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

Rozhovor – iniciativa k územnímu plánu

Milé sousedky, milí sousedé,

doba adventní je dobou, kdy se trochu více zamýšlíme nad sebou i nad světem okolo nás. Část z nás se
možná podivuje nad dnešní dobou, nad její rychlostí
a nestálostí, stavem veřejného prostoru a chováním
elit. Naší bytostnou potřebou je alespoň nějaká míra
jistoty a záruk, že naše nejbližší okolí a náš život,
bude i nadále v pořádku. Právě dnes, víc než kdy
jindy, má smysl se ptát po kořenech naší identity
a národního bytí, po smyslu velkých historických tradic pro dnešního občana a po tom, jak
mohou pomoci se vyznat v hektickém dění, s níž
jsme nyní konfrontováni. Naše židovské, antické
a křesťanské kořeny a tradice nejsou nepotřebnou
veteší, nebo akademickým suchopárem. Kladou
důraz na svědomí, povinnost vůči společenství
a hodnoty, kterým v tom společenství všichni
rozumějí a sdílejí je. Může se zdát, že odpovědnost, podíl na morálce, studu a spravedlnosti ve
společnosti nahradila prázdnota politického marketingu a krátká paměť médií - ale hlavně lidí.
Naše země se však, naštěstí, stále ještě pokouší
držet alespoň rituálů demokracie zakotvených
v civilizačních rámcích Evropy. Ale jak dlouho
ještě? Rituály zbavené hodnot, kvůli kterým vůbec
vznikly, nestačí. Kolem a kolem vzato, na osmdesát
procent problémů naší doby by stačilo znát a ctít
Desatero. Všechno důležité tam je. Slušnost, láska,
rovnost a návod na spokojený život. Stačí začít každý u sebe, nemusí jít o nic velkého. A bude lépe
nejen nám, ale hlavně našim blízkým a obci, kde
žijeme. Přejme si navzájem, abychom to v příštím
roce dokázali.
Krásné svátky a do přicházejícího roku vykročte pravou nohou. A nezapomeňte se usmívat.
Dana Drábová, místostarostka

Počátkem října město Pyšely zveřejnilo nový návrh územního plánu, který vymezuje prostor – především mezi Pyšely a Zaječicemi – jako plochu
určenou k bydlení. Na jeho základě by se v budoucnu mohly obě obce propojit
„satelitním městečkem“, kde by mohlo stát 200–300 nových domů se všemi
důsledky pro kvalitu života a vyvolané náklady pro obec. Tento návrh vzbudil mezi občany velkou pozornost, která vyvrcholila listopadovou podpisovou
akcí pro podporu připomínky a zmocnění ing. Jana Olmra zástupcem veřejnosti pro podání námitky proti takto pojatému územnímu plánu.
Kolik jste nasbírali podpisů?
Vedení města jsme spolu s textem připomínky předali přes 500 podpisů
obyvatel Pyšel, Zaječic, Kovářovic, Nové Vsi a Borové Lhoty, kteří si masivní výstavbu nepřejí.
Jaký bude další postup?
V zákonné lhůtě jsme obci předali připomínku k prvnímu návrhu územního plánu. Tu může podat
každý a obec ji může, nebo nemusí brát v potaz. Nyní budeme čekat, zda a jak naši i další došlé připomínky obec vypořádá a zabuduje či nezabuduje do upravené verze územního plánu. V dalším kole je potom
možné uplatnit námitku. Tu už však může předložit jen dotčený vlastník, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti. Rozhodnutí o námitce, které schvaluje zastupitelstvo, musí obsahovat písemné odůvodnění.
Proti němu je možné podat žádost o přezkum nebo žalobu.
Co jste během podpisové akce zjistili?
Překvapila nás míra podpory, kterou jsme od občanů Pyšel zaznamenali. Kromě konkrétních problémů, které jsme při sbírání podpisů slyšeli pořád dokola a které všichni známe – nedostatek vody a celkově
již dnes přetížená infrastruktura obce – se dá hlavní sdělení občanů shrnout takto: plošné rozrůstání Pyšel
už překročilo únosnou míru a je třeba říct, že už to stačí. Tvorba nového územního plánu je ideální okamžik, kdy by to mělo zaznít.
Stejně tak nás potěšila vstřícnost vedení města, které o naší iniciativě informovalo občany a umožnilo
nám zřídit v Infocentru podpisové místo. Věříme, že naše iniciativa ukázala, jak občanům Pyšel na rozumném rozvoji obce záleží a že jsou ochotni dát svou vůli najevo, dostanou-li tu možnost./redakce PL/

Zaměstnanci MěÚ Pyšely
přejí všem občanům
Zaječic, Kovářovic, Borové Lhoty, Nové Vsi a Pyšel
krásné prožití svátků vánočních,
dětem plno dárků pod stromečkem
a do nového roku 2019
hodně zdraví, štěstí, sil a úspěchů
v osobním i pracovním životě.

Vánoční pohlednice Marie Kolářové

1

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

říjen, listopad, prosinec 2018

Zasupitelstvo Městského úřadu v Pyšelích
Ing. Štěpánka Bednářová

V Pyšelích žiji téměř 19 let a oba moji kluci se tu narodili. Po letech velkého budování a
růstu se chci zaměřit na stabilizaci města a jeho
financí a zejména na podmínky života v obci.
Věřím, že dokážeme zapojit obyvatele do rozhodování o městě i získat je pro spolupráci
ve prospěch města. Vstřícnost, komunikaci
a sdílení považuji za základ pro pohodový život
ve městě.

Ing. Dana Drábová, Ph. D., dr. h. c.
Od narození, tedy již dlouhých 58 let, žiji
v Pyšelích. Do zastupitelstva jsem poprvé kandidovala a byla zvolena v roce 1998. Od té doby
v zastupitelstvu působím nepřetržitě, od roku
2010 jako místostarostka. Mým cílem pro toto
volební období je předat co nejvíce někdy i dost
bolestně získaných zkušeností nově zvolenému
vedení města. A pomoci, kdekoliv mi budou
síly a znalosti stačit.

Jan Kostrhoun

Narodil jsem se a celý život žiji v naší obci
Pyšely. Je mi 48 let. Mám syna Mikoláše(3) a dceru Marušku (2). Doposud jsem více jak 25let pracoval ve stavební firmě. Jsem v tomto kraji pevně
zakořeněn a velice mi záleží na kvalitě života u nás
ve městě. Mým celoživotním koníčkem jsou hasiči a historická hasičská technika. Ve volbách jsem
kandidoval za Hasiče Pyšely.
Chtěl bych se soustředit na zajištění provozu a
fungování celého města. Zlepšit komunikaci a informovanost občanů. Aby se
nám všem co možná nejlépe žilo a naše děti si měly konečně kde hrát.
Bc. David Vaculík

Je mi 24 let, kandidoval jsem za ODS a do
zastupitelstva jsem byl zvolen poprvé. Studuji
politologii na Univerzitě Karlově. V Pyšelích
žiji s rodiči 15 let. V zastupitelstvu jsem byl
pověřen jako zplnomocněnec pro územní plán.
V Pyšelích a okolí je krásně, a tak chci v zastupitelstvu naše město nadále zvelebovat. Nedílnou součástí živého města je kultura, sport
a spolkový život. Kulturní a sportovní aktivity
občanů rád podpořím. Rád lyžuji a hraji golf.

Mgr. Kateřina Blokešová
Je mi 26 let a v Pyšelích žiji se svou rodinou již od narození. V současnosti pracuji jako
technik přípravy a jsem aktivní členkou místních spolků (SK Pyšely, TJ Sokol Pyšely a SDH
Pyšely). V zastupitelstvu vykonávám funkci
předsedy finančního výboru. Mou vizí, stejně
jako všech zastupitelů, je vytvoření lepšího
a kvalitnějšího místa pro bydlení.

Mgr. Iva Niklesová
V zastupitelstvu města chci přiložit ruku
k dílu jako členka kontrolního výboru, ale především chci podpořit kroky směřující k zlepšení
života všech občanů města, v prvé řadě k zajištění dostatku pitné vody. Budu podporovat úsilí
o vybudování dalších míst pro sportovní vyžití,
bezpečnou obec a podobně v souladu s volebním programem Starostů a nezávislých.

Od narození žiji v Pyšelích a je mi 34 let.
Pracuji jako technik pojistných událostí
v autoservisu.
Jsem velitelem SDH Pyšely a pro město
  zajišťuji akceschopnost jednotky.
V nově zvoleném zastupitelstvu jsem za
stranu Hasiči Pyšely a jsem členem kontrolního
výboru.
Jako zastupitel rád podpořím vše, co bude
smysluplně rozvíjet naše město.

Stanislav Vosický
Budu se snažit, aby vedení obce dokončilo
všechny připravené projekty, např. stavba další
studny, napojení na Želivku, výstavba mateřské
školy, výstavba tělocvičny, dokončení rekonstrukce silnic, výstavba chodníků, cyklostezka,
bezpečná obec atd.

Mgr. Martin Zaradička
Je mi 53 let a jsem členem místního sdružení ODS a Sokola Pyšely. Vystudoval jsem Filmovou a televizní fakultu AMU v Praze. Jsem
zastupitelem města Pyšely osm let. Po letošních
komunálních volbách jsem byl zvolen předsedou kontrolní komise. S manželkou a dvěma
dětmi žiji v Pyšelích 20 let.
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Blahopřejeme jubilantům našeho města
pan Ladislav Javůrek
paní Květuše Heřmanová
paní Ludvika Smutná
paní Emilie Hrušková
Připojujeme se k jistě dlouhé řadě gratulantů s přáním pevného zdraví,
hodně štěstí, pohody a spokojenosti do dalších let života.

