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

Milé sousedky, milí sousedé,

slunce vstoupilo do znamení Vah a začal
podzim. Nabídne nám fantastické barvy,
spadané listí bude chřoupat pod nohama.
Tma přichází dřív, máme delší večery a
možnost trochu se v klidu zamyslet nad světem kolem nás.
Přes všechna negativní sdělení, kterými
nás zahlcují nejrůznější zdroje, se nám v Pyšelích žije dobře. A čím dál lépe. Velká rekonstrukce školy finišuje, začne rekonstrukce objektu bývalé Jednoty na další rozšíření
předškolních a komunitních kapacit.
Přesto mne stále více trápí jistá lhostejnost a sobeckost některých z nás ve vztahu
k veřejným prostranstvím a službám, které
obec poskytuje. Minule jsem zmiňoval zásobování vodou z obecního vodovodu. Dnes,
bohužel, musím přidat komunální odpad
a nakládání s ním. Obec poskytuje velmi
dobré možnosti pro třídění odpadu, máme
zaveden fungující svoz bioodpadu. Zdá se
však, že jsou mezi námi lidé, kteří nejsou
schopni či ochotni pochopit základní pravidla. Třeba, že do bioodpadu z podstaty věci
nepatří suť či kovy. Kdyby, jste náhodou nevěděli, o čem mluvím, koukněte se na fotky
na dalších stránkách tohoto zpravodaje. Že
nedá tolik práce velkou kartonovou krabici
před vhozením do kontejneru na papír složit a nezabrat zbytečně mnoho místa krabicí
nesloženou. Stěžovat si pak na nepořádek u
kontejnerů je dost laciné. A že toho nepořádku přibývá! Nejspíš kvůli tomu, že pokládáme za samozřejmou povinnost obce postarat
se. Inu, obec se může postarat, ale není to
zadarmo. Stojí to čas a kapacitu lidí, kteří se
pak nemohou věnovat jiné práci na údržbě
infrastruktury. Stojí to i nemalé peníze vynakládané na opravu zařízení kompostárny
kvůli předmětům a materiálům v bioodpadu,
se kterými si z podstaty věci nemůže poradit. Tendence lidí k tomu si z obecního více
brát než do něj dávat je zcela zřejmá a univerzální ve všech kulturách a časech a musí
se s ní počítat. Zamysleme se však, jestli to
někdy přece jen trochu nepřeháníme.
Podzim se všemi jeho krásami a s úsměvem přeje
Stanislav Vosický, starosta

Seznamovací výlet z Pyšela do Pyšel

Začátkem jara zazvonil v infocentru telefon. Na druhém konci se
ozvala paní starostka obce Pyšel a začali jsme si povídat. Slovo dalo slovo
a plán byl na světě.
Ve středu 26.6. přijel na náměstí
velký autobus, který zaparkoval před
radnicí a byl plný natěšených občanů
obce Pyšel. V čele s paní starostkou
se z autobusu vyrojila spousta lidiček od malých školáků po důchodce.
Obec Pyšel je malebná vesnička na
Vysočině okres Třebíč, která má přes
400 obyvatel.
Pan starosta Stanislav Vosický s místostarostkou Danou Drábovou přivítali celou delegaci a po předání
dárků a seznámení se, které bylo velice milé a přátelské plné smíchu, jsme započali naše společné putování po
Pyšelích.
dokončení na straně 2

Pyšelské muzeum
V listopadu se uzavřou brány Pyšelského muzea.
Kdo ještě nestihl navštívit stálou expozici, má ještě čas.
Vedoucí muzea paní Zdena Srnská se na všechny moc těší.
Kulturní a informační centrum
INZERCE

OSLAVTE VZNIK NAŠEHO STÁTU

28.10.2017 ve 21h

rozezníme dva zvony na věži pyšelského kostela
již patnáctým 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
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NÁVŠTĚVA
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… Seznamovací výlet z Pyšela do Pyšel

Naše první zastavení vedlo do Domova pro seniory, tedy do zámku. Na nádvoří jsme si povídali o Pyšelích a jeho přilehlých částech, abychom naše hosty
zasvětili do našeho prostředí. Pak už jsme sestoupili po schodech přes zámecký park do zámecké jídelny, kde na nás již čekala paní ředitelka. Jídelna má úžasné
kouzlo je původně vybavená s krásně kazetovým stropem a kachlovými kamny, které návštěvníci obdivovali. Všichni se usadili ke stolečkům a paní ředitelka
Plíšková všechny mile přivítala a povyprávěla o historii až po současnost tohoto zařízení. Bylo to velice zajímavé povídání.
Další zastavení bylo před kostelem Povýšení sv. Kříže, opět jsme si povídali o sochařské výzdobě, historii a apod. Prohlídli si kostel zvenčí a pak už se šlo
rovnou do kostela. Tam už na všechny čekali dobré duše kostela paní Jana Soprová a paní Ivana Křížová. Povyprávěli o této krásné stavbě a přítomní si celý
kostel mohly prohlédnout.
Po tomto milém setkání jsme přešli pouze přes hlavní silnici a tam už na nás
u hasičské zbrojnice čekal Honza Kostrhoun, který všechny přivítal u otevřených garáží s technikou. Ta byla zajímavá hlavně pro děti. Mohly si na všechno sáhnout
a vyzkoušet. Potom jsme
se přesunuli do klubovny
a tam Honza začal vyprávět o sboru a jeho činnosti. Honza je velký historik
a sběratel a tak si připravil
i poutavou výstavu. Pyšeláci byli nadšení.
Tím, že program byl nabitý a počasí nám přálo, bylo kolem třiceti stupňů.
Tak jsme se přesunuli do příjemných prostor pyšelského muzea. Tam už plná
očekávání na všechny čekala vedoucí paní Zdena Srnská. Její vyprávění bylo
opravdu zajímavé a poutavé. Když povídání skončilo, mohli si přítomní vybrat. Zda vyšlápnout na Loretu nebo jít do hospůdky. Vyhrála Loreta.
Výšlap byl trochu
náročný, protože slunce pálilo a bylo opravdu
teplo, ale ten výhled. Ten
se všem moc líbil i Loretánská kaple z venku
i uvnitř, kde bylo příjemně chladno. Výklad
o kapli zakončilo naše
putování, které bylo neskutečné milé a vstřícné.
A za odměnu, se šlo konečně do hospůdky. Oběd a studené nápoje všechny vzpružily. A to hlavně pár
důchodců ,,internacionálů“, kteří se chtěli jít podívat na fotbalové hřiště. Proč? Před pár desítkami let zde
bylo zahráno přátelské utkání Pyšely-Pyšel. Chlapi zavzpomínali a bylo to moc milé.
Jak už to bývá, všechno jednou musí skončit. A tak i naši návštěvníci se chystali k odjezdu. Byli unavení vedrem, chůzí i výkladem, ale podle jejich výrazu se jim u nás v Pyšelích moc líbilo. Kolem patnácté
hodiny došlo na loučení. Všichni si nastoupili do autobusu, ale ještě něco jsme si slíbili. Paní starostka
obce Pyšel nás pyšeláky pozvala k nim na návštěvu. Tak se máme na co těšit. Pak už se autobus rozjel směr
Vysočina.
Touto cestou bych ráda poděkovala všem, kdo si dali práci s přípravami na toto milé setkání.
Mirka Kocourková
Kulturní a informační centrum
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Blahopřejeme jubilantům našeho města 
pan Jaroslav Hamza
paní Miluše Svobodová
paní Jana Lochmannová
paní Miluška Milfajtová
paní Alena Šebková
paní Hana Podroužková
pan Jiří Fietko
paní Alena Sládková
pan Rudolf Hájek
Připojujeme se k jistě dlouhé řadě gratulantů s přáním pevného zdraví, hodně štěstí,
pohody a spokojenosti do dalších let jejich života.


