KOŘENÁŘKA)

borová lhota

červenec, srpen, září 2016

Hubertská mše

Letos již podeváté myslivci z HS Pyšely budou oslavovat svátek svého
patrona sv. Huberta. Uspořádáním svatohubertské mše se snaží pyšelští myslivci ukázat kulturnost, tradice a smysl pro vše krásné před nemysliveckou
veřejností. Myslivci proto zvou všechny občany do kostela Povýšení sv. Kříže
dne 4. 11. 2016. Mši, tak jak se již pravidlem bude celebrovat R. D. Pavel
Porochnavec z farnosti v Lysé nad Labem. Každý rok se snažíme obohatit

setkání i vlastní ekumenickou část. V letošním roce krom tradičního hudebního doprovodu a zpěvu trubačů skupiny Benešovské horny vedené Janem
Slabým, mši doprovodí na varhany Pěva Zemanová. Důstojným slavnostním
zahájení svatohubertské mše bude přivítání hostů před kostelem. Poděkování
patří všem, kteří se podílejí na zajištění akce a hlavně všem sponzorům. Předešlých osm mší připomínáme přiloženými fotografiemi.
Vladimír Brejcha

  

Ze Lhoty do Lhoty
V České republice je přes tři stovky obcí, malých vesniček či osad se jménem LHOTA s dalšími přízvisky. Asi nejvíce se nachází Lhot v Benešovském
okrese – kolem 26. Mě zaujaly názvy Lhot, které dostaly podle svého okolí.
Např. Buková, Viničná, Vrbová, Lipová, Ovesná či Hroznová.
Některé jsem měla možnost navštívit a tak když jsem při svém výletě do
západních Čech jela okolo Dubové Lhoty, tak jsem neodolala a šla se do té
vesničky podívat. Už ze zvědavosti k tomu jménu a porovnat ji s naší Borovou.
Dubová Lhota se nachází v pěkné rovině, obklopená velkými lány již sklizené úrody. Lesy jsou hodně vzdálené a v pozadí se rýsují Šumavské vrchy.
Podle sdělení místních byla kdysi obklopena samými vzrostlými duby, které
jsou už vykáceny. Nyní je zde plno velkých vzrostlých líp. První písemná
zmínka o obci je z roku 1395, takže je o něco mladší než ta naše, protože mi
máme první písemnou zmínku z roku 1358. Dubová Lhota je typicky staročeská vesnička s návsí kapličkou z roku 1895 a s oltářem Panny Marie, kde

se občas slouží mše. Patří do katastru města Janovic nad Úhlavou, od kterých
je vzdálená 3 km.
Domy, kterých je zde 24 a možná i o trošku více, protože v některých již
moderně upravených sídlí výletní chalupáři. Mne zaujaly ty domy, které byly
postaveny před více než sto lety, pěkně upravené postavené vedle sebe okolo
velké návsi s rybníkem či požární nádrží v blízkosti Požární zbrojnice.
Kolem kaple jsou zase velké lípové stromy a pod nimi lavičky k posezení.
S touto malou vesničkou máme mnoho společného, jelikož jak do obchodů,
tak i na úřad máme daleko. Ovšem co je zde pěkné, je železniční stanice na trati vedoucí z Klatov do Domažlic. V porovnání obcí je u nás více zeleně a domy
máme roztroušené ve větším okruhu a také kolem je plno lesů jak borovicových, smrkových a i těch dubů je tu plno. Když jsem odcházela tak v kapličce
právě zvonili poledne a já byla ráda, že jsem tuto vesničku mohla navštívit.
Bohumila Nádvorníková
inzerce

TANEČNÍ
PRO DOSPĚLÉ

(13.SEZÓNA)

SOKOLOVNA STRANČICE
S1: Začátečníci

15:15 – 16:50

kurzy

S2: Mírně pokročilí

17:00 – 18:35

začínají

S3: Středně pokročilí

18:45 – 20:25

S5: Speciál

20:35 – 22:15

Info: tel: 603 238 090

v neděli
2.10.2016

e-mail: vasova@volny.cz

www.tanecni.net

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

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
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ZAJÍČEK skočil do školního roku 2016/17 s novým elánem!
Rodinné centrum Zajíček zahajuje letošním
školním rokem již osmý rok své existence v prostorném, dětem uzpůsobeném, rodinném domě
v Zaječicích u Pyšel. Na jižní straně pozemku je
prosluněná zahrada s novým lanovým centrem a
po srpnovém společném pracovně-prožitkovým
víkendu také „vytúněným“ dětským hřištěm. Před
Zajíčkem je s ohledem na počet zajíčkovských dětí
obrovské fotbalové hřiště s dětským a volejbalovým zázemím. V nejbližším okolí jsou louky, lesy
a krásná příroda. Co víc si přát k pohodovému a
zdravému dětství svých nejdražších?

No, možná by něco přece jen
chybělo, kdyby....
.... Zajíček postrádal svou
dlouholetou pohodovou rodinnou
atmosféru a hravý přístup k učení
a životu samému. Letošní banda
malých „Zajíčků“ dosáhla dvacítky a ve věkově smíšené skupině
si kluci, holky i nadšený tým dospělaček radostně užívá každodenní nevšední program. Po ranních
adaptačních hrátkách čeká školáčky básničková
akční rozcvička,
zdravá a chutná
svačinka,
oblíbený ranní kruh
s plyšovými kamarády a tématicky
laděný dopolední program v duchu vzdělávacího programu Začít
spolu. Tento „začítspolácký“ přístup k dětem a učení, se v Zajíčku
v průběhu let více než osvědčil.
Děti využívají podnětné prostředí
a nabízené činnosti s nadšením a
velkou samostatností. V malých
skupinkách přirozeně rozvíjejí
a zlepšují své dovednosti, vědomosti a návyky. Učí se vzájemné
spolupráci, zažívají pocit důležitosti, spoluzodpovědnosti a s každou další zkušeností se stávají
samostatnějšími. Mladší se učí od
starších, starší zase učí ty mladší a
naopak.
Po programu a hodnotícím
kroužku, při kterém děti hrdě
představují výsledky svého dopoledního snažení, spěchá tato čím
dál sehranější partička vybít svou
nekonečnou energii na čerstvý

škola babylon

Škola Babylon zve všechny děti na své aktivity.
Všichni jste srdečně zváni.
Nabídka kroužků Odpoledního zájmového klubu Babylon 2016/17
Angličtina 0.-1. tř.: A út 13-14
B čt 13-14
2.-3. tř.: A po 13-14
B st 13-14
Cena: 1 120 Kč
Pozn.: Kroužky aj budou probíhat ve školce Cvrček, Průběžná 303, Pyšely
Předškoláček: čt 13-14
Cena: 1 040 Kč
Hraní se starozákonními příběhy: pá 13-14
Cena: 1 040 Kč
6

vzduch. Po zhruba jedné až dvou hodinkách pohybu následuje zdravý, rozmanitý a především chutný domácí oběd a poobědové klidové činnosti či
nečinnosti. Spinkáčci spinkají a ti starší zaplují do
hracích koutků, aby uspokojili svou touhu po volné
hře s kamarády. Předškoláci mají v tuto dobu možnost připravit se na školácký svět díky pravidelné
řízené činnosti s velice individuálním přístupem.
Odpoledne se děti propojí se zajíčkovskými
školáky, kteří jsou pro ně díky svému věku ti nejzkušenější a nejinspirativnější mazáci. Být s nimi
byť jen na chviličku, ať už při jednom z mnoha
volitelných odpoledních zájmových kroužků,
či prostě jen tak, je velká pocta pro každé zajíčkovské škvrně. A školáci? Ti se nikterak nenechají pobízet ke kočkování a společným hrátkám
a dobrodružstvím...
Chcete-li, pojďte je prožívat spolu s námi skrze školkové příběhy svých dětí také vy! Ještě se
poslední volná místečka v naší bandě najdou.
Pro bližší informace koukněte na stránky
www. rczajicek.cz, nebo se prostě v rodinném centru v Zaječicích zastavte osobně.

OZNÁMENÍ
Klub individuálního vzdělávání Babylon bude ve školním roce
2016/17 fungovat v Jezdeckém areálu Čtyřkolák, Čtyřkoly 201.
Máte-li zájem poznat naši práci blíž, přijďte se k nám kdykoliv
po domluvě podívat!
Kontakt: vzdelavanipysely@gmail.com nebo 775 997 120.
Šárka Blažková
www.montessoripysely.cz
Výtvarka: pá 14,30-16,00
Cena: 1 430 Kč + 100 Kč za materiál
Pozn.: Ostatní kroužky budou probíhat v budově Jezdeckého areálu Čtyřkolák, Čtyřkoly 201
Kroužky začínají 3. 10. 2016 a končí 20. 2. 2017 a pokračují opět 1. 3. 2017.
Přihlášky a více info naleznete na http://montessoripysely.cz/krouzky/
Platba za kroužky probíhá vždy pololetně v hotovosti na první hodině.

volby
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Váš hlas
pro TOP 09 je
PROTI

è Czexitu
è vládě oligarchů
è vládě populistů
è nedůvěře a špehování

PRO

è svobodu
ZDRAVÉ SRDCE
ČECH
è Evropu
è prosperující kraj
è 10 mld. Kč do oprav silnic
è moderní dopravu
è WIFI do vlaků

Přijďte k volbám
7. a 8. října!

Ing. Marian Klásek

investiční manažer, zastupitel Pyšel
kandidát do krajského zastupitelstva

www.top09.cz/STC/PROGRAM
čvrček

Odpolední kroužky Cvrček
I. pololetí 2016/2017 – začínáme v úterý 4.10.2016
Hra na zobcovou flétnu
Kdy:  Úterý
1. SKUPINA 14.45 – 15.15
2. SKUPINA 15.15 – 15.45

Kdo: Děti 4 až 6 let
Cena: 990 Kč pololetí
Lektor: Vanda Kadeřábková – Březinová
Flétna probíhá ve skupinkách o max. počtu 2 dětí, lekce trvá 30 minut

Hra na zobcovou flétnu
Kdy: Úterý
1. SKUPINA 15.45 – 16.15

Kdo: Děti 6 až 10 let
Cena: 800 Kč pololetí
Lektor: Vanda Kadeřábková – Březinová
Flétna probíhá ve skupinkách o max. počtu 2 dětí, lekce trvá 30 minut

CÍLE KROUŽKU FLÉTNA
V kroužku zobcové flétny se děti přirozeně a nenásilně seznamují s tímto hudebním nástrojem, ale především se s pomocí zobcové flétny rozvíjí jejich
přirozená muzikalita, smysl pro rytmus a intonaci. Děti jsou vedeny ke správnému a zdravému dýchání. Zároveň je tak podporován rozvoj komunikačních,
řečových i jemných motorických schopností dětí předškolního věku.
JAK KROUŽEK PROBÍHÁ
Každá lekce je vedena tak, aby se během ní prostřídala cvičení zdravého dýchání, rytmická cvičení, zpěv písní, prstová a motorická cvičení s flétničkou
směřující k ovládnutí nástroje. Lekce jsou většinou monotematické (zvířátka, vláčky, různé profese), na dané téma volíme písničku, kterou zpíváme, rytmizujeme, vymýšlíme k ní různá další cvičení, pracujeme s ovládnutím „zvuků“, které nám flétna umožňuje. Děti se postupně seznámí s rodinou zobcových
i dalších fléten, poznají, k čemu je metronom i další hudební pomůcky. Dle schopností a věku dětí směřujeme k technickému ovládnutí nástroje tak, aby si
děti byly schopné koncem roku zahrát jednoduchou písničku (v rozsahu kvinty) a zvládnout základní pojmy hudební teorie (notová osnova, houslový klíč,
jména pěti not – Honzík, Adélka, Gustík, Cecilka, David). Samo technické zvládání flétny však není hlavním cílem, jde především o setkání s aktivním
„vytvářením“ i vyjádřením hudby.
Pokračování na straně 8
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Hra na klávesy

Kdy: Úterý
16.15 – 16.45
Dle počtu skupin
Kdo: Děti 4 až 10 let
Cena: 990 Kč pololetí
Lektor: Vanda Kadeřábková – Březinová
Klávesy probíhají ve skupinkách o max. počtu 2 dětí,
lekce trvá 30 minut

Atletika

Kdy: Středa od 14.45
Kdo: Děti 4 až 6 let
Cena: 990 Kč pololetí
Lektor: Vanda Kadeřábková – Březinová
Max. počet dětí je 8 ve skupině, lekce trvá 45 minut

