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

SMS InfoKanál
Milé sousedky, milí sousedé,

léto je tradičně očekáváno s nadějí na plno slunce, odpočinku a dobré nálady. Snad tedy nebudete považovat za
příliš nepatřičné tohle moje ne úplně úsměvné zamyšlení.
Zvykli jsme si počítat s tím, že doba, kdy jsme považovali naši zemi za místo, kterému se vyhýbala jakákoli
vážná rizika, je minulostí. Jsou rizika, která si uvědomujeme, která dnes už dokonce hrají důležitou roli i v politice
– podstatně ovlivňují třeba naše rozhodování ve volbách.
Pak jsou však také jiné hrozby, ty, o kterých se mluví málo
nebo méně.
Na jednu stranu chceme pohodlný život, všichni souhlasíme s tím, že chceme jíst a pít, všem je nám celkem
jasno, že musíme likvidovat odpady, ale nikdo pro to nechce něco udělat. Takový přístup ale nejde provozovat
donekonečna.
Náš život může radikálně změnit nedostatek toho, co
nyní považujeme za samozřejmé, třeba elektřiny, ropy
nebo plynu. Nebo také vody.
Nějaký zásadní nedostatek nás (zatím) netrápí, voda
z kohoutku (většinou) teče, je v přehradách i řekách, takže
jakýkoliv problém není opticky vidět, ačkoliv on tady je.
A největší je právě v těch podzemních vodách. Ty nejsou
vidět, ale třeba u nás v Česku jsou jejich hladiny oproti
dlouhodobým průměrům asi na 30 %, někdy i níže. I letos
se tak ukázalo, že kapacita našich obecních studní, které
zásobují vodovodní řad, není schopna zvládnout nápor,
vyvolaný zdvojnásobením obvyklých odběrů v květnu a
červnu. Ano, zase se z veřejného vodovodu o překot plnily bazény, zase se z něj vydatně zalévalo a plnily podzemní nádrže. K tomu ale pitná voda pokud možno sloužit
nemá.
Představme si společnou obecní pastvinu, na kterou
mají stejný přístup všichni sedláci z vesnice. Pastvina je schopná uživit sto ovcí, deset sedláků na ní
pase po deseti ovcích. Každý sedlák se ovšem občas ocitne v pokušení přidat na obecní pastvinu alespoň jednu ovci navíc. Když to udělají všichni, sto
deset ovcí pastvina neuživí. Ovce jí vypasou, zničí a
následně pomřou hlady. Omezené možnosti nejsou
slučitelné s neomezenými nároky. Tato metafora platí
i pro vodu z našich studní. Používejme jí s rozvahou. A šetrně. Městský úřad zakoupil cisternu na pitnou vodu. Přejme si, aby nebyla použita právě z důvodu, že voda dojde.
A byla používána pouze na vodu pouze v případě havárie
nebo na navážení vody do bazénu a k plnění podzemních
nádrží z Benešova.
Krásné léto s dostatkem slunce i občasným deštíkem,
takovým tím mírným, co zalévá a čistí vzduch
Dana Drábová, místostarostka

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, apod.
Pokud nejste registrovaní a chcete, aby
Vám SMS zprávy přicházeli, 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

Jarní úklid v Pyšelích
a okolí

Letošní jarní úklid se uskutečnil v sobotu
14. dubna. Před hasičskou zbrojnicí se sešli
dobrovolníci z řad občanů, dospělí, děti i senioři. Po rozdělení úseků se vyrazilo do akce.
Na bezpečnost dohlíželi hasiči a bylo opět co
uklízet. I když je rok od roku odpadků méně,
pořád se najdou tací, kteří nevědí, nechtějí vědět nebo je jim to jedno, uložit odpadky a nepořádek do nádob na to určených. Bohužel….
Díky všem, kdo se této prospěšné akce zúčastnil a pomohl dobré věci.
Za rok při jarním úklidu na shledanou.
Kulturní a informační centrum

Odečty vodoměrů
Odečty vodoměrů budou probíhat v červenci a srpnu. Pokud Vás nezastihne zaměstnanec
MěÚ doma, obdržíte do schránky oznámení s telefonním kontaktem a následně si domluvíte
další návštěvu pro odečet.

DOVOLENÁ
MUDr. Pavel Biskup
praktický lékař pro děti a dorost

16.7. – 27.7. 2018
13.8. – 18.8. 2018
zástup MUDr. Zuzana Zelená Čerčany

DOVOLENÁ
MUDr. Hana Šustrová
praktický lékař pro dospělé
v Pyšelích

10.7. - 19.7.
14.8. - 16.8.

Poděkování
„Vedení hokejového teamu HC Pyšely
gratuluje tímto hokejovému teamu

HC Sokol Pyšely
k zisku mistrovského titulu
ve 2.lize NHLH Benešov“.
Hurá jsou tu prázdniny !!!!!
Redakce Pyšelských listú přeje svým
čtenářům krásné léto plné slunce,
odpočinku a pohody. Dětem nádherné
prázdniny spoustu dobrodružství
a nových zážitků.
Redakce
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Novinky z infocentra
Kulturní a informační centrum Pyšely ve spolupráci s Klubem českých turistů vydalo ,,Sběratelskou kartu“ Pyšel k 100. výročí založení republiky. Karta
je k dostání v Infocentru v Pyšelích za cenu 25,-. Karty jsou součástí Turistické hry o poklad ,,Cesty ke hvězdám.“ Přijďte, těším se na Vás J.
Kocourková Mirka
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Blahopřejeme jubilantům našeho města
paní Věra Barvínková
pan Miroslav Rathan
paní Miloslava Vnoučková
paní Ivana Křížová
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
Amáta Senohrábková
Ája a Bert Křížkovi
Petra Slavíková
Kateřina Tlamichová
Alexandr František Krkoška
Gratulujeme k této krásné události, přejeme hodně štěstí, lásky a pohody.

Jaromíra a Vojtěch Bambasovi,
oslaví 29.6. 2018 zlatou svatbu.
Mnoho dalších společných let ve zdraví
přejí dcery a ostatní příbuzní.
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Vítání občánků a blahopřání k životnímu jubileu
Současná ustanovení platných zákonů a zavedení základních registrů značně omezují možnosti měst a obcí využívat konkrétní údaje o občanech k vlastnímu
využití v péči o sociální oblast a vytváření občanské sounáležitosti, ke které jak vítání občánků, tak blahopřání jubilantům bezesporu patří. Velká část měst a obcí
právě ze zákonných důvodů tradice obřadů vítání občánků a blahopřání jubilantům přerušila nebo je pořádá výhradně po vlastní iniciativě rodičů či jubilantů,
neboť jinak se vystavují nebezpečí uložení vysokého finančního postihu od Úřadu na ochranu osobních údajů.
Přes tato úskalí budeme v dlouholeté tradici, kterou je osobní blahopřání našim občanům, kteří dosáhli významného životního jubilea, rozhodně pokračovat.
Osobní blahopřání probíhá v domácím prostředí a jubilant dostává dárkový balíček plný dobrot, kytičku nebo knihu o Pyšelích
právě při příležitosti 80, 85 a víceletých narozenin. Pokud má jubiSOUHLAS dle zákona þ. 101/2000 Sb., o ochranČ osobních údajĤ
lant zájem o uveřejnění blahopřání v Pyšelských listech s uvedením
svého jména, příjmení a případně i věku, podepíše souhlas se zpraJméno a pĜíjmení: _______________________________________________________
cováním osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů,
který při osobním blahopřání obdrží.
Datum narození: _________________________________________________________
Žádáme všechny seniory (občany ČR) s trvalým pobytem v Pyšelích
od věku 70 let a výše (postupně pak i další, kteří budou tohoto věku
Adresa trvalého bydlištČ: ___________________________________________________
dosahovat), kteří mají zájem o písemné či osobní blahopřání od zástupců
města k jejich významným životním jubileím, aby vyplnili níže uvedený
Telefon/email (nepovinný údaj): ______________________________________________
formulář a originál tohoto zaslali poštou nebo přímo odevzdali na MěÚ
Svým podpisem udČluji souhlas MČstskému úĜadu Pyšely, Nám. T. G. Masaryka 4,
Pyšely, nám. T.G.Masaryka 4, 251 67, do Infocentra nebo do podatelny
251 67 Pyšely, s využitím výše uvedených osobních údajĤ za úþelem:
úřadu. Bohužel se to týká i těch seniorů, kteří již v minulosti souhlas
1. pĜedání kontaktních údajĤ zástupcĤm MČsta Pyšely pĜi pĜíležitosti blahopĜání
poskytli. Ve formuláři si pak můžete vybrat, zda chcete jen blahopřání
k významnému životnímu jubileu *)
či i uveřejnění do Pyšelských listů. Samozřejmě se můžete v budoucnu
2. k uveĜejnČní jména, pĜíjmení, vČku a obce v Pyšelských listech
kdykoliv dostavit na MěÚ Pyšely a v dolní části formuláře svůj souhlas
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a informován/a ve smyslu §11, odst. 1 a 2 zák. ē.
odvolat.
101/2000 Sb., o ochranĢ osobních údajƽ, o tom, v jakém rozsahu a pro jaký úēel budou osobní
údaje zpracovány, kdo a jakým zpƽsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být
Bez tohoto Vámi uděleného nového souhlasu se zpracoosobní údaje zpƎístupnĢny, nejsou-li subjektu údajƽ tyto informace již známy. Dále stvrzuji, že jsem
váním
osobních údajů Vám nebudou moci zástupci města
byl informován o právu k pƎístupu k osobním údajƽm, právu na opravu osobních údajƽ, jakož i
dalších právech stanovených v § 21 výše uvedeného zákona.
poblahopřát!
Rovněž budeme i nadále pořádat obřady vítání nových pyšelských
Potvrzuji, že jsem srozumČn/a s tím, že poskytnutí osobních údajĤ je dobrovolné a že svĤj
souhlas mohu kdykoliv odvolat (viz níže).
občánků. Při obřadech jsou přivítáni noví občánci s trvalým pobytem
v Pyšelích, Nové Vsi, Zaječicích, Kovářovicích a Borové Lhotě. Obřad vítání občánků bývá příjemným zážitkem pro rodiče i další příbuzné
Datum________________
Podpis___________________
miminek. Pro radost všech přítomných vystupují děti z místní mateřské
školy.
Odvolání souhlasu:
Pozvat však můžeme pouze občánky, jejichž rodiče sami projeví
Odvolávám výše uvedený souhlas a již si nadále nepƎeji, aby do budoucna pƎi pƎíležitosti nĢjakého
zájem a dodají souhlas se zpracováním osobních údajů k předání
mého životního jubilea:
kontaktních údajů zástupcům města a ke zveřejnění jména, příjme1/ mi zástupci mČsta blahopĜáli *)
ní dítěte a fotografií z obřadu v Pyšelských listech a fotogalerii na
2/ bylo mé jméno, pĜíjmení, vČk a obec uveĜejnČno v Pyšelských listech *)
webu města. Formulář souhlasu již nezasíláme předem k rukám rodičů nově narozených občánků, tak jak jsme zasílali doposud.
Uvedený formulář souhlasu bude k dispozici v Infocentru a na
Datum________________
Podpis___________________
webových stránkách Města Pyšely – praktické informace. Obdobný formulář pro vítání občánků najdete tamtéž.
*) nehodící se škrtnČte
Bednářová Štěpánka
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Naučné cestování a povídání o lese
Naše mateřská škola má štěstí, již 9. rokem
spolupracujeme s Mysliveckým sdružením, pod
vedením pana Nádvorníka z Borové Lhoty. Cílem
našich setkání je nejen vzbudit v dětech, na základě vlastního prožitku, vztah k přírodě, ale i upevnit
si zásady správného chování. Během cesty lesem,
který dobře známe, ale tentokrát byl trochu jiný,
děti poznávají dřeviny, lesní živočichy, pomůcky
myslivce. Získávají nejen mnoho nových poznatků, ale i cennou zkušenost a za to patří poděkování
všem za jejich volný čas, prožitý s námi.