Vítáme nové občánky našeho města
Michal Kaliáš
Mia Blanická
Beata Smutná
Emma Zámostná
Laura Švastová
Gratulujeme k této krásné události, přejeme hodně štěstí, lásky a pohody.
Dne 6. prosince oslavili manželé Josef a Hana Risnerovi z Pyšel významné výročí zlaté svatby. Do dalších společných let přejeme hodně zdraví, štěstí
a krásných společných chvil strávených s celou rozsáhlou rodinou.					
Přejí dcery s rodinami a ostatní příbuzní

Podzimní vítání občánků,

se konalo 20. října v zasedací
místnosti na městském úřadě v Pyšelích. Místostarostka Dana Drábová všechny přítomné přivítala a děti z mateřské školky pod vedením paní ředitelky
zazpívaly a zatancovaly pásmo písniček a básniček. Nálada byla pohodová a
miminka si tuto slavnostní chvíli užívala. Přivítali jsme tyto nové občánky Jan Schreiner, Karolína Dedková, Amáta Senohrábková, Ája Křížková,
Bert Křížek, Petra Slavíková, Kateřina Tlamichová, Alexandr František
Krkoška, Eva Raisová, Marek Platil, Ondřej Gottwald a Pavel Hruška.
Dětem i rodičům přejeme pevné zdraví a mnoho šťastných chvil.
Kulturní a informační centrum Pyšely
INZERCE
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ÚVT s.r.o.,
stabilní společnost
s osmnáctiletou
tradicí,
přichází nyní i k Vám
s nabídkou kvalitní
a skutečně
fungující sítě
se stálým technickým
dohledem
týmu profesionálů!

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

S výběrem
nejlepšího tarifu
pro Vaše
potřeby
Vám rádi
poradíme.

350,Kč

za měsíc

BEZDRÁTOVÉ
PŘIPOJENÍ

OPTICKÉ
PŘIPOJENÍ

DIGITÁLNÍ
TELEVIZE

KVALITNÍ
PODPORA

227 023 023 www.uvtnet.cz
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Vážení spoluobčané Pyšel, Nové Vsi, Zaječic, Kovářovic a Borové Lhoty
Od 1. ledna 2019 nás čeká zásadní změna ve svozu komunálního a tříděného odpadu. Na základě nově vysoutěžené firmy a způsobu nakládání
s odpady proběhnou tyto změny: V prosinci byly do každé nemovitosti s trvale
hlášenými obyvateli dodány dvě 240 l popelnice, žlutá na plast a druhá modrá
na papír. Důvodem bylo umožnit všem lidem lépe separovat odpad a tím snížit
množství směsného odpadu, následně snížit počet vývozů kontejnerů na separovaný odpad. Obec platí za svoz a tuny uloženého směsného odpadu. Změní se
nám také frekvence vývozů. Komunální odpad se bude vyvážet pouze jednou
za 14 dní. Tříděný odpad - plast a papír se budou vyvážet jednou za měsíc. BIO
odpad se bude vyvážet v úterý, ve stejné frekvenci jako doposud, každý týden
od března do listopadu.
Co se nám ještě změní:
Velké kontejnery 1100 l na plast a papír z některých míst odstraníme úplně, někde snížíme jejich počet. Naopak na místech, kde doposud chyběly, je
doplníme. Vývoz kontejnerů ze sběrných míst (plast a papír) bude jednou za
14 dní. Nádoby na sklo a kov zůstanou na svých místech se stejnou frekvencí
vývozu. Jako novou službu přidáme tři 240 l červené nádoby na potravinový
olej. Jedna bude v Zaječicích u hřiště, druhá na Nové Vsi a třetí na sběrném
dvoře. Vyřazený potravinářský olej se do těchto nádob dává v uzavřených PET
lahvích nebo jiných uzavíratelných nádobách. Odvážet se budou na výzvu po
naplnění nádoby. V žádném případě nám tyto oleje nelikvidujte v kanalizaci.
Možná se z počátku roku setkáme s problémy, než se tento způsob separace ustálí. Budeme rádi za všechny podměty a postřehy z fungování a pokusíme se na ně reagovat. Již předem víme o třech měsících, kdy se nám setkají ve stejném datu tři vývozy a na některých problémových místech, kde se

soustředí více nádob z jedné lokality, to bude velký problém. Snažíme se najít
i v těchto případech nějaké řešení společně s firmou Marius Pedersen. Zkuste i vy navrhnout řešení. Víme i o problému s místem u bytovek a řadovek.
Zkuste se v rámci domu domluvit a navrhnout řešení. Vyzkoušíme a případně
změníme v průběhu roku.
Přikládáme kalendář plánovaných vývozů. Budeme také před každým vývozem zasílat informaci přes Infokanál. Proto doporučuji co nejvíce lidem se
do něj přihlásit.
Jan Kostrhoun, místostarosta
Termíny vývozů všech nádob na rok 2019
komunál
bioodpad
leden
1. 15. 29.
únor
7. 26.
březen
12. 26.
26.
duben
9. 23.
2. 9. 16. 23. 30.
květen
7. 21.
7. 14. 21. 28.
červen
4. 18.
4. 11. 18. 25.
červenec
2. 16. 30.
2. 9. 16. 23. 30.
srpen
13. 27.
6. 13. 20. 27.
září
10. 24.
3. 10. 17. 24.
říjen
8. 22.
1. 8. 15. 22. 29.
listopad
5. 19.
5. 12. 19. 26.
prosinec
3. 17. 31.
3.
plast vždy v pondělí 1 x měsíčně
papír vždy v úterý 1 x měsíčně
bioodpad každé úterý od 26.3. do 3.12.2019
směsný komunální odpad vždy v úterý 1 x 14 dní

plast
28.
25.
25.
22.
27.
24.
22.
26.
23.
28.
25.
23.

papír
22.
26.
26.
23.
28.
25.
23.
27.
24.
22.
26.
24.

POPLATKY V ROCE 2019
Od 2.1.2019 bude možné platit veškeré poplatky
na pokladně MěÚ nebo převodem na účet.
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
č.účtu: 50032-320 111 359 / 0800
v.s.: číslo popisné + rozlišení obce (příklad - Pyšely čp.489 = 48901)
01 Pyšely, 02 Nová Ves, 03 Zaječice, 04 Kovářovice, 05 Borová Lhota
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení.
Osoba 1 000,- Kč - při počtu 3 a více dětí (studujících)
se platí pouze za dvě děti
Rekreační objekt 1 000,- Kč, v.s.: č.evidenční + 19
(příklad - chata 4 = 419)
Při platbě převodem je třeba si na pokladně MěÚ vyzvednout známky
na popelnice.
POPLATKY PSI
č.ú.: 320 111 359 / 0800
v.s.: číslo popisné + rozlišení obce (viz poplatek za komunální odpad)
1.pes 300,-Kč
2. a další pes 450,-Kč
Důchodci
1.pes 150,-Kč
2. a další pes 200,-Kč
POPLATKY HŘBITOV
č.ú.: 320 111 359 / 0800
v.s.: číslo hrobu + označení hřbitova 01 starý nebo 02 nový
Služby 250,-Kč/rok
Končí-li vám desetiletá nájemní smlouva, bude vám zaslána nová.
4

VÝROČÍ

říjen, listopad, prosinec 2018

Slavnostní den – Oslavy vzniku republiky v Pyšelích

Celá země si 28. října 2018 připomněla sté výročí od vzniku republiky
a všude se slavilo. Pyšely se k těmto oslavám připojili také.
V 17.00 se účastníci shromáždili u sochy sv. Vojtěcha u hřbitova a přešli
k pozemku, kde se zasadila lípa svobody. Místo se nachází v zatáčce u nové
asfaltové cesty z Košíku na hřbitov.

Sbor dobrovolných hasičů nasvítil celý prostor, lípa byla ozdobená trikolorou. Sokolové a hasiči stáli čestnou stráž se sokolským a hasičským
praporem a státní vlajkou. Po krátkém projevu Jana Kostrhouna a bývalého
starosty Stanislava Vosického, začalo slavnostní sázení. Každý účastník si
přihodil svou lopatu hlíny při zasazení našeho nového stromu svobody. Bylo
velice překvapující, kolik lidí se v tak chladném a sychravém počasí této akce
zúčastnilo.
Slavnostní průvod s prapory a děti s lampiony vyrazil k náměstí. Zde čestná stráž položila věnec u pomníku padlých, zazněla Československá státní
hymna. Postupně se přečetla jména padlých vojáků rozdělená podle bojišť,
kteří zahynuli v 1.světové válce.
Pak se lidé přesunuli do hasičské zbrojnice, kde na ně čekala výstava materiálů o Zvonu míru a promítání historických fotografií Pyšel. Pro zahřátí
připravili hasiči čaj, svařák a něco na zub. Ve 21.00 hodin se všichni zájemci
vydali ke kostelu a hlas našich dvou zvonů nám připomněl všechny oběti válek. V letošním roce to bylo již po šestnácté, kdy si takto připomínáme vznik
samostatného Československa. K obcím, které s námi již tradičně zvoní se
v letošním roce přidaly – Mnichovice, Plesná u Chebu, Lomnice nad Popelkou, Doubravčice, Rovné u Stříbrné Skalice.
Děkujeme všem, kdo přišel v nehostinném počasí oslavit tak krásné výročí.			
Kulturní a informační centrum Pyšely
PODĚKOVÁNÍ

Poděkování …

V úterý 13. listopadu se sešlo u kostela několik sokolek – seniorek. Jmenovitě Jana Soprová, Alena Kulovaná, Ivana Křížová, Jiřina Šaldová, Hana Broström, Jaroslava Bambasová a Dáša Turková. Vybaveny hráběmi a fukarem se vrhly na hromady napadaného
listí. Za necelé dvě hodiny bylo uklizeno. Děkujeme, že se staráte, o tak hezké místo jako je
pyšelský kostel.
Kulturní a informační centrum Pyšely