 Vítáme nové občánky našeho města 
Isabella Forejtová
Jan Drábek
Martin Vopálenský
Matěj Skotnica
Eduard Roštík
Vojtěch Wagner
Gratulujeme k této krásné události, přejeme hodně štěstí, lásky a pohody.
DOMOV PRO SENIORY

Václavské posezení s grilováním
19. září odpoledne jsme se v našem Domově
sešli, abychom nejen oslavili narozeniny a svátky
všech, kteří slaví v měsíci září, ale abychom si připomněli svatého Václava, ugrilovali si klobásu a
společně jsme poseděli a zazpívali si. Po úvodním

slovu paní manažerky a po gratulacích všem oslavencům jsme si společně připomněli svatého Václava, patrona české země a poté jsme se již zaposlouchali do tónů známých písniček. K poslechu
nám hrálo hudební duo “Viola“ z Olomouce, které

nás svou hudební produkcí známých lidových písniček rozezpívalo téměř všechny zúčastněné.
Úterní dopoledne se velice vydařilo a strávili jsme
další ze společných příjemných okamžiků v našem
Domově.
INZERCE
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Kompostárna

Suť, kamení, železo, plast apod. nalezli zaměstnanci MěÚ v bioodpadu na kompostárně.



TOTO DO BIOODPADU OPRAVDU NEPATŘÍ !!!!



MATEŘSKÁ ŠKOLA

Rozloučení s předškoláky - Pohádkový les

Ve čtvrtek 8.června 2017 jsme se, stejně jako v uplynulých letech, opět sešli – čekal nás Pohádkový les v Oboře. Konec
školního roku se blíží a děti, které opouštějí naši mateřskou školu a v září nastoupí do základní školy čekalo rozloučení.
I když jsou to vždy smutné chvíle, loučit se s dětmi, které k nám docházely 2-3 roky, jsou zároveň i hezké. Najednou
jsou z nich skuteční školáci, je vidět co všechno za tu dobu zvládly, čemu se naučily..
Opět nás provázel lesem medvěd,vodníci, indiáni, víla, námořník, princezna, čarodějnice a čertíci. Děti si vyzkoušely
tělesnou zdatnost, znalost lesa, ověřily svou trpělivost při vázání tkaničky na princeznině střevíčku a skládání labyrintu.
Na školkové zahradě nás čekalo, po návratu z lesa - sladké pečení, ovoce a opékali jsme buřtíky.
Přejeme všem dětem, aby naše mateřská škola byla pro ně místem, kam se rádi přijdou podívat a aby základní škola,
kde se již nyní učí, byla místem, kam chodí rády.
Za všechny z naší mateřské školy
		 Ilona Kryzánková
INZERCE

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
MVDr. Martin Štěpánek
MVDr.Jana Blažková
tel.: 603 942 336
tel.: 605 519 352
tel.: 731 775 320
Brigádníků 120 Čerčany – Vysoká Lhota 257 22
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S Profi English do divadla

Děti z 3. až 6. tř. naší školy vyrazily na konci školního roku s kroužkem Profi English na výlet do Prahy. Při procházce městem si vyzkoušely, jak se anglicky zeptat na cestu a jak ji cizincům ukázat. Navštívily jsme knihkupectví, kde si děti mohly vybrat anglické knížky odpovídající jejich jazykové úrovni.
Z knihkupectví jsme se přesunuli do divadla na představení hrané ve zjednodušené angličtině. Se staršími dětmi jsme potom šli do restaurace, kde si vyzkoušely
objednat a zaplatit oběd - samozřejmě v angličtině. Odtud jsme se vydali na Petřín do zrcadlového bludiště. I přes velké horko jsme si výlet do Prahy krásně užili.
Tady je pár obrázků.

Děkujeme paní učitelce za obětavou a vynalézavou výuku. Angličtina s ní děti baví, jejich školní výsledky se lepší a ani ti nejmladší se nestydí mluvit.
Š.Mašková
  

Nový začátek

Vážení čtenáři,
kdy je potřeba začít nově. Křesťané věří tomu, že
říká se, že zítřek je novým začátkem. V životě přicházejí situace, kdy je třeba udělat rozhodnutí, je možný nový začátek ve vztahu mezi člověkem
změnu. Nový začátek je časem nejistoty, ale také příležitostí a očekáváním něčeho nového. Lidé se a Bohem. Tím novým začátkem je víra v Ježíše
většinou bojí dělat změny.
Krista, který přináší svou oběť za všechny, kteří
Celý náš život je určován rozhodnutími, která a zároveň sílu k rozpoznání a hlavně řešení vlast- hledají.
jsou ovlivňována emocemi. Možná si říkáte: „Co ních problémů.
Mnoho úspěchů a moudrosti v nových začátmohu od svého rozhodnutí, od přicházející změTaké v křesťanské historii najdeme řadu pří- cích přeje
ny očekávat? Po jakých výsledcích toužím? Kam kladů nových začátků. Lidé byli fascinováni osoMartin Machek
Člen Křesťanského sboru Pyšely
mě moje rozhodnutí dovede? Kam dovede moji bou a skutky Ježíše Krista a neváhali všeho nechat
www.kspysely.cz
rodinu?“ Doba je dnes sice složitá, ale z hlediska a vydat se vstříc „novým začátkům“. Apoštol Petr
rozhodování není o nic složitější, než byla kdysi.
měl s novým začátkem
Novým začátkem prochází každý. Slavíme svou vlastní zkušenost.
INZERCE
Nový rok a možná se směsí nadějí i obav se sna- Ten, který byl ve víře tak
žíme odhadnout, co nás čeká a jaký ten nový rok horlivý, zapřel v kritické
bude. Občas měníme zaměstnání, někdy se stěhu- chvíli svou víru a přátelství
jeme, a přitom vždy vznikají nové vztahy a nová s Ježíšem Kristem. Když si
přátelství. Vyhlídka změny je zčásti vzrušující uvědomil svou zradu, vela zčásti děsivá. Někdy přinese nový začátek i ži- mi hořce toho litoval. Přesv Pyšelích a nedalekém okolí.
votní krize, i když to nemusí být na počátku vidět. to přišla naděje, zažil nový
Pole s přístupem z cesty, mez, louku, nevyužitou
Nový začátek může být pro někoho i úplně no- začátek. Měl svou osobní
vou nadějí. Příkladem jsou lidé, kteří prožijí pád zkušenost s odpuštěním.
zahradu. Orientovanou na jih, západ, jihozápad.
na dno a následně pomoc v novém začátku. Slyšel
Možná teď sami prožíBude využito pouze k zemědělským účelům,
jsem svědectví lidí z organizace Teen Challenge, váte nový začátek, možná
i menší výměru.
kteří po pádu do drogové nebo alkoholové pasti, sbíráte sílu k odhodlání
Nabídněte. 605 26 99 22
dostali skutečně účinnou pomoc. Pomoc nejen ma- udělat krok do neznáma.
teriální, ale také otevřenou náruč, pravdu a lásku V životě jsou občas chvíle,

KOUPÍM ZEMĚDĚLSKOU PŮDU
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Veselky na Borové Lhotě
Letošní léto jsme u nás měli zpestřené dvěma svatbami.
Ta první červencová se uskutečnila v přírodním prostředí. Svatební obřad proběhl
v nedalekém remízku za velké přítomnosti nejen svatebních hostů, ale i hodně občanů
ze vsi, kteří přišli svému občanu Marku Platilovi a jeho vyvolené Erice Magnusové
z Poříčí nad Sázavou popřát všechno nejlepšaí do manželství.
Počasí bylo pěkné, hudba hrála – nevěsta s ženichem po obřadu přijela na náves
v krásném kočáře taženém statnými koňmi, kde na ně čekalo ,,zatahování“ jak bývá na
svatbách zvykem.
Zde také museli splnit několik vtipných úkolů. Ženich se svého zhostil velice rychle
a mladá paní Erika zase na vyfešákované maketě krávy zručně předvedla, jak se dojí
mléko.
Pro všechny přítomné to bylo pobavení, jaké na Borové Lhotě už dlouho nebylo.
Ta druhá svatba – slunečnicová proběhla v měsíci srpnu. Na náves v Borové Lhotě přišel svatební průvod z Městečka nad Sázavou, aby před kapličkou
Jindřich Nikles a Marcela Boučková pronesli svůj svatební slib.
Svatební obřad dle zákona zde provedla jak důstojně tak i srdečně místostarostka Pyšel Dana Drábová.
Manželům Platilovým a Niklesovým přejeme, aby se jim manželství vydařilo a na oddavky na Borové Lhotě dlouho vzpomínali.
Nádvorníková Boh.
  