CÍLE KROUŽKU KLÁVESY
Rozvíjet estetické cítění a chování, vést k trpělivosti, vytrvalosti a cílevědomosti, vést k poznávání not a jejich délky, vést k systematické práci, posilovat pozitivní vztah k hudbě, kultuře a umění

Atletika

Kdy: Středa od 15.30
Kdo: Děti 6 až 10 let
Cena: 800 Kč pololetí
Lektor: Vanda Kadeřábková – Březinová
Max. počet dětí je 6 ve skupině, lekce trvá 45 minut

CÍLE KROUŽKU ATLETIKA
Kroužek atletiky je zaměřen na rozvoj celého těla včetně stability, koordinace pohybu. Děti na lekci pomocí motivačních cvičení a her proniknou do
tajů královny sportu atletiky, zpevní a protáhnou celé své tělo, ale především se budou pohybem bavit! Máme vlastní pomůcky a vybavení a děti naučíme
správnou techniku běhu, hodu, skoku do dálky, koordinaci pohybu. Chceme dětem poskytnout kvalitní a komplexní atletickou přípravu pro jejich budoucí
sportovní specializaci.
JAK KROUŽEK PROBÍHÁ – NÁPLŇ KROUŽKU
Cílem je zvýšení obratnosti celého těla, schopnosti koordinace pohybů, reakce, ohebnosti. Děti si osvojí základní pohybové dovednosti:
Chůze a běh – střídat chůzi a běh, měnit rychlost, reagovat na signál (změna směru i rychlosti), chůze vzad, chůze a běh s překračováním a přebíháním
různě vysokých překážek apod.
Poskoky a skoky – na místě, vpřed, vzad, stranou, snožmo, po jedné noze na místě, vpřed, skoky přes švihadlo, výskoky na zvýšenou plochu, seskoky.
Plazení a lezení – ve vzporu klečmo, ve vzporu dřepmo, vylézání a slézání po žebřinách.
Převaly – z polohy leh (válení sudů), z polohy sed skrčmo, dřep (kolébka).
Manipulace s míčem – podávání, hod obouruč, jednoruč, chytání po dopadu na zem, chytání do dlaní, kop před sebe, přihrávky o stěnu.
inzerce

Na Návsi 12, Čerčany
PRODEJ ZAHÁJEN !

 KONZUMNÍ BRAMBORY POLORANÉ
z vlastní produkce (baleno po 5, 10 a 25 kg)

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY:
 CIBULE K USKLADNĚNÍ (balení po 5kg a 10kg)
 ČESNEK (vážený)
 BRAMBORY K USKLADNĚNÍ z vlastní produkce
(baleno po 25 kg)
 Přílohové
 Salátové
 Červenoslupké

Informace o aktuálních cenách na informační tabuli na farmě, na www.farmaharvan.com a tel. číslech
725 758 530 a 602 415 405, e-mail farmaharvan@gmail.com
Těšíme se na Vás denně od 17:00 do 18:00 hod.; objednávky přijímáme telefonicky a na e-mail.
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Špatné ošetřovatelské postupy

Tak tenhle případ jsem se dozvěděl od kolegyně a využiji jej pro dokumentaci toho, co se může v péči
o dítě stát v 21.století. Vyprávěla mi, jak musela velmi komplikovaně a pro dítě jistě bolestně, léčit jeho
rozleptanou kůži zevního zvukovodu a boltce. Přičemž vedoucím problémem chlapce bylo to, že v tomto
oušku měl počínající středoušní zánět. Co se stalo? Chlapce v noci začalo to ouško bolet víc a víc. Maminka ještě stačila zavolat kamarádce, aby se poradila a ta jí doporučila, že slyšela o tom, že zánět středního
ucha se dá zastavit nacpaným stroužkem čerstvého česneku do zvukovodu. Tak to udělala. Výsledek její
ošetřovatelské aktivity byl ten, že ještě té noci chlapci bubínek praskl a maminka mu navíc působením silic
česneku způsobila poleptání jemné kůže zvukovodu a boltce. Je pak jen na úvaze každého z nás, zda matka
nezanedbala péči o syna, či zda je vůbec možné tolerovat jakési babské léčitelské postupy.
V životě člověka je mnoho okamžiků, kdy se společnosti, přežívají mýty jak co zaléčit, jak co
musí rozhodnout, jak bude jednat dál. V případě léčit. Téměř charakteristickým příkladem je namaúrazu či nemoci dítěte je to o to horší, že mnoh- zání másla na popáleninu. Jiným typicky špatným
dy se nedá vůbec odhadnout tíže jeho potíží. Dítě příkladem je přikrytí dítěte peřinou při jeho zábalu
své potíže buď zveličuje anebo naopak zastírá. do vlhkého prostěradla při horečce. Lidové léčitelI pro zkušeného zdravotníka je někdy velmi těžké ství má hluboké kořeny v historii, některé ošetřorozhodnout další postup v jeho vyšetřování a ošet- vatelské techniky mají i rodinnou tradici. Bohužel
řování. Zdravotníci musí postupovat tzv „lege ar- však mnoho špatných ošetřovatelských postupů
tis“, to znamená odborně správně, s co nejmenšími vyplývá i z nepochopení dobře míněných rad.
V současné době není problémem dovolat se
bolestivými pocity nemocného. U laické veřejnosti
je to složitější v tom, že v mnoha rodinách, ale i ve na pracoviště, která dají správnou informaci anebo

přímo poradí jak dál. Na prvním místě je třeba využít zkušeností vámi zvoleného praktického lékaře
pro děti a dorost. Tam by měla být vaše stoprocentní důvěra v tom, co vám na váš dotaz odpovídá. To
se týká nejen očkování, ale i ošetření popáleniny,
teploty, zarůstajícího nehtu anebo co máte dělat,
když máte podezření, že vaše dítě spolklo NiCd
baterii. Pokud tento lékař není k dispozici, pak
volejte na dětské oddělení nemocnice či lékařskou
pohotovost. Je také dobré mít někde na lednici napsané číslo nejen na lékaře ale také na toxikologické pracoviště v Praze (kontaktní telefon, pohotovost 224911267).
Je pořád lepší ze sebe udělat blbce jedním dotazem, než-li se zpovídat na policii a následně na
orgánu sociálně právní ochrany dětí z podezření ze
zanedbání péče či úmyslného poranění dítěte!
MUDr. Pavel Biskup

praktický lékař pro děti a dorost
Pyšely 137

  

Canisterapie v Domově pro seniory Pyšely
Častokrát když zdviháme skleničky k přípitku,
opakujeme stereotypně svá „na zdraví“. Kdo z nás
však v tu chvíli opravdu zastaví tok svých myšlenek, aby na okamžik vnímal hloubku tohoto vysloveného přání. S přibývajícími roky si však mnozí z nás začínají hodnoty zdraví vážit víc a více.
Nádhery života nespatřují v materiálním bohatství
a hojnosti, ale jako zázračnou hodnotu vnímají své
zdraví, případně zdraví svých nejbližších. Nad zlato řadí také hodnotu lásky, klidného žití a bezpečí
i porozumění.
Není v lidských silách zajistit všechny tyto
hodnoty klientům našeho Domova pro seniory

Pyšely ani v podmínkách dnešní ultramoderní doby
za přispění supermoderní techniky a špičkových
technologií. Umíme však vnímat křehké potřeby
klientů a přiblížit se k jejich realizaci. V tomto úsilí nám úspěšně pomáhá Bárny. Říká se, že pes je
nejlepší přítel člověka a v jeho případě to skutečně
platí. Bárny má na rozdávání přátelství certifikát a
to doslova ten nejvyšší. Bílý švýcarský ovčák Bárny je totiž canisterapeutický pes. Tento profesionál
umí rozdávat radost, umí léčit, umí sbližovat lidi.
Lidé si v jeho přítomnosti uvědomí, co znamená pojem štěstí. Některé věci lze jen těžko slovy
sdělovat, lze je jen chápat v okamžicích prožitku.
To dobře ví jeho majitelka Bc. Zuzana Chlaňová,
která psa Barneta Abraska, českého šampiona a
klubového šampiona k vítězstvím připravila nejen
na oblastních, krajských a národních výstavách,
ale dokázala jej vítězně prezentovat na mnohých
mezinárodních a speciálních výstavách. Za největší úspěchy Barnyho je třeba považovat složení
mnoha zkoušek z výkonu, tzn. ohodnocení jeho
práce. Za vrchol jeho výcviku je složení canisterapeutických zkoušek. Vedení Domova pro seniory
Pyšely spatřuje získání spolupráce Bc. Z. Chlaňové a jejího výjimečného psa za obrovský posun
v naplňování kritérií kvality sociálních služeb.
Tato léčebná terapie, která se s velkým úspěchem
používá především u dětí, je velmi účinná i u seniorů. Canisterapie neboli léčba za pomoci psa především rozvíjí hrubou a jemnou motoriku. Působí
v rovině rozvoje a ukotvení motoriky ve smyslu
rehabilitační práce, polohování a relaxu. Rozvíjí
orientaci v prostoru i v čase, rozvíjí sociální cítění, podněcuje verbální i neverbální komunikaci.
Canisterapie podněcuje k pohybu a má velký vliv
na psychiku a tím přispívá k duševní rovnováze.
Canisterapie s klienty v Domově pro seniory

Pyšely je prováděna v rozsahu 45 min. v jedné
lekci. Po této aktivní práci s klienty následuje odpočinek pro psa Bárnyho. Vždy se jedná o naplánovanou činnost se stanoveným průběhem a cílem.
Činnost je přizpůsobená potřebám a momentálnímu zdravotnímu stavu klienta. Naši klienti dosahují úspěchů při nácviku jemné a hrubé motoriky,
zklidní se, dochází k rozvoji paměti, koordinaci
pohybů i sebeobsluhy. Canisterapeutka Bc. Zuzana
Chlaňová k tomuto využívá metody česání – péče
o srst, čištění zubů a další.
Posíláme poděkování za trpělivost a empatický přístup canisterapeutce Bc. Zuzaně Chlaňové
a jejímu čtyřnohému příteli Bárnymu. K díkům
ředitelky Domova pro seniory Pyšely PhDr. Jitky
Plíškové se připojují klienti a personál domova.
Dana Buková
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Dopoledne se záchranáři

Děti se seznámily s vybavením zdravotníků, připomněly si důležité telefonní číslo na záchranku. Seznámily se s ošetřováním drobných zranění a všichni
byli poučeni jak nejlépe zraněním předcházet a jak se zachovat v případě, kdy potřebujeme zavolat o pomoc.
Překvapením byla pro všechny sanitka, kterou jsme si mohli prohlédnout.
Mnohokrát děkujeme mamce Ondráška a Zuzanky Voňkových za to, že nám vše zajistila a umožnila společně se svým kolegou p.Honzou Karbulkou- oba
ze Středočeské záchranky.