Výlet na Farmapark Soběhrdy
Společně jsme se s nejmladšími dětmi ze žluté třídy vydali na Farmapark v nedalekých Soběhrdech. Podívejte se, jak jsme si výlet,v letním počasí, „ užili“.

Povídání s panem veterinářem

Téma „ zvířátka“ nám zpestřilo vyprávění
s MVDr. Petrem Gbelcem. Velké poděkování
za to, že jsme měli možnost vidět domácí i cizokrajná zvířátka a zjistit jak žijí. Dozvědět se
proč a jak se chovají, jak se o ně postarat, jak
o ně pečovat.
Vyprávění i promítání obohatila přítomnost
pejska .
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Děti ze zelené a oranžové třídy v Kovářově – Zeměráj
Na výlet do zábavného parku Zeměráj jsme se moc těšili. Počasí bylo úžasné, svačinka a něco dobrého v batůžku, co víc si přát. Užili jsme si to od začátku
do konce. Vskutku krásný den.

Dopoledne se záchranáři

Pondělí 14. května jsme prožili se zdravotníky ze Záchranné služby Středočeského kraje. Měli jsme možnost seznámit se s vybavením záchranáře a sanitního
vozu. Děti byly poučeny o tom, jak si chránit zdraví své a svých kamarádů, také kam se v případě potřeby obrátit o pomoc. Společně s paní Kateřinou Voňkovou
a panem Honzou Karbulkou se snažíme děti zbavit strachu z lékařů, nemoci a neznámého prostředí.
Stejně tak jako v předešlých letech velmi děkujeme oběma záchranářům za to, že nám vše zajistili a umožnili.			
Ilona Kryzánková
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Mc Donald´s Cup 2018
Ve dnech 23. a 24. dubna se uskutečnil již 21. ročník
fotbalového turnaje mladších žáků. Oblastní finále se již
tradičně odehrálo na hřištích SK Benešov s umělým povrchem. Počasí po oba dva dny přálo a systém turnaje umožnil
týmům odehrát mnoho kvalitních zápasů, které si hráči(ky)
dostatečně užili.
Přestože obě mužstva naší školy nakonec skončila
v druhé polovině výsledkové listiny, výkony nezklamala.
Mladší žáci měli více než aktivní bilanci- 4 výhry, 2 remízy
a 2 prohry. Důležité je především odhodlání a chuť si zasportovat. A to se tomuto turnaji i našim hráčům povedlo.
Velký dík patří i maminkám p. Kratochvílové a p. Matouškové za odvoz.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Marek Vyskočil
  

Vybíjená
Každým rokem pořádá AŠSK, ZŠ Jiráskova a DDM okresní finále žáků a žákyň 3. – 5. tříd ve vybíjené. Turnaj se tradičně odehrává na palubovce sportovní
haly při ZŠ Jiráskova v Benešově. Ale letošní ročník byl něčím zcela unikátní. Ptáte se proč? Rád vám všem v následujících řádcích odpovím, ale začněme
od začátku.
Okresní finále se uskutečnilo v prvním květnovém týdnu. Nejprve se utkaly týmy kategorie otevřená (chlapci + dívky). Přestože jsme letos měli určitě
velmi silný tým, turnaj se nám moc nevydařil (hned v prvním zápase prohra). Konečné 13. místo z 18 účastníků je zklamáním. Co se však nepovedlo první den,
povedlo se druhý den našim děvčatům. Jejich heslo „MY JSME TÝM!“ zcela odpovídalo jejich energické hře. Ano, energie, to bylo to, co jejich hru odlišovalo
a utvářelo. Přehrála tak jednoho soupeře za druhým. Pouze zápas s ZŠ Jiráskova přinesl prohru, avšak jen o dva body. Zrodil se tak první velký úspěch – 2. místo
v okresním finále a s ním spojený postup do finále krajského!
Vidět v očích děvčat jejich radost a sdílet s nimi jejich nadšení byla ta největší odměna.
Proběhlo několik řádných tréninků a ve čtvrtek 10. 5. znovu do Benešova na krajské finále. Dívky se ohromě těšily, ale zároveň v nich vzrůstala i nervozita.
Chtěly uspět a předvést, že vybíjenou skutečně umí. Se slovy „My jsme tým!“
se vrhly do hry. Vyhrály první zápas i celou skupinu (hrálo se na dvě skupiny po pěti).
Uspěly i ve čtvrtfinále (Pyšely – Kněžmost,
13 : 5). Pak přišlo semifinále a s ním soupeř,
který nám ve skupině dělal problémy – ZŠ
Březnice, Příbram.
Nervozita se mnou cloumala. Jen já a ředitel turnaje Mgr. Jindřich Slunečko jsme věděli,
že Pyšely jsou jen jeden zápas od historického
postupu na republikové finále.
Děvčata však od počátku zápasu nenechala nikoho na pochybách, že osud utkání mají
ve svých rukách. Oba dva poločasy vyhrála a
s celkovým skóre 12 : 7 i celý zápas. „HURÁ,
JSME VE FINÁLE!“, rozletělo se celou tělocvičnou. To však nebylo nic proti tomu, co následovalo po oznámení informace, že postupem
do krajského finále jsme se kvalifikovali i do
finále republikového!!!
Slzy radosti tekly proudem.
Bylo však před námi ještě finále. Jak jinak
než s „ Jiráskovkou“. Zápas, který už vlastně
jen kosmeticky upravil úspěch benešovského
okresu, skončil opět vítězstvím ZŠ Jiráskova
poměrem 10 : 6. To však nikomu nevadilo, protože REPUBLIKA JE NAŠE!!!!
S. Havránková, M. Čápová, N. Karásková, S. Hrušková, A. Virágová,
Velký dík, děvčata
A. Mešková, L. Peřinková, M. Provazníková, L. Řeháková
Marek Vyskočil
A. Zoubková, N. Králíčková
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Aktive English week
Ve dnech 11.6. -15.6. probíhal na naší škole Active English week. Ve spolupráci se společností Sidas k nám byli posláni 2 lektoři - rodilí mluvčí, kteří
celý týden (denně 6 hodin) zajišťovali výuku anglického jazyka. Vzhledem
k tomu, že Jon byl Američan a Craig Angličan, měly děti možnost rozpoznat
i odlišnosti ve výslovnosti.
Žáci byli rozděleni do dvou skupin a lektoři se střídali po třech hodinách.
Hodiny byly plné her, soutěží, zábavných kvizů. Oba lektoři měli zkušenosti
s dětmi a jejich hodiny byly nejen naučné, ale i velmi zábavné.
Děti se zapojily do her a soutěží s velkým nadšením a možnost využít
anglického jazyka v komunikaci s lektory plně využívaly. Zábrany mluvit anglicky, které byly na počátku týdne, postupně ustupovaly a v závěru týdne
téměř vymizely.
V pátek se lektoři se svými svěřenci rozloučili a každý žák dostal Certifikát o úspěšném absolvování aktivního týdne v angličtině.
Děti lektory odměnily potleskem, anglickou písní „If you´re happy“
a s pozdravem příští rok opět na shledanou.
Mgr. Jana Křížová