Poděkování

Vánoční strom, který zdobí náměstí T.G.M.,
věnoval pan JUDr. Ivo Koudelka, adventní věnec
vyrobila a nazdobila paní Věra Pařízková a betlém
zapůjčila paní Boženka Weimanová.
Všem moc děkujeme.
Kulturní a informační centrum Pyšely
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Lípa Republiky
V sobotu 27. října přesně v 11.00 hodin při zvonění zvonu v kapličce se sešlo velké množství občanů, kteří se vydali za ves na louku, kde byla slavnostně
zasazena lípa Republika.
Zde pan starosta Stanislav Vosický pronesl projev k 100. výročí vzniku republiky i o významu výsadby lípy. Promluvil o dobrých sousedských vztazích
a popřál všem do dalších let mnoho zdaru. Lidé si připomněli předchozí i další události v naší zemi
a celorepublikové sázení významných stromů. Na Borové Lhotě již mají stoletý dub.
Paní Bohumila Nádvorníková připomněla události před deseti lety, kdy si občané upravili náves
a svépomocí postavili hezkou kapličku zasvěcenou sv. Prokopovi patronu Posázaví. Také všem oznámila, že je to už 660 let od první písemné zmínky o Borové Lhotě. Po zasazení lípy si každý mohl
přihodit lopatu hlíny, aby dobře rostla. Vedle lípy je umístěn pamětní kámen, pod kterým je uložen
vzkaz dalším generacím.
Tak Borová Lhota oslavila krásné výročí vzniku republiky a druhý den v neděli 28. října ve 21.00
se v kapličce při světle svíček zvonilo na památku všem těm, kteří bojovali v 1. světové válce.
/bor/
  

Kulinářská soutěž – chlebíčkobraní
Chlebíčkobraní aneb přehlídka umění a vynalézavosti hospodyněk se uskutečnilo odpoledne 27. října na Borové
Lhotě na velkém prostranství u kapličky. Sešlo se velké množství lidí a celé odpoledne se posuzovalo a povídalo nad
velkým množstvím táců či podnosů, na kterých bylo plno chlebíčků.
A bylo se na co dívat, protože každý tác byl originální. Od
klasických chlebíčků přes ovocné, rybí, sýrové, masové, vaječné,
zeleninové apod.
Na závěr byli všichni ti, co přinesli svůj výtvor odměněni sladkostí a na krk jim byla pověšena ozdoba ve tvaru nazdobeného
chlebíčku.
Náš český obložený chlebíček začal zdobit a prodávat ve svém
lahůdkářství v Praze p. Paukert již v r. 1916, i když to byly malé
chleby jen na ,,tři kousnutí“.
6. ročník pochoutkového odpoledne se plně vydařil.
/bor/
  

Rozsvícení stromu na Borové Lhotě
Na první adventní neděli 2. prosince se na velkém prostranství před kapličkou sešli místní i přespolní, aby společně rozsvítili vánoční stromek a betlém.
Akce se povedla jako vždy na jedničku. A aby toho nebylo málo, tak oslavili i příchod sv. Mikuláše se svou družinou.
Borováci jsou skvělí, umějí naplánovat, zorganizovat krásné akce. Hlavně si je umějí užít, a že
jich letos bylo….jen tak dál.
/bor/
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Advent v Kovářovicích

Na první prosincovou sobotu, tedy 1. prosince se událo něco výjímečného. V Kovářovicích se historicky poprvé rozsvěcel vánoční strom. Krásný, skoro čtyři metry
vysoký smrk, nazdobený a osvětlený stojí vedle malebné kapličky na návsi. Adventní
atmosféru doladil ještě čerstvě napadlý sníh – no pohádka.
Bylo připravené tradiční adventní občerstvení od místních hospodyněk např. slané
koláče, bábovky, muffiny, jednohubky s různými pomazánkami, byla to pastva pro oči,
ale hlavně pro chuťové buňky. K pití se podával svařák, čaj, grog atd. Známé hudební
seskupení Mammas&Mammas zazpívaly svoje písně i známé koledy a návštěvníci si
také zazpívali, a že jich bylo, skoro plná náves.
Krásné zahájení adventu v Kovářovicích se vydařilo a to díky nadšeným organizátorům a za to jim patří dík.
Těšíme se za rok v Kovářovicích!
Kulturní a informační centrum Pyšely
  

Adventní věnec

Rozsvícení svící na adventním věnci nepřímo navazuje na židovskou tradici starou
2000 let, slavení svátků světel, které známe pod označením Chanuka. Na židovských
chanukových svícnech se postupně zapaluje osm svíček. Adventní věnce však mohou
navazovat také na starý germánský zvyk zapalovat uprostřed zimy oheň v zeleném
kruhu, který značí slunce. Předchůdcem adventního věnce v Německu je ,, paradeisl“,
kde jsou rovněž čtyři svíce. Ty byly také zapalovány postupně.
Z pohanských dob připomínají adventní věnec dva zvyky. V zimním období nosili
lidé do svých příbytků čerstvé zelené větve a tím poskytovali příjemné bydlení dobrým
duchům. Holé věnce ze slámy odháněly zlé duchy a tím zajišťovaly požehnání.
Je tradicí, že na adventním věnci jsou svíčky vždy zapalovány proti směru hodinových ručiček.
Podle pověsti první adventní věnec, velmi blízký tomu, jak ho známe nyní my, vytvořil Johann Hinrich Wichern, který v polovině 19. století učil ve škole pro chudé děti.
Ty se ho pořád dokolečka ptaly, kdy už budou konečně Vánoce a tak vytvořil věnec,
na který umístil 19 malých červených svíček pro všední dny a 4 velké bílé pro neděle.
Každý den pak zapaloval jednu svíčku a děti si mohly samy snadno spočítat, kolik dní zbývá do Vánoc.
Počet svíček může být 4 nebo 5. Pátá svíčka, která není nutná, ale může být přidána do věnce a vždy má bílou barvu, bývá nazývána Kristova svíčka a
bývá umístěna ve středu věnce. Měla by být zapálena na Štědrý den nebo Boží hod vánoční. Bílá barva svíčky reprezentuje duchovní čistotu Ježíše Krista i jeho
matky Panny Marie.
První svíčka má název Naděje (Svíce proroků), druhá Mír (Betlémská svíce), třetí Přátelství (Pastýřská svíce), čtvrtá Láska (Andělská svíce). V případě,
že máte svíček pět, poslední z nich je zasvěcena Kristovi a měla by vyhořet až do konce.
Tvar kruhu značí Boží věčnost a jednotu. Koloběh života, koloběh roku, nikdy nekončící cestu Slunce. Stálezelené rostliny, které se pro výrobu věnce používají, pak značí symbol života jako takového, nezničitelnost duše a ducha, stálost ve víře a také věčnost v ráji. Kruh i jako symbol Slunce má lidem dodávat
naději, že přijdou světlejší zítřky, protože zima je obdobím, kdy jsou dny krátké a temné.
A jaký máte adventní věnec vy?
Hezké adventní dny Vám všem. Kulturní a informační centrum Pyšely
KULTURA

Koncert barokní hudby
U příležitosti oslav založení republiky se v kostele Povýšení sv. Kříže
v Pyšelích konal koncert vážné hudby.
Umělci kteří vystoupili, předvedli úžasnou podívanou, která pohladila
na duši. Vystoupila paní Barbara Kürstenová, která úžasně hrála na cembalo,
Vanda Kadeřábková – Březinová nádherně zazpívala a Pavel Verner zahrál na
violoncello.
Děkujeme všem, kdo přišel a poslechl si krásnou hudbu a mohl si tak v komorním duchu oslavit významné výročí 100 let založení republiky.
Kulturní a informační centrum Pyšely
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Den otevřených dveří v MŠ Pyšely
Mateřská škola Pyšely „otevírá své dveře“ všem zájemcům o přijetí dítěte do našeho předškolního zařízení od září 2019.
V pondělí 4 .února 2019 v době od 15.00 do 17.00
mohou rodiče i s dětmi navštívit naši mateřskou školu a dozvědět se vše potřebné.
Srdečně Vás zveme na návštěvu a těšíme se na všechny, kteří nás navštíví.

Preventivní program pro děti ve spolupráci
s Městskou policií Benešov
Děti se na základě obrázkových příběhů medvídka Brumly a pejska Chlupíka seznamují se zásadami bezpečného chování v momentě, kdy se např.
ocitnou samy na ulici, učí se orientovat v prostoru a dopravní situaci ve městě
s nejmenšími riziky.
Poděkování za spolupráci a nadšení při práci s dětmi patří Bc.Andree
Koubové (preventistce Městské policie Benešov)

Děti seniorům
Setkávání v místním Domově seniorů plánujeme pravidelně na jaře i na
podzim.
Vždy máme připraven program
plný písniček a pohybu. Při setkání nechybí ani kontakt mezi zúčastněnými-pohlazení, popovídání ...

Mikulášská nadílka
Jako každý rok k nám přišel do školky Mikuláš s andílkem a čertem. Děti tuto návštěvu netrpělivě vyhlížely již od rána. Někdo s nadšením že zazpívá, jiní
s obavou. V úterý 4.prosince jsme se dočkali, čertík jenom nakukoval a Mikuláš s andílkem rozdával dětem nadílku.

Přejeme čtenářům Pyšelských listů nádherný vánoční čas.
A v novém roce nashledanou.
Za všechny z Mateřské školy Pyšely Ilona Kryzánková
8
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Výlet 3. A

Dne 16. 10. 2018 žáci 3. A ZŠ Pyšely navštívili výstavu Doteky státnosti, která
se koná k příležitosti 100 let od vzniku Československé republiky.
Expozice Doteky státnosti bude náBylo to tam super! Nejvíc se mi líbily
vštěvníkům k dispozici do konce října vlajky. Taky to bylo zábavné a zajímavé.
v Jízdárně Pražského hradu. Výstava Byly tam staré a krásné věci. Chtěla bych,
byla opravdu výjimečná, mohli jsme zde aby tam přidali ještě knihu rekordů – navidět řadu státních symbolů, za něž byli psala Veronika Lehečková žákyně, 3.A
naši předkové ochotni položit život, deVyrazili jsme na Pražský hrad, výstakorace Řádu Bílého lva, originály ústav va se mi líbila, dokonce jsme měli štěstí
Československé a České republiky, do- a při cestě z výstavy jsme viděli prezibové oblečení a zbraně, výstroj některých denta ČR, Miloše Zemana, přijíždějícího
olympioniků, kteří reprezentovali naši na Pražský hrad – napsal Daniel Gončar
zem, poštovní schránky dokonce i sako, 3. A
které měl na sobě Jan Kubiš v okamžiku
Za 3. A Dominika Chalušová, tř. učitelka
atentátu R. Heydricha.