  

Rozloučení s předškoláky – Pohádkový les

V úterý 7.června 2016 jsme se, jako v loňském roce, opět sešli – čekal nás Pohádkový les v Oboře. Konec školního roku se blížil, z malých dětí
za 3 uplynulé roky docházení do školky, vyrostli předškoláčci – nastal čas loučení…
I když jsme letos naplánovali jinou trasu, opět nás provázel lesem medvěd, u vodníků děti lovily rybičky,u indiána i čertic si děti vyzkoušely tělesnou
zdatnost , u víly znalost lesa a u princezny se nám téměř všem již podařilo zavázat střevíček.
Na školkové zahradě nás čekalo, po návratu z lesa, pohoštění- sladké pečení, ovoce a opékali jsme buřtíky.
Chtěli bychom popřát všem dětem, aby naše mateřská školy byla pro děti místo, kam se i po letech přijdou rádi podívat a aby základní škola, kde se již
nyní učí, byla místem, kam chodí rády.							
Za všechny z naší mateřské školy Ilona Kryzánková
inzerce

Palivové dřevo Autodoprava
a pelety

Tel: 721 048 664 Tel: 721 048 674


www.drevobenesov.cz

www.autodopravabenesov.cz








- Hydraulická ruka
- Kontejnery
- Štěrky, písky
- Nakladač AVANT

OBJEDNEJTE DNES!
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Zprávy ze starých časů II -

„Ano, pane Ondřeji, je to připravené jak jsme
se domluvili. Opisy jsou zde a já vám přeji šťastnou cestu domů.“ Písař komorního soudu obratně
schoval podané mince a vyprovodil návštěvníka
z kanceláře. Zanedlouho už rytíř Nebřehovský
ujížděl od Prahy jižním směrem. Nepospíchal. Přespí v Jesenici a druhý den dojede pohodlně do Pyšel. Kromě drobných nákupů si vezl z Prahy také
dva opisy žalob znějící na jeho jméno. Dělaly mu
trochu starosti. Dobrou pověst má člověk jenom
jednu a on, při svých společenských ambicích, o ni
musí pečovat. Se soumrakem dorazil do jesenické
hospody a po večeři si při svíčce četl první z listin.
    Anna Freyskutová z Záhoří, měštka Starého města pražského, na místě svém, též jako
poručnice syrotka a statku po někdy Danielovi Freyskutovi z Freyskutha zůstalého, pohání
Vondřeje Nebřehovského z Nebřehovic a na
Pyšelích, z jedenácti kop grošův českých, dluhu
za krámské věci pozůstalého.
Někomu by se mohlo zdát, že za opis téhle
žaloby zaplatil zbytečně. Včera dluh u Freyskutové zaplatil, ona stáhla žalobu a on dostal kvitanci
znějící na jedenáct kop grošů. Jistota je ale jistota
a opis pohnání spolu s dokladem o zaplacení dohromady dokládají konec téhle nepříjemnosti. Ondřej Nebřehovský měl rád pořádek i v dluzích a
žalobách. S druhou listinou to bylo složitější a pan
Ondřej se po úvaze rozhodl, že se jí bude zabývat
až v klidu doma. Dole v lokále bylo sice pořád ještě dost hlučno, ale jemu to nevadilo a zanedlouho
usnul.
Bylo příjemné vidět druhý den o polednách
nový štít své tvrze, který na pyšelském náměstí přitahoval pohledy všech. Někteří sice kroutili
hlavami nad vlašskými vymyšlenostmi štukových
a kamenných ozdob, ale pan Nebřehovský dobře

Ženský příběh

věděl, že v Praze se takhle staví už dlouho. Však
také občasné návštěvy rytířů a pánů z okolí nešetřily uznáním. U některých si pan Ondřej dokonce
povšiml skrývané závisti. Ti totiž ještě bydeli na
tvrzích zbudovaných postaru a jen opravovaných
tam, kde věkovité zdivo povolilo, anebo oheň shltnul nějakou střechu. On ale nechtěl bydlet sice v
pěkné, ale přece jen staromódní tvrzi, kterou mu
roku 1542 odkázal pan Jindřich Kule z Věřic. Nelitoval tedy výdajů a na doporučení přátel panského
stavu si objednal mistra, který sice nepřijel přímo
z Vlach, ale v jednom z vlašských stavebních společenstev se vyučil. Pan Ondřej byl s výsledkem
spokojen a těšil se, že časem ještě podobným
způsobem upraví starou bránu. Stejně potřebuje
rozšířit. Ondřej Nebřehovský předal koně do péče
sloužícího. Od něj se dověděl, že paní odjela za synovcem, ale brzo se vrátí. Pro tuhle chvíli nebylo
s kým rozebírat novinky z Prahy. Vystoupal tedy do
patra a usadil se v tabulnici, aby si v klidu přečetl a
promyslel druhý opis z akt Komorního soudu.
    Anna Kábová z Malovic pohání Vondřeje
Nebřehovského z Nebřehovic. Viniti jeho chce,
jakožto držitele statku po někdy Mikulášovi Nebřehovském z Nebřehovic, bratru jeho, ze sta
kop grošův českých, z kožuchu kuního, černým
damaškem podšitýho, a z hazuky ženské, též
černé damaškové, což tak, někdy dotčený Mikuláš Nebřehovský z Nebřehovic, leže na smrtelné
posteli, poručil a odkázal, aby po smrti jeho, jí
Anně z Malovic z statku jeho dáno bylo, ale on
Vondřej Nebřehovský, jsa za to od ní Anny přátelsky napomenut, té vůle někdy bratra svého
vykonati zanedbává.
Tak co s tímhle, pomyslel si rytíř Ondřej.
Další pohnání k soudu a v jednom jediném letošním
roce 1556. A obtížněji řešitelné, než zapomenutý

Erb Nebřehovských z Nebřehovic

dluh u pražské kupcové. Rytíř zavzpomínal, jak
k tomu vlastně došlo. Ve své závěti na něj bratr Mikuláš pamatoval jak hotovými penězi, tak cennými
movitostmi. Následovaly odkazy dalším osobám
a nakonec i služebnictvu. Mezi odkazy urozeným
byl i ten určený Anně Kábové. Však by ho pan
Ondřej také vyřídil, jako ostatní. Ale žena pořád
prosila, aby ještě posečkal. Zatracený kuní kožich
damaškem podšitý. Tak se jí líbil, že to jemu Ondřejovi teď vyneslo pohnání k soudu. No nic. Opožděně, a asi i s trochou ostudy, bude muset vyřídit
i tuhle položku bratrovy závěti. Dole zazněly
ženské hlasy a bouchání dvěří. Manželka, i s doprovodem, se vrátila z návštěvy příbuzných. Pan
Ondřej si s povzdechem začal připravovat pádné
argumenty.
Michal Vitanovský

  

Fakta o morovém hřbitově

Oprava věže kostela Povýšení sv. Kříže

V roce 1773 byl v Čechách velký mor, na který zemřelo 28.000 lidí.
(Z českých letopisů)
„R 1773 vypukl v Čechách hlad a v ten čas posvětil náhradní hřbitov
v.p.farář František Ondrák u Debrného rybníka. Tam mnoho chudého lidu,
kteří bídou a hladem zemřeli, pohřbeno po třech a po čtyřech do jednoho hrobu bylo kladeno. Také v těch francouzských vojnách jest tam několik vojáků,
kteří zde zemřeli pohřbeno.“ ( V.Pokorný)
„V r.1713 v Čechách velký mor a trval do 5.března 1773. Hodně lidí zemřelo a bylo pochováno u rybníka Debrného proti Štěpánově zahradě“ (Kronika Vejmelka)
„V roce 1850 se rozšířila epidemie cholery. V Pyšelích podlehla jí řada
lidí. Kovář Šikl, švec Vích, krupař Mošnička a jeho žena, papírník Rosenburg
a řada dalších. 14.července 1850 umírá kronikář V.Pokorný a téhož dne zemřela i jeho manželka Anna a jsou pochování u Debrného. Stejně jsou postiženy
i okolní vsi.“ (Pyšely , J.Chvojka)
Tak hovoří dobové materiály o tomto velice zajímavém tématu z historie
našeho města. Doposud se nepodařilo toto místo identifikovat. I přesto, že
v tomto prostoru v posledních letech probíhají velké stavební práce. A tak nás
v budoucnu třeba očekává zajímavý objev.
L.Kostrhoun

Během letních prázdnin se dělo něco mimořádného kolem kostela
v Pyšelích. Několik dní od ranních hodin se z věže ozývaly hlasy a visely
provazy. Ten, kdo šel kolem, určitě se zastavil a pozoroval, co by
to mohlo být.
Věž kostela byla obroušena
a znovu natřena typickou červenou barvou. K tomu se opravily
a natřely okapy, závětrové lišty a
oplechování.
Všechny tyto práce odvedla
firma Jakub Leier-výškové práce,
kdy místo lezení po skalách tentokrát natěrači lezli po naší věži.
Dělníci-horolezci se tak mohli
,,kochat“ krásou našeho okolí.
My pyšeláci i přespolní se
můžeme ,,kochat“ krásně natřenou věží, která je vidět ze širokého okolí.
M.K.
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Hasičský tábor
V srpnu se na hasičské zbrojnici konal již 7. rokem „Hasičský tábor“, jedná se o pětidenní soustředění pro děti z hasičského a sokolského kroužku. Letos na
téma Cesta kolem světa. Děti byly rozděleny do tří oddílů, kdy každý oddíl představoval výpravu reprezentující nějaký stát. Každý den cestovatelská výprava
zdolala jeden kontinent a své poznatky a zážitky zapsala do kroniky. V pondělí se putovalo kanadskou divočinou, úterý patřilo Asii, ve středu se zdolávala
Oceánie pomocí raftů, čtvrteční africké dobrodružství bylo zakončeno táborákem a v pátek se končilo v rodné Evropě. I když počasí nebylo zrovna letní, dobrá
nálada ho vyvážila. Moc děkujeme všem vedoucím, kuchařinkám i praktikantům za obětavost a nasazení, dále řeznictví U Smrčků za plná bříška a v neposlední
řadě Sázava-Tour a SDH Pyšely za krásný výlet.									
Tereza Bartíková

  

Hasiči Pyšely mají výjezdový tablet s aplikací RescueNavigator
Tablet Samsung Galaxy a aplikace RescueNavigator fungují tak, že jakmile je jednotce vyhlášen poplach –
– výjezd k události, tablet se automaticky probudí a zobrazí všechny informace o události, které operační
středisko posílá. Popis události, místo a kontakt na ohlašovatele.
Současně RescueNavigator spustí navigaci přímo na místo události, které operační středisko označí
na mapě. Z tabletu při výjezdu, stisknutím tlačítka, odešlete status – Výjezd a operační středisko automaticky
vidí, že jednotka vyjíždí.
Díky GPS lokátoru v tabletu vidí operační polohu jednotky při cestě na místo události. V případě, že operační důstojník zjistí, že jednotka jede špatným směrem, je schopen Vás ihned nasměrovat správně a efektivně
donavigovat na místo události. Po příjezdu na místo události přes tablet opět stisknutím tlačítka odešlete status
– Na místě. Stejně tak je to i se všemi ostatními statusy, které na operační středisko během události posíláte
– pohodlně, jedním kliknutím. V případě, kdy není jasná a přesná poloha místa události (požár lesa) a naše jednotka dorazí na místo první, operační důstojník
si načte naše GPS souřadnice a pošle je ostatním jednotkám, které už místo nemusí hledat. Tablet je zabudován do vozidla CAS 32 T148 a včetně aplikace jej
zakoupil Městský úřad Pyšely. Děkujeme a doufáme, že se tímto zase o krůček zlepší akceschopnost naší jednotky.
www.hasicipysely.cz, tel. 724196700 / 724196699 								
velitel Jan Smutný
Dopisovatelé

Uplynulá turistická sezóna v Pyšelích

Kočičí bezdomovci u bytovek

Prázdniny máme za sebou a letní turistická sezóna je u konce. Návštěvnost v našem Infocentru byla opět dostačující a návštěvníci si naše
městečko a okolí pochvalovali. Moc se jim zde líbilo a chválili čistotu našeho okolí. Zároveň se jim zde líbily naše pamětihodnosti. To dokládá, že
si musíme těchto návštěvníků vážit a ještě více si vážit věcí kolem nás.
Na shledanou v Kulturním a informačním centru
Kocourková Mirka

V průběhu jara a léta 2016, v ulici Pod Zahrady u bytovek, přivedla dvakrát na svět mláďata kočka, která zde žije evidentně bez domova. V srpnu se
tam nacházelo nejméně 8 koťat různého stáří, přežívajících jen díky dobrotě
místních lidí, kteří je krmili. Koťata byla začervená, měla olysalé konečníky
od průjmu, zalepené uši a oči. Místní lidé si stěžovali na kočičí výkaly o obavy z infekcí, zejména ve vztahu k dětem. Jedno kotě v té době už evidentně
bojovalo o život, bylo apatické, nepřijímalo potravu, nemohlo se hýbat. Díky
pár lidem, kteří se rychle zapojili do pátrání po volných místech v kočičích
útulcích, kočky odchytli a autem odvezli se podařilo všechny umístit. Želvovinové kotě, které bylo v nejhorším zdravotním stavu má již dokonce nového
majitele. Tímto článkem jsem chtěla zapojeným osobám poděkovat za to, že
nejsou lhostejní a věnovali svůj čas a prostředky. Zároveň požádat majitele
zvířat, která chodí volně po městě, aby se chovali zodpovědně a nechali své
domácí mazlíčky, pokud se pohybují volně, kastrovat. Člověku nemůže být
lhostejné, v jakých podmínkách žijí a co se děje s potomky zvířat, o která se
zavázali starat.
Klára Gbelcová
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Inzerce