DOPISOVATELÉ

Čarodějnice na Loretě,
proběhli v pondělí 30. dubna. Letos se počasí vydařilo, byly letní teploty,
které šplhaly přes dvacet stupňů.
Krásnou a vysokou hranici postavili hasiči a celý večer dohlíželi na bezpečnost. Loreta Golf Club Pyšely poskytlo dříví na spálení, za to jim moc
děkujeme.
Majitelé pozemku pan Roman Babanski a pan Stanislav Nižaradze si zaslouží velký dík za zapůjčení louky, kde stála hranice s Uršulou IV. Ta byla
opět z dílny rodiny Kocourků. A v neposlední řadě Michalovi Turkovi za posekání louky. Letošní pálení čarodějnic se vydařilo a to díky všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravách i úklidu.
Za rok se těší Uršula V.
Kulturní a informační centrum
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Rodinné centrum Zajíček je pro každou akci!
Zajíčci mají za sebou další školní rok a spolu s ním také množství nezapomenutelných
zážitků. Kromě „standardního“ každodenního programu v duchu Začít spolu, který
celoročně plyne dle propracovaných tématických plánů, zažívaly děti mnohá
dobrodružství během doprovodných akcí, o které rozhodně nebyla nouze.
Při některých z nich se děti ve věku od tří do šesti let propojily se školáky, na jiných
se aktivně spolupodíleli rodiče či známí. Propojení školkových dovedností s „reálným“
světem je pro děti velmi cenné, takže se učitelský tým snaží svým svěřencům právě
skrze oblíbené „akce navíc“ toto propojení zprostředkovat.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Projekt „rok se stromem“ děti prostě milují! Našli „svůj“ strom – nádherný
vzrostlý dub s větvemi až na zem. Celý rok k němu pravidelně přicházejí,
pozorují jej zblízka, hrají s ním a u něj hry, zaznamenávají své postřehy do
stromového deníku a učí se spolu s ním mnohé zákonitosti života.

Mezi pravidelné, několikrát do roka pořádané „ekohrátky“ patřilo na
podzim zajímavé seznámení s životem v rybníce, ukázka odloveného
okouna, ježdíka, plotice a cejnů, výroba ekosystému z nalovených lastur
a praktické dílničky pod vedením ekologické odbornice Evy Šrailové.
Ani letos nechybělo oblíbené ježdění na ponících z jezdeckého areálu
Čtyřkolák. Vidět svět z koňského sedla zkrátka potřebují i ti nejmenší z nás.

Není nad tradiční zvyklosti. Ty děti prostě milují a každoročně se na ně těší.
Dlabání dýní a zajíčkovský Hejhoudýň mezi ně rozhodně patří. Strašidlácké
převleky, bubupárty, lucerničky a podzimní atmosféra propojují období
českých „dušiček“ a amerického Halloweenu. Letos zašly děti dokonce na
pyšelský hřbitov, aby zapálili symbolickou svíčku za zemřelé.

Mikulášská veselice doprovázená básničkováním a písničkováním
roztomilých andílků s čertíky proběhly letos sice v komorním složení, zato
však beze stresu a zbytečného strašení. Mikulášské balíčky přetékaly
dobrotami a dětem zářily oči, když je Mikuláš nepřestával chválit.
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Dětský den v hasičské zbrojnici
V neděli 3. června 2018 od 15h proběhl na zahradě hasičské zbrojnice
Dětský den. Společně organizovaný SDH Pyšely, Sokolem Pyšely a také
SK Pyšely. Děti si mohly prověřit svou dovednost v plnění různých úkolů od
střílení na branku, házení míče do koše, srážení kuželek proudem vody až po
střílení vzduchovkou.
Velký úspěch mělo zpřístupnění našeho nového hasičského vozu Tatra
815 CAS 30. Tento stroj ještě vonní novotou, sboru byl slavnostně předán
30. března tohoto roku. Děti i rodiče si mohli prohlédnout od kabiny řidiče až
po nástavbu, čerpadlo a horní dělo. Vše s odborným výkladem a také možností
si mnoho hasičského nářadí vyzkoušet.
Potěšující pro všechny děti, mladší i starší, byly dva nafukovací skákací
hrady. Ten větší, skluzavka ve tvaru potápějící se lodě a ten menší pro malé
děti ve tvaru hradu. Mnoho dětí si na těchto dvou atrakcích velice užívalo a ani

se jim nechtělo domů. Bylo to zajímavé zpestření celého dne.
Díky pěknému počasí a také prací mnoha lidí děti prožily pěkný den
a celkem jich přišlo 120. Všechny děti obdržely na konci sportovní cesty balíčky se sladkostmi. Za sponzorské dary bychom chtěli poděkovat – Koloniálu
pana Heřmana, Řeznictví Smrčka, Sládek Group a.s., paní Kočové ze zmrzliny Opočno a městu Pyšely.
Děkujeme všem sestrám a bratrům od hasičů, sokolů a také fotbalistů
za pomoc při tomto pěkném dni. Doufám, že všichni účastníci se dobře bavili
a děti měly radost z pěkně stráveného dne.				
					Honza Kostrhoun, SDH Pyšely
INZERCE

TANEČNÍ
PRO DOSPĚLÉ

(15.SEZÓNA)

SOKOLOVNA STRANČICE
S1: Začátečníci

15:15 – 16:50

kurzy

S2: Mírně pokročilí

17:00 – 18:35

začínají

S3: Středně pokročilí

18:45 – 20:25

S5: Speciál

20:35 – 22:15

Info: tel: 603 238 090

v neděli
7.10.2018

e-mail: vasova@volny.cz

www.tanecni.net
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Golfová horečka zachvátila Pyšely
Poslední sobota v březnu bude navždy dnem, kdy se Pyšely staly městem
golfu zaslíbeným. Po pěti letech provozu hřiště se až v tento den dostal golf
místním občanům skutečně pod kůži. Onu sobotu odstartoval program „Golf
pro Pyšeláky.“ Ten umožňuje zdarma všem obyvatelům Pyšel a okolních obcí
účast na jednom tréninku týdně. Výuka probíhá vždy v sobotu od deseti do
jedenácti hodin a je určena všem zájemcům bez rozdílu věku, pohlaví a golfových dovedností.
Hned na první trénink dorazilo v chladném počasí končící zimy přes sedmdesát zájemců a nám vysoká účast zcela upřímně vyrazila dech. Pokud
jsme ještě den před akcí řešili, zda vůbec někdo dorazí, v sobotu po tréninku

jsme se radili, kde seženeme šest trenérů na příští víkend. Zároveň jsme ale
samozřejmě měli velikou radost z velikého zájmu. Zvlášť, když téměř stejný
počet lidí dorazil i další víkend a mezi nimi řada nových tváří.
V tu chvíli bylo jasné, že se z „Golfu pro Pyšeláky“ stane důležitá akce
letošní sezóny a bude jí nutné věnovat podstatně více času a energie, než jsme
původně předpokládali. Začali jsme tedy přemýšlet, čím bychom pravidelné
tréninky ozvláštnili. Postupně se podařilo sehnat pro všechny zájemce za symbolickou cenu startovací golfovou sadu se třemi holemi a míčky. Poté jsme
začali pořádat tréninkové hry na hřišti s trenérem pro všechny hráče, kteří
již absolvovali alespoň čtyři skupinové tréninky. Tímto proškolením na hřišti
prošlo za měsíc přes 30 hráčů. Těm jsme poté vyhradili
pondělní večerní hrací časy na hřišti. První Pyšeláci tak
už chodí hrát pondělní večerní golf zcela bez asistence
trenérů a účast je vždy velmi vysoká.
Kvůli skutečně velkému zájmu postupuje celá akce
velmi improvizovaně a někdy může organizačně trochu
skřípat. Za nás z Lorety ale musíme říci, že nás velmi
baví nadšení nových hráčů a snažíme se dělat vše proto,
aby se stal golf jejich oblíbeným sportem. Všem soutěživým Pyšelákům se navíc blíží první Mistrovství Pyšel
v golfu, které se uskuteční v neděli 12. srpna na Loretě.
Připravujeme kategorie pro všechny výkonnosti, takže
pokud jste ještě nezačali, přijďte kteroukoliv sobotu na
trénink. Nikdy není pozdě zamilovat se do golfu. Těšíme
se na Vás!
Pár čísel z „Golfu pro Pyšeláky“
• Za deset týdnů si golf zcela zdarma vyzkoušelo 237
zájemců
• Z toho je 32% dětí do 18ti let, 51% dospělých a 17%
hráčů v důchodovém věku
• 78 golfistů absolvovalo více než 4 tréninky
• 32 hráčů prošlo proškolením na hřišti a chodí již samostatně hrát
• 18 hráčů trénuje individuálně s trenérem
• 28 hráčů si zakoupilo základní golfové vybavení
• 8 dětí začalo s pravidelným tréninkem v Puzzle Golf
Academy Loreta
Trénujeme každou sobotu
od 10:00 do 11:00.
Registrujte se a přečtěte si více na:
www.loretagolf.cz/trenink/pro-pyselaky/
Jiří Novosad
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Jak to letí – další Den dětí pro žáky ZŠ Pyšely

Spolek KRPŠ a jeho příznivci opět po roce dali hlavy dohromady,
a zorganizovali v pořadí již 7. ročník Dětského dne pro žáky prvního
stupně ZŠ Pyšely. Přípravy probíhaly v tajnosti až do posledního okamžiku. Děti se ráno probudily do krásného slunečného dne netušíc, že
za pár hodin se z nich stanou mágové s diplomem absolventa „Mystic
University of Pischely“.
Maminky, paní družinářky i mladí pomocníci z řad studentů Gymnázia Benešov a vyšších ročníků ZŠ Pyšely se proměnili v profesory a profesorky zkoušející žáky z umění čar a kouzel, vytrvalosti, odvahy, důvtipu

i představivosti. Vyráběly se promoční čepičky, prsteny, masky a kouzelnické
hůlky. Děti se přenášely navzájem na speciálních magických košťatech, foukaly obrovské barevné bubliny, luštily neviditelné písmo, vzkaz psaný runami, skládaly hvězdy do souhvězdí, nechaly si vykládat karty, běhaly, skákaly,
pinkaly…. Nakonec všichni jednohlasně složili kouzelnický slib a odcházeli
domů s diplomem absolventa.
Všem, kteří se podíleli ze srdce děkujeme. Děkujeme za zapůjčení fotbalového hřiště a hlavně paní ředitelce školy, která k nám rok co rok s důvěrou
přivede své žáky. 			
Za KRPŠ Klára Gbelcová