Exkurze do Drážďan

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 žáci II. stupně naší školy spolu s pedagogy navštívili německé město Drážďany. Prohlédli si komplex barokních budov Zwingeru ve Starém
městě, Theatreplatz, kde se nachází Opera House a také socha krále Johanna.
Procházeli se kolem Katholische Hofkirche (Katedrála Nejsvětější Trojice), která
byla postavena za vlády polského krále Friedricha Augusta a kde je také uloženo jeho
srdce.
Další prohlídka směřovala do ulice Augustusstrasse, kde si žáci prohlédli největší
porcelánový výtvor na světě a fascinující výjev historie rodu Wettinů, tzv. Průvod knížat
(Fürstenzug). Je to 102 metrů dlouhý a 9,5 m vysoký obraz složený zhruba z 25 tisíc
malých kachlíků míšeňského porcelánu.
Následovalo zastavení u evangelicko-luterského kostela Frauenkirche – (kostel
Panny Marie) a další procházka vedla přes náměstí Neumarkt, kde bylo plno vánočních
stánků a všude se linula
vůně z typických německých grilovaných klobás,
sladkých pokušení a také
vánočních františků.
Ulicí Galeriestrasse
došli na Altmark, hlavní
vánoční tržnici, kde žáci
měli rozchod a mohli si
prohlédnout vyzdobené stánky plné lákavých nabídek a koupit drobné dárky a suvenýry.
Když se opět sešli na stanoveném místě, byli plni dojmů a samozřejmě každý si nesl tašku
s dárky pro své blízké, ale také pro sebe.
Zpáteční cesta domů proběhla bez dopravních problémů a před 18. hodinou jsme se rozcházeli
do svých domovů. 		
Mgr. Jana Křížová, Bc. Markéta Slancová, Mgr. Martin Kovář

Atletika na 1. stupni ZŠ
Každým rokem se v září schází mladí atleti z celého okresu, aby změřili
své síly v atletické všestrannosti (skok daleký, hod a běh na 50m).
Závody se tradičně uskutečnily ve Vlašimi na stadionu Na Lukách. Letos
se sešlo 21 družstev. Mnohé školy (včetně naší) umožnily sportovat většímu
počtu závodníků a postavily dva týmy. Což
byla velká výzva pro
organizátory.
Všichni malí atleti však fungovali na
jedničku a předváděli výtečné sportovní
výkony.
Včetně našich

pyšelských. Oba týmy se v tak velké konkurenci vůbec neztratily. Ba naopak.
Konečné 6. a 7. místo (z 21 týmů) je velkým úspěchem. Za zmínku určitě
stojí i individuální úspěchy v jednotlivých kategoriích
- 1. r.
Řeháková Valerie
3. místo
- 2. r.
Tulach Matyáš
3. místo
		
Kőhlerová Tereza
3. místo
		
Krejčíková Tereza
2.místo
- 4. r.
Sitná Rozálie
2. místo
		
Kratochvílová Rozálie
1. místo
- 5. r.
Řeháková Laura
3. místo
Nejdůležitějším faktorem je však radost z pohybu všech zúčastněných.
Přejme si tedy co nejvíce schopných a zdravých děti a veďme je ke sportování
a pohybu.
Sportu a pohybu zdar, Marek Vyskočil
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Jak jsme stavěli pro pyšelské skřítky „Podzimníčky“ domečky

„To je dneska krásně, úplně to láká na procházku lesem,“ pomyslely si děti v družině a přání se
jim splnilo. Rychle se oblékly, vzaly si s sebou pití a vyrazilo se.
V lese bylo tak krásně! Plno ptáčků zpěváčků, zachraňuje malé ploštice a broučky lesní. Musely
kytiček a spadaného listí. Děti najednou zaslechly se tedy vybudovat nové domečky, aby měli kde
ševelení v křoví. Že by ježek, nebo ptáček? Zača- bydlet. Zužitkoval se veškerý lesní materiál v okoly velké dohady a diskuze, až jeden z nich řekl..., lí. Šišky, klacíky, mech i nasbírané kaštany přišly
„to je určitě skřítek!“ Hned se to ujalo a vymýšlely vhod.
se příběhy. Vyhrál skřítek „Podzimníček“, který
Spokojené děti jsme Vám vyfotily. Spolupráce

KRPŠ

Vánočn

RP
K
k
e
d
ů
í obch

a chuť pracovat byla nakažlivá.
Když půjdete do obory v Pyšelích, najdete jistě naše zabydlené a spokojené skřítky
„Podzimníčky“.
„Mějte se hezky, skřítkové!“ volaly děti na
rozloučenou.
Vychovatelky ze ZŠ T. G. Masaryka v Pyšelích

Š

KRPŠ děkuje ochotným maminkám, učitelům a žákům ZŠ Pyšely za výrobu přáníček, vánočních drobností, keramiky a voňavých perníčků. Korunky
z již tradičního prodeje v průběhu 1. adventního setkání budou použity ke
splnění přání žáků 1.stupně ZŠ, které umístily na Stromky přání hned vedle
našeho stánku. Velmi nás potěšilo, jak často si děti přály zdraví, štěstí a kamarádské vztahy ve třídě. Pokud máte zájem, přečtěte si na našich webových
stránkách www.krpspysely.cz, jaká mají děti přání. Některé z nich můžeme
splnit společně. Sběr použitých, ale funkčních logických her, dětských knih,
beletrie a časopisů probíhá v infocentru na náměstí. Předem děkujeme.
Za KRPŠ, KG

INZERCE

TANEČNÍ
PRO DOSPĚLÉ

(15.SEZÓNA)

SOKOLOVNA STRANČICE
S1: Začátečníci

15:15 – 16:50

všechny kurzy

S2: Mírně pokročilí

17:00 – 18:35

začínají

S3: Středně pokročilí

18:45 – 20:25

v neděli

S5: Speciál

20:35 – 22:15

20.1.2019

Info: tel: 603 238 090

e-mail: vasova@volny.cz

www.tanecni.net
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Nebezpečné hračky

Staršímu synovi jsme koupili digitální hru. Jednu dobu s ní chodil i spát.
Fascinoval ho pohyb autíček na displeji, ale i zvuk hračky. Pak ho omrzela a
někam ji založil. Jednoho dne, v podvečer, se mladší syn rozkašlal, kašlal ale
divně, sípavě. Nikdy jsme ho takto kašlat neslyšeli. Začal i modrat a nemohl
popadnout dech. Raději jsme jeli hned na pohotovost, ale tam s námi nechtěli
nic mít a odeslali nás na dětské oddělení. Zde paní doktorka nechala udělat
rentgen plic. Čekali jsme s manželkou, co bude dál. Paní doktorka si nás pozvala do ordinace a na rentgenovém snímku nám ukázala plíce naše malého
syna. V jednom místě, uprostřed hrudníčku, bylo vidět peckovité těleso. Řekla
nám, že se jedná o vdechnutý kovový předmět. Hned jsme si uvědomili, že jsme
odpoledne, na zemi v dětském pokojíčku, viděli rozebranou digitální hru staršího syna. Došlo nám, že si s ní mladší hrál, při tom cucal v ústech vypadlou
baterii, kterou následně vdechl. Synek se musel podrobit lékařskému zákroku
v celkové anestezii, aby se baterie z průdušnice vyndala.
Charakteristika úrazu:
kterou hračkou dítěti uděláte největší
Ochrana dítěte před úrazem radost. Zde je na místě konstatovat,
hračkou je plně v rukách dospělé že zdravý rozum kupujícího je tou
osoby, která dítěti hračky vybírá. To největší jistotou v prevenci úrazu
může být samozřejmě rodič, praro- dítěte hračkou. Jistě je třeba ještě
dič, ale třeba i pedagog ve školském podotknout, že mnoho šikovných
zařízení. Pokud v dnešní době navští- tatínků nejrůznější hračky, vozítka či
víte kteroukoli prodejnu s hračkami, vozidla vyrábí samo. Jednoznačnou
jste pod velkým tlakem, rozhodnout, ochranou dítěte před úrazem dobře

míněnou hračkou je proto zvážení
věku vašeho dítěte v souvislosti s
jeho fyzickými i mentálními schopnostmi. Dnešní renomovaní výrobci
hraček na jejich obalech uvádějí i
věk, od kterého je hračka pro vaše
dítě vhodná a tudíž i bezpečná. Nikdy však nemůžete vyloučit vdechnutí matičky ze stavebnice mladším
sourozencem! Proto je třeba, aby
při hře s některými stavebnicemi a
hrami byla přítomna dospělá osoba.
Zvídavost některých dětí je nepředstavitelná. Musíte předpokládat, že
syn pravděpodobně bude rozebírat
mechanickou hračku, aby se podíval,
jak vlastně funguje. Musíte počítat
s tím, že se vaše dítě může ošklivě
pořezat o rozbitou hračku z plastu.
Obecný postup při úrazu
hračkou:
Především musíte zjistit, co se
vlastně stalo. Zvláště u vdechnutých

Hasiči si pořídili krásný dárek

LÉKAŘ

anebo spolknutých předmětů je to téměř život zachraňující situace. Stejně tak tomu může být u předmětů,
které si děti strkají do nejrůznějších
tělních otvorů, například do ucha, do
nosu nebo do pochvy. Nejčastěji se
jedná o korálky nebo figurky ze hry
Člověče, nezlob se. U poranění, která
vyžadují pro krvácení z řezné nebo
tržné rány chirurgický zákrok, zvažte, zda pojedete na chirurgickou ambulanci nemocnice, anebo při úrazu
obličeje přímo na oddělení plastické
chirurgie. U spolknutých předmětů
záleží na tom, z jakého jsou materiálu. Kovové předměty prochází zažívacím traktem bez problémů, jiné
to je například u baterií anebo ostrých předmětů. V případě předmětů
vdechnutých je mnohdy třeba zavolat
záchranku.
MUDr. Pavel Biskup
dětský lékař, Pyšely 137
HASIČI