Nově otevřená
kancelář Generali
v Benešově
Připravíme pro vás řešení na míru. Poskytujeme
poradenství týkající se následujících produktů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pojištění osob
pojištění majetku občanů
pojištění motorových vozidel
pojištění průmyslových a podnikatelských rizik
pojištění odpovědnosti
pojištění technické, dopravní a zemědělské
pojištění úvěrů a záruk
hypotéční a spotřebitelské úvěry
doplňkové penzijní spoření
investice

Pro více informací nás kontaktujte:
Generali Pojišťovna a.s.
agenturní kancelář Benešov, Pražská 1696
Adrian Müller, M 603 503 625 / adrian_muller@generali.cz
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Tragédie amerických letců u Konopiště

červenec, srpen, září 2016

Město Pyšely

V minulých číslech Pyšelských listů jsme si mohli přečíst zajímavé články
pana Jana Kostrhouna o tragické smrti sovětského letce u Dařbože. Připomněsi Vás dovoluje pozvat na přednášku
ly mi, jak mi můj otec jednou na procházce konopišťským parkem řekl: ,,Tady
někde byli pochováni američtí letci, které tu Němci postříleli na konci války.“
Dnes už o této tragédii víme podstatně víc. Jak to tedy vlastně bylo?
Psal se duben 1945. Válka se rychle chýlila ke konci. Západní spojenci
byli hluboko v Německu, Rudá armáda osvobodila Vídeň, z Drážďan a řady
NA TÉMA
dalších německých měst zbyly trosky. Z jednoho náletu se 19. dubna vracela letadla 849. a 850. americké bombardovací perutě. Měli za sebou úspěšné
bombardování průmyslových podniků v německé Pirně a v severočeském Ústí
nad Labem. V okolí Příbrami se však na ně vrhli němečtí stíhači, kteří za nimi
odstartovali z Ruzyně. Podařilo se jim rozstřílet bombardér č.43-38701 natolik, že se z něho podařilo pouze třem mužům seskočit z padáku. Těžce poškozen byl rovněž letoun č. 43-38078. Jeho velitel nařídil sedmi mužům posádky
opustit stroj a sám se pak pokusil o nemožné – doletět s těžce poškozeným
strojem ke svým. Nad Plzní musel však i on letadlo opustit. Se zbylým členem
posádky padli do zajetí, brzy však se dočkali osvobození.
Podstatně hůře se vedlo těm, kdo se zachránili na padácích. Bylo jich celkem deset. Osvobození se však dočkal jediný z nich, střelec N. Parker, kterému se podařilo skrývat v lesích až do osvobození. Američané měli tu smůlu, že
seskočili na cvičiště zbraní SS. Od těchto fanatiků se opravdu nedalo očekávat
nic dobrého. Přesvědčil se o tom radista P. Malires, kterého zastřelili hned po
seskoku. Esesmani rychle pochytali zbylých osm letců. Byli to druhý pilot
L. Smith, navigátor G. Lake, bombometčíci L. Borden aj. Trojanowski, střelci
R. Johnson a C. Johnson a mechanici L. Dole a W. Lesh. Esesmani je doprovodili na velitelství, které sídlilo na zámku Konopiště.
Velitelem výcvikového prostoru zbraní SS byl jistý Alfred Karrasch. Měl
v sobotu 22.10. 2016 od 14.00 hod.
hodnost brigadeführera, což by odpovídalo hodnosti nejnižšího generála arNA
RADNICI
U ČESKÉ KORUNY V PYŠELÍCH.
mády. Jeho zástupcem byl Otto Hauprich a možná, že právě tento sudetský
Němec nakonec sehrál rozhodující roli v osudu zatčených letců. Na Konopišti
byli tito Američané samozřejmě podrobeni ostrému výslechu, který trval skoro pět hodin. Kolem 22. hodiny byli potom pod silnou stráží vyvedeni na silnici
směrem do Václavic a tam za mostkem byli ranou z revorveru do týla postříleni.
Pokaždé, když přemýšlím o této tragédii, kladu si otázku: Jak mohl brigadeführer Karrasch něco takového dopustit? V dubnu 1945 si mohl už jen hlupák
myslet, že se válka dá ještě pro ně vyhrát – a důstojníci SS opravdu žádní hlupáci nebyli. Nabízejí se mi tři možnosti:
Fanatická nenávist k nepříteli. To je možnost asi nejpravděpodobnější. Fanatici už tušili, že se blíží konec a chtěli s sebou do záhrobí odvést co nejvíce
nepřátel.
Zajatí Američané nepochybně vypověděli, že se vracejí z náletu na Pirnu a na Ústí nad Labem. Nemohli tušit, že z Ústí pocházel Karraschův zástupce
O. Hauprich, který tam zanechal svoji rodinu. Zpráva o bombardování ,,jeho“ Ústí ho nepochybně vyvedla z míry.
Svou roli mohl sehrát i alkohol. S blížícím se koncem války stoupala jeho spotřeba hlavně mezi důstojníky, takže někteří skončili válku řečeno ,,v lihu“.
A jak známo opilý člověk dělá leccos, co by ve stavu střízlivém neudělal.
Přitom právě Karrasch měl pádný důvod zacházet se zajatci slušně. Jeho syn, velitel ponorky, padl do amerického zajetí a svého otce informoval, že je s ním
slušně zacházeno. Navíc konec války byl už na dosah a každý logicky uvažující důstojník by chápal, že zajatí Američané mají pro něj cenu zlata a opatroval by
je jako oko v hlavě. Od fanatiků však nelze očekávat logické uvažování.
Postřílené letce Němci odvezli valníkem a u nedalekého Váňova dvora vhodili do jámy a zasypali hlínou. Místo zamaskovali tím, že na ně navezli hnůj,
takže nad hrobem vytvořili jakýsi kompost.
Po válce se začal celý případ vyšetřovat, ale vyšetřování vyznělo do
ztracena, protože scházelo to hlavní – těla obětí. Jejich hrob se podařilo objevit víceméně náhodou až koncem prosince 1946. V lednu 1947
proběhla exhumace a těla byla převezena do Štrasburku k identifikaci.
A pachatelé? Karrasch, Hauprich a další padli do amerického zajetí.
Zdá se, že Američané neměli o tragédii na Konopišti informace, protože všechny brzy propustili. Kdyby věděli, jaký osud připravili jejich
druhům, určitě by je neminul vojenský soud a velmi pravděpodobně
provaz. Alfred Karrasch zemřel v srpnu 1968, Otto Hauprich zemřel
o deset let později.
Tragédie amerických letců tak zůstala nepotrestána. Dnes ji připomíná jen malý pomníček při silnici z Václavic na Konopiště. Není bez
zajímavosti, že na jeho zřízení v roce 2003 přispěl jejich jediný živý
spolubojovník Robert Norvell. (To byl onen pilot, který se s těžce poškozeným strojem dostal až nad Plzeň).
Konopišťský zámek na pohlednici asi z roku 1942.
PhDr. Jiří Chvojka
O tři roky později zde bylo rozhodnuto o osudu zajatých amerických letců.

PhDr. Jiřího Chvojky

,,PYŠELSKÝ RODÁK PUTUJE PO IZRAELI“
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Četnický pes Alto opět na stopě

Volné pokračování úspěšné knihy o četnickém služebním psu,
německém ovčákovi jménem Alto a jeho pánovi,
četníku Rudolfu Votrubovi
přináší další tři desítky zajímavých a dosud literárně
nezpracovaných případů, které tato nerozlučná dvojice
řešila v obvodu četnické pátrací stanice v Nitře.
Kniha je opět psána formou literatury faktu
a obsahuje řadu unikátních obrazových příloh.

Víte že, …

V Pyšelích – Nové Vsi, již několik let žije a tvoří malíř Ivan Exner. Jeho
obrazy jsou malovány technikou starých mistrů, jsou půvabné, snové.
A právě I. Exner byl osloven
společností KOOPERATIVA, aby
vytvořil největší umělecké dílo, které kdy vzniklo v naší zemi.
Monumentální obraz s názvem
,,Bezstarostný“ zdobí sídlo společnosti VIG ve Vídni. Obraz znázorňuje chlapce na vyvýšenině, který
vypouští modrého draka.
Dílo zabírá 4000 m2, fasádu
zdobí třicet potištěných síťovinových pásů o šířce tři metry a délce
63 metrů. Obraz na budově zůstává
do letošního září, pak se ekologicky
zlikviduje.
Přejeme p. Exnerovi hodně sil a
inspirace k vytvoření dalších krásných obrazů.
M.P.

ČETNICKÝ PES
ALTO
OPĚT NA STOPĚ
MICHAL DLOUHÝ

MICHAL DLOUHÝ

MICHAL DLOUHÝ
www.cetnik-michal-dlouhy.cz

ČETNICKÝ PES ALTO OPĚT NA STOPĚ

Právě v těchto dnech vychází volné pokračování knihy Četnický pes Alto
o četnickém služebním psu, německém ovčáku jménem Altoa a jeho pánovi
četníku Rudolfu Votrubovi. Jejím autorem je pan Michal Dlouhý a kniha vychází v nakladatelství PragoLine.
Přináší třicet nových a doposud nepublikovaných případů, které tato nerozlučná dvojice řešila. Několik příběhů se odehrává také u nás v Pyšelích
Honza Kostrhoun

EDICE OTISKY

  

Olšanské hřbitovy a Pyšely

Olšanské hřbitovy v Praze jsou známy jako největší pražské pohřebiště, jehož rozloha činí 50,17 ha a podle záznamů Správy Olšanských hřbitovů
je zde evidováno přes 112 tisíc pohřebních míst. Pohřbívat se zde začalo
od roku 1784.
Já Vás čtenáře ale nechci unavovat holou statistikou. Zásluhou pana Jindřicha Jenšovského z Pyšel se mi dostalo do ruky geniální dílo pražského
kněze, badatele a spisovatele Miloše Szabo ,,Olšanské hřbitovy“ čtyři díly.
Přiznám se, že jsem byla četbou těchto knih uchvácena. Nejsou tu jen strohá
sdělení opsaná z náhrobků jednotlivých pohřbených osob, ale podrobné životopisy vyhledaná v pohřebních knihách, archivech, knihovnách i na internetu.
Věděla jsem, že knihy musím brzo vrátit, tak jsem opsala na 220 záznamů o
lidech zde pohřbených těch nejzajímavějších, o kterých jsem dříve neměla ani
potuchy, lidí kteří pro naši vlast vykonali velmi mnoho.
Jsou to jak spisovatelé, lékaři, malíři, herci, hudební skladatelé, vědci,
kněží, učitelé, sportovci, bohatí
měšťané, šlechtici tak lidé prostí, řemeslníci i děti těchto lidí.
Pan Jindřich Jenšovský, pyšelský rodák se tak dověděl, že je
zde pohřben jeho předek Arnošt
Jenšovský také pyšelský rodák,
architekt a stavitel, autor mnoha
význačných staveb v Praze v Jaroměři a dalších městech.
Dále jsem se dočetla, že jsou
zde pohřbeny příslušnice šlechtických rodů, které mívaly v držení
pyšelské panství. Bissingenové,
Voračičtí, Ringhoferů, Kinských.
Z našeho blízkého okolí je zde
také pohřben šlechtic Albert Lhoták majitel Vysoké Lhoty i Dominik Bruntálský z Vrbna (1876)
majitel Mrače.
Náhrobek na Pyšelském hřbitově.
Velmi mne zaujala zpráva,
Světice opírající se o kříž
že
na
Olšanských hřbitovech je
s věncem v ruce.