Veselé motorkářské odpoledne

Stejně jako v předešlých letech i tento rok proběhne
u příležitosti posvícení na Borové Lhotě
5. ročník soutěže o nejšikovnější
hospodyňku.

BUCHTOBRANÍ
Soutěž se bude konat v sobotu 28.10.2017
od 14:00 hodin na návsi u kapličky.
Všichni soutěžící ať se dostaví
nejpozději 15 minut
před zahájením soutěže.
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V sobotu 4. září se na návsi sešlo mnoho účastníků se svými rozličnými stroji
ať současnými nebo i hodně starými, aby se projeli nejen po okolí, ale i na louce
předvedli jízdu zručnosti.
Jezdci či závodníci – někteří hodně mladí, tatínkové nebo dědečkové jezdili
,,Piánko jízdu okolo Žebrova“ jak tuto akci nazvali pořadatelé.
Mnoho občanů a rodinných příslušníků je vydatně povzbuzovalo a tak po závěrečném kole, vyhodnocení a obdržení medailí za dobré dojetí se všichni shromáždili
k dobrému pohoštění.
Bylo to takové rozloučení s prázdninami nejen pro děti, ale i pro dospěláky.
					Nádvorníková Boh.
INZERCE
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Otrava houbami

Známý mi vyprávěl, jak došlo k otravě houbami v rodině zkušeného houbaře. Houbař si zakládal na
svých znalostech hub, téměř každou „prašivku“ dokázal určit a vedl k tomu i své ratolesti. Ovšem stalo
se, že po jeho návratu z houbaření, byla v chalupě tlupa kamarádů jeho dětí. Jako obyčejně donesl z lesa
i nejedlé a jedovaté houby, aby si je děti zkusily určit podle atlasu, ale vzhledem k mumraji v místnosti,
odnesl koš s jedlými houbami na schody do sklepa s tím, že je očistí později. Pár hub nejedlých a jedovatých, které čekaly na určení, dal do ošatky a položil vedle košíku. A co se nestalo, sklep byl používán na
uskladnění nápojů, ovoce, zeleniny a když bylo něco potřeba ze sklepa, tak se většinou posílaly děti. Tak
do sklepa běhali i kamarádi domácích a pravděpodobně některé z dětí si prohlíželo uskladněné houby,
bralo je do ruky a mladá plodnice muchomůrky zelené se dostala do košíku s jedlými houbami. Večer
houby zpracovávala notně unavená manželka onoho houbaře a jedovatou houbu nepostřehla. Druhý den
houby připravila k obědu a v noci již začaly mít děti zažívací problémy a nad ránem i rodiče. Naštěstí
houbař našel na schodech do sklepa ošatku s poněkud pomačkanými houbami, které nestihli určit a pamatoval si, které jedovaté houby donesl. Pravděpodobně to zachránilo rodině život, protože v nemocnici
mohli cíleně reagovat.
Charakteristika úrazu:
Muchomůrka jízlivá se dá snadno zaměnit s něPro otravu houbami je charakteristické posti- kterým druhem žampionů. Má bílý klobouk s ostře
žení některých orgánových systémů organizmu. zoubkovanými, mírně lepkavými lupeny.
Jsou houby, které postihují pouze zažívací ústrojí
Muchomůrka červená je snad nejznámější a
s projevy zvracení a průjmů. Jiné dále poškozují hlavně nejvýraznější houba našich lesů. Roste hojjátra nebo ledviny. Otravy některými houbami se ně ve velkých skupinách především ve smrkových,
projevují nadměrným sliněním, pocením a poru- ale i ve smíšených a listnatých lesích. Má typický
chami vidění. U některých se mohou objevit i pří- červený klobouk s bílými tečkami.
znaky podobné opilosti.
Muchomůrka citrónová roste hojně v červenci
Jedovaté houby představují pro děti obrovské až listopadu v lesích všech typů. Klobouk je zbarriziko, protože i malé množství jim způsobí těžkou ven citrónově až nazelenale žlutě, nepravidelně
otravu. Odborníci nedoporučují dávat dětem pokr- pokrytý bělavými nebo žlutohnědými bradavkami,
my z hub vůbec nebo velmi zřídka, protože jsou na okraji nerýhovaný, po deštích hladký a lesklý.
pro ně těžko stravitelné. Důležité je také hlídat Je to mírně jedovatý druh muchomůrky.
děti, aby samy neochutnávaly syrové houby. Rády
Zapomenout nesmíme ani na závojenku olototiž napodobují chování dospělých, proto by hou- vovou, která je smrtelně jedovatá. Závojenka roste
baři před nimi nikdy neměli syrové houby ochut- později, až na podzim. Má výraznou vůni, která
návat. Naprostá většina našich jedovatých hub má připomíná mouku.
chuť příjemnou.
Pavučinec plyšový je jedna z nejzákeřnějších
Za naší nejjedovatější a nejnebezpečnější hou- a nejnebezpečnějších hub, je smrtelně jedovatý.
bu lze považovat muchomůrku zelenou. Pyšní se Oranžově hnědý až hnědý klobouk má průměr 3
vlastně i titulem nejjedovatější houba světa! Ve 100 až 8 cm, je sametově plstnatý nebo šupinkatý, zprgramech čerstvého stavu nabízí tato houba oprav- vu kulovitý, později plochý s vyčnívajícím tupým
du unikátní výpis jedů. Mykotoxiny jako amanitin, hrbolem uprostřed, mnohdy nepravidelně zprohýfaloin a faloidin (toho pro smrtelnou otravu stačí baný. Roste v listnatých lesích, zejména pod duby,
jen 0,02 g). Tento uvedený houbový jed je 10 x buky a habry, od července do října.
účinnější než kyanid a 100 x jedovatější než arzeVláknice Patouillardova je smrtelně jedovanik Muchomůrka zelená nemá vždy stejnou barvu tá houba z čeledi pavučincovitých. Je nebezpečná
klobouku, bývá šedo zelená, zeleno žlutá až citró- hlavně tím, že její mladé plodnice jsou čistě bílé a
nově žlutá. Podle těch, kteří její „ochutnávku“ pře- mohou být zaměněny za bílé, jedlé druhy hub. Kložili, nemá bohužel nijak odrazující chuť ani vůni. bouk má v průměru 3 - 8 cm, v mládí je polokuloMuchomůrka zelená se dá zaměnit s některými vitý až zvoncovitý, později až plochý se zřetelným
druhy holubinek. Rozlišit se dá podle hlízovitého nízkým hrbolkem na středu. Klobouk je zbarven v
spodku třeně, kterému se říká prsten smrti. Podle mládi čistě bíle, později krémově. Stářím a pomačněj se tato houba nazývá také muchomůrka hlízo- káním červená až hnědne. Staré houby jsou často
vitá. K velmi těžké otravě stačí, pokud se houby rozpraskané.
jen dotkneme a pak si olízneme ruku! K otravě doHolubinka vrhavka je jedovatá houba z čelechází až po několika hodinách, pokud nejste lékař- di holubinkovitých. Roste velmi hojně v červenci
sky ošetřeni, smrt nastává do 12 dnů.
až říjnu, ve stinných lesích všech druhů, hlavně v
Muchomůrka tygrovaná, neboli muchomůr- jehličnatých lesích, v mokřinách a v mechu. Kloka panterová roste v listnatých i jehličnatých le- bouk má v průměru 4 - 10 cm, je zprvu polokulosích, spíše v nižších polohách. Dá se zaměnit za vitý, pak vyklenutý až plochý, vmáčklý. Barva je
jedlou muchomůrku šedivku a muchomůrku rů- podobná vlčímu máku, stářím vybledává. Povrch
žovku. Růžovka a šedivka mají rýhovatý prstenec, je lysý, mastně lesklý.
muchomůrka tygrovaná má prstenec hladký. Má
K záměně s jedlými druhy může dojít i u hřibů
příjemnou vůni a jemnou chuť.
– hřib žlučník sice není jedovatý, ale svojí hořkosMuchomůrka jízlivá se naštěstí nevy- tí zkazí celý pokrm. Hřib satan je sice jedovatý,
skytuje příliš často, roste ve smrkových lesích. ale pouze za syrova.