Termokameru s vysokým rozlišením
Naši hasiči si udělali velkou radost. Díky štědrosti sponzora, sbírce od v nepřehledném nebo zakouřeném prostoru. Zobrazí riziková místa, která jsou
spoluobčanů a také z vlastních peněz si pořídili ruční termovizní kameru s vy- pro lidské oko neviditelná. Je možné jí použít v noci i přes den a má 9 možnossokým rozlišením Reveal FirePRO. Jedná se o nejvyspělejší kameru, která je tí různorodých barevných filtrů, které lze snadno přepínat. Zorné pole kamery
osazena termálním senzorem s rozlišením 320 x 240 (76.800 teplotních pixe- je 32°, rozsah měření -20°C do +550°C. Detekční vzdálenost se pohybuje od
lů) s intuitivním softwarem. Kameru 30cm do 550m. Je osazena také LED světlem o výkonu 300 Lumenů. Osazena
vyrábí firma v San Barbaře v Kali- interní pamětí 4GB. Nabíjecí baterie s dlouhou životností až 4h termovizního
fornii USA.
snímání. Termosenzor s citlivostí větší jak 70 mK.
Našim hasičům umožní a
Díky jejím malým rozměrům, odolnosti vůči vodě s krytím IP 67, jedusnadní rychle se zorientovat na noduchému ovládání se stává velkým pomocníkem našich hasičů při všech
místě požáru, najít i skrytá ohniska jejich zásazích.
a efektivně využívat hašení. Díky
Ještě jednou děkujeme našemu sponzoru a také všem dárcům. Naši hasiči
této kameře lze také pátrat po ztra- byli 14, kteří si tento nový výrobek u nás v ČR pořídili a úplně první, kteří si
cených nebo zavalených osobách jej hradili z vlastních zdrojů.		
Jan Kostrhoun, SDH Pyšely

Kniha nejen pro sběratele
Sběratelství přináší mnoha lidem radost. Kromě obecně známých sběratelů známek a mincí jsou také specialisté třeba na staré pohlednice. Zdálo by
se, že právě jim je určena výpravná publikace RAKOUSKO-UHERSKO NA
STARÝCH POHLEDNICÍCH od Jiřího Chvojky, kterou právě vydalo nakladatelství Regulus Praha.
Než si ukážeme, že publikace umí oslovit širší čtenářskou obec, připomeňme si autora. Opravdu stačí jen připomenout, protože dr. Jiřího Chvojku,
pyšelského rodáka, není třeba v Pyšelích představovat. Do jeho bohaté publikační činnosti, věnované zejména numismatice a místopisu, patří i zdejší
region. Pyšelští občané znají také jeho přednášky věnované různým zajímavostem, a to nejen z blízkého okolí, ale třeba i z jiného světadílu. Jestliže se ve
své poslední knize věnoval starým pohlednicím, nešlo mu jen o zajímavé a tématicky pestré obrázky jednotného formátu. Autor v předmluvě právem říká:
„...staré pohlednice mají zvláštní dar, schopnost oslovit skoro každého“. Kdo
jeho knihou jen zalistuje, dá mu nejspíš za pravdu. Soubor pěti set pohlednic,
navzdory své tématické nahodilosti, totiž vytváří svébytný celek. Je jím obraz
Rakousko-uherské monarchie, do které jsme až do roku 1918 také patřili. Proto vedle domácích motivů najdeme pohledy z dalších evropských zemí, se kterými jsme sdíleli habsburské císaře. Jeden z nich, ten předposlední, je ostatně

REGULUS

i na obálce. Cenný
je také textový
minikomentář doprovázející každou
pohlednici.
Jiří
Chvojka
správně předpokládal,
že čtenáři nemají
encyklopedickou
paměť. Touto nenásilnou formou
jim tedy nabízí poučení. Skvěle vy- Knihu si můžete zapůjčit a prohlédnout v knihovně v Pyšelích.
pravená kniha, tištěná na křídě a s barevnými reprodukcemi, by byla ozdobou
každé knihovny.
Na závěr považuji za důležité zmínit nakladatelství a nakladatele, kterým
je dr. Ivo Koudelka. Se značkou REGULUS už vyšlo mnoho stejně povedených publikací a to v dnešní situaci na knižním trhu vůbec není samozřejmost.
Michal Vitanovský
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KŘESŤANÉ

Slovo se stalo tělem

Vánoce nebo-li Svatou noc v adventním období nedočkavě očekáváme. Ta očekávání se často
liší, často nejsou jednotná a dochází třeba i ke zklamání.
Milí čtenáři, nabízím Vám tímto zamyšlením také jeden pohled, který vychází z křesťanské
Bible. V první kapitole Janova evangelia se píše, že „slovo se stalo tělem“ a tuto skutečnost, narození
Ježíše, který je tímto tělem, si připomínají křesťané právě o Vánocích.
Ti, co navštívili letošní program druhého py- ne narozeného v jeslích, ale v královské zlaté pošelského adventu, jistě neunikl rozhovor dvou stýlce. A tak tehdejší hlavní náboženští představipastýřů situovaný do římské provincie Palestina telé ani nevnímali, že se jim narodil, podle prorocv období velkého strádání a utlačování židovského tví, Immanuel, což znamená Bůh s námi. Protože
obyvatelstva ze strany Římské říše. Židé již byli nenaslouchali Božímu hlasu, tak tuto skutečnost
z tohoto stavu natolik skleslí, že přestali vnímat, ani nezaregistrovali. Ale ti nejchudší tehdejší spojak k nim Bůh promlouvá. Očekávali Mesiáše, ale lečnosti (pasáci ovcí) a cizinci (mudrcové z Východu) o narození Ježíše věděli a šli se mu
jako vládci a spasiteli poklonit.
Někdy mi to v české společnosti připadá také tak, nevnímáme existenci Boha
a musíme se o Něm dozvědět od cizinců
a od lidí na okraji společnosti. Stejně jako
tehdejší židé, tak i my dnes neslyšíme či
neregistrujeme, že „slovo se stalo tělem“ a
tedy, že Bůh před 2 000 lety přišel k nám na
zem. Vždyť bez Boha nedokážeme to nejcennější, náš život, prodloužit ani o píď. A
přesto Boha nevnímáme a z mysli postupně
vytlačujeme. Jak je pak možné, že i přesto všechno nás Bůh bere a počítá s námi?

říjen, listopad, prosinec 2018

Protože Bůh je vždy věrný, i když my jsme nevěrní. On je stále s námi (Immanuel), i když my jsme
se od Něj odvrátili.
Ke vztahu musejí být vždy dva a tak trochu mě
připadá, že teď je řada na nás. Bůh ten první krok
učinil díky narození Ježíše nebo chcete-li Ježíška
a dnes záleží na tom, jestli Ježíši budeme naslouchat a věřit mu nebo ne. Zprávu o Ježíšově životě
si můžeme přečíst třeba v biblických evangeliích,
kde se také dozvíme, že to narozené tělo Ježíšovo
bylo pak ukřižováno za naše hříchy a ty jsou jednou pro vždy před Bohem smazány. Stačí uvěřit, že
Ježíšovo tělo bylo obětováno konkrétně i za mne.
Boha tím nezměníme, ale sebe ano.
Milí adventníci, tímto Vám všem přeji pokojné Vánoce s touhou a sílou k odhalení Ježíše,
jaký opravdu je. Tedy ne jen tím novorozencem
v Betlémě, ale především Vaším osobním přítelem
a spasitelem.
Tomáš Havlíček, člen Křesťanského sboru Pyšely
Křesťanský sbor Pyšely Vás zve
na Vánoční bohoslužbu 23. 12. 2018 od 10h
v prostorách RC Zajíček v Zaječicích,
více informací na www.kspysely.cz

KULTURA

Drakiáda

V neděli 14. října se na Loretě konala již tradiční drakiáda. Letos se povedlo
počasí, krásné babí léto bylo v plném
proudu a ještě k tomu po několika ročnících úplného bezvětří foukalo. Foukalo tak, že to odneslo i několik draků a
někteří se i rozlámali. Shrnutí za tímto
příjemným nedělním odpolednem je, že
se vydařilo. Děti si odnášely diplomy a
sladkosti a rodiče si mohli poklábosit se
sousedy.
Na příštím ročníku se budou těšit
organizátoři i s pořádným povětřím J.
Kulturní a informační centrum
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Před sto lety

HISTORIE
(pokračování z PL č.129)

V minulém čísle jsem konstatoval, že rok 1918 rozhodně nepatřil mezi ty, které bychom si obrazně řečeno dali za rámeček. Válka ještě pokračovala a k dovršení všeho zlého se od konce léta
začala u nás šířit tzv. španělská chřipka. V této zemi začala a rychle se rozšířila Evropou. Za
normálních okolností by pravděpodobně nepředstavovala mimořádné nebezpečí, ale lidé, kteří už
pátým rokem hladověli, jí snadno podléhali. Na přelomu let 1918 a 1919 jí podlehlo mnoho lidí.
Zajímavé je, že většinu obětí španělské chřipky tvořili mladí lidé a malé děti. Také v Pyšelích a
nejbližším okolí si tato nemoc vybrala v několika rodinách svou krutou daň.
Události 28. října v Praze a celostátním měřít- těšilo jak z ukončení války tak z nabyté svobody a
ku jsou všeobecně známé a kdo už si je nepama- samostatnosti. Viditelná znamení poroby: dvojhlatoval ze školy, mohl si je letos mnohokrát osvěžit vé orly z trafiky a poštovního úřadu snímány přes
četbou novin nebo sledováním televize. Zaměřme protest rakušácké úřednice, dychtivě očekávány
se tedy na Pyšely. Ocitujme si, co napsal Antonín zprávy z Prahy, které pak radost a nadšení ještě
Rádl do zdejší kroniky:
stupňovaly….. Za několik dní vracejí se pak první
,,Večer toho dne o 6 hodině došel na zdejší vojíni z různých front jsouce radostně vítáni.“
poštovní a pak na obecní úřad známý telegram
Lehko se řekne ,,vracejí se“, skutečnost však
Národního výboru, oznamující naši samostatnost. byla mnohdy značně komplikovaná.
Zpráva ta hned ve večerních hodinách rozlétla se
František Drastil, zdejší učitel, strávil někoměstem a budila všude radost a živé nadšení. Na- lik let u záložních jednotek v jižním Rumunsku.
zítří ráno vyvěšeny prapory národních barev, oby- Vzpomínal na ohromné těžkosti s dopravou, na nevatelstvo svátečně oděno vyšlo na ulici a živě se dostatek vagonů i na to, jak řada našich vojáků jela
i na střechách vagonů. Z těch,
kteří jako ranění nebo nemocní
zůstali v polních nemocnicích, se
jich domů vrátilo jen hodně málo.
Ještě větší problémy měli
naši legionáři v Rusku, kteří se
museli probíjet přes celou Sibiř.
Ti se vraceli až v r. 1920 a nás,
Pyšeláky, může těšit, že mezi
nimi byl i zdejší dělník Arnošt
Marek, který proslul svojí odvahou. Domů se vrátil s několika
vyznamenáními a s podlomeným
Srovnáme-li tento záběr s tím, který byl uveřejněn v minulém čísle, je jasné,
že Pyšely po první světové válce nabraly rychlý rozvoj.
zdravím.