pohřben Karel Vocilka, který mimo jiné postavil varhany pro pyšelský kostel.
Pan Miloš Szabo pořizoval na Olšanech také fotografie náhrobků, které
jsou v knize otištěny. A najednou zjišťuji velkou podobnost u tří náhrobků,
které představují světici opírající se o kříž s věncem v ruce s náhrobkem na
našem hřbitově u Lorety. Zde je to jeden z nejstarších a nejkrásnějších náhrobků na loretánském hřbitově v Pyšelích. Ty náhrobky na Olšanech pochází
z dílen našich předních českých sochařů, takže jistě i ten na našem hřbitově
(viz. foto).
Na návštěvu do Pyšelského muzea přišli manželé Vitanovských. Michal
akademický sochař a spoluzakladatel Pyšelského muzea a paní doktorka Naďa
Vitanovská, dříve ředitelka muzea na Slovensku v Báňské Šťavnici. Byla to
návštěva dlouho očekávaná a velmi příjemná. Svěřila jsem se s tím, jak mě
oslovily knihy o Olšanských hřbitovech, jejich vysoká náplň duchovní a historická a paní doktorka se rozhodla, že to bude její sponzorský dar pro Pyšelské
muzeum (826,-Kč). V krátké době jsem měla k mé radosti knihy v muzeu.
Paní doktorce patří velké poděkování za nás za všechny, kteří budou tyto knihy pročítat a obdivovat záslužnou práci pana Miloše Szabo.
Zde je jeho vyznání o jeho práci, cituji: ,, Zápisník, propiska, baterka,
nůžky na křoví, dobrý fotoaparát, konev vody, hadřík, kartáč, boty s pevnou
podrážkou. Právě tak vstupuji čas od času branou Olšanských hřbitovů. Překračuji spadlé náhrobky, očišťuji je od mechu, hlíny, prostříhávám letité větvě
hustých křovin. Pečlivě čistím zašlý kámen a snažím se rozluštit jméno, které
se na něm nachází, zapisuji si ho do notesu, datum, úmrtí a věk, který mu byl
dopřán. Často netuším, zda jsem nenašel místo posledního odpočinku někoho,
kdo si zaslouží, aby se o něm napsalo pár řádek. Bádání v archivech, lexikonech v noci na internetu pak přinese často obdivuhodné ovoce. Z počátku
neříkající jméno dostává konkrétní tvář, ale i duši. Pomalu se dostávají na
světlo i jeho ideály, plány a skutky. Kdysi se mě někdo ptal, zda má smysl dělat
něco, co nikdo neocení. Záleží asi na tom, jaké ocenění máme na mysli a o jaké
ocenění nám vlastně jde. Mnozí z těch co odpočívají na hřbitovech, nedostali
nikdy žádné vyznamenání, ba často umírali svým okolím nepochopeni a téměř
v zapomenutí. O jiných zase věděli jen ti, co s nimi trávili čas, kdy zůstali sami
v tichém soukromí.
Dát druhému život a s láskou o něj pečovat je velkým posláním lidského génia. To největší bohatství, které člověk má, je ukryto v duši. Právě duší
se může i ten neurozený rodem a nebohatý majetkem Pokračování na straně 16
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Pokračování ze strany 15

v konkrétním čase a na konkrétním místě nesmazatelně zapsat do dějin svého národa, města anebo alespoň svých blízkých. Na střechy pražských domů padá tma
a většina lidí se odebírá k nočnímu spánku. Po skončení denních povinností ještě dávám na papír vše, co jsem objevil a poznal. Pokaždé, když se uzavřel jeden
medailon z mnoha stovek, o nichž by bylo záhodno psát, uvědomuji si jak velkým darem je žít.
Děkuji za prožitý den, za lidi, které jsem potkal, za schopnosti, kterými jsem byl obdarován. Nedaleko postele leží můj batoh s baterkou, zápisníkem a fotoaparátem. Dá-li Bůh, budu zase pokračovat v hledání zapomenutých hrobů a osudů, anebo se připojím k nim. Možná právě zde na Olšanských hřbitovech.“
Pan Szabo končí své úvahy smutně, ale nám je známo, že další díly jsou připraveny ke čtení o Olšanských hřbitovech.
Děkuji Vám pane Szabo.
To je jen krátký nástin toho všeho co knihy obsahují. To ostatní si přečtete, až si knihy vypůjčíte v Pyšelském muzeu.
Pyšelské muzeum děkuje za sponzorský dar ve formě velmi vkusně provedeného poutače na Pyšelské muzeum, který vytvořil pan Milan Nikles
Srnská Zdena, Pyšelské muzeum
  

„Skautská rally“ v Pyšelích

Nedávno jsem byl velice překvapen. Na internetovém aukčním portálu jsem narazil na zajímavou pozvánku z Pyšel. Okamžitě jsem reagoval a podařilo se
mi ji získat. Rád bych se však o této akci dozvěděl něco víc, a tak píši tento kratičký článek.
Dne 19.března až 21.března 1948 se konala v Pyšelích „SKAUTSKÁ RALLY“ pro děti i dospělé. Vše proběhlo v sále u Jenšovských a pořádalo jej středisko
JUNÁK z Pyšel. SKAUTSKÉ RALLY znamená vlastně setkání spojené se skautským programem (např. sportovní hry, odemykání řeky nebo divadelní scénky).
Jak si asi všimnete, datum, kdy se tato akce konala, bylo tak neuvěřitelné, že se domnívám, že se jednalo o poslední podobnou akci našeho pyšelského
Junáka vůbec. Rád bych se o Junákovi v Pyšelích dozvěděl více a tak, pokud bude možné, pamětníci ozvěte se.
Prozatím jsem z dostupných pramenů zjistil, že skautské organizace byly v Pyšelích vlastně dvě, jedna byla katolická a druhá nekatolická.
Junák v Pyšelích byl založen v roce 1939 otcem Zvěřinou, kterému aktivně vypomáhal Ferda
Kukal z Babic. Byl zde i dívčí oddíl. (časopis Skauting č.5/2005 – článek Život Jako služba lásce a
pravdě P.ThDr. Josef Zvěřina). Posledním vedoucím byl pan kaplan Polák a oddíl zanikl po roce 1948
(Pyšelské listy č.76 – září 2007 Mgr.Alex Bezděk - Lexa).
Pokud kdokoli z Vás narazí ve svém okolí na jakékoliv vzpomínky nebo materiály o tomto Junáku, snažte se je zachovat, neničte je, nevyhazujte je a pokud je budete chtít zpeněžit, nakopírujte
je předem a předejte do muzea, ať se nám pro budoucí generace zachová i sebemenší stopa po tomto
sdružení. To platí pro všechny sdružení a spolky (včelaři, myslivci, hokejisté, zahrádkáři, volejbalisté,
baráčníci atd.) z našeho města.
Kontakt : Honza Kostrhoun; tel: 605131168; Kostrhoun.Ebert@seznam.cz
Honza Kostrhoun
inzerce
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STALINGRAD 2016 aneb cesta hodně okolo Černého moře
Až se bude psát rok 2006, až bude víc peněz,
až bude na baráku omítka, až bude čas. Až. Jenže času víc nebude, nedá se koupit a navíc strašně
rychle letí. Tohle si mnozí z nás uvědomí, až někdo
nahoře „zvedne prst“ a naznačí, že toho času možná až tolik nezbývá …..
Takže jsem si v květnu 2015 řekl, ne až. Ale
hned, jak se dám trochu do pořádku, vyjedu. Vyjedu na cestu, o které jsem snil několik let, připravoval několik měsíců, a prožil za několik dní. Cíl
– Stalingrad.
Počtem společně najetých kilometrů a časem
stráveným na cestách prověřený parťák Kraken,
do toho okamžitě šel se mnou. A v lednu 2016
jsme se pustili do příprav. Odjezd jsme stanovili na
1.června téhož roku.
To máte mapy, shánění víz, příprava motorek,
příprava trasy, příprava bodů zájmu, příprava manželek na samotu atd. Nehoupat.
Jenže jet do Salingradu po rovině a zpátky
zase po rovině, nám připadalo jako nuda. Původnímu letitému plánu, který zahrnoval i Ukrajinu,
Kazachstán, Ázerbajdžán, Írán, Írák a Sýrii dali na
prdel politici a teroristi. Bylo tedy třeba připravit
redukovanou variantu cesty.
V redukovaném plánu bylo ujet 8500 km a
projet 14 států. 2 chlapi, 2 motorky (KTM 950
Adventure S, BMW 1200 GS), bez doprovodných
vozidel. Jenže jak říká pan Murphy ve svých zákonech: „Kde je teorie v rozporu s praxí, tím hůře pro
praxi“. Proto vznikl jeden jediný základní plán-objet za 22dní Černé moře a dostat se přitom k Volze.
S rezervou 4 dny. No, posuďte sami.
31.5. (1.den) Prolog – jedu sám z Prahy na
Moravu, kde se s námi ke Krakenovi na dvorek přišli rozloučit spříznění motorkáři z Čech, Moravy
i Slovenska. Grilovačka, víno, pivo, slivovice. Ale
nepřeháněli jsme to, ráno přece vyrážíme.
1.6.(2.den) Vyjíždíme směr Zlín, kde máme
sraz se zástupci sponzorů a tisku. Odtud nabíráme směr Ostrava a polské hranice. V Ostravě
máme technické problémy s rakouským strojem,
ale v KTM Ostrava byl problém vyřešen (odešla
spojková pumpa). Najíždíme cca 630km a spíme v hotýlku asi 100km od Běloruských hranic.
Není to sice hodno hardcorových motorkářů,
ale pro pány v letech je po celém dni na motorce vysprchovaná prdelka rajskou hudbou . Dnes
se také rodí heslo celé expedice, které umísťujeme na FB: řadíme, mažeme, dobíjíme, jedeme.
2.6.(3.den) Z Polska jsme vyrazili směr Bělorusko. Na hranici máme 1,5 hodiny zdržení. Hned za
hranicí jsme navštívili pevnost v Brestu, kde byl
kromě jiného podepsán 1.3.1918 Brest-Litevský
mír, který formálně ukončil 1.světovou válku.
Brestská pevnost proslula i za Velké vlastenecké
války, a to urputností, s jakou vojáci Rudé armády pevnost bránili. Za to byl udělen Brestu titul
„město Hrdina“. Poté střelba přes nekonečné běloruské lesy a den končí 170km od ruské hranice.
Spali jsme pod stanem u benzínové pumpy vedle

Tady vyjíždíme

rybníčku. Navštívit nás přišli s lahví vodky Viktor
s Marinou. A hned že družba. Ale přišli už pod vlivem a celkem brzo odpadli na travnatou hráz rybníka. Žáby řvaly jako krávy a komáři kousali, jako
kdyby měli vzteklinu. To jsme zvědaví, jak budou
Marina s Viktorem ráno nateklí…
3.6. 4.den) Ráno Marina s Viktorem nikde.
Naše motorky a věci na místě, takže směr Rossija. A skutečně, za Gomelem vjíždíme do Ruska.
A průser. Pohraničníci nás ženou na jiný přechod
někde v poli, kde musíme ukončit běloruské vízum a otevřít ruské vízum. Taková malá pomsta
za sankce z EU...
Nepomohla ani intervence šéfa Nočních vlků
volgogradské oblasti, ani pohrůžky, že to bude řešit
Moskva, neboť jsme jejich hosté a ve Volgogradě
jsme již očekávaní. Nět štampy, projechať něvazmožno…Do Ruska vjíždíme přes území nikoho
mezi Běloruskem, Ukrajinou a Ruskem. Opakovaně vyplňujeme 6 nesmyslných papírů v azbuce.
Nakonec se ruský celník slituje a pomáhá nám vše
vyplnit. Podle něj jsme přijeli z Ukrajiny, kde jsme
nikdy nebyli, ale budiž. Takže celková ztráta cca 6
hodin. Večer ještě zatáhneme a spíme v ubytovně
mlékárny ve Starodubu. Motorky máme zaparkované na dvoře mlékárny a hlídá je ozbrojený člen
závodní stráže.
4.6.(5.den) Vyrážíme poměrně pozdě, neboť
Krakenovi trvá docela dlouho, než zabalí ten svůj
cirkus.
Poté měníme trasu a nejedeme na Brjansk
a Orel. ale po okreskách frčíme do Kursku, kde
jsme navštívili pár památníků. Asi v 17 odjíždíme z Kurska do Prochorovky. Zde spíme a ráno se
chystáme navštívit několik muzeí. Na KTM najeto
zatím 2300km, na BMW asi o 300km méně.
A stále platí - řadíme, mažeme, dobíjíme,
jedeme.
5.6.(6.den) Dopoledne jsme absolvovali