LÉKAŘ

Předcházejte nepříjemnostem
Prevencí před otravou houbami je jejich dokonalá znalost. Otravu samozřejmě mohou jedovaté
houby vyvolat i po usušení, zamražení či naložení
do octa (mnohdy jsou takové otravy zákeřnější, objevují se v době mimo houbařskou sezónu a postižený si nemusí hned uvědomit, co je příčinou jeho
obtíží). Otrávit se lze i jedlými houbami, které byly
nevhodně skladované.
Obecný postup při otravě houbami:
Pokud dítě spontánně nezvrací, pokusíme se
toto zvracení navodit. Pak okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, kde budou provedena další opatření. Při podezření na otravu houbami se obsah
zažívacího traktu okamžitě zasílá k mykologickému vyšetření, aby bylo možné co nejrychleji určit
původce otravy a tím stanovit další způsob léčby
intoxikovaného dítěte. V případě, že máte ještě
k dispozici houby, které jste konzumovali, nebo
jsou k dispozici zvratky dítěte s nestrávenými
zbytky hub, vezměte je s sebou.
Použitá literatura
Smotlacha M., Erhartovi M. a J. Houbařský atlas.
Ottovo nakl. 2004.
Jablonský I., Šašek V. Jedlé a léčivé houby.
Nakl. Brázda 2006.
Smotlacha M. Smotlachův atlas hub.
Ottovo nakl. 2002.
Baier. J., Hgara L., Antonín V. Velký atlas hub.
Ottovo nakl. 2005.
Sepsal, za vydatné pomoci ing.K.Královcové
MUDr. Pavel Biskup
praktický lékař pro děti a dorost,
Pyšely 137
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Výlet pyšelských seniorů do Žďáru nad Sázavou a Zelenou horu
Pohodlným autobusem jsme se vydali ráno 19.
září k cíli naší cesty na Českomoravskou vysočiny
do Žďáru nad Sázavou. Cesta byla, velmi příjemná
z okna autobusu jsme sledovali krásnou přírodu.
Dopoledne jsme přijeli do Žďáru po moravsky do
,,Žďára“ a hned jsme šli na plánovanou prohlídku
muzea, která je poblíž zámku dříve cisterciánského
kláštera zrekonstruovaného z bývalého pivovaru
dnešními majiteli rodu Kinských.
Constantin a Marie zde vybudovali Muzeum
nové generace. Ukazuje nový pohled na celou
historii areálu bývalého cisterciánského kláštera,
zámku a kopií barokních soch umístěných ve zmíněných prostorách. Byli jsme překvapeni, jakým
způsobem byla zde letitá historie (780 let) kláštera předvedená. Prostřednictvím audiotechniky,
pomocí sluchátek a multidotykových panelů jsme
se dověděli o dávné minulosti kláštera založeného
mnichy pozvanými z Nepomuckého konventu. Zakladateli byli Bořek z Obřan a Smil z Lichtenberka
zeťové Přibyslava z Křižanova, otce svaté Zdislavy. On byl původcem nápadu o zřízení kláštera.
Za velmi těžkých podmínek byl klášter postaven
roku 1251. Za husitských válek byl však vypálen a
k jeho obnově došlo až za krále Jiřího z Poděbrad.
V roce 1705 byl opatem kláštera zvolen Václav
Vejmluva, pocházel ze Starého Brna jako syn sládka pivovaru cisterciaček. Byl mimořádnou osobností se smyslem pro řemeslnou a ekonomickou
profesionalitu se zájmem o historii, umění a hlubokou zbožnost. Byl velkým ctitelem Jana Nepomuckého. Tento vynikající muž se shodou okolností
setkal hned na začátku svého působení v klášteře
se stavitelem a architektem Janem Blažejem Santinim. Ten na žádost opata Vejmluvy přestavěl
stávající klášter ve stylu vrcholného baroka. Tento
areál však postihly v krátké době dva požáry, které
byly pro klášter existenční pohromou. Císař Josef
II. v rámci svých reforem klášter ve Žďáře zrušil a
byl přeměněn na zámek. Vystřídalo se zde několik majitelů, až v roce 1930 se stal majetkem rodu
Kinských. Po roce 1948 byl však zámek zestátněn

a prostory zámku získalo Národní muzeum, kde
bylo zřízeno muzeum historie knihy. Od roku 2015
se celý areál vrátil zpět do užívání rodu Kinských.
Po obědě v příjemné restauraci poblíž zámku
jsme se zastavili na prohlídku v překrásné bazilice, klášterním kostele zasvěceném Panně Marii a
sv. Mikuláši. S touto stavbou se započalo zároveň
již při stavbě kláštera. Opat Vejmluva získal Santiniho, aby provedl vnitřní stavební úpravu, dosud
strohé výzdoby kostela, po svém způsobu barokní
gotiky. Jeho hlavním architektonicky mimořádným
výkonem této úpravy bylo vložení ohromného varhanního tělesa na mohutné obloukové sloupy. Dále
je zde velké množství soch a obrazů svatých, které
působí impozantně v prostoru kostela, který je druhý nejdelší na Moravě (76m). V severní kapli byly
nedávno objeveny zachovalé malby, fragmenty zakladatelů rodu pánů z Kunštátu.
Nejvíce jsme se těšili na návštěvu poutního
kostela zasvěceného svatému Janu Nepomuckému,
který je mistrovským dílem Jana Blažeje Santiniho. Byla tu pro nás připravena velmi šikovná průvodkyně, takže jsme se dověděli vše o historii až
po současnost o této stavbě. Na žádost opata Václava Vejmluvy u Santiniho byla započata stavba na
Zelené hoře.
Stavba začala v roce 1719 a
hlavní objekt kostela byl dokončen
roku 1722 a téhož roku byl vysvěcen. Kostel má v půdorysu podobu
pěticípé hvězdy, má pět kaplí, pět
vchodů, pět oltářů. Na hlavním
oltáři je pět andělů, kteří na zeměkouli odnášejí Jana Nepomuckého
do nebeských výšin. Číslo pět vychází z církevní symboliky. Podle
legendy nad nalezeným mrtvým
tělem Jana Nepomuckého zářilo
pět hvězd. Nahoře v kopuli je vyobrazen jazyk, jako symbol mlčenlivosti světce. Areál kostela dříve
zaplňoval hřbitov (nyní odstraněn)

ohrazený arkádami ve tvaru deseticípé hvězdy.
Tento desetiramenný ambit vymezoval místo pro
návštěvníky pouti k odpočinku. Celkový zjev kostela na vrcholu nezalesněného pahorku působí jako
neskutečný přelud.
Právem je od roku 1994 zapsán na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO. Mistrovské umění Jana Blažeje Santiniho v jeho stavebním slohu barokní gotiky, spočívá v tom, jak dokázal včlenit gotické prvky do
dynamických limit baroka, nebo jakým způsobem
rozložil ve stavbě proudění světla, symbolu boží
přítomnosti, která proniká do kostela lomenými
oblouky.
Tento kostel na Zelené hoře i cisterciánský
klášter ve Žďáru nejsou jediné stavby Santiniho
mistrovství. Jsou jich stovky roztroušeny po Čechách a Moravě. Je neskutečné co dokázal stihnout
za svůj krátký život čtyřiceti šesti let Jan Blažej
Santini – Aichel.
V tomto měsíci září proběhly zde v kostele
velké oslavy. Výročí 310 let od narození Santiniho.
Byl to velmi pěkný zájezd. Patří velký dík
všem, kdo se o jeho zdar zasloužili.
Srnská Zdena

POZVÁNKA

Kostel Povýšení sv. Kříže
v Pyšelích

Mše svatá
pátek od 17.00 hod.
neděle od 15.00 hod
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Musí ustoupit … (?)