Začátky naší samostatnosti vůbec nebyly
snadné. Ztráty způsobené válkou byly značné a
nebylo možné je nahradit obratem ruky. Mnoho
mužů padlo, hospodářství, obchod i doprava byly
těžce postiženy válkou, navíc jsme ztratili svá tradiční odbytiště v Rakousku a v Rusku. Přesto jsme
se poměrně rychle zotavili. Velkou výhodou bylo,
že české země byly nejprůmyslovější částí bývalého Rakouska-Uherska. Navíc náš první ministr
financí, Dr. Alois Rašín měl vytvořit novému státu hodnotnou pevnou měnu. Přetěžký úkol, který
byl navíc komplikovaný tím, že ve všech našich
sousedních státech vládla inflace a chaos, dokázal
zvládnout (i když za cenu vlastního života). Nesmírně důležité bylo také to, že lidé dostali novou
chuť do života a do práce. Asi jako my po listopadu
1989.
Ještě však zdaleka nebyl konec všem problémům. V březnu 1919 došlo v Maďarsku ke komunistickému převratu, maďarská armáda pronikla
hluboko na Slovensko ve snaze spojit se s Rudou
armádou, která v té době dobývala Varšavu. Pro
nás to znamenalo nebezpečí, že si Maďaři budou
chtít znovu připojit Slovensko, které se teprve nedávno stalo součástí našeho státu. Tomu bylo třeba zamezit a na Slovensko vyrazila naše armáda
posílená dobrovolníky hlavně z řad Sokolů. Spolu s Rumuny se nám podařilo Maďary porazit.
Mezi těmi, kdo na Slovensku položili život, byli
i dva zdejší občané – Josef Čech a Vojta Papírník.
K osudu této rodiny, která je na zdejším pomníku
padlých nejvíce zastoupena, se vrátím v příštím
čísle tohoto listu.
PhDr. Jiří Chvojka
DOPISOVATELÉ

Zasloužilý učitel Václav Vávra na pyšelském hřbitově u Lorety

Mnozí z vás čtenářů Pyšelských listů jste se zúčastňovali naučných vycházek s panem doktorem Jiřím Chvojkou
po historických místech v Pyšelích a hlavně na hřbitově u Lorety, kde nás pan doktor seznamoval s místy posledního
odpočinku významných osobností pyšelského kulturního a společenského života.
Pokaždé nás pan doktor na takové vycházce zavedl
Při poslední vycházce pana doktora Chvojky jsem
k hrobu poblíž márnice zasloužilého učitele Václava Vá- právě pořídila fotografii pana doktora u hrobu pana učitevry. Pan doktor jistě dobře věděl, kým byl pro pyšelské le Václava Vávry. Z návštěvy a fotografie hrobu je patrné,
školství, v době za Rakouska – Uherska pan učitel Vávra. že písmo na pomníčku mizí, zasloužilo by obnovení.
Z článků novin z této doby jsem se i já dočítala o jeho
Díky za článek panu Petru Šiklovi. Srnská Zdena
vynikající práci pro žáky pyšelské školy.
INZERCE
Až nyní ku konci sezóny Pyšelského muzea jsem
obdržela od pana Petra Šikla článek v novinách ,,Beseda
učitelská“ z roku 1881 o panu učiteli Václavu Vávrovi je
na konci podepsán F. D.
Myslím, že to jsou inicis provozovnou v Kunraticích,
ály jeho přítele Františka
Dražila, který byl také na
hledá
pyšelské škole řídícím
učitelem.
Po přečtení tohoto
na plný nebo částečný úvazek.
krásného článku jsem
V případě zájmu zašlete životopis emailem
nabyla přesvědčení, že
na adresu info@dakro.cz.
s ním musím seznámit šiDAKRO FINANCE s.r.o.
rokou veřejnost i čtenáře
Ekonomická a účetní firma
pyšelských listů.

Účetní firma

samostatnou účetní s praxí
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Vernisáž v Pyšelích
V pátek 23. listopadu se v Galerii U Marie
v Pyšelích konala vernisáž. Bylo to milé vzpomínání na první vernisáž, kterou Marie pořádala před
jedenácti lety a tak nebylo o nostalgické vzpomínky nouze.
Sousedé a návštěvnici si povídali u sklenky
vína a byla to moc příjemná sešlost v adventním
čase.

Program zahájil Martin Zbrožek s Lukášem
Pavláskem, jejich jedinečný a originální humor
nenechal jedno oko suché. Zazpívali vlastní píseň, kterou na místě složili. Další vystupující
byli skupina Petřín, Tonda Masnica a Mammas &
Mammas.
Obrazy, které byly k vidění, jsou nádherné.
současně vystavoval i tatínek Marie Karel Svoboda a bylo na co se dívat.
Spousta návštěvníků se těšila na další vánoční
pohled od Marie a ten nezklamal.
Kdo, ještě nemá originální vánoční pohlednice
Pyšel, jsou k zakoupení v galerii nebo v Infocentru
v Pyšelích.
Díky, za skvělou akci.
Kulturní a informační centrum Pyšely

  

Dýňodlabání 2018
Ve středu 24.10.2018 se uskutečnil II. ročník
pyšelského Dýňodlabu. Tentokrát jsme se sešli ve
dvoře Restaurace u Dobrotů, abychom se vyhnuli
očekávanému zmoknutí a silnému větru.
Nakonec se dostavilo kolem 30ti dětí a zhruba stejný počet dospěláků. Někteří byli dokonce
tak netrpěliví, že přišli ještě dříve než organizátoři akce. A jiní zase vyřezávali tak krásný a složitý
vzor, že museli začít už o den dříve :)
Stejně jako loni jsme vyhlašovali tituly v kategoriích: Nejveselejší Dýňotvůrce, Nejstrašidelnější Tvůrce a Tvůrce Nejhezčejší Dýně. Dohromady bylo tituly odměněno 9 dětí, které dostaly i
drobné dárky od pořadatelů. A protože se všechny
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děti snažily a vytvořily krásné vzory, ať už samy
či s pomocí rodičů, tak i ty nevyhrávající obdržely
Dýňodlabácký Dýplom (ano, čteš to milý čtenáři
správně, je tam tvrdé a dlouhé „ý“).
Pak následoval průvod s rozsvícenými dýněmi
na náměstí k fontánce, kde proběhlo umístění dýní
na trávník. Tady bylo zajímavé pozorovat, jak mají
lidé různé estetické cítění a umísťují své dýně do
různých skupinových formací :) A kdo by si myslel, že jsme se u toho nefotili, tak by se hluboce
mýlil, závěrečné skupinové foto je samozřejmostí.
Samozřejmostí je také velké poděkování
všem, kteří se na přípravě akce podíleli a kteří se v
následujících dnech postarali o rozsvěcování dýní

na náměstí a jejich nezbytný úklid. Jmenovitě Pavel Kocourek, který vytvořil plakáty a diplomy, a
Dobrá víla našeho Infocentra Mirka Kocourková,
která si vzala na starost péči o dýně.
Nezanedbatelný dík patří i holkám z KRPŠ,
které nám pomáhají a tím pádem ani nechybí na
žádné smysluplné akci :)
Odkaz na krátke video
https://www.youtube.com/
watch?v=YgDZLYcns2o
Za pořádající Spolek 3P, z.s.
Petr Gbelec a Peter Matisko

DOPISOVATELÉ

říjen, listopad, prosinec 2018

Ohlédnutí za uplynulou sezónou Pyšelského muzea

Přírůstky do muzea přibývají, ale návštěvníků je stále méně. Škoda, že letos ani škola neposílala
své žáky do muzea, aby poznali, jak žili jejich předkové právě před sto lety, když jsme letošního
roku oslavili výročí naší republiky.
Ano, přišly děti z prvních tříd se svými uči- děti si muzeum nedovedou ještě užít, jak napsala
telkami, což mě velmi potěšilo, ale tyhle mladší do návštěvní knihy paní učitelka.
Do muzea přicházeli návštěvníci z okolních
obcí i ze vzdálených míst republiky a dokonce i ze
zahraničí. Z Austrálie, Ameriky, Ukrajiny.
Děkuji kolegyním ze Senior klubu, že zastoupily svou přítomností pyšelské návštěvníky. Děkuji také paní doktrorce Herdové-Rádlové, panu Vl.
Slížkovi, panu Petru Šiklovi a Janu Kostrhounovi
za jejich badatelský zájem v Pyšelském muzeu.
V září jsem se zúčastnila zájezdu našeho Senior klubu do Písku, kde jsem byla naposledy snad

před šedesáti lety. S ostatními jsem procházela přes
Velké náměstí dále Alšovo náměstí až na známý
Kamenný most, což je nejznámější památka v Písku. Je o sto let starší než Karlův most v Praze. Zdobí jej sousoší Kalvárie a sv. Jana Nepomuckého.
Při povodni v roce 2002 byl celý most pod vodou,
jen sousoší Kalvárie stálo nad vodou. Most odolal
náporu vody a zrekonstruován stojí v plné kráse na
svém místě jako dříve.
Poblíž mostu je Křižíkova elektrárna, která při
povodni hodně utrpěla, nyní je otevřena pro veřejnost jako muzeum. Nemohla jsem ji opomenout,
abych ji nenavštívila, abych se poklonila památce
významného českého vynálezce obloukové lampy a zakladatele elektráren v Čechách Františku
Křižíkovi.
Škoda jen, že na Písek, to krásné královské město, bylo tak málo času. Byla
v plánu ještě prohlídka zámku Blatná a
lázeň Vráž.
V muzeu je nyní zimní přestávka,
doufám, že se s vámi návštěvníky Pyšelského muzea opět setkám v příštím roce
v dubnu na začátku nové sezóny a v hojném počtu.
Srnská Zdena
INZERCE

Sousedé, Vánoce se blíží! Znovu otevíráme sklad!
Vše za velkoobchodní ceny!