  

Skaut v Pyšelích

První skautský oddíl byl v Pyšelích založen kolem roku 1938 otcem
Josefem Zvěřinou, který k nám přišel z pohraničí. Ten si brzy našel svého
zástupce Ferdu Kukala z Babic. Jednalo se o chlapecký oddíl, ale dívek
bylo také dost a měly velký zájem o skauta a tak byla založena alespoň
dívčí besídka.
Původní klubovna pyšelského skauta se nacházela v kaplance. Bohužel
slibnou činnost skauta přerušila 2. světová válka. Domnívám se, že po válce
se skauti přestěhovali do poslední místnosti v „Grosově“ domě. Nedávno na
tomto místě byla keramická dílna. Stěny vyzdobili kresbami pan Jiří Podroužek a pan Krátký. Vstupní dveře do klubovny byly plechové, natřené zelenou
barvou, byla na nich osazena skautská lilie (Pyšelské listy č. 76 – září 2007
Mgr. Alex Bezděk - Lexa). Po roce 1948 byl Skaut v Pyšelích zrušen a klubovna přešla pod SSM.
Skauti přísahali v pyšelském kostele na naší Československou vlajku
skautským způsobem (silnější pomáhá slabšímu). Často si vzpomínají na výlety do našeho posázavského okolí - tábořilo se například Pod Pavlovou skálou a také ve Stříbrné Skalici. Na dívčí oddíl skautu vzpomíná jeho členka paní
Dr. M. Rádlová (časopis Skauting č.5/2005 – článek Život Jako služba lásce
a pravdě P.ThDr. Josef Zvěřina).

Mnoho let zde skauta vedl pan ředitel místní školy Jaroslav Kouba.
Po válce několik let vedl skauta také pan kaplan Polák, až do jeho zrušení.
Prozatím jsem z dostupných pramenů zjistil, že skautské organizace byly
v Pyšelích vlastně dvě, jedna byla katolická a druhá nekatolická.
Na jejich tradice volně navázali bratří Pařízkové v 80. letech s jejich tábory Pod Šteflovou skálou. Mnoho lidí na tyto tábory vzpomíná dodnes.
Bohužel veškeré dochované informace o skautu v Pyšelích jsou útržkovité a čerpám pouze ze vzpomínek pamětníků (např. Jiří Podroužek).
Pokud kdokoli z Vás narazí ve svém okolí na jakékoliv materiály nebo
vzpomínky o tomto skautu, snažte se je zachovat, nakopírujte je a předejte
do muzea, ať se nám pro budoucí generace zachová i sebemenší stopa po tomto sdružení.
V současné době se začíná myšlenka skauta v Pyšelích znovu obnovovat
a tak by bylo velice pěkné, že by mladí mohli navazovat na zajímavou tradici.
Kontakt: Honza Kostrhoun; tel:605131168;
Kostrhoun.Ebert@seznam.cz
Honza Kostrhoun
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Vzpomínka na rok 1968
V 60. letech minulého století se stále jasněji ukazovalo, že socialismus
opravdu není to nejlepší možné řešení. Je pravda, že velké politické procesy se
už nekonaly, měnovou reformu už jsme také rozdýchali, ale lidé, kteří vycestovali na Západ (to se poštěstilo jen nemnoha šťastlivcům) vypravovali neuvěřitelné věci, např. o obchodech plných zboží. U nás byl výběr skromňoučký
a o kvalitě toho, co jsme dýchali, pili a jedli raději nevědět. Jednou nebyl
toaletní papír, jednou baterie, jindy zase maso. Prezident Antonín Novotný
nás uklidňoval slovy: ,,Maso bude v brzku!“ Vtipálkové se pak vyptávali, kde
je to Brzko.
Tohle všechno bylo mrzuté, ale byly horší věci. Vládla u nás jediná politická strana, jejíž příslušníci měli řadu výhod. Vzdělání a schopnosti nebyly
důležité, hlavní byla věrnost Komunistické straně. Ta měla nejen svoji armádu
(Lidová milice), ale také Veřejnou a Státní bezpečnost, která měla bohatou síť
informátorů čili udavačů. Ve školách se dětem lhalo, noviny, rozhlas a televize
byly cenzurovány. Ti, kterým se to nelíbilo, a pokusili se o ilegální odchod na
Západ, riskovali smrt v elektrických drátech na hranicích.
Není divu, že se začaly ozývat zprvu velmi nesmělé hlasy, že by tady bylo
leccos ke zlepšení. Když se s odstupem času díváme na rok 1968, připadají
nám tehdejší záměry a cíle neuvěřitelně skromné. Našim reformátorům, vedeným Alexandrem Dubčekem, by stačilo, kdyby zkostnatělý a nevlídný socialismus dostal aspoň trochu lidštější tvář. Copak je nutné otrocky kopírovat vše,
co přišlo z Moskvy, včetně jejich zločinů a nesmyslných chyb? Hnutí začalo
nabírat na síle, když se k němu přidala i část komunistů. Prezident Novotný,
který chtěl za každou cenu udržet staré pořádky, byl nucen odstoupit a novým
prezidentem se stal generál Ludvík Svoboda.
Do čela KSČ byl zvolen Alexandr Dubček, do kterého mnozí vkládali až
přehnaně velké naděje. Byla zrušena cenzura a začalo se pracovat na nápravách aspoň těch největších křivd.
To už ovšem v Kremlu, v srdci našeho ,,přítele nejvěrnějšího“, zbystřili.
Odstranění křivd logicky povede k potrestání jejich viníků a za ním by mohlo
následovat odsouzení systému, který tyto zločiny umožnil. Vzhledem k tomu,
že by to mohlo být nakažlivé, bylo rozhodnuto o vojenském zákroku.
V noci z 20. na 21. srpna překročily naše hranice jednotky sovětské, východoněmecké, polské, maďarské a bulharské armády. Celkem se jednalo
o více než 300.000 vojáků se zhruba 7500 tanky. Po stránce vojenské byla tato
operace úspěšná. Naše armáda se nepostavila na odpor, naši nejvyšší představitelé včetně L. Svobody a A. Dubčeka byli zajati a odvezeni do Moskvy. Tím
však výčet kladů skončil.
Po stránce politické se okupanti a jejich sympatizanti (bylo jich hodně
málo, ale byli) dočkali velkého zklamání. Velká většina národa se postavila
proti nim. Mohu o tom podat přímé svědectví.
Jako mladý svobodný učitel jsem trávil prázdniny u rodičů v rodných
Pyšelích. Ráno 21. srpna mě otec vzbudil se slovy: ,,Vstávej, jsme okupováni!“ Protože mi bylo jasné, že velké dějiny se nedělají v Pyšelích ale v Praze,
INZERCE

vypravil jsem se tam. I když rodiče mě od toho zrazovali. Chtěl jsem se dostat na Václavské náměstí, jenže z vlaku nás vysadili už ve Vršovicích. Takže
místo na Václavské náměstí jsem zamířil k rozhlasu. Tam se také jistě bude
něco dít. A dělo! Vinohradská třída byla přeplněna lidmi, kteří obklopovali
několik sovětských tanků. Tehdy, jsme každý uměl aspoň trochu rusky, takže
lidé se pokoušeli tankistům vysvětlit, že u nás žádná kontrarevoluce není a že
je sem nikdo nezval. Všechno marné. Vojáci, nevyspalí po nočním přechodu,
nás sotva vnímali.
Situace se zdramatizovala poté,
co někdo prorazil
krumpáčem u jednoho tanku nádrž a
dovnitř hodil sirku.
Nádrž začala hořet
a v tom momentě
z nitra tanku vyskočil mladý důstojník
se samopalem a začal pálit do lidí.
Lidé se dali
na útěk a já samozřejmě také. Měl
jsem štěstí. Stačil
jsem
zaběhnout
do prvního domu
v Balbínově ulici.
Mladík, který běžel za mnou, už takové štěstí neměl.
Pohlednice z roku 1968
Zemřel dávno před
tím, než přijela sanitka. Dostat se pak odtamtud zpět na nádraží, byl docela
problém. Jen toho dne zahynulo v naší republice 53 lidí.
V Pyšelích se pod kaštany u zámku
shromáždil dav lidí, kteří podepisovali listiny protestující proti okupaci. Na zámku
zavlál černý prapor, na školu se vrátila pamětní deska T.G. Masaryka. Zdejší pobočka
Svazu československo-sovětského přátelství
zanikla, místní výbor Národní fronty poslal
Národnímu shromáždění protestní rezoluci.
Mnoho zdí, vrat i plotů bylo popsáno nápisy, vyzývajícími okupanty k návratu domů.
Z křižovatek zmizely ukazatele, takže
okupanti byli odkázáni na mapu a kompas.
Jenže čas pracoval pro okupanty a jejich
sympatizanty, kterých začalo přibývat.
V příštím roce vystřídal Alexandra
Jízdenka použitá
Dubčeka Gustáv Husák a rychle začalo
21. srpna 1968.
přituhovat.
Stačilo málo a
V den prvního výročí okupace znovu
zpáteční už by autekla krev, znovu byli mrtví, jenže tentokrát
tor tohoto článku
nestříleli naši ,,osvoboditelé“, ale naše polinepoužil
cie a milicionáři. A začaly prověrky. Lidé,
kteří odsoudili okupaci a své názory včas
pružně nezměnili, byli vylučováni z KSČ, což vesměs znamenalo i ztrátu zaměstnání. Takový pan Karel Hašek, ředitel zdejší školy, by mohl vyprávět.
Došlo samozřejmě i na nestraníky a dokonce i na jejich děti.
Mohl bych vyprávět o dětech, které se kvůli rodičům nedostaly na střední
školu.
Na zásadní změnu jsme si museli počkat až do roku 1989.
PhDr. Jiří Chvojka
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Noc kostelů v Pyšelích
V pátek 25. května se konala celorepubliková akce Noc Kostelů.
Letos již po desáté.
V pyšelském kostele Povýšení sv. Kříže byl také kulturní program.
Od 17.00 proběhla Mše svatá, od 19.00 začal koncert vážné hudby. Bylo
na co se dívat a co poslouchat. Vystoupila sopranistka Vanda Kadeřábková – Březinová a doprovod na hoboj ji dělal její synek Matýsek. Teprve
desetiletý mladík úžasně zahrál na tak netradiční nástroj.
Na harfu nádherně zahrála paní Pavla Vondráčková – Jahodová
a doprovod ji dělali její malé žákyně harfenistky, které hráli naprosto
úžasně. Tento celek dokončila flétna, na kterou bravurně zahrála Eliana
Vondráčková.
Koncert byl nádherný a zajímavý, tolik harf pohromadě se v pyšelském kostele ještě nevidělo a neslyšelo.
Díky Vám umělcům za hudební zážitek a Vám divákům za skvělou
atmosféru. 					
KaIC
  