prohlídku muzea v Prochorovce, v jejímž okolí se
uskutečnila největší tanková bitva v historii. Zde
je možno shlédnou nepřeberné množství exponátů
přímo z tankové bitvy, ale také těch, které se týkají
Velké vlastenecké války. Na dvoře muzea je pak
k spatření průřez vývojem a výrobou sovětské tankové techniky. Prohlídka zabere poměrně dost času
a je náročná i fyzicky. Místo oběda jsme si zchrupli. Odpoledne procházíme Prochorovské pole, kde
se vlastní bitva mezi 1400 tanky odehrála. A na
volné ploše opět vystaveny desítky kusů obrněné
techniky. Avšak jen sovětské. Zde si dal Kraken
svůj vysněný boršč a pak jsme ve vojenském stanu ochutnali prosnou kaši, jakou jedli vojáci Rudé
armády za války. Asi ve 4 odpoledne vyrážíme
z Prochorovky. Dalších 330km byl trochu kvapík.
Už za tmy bereme nocleh ve vesnici Kantěmirovka
u ukrajinských hranic jižně od Voroněže. Do Stalingradu zbývá lehce přes 600km.
6.6.(7.den) Stalingrad navečer dobyt. Před
námi se zjevil horizont a za ním Volha. Zastavujeme pod Mamajevovou mohylou a jdeme po schodech nahoru k památníku bitvy s věčným ohněm
a monumentální sochou Matka Vlast. Jen její meč
měří 30 metrů. Působivé. Projíždíme večerním
Volgogradem do klubovny Nočních vlků, kde
máme pro následující dva večery zajištěn nocleh.
Po našem příjezdu v podstatě okamžitě začíná párty na uvítáni bratrů z Čech, a tato trvá do 4 do rána.
Tedy alespoň co si pamatuju. Paběda to teda určitě
nebyla…
7.6. (8.den) Z deliria se budíme okolo 11.hodiny dopoledne. Chceme jet autobusem do muzea,
ale jak se dovídáme, taxál stojí v přepočtu 30,- Kč.
Tak kromě nás dvou jede ještě Igor. To je motorkář
ze sibiřského Syktyvkaru. Jeho cílem je okoupat
se v Kaspickém moři u Astrachaně. Igor nám všude kupuje vstupenky, protože pro cizince stojí 2x
tolik. Navštěvujeme muzeum Pokračování na straně 18
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bitvy o Stalingrad. Neskutečné množství originálních artefaktů, vyznamenání, zbraní, věcí osobní
potřeby vojáků, uniforem a kdoví čeho ještě, je
soustředěno na jednom místě.
Před muzeem začíná na nábřeží Volhy dlouhá
pěší zóna, která vede přes Alej hrdinů k volžskému
přístavu. Den končíme projížďkou na parníku po
Volze. Přemýšlíme, kolik lidí a techniky odpočívá
navěky dole pod námi.
8.6. (9.den) Ráno se loučíme a kluci ze Sibiře
nás přemlouvají, ať s nimi jedeme do Astrachaně.
Přejeme jim šťastnou cestu a přes Elistu nabíráme
směr na Elbrus. Projíždíme Dagestánem a kdesi
v nějakém městě se vzájemně ztrácíme u nějakého
zlatého pomníku. Telefony tady nefungují. Naštěstí dodržujeme pravidlo „posledního kontaktu“ a po
deseti minutách jsme zase spolu. 120km před horami Kavkazu prší a teplota se ustaluje na 7 stupních
Celsia. Bereme zavděk teplem v hotelu Kavkaz ve
městě Pjatigorsk. Promoklé věci zahřívá a suší teplovzdušný ventilátor od děžurné, nás teplá polévka
a vodka.
9.6. (10.den) Dnes jsme byli v 9:30 připraveni
opustit hotel Kavkaz. Avšak do 11 jsme museli čekat, až z policie přivezou naše přihlašovací lístky....
Nicméně jsme se odpoutali z města Pjatigorsk
a v mlze, studeném dešti a 12st. C jsme se prodírali směrem k Elbrusu. Asi 20km od vesnice Elbrus
nás stopla policie. Po dlouhém vyjednávání o nezabavení řidičáků a 50,-EUR bokem nás pouštějí. Lije a pod Elbrus přijíždíme v 15:00. Přestává
pršet. Absolvujeme cestu lanovkou na Elbrus do
3840m/n.m. Tady se fotíme, koulujeme, stavíme
sněhuláka. Po návratu do údolí chčije a je pouze
6st/C. Bereme ubytko s nadějí, že zítra bude lépe.
Mokré věci sušíme v lyžárně ubytovny a vyrážíme
na večeři. Kvalitní boršč a šašlik nám spravil náladu, což jsme ještě umocnili několika loky vodky
na pokoji.
10.6.(11.den) Přes noc se vypršelo. Vyrážíme
z pod Elbrusu a v obci Bylyn zatáčíme napravo
po „gruntovce“ přes průsmyk do druhého údolí.

20km krásná enduro vložka.
Začíná pršet a být zima. Zde projíždíme soutěskou s vodopádem. Najednou jsme se octli
o 8000km jinde - soutěska úplně stejná jako Todra
v Tunisu. Pokračujeme na Nalčik a Vladikavkaz.
Příroda je divukrásná. Projíždíme Severní Osetijí
a v obci Věrchni Lars trávíme asi 2 hodiny policejními prohlídkami a pak vjíždíme do military
zóny vedoucí koridorem kaňonu až do Gruzie.
Zima, déšť, bahno. Promočení, promrzlí a špinaví
bereme v Kazbeku - již v Gruzii - nocleh. Majitel
penzionku je motorkář a má pochopení. Rychle zatopí na pokoji, abychom proschli. My mu na dvoře
pomáháme opravit jeho CRF-400. K večeři máme
gruzínskou klasiku – víno a chačapuri.
11.6.(12.den) Ráno jsme vyrazili z Kazbeku za sluníčka směr Tbilisi. Opět krásná příroda,
kaňony, řeky, jezera. Cestou absolvujeme několik
převlékání do nepromoků. V Tbilisi 28st/C, jasno,
vedro, udělali jsme pár fotek. Je to opravdu moc
hezké město. Za Tbilisi nás zastihla průtrž mračen.
Asi 60km před arménskou hranicí najíždíme na totálně rozbahněnou gruntovku. Následuje 50km ve
stupačkách, v bahně a v zimě. Peklo. Potkáváme
pouze několik Kamazů, jejichž řidiči nevěřícně
kroutí hlavami. Přejíždíme gruzínsko-arménskou
hranici u díry jménem Guguti. Celníci nevěří, že
jsme přijeli z České republiky a ještě k tomu na
motorkách. První otázka Arménců na hranici: Byli
jste v Ázerbajdžánu? Když se dozvídají, že ne,
hned nás utvrzují v tom, že jsme jejich bratři. A
zároveň nás zkasírujou o 20Euro. Ekologická daň.
Přece znečišťujeme evropskýma motorkama jejich
ovzduší... Bereme ubytko ve městě Stěpanava asi
30km od hranic. V hotelech po cestě se běžně nevaří, ale to umíme vyřešit ,,plyňákem“ na pokoji a
polévkou ze sáčku. A samozřejmě vodkou.
12.6.(13.den) Dnes jsme poprvé za celou dobu
nešli do nepromoků. Objeli jsme masiv hory Aragac, a prošli si v horách kostelík Splněných přání.
Cesty v Arménii jsou v žalostném stavu. Přes město Gyowmri, kde nás na pumpě vybavili zadarmo
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pitím, pitou a šašlikem, jsme zamířili na přechod
v Bavře, abychom se dostali zpět do Gruzie. Nelze
totiž překročit arménsko-tureckou hranici. Arméni
nás opět zkásnou o 20 Euro. Za používání jejich
silnic… Bereme benzin v gruzínském Ahalkalaki
a u vesničky jménem Karcahi přejíždíme do
Turecka. Dnešní noc strávíme v Karsu, večeře
opět z vlastních zásob vylepšená nakoupenou
zeleninkou
13.6.(14.den) Ráno nás přivítalo sluníčko a
vydrželo celý den !!! Vyrazili jsme na starobylé
město Ani (vygůglujte si,stojí to za to www.mundo.cz/turecko/ani). Pak jsme nabrali směr Igdir a
objeli úžasnou horu Ararat (turecky Agri Dagi).
U Dogubayazit jsem odbočili k zámku princezny Šeherezády, a tím jsme se ocitli těsně u iránské
hranice. Následoval úprk k jezeru Van, kdy teplota lítala od 33 do 12 st. Takže oblékat, sauna, vyslékat zima a tak pořád dokola. Tma nás dostihla
někde, nevíme kde. Ptáme se proto v kovárně na
okraji městečka po noclehu. Hned nás kovář zve
na čaj. Jak jsme se dozvěděli, jmenuje se Halil. Na
improvizovaný stůl dáváme rozkrájený meloun
a za chvilku je kolem půl Halilovy rodiny. Tohle
neplánované a srdečné setkání bylo pro mě jedno
z nejhezčích na cestě. Poděkujeme a za traktorem
Halilova bratra jedeme k místnímu hotýlku, který
stojí vedle malé mešity. Na dobrou noc a místnímu
náboženství natruc si před spaním dáváme ještě
několik loků vodky.
14.6.(15.den) Jako trest za včerejší vodku přichází z tlampačů zpěv muezína, a to s východem
slunce. Na recepci se dovídáme, že městečko se
jmenuje Muradyie a blízko jsou krásné vodopády. Jedeme je tedy navštívit a cestou se stavíme
rozloučit s Halilem. Má v očích slzy. Od vodopádů frčíme směr jezero Van. Kolem jeho břehů
jedeme 170km. Voda v jezeře je křišťálově čistá,
avšak není vidět jediná rybička ani loď. Za jezerem nabíráme směr na Nemrut Dagi. Na zapadlé
benzínce nás varují, že budeme projíždět Kurdistánem a že nás tam podříznou. Co ale nezkusíme, to
nezjistíme. Takže jedem. Kurdistánem jsme projeli
bez nejmenších problémů a s Kurdy popíjeli čaj
a kávu. U vesničky Kayali překračujeme bájnou
řeku Eufrat. Ale to už je večer. Takže nepohrdneme penzionkem pod horou Nemrut Dagi. Majitel
Mustafa nám k večeři připraví skvělé pstruhy, které chová přímo v potůčku na zahradě. V penzionu
jsme sami, byť sezona by měla být v plném proudu. Mustafa říká, že je prázdno, protože se lidé,
tedy i Turci, bojí terorismu.
15.6.(16.den) Věci necháváme v prázdném penzionu a nalehko vyjíždíme na horu Nemrut Dagi. Ta je zanesena jako kulturní památka
UNESCO. Posledních 200 výškových metrů,
k hlavní památce, tedy sochám z období Římské
říše, musíme vystoupat pěšky. Máme krásně jasno
a jsme tu sami. Z Nemrut Dagi se vracíme pro bágly a míříme po horských nezpevněných cestách
do vesnice Arsameia, kde jsou zbytky skalniho
města postaveného asi 100let Pokračování na straně 19
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před Kristem. Prohlídka nám zabrala 2 hodiny,
vstup je zdarma. Odsud to bylo jen asi 8 km na
most císaře Septima Severa z období Římské říše
postavený kolem roku 200 n.l. Do 90.let 20.století
se používal jako normální silniční most. Zrestaurován byl v roce 1997. Je krásný a velmi zachovalý. Po prohlídce a procházce po mostě směřujeme
v pařáku, dešti na Kappadokii. Při jednom převlékání někde v horách nás zvou prodavači sušeného
ovoce na čaj. Co se týká jazyka – nerozuměli jsme
si. Ale skvěle jsme pokecali. Ještě nás upozorňují
na blízký kaňon a na cestu nám dávají meruňky.
Ke kaňonu odbočujeme po pár kilometrech a stálo
to za to. Kaňon se jmenuje Lavant. Na horní hraně
je na železných traverzách postavená restaurace
se skleněnou podlahou. Pod vámi 240 metrů. Síla.
Trošku se posírám (z čehož mají místní radost) a
na sklo nevstoupím, jen na rámy z traverz. Zaměstnanci restaurace ani místní nevěří, odkud jsme.
Jako přidanou hodnotu nás ještě pouští na otevřenou terasu. Nechtějí po nás žádné vstupné a dávají
nám na cestu pití. Vzhledem k dnešnímu zdržení,
které ale stálo za to, se pokoušíme dostat co nejdále. V noci se ptáme ve městě Pinarbasi na pumpě
po noclehu. Prý snad v 80km vzdáleném Kayseri.
Turci nám vaří čaj a kávu a na cestu dostáváme
čokoládové tyčinky. Vše zadarmo a moc dojemně
se s námi loučí. Těsně před půlnocí bereme v Kayseri nocleh.
16.6.(17.den) Dnešní den byl ve znamení lenosti. Najeto asi 100km a poté ubytování
v kempu, stavba stanů a pak projížďka nalehko
mezi skalními homolemi v oblasti Kappadokia
ve městě Görme. Večer procházka po městě, kávička, víno. Nasáváme nejen atmosféru. Jako
dvě buzny... Ale byl to super odpočinkový den.
17.6.(18.den) Tento den se nese ve znamení nájezdu kilometrů. Projíždíme téměř napříč Tureckem,
od severu k jihu, kolem Ankary. Máme problémy
s tím, jak jet po turecké dálnici. Nikde se neprodávají známky. Tak tam vjíždíme natvrdo přes jednu
bránu. No jo, ale co při výjezdu? Tento problém řešíme na drzouna. Vybíráme si náhodně bránu a tou
projíždíme. Za námi se v tom okamžiku rozhoukávají sirény alarmu. Volným tempem pokračujeme
dál, ale nikdo nás nehoní, nic se neděje. Po 3km
nás ale staví hlídka. A je to tady. Naštěstí jde jen
o běžnou, a v této oblasti velmi hojnou, policejní
kontrolu. Chtějí vidět naše pasy a ksichty. Zdá se,
že obojí se jim líbí a s přáním šťastné cesty nás
pouštějí dál. Dlužno říci, že systémem drzoun jsme
se po tureckých dálnicích svezli zadarmo ještě několikrát. Po asi 600km končíme den ve městě Akcakoca na pobřeží Černého moře. Koupel v moři
jsme nevynechali a k večeři byly rybičky, olivy,
červené víno, chyběly jen romantické svíčky…
18.6.(19.den) Po snídani vyrážíme směr Řecko. Nejdříve po pobřeží Černého moře, pak se vracíme do vnitrozemí na silnici do Istanbulu. Ve stínu je 40 stupňů a ve městě samá zácpa. Výsledkem
je vařící voda v chladiči. Tak si dáváme před mýtnou bránou poslední meruňky a systémem drzoun