,,Staří mrtví musí ustoupit novým mrtvým.“
Tuto větu jsem kdysi četl a utkvěla mi v hlavě. Něco na ní samozřejmě je, ani hřbitovy nejsou
nafukovací, takže zapomenuté a hlavně nevyplácené hroby vystřídají nové.
Je to logické a nedá se proti tomu nic namítat. Dost často jsem se však setkal s tím, že zmizely
i hroby osobností ne docela běžných.
Tak třeba České Budějovice se mohly pochluHrob pyšelských kněží. Odpočívají v něm
bit, že na centrálním hřbitově mají pochovaného P. Václav Ješuta, zdejší farář v l. 1875 až 1907, a
účastníka války Severu proti Jihu. Jmenoval se Ka- P. Oldřich Koza, děkan a zdejší farář v l. 1907až
rel Růžička, jako mladík se vypravil za štěstím do 1955.
Ameriky, v době, kdy vypukla válka, vstoupil do
Umístění: Starý hřbitov, vedle předchozího
armády Severu, válku přežil, i když utrpěl těžké hrobu (foto č. 2).
zranění. Na stará kolena se mu zastesklo po vlasti
a vrátil se do rodného města, kde v r. 1922 zemřel.
Jistě, nejednalo se o žádného mimořádného hrdinu, jen o ,,běžného“ invalidu, přesto mě zamrzelo,
když jsem nedávno zjistil, že jeho hrob dostal nového obyvatele.
V Pyšelích na hřbitově býval hrob rodiny Jindřichovy. Pan Jindřich měl na hrobě uvedeno, že
byl za první republiky Prezident pošt. Přesto jeho
hrob na novém hřbitově hned u márnice už nenajdete. Na starém hřbitově hned u schodů k novému
hřbitovu byl donedávna hrob rodiny Vejmelkovy.
Z pomníku se usmívala fotografie hezkého mladého muže. Jmenoval se Otakar a padl 5. února 1915
v Karpatech. Komu ovšem dnes ještě něco říká
první světová válka, že?
Tento článek píši proto, aby v budoucnu nedošlo k ještě větším škodám. Aby nezanikly hroby,
Hrob rodiny Pařízkovy, podnikatelské rodiny,
které by rozhodně zaniknout neměly, i když jsou zasloužilé i o místní Sokol.
už dávno nevyplácené. Podle mého názoru to jsou:
Umístění: Starý hřbitov, proti předchozímu
hroby osobností, které se o Pyšely a okolí hrobu
zasloužily
Hrob rodiny Markovy. Pan Arnošt Marek se
hroby (pomníky atd,) historicky cenné
vyznamenal jako příslušník našich legií v Rusku,
hroby (pomníky atd.) výtvarně hodnotné
jeho synové, dvojčata Vladimír a Vlastimil padli
Domnívám se, že do první skupiny patří rukou nacistů v Pražském povstání.
následující:
Umístění: Starý hřbitov, blízko výhledu k leHrob Václava Vávry (1810 – 1881). Působil sům na západ.
na zdejší škole nejprve jako podučitel (1829 – 39),
Hrob rodiny Vinšovy. Pan MUDr. Bohumil
pak jako správce školy, tedy řídící učitel (1893 – Vinš byl vyhlášený praktický lékař, který v době
73). V odborné literatuře je uváděn, jako vzorný druhé světové války zachránil řadu mladých lidí
učitel, jehož ,,památka je zde u vděčné paměti před totálním nasazením. Po roce 1948 byl z pochována.“
litických důvodů uvězněn. Z téhož důvodu, by
Umístění: Starý hřbitov, přímo u márnice.
měl být zachován také hrob paní učitelky Marie
(foto č. 1)
Babinské (pokud ovšem je pochována na zdejším
hřbitově).
Dalo by se diskutovat i o několika dalších hrobech. Na zdejším hřbitově odpočívá ještě několik
obětí světových válek (např. MUDr. A. Dlabal)
a také několik bývalých pyšelských starostů.
Obraťme však pozornost k hrobům historicky
cenným. I takové se zde najdou. Rozhodně by měl
zůstat zachován nejstarší dochovaný pomník na
zdejším hřbitově. Jedná se o hrob rodiny Zíkovy
z Nespek. První v něm byla pochována Marie Zíková (zemř. R. 1829), v r. 1845 ji následoval manžel, nespecký mlynář, který tragicky zahynul při
povodni. Pomník (foto č. 3) tedy pochází z první
poloviny 19. století. Mohu ujistit, že skoro 200 let
starý pomník je na našich venkovských hřbitovech
vzácností.

Umístění: starý hřbitov, u zdi blízko vchodu.

Pokud se týká hrobů výtvarně hodnotných, budeme myslím rychle hotovi. Pokud se dobře pamatuji, najdeme na zdejším hřbitově jen více či méně
zdařilé řemeslné práce bez vyšších estetických nároků. To platí i o soše truchlící mladé ženy, která
původně zdobila hrob rolníka Petra Louly z Nespek. Socha byla nedávno přemístěna na jiný hrob,
ale je dobře, že zůstala zachována. Představuje jedinou ukázku hřbitovní plastiky z druhé poloviny
19. století (p. Louda zemřel r 1868).
Tolik pár mých poznámek k pyšelskému hřbitovu. Znám ho poměrně dobře, navštěvuji ho několikrát ročně, přesto je možné, že jsem na někoho
zapomněl, za což se předem omlouvám.
Vraťme se ještě k úvodní myšlence tohoto
článku a položme si jí jako otázku:
Skutečně musí staří mrtvý ustoupit novým?
Domnívám se, že odpověď by měla znít: Ve většině případů ano, ale existují lidé, jejichž památka by
měla zůstat zachována.
A pokud se týká hrobů historicky nebo umělecky cenných, tak ty ničí jenom barbaři.
A to my přece samozřejmě nejsme.
PhDr. Jiří Chvojka
POZVÁNKA
MĚSTO PYŠELY

PUTOVÁNÍ PO PYŠELSKÉM HŘBITOVĚ
S PhDr. JIŘÍM CHVOJKOU
SOBOTA 21.října 2017
SRAZ: na Loretě od 14 hodin
akce se uskuteční pouze za pěkného počasí

www.pysely.cz
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Vyprodaná nevěsta

Nedávno jsem dostala darem do muzea knížku
s tímto opravdu příznačným názvem od pana režiséra Bohumila Gondíka, patří jemu za ni velký dík.
Je to knížka velice zajímavá, je v ní napsáno
vše od samého začátku, co předcházelo tomu, než
vzniklo dílo – Prodaná nevěsta. Byla to jistě spousta usilovné práce pana režiséra a lidí, kteří mu pomáhali a pak, vybrat zpěváky, tanečníky, muzikanty a vytvořit ten jedinečný a pevný soubor, nebyla
to lehká práce. Nápad spojit Smetanovu Prodanou
nevěstu a sokolské hnutí vznikl z krásné myšlenky pana režiséra Gondíka v souvislosti s přípravami oslav 150tého výročí vzniku Sokola a XV.