Přednáška v Poříčí nad Sázavou
V sobotu 12. května byla zajímavá přednáška s panem doktorem Jiřím
Chvojkou v Poříčí nad Sázavou. Návštěvníci se sešli před kostelem sv. Petra a Pavla, kde na všechny čekal kostelník pan Mareš. Pan doktor poutavě
vyprávěl o historii obce a hlavně tohoto svatostánku. Pak se posluchači
přesunuli do druhého kostela sv. Havla. Tam přítomné učarovala výzdoba
kostela, která je opravdu nádherná, vše vyřezáno ze dřeva. Pan kostelník
ukázal i kryptu a to bylo velice zajímavé.
Na přednášce se sešlo kolem třiceti návštěvníků a jeden dokonce přicestoval až z Příbrami.
Děkujeme pane doktore za velmi zajímavé a poutavé povídání. Také
děkujeme panu Marešovi, farnosti v Poříčí nad Sázavou i obci Poříčí nad
Sázavou za zpřístupnění do těchto historických budov.
Na další přednášce s pane doktorem Chvojkou již na podzim na shledanou.			
Kulturní a informační centrum
  

O letních cestách
Je před námi léto, čas dovolených a letních cest. Asi všichni se těšíme na odpočinutí, cestování nebo putování spojené s poznáváním nových míst a zajímavé,
možná někdy dobrodružné zážitky. Asi se všichni shodneme, že takový čas odpočinku a „dobití baterek“ je pro náš život velmi potřebný. Máme čas vydechnout,
být blíž s našimi blízkými, poznat něco nového…
Možná Vás překvapí, že odpočinek se vine i textem Bible a to již téměř od začátku, kde se dozvídáme, že i Bůh odpočíval. Objevuje se také v jednom
z Božích přikázání: Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Vidíme tu důležitost odpočinku! A tak se můžeme inspirovat a dopřát si jej, protože to prostě
k životu patří a je jeho příjemnou součástí.
O letních dovolených většinou také cestujeme nebo putujeme. I tady se můžeme nechat inspirovat Biblí, kde je putování spojené s časem na duchovní
zamyšlení, změnu a také přinášením svědectví o Bohu jiným. I to může být cílem našich letních cest – srovnat si myšlenky, hodnoty, priority. Uvědomit si, jak
se vyvíjí můj život a zda kráčím „ po správné cestě“. Možná přijde i rozhodnutí a impuls ke změně.
Při dovolených, třeba ve skupině kamarádů, zažíváme také společné cesty, které symbolizují společné zážitky, na které pak dlouho vzpomínáme. Tady
se často rodí dlouholetá přátelství postavená na hluboké vzájemnosti. I v Bibli se rodilo přátelství na cestách a ve chvílích, kdy oslovení vyslyšeli volání: Pojď
a následuj mě… jako třeba když Ježíš Kristus povolával učedníky. Toto volání je stále platné i pro nás.
Čas letních cest je také možností prožívat něco nového. Něco, co nás může inspirovat, obohatit, nadchnout. Je to radostné poznávání. Možná znáte ten pocit,
kdy stojíte v „němém“ úžasu na spatřenou krásou přírody, hor i lidského talentu. A i tady můžeme najít v Bibli podobný úžas, kdy velmi dávný prorok Izajáš
volá: Kdo stvořil toto všechno?
A tak Vám přeji krásné letní dovolené plné odpočinku, příjemných cest, hlubokých přátelství a poznávání krás. A přeji také nové „ nadechnutí“ k přemýšlení
o našich životech, o hodnotách a směřování, které Vás třeba povedou k otevření jedné z nejstarších a inspirativních knih – Bible.
Krásné prožití léta přeje
Martin Machek
Člen Křesťanského sboru Pyšely
www.kspysely.cz
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Dvacet pět let Pyšelského muzea
Pyšelské muzeum bylo zřízeno 15. října 1993, Obecním úřadem podle
zákona o obcích z roku 1990. Je to vlastně obnovené muzeum, protože před
45 lety už v Pyšelích muzeum bývalo v jedné místnosti tehdejšího Obecního
úřadu v domě č.p. 38. Jeho vedoucím byl pan Arnošt Chvojka spolu s muzejní
radou. Muzeum mělo už ve svých sbírkách na tisíc hodnotných exponátů.
V padesátých letech bylo však administrativním zásahem zrušeno a exponáty rozvezeny po okolních muzeích, bohužel hodně exponátů zmizelo.
Zachovala se ale Přírůstková kniha. První kapitola dějin Pyšelského muzea
se uzavřela.
Obnovené muzeum v roce 1993 vzniklo na základě rozrůstající se archeologické sbírky. U zámku se stavěla v devadesátých letech ČOV pro Domov
seniorů, takže z výkopů zeminy bylo vyzvednuto velké množství cenného materiálu střepů keramiky, kamnových kachlů, skla a kovů.
Všechny tyto nálezy byly předloženy odborníkům k posouzení v ČAV
v Praze, Kolíně, Kladně. Na základě těchto historických nálezů vznikla myšlenka o založení (obnovení) muzea v Pyšelích. Pan PhDr. Jiří Chvojka pyšelský rodák, pan Michal Vitanovský akad. sochař (s velkým zájmem o archeologii) a Zdeňka Srnská se stali spoluzakladateli Pyšelského muzea.
Ti nalezli pochopení pro tuto myšlenku u tehdejšího starosty Mgr. Vladimíra Paclíka, který nabídl pro uložení sbírek a budoucí muzeum prostory
v uvolněném bytě v obecním domě č.p. 34.
Následují pan starosta Stanislav Vosický dal zde zřídit stálou expozici Pyšelského muzea.
Paní Zdeňka Srnská se stala vedoucí muzea a začala energicky budovat jeho sbírky, vlastním sběrem při výkopových pracích u zámku i v obci
a v okolí na polích pyšelské lokality.
Sbírky muzea se začaly naplňovat také četnými dary od občanů a vrácením části exponátů z muzea v Říčanech, kde byly exponáty uloženy ze zaniklého muzea v Pyšelích.

V muzeu jsou sbírky:
archeologická, národopisná,
numismatická, historická (archiválie, fotografie), historické knihy, mapy a část expozice je věnována pyšelskému
rodáku světového významu,
univerzitnímu
profesoru
Emanuelu Rádlovi.
K dnešnímu dni má Pyšelské muzeum ve svých záznamech v přírůstkových knihách přes osm tisíc
velmi hodnotných exponátů.
Z důvodů malé výstavní plochy mohou být v expozici vystaveny jen některé exponáty s častějším obměňováním. Ty ostatní jsou uloženy v depozitářích (po půdách a skladištích).
Za dvacet pět let se reprezentovalo muzeum mnoha výstavami. Z přírůstků do muzea, nebo k významným výročím Pyšel a tak prostá existence Pyšelského muzea může být vlastně jeho úspěchem.
Bohužel budova muzea nezaznamenala od samého začátku žádné větší
opravy. Střecha je v havarijním stavu (tam zatéká), tak i schodiště. To je vše
ještě původní.
Peníze na opravy chybí a tak vyvstává otázka, jak dlouho ještě tento stav
vydrží. Mám vážné obavy o vzácné muzejní exponáty, které s důvěrou do muzea ukládali občané po svých předcích, pro příští generace, aby vlivem špatné
ochrany nezanikly!
Doufám se všemi dárci a příznivci našeho muzea, že další léta pro ochranu
památek v muzeu budou jen příznivé.
V případě zájmu o návštěvu muzea mimo otevírací dobu je možno se domluvit den předem na tel. č. 606 161 188		
Zdena Srnská
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Novinky z knihovny

DOPISOVATELÉ

Knihovna si pro své čtenáře připravila knižní novinky pro letní pohodičku. Jsou to tituly různých žánrů např. detektivní román, společenský román, psychothriller, naučná literatura i humorná. Přijďte si vybrat knihu na letní dovolenou. Například tuto?
Oběť bez tváře - Ahnhem Stefan
O dívce Grace – Doerr Anthony
Muž a žena – Viewegh Michal
Do posledního dechu – Bryndza Robert
Noční pták – Freeman Brian
Macbeth – Nesbo Jo
Krasojezdkyně – Moyesová Jojo
Tanečník – Deaver Jeffery
Někdo cizí v domě – Lapena Shari
V pasti lží – Paris B.A.
Hana – Mornštajnová Alena
Nejlepší pro všechny – Soukupová Petra
Důchodkyně nestřílejte – Mlynářová Marcela
Dalajlámova kočka – Michie David
Na co Alice zapomněla – Moriarty Liane
Mengeleho děvče – Ficherová Viola

Ztracený přístav – Frenchová Tana
Před pikolou za pikolou – Greenová Linda
Výlety podél Sázavy – Klich Ivan
Počátek – Brown Dan¨
Jsi jako slunce – Keleová –Vasilková Táňa
Transport na věčnost – Tichý František (autor dostal cenu Magnesia Litera 2018)
Deník malého poseroutky 12.díl – Kinney Jeff
Bakalářská práce – Vaculík David
Toto je malá ochutnávka knižních titulů v pyšelské knihovně. Kdo chce,
může se přijít podívat, zaregistrovat a půjčit.
Čtenářské poplatky na rok:
Dospělí 70,- Kč
Důchodci 50,- Kč
Děti do 15 let a studenti 30,- Kč
Těším se na Vaši návštěvu.