přijíždíme až na turecko-řeckou hranici. Celníci na
obou stranách v pohodě, ten řecký se samopalem
mi ukazuje v mobilu hrdě svou motorku. Jeho mobil mi ale padá z rukou na asfalt, slyšíme jen zvuk
praskajícího displeje. Celník se usměje, poplácá
nás a popřeje šťastnou cestu. Přijíždíme do města Alexandroupoli a hledáme kemp. Kolem právě
projíždějí policajti, tak se jich ptám na cestu. A oni
že „pojeďte za námi“. Zapínají blikačky a my za
nimi, jako státní delegace, přijíždíme ke vchodu
do kempu. Eucharisto. Večer jsme dali v místní restauraci musaku a nějaké pivko, když jsme předtím
udělali pár temp v prohřátém moři.
19.6.(20.den) Je neděle a panuje jednomyslná shoda, že u moře ještě den vydržíme. Dopolko
jsme dali vyjížďku na moto bez helem do města.
Pivko a frapé v přístavu, pak nákup jedné mrkve,
jedné brambory,dvou rajčat a 1 l červeného vína.
Na oběd vaříme zeleninovou dršťkovou polévku
a zbytek dne trávíme střídavě u stanů a střídavě
v moři. Pomalu přichází večer, k jídlu budou těstoviny a víno.
20.6.(21.den) Ráno balíme naše cirkusová
šapitó a jedeme střelbu přes Řecko, Bulharsko,
Makedonii, Kosovo až k srbské hranici. Odtud
nás Srbové posílají 180km zpět na Prištinu, Skopje, Kumanovo a dál po dálnici na mezinárodní
přechod do Srbska, kde nám dají razítko do pasu.
Vyjednáváme s nimi 2 hodiny. Pokud bych ovšem měl českou občanku, tak mě do Srbska pustí
i tady.... Nepochopí, kdo nezažil bezmocnost před
byrokracií. Jak může být v Srbsku česká občanka
víc než je mezinárodní pas? Usuzujeme, že se jedná o pomstu za Českou zahraniční politiku a naše
uznání samostatnosti Kosova. Vracíme se zpět do
Kosova a bereme kýčovitý motel s umělým potůčkem, mlýnským kolem a fungující kuchyní. To vše
pro oba za usmlouvaných 35,- Euro se snídaní.
21.6.(22.den) Jak Srbové řekli, tak jsme udělali. Zrána jsme tedy nastoupili na určenou trasu
Pudajevo, Priština, Skopje, Kumanovo a přes
Srbsko na maďarskou hranici. Na tu jsme přijeli
v 19:05. Srbský celník suše sdělil, že pracuje pouze
do 19:00 a poslal nás do prdele. Tedy spíše na další
přechod u Subotnice...
No a tady si nás vychutnali. Detailní prohlídka
všeho. Tedy zavazadel. Zdržení asi 2 hodiny, jen

tak, naschvál, z plezíru. Nějaký bývalý pasáček
ovcí, teď ovšem v uniformě, který nebyl v životě
nikde a ani se nikam nepodívá, dělá vlny. Máme
najeto téměř 10.000km, domluvili jsme se s Kurdama v Kurdistánu, v Dagestánu s Tatarama, v
Severní Osetii, s posledním špinavým prodavačem
usušených meruňek u cesty. A nerozuměli jsme si
přitom ani slovo. Jediní, s kým jsme se nedomluvili, byli Srbové, byť jsme si jazykově rozuměli.
Celá Slovanská vzájemnost se může jít zahrabat.
Hm,Hm, vy jste teď s Američanama co? A je vám s
nima líp? Ubohost... Na této hranici vidíme uprchlický tábor. Ohně, stany, igelitové chýše, fotbal,
křik, burky a vše co k tomu patří. Srbové na ně kašlou, Maďaři hlídají se samopalama. Maďarsky se
trochu domluvím a s maďarskýma pohraničníkama
máme na uprchlíky a politiku paní Merklové stejný
názor. Megy á picsa ba. Je to můj subjektivní názor, který nikomu nenutím a na který mám právo.
Večer spíme v hotýlku ve městě Baja v Maďarsku. Dnes máme za sebou víc jak 850km, hádku s celníkama, tak jsme si dopřáli trochu luxusu
za 20,-E na osobu a noc.
22.6.(23.den) K Balatonu je to kolem 100km,
což dáváme v pohodě a bez stresů. V kempu u Siofoku jsme rozbalili stany. Šup do vody a pak pivko,
guláš a všechny ty maďarské pálivé dobroty. Navečer nám přijíždějí naproti kamarádi z Kuželova
a z Bratislavy. Společně trávíme večer u piva a
Vilmošpálinky. Značně unavení (zejména společensky) sedíme kolem půlnoci na břehu Balatonu
a je nám dobře.
23.6.(24.den) Dnes už jen zbytek Maďarska
(na oběd halászlé a paprikáš), Slovensko a jsme
doma. Lipov-konečná stanice, prosíme, vystupte.
Tedy spíše sesedněte.
Za 24 dní má KTM najeto 10640km, BMW
asi o 330 méně. Celou cestu jsme řadili, mazali,
dobíjeli a jeli. Jsme doma, zdraví a to je důležité.
Během cesty jsme neměli defekt, úraz, zdravotní
ani mezilidský problém. Až na pár uniformovaných pitomců v Rusku a v Srbsku jsme se všude
domluvili a dohodli. Kolik cesta celkově stála nevím. Co jsem za ni zbytečně utratil budu řešit, až
nebudu mít peníze. Ale hlavně – mám co vyprávět
vnoučatům. Tedy až je jednou budu mít.
Dan Vaculík
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Pátrání po letecké nehodě u nás? IV.

V předešlém, třetím díle tohoto seriálu jsem na závěr uvedl čtyři varianty letecké nehody, jak se
zachovaly ve vzpomínkách místních obyvatel a jak je postupně přetvářela „lidová tvořivost“. Jednalo se
o chybné nebo zcela vymyšlené popisy. Poté, co se mi díky spolupráci se specialisty na Sovětské letectvo
podařilo získat nové informace rád bych zde uvedl vše na pravou míru. Co vše nehodě předcházelo, jak
se nehoda stala a co následovalo:
26.6.1945 se přesunovala skupina gardového jsem později zjistil, nikdy nebyly exhumovány a
kapitána Nikifirova z letiště v Německém Dóbern přeneseny na velké pohřebiště. S velkou pravděpona novou základnu v Rakouském Tulln. V této sku- dobností se na tomto místě nalézají dodnes.
pině byl také gardový podporučík Šalamov. Vzlétla ve 12,14h a po 30 minutách letu, v prostoru nad
Gardový podporučík Šalamov Grigorij Vaměstem Roudnice nad Labem oznámil Šalamov siljevič. Byl zařazen do 129.Gardového leteckého
zástupci velitele eskadry Marinskému, že mu klesl stíhacího Sandomírského pluku, 22.Gardové stíhatlak oleje na nulu. Později ohlásil kapitánu Nikifi- cí letecké Kirovohradské divize.
rovi, že motor je v pořádku a pokračoval v letu ve
Narodil se v roce 1923 v obci Ljubimovka
výšce 1200m. Ve 12,55 v prostoru obce Babice Ša- v Michajlovském okrese, kraj Záporoží na dnešlamov ohlásil Marinskému, že mu vysadil motor. ní Ukrajině. Do Rudé armády vstoupil ve svých
Dostal od něj příkaz, okamžitě sednout na břicho, 18 letech v roce 1941. V únoru 1945 mu byl uděale když se přiblížil k letounu Šalamova, spatřil za len velitelem Gardového stíhacího leteckého Sanletadlem bílý pás dýmu a na levé straně motoru se domírského pluku Řád „Vlastenecké války II.stupobjevily plameny. Marinskij ihned přikázal Šala- ně“. Hodnocen byl takto – „Během svého zařazení
movovi vyskočit padákem. V tu dobu byl za Ša- v přední linii nemá jediný případ ztráty orientace.
lamovovým letadlem a spatřil, jak se od něj něco Svůj letoun ovládá kompetentně a sebejistě. V boji
oddělilo. Později se zjistilo, že se jednalo o dvířka se chová odvážně a rozhodně. Ve vzduchu si počíkabiny. Letoun letěl pravou sestupnou zatáčkou, ná klidně a obezřetně. Je dobrým pilotem a v leobrátil se na záda a napikoval do země na jižním teckých bitvách nikdy neztratil kontakt s velitelem
okraji osady Dařbož.
formace“.
Nepodařilo se zjistit, z jakého důvodu pilot
Zúčastnil se 65 bojových operací při poskynevyskočil s padákem, i když k seskoku měl mož- tování ochrany a krytí /svému vedoucímu pilonost. Letadlo i s pilotem shořelo. K místu neštěstí tovi formace/ při sestřelu 5 nepřátelských letadel
okamžitě vyjela vyšetřovací komise. Zjistila, že (FW-190 ; JU- 87), zničil 13 vozidel a až 90 němotor přestal ve vzduchu pracovat z důvodu zlo- meckých vojáků a důstojníků.
mené ojnice, která přetrhala táhla řízení a stroj se
Zahynul 26. června 1945 při přeletu na svou
tak stal neovladatelný a dopadl neřízeně. Ostatky novou leteckou základnu z Dóbern v Německu
letce byly pohřbeny nedaleko místa dopadu. Jak do Tulln v Rakousku. Ten leží na pravém břehu

Gardový podporučík Šalamov Grigorij Vasiljevič

Dunaje.
V jeho osobní kartě je uvedeno, že zahynul
při katastrofě 26.6.1945 v Československu, jižně
od Prahy 25 – 30km obec Barice (Babice).
Na přiloženém snímku je gardový podporučík Šalamov Grigorij Vasiljevič z jara 1945. Na
blůze má již vedle gardového odznaku také Řád
Velké vlastenecké války II.stupně, který obdržel
10.dubna 1945 (nebo 13.2.1945?).
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo mi
pomohli zmapovat osud a život tohoto sovětského
vojáka padlého ve 2.světové válce na našem území. Věřím, že na lidi, kteří se podíleli na osvobození Československa se nebude zapomínat.
Prameny: Letecká badatelna; Radovan Frait
a archiv autora. / Kostrhoun.Ebert@seznam.cz /
Jan Kostrhoun

  

Ekorada na tento měsíc:

Kulturní a informační centrum
a Městská knihovna Pyšely

Krajina v době bouřek
Větru a dešti, jak bylo experimentálně zjištěno v řadě zemí, poručit nelze.
Velikost následných škod však lze ovlivnit tím, jak obhospodařujeme svoje
okolí. Co tedy máme dělat, aby škody byly co nejmenší?
Městská knihovna děkuje všem, kteří darovali knihy do knihovny. ZáV těsném závěsu za přívalovým deštěm jde mohutná eroze a splachy z polí,
roveň
zve čtenáře, aby se přišli podívat a popřípadě si vybrat knihu. Buď
sesuvy půdy a bleskové povodně v povodí malých toků. Rybníky i nedávno
z
našeho
souboru, nebo ze souboru Benešovské knihovny.
vyčištěné škarpy, jsou přeplněné bahnem, písek a štěrk leží na vozovkách…
S
radostí
mohu oznámit, že čtenářů stále více přibývá. Na prosinec
V principu je potřeba hlavně zabránit rychlému odtékání vody z pozemků
opět
knihovna
chystá překvapení v podobě nových titulů.
a umožnit její vsakování. Ze dvou důvodů: 1- když odteče, později bude chyInformace
pro občany, kteří nejsou v databázi v Kulturním a informačbět, 2- když odteče rychle, způsobí erozi a s o to větší silou bude jinde škodit.
ním
systému
a
chtějí, aby jim chodili informace o kulturních, společenV co největší míře by se měla využívat opatření pro zadržení vody v krajině a
ských
či
sportovních
akcí, nebo třeba, že nepůjde elektřina.
zabránění erozi. Upřednostňujeme jednoduchá a přírodě blízká opatření před
Můžete
se
zaregistrovat
na mailovou adresu infocentrum@pysely.cz
čistě technickými stavbami.
Těším se na Vaši návštěvu Kocourková Mirka
Možností, jak vodu v krajině užitečně využít, místo, aby škodila, je celá
řada. Velkou roli zde hraje vegetační kryt. Zlepšit, ale i zhoršit situaci může,
kdo obhospodařuje pozemky.
Problémy způsobují např. jednolité a svažité pozemky orané a oseté s kopce dolů, „širokořádkové plodiny“ (zejm. kukuřice, brambory, řepka), zanedbané
drenáže a škarpy, nedostatek humusu v půdě, absence vegetačního krytu, rovné svažité cesty, lesní monokultury bez podrostu, zpevněné nepropustné plochy
(beton, asfalt) aj.
Situaci zlepšují např. vegetační (protierozní) pásy a přirozené meze, hustě oseté plochy zejm. travin či smíšené kultury, členitost pozemku, orba a setí po
vrstevnici, pásy travin, keřů či stromů, terasování pozemku, geotextilie, štěrk či zatravnitelné rohože místo nepropustného asfaltu, hustý vegetační kryt. Samostatnou kapitolou je zpracování dešťové vody v domácnostech a obcích.
Pokračování na straně 22
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t.j. sokol pyšely

příloha

Stolní tenis

T. J. Sokol Pyšely zakoupil automat na stolní tenis. Je to zařízení, na kterém se dá nastavit různá rychlost míčků, dále rotace balónků, jak do strany, tak horní
i dolní faleš. Je to výborná tréninková pomůcka. Budeme ji hlavně používat při výcviku mládeže a nových hráčů.
Tento sport má velkou oblibu, v okresních soutěžích máme zastoupení od první do čtvrté třídy, tři družstva ,,A,B,C“. Ale i tak potřebujeme do svých řad
novou krev.
Oddíl stolního tenisu děkuje touto cestou vedení Sokola Pyšely, za zakoupení této tréninkové pomůcky.
Za oddíl stolního tenisu											
Jarda Vejmelka
  

Co nového u Sokolů

Oddíl stolního tenisu T. J. Sokol Pyšely nabízí veřejnosti, aby si mohli
zahrát a případně se přihlásit na pravidelné tréninky našeho oddílu.
Den otevřených dveří se uskuteční
    v sobotu 1.10. od 13.00 do 18.00 hodin.
Všichni jste srdečně zváni
T.J. Sokol Pyšely

T.J. Sokol Pyšely si Vás dovoluje pozvat
na divadelní představení Pyšelských ochotníku

TŘI DNY V DOMĚ LADY CASEWELLOVÉ

V sobotu 8.10. 2016 od 19.00 hodin v pyšelské sokolovně. Přijďte tak
oslavit Den Sokolstva, který právě připadá na tento datum.
Předprodej vstupenek probíhá v Infocentru na náměstí v Pyšelích
cena vstupenky 100,-Kč.
T.J. Sokol Pyšely

Oddíl stolního tenisu Pyšely Vás zve na

Den otevřených dveří
Můžete si zahrát s našimi hráči
nebo
vyzkoušet robot na stolní tenis
Kde:

Sokolovna Pyšely

Kdy:

Sobota 1. 10. 2016
13:00 - 18:00 hod.

Přezutí s sebou
Zájemce o pravidelnou hru bez omezení věku rádi
přivítáme mezi nás
sport

POZVÁNKA NA POZDNĚ PODZIMNÍ PROBĚHNUTÍ

Spolek 3P,z.s. pořádá 3.12. Pozdně Podzimní Proběhnutí aneb Sousedský běh po Pyšelském
kopečku. Vítáni jsou i chodci s hůlkami. Přijďte se poznat se sousedy, kteří taky rádi sportují!
Občerstvení zajištěno! Bližší podrobnosti budou plakátovány.

POZVÁNKA NA INDIÁNSKÝ BĚH

Silvestrovský Indiánský běh s Quízem nejen pro rodiny s dětmi.
Trasa pohodová, quíz nenáročný, společnost milá, občerstvení samozřejmostí.
31.12. 13 30 na náměstí v Pyšelích.
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… Ekorada na tento měsíc:

Rady pro eko-logický přístup
Stání pro auto, hřiště, chodníky aj. plochy nemusí být vždy pokryty nepropustným betonem či asfaltem. Vhodně položená zatravněná dlažba, štěrk či mlat
mohou být dobrou náhradou, která vsakuje vodu a v létě se méně ohřívá. Travnatý povrch dokonce účinně ochlazuje okolí.
Podporujte růst vegetace, nenechávejte nikdy půdu na pozemcích obnaženou. Trávník, skupiny keřů či stromů půdu účinně chrání a zlepšují místní klima.
Vhodnější, než strouhy z betonových žlabů, mohou být někdy strouhy hliněné, s rozptýlenými balvany, které rozptylují energii proudící vody. Musí být ale
pravidelně udržované. Betonový žlab odtok jen urychlí, voda nabere na síle a v kritickém místě působí o to větší škody.
Vodní díla – rybníky, strouhy, nádrže aj. musí být udržovány v dobrém stavu a ochráněny před naplaveninami ze sousedních pozemků. V dobách nadbytku
i nedostatku vody jsou nepostradatelné, stejně tak jako přirozené mokřady.
Užitečné informace naleznete např. na stránkách http://portal.chmi.cz/ , http://www.meteoalarm.eu/, http://mapy.vumop.cz/, http://www.
intersucho.cz. Využijte zdarma Ekoporadny ČSOP Vlašim pro optimální řešení vaší situace.
Obecní úřady, firmy, školy aj. by se měly řídit uvedenými radami. Dávají tak m.j. najevo svou dobrou péči o životní prostředí, hospodárné jednání a ovlivňují tak i chování jiných.
výročí

OSLAVTE VZNIK NAŠEHO STÁTU

28.10.2016 ve 21h

rozezníme dva zvony na věži pyšelského kostela
již čtrnáctým rokem se připojíme k akci

ZVON MÍRU V ROVERETU

OSLAVTE S NÁMI TOTO VÝROČÍ
V 18,30h SE SEJDEME NA NOVÉ VSI U KAPLIČKY S LAMPIONY
LAMPIONOVÝ PRŮVOD VYJDE K POMNÍKU NA NÁMĚSTÍ.
V HASIČSKÉ ZBROJNICI BUDE VÝSTAVKA A PROMÍTÁNÍ
SDH Pyšely

odpady

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
se uskuteční v sobotu 15.10.2016 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 )
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Žijeme tu
s vámi

Když potřebujete
probudit
Ranní Region
po–pá | 5.00–9.00

Když potřebujete
poradit
Dopolední Region
po–pá | 9.00–12.00

Když se chcete vydat
na výlet
Česko – země neznámá
po–pá | 13.00–14.00

Marek Čihák

Iveta Chlumská

Jana Chládková

Když se chcete zasmát
Humoriáda
po–pá | 16.00–17.00

Když chcete někomu
udělat radost
Písničky od srdce
po–pá | 17.00–18.00

Když nechcete být
večer sami
Dobrý večer
po–pá | 19.00–22.00

Patrik Rozehnal

Stáňa Dufková

Pavel Kučera

Pyšely
99.0 FM
REG-STR_inz_Zijeme tu_210x148_Pysely_K1.indd 1
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PYšelský KULturní KAlendář

ŘÍJEN
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1.10. – 13.00
sobota

,,DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ U PINPONKÁŘŮ“
oddíl stolního tenisu zve všechny příznivce tohoto sportu do
pyšelské sokolovny

5.10. - 14.00
středa

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

8.10. – 16.00
sobota

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

8.10. – 19.00
sobota

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

16.10. – 14.00
neděle

DRAKIÁDA NA LORETĚ
tradiční podzimní pouštění draků

22.10. - 14.00
sobota

PŘEDNÁŠKA PhDr. JIŘÍ CHVOJKA
,,PYŠELSKÝ RODÁK PUTUJE PO IZRAELI “
v restauraci Na radnici U České Koruny v Pyšelích

22.10. – 15.30
sobota

MISTROVSKÉ UTKÁNÍ VE FOTBALE NA HŘIŠTI
V PYŠELÍCH
SK Pyšely x Sedlec–Prčice B

28.10. – 18.30
pátek

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
pro děti a rodiny
od Nové Vsi k pomníku na pyšelském náměstí
pořádá: SDH Pyšely

28.10. -21.00
pátek

ROZEZNÍ SE DVA PYŠELSKÉ ZVONY
Již čtrnáctým rokem se tímto Pyšely připojují k akci
ZVON MÍRU V ROVERETU
pořádá: SDH Pyšely

29.10. – 14.00
sobota

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ,,PRSKANEC“ NA BOROVÉ LHOTĚ
gurmánská soutěž o nejlepší bramborák
pořádá: obyvatelé Borové Lhoty

pykulka
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LISTOPAD

2.11. – 14.00
středa

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

4.11. – 18.00
pátek

HUBERTSKÁ MŠE
kostel Povýšení sv. Kříže

5.11. – 14.00
sobota

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

12.11. – 14.00
sobota

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

27.11. – 16.00
neděle

1. ADVENTNÍ SETKÁNÍ
NA NÁMĚSTÍ V PYŠELÍCH

3.12. - ?
sobota

POZDĚ PODZIMNÍ PROBĚHNUTÍ
ANEB SOUSEDSKÝ BĚH PO PYŠELSKÉM KOPEČKU
běžci, chodci s hůlkami, pokec se sousedy
pořádá: spolek 3P z.s.

4.12. – 16.00
neděle

2. ADVENTNÍ SETKÁNÍ
NA NÁMĚSTÍ V PYŠELÍCH

7.12. – 14.00
středa

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

11.12. – 16.00
neděle

3. ADVENTNÍ SETKÁNÍ
NA NÁMĚSTÍ V PYŠELÍCH

18.12. -16.00
neděle

4. ADVENTNÍ SETKÁNÍ
NA NÁMĚSTÍ V PYŠELÍCH

31.12. – 13.30
sobota

SILVESTROVSKÝ INDIÁNSKÝ BĚH
pořádá: spolek 3P z.s.

PROSINEC

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
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k. z. Průhonice – Čestlice

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

2.950,5 kW

Kamna Kerpen
výkon až 5 kW, výhřevnost až 124 m³, rozměry:
v 885 x š 285 x h 320 mm, kouřovod ∅ 120 mm,
hmotnost 58 kg

3.490,--

8 kg

42,od 1 palety: 39,-

Koupelnový nábytek Super 65

Dřevěné ekobrikety

zrcadlo š 67 x v 103 cm s halogenovým osvětlením,
keramické umyvadlo š 65 cm, bez baterie, spodní
skříňka š 60 x v 81 x h 38,5 cm, lakovaná lesklá
bílá dvířka, korpus mat

balení 8 kg, hranol M, z měkkého
dřeva, výhřevnost 18 MJ/ kg, nízký
obsah popela, vhodné pro denní topení

délka 1 metr

69,-Chryzantémy
Dendranthema multiflora
mix barev, ∅ kv. 19 cm,
uvedené foto je pouze ilustrační, do vyprodání zásob

80 l

79,--

ks

27,-

Mulčovací
kůra

Metrový zahradní obrubník
s perodrážkou

balení 80 l

výška 20 cm, šedá barva

k. z. Průhonice – Čestlice, U Makra 130 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 10. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 10. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

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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