Všesokolského sletu roku 2012. Nebylo také možno opominout slavná výročí dvou tvůrců Prodané
nevěsty, Bedřicha Smetany 190 let od jeho narození a 200. let od narození libretisty Karla Slabiny.
Představení ,,Prodanky“ byla společná práce
čtyř sokolských souborů. Divadelní soubor Sokola Pyšely, divadelní soubor Sokola Lázní Toušeň,
Pěvecký soubor Sokola Královských Vinohrad
– Gaudium a Národopisný soubor Sokola Slatiňany – Formani. To vše skloubit i časově dohromady byl jistě nadlidský úkol. To se jim všem velmi
podařilo.
O představení ,,Prodanky“ byl tak velký

zájem, že se hrála po dvou dnech v některých městech i dvakrát. Prodaná nevěsta byla opravdu
,,Vyprodaná“!
Vzpomínám si na toto představení u nás v Pyšelích. Byli jsme všichni nadšeni výkony herců a
všech, kteří se na představení podíleli a které se
stalo nám i hercům srdeční záležitostí. Na vzniklá
přátelství v tak velkém společenství účinkujících,
nelze jistě jen tak zapomenout, vždyť ,,Prodanka“
se hrála pod režírováním pana Gondíka na různých
místech v celé republice 48x v průběhu 5 let!.
První představení v Pyšelích 11. a 12. 12. 2010,
tak i poslední derniéra 28.2. 2015, byl to opět velký úspěch. Společné poděkování všem v povstání,
kteří se na Prodané nevěstě podíleli. Byl to velký
zážitek, společně jsme si zazpívali Dobrá věc se
podařila….. škoda, že naposled. V Praze v divadle
ABC byla sehrána derniéra 4.10. 2015 na počest
90tého výročí otevření Tyršova domu. Historicky
poslední představení Prodané nevěsty.
Paní Hana Mašková starostka České obce sokolské do knížky Prodaná nevěsta napsala. ,,Ať
tedy tento neopakovatelný čin, jímž sokolská Prodaná nevěsta jistě je, zůstane zachována budoucím
generacím a to i prostřednictvím této knížky.“
Ano, knížka je uložena v Pyšelském muzeu
pro příští generace. Ještě je doplněna vzpomínkami a osobními výpověďmi herců i tvůrců představení, spoustou fotografií a kreseb a též přiloženým CD. Knížku i CD si můžete zapůjčit v muzeu
v Pyšelích.
Zdena Srnská

  

Přehled akcí v Kulturním domě v Kamenici

Říjen
3. října 2017 od 9.00 hod – KD Kamenice
Pohádka: Příhody včelích medvídků – divadlo
Krapet
Vstupné: 60 Kč
3. října 2017 od 19.30 hod – KD Kamenice
Koncert Petr Vondráček a skupina Knezaplacení
Vstupné: 200 předprodej/ 250 na místě
9. října 2017 – KD Kamenice
Divadelní představení: Rukojmí bez rizika
Vstupné – 450/ 400/ 350 Kč
27. října 2017 od 19.00 – KD Kamenice
Stoneville fest – festival mladých kapel
Vstupné: bude upřesněno
Listopad
3. listopadu 2017 od 19.00 hod – KD Kamenice
Ochotnické divadlení
Vstupné: Jedno představení - 100 Kč,
Děti a senioři 50 Kč
Všechna představení - 290 Kč,
děti a senioři 150 Kč
4. listopadu 2017 od 19.30 hod – KD Kamenice
Ochotnické divadlení
Vstupné: Jedno představení - 100 Kč,
Děti a senioři 50 Kč
Všechna představení - 290 Kč,
děti a senioři 150 Kč
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7. listopadu 2017 od 9.00 hod – KD Kamenice
Pohádka: Kamarádi na výletě
Vstupné 60 Kč
7. listopadu 2017 od 19.30 hod – KD Kamenice
Koncert Michal Prokop & Framus Five
Vstupné: 350 Kč předprodej / 400 na místě
10. listopadu 2017 od 19.30 hod – KD Kamenice
Ochotnické divadlení
Vstupné: Jedno představení - 100 Kč,
Děti a senioři 50 Kč
Všechna představení - 290 Kč,
děti a senioři 150 Kč
11. listopadu 2017 od 19.30 hod – KD Kamenice
Ochotnické divadlení - Tři bratři v nesnázích –
Spolek Tyl
Vstupné: Jedno představení - 100 Kč,
Děti a senioři 50 Kč
Všechna představení - 290 Kč,
děti a senioři 150 Kč
14. listopadu 2017 od 19.30 – KD Kamenice
Přednáška Radek Jaroš – Koruna Himaláje
Vstupné 200 Kč / 250 Kč
17. listopadu 2017– KD Kamenice
Ples Přístavu Valnovka – Moderuje Petr Rychlý, hudba Kapela Jazzika
Vstupné: 990 Kč, v ceně celovečerní raut
21. listopadu 2017 od 9.00 hod. – KD Kamenice
Pohádka: Kde se vzali Vánoce?

Vstupné: 50 Kč
30. listopadu 2017 od 19.30 hod. – KD
Kamenice
Adventní koncert Ireny Budweiserové
Vstupné 250 Kč
Prosinec
5. prosince 2017 od 9.00 hod – KD Kamenice
Pohádka Vánoční kouzlo – divadélko Kuba
Vstupné: 50 Kč

Městská knihovna v Pyšelích

Knihovna pořídila nové knihy pro své čtenáře, jsou to knižní novinky a jdou na ,,dračku“.
Přijďte si vybrat, je z čeho!!
Malá ochutnávka: Manželé od vedle – Lapena Shari, Osm – Třeštíková Radka, Predátor
– Smith Wilbur, Dívky z trajektu – Theilsová
Lone, Dobré duše – Obermannová Irena, Do
vody – Hawkins Paula, Poslední – Oliva Alexander, Nadobro ztracený – Coben Harlan, Nerozlučný pár – Patterson James, Lovec králíků
– Kepler Lars, Žízeň – Nesbo Jo, Zapadákov –
Deaver Jeffery…….a další zajímavé tituly.
Těším se na Vaši návštěvu.
Kocourková Mirka

DOPISOVATELÉ
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Tomáš G. Masaryk

14. září jsme vzpomínali, že uplynulo už
80 let od smrti zakladatele a prvního prezidenta
Československa.
Jeho život a zásluhy jsou všeobecně známé.
Připomenu jen, že až tak vysoko se dík nadání a
pracovitosti vypracoval syn kuchařky a negramotného panského kočího. Poté, co absolvoval
studium na univerzitě ve Vídni a v Lipsku (tam se
seznámil se svou budoucí manželkou Charlottou
Gariqueovou), stal se v r. 1882 profesorem Univerzity Karlovy.
Jeho začátky nebyly vůbec snadné. Byl náročný vůči svým studentům i vůči kolegům, takže
o konflikty nebyla žádná nouze. První velký konflikt nastal kvůli Rukopisu zelenohorskému a Rukopisu královédvorskému, které naši vlastenci pokládali za pravé klenoty staročeské literatury. Bylo
třeba velké odvahy říci, že je pokládá za moderní
falzy.
Na Masarykovu hlavu se sneslo hromobití nadávek a urážek. J. Grégr a E. Krásnohorská
ho označili za zrádce národa. Masaryk však stál
za svou pravdou (dnes už víme, že skutečně měl
pravdu) a další konflikty následovaly. Nesnášel
velkohubé vlastenčení (jsme národ Husův – Masaryk: Četls ho?) a panslavismus (plná ústa chvály
Ruska, ale skoro nikdo tam nebyl a jen málokdo
četl ruské autory).
Tak se Masaryk do Ruska vypravil a vrátil
se stejně znechucený jako kdysi K. H. Borovský.
A když se konečně ujal mladého přihlouplého Žida
obviněného z vraždy Anežky Hrůzové, to byl teprve oheň na střeše.
V Benešově jeho přednášku vypíská místní
mládež, ale nebojácný profesor pokračuje.
Hodně se stýká s dělníky a zajímá se o jejich
životní podmínky.
,,Přijímal jsem socialismus, pokud se kryl
s programem humanitním, marxismus jsem
nepřijímal.“
Marxismus je podle něho hospodářská teorie,
kterou Lenin obohatil o nenávist.
To už byl Masaryk známou osobností. Zhodnotil to takto: ,,Dnes vidím, že i tou nenávistí se
člověk stává známým a autoritou. Ta nenávist přejde, ale jméno zůstane lidem v hlavě.“
A jméno skutečně měl - přednášel ve Vídni,
v Rusku i v USA. Počátek první světové války ho
zastihl v Německu. Na poslanecký pas vycestoval
přes Itálii do Švýcarska. Tam spolu s E. Benešem
a M. R. Štefánikem vytvoří ,,velkou trojku“, která
bude stát u kolébky našeho státu. Pracuje na tom
ze všech sil. Napsal: ,,Tehdy jsem se odnavykl spát;