Kocourková Mirka
INZERCE
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Památné a vzácné stromy v Pyšelích

Památné a vzácné stromy se nacházejí ponejvíce v zámeckém parku, který byl vytvořen asi
v roce 1841, kde je zakreslen na mapě pocházející z této doby.
V jižní části zahrady pod zámkem roste mo- náměstí T.G. Masaryka před domem č.p. 38 ve ktehutný dub letní. V sedmdesátých letech minulého rém dříve býval Obecní úřad. Její jeden mohutný
století byl vichřicí roztržen na dvě poloviny. Byl kořen je vidět až ve sklepě tohoto domu.
ošetřen pracovníky Podblanického ekocentra, staDále se v Pamětní knize píše, že na velkou ražen železnými pásy a zakonzervován už dvakrát. dost občanů z nově nabyté svobody, byla zasazena
Škoda, že přišel o původní majestátní vzhled. na náměstí za pomníkem padlých vojínů lípa ReVichřice mu vytrhla dolní větev, která mu dodáva- publiky v roce 1919, tedy o rok později. Pomník
la zvláštní tvar koruny zvonu obráceného vzhůru. se několikrát přemisťoval, upravovalo se náměstí a
Tento strom má také svou historii, kterou bezpečně tak lípa byla také odstraněna. V roce 1925 se opět
známe.
sázela lípa na památku milovaného pana prezidenByla to velká sláva, když jej roku 1847 kurfiřt ta T.G. Masaryka k jeho 75. narozeninám a to opět
Vilém z Hassen-Kasselu se svojí manželkou sázeli. na náměstí. Kam přesně není známo.
Rok před tím zakoupil pyšelské panství pro svou
Na náměstí máme tři staré lípy. Lípa před mumanželku Karolinu. Připočteme-li dnes ku stáří zeem - lípa Svobody a naproti lípa před obchodem
dubu 6 let na sazenici, bylo by mu v tomto roce je Masarykova. Lípa před domem č.p. 38 má už
171 let. Na mapě je označen jako Vilémův dub.
své pevné určení.
Na této jižní zahradě za plotem za bývalým
Dále jsem se dočetla v Pamětní knize velmi
lihovarem roste vzácný strom. Jinan dvoulaločný zajímavou zprávu, na kterou jsem dlouho hledala
(gingo biloba). Je to prastarý listnatý strom, který odpověď. V Zavrací (ulicí Husovou doleva) na křirostl na naší zemi již před 180 miliony let. Z Číny žovatce cest je kamenný pomníček s nápisem ,,Na
se dostal do Japonska a Koreje. U nás v Čechách se paměť předání půdy drobnému lidu“. Za pomníčpěstuje od roku 1809. Má velice zajímavé vějířo- kem roste lípa, kterou si majitel pozemku oddělil
vité dvoulaločné listy. Na bývalé zámecké zahradě plotem ku svému pozemku. Ano podle katastráldosahuje tento strom (fosilie) úctyhodné výšky.
ní mapy je to tak správné, ale podle zprávy v PaPod bývalým pobořeným velkostatkem kam mětní knize patřila lípa k pomníčku. Píše se tam
kdysi ještě sahal zámecký park, roste jakoby za- o ní, že v roce 1934 tam byla zasazena školními
pomenutá Jedle ojíněná, je vysoká bezmála 30 m.
dětmi s panem učitelem Drastilem na oslavu deVrátíme se na nádvoří zámku a stojíme v úža- setiletého výročí od té události, když byla vládou
su před krásným pyramidálním dubem letním. Kdy vyhlášena pozemková reforma a část zkonfiskovabyl zasazen, není známo. Od samého začátku byl né orné půdy od zámku (asi 65 ha) byla předána
považován za Vilémův dub. Až sám pan doktor drobným žadatelům k užívání. Lípa byla nazvána
Chvojka při pohledu do staré mapy, se ujistil, že Švehlovou.
Vilémův dub roste na jižní zahradě pod zámkem
Antonín Švehla byl uznávaným ministrem
a podle vzhledu a stáří je dub na nádvoří mladší.
agrární strany (zemědělské) v této prvorepublikoTěsně u zámku po pravé straně z nádvoří ote- vé vládě. V té době, jak se píše v knize, tam byla
vřeme železná vrátka a dostaneme se na místo, vsazena ještě jedna lípa, (kterou si pamatuji i já)
kterému se říká ,,ostrůvek“. Tady roste starý Jasan stojí tam křížek a u něho mladá lipka, která vyrůstá
převislý.
z pařezu poražené lípy.
Při pohledu z tohoto vyvýšeného místa do jižní
Na hranicích pyšelského a Velkopopovického
zahrady upoutá mohutností a krásou rozkvetlých katastru nad osadou Dub rostla krásná borovice,
bílých květů Magnolie-šácholan.
která byla památkově chráněná. Často jsem tam
Vrátíme se na nádvoří zámku, projdeme kolem chodila na procházku, ke Křivskému mlýnu Křivé
už zmiňovaného krásného dubu vlevo do ovocné- Vsi a fotografovala jsem tam tu krásnou přírodu.
ho sadu a až na konci roste krásný Červenolistý Když jsem se byla před časem podívat u borovice
buk. V zámeckém parku, při krásné procházce je ani nebyla vidět v hustém porostu. Z borovice zůmožno vidět hodně vzácných stromů a keřů, ale stal jen mrtvý pahýl, torzo. Náhodou tam ke mně
nejsou tak zvláštní a výjimečné jako jsme viděli přišla starší žena a vyprávěla o borovici. Její děd
dosud.
tam pracoval na poli, oral s párem koní. Udělalo se
Je zde pěkné lipové stromořadí, kaštany, jasa- mu špatně, tam klesl pod borovicí a zemřel.
ny, habry. Z jehličnanů jsou to jedle, smrky a modNa borovici byl dlouho umístěný železný kříříny. Po upravené pěšině se vrátíme na pyšelské žek, vrostlý do těla borovice až najednou tam křínáměstí, na kterém po rekonstrukci v roce 2010 je žek nebyl, zmizel.
vysázeno hodně mladých stromů.
Borovice byla velmi zvláštního vzrůstu, byla
Na pyšelském náměstí rostou také staré pa- námětem pro pyšelské fotografie a malíře. Divamátné stromy, o kterých jsem se dočetla v Pamětní delní ochotníci ji prý měli namalovanou na oponě.
knize Pyšel z roku 1908.
V muzeu máme několik krásných fotografií této
Na památku tragické smrti Mistra Jana Husa borovice.
r. 1415 byla v roce 1915 (za válečné vřavy I. světoVažme si a ochraňujme ty krásné staré stromy,
vé války) vsazena Husova lípa, která roste na konci jsou němými svědky naší dávné minulosti.
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Ku stému výročí republiky bude také vysazena
lípa…
Památné a vzácné stromy v Pyšelích a okolí
Jinan dvoulaločný – za východním plotem zahrady hasičské zbrojnice
Pyramidální dub letní – nádvoří zámku

Dub letní – Vilémův – jižní zahrada pod
zámkem
Magnolie-šácholan – jižní zahrada, pod balkonem
zámku
Jasan převislý – těsně u zámku na pravé straně
(ostrůvek)
Buk červenolistý – zahrada ovocného sadu severovýchod od zámku
Lípa Svobody – náměstí T.G. Masaryka r. 1919
Lípa Husova – náměstí T.G. Masaryka r. 1915
Lípa Masarykova – náměstí T.G. Masaryka
r. 1925
Lípa Švehlova – u pomníčku z roku 1925 vysazena r. 1934

Jedle ojíněná – na místě zahrady pod bývalým
velkostatkem proti Sokolovně výška cca 25m
Zdena Srnská

vedoucí muzea
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Pyšelská Bicyklovka
Letos se již počtrnácté uskutečnila v úterý 8. května Pyšelská Bicyklovka. Počasí bylo na kolovýlet přímo ideální. Cesta byla natrasována
již tradičně na tři délky, 77 km, 44 km a 22 km. Nejde o závod, ale cyklistický výlet. Cílem všech účastníků je pokud možno dojet v 16 hod.
na smluvené místo, kterým letos byla již tradičně Restaurace Sokolovna.
Celkem se letos Bicyklovky zúčastnilo 38 cyklistů. V cíli každý obdržel čokoládovou medaili a diplom.
Trasy jako každý rok připravil trasér Zdeněk a moc se mu povedly.
Pro ty, kteří se nezúčastnili a chtěli by si trasy projet, je možné je získat
na www.cykloserver.cz. Najdete tam mapu i výškový profil tras letošních i minulých.
Těšíme se již na další ročník, sportu a setkávání zdar.
Martin Kolář
INZERCE