V Mirošovicích u Prahy 7.12., 14.12., 15.12. a 21.12.2018

120,-

100,-

100,-

150,800,-

200,-

70,-

200,-

Hlavní 357, 251 66 Mirošovice
Vedle benzínové pumpy

78 cm
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Výročí propisovací tužky

Propisovací tužka, lidově ,,propiska“, patří mezi ty předměty, které běžně používáme, ale nevěnujeme jim pozornost. Klíče nebo peníze také nikdo
běžně neprohlíží. Jestli myslíte, že se v případě peněz mýlím, zkuste zpaměti
vyjmenovat osobnosti, které jsou na našich bankovkách.
Patřím mezi šedivé pamětníky, kteří ve svém dřevěném penálu měli tužku
a násadku se zásobou kovových per. V každé školní lavici se nacházela skleněná lahvička na inkoust a školník, pan Vnouček, ho občas chodil dolévat z velké láhve. Dospělí psali plnicími pery, oblíbené byly také inkoustové tužky.
Teprve po druhé světové válce k nám pronikl pozoruhodný vynález – propisovací tužka. Prví, kdo je v pyšelské škole používal, byl Karel Hašek, náš
učitel matematiky a výtvarné výchovy. V žákovské knížce ze 7. třídy (školní
rok 1955-56) mám od něho několik známek psaných propisovací tužkou s fialovou náplní. Ostatní učitelé používali pera nebo pastelky.
Proč o tom píši? Protože letos v červnu uplynulo 80 let ode dne, kdy maďarský novinář Laszló Bíró si nechal patentovat propisovací tužku. V záplavě
letošních velkých výročí to je ovšem výročí zcela zanedbatelné, připomnělo
nám však předmět, který je běžnou součástí našeho života. Díky, pane Bíró!
PhDr. Jiří Chvojka

Prodej kalendáře 2019

V Infocentru v Pyšelích lze zakoupit stojací kalendář ,,Posázaví 2019“.
V něm jsou na historických fotografiích a pohlednicích zachyceny města, městyse, obce a osady např. Hradiště, Čerčany, Pyšely, Kostelec, Týnec nad Sázavou, Žampach, Jílové u Prahy, Pikovice, Český Šternberk, Chocerady apod.
Kalendář můžete zakoupit za cenu 69,- Kč.
KIC

SMS InfoKanál
Milí spoluobčané, Městský úřad rozesílá SMS zprávy o důležitých informací. Včasná informovanost občanů se již několikrát ukázala jako naprosto
nezbytná zejména při komunikaci v krizových situacích, jako jsou např. krizová situace s pitnou vodou, zahájení svozu bioodpadu, pozvánka na zasedání
zastupitelstva apod.
Pokud nejste registrovaní a chcete, aby Vám SMS zprávy přicházely,
dostavte se osobně s mobilním telefonem na městský úřad,
kde Vás do systému zařadí. Rozesílané zprávy si Vás najdou prakticky kdekoli, což je vhodné i pro ty, kteří trávíte většinu dne mimo bydliště.
To samé je se zasíláním emailů z Infocentra. Pokud máte zájem o informace ze sportu, kultury a z města.
Napište email na infocentrum@pysely.cz, pošleme Vám souhlas o ochraně osobních údajů a budete zařazeni do systému.
Kulturní a informační centrum Pyšely

Přednáška 1918 – 2018
V sobotu 27.10. se zasedací místnost na městském úřadě proměnila v prvorepublikovou kavárnu, kde se podávala káva, čaj a nechyběl ani moučník. Zde
jsme přivítali pyšelského rodáka pana doktora Jiřího Chvojku. Svým poutavým
vyprávěním všechny přítomné provedl historií, jak se vyvíjela a rozvíjela naše
krásná republika za celých 100 let. Posluchačů bylo hodně a ti všichni po necelých dvou hodinách poslouchání obdařili pana doktora hlasitým aplausem.
Pane Chvojko, děkujeme, že k nám do Pyšel stále jezdíte a těšíme se na
další zajímavé povídání.
Kulturní a informační centrum Pyšely
INZERCE

PLESOVÁ A KULTURNÍ SEZÓNA
V PYŠELÍCH A ZAJEČICÍCH
12.1. 2019 Myslivecký ples
16.2. 2019 Masopust v Pyšelích
16.2. 2019 Sokolská zábava v Zaječicích
23.2. 2019 Šibřinky (téma: Vodní svět)
24.2. 2019 Dětské šibřinky – karneval
8.3. 2019 Hasičský ples
9.3. 2019 Masopust v Zaječicích
(všechny akce budou včas plakátovány)
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Pyšelský sokol a výročí sto let republiky

Sokol neodmyslitelně patří ke vzniku republiky, proto se pyšelští sokolové a příznivci sokola na
oslavách sta let nezanedbatelně podíleli.
Největší akcí roku pro nás byl XVI. Všesokolský slet v Praze, kterého jsme se úspěšně zúčastnili ve čtyřech skladbách. Sletový týden byl
zahájen 1. července tradičním průvodem, ve kterém šly i naše zástupkyně. Celý týden jsme se pilně
účastnili nácviků na vystoupení v prvním i druhém
programu – 5. a 6. července, které jste měli možnost vidět i v televizi. Součástí zahájení prvního
programu bylo slavnostní stužkování historických
praporů, kde jsme měli také své zástupce. Kromě
některých našich děvčat ze skladby V Peřině, které
vběhly se stuhami mezi praporečníky a dekorovaly

Ženobraní

Sázení lípy

prapory pamětními stuhami, byl důležitou součástí
i náš praporečník Richard Ošmyk s praporem naší
jednoty.
V prvním programu odcvičily žákyně skladbu
V Peřině, ženy Ženobraní a dorostenky s mladšími
ženami skladbu Siluety. Cvičenky ze skladby Siluety vystoupily i v ukončení I. programu.
Druhý den cvičili naši nejmenší cvičenci
skladbu Méďové určenou pro rodiče a děti. Ženy
odcvičily Ženobraní i ve druhém programu se stejným úspěchem.
Vše uteklo jako voda, skončilo léto a přiblížil
se sokolský den 8. října. My ho oslavili v předstihu
už 6. října, kdy jsme se v 17:00 sešli na náměstí v sokolských krojích a ve cvičebních sletových
úborech. Po zaznění hymny jsme postupně každý
vložili květinu do vázy k pomníku padlých z první i druhé světové války. Průvodem jsme došli až
do sokolovny, kde jsme měli připravené občerstvení pro cvičenky a ostatní pozvané hosty. Došlo
i na promítání fotografií ze sletu a na vzpomínky.
Abych jenom nevyprávěla, zaznamenala jsem některé postřehy cvičenek z Ženobraní. Snad na Vás
přeneseme trochu té krásné atmosféry:
Díky sokolu jsme báječná parta. Cvičilo se
nám dobře díky velmi pěkné skladbě Čechomoru
a pěkné choreografii. Zážitek, který jsme měli po
vystoupení na ploše v Edenu, byl naprosto neopakovatelný a úžasný. Určitě se těšíme na další
nácvik a vystoupení.
Krásný zážitek plný sounáležitosti, dřiny,
parného slunce, slz a radosti.
Úžasných zážitek, na který se nedá
zapomenout.
Nádherný pocit sounáležitosti. Skvělá
atmosféra.

Sokolové nemohli chybět ani u sázení památné lípy, kterou zasadilo město Pyšely ve spolupráci s místními spolky v podvečer 28. října na rozcestí
za hřbitovem. Odtud se vypravil lampiónový průvod směrem k pomníku
na náměstí, kde se jako každý rok vzpomnělo na padlé v první i druhé světové
válce. Poté následovalo každoroční zvonění.

T.J. SOKOL PYŠELY

PŘÍLOHA

Méďové

Siluety

Prožila jsem úžasné čtvrtky nácviku a famózní
pocit na Edenu. Díky holky a těším se na další
slet!!
Zažila jsem úžasně pozitivní atmostéru, která
vyústila v báječnou partu praštěných dokonalých
ženských. Jsem šťastná, jako nikdy.
Cestičky, poskoky, přesuny a další záludnosti
nás provázely nácvikem skladby.
„Holky znovu a počítejte si to. Ta prvá, ta
druhá...,“ cvičitelky se snažily a my smažily.
Roční boj završený v Edenu. Co víc si můžeme přát za odměnu.
Ženy, daly jsme to!
Díky všem.

Mikulášská diskotéka

Již druhým rokem jsme se sešli 1. prosince v 16:00 v pyšelské sokolovně
s dětmi, abychom oslavili Mikuláše. Na zahájení se předvedly děti z kroužku
streetdancu se svým předtančením. V 16:30 přišel Mikuláš s andělem a s čerty.
Děti za přednesenou básničku či zazpívanou písničku dostaly balíček. Příjemné odpoledne zakončila diskotéka.

Advent

Adventní období sokolové tradičně zahájili ve spolupráci se základní školou zpěvem a poslechem koled. Opět jsme se všichni sešli na náměstí pod vánočním stromem s oblíbeným občerstvením. Kromě něj nemohly chybět stánky s výtvarnými pracemi dětí ze školy, nebo s adventními věnci a dalším vánočním
zbožím. Děkujeme, že jste i při nepřízni počasí v tomto rušném čase dorazili.						
T.J. Sokol Pyšely
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Ekorada na tento měsíc: Šťastné a šetrné!
Ve snaze potěšit své blízké se často stavíme do fronty na zboží, o které bychom jindy ani pohledem nezavadili. S každým nákupem nepotřebného výrobku
tak dáváme jasný signál pro vznik dalších…
Každý výrobek při svém vzniku spotřebovává energii a přírodní zdroje surovin, kterých na planetě poměrně rychle ubývá. Další energii a suroviny
spotřebuje obal, doprava a distribuce. Připočítejme, že elektrické spotřebiče po celý svůj život spotřebovávají elektřinu. Tím to však nekončí. Jednou výrobek
doslouží, stane se odpadem, který se bude převážet, skladovat, spalovat či recyklovat a k tomu všemu je potřeba další energie atd. Stálo to všechno za to?
•

Nenakupujte zboží, které pro vás či vaše blízké nemá zřetelný význam. Ušetříte tak nejen svoji peněženku, ale i cenné přírodní zdroje a kdo ví, co ještě
dalšího...