dalo by se spočítat na prstech, kolik nocí jsem za ty
čtyři léta opravdu spal.“ To vše ve věku, kdy mnozí posedávají po lavičkách a povídají si se svými
vrstevníky, kde je včera bolelo.
Masarykovi se teď hodily kontakty, které si
nadělal při svých přednáškách v Americe. V roce
1917 se vypravil do Ruska, aby tam zorganizoval
z dobrovolníků naší armádu, bojující proti Rakousku-Uhersku. Zažil tam značně dramatické chvíle
např. když bolševici obsadili jejich hotel, večer se
opili a začali vyhrožovat. (,,Zachoču, pušču, zachoču, zarežu.“).
Svou statečností imponoval našim legionářům i nepříteli. Značně mu prospělo naše vítězství
u Zborova, Američanům – kam se pak vrátil, zase
anabáze přes Sibiř. Mezitím mu zemřel syn Herbert, který se nakazil tyfem od haličských utečenců, manželka i dcera Alice byly zatčeny.
Masaryk mezi tím v USA jedná se zástupci
Podkarpatských Rusů o připojení k nám. Tehdy ho
zastihl telegram, že byl zvolen prezidentem. Cestu
do vlasti strávil studiem ústav tradičních republik,
jako byly Švýcarsko nebo USA. ,,To není legrace
být prezidentem ve státě, který nemá své tradice
vládnutí a reprezentace,“ pravil později.
Měl samozřejmě pravdu, ale byly tu horší věci.
Epidemie tzv. španělské chřipky si vyžádala několik tisíc obětí hlavně mezi mladými lidmi. Čechy a
Morava se Slezskem sice byly hospodářsky nejrozvinutější země bývalého Rakouska – Uherska, ale
náš průmysl, doprava i bezpečnostní složky postrádaly tisíce mužů, kteří padli na bojištích první světové války. Navíc stovky dalších bylo nutné poslat
aspoň dočasně na hospodářsky slabší Slovensko a
na Podkarpatskou Rus, kde kromě krásné přírody
nebylo skoro nic. Navíc okolní státy těžce postihl
poválečný hospodářský rozvrat, revoluce a inflace.
Že se za této situace podařilo vytvořit a udržet stabilní stát navíc s pevnou měnou, byl skoro zázrak.
(I když stál život našeho prvního ministra financí,
Dr. Aloise Rašína.)
Prostí lidé měli naši republiku rádi a pana
prezidenta si velmi vážili. Imponoval svými vědomostmi, energií a také skromností, která občas
uváděla v zoufalství hradní kuchaře. Ani hradní
stráž to s ním neměla lehké: Občas se vypravil do
Prahy, aby na vlastní oči viděl, jak lidé žijí. Troufám si říci, že kromě fanatiků zleva (komunisté)
i zprava (fašisté) lidé měli pana prezidenta rádi
nebo ho aspoň respektovali. Navíc pohledný, vysoký a až do konce svého života štíhlý prezident se
pěkně vyjímal na koni a líbil se ženám. U nich měl
navíc k dobru to, že jim dal plné volební právo – a

Na návštěvě v Pyšelích

to v té době ve světě vůbec nebylo běžné.
Proto nepřekvapí, že byl prezidentem volen
stále znovu, celkem čtyřikrát. To už však i na
něho vážně dolehlo stáří, proto v r. 1935 abdikoval
a o dva roky později zemřel. Osud byl k němu milosrdný, už příští rok začalo být s námi zle. Navíc
se ukázalo, že naše republika neměla (tehdy i dnes)
dost schopných politiků. Jisté je, že Masarykovi
nástupci v úřadě prezidenta si mohli (snad s jedinou výjimkou) o jeho reputaci a úrovni nechat leda
zdát.
A co Pyšely? Věděl vůbec TGM, že nějaké Pyšely existují?
Věděl a docela dobře. Několikrát je dokonce
osobně navštívil. Víme, že už před první světovou
válkou zde několikrát pobyl u rodiny MUDr. Arnošta Dlabala.
V červenci 1923 bez předchozího upozornění
navštívil zdejší pěstitelskou stanici Selecta a potěšil se zde vypěstovanou pšenicí ,,pyšelkou“ (viz.
foto). Navíc paní Z. Srnská publikovala fotografii
TGM, jak zde podepisuje jakýsi dokument. Fotografie bohužel není datována, takže můžeme jen
hádat, zda souvisí s návštěvou Selecty nebo s jinou
slavnostní příležitostí.
Jisté je, že v r. 1935 zvolilo zdejší zastupitelstvo T. G. Masaryka čestným občanem Pyšel. Novou budovu zdejší školy ozdobila pamětní deska.
Za druhé světové války byla ukryta na bezpečném
místě, po válce znovu instalována, jenže vydržela
na svém místě jen do roku 1969. Její další osud
je neznámý. Deska, která dnes zdobí průčelí školy,
je nová.
PhDr. Jiří Chvojka

  

Milí spoluobčané,

pokud Vám nechodí informační emaily z Kulturního a informačního centra, stačí zaslat email na infocentrum@pysely.cz a budou Vám zasílány
pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce, nebo informace z MěÚ v Pyšelích.
Pokud Vám nechodí SMS zpráva Infokanál z městského úřadu. Stačí se zaregistrovat na podatelně MěÚ. Musíte se dostavit osobně s mobilním telefonem, kdy Vás pracovnice po zadání hesla, které Vám bude zasláno na telefon, zaregistruje do systému.
Kulturní informační centrum Pyšely
11

DOPISOVATELÉ

červenec, srpen, září 2017

Pyšelský triatlonek
Sobota 22.7. Na náměstí prezidenta Osvoboditele se schází 7 chlápků ve sportovním oblečení s koly. Nultý ročník Pyšelského pohodového triatlonu právě
začíná. Padají první vtípky o tom, co to zase vyvádíme za koniny. Během přesunu na start k pazdernickému rybníku se vzájemně přesvědčujeme, že je to sranda
a o nic nejde. Někteří z nás ale nemohou zapřít své soutěživé povahy a zvedá se nám hladina adrenalinu i srdeční frekvence. Počasí akci přeje, teplota kolem
25°C, skoro jasno, voda tak na 23°C.
U rybníku hurá do plavek. Předplavecké foto ve stylu prvorepublikových
mužů z říčních plováren. (Kdysi) svalnatá těla se lesknou v dopadajícím slunci. A je tu první problém. Jeden ze závodníků omylem šáhl po manželčiných,
taky černých, plavkách. Aspoň, že si vzal jenom spodek a ne i podprdu….
Nechtěný trapas vzbuzuje všeobecné veselí. Padá návrh ať jde „do toho“
v dámských bikinách. Ono to ale nejde, padalo by to. Ženské tělo je prostě
jinak formované než mužské. A tak se jde na Adama.
A je tu start. Trochu chaotický nástup do vody a k vidění jsou všechny
styly různé úrovně. Ale o to tu nejde. Cílem je prostě doplavat těch cca 300m,
které tvoří trasu plavecké části závodu. 2x ke stěně rybníka, dotknout se blízko
sošky vodníka a zpět na místo vstupu do vody, kde je nutné se také dotknout.
Na břehu na sebe čekáme a jde se do cyklistického. Do Senohrab a z kopce
dolů je to paráda, každý si připadá jako vítěz Tour de France. Dole u bývalého skokanského můstku na Hrušově se to začíná komplikovat. Nejprve kopec jako Brno prověří síly i morálně volní vlastnosti a brutálně prudký sešup
k řece po klouzající sprašové cestě směr kemp Poddubí je pak výzvou pro brzdy. První pád do ostružin se naštěstí obešel bez následků a pobavil i samotného
padajícího. Následuje partie podél Sázavy do Chocerad k odbočce na žlutou
značku směr Kaliště. Prvních 200m do kopce jde sice ztuha, ale dá se jet na
kole, pak se cesta najednou prudce zvedá a je z toho 20procentní stoupání. Konec srandy! Jeden bajk se rozhodne stávkovat a vypadává mu přední kolo. Asi
se nechce nechat nutit od svého cyklisty do další jízdy! Nad vesničkou na sebe
opět čekáme (nejde přece o zlaté trenky) a kocháme se krásou okolní krajiny.
Je v tom Posázaví, ale pěkně! Trasa dál vede přes Lensedly a Hrušov. A jak už
to v tomto kraji bývá zvykem, předchozí prudký výstup je odměněn prudkým
sjezdem až k Baštírně. V kopci se trháme. Ukazuje se, že postulát: „K cíli se
lze dostat různými cestami ve stejném čase“, je v našem případě plně platný.
Na Baštírně část peletonu podléhá svodům točeného piva a chce se zdržet na
jedno či dvě. Ale nakonec se hrneme dál po červené do Čerčan a po modré
přes Oboru domů do Pyšel. Takže si na závěr cyklistické části dáváme další
„kvalitní“ kopec. My netrénovaní trošku úpíme…., ale 30 km s převýšením
700m je za námi. Uf!
Zastávka v občerstvovací stanici u Gbelců a hurá do běžeckého. Závodní
INZERCE
equipa se rozděluje na dvě skupiny, na 5, resp. 10 km. Oboje po trati Pyšelského kopečku s převýšením cca 300m. Za hodinku je hotovo. Všichni jsou v cíli
a do krevního oběhu se vyplavují endorfiny štěstí. Sprcha a vychlazené pivko
pocity jen umocní. I když vítězem je každý zúčastněný, tak je pochopitelné,
že závod je nutno pořádně zhodnotit a tak neváháme a jdeme do Sokolovny
na „zepár“.
A ty se taky vyvedly! :) Za rok dáme repete!
Za pořádající 3P, z.s. Petr Gbelec
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T.J. SOKOL PYŠELY