CY K L OCEN T RUM

Prodejna servis půjčovna
elektrokola jízdní kola koloběžky
Prodejce a autorizované servisní centrum
Apache Bicycles (elektrokola, jízdní kola)
Prodejce elektrokol SENSE
Prodejce elektrických koloběžek PERUT
Servisní centrum vidlic a tlumičů SR SUNTOUR
Servisní centrum pohonů BOSCH
Najdete nás: Hlavní 33, 251 66 Senohraby
(u nádraží)
Provozní doba:
Pondělí až sobota 9-17 hodin
Neděle a mimo otevírací dobu dle telefonické dohody.
Telefon: 732 339 989
www.depo33.cz

17

DOPISOVATELÉ

duben, květen, červen 2018

III.ročník Pyšelského kopečku je za námi

Pod záštitou města Pyšely, Komory veterinárních lékařů ČR a za přispění společností Auto Opat a Cymedica jako hlavních sponzorů se 21.4.2018 uskutečnil
již III. ročník běžeckých závodů Pyšelský kopeček. Celou akci organizoval pyšelský sportovní spolek 3P, z.s společně s Veterinární nemocnicí AA-Vet Praha a
běžeckou prodejnou Run4ever z Jesenice u Prahy.
Ještě před hlavním závodem se na start postavilo 70 dětí v rozmezí 5-15let. Ty absolvovaly svoje dětské závody v běhu na 100, 300, 500 a 1000 m. Jak jsem
pozoroval jejich nadšení a zaujetí pro sport, tak bych se skoro vsadil, že jsme měli možnost vidět nějakou budoucí Jarmilu Kratochvílovou nebo Ludmilu Formanovou, popřípadě Jakuba Holušu či Michaela Šnebergera. Určitě budeme všichni držet dětem palce ať se jim daří nejen ve sportu, ale i v jiných oborech prospěšných naší krásné zemi. Každý malý závodník byl hned po doběhnutí odměněn originální pojídatelnou medailí, které nachystali a nazdobili mámy z KRPŠ
spolu s Mirkou Kocourkovou. Samozřejmě dostali i diplom a ti nejrychlejší v jednotlivých kategoriích získali hodnotné ceny od partnerů akce, hlavně plyšáka
Maxíka. V následné tombole pak na každého vyšla
nějaká ta malá pozornost od dalších partnerů akce.
Děti se také mohly vyřádit na skákacím hradě, na
fotbalovém „greenu“ při lekcích golfu nebo lukostřelbě na stánku Decathlonu.
Po vyhlášení dětských šampionů následovala
pyšelskokopečská klasika – Dog dancing v podání
Zuzky Příhodové a Čikiny. Letos to bylo na motivy
zhudebnělé běžecké mantry „Když nemůžeš, tak
přidej víc“. Paráda! Jeden by neřekl, co všechno je
ten pes se schopen naučitJ.
Po vyhlášení dětských vítězů a dog dancing
show se už všichni připravovali na vrchol závodního dne. Před místním fotbalovým hřištěm, které
poskytlo sportovcům a jejich doprovodu zázemí,
šatny, sprchy i občerstvení, se nachystali nedočkaví
běžci a psí závodníci.
Před jednou hodinou po poledni odstartovali
canicrossaři, následováni v 10 minutových intervalech běžci na 21km, resp. 10.5 a 5km. Na startu se
letos sešlo celkem 170 závodníků, z toho cca 40
s čtyřnohými kamarády a skoro padesátka veterinárních lékařů a asistentů.
Trať závodu zůstala stejná, jen byla ve srovnání s předchozími ročníky znatelně sušší a tedy i tvrdší. Závodní okruh měří 10,5km a v kratší verzi se běžel
jednokolově, v delší pak dvoukolově (tj 21km). Trasa závodu vedla z 90% po lesních cestách a stezkách a závodníci překonali slušné převýšení 350m v jednom
kole. Letos jsme přidali i 5km „hobby“ trať, která tu závodní částečně kopírovala. Společným byl úvodní kilometr a hlavně závěrečný 1.5km dlouhý „Kopeček“
k naší dominantě Loretě. Tady si parádního převýšení užívali závodníci všech skupin. Pyšelský kopeček se také běžel jako 3. ročník Mistrovství ČR veterinárních lékařů a asistentů v krosu a canicrossu.
Stejně jako loni se moderování ujal Jan Smetana z České televize, který ačkoli očekával narození
potomka, neváhal a přijel. Loni vysoko nasazenou
laťku spíš ještě překonal a budeme doufat, že nám
zachová přízeň a dorazí i napřesrok. Zcela pohodově odmoderoval celý den, aniž by se mu vytratil úsměv z tváře. Spolu s Peterem navíc dámám
předvedl své mužně chlupaté nohy ve skotské sukni, což se taky hned tak nevidí,že J.
Oproti loňskému ročníku, kdy bylo podzimně
chladno a deštivo, se letos počasí vydařilo více než
dobře. S lehkou nadsázkou by se dalo říci, že na
Pyšelském kopečku začalo parné a suché léto, které nás pronásleduje až doposud. Ale zase se díky
tomu mohla uskutečnit i Afterparty s rockovou
kapelou Green Day revival i skvělými Pyšelskými Buráky. Opět se také podařilo zajistit zajímavé
partnery akce – společnosti Auto Opat s možností
vyzkoušet si přímo na místě nového Kodiaqa nebo
společnost Jablotron a Decathlon jako partnery
tomboly.
Další odstavec bychom mohli směle nazvat MLÁDÍ VPŘED. Závod na 5km totiž naprosto ovládla nastupující generace. Mezi muži byli na prvních
4. místech tři adolescenti mezi 10-16lety! První místo Honza Příhoda 16let v super čase 00:25:26.4, třetí Marek Matějka (10) za 00:30:49.9 a na čtvrtém Adam
Šintál (11) za 00:32:03.9. Vítěz měl tedy v kopcovitém terénu průměr 5:05/km! Na rozdíl od autora článku, který by byl z takového času šťasten, byl tento mladý
„preťěkár“ vysloveně zklamán. Jak řekl ihned po doběhnutí Honzovi Smetanovi, čekal čas tak kolem 4:00/km. To máme dneska mládež, co? :)
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Mezi ženami na 5km byla první třináctiletá Alexandra Silvey za 00:28:55.1, což byl celkově třetí(!)
nejrychlejší čas. Na třetím místě byla Julie Matějková (14) ze známé pyšelské sportovně laděné rodiny za
00:33:31.7.
Vtipný byl také outfit čtvrtého v pořadí. Jeho „běžecký“ slamáček působil jako by si majitel jen tak odskočil z práce na levandulovém poli někde v Provence. Jeho výkon však byl jak vystřižený ze závodů atletické
Golden League.
Opětovně jsme také vyhlásili soutěž o nejrychlejšího Pyšeláka/lačku na obou tratích, které s přídomkem
„Je rychlejší než vítr“ získali : Patrik Roštík na 21km časem 1:43:47, resp. Matěj Stránský na 10,5km za
56:41. Mezi ženami byla nejrychlejší Jindra Marešová, která běžela 10,5km, s časem 01:21:52. Všem srdečně
blahopřejeme!
Fotografie ze závodu najdete na odkazu zonerama.com/Pyselskykopecek. Krátké video z tohoto
i předchozích ročníků můžete shlédnout na kanálu youtube.com. A koho budou zajímat i výsledky a časy,
najde je na stránkách časomíry stopnito.cz. Vše na jednom místě pak najdete na webových stránkách závodu
run-4ever.cz/Pyselskykopecek/.
A protože takový závod spoluorganizuje spousta lidí, sluší se jim poděkovat.
Hasiči jako vždy zabezpečili trať pro dětské závody v okolí fotbalového hřiště a přeběh přes silnici v ulici
Na Košíku. Holky, tedy spíše skvělé a ještě k tomu naše ženy J (z KRPŠ) si vzali na starost organizaci dětských závodů a zapisování diplomů. A že jich bylo, těch dětí i diplomů! Vlastní průběh dětských závodů byl
bezchybně zajištěn Jankem Nešporem a Tomášem Matějkou. Startovní pistoli třímala Dana Drábová.
Sokolové stejně jako loni obstarali občerstvovací stanici v nejvyšším bodě trasy na Loretě. Venca Zoubek
nám sjednal zapůjčení návěsu, na kterém zahráli kapely v rámci po závodního programu. Fotbalisté nám pomohli se zázemím v jejich kabinách a přípravou startovní plochy. Pavel a Mirka Kocourkovi s Mílou Krámkem
zařídili občerstvení (zase ty super klobásky, mňam).
Nezbytnou součástí závodu je i kontrola na trati a druhá
„občerstvovačka“ po cestě, o což se postarali manželé Horákovi, Jindra Fanfrlík a Martin Kolář. Těmto také patří poděkování
za ranní revizi trati a odklizení značení trati po závodech.
Nelze nezmínit ani Lojovické hasiče, kteří pohlídali, aby
se nikomu nic nestalo v místech, kde závod křížil silnici za
Lojovicemi.
Bezvadné byly malé slečny Julie, Anička, Štěpánka, Johanka, Alex a Eliška, které stejně jako loni nachystali Vesmírný
stánek, kde prodávali vlastnoručně (!) upečené mufiny, karamel,
čokoládové sušenky, domácí flapjacky …. a výtěžek letos věnovali Záchranné stanici pro zvířata ve Vlašimi.
Soudě podle ohlasů, které nám vycvrlikali vrabci a poslal
strejda Zuckerberg na fcb, se celá akce vydařila. A za to patří
všem spolupořádajícím i účastníkům ještě jednou velký dík.
A za rok, přesně 13.4.2019 ahoj na startu nebo na koncertu J.
Za pořádající spolek 3P, z.s. se s Vámi na 4. ročník těší
Petr Gbelec a Peter Matisko
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Novinky ze stolního tenisu
V uplynulé sezóně 2017-18 jsme do okresních
soutěží přihlásili 3. družstva.
,,A“ družstvo skončilo v I. třídě na devátém
místě. Sestava: Chrt, Černý, Vejmelka, Jiráň, Dráb.
,,B“ družstvo se umístilo ve III. třídě na třetím
místě. Dlouho bojovalo o postup do vyšší soutěže,
nakonec to nevyšlo.
Sestava: Ptáček, Kovařík, Melíšek st., Hrach,
Gončar.
,,C“ družstvo jako nováček V. třídy, vyhrálo
dlouhodobou soutěž a postoupilo do IV. třídy. Sestava: Klinderová, Svašek, Tvrdý, Garay, Melíšek
ml..
Touto cestou děkuji všem vedoucím družstev
a hráčům za reprezentaci Pyšel.
Dne 21.4. 2018 jsme uspořádali již 4. ročník ,,Memoriálu Karla Kulovaného“. Do soutěže se přihlásilo 32 hráčů, to je plná kapacita naší