•

Dávejte přednost výrobkům, s nimiž souvisí minimální množství spotřeby energie a surovin a také odpadu a toxických látek.

•

Když si nejste jistí, darujte raději poukaz, aby si dotyčný mohl dárek vybrat sám. A nemusí to být věc. Proč nedarovat lístky do divadla, výlet, či jiný
zážitek?

•

Nezapomínejte, že obaly dárků, vánoční stromky, přidušení kapři v kádích i nechtěné dárky, které sami dostaneme, nabízí příležitost pro váš dobrý
skutek a ekologicky příznivé jednání. Šetrnější alternativa vždycky existuje.

•

Opravdu „darovat“, je velká věc. Nezapomínejme, že s námi žije mimo rodinné příslušníky mnoho lidí, kteří zažívají skutečnou nouzi, a rovněž různé
charitativní organizace či projekty na záchranu přírodních a kulturních hodnot uvítají vaši pomoc nebo peněžní dar.

•

Pro inspiraci, jak prožít Vánoce s lepším pocitem, eticky i ekologicky šetrně se můžete podívat např. na http://www.ekovanoce.cz, https://www.
skutecnydarek.cz, https://www.nazeleno.cz/tipy-pro-ekologicky-setrnejsi-vanoce.aspx.

Doba lovců a sběračů už minula, nehoňte se. Pokud se nepodřídíte strategii obchodníků a rozhodnete se Vánoce strávit po svém a ekologicky šetrně,
•

prožijete Vánoce v poklidu a budete mít více času na sebe i své blízké,

•

uděláte radost sobě i jiným z nového typu zážitků a zkušeností,

•

pomůžete zachránit spoustu surovin a energie a zmírníte dopady na vaše životní prostředí.

Tak Šťastné a šetrné!

POZVÁNKA

POZVÁNKA - 16. ÚNORA 2019 - DO PYŠEL
NA
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SK PYŠELY – fotbalový klub

Vážení spoluobčané, sportovní fanoušci, dovolte nám krátké ohlédnutí za uplynulým rokem
2018.
Naše „A“ mužstvo, hrající 3. třídu okresu Be- utkáních jsme dokázali zvítězit třikrát, a to s vynešov, zakončilo jarní část sezony 2017/18 na pěk- sokým skóre 23:6. Vyslali jsme tedy soupeřům
ném třetím místě. Základ k tomuto umístění se ro- jasný vzkaz, že i v této sezoně s námi musí počídil především na domácí půdě, kde kluci dokázali tat. Pak nás potkalo bohužel i slabší období, a tak
vítězit a střílet i mnoho branek. Mužstvo v té době přezimujeme na solidní páté příčce s dvaceti body.
vedl trenér Miloslav Krámek ml., který již během Pevně věřím, že bude zimní příprava neméně zdajara avizoval, že by si rád po skončení sezony od řilá a naši borci nám v jarní části sezony připraví
trénování odpočinul. Jeho přání jsme vyhověli a další pěkné sportovní zážitky. Tímto Vás všechny
následně oslovili pana Stanislava Procházku, zda zveme na jarní domácí zápasy, které bychom Vám
by se našeho týmu dospělých neujal. Věděli jsme rádi zpestřili také o přestávkách, kdy by se po hřidobře, že pan Procházka má bohaté trenérské zku- šti měli prohánět naši nejmladší borci, o kterých se
šenosti i z vyšších soutěží, a tak jsme velice rádi, ještě zmíním později.
že naší prosbě vyhověl.
Ještě jednou bychom rádi poděkovali Mílovi
Po krátké a zdařilé letní přípravě jsme vstou- Krámkovi za odvedenou práci a jsme potěšeni, že
pili do nové sezony 2018/19 již pod vedením pana je i nadále aktivním členem našeho týmu. Zároveň
Procházky poměrně úspěšně. V prvních čtyřech přejeme novému trenérovi Standovi Procházkovi
mnoho sportovních úspěchů, ať mu fotbalová práce v našem klubu přináší jen
radost.
Vzhledem k nelichotivé situaci v mládežnickém fotbale z posledních let, bylo
naším největším letošním cílem opět na,
e
startovat fotbalovou mládež v Pyšelích.
c
o
ý
é Ván
ly
Oslovili jsme tedy naše mladé hráče půe
š
y
Vesel stný a úspěšn
P
K
šťa vý rok
sobící v okolních klubech, zdali se vrátí a
S
no jí členové
zapojí se do letní přípravy před nadcházepře
jící sezonou 2018/19 ve svém mateřském
klubu. K našemu potěšení většina kluků

PF

2019

SPORT

i s rodiči souhlasila a výsledkem bylo přihlášení
hned tří mládežnických soutěží na úrovni okresního přeboru společně se Sokolem Nespeky. Tato
spolupráce se ukazuje jako správná po všech stránkách. Trenéři v obou klubech společně komunikují, mladší žáci doplňují ty starší, a ti starší chodí
pravidelně sbírat zkušenosti s dorostem.
Dále jsme uspořádali nábor malých fotbalistů,
kterého se zúčastnilo kolem pětadvaceti malých
borců, což nám udělalo obrovskou radost. Těmto
nejmenším fotbalistům se věnují tři licencovaní
trenéři, kteří mají s mládeží bohaté zkušenosti na
všech výkonnostních úrovních. Všechny naše děti,
i ty starší, s koncem podzimní sezony i nadále trénují. Využívají prostor v pyšelské sokolovně, kam
dvakrát týdně pravidelně docházejí.
Za vstřícný přístup a volné termíny pro naše
malé fotbalisty místním sokolům velice děkujeme.
Dále bychom touto cestou velmi rádi poděkovali
jak městu Pyšely, tak i bývalému starostovi panu
Vosickému, za dlouholetou spolupráci a podporu
našeho klubu. A v neposlední řadě musíme poděkovat našim hasičům, kteří nám ve svém volném
čase, a mnohdy po večerech, pomáhají se závlahou
našeho hřiště.
Závěrem Vám všem přejeme hezké Vánoce
a úspěšný rok 2019.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť,
Váš Sportovní Klub Pyšely
www.skpysely.cz
PODĚKOVÁNÍ

POZVÁNKA

Poděkování
Běžci, běžkyně, chodci, chodkyně!!!
prostě přátelé, kamarádi a sousedé,
čas letí a tak je tu opět (už popáté)

Vycházkově-běžecké rozloučení s rokem
2018
Stejně jako loni se můžete těšit nejen na připravenou chodecko-běžeckou trať, ale i kulinářský
zážitek!

Soutěž o nejlepší Silvestrovskou dobrotu
Můžeš přinést svoji oblíbenou pomazánku/chlebíčky/ bramborový salát atd. dle vlastního
receptu a zúčastnit se OTEVŘENÉHO nelítostného kuchařského klání, kde vítězové i
poražení jsou si rovni!

Město Pyšely děkuje všem občanům, kteří přispěli finanční částkou
na koupi pozemku, kde se vysadila lípa k výročí založení republiky.
Celková vybraná částka činí 57 444 ,- Kč.
Pozemek se bude dále upravovat a vznikne zde odpočinkové místo.
Pojďme lípu pojmenovat? Zkuste zapřemýšlet, jak by se mohla jmenovat. Vaše nápady pište na emailovou adresu
infocentrum@pysely.cz
nebo osobně v infocentru v Pyšelích.
Nejlepší dáme na web a uděláme anketu.
Děkujme za spolupráci a důvěru.
Město Pyšely

Vítěz bude ověnčen titulem

REX de SILVESTRINI
Sraz : 13 30h u fotbalového hřiště
Start (i Cíl) : hromadný tamtéž v 13 45h
Posezení na Penaltě : Domluvena cca od 15h, ale kdo bude potřebovat může si zde zanechat
věci a převléci se už před závodem – bude otevřena od 13 30.
Trasy : dozvíte se na místě, ale ujde/uběhne to každý
Mapky budou na místě k dispozici a možná dáme i závěrečný chlapský, resp. dámský sprint
na Loretu!
Odměna : i cesta může být cíl, tak nic moc nečekejte, ale na děti snad něco zbyde.
jako loni, předloni, předpřed….

Tedy

Startovné : 1,-Kč/ kus (děti pod 6let 0,-Kč). Splatno v hospodě organizátorům – přijímají se
jen 1korunové mince
Přijít mohou celé rodiny, každý si najde něco pro sebe.
Děkujeme a těšíme se na viděnou
za pořádající Spolek 3P,z.s. Petr Gbelec a Peter Matisko

p.s. Prosíme účastníky kulinářského klání, aby své výtvory donesli na 13 30, ať to stihneme načančat!
Bližší info petr.gbelec@gmail.com, peter@matisko.cz
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INZERCE

říjen, listopad, prosinec 2018

Prodejna

Elekrokola

Servis

Jízdní kola

Půjčovna

Koloběžky

CYKLOCENTRUM SENOHRABY
 Výprodej testovacích elektrokol Apache (do vyprodání zásob)
 Sleva 10% z aktuální modelové řady 2018 elektrokol a jízdních kol
Apache (do vyprodání zásob)
 Nově skladem kompletní sortiment koloběžek a dětských odrážedel
Yedoo
 Nově v sortimentu tříkolky a senior skútry SPIRIT
 Repase všech typů akumulátorů (elektrokola, elektroskútry, aku nářadí)

Provozní doba: Po-So 9-17 hodin
Telefon: 732 339 989

Adresa: Hlavní 33, Senohraby (u nádraží)
www.depo33.cz
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NEVYŽÁDANÉ RUKOPISY SE NEVRACEJÍ			
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ZA PŮVODNOST A OBSAHOVOU SPRÁVNOST RUČÍ AUTOR

TISK MĚSTSKÝ ÚŘAD PYŠELY