PŘÍLOHA

Svatojánek

„Vstupuješ do lesa v čase, kdy se blíží předvečer Svatojánské noci. Lesy jsou v tuto dobu plné víl, divoženek, bludiček a jiných nadpřirozených bytostí.“
Těmito slovy začínalo putování těch, kteří se v sobotu 24. června odvážili vydat do našeho pohádkového lesa.
Na trase čekalo na děti a jejich rodiče několik stanovišť, kde plnili různé úkoly. Nejdříve museli projít učením u čarodějek a prokázat svou znalost bylin,
ježibaby prověřovaly paměť a znalost pohádek, před divoženkou a hejkalem museli proběhnout naboso přes překážky, bludičky je pak zavedli do hlubokého
lesa, kde ve tmě hledali správnou cestu. Nakonec víly prověřily hudební dovednosti dětí a ty si mohly dojít do cíle pro sladkou i slanou odměnu.
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T.J. SOKOL PYŠELY

… Svatojánek

Doufáme, že se všem zúčastněným v našem svatojánském pohádkovém lese líbilo a že se zase sejdeme příští rok. Moc děkujeme všem strašidlům, příšerkám a dalším nadpřirozeným bytostem, které si udělaly čas a přišly pomoci.
Tereza Bartíková
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Co nového v Sokole?

Naše jednota se každoročně vedle tělocvičných a sportovních aktivit snaží plnit i společenské a
kulturní poslání.
Čeká nás 8. říjen – Den sokolstva. Poprvé si bude komedie Pokoje s tchyněmi, ve které nebude
připomněli sokolové 8. říjen jako Památný den chybět detektivní zápletka ani anglický humor. Na
sokolstva v roce 2013. Od té doby se na všech toto divadelní představení se můžete těšit v sobožupách i jednotách konají vzpomínkové a pietní tu 4. 11. od 19 hodin. Vstupenky budou k dostání
akty připomínající tragickou minulost sokolů, kdy v předprodeji (v infocentru) nebo v pokladně před
v noci ze 7. na 8. října v roce 1941gestapo poza- začátkem představení.
týkalo všechny sokolské činovníky z ústředí, žup
Na 2. prosince připravujeme sokolského Mii větších jednot. 8. října pak byla Česká obec so- kuláše a v neděli 3. 12. se uvidíme na prvním adkolská (již podruhé) rozpuštěna a její majetek ventním setkání, které již tradičně bývá výsledkem
úředně zabaven.
spolupráce města, hasičů, Sokola, školy a KRPŠ.
My tento den uctíme společným vzpomínkoBlíží se rok 2018. Nejen že bude pro všechny
vým setkáním.
sokoly rokem sletovým, ale my, pyšelští sokolové,
Ve dnech 14. a 15. října připravila lektor- budeme slavit i narozeniny naší sokolovny. Ano,
ka jógy paní Radka Koláčná víkendový kurz na budova pyšelské sokolovny bude slavit 90. výročí.
téma Hormonální jógová terapie pro menopauzu
Dovolte, abych použila citaci z pamětí bratra
a hormonální nerovnováhu. Bližší informace na- Josefa Procházky: „Členové místní tělocvičné jedjdete v přehledu PyKulKa (Pyšelském kulturním noty se scházeli porůznu, ale ke cvičení chodili na
kalendáři).
radnici. Až v roce 1926 získal místní Sokol půjčProtože ochotníci naší jednoty prozatím přeru- kou peníze z benešovské záložny a mohl koupit od
šili svou činnost, pozvali jsme na hostování diva- barona Mattencloita sušičku s ovčínem a velkým
delní spolek Svatopluk z Benešova. Na programu pozemkem kolem. Ihned začala výstavba vlastní
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sokolovny. Bylo přistavěno jeviště a na opačné
straně budovy hospoda s hotelovou službou. V roce
1928 byla celá stavba hotova a slavnostního otevření se zúčastnili při veřejném cvičení i členové
vinohradského Sokola. Cvičilo se na hřišti vedle
sokolovny, hrála dechovka a sláva to byla veliká.
Večer se na jevišti sehrálo představení Grand hotel
Nevada, ve kterém jsem hrál i já.“ Byla to sláva
tenkrát, měla by to být sláva i dnes.
Ale zpět k roku 2017. Právě vzpomínka
na bratra Procházku nás přivedla na nápad, jak
8. říjen prožít letos. Legendární bratr Josef Procházka, otec naší bývalé starostky Aleny Sládkové,
se narodil 8. října roku 1912. Datum přímo magické. Vždyť on se narodil ve stejném roce, v němž
byl založen Sokol v Pyšelích. Cvičil, pracoval a žil
s naší jednotou bezmála 100 let. Proto tedy letos
8. října, kdy si připomínáme tragické události
z roku 1941, zavzpomínáme i na narození „sokola
tělem i duší“, bratra Procházku, který byl tak těsně
spjat s historií pyšelského Sokola.
T. J. Sokol Pyšely
DIVADLO

Manželská dvojice Harry a Henrieta
žije v krizi svého nenaplněného
vztahu. Čím ho také naplnit, jestliže
Henrieta by už uvítala kolébku, ale
Harry nechce zaplnit dům „hejnem
vřískajících čiperů". Henrieta chce
dopisem přivolat na pomoc svou
matku. S anglickou elegancí a
humorem toho rád využije Harry a
pozve její další dvě macechy.
Všechny tři jsou postavy podařeně
komické a jejich obskurní návrhy, jak
krizi řešit jsou ještě komičtější. Ženy
se navzájem špičkují, přou se, která
spěchala Henrietě na pomoc dřív,
která je lepší matkou. Urážejí se kvůli
svému zjevu (má cenu struhadla, má
dvě brady, tedy I dva krky k živení, její
parfém je z kozích bobků). Shodnou
se, že manželskou krizi zavinil Harry,
protože má milenku. Rozhodnou se
ho zabít. Vždyť vražda manžela není
zločinem. Zlikvidovat ho má ta, která
trpí nevyléčitelnou chorobou. Rázem
jsou všechny zdravé. Za milenku
považují zelinářku. Skryjí se, aby
milence přistihli In ﬂagranti. Příběh je
komicky umocněn záměnou
otráveného občerstvení. Do toho se
vrátí bývalí partneři žen, a dokonce
přijíždí otec Henriety, který vše s
anglickou elegancí vyřeší.
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