tělocvičny. Turnaj měl velmi dobrou úroveň, což
není u nás novinka. Do soutěží se přihlásili hráči,
kteří hrají krajské soutěže. Dva naši hráči se dostali
do čtvrtfinále – M. Chrt, J. Kovařík a M. Černý bojoval o 3. místo, ve kterém prohrál a skončil čtvrtý.
Výsledky:
Muži:
J. Dohnal Benešov
J. Šturc Benešov
I. Bárta Benešov
Ženy:
K.Strnadová Velké Popovice
I. Klinderová Pyšely
A. Kulovaná Pyšely
Čtyřhry:
Košař – Dohnal Benešov
Šturc – Betuštiak Benešov
Hrazdíra – Bárta Benešov

Útěcha:
P. Jíša louňovice pod Blaníkem
R. Karálek Velké Popovice
M. Hrach Pyšely
Do přípravky stolního tenisu chodilo momentálně pět chlapců a pět dívek. Někteří se ukazují,
že by mohli být perspektivní. Potřebujeme mladou
krev, vždyť průměr našeho ,,B“ družstva je nad 60
let. Chystáme se koncem září, že uspořádáme den
otevřených dveří (termín upřesníme na plakátu).
Zde si budou moci zájemci zahrát mezi sebou, či
s našimi hráči. Zároveň třeba objevíme novou posilu do našich řad. Vždyť roste výstavba nových
baráků, tím pádem přibývá nových občanů a oni
možná ani nevědí, že je tu možnost hraní.
Přeji Vám pěknou dovolenou, dětem nádherné
prázdniny.
Za stolní tenis Jarda Vejmelka

Pyšeláci v Brandýse – 27. 5. 2018
Poslední květnový víkend byl pro nás velkou
událostí. Po osmi měsících intenzivního tréninku nás čekalo první veřejné vystoupení, a nebylo
zrovna malé. Do Brandýsa nad Labem se sjelo
přes tisíc cvičenců, sokolské cvičiště Jindry Vaníčka praskalo ve švech a vedro bylo k zalknutí.
Ještěže pod lípami na dekách byl dostatek stínu pro
všechny.

Nacvičili jsme celkem čtyři skladby. Méďové jsou skladba pro rodiče a malé děti s náčiním
v podobě medvědů složených v sáčku. Hudba je
složená z písniček o medvědech. V peřině už cvičí žákyně buď se stuhami, anebo s molitanovými
kladinami na hudbu z muzikálové pohádky V peřině. A Siluety jsou pro dorostenky a mladší ženy
s obručemi na hudbu skupiny Mandrage. Skladbou
Ženobraní zase reprezentují ženy z více věkových
kategorií – časté je, že zde po boku cvičí dcery a
matky zároveň. Doprovodem jsou písně skupiny
Čechomor. Ženy cvičí bez náčiní.
20

Pro Siluety a Ženobraní tréninky začaly už
v sobotu v odpoledních hodinách a trvaly do večera. Druhý den brzy ráno přišly na řadu tréninky
dětí, a pak už nás všechny čekala generálka.
Hodinu po poledni vyšel do ulic průvod,
ve kterém plápolal i prapor pyšelských sokolů, jemuž přibyla stuha v upomínku na účast naší jednoty v Brandýse. My cvičenci jsme si ale užívali
zaslouženého odpočinku.
Ve 14:30 to vypuklo! Průvod dorazil zpět
na cvičiště a po vyvěšení praporů začínáme. Nejprve jsme vzbudili malé spáče, abychom odcvičili
skladbu Méďové. A pak šlo vše podle plánu. V peřině odcvičily děvčata s přehledem. Následovalo
Ženobraní a Siluety, které také dopadly velice dobře. Kolem páté hodiny máme všichni odcvičeno
a vracíme se celí unavení, ale plní zážitků zpět
do Pyšel.
Program sletu v Brandýse:
Slavnostní zahájení
Mažoretky
Cesta
Méďové
Borci
V peřině
Vivat Vivaldi
Noty
Ženobraní
Děti, to je věc
Spolu
Růžový panter
Siluety
Cirkus
Princezna republika
Pozvánka na XVI. Všesokolský slet
Závěr V Brandýse cvičili:
Siluety
Heřmanová Kateřina
Linhartová Martina
Horáková Štěpánka

Kondášová Klára
Vašourková Aneta
Bartíková Veronika
Bartíková Kateřina
Blokešová Kateřina
Brousková Nela
Čálková Karolína
Hevlerová Aneta
Kocourková Nela
Mikliczová Petra
Nádvorníková Adéla
Pášová Ladislava
Zaradičková Anna
Ženobraní
Bartíková Tereza
Heřmanová Kateřina
Linhartová Martina
Havelková Zlata
Sládková Ivana
Bubeníková Miloslava
Heřmanová Jitka
Horáková Jana
Karásková Vladimíra
Křížalová Barbora
Nováková Hana
Podholová Kateřina
Račanová Dana
Smutná Dana
Šebková Hana
Trousilová Irena
V Peřině
Horáková Štěpánka
Zoubková Aneta
Karásková Natálie
Karlová Sára
Kordíková Veronika
Krampolová Lujza
Lázničková Karin
Nádvorníková Michaela
Nekovářová Veronika
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Pášová Anita
Pěkná Kateřina
Peřinková Simona
Svobodová Linda
Virágová Anna
Vlčková Rosálie
Méďové
Bartíková Tereza a Bartíková Amálie
Heřmanová Kateřina a Heřman Vilém
Kondášová Klára a Kondášová Magdaléna
Havelková Zlata a Havelková Eliška
Sládková Ivana a Bartíková Rozálie
Smrčková Lenka a Smrčka Matěj
Vlčková Martina a Kostrhoun Antonín
Vašourková Aneta a Vašourková Natálie
Srdečně Vás zveme na XVI. všesokolský slet, který začíná 1. 7. 2018 průvodem historickým centrem Prahy. Celý týden budou probíhat pódiová vystoupení,
Sokol Gala, ale i kulturní a společenské akce, mj. divadelní představení „Kde domov můj“ a loutková představení pro děti
(přesné informace: https://slet.sokol.eu/sletove-dny-v-praze/).
Slet završí hromadné skladby v Edenu 5. a 6. července, kterých se aktivně účastníme.
Vstupenky lze zakoupit na: https://www.ticketportal.cz/Event/XVI_vsesokolsky_slet_Praha_2018.
Česká televize bude celý týden vysílat vstupy ze sletu a oba programy budou odvysílány živě.
I. program
II. program
Slavnostní zahájení
Zahájení II. programu
Princezna republika, senioři
Spolu, dorost, muži, ženy
V peřině, mladší žákyně
Noty, předškolní děti
ČASPV, gymnastická koedukovaná skladba
Cirkus, starší žactvo
Dánsko, dorost
Cesta, ženy
Děti, to je věc!, mladší žactvo
Méďové, rodiče a děti
Cirkus, starší žactvo
Děti, to je věc!, mladší žactvo
Ženobraní, ženy
Ženobraní, ženy
Borci, dorostenci, muži
Borci, dorostenci, muži
Siluety, dorostenky, ženy
Siluety, dorostenky, ženy
Výkonnostní sport ČOS
Princezna republika, senioři
Spolu, dorost, muži, ženy
Slavnostní závěr
Závěr I. programu
Za T.J. Sokol Pyšely Heřmanová Kateřina
  

Sokolská rodinná tradice

Také Tělocvičná jednota Sokol Pyšely má ve svých řadách členy, kteří lásku k Sokolu zdědili po svých předcích. Příkladem je rodina Sládkova, jejíž členové odjakživa odváděli pro tento spolek velký kus nezištné práce.
Pyšelský Sokol byl založen v roce 1912 a shodou okolností se v tomto roce narodil pozdější nestor pyšelských sokolů, bratr Josef Procházka. Celý svůj život
prožil v Pyšelích a většinu volného času věnoval sportu, kultuře a práci pro Sokol. Cvičil na všech sletech a i spartakiádách, které museli sokolové přijmout jako
nutnost, pokud chtěli ve své činnosti pokračovat. Jako jeho dlouholetý činovník se významně podílel i na obnově naší jednoty po revoluci v roce 1989 a zdárně
tak nastartoval její další činnost.
Jeho dcera Alena Sládková pokračovala, a dosud jako předsedkyně revizní komise pokračuje, v rodinné tradici sokolské. Během jejího působení jako starostky naší jednoty vešel Sokol Pyšely ve známost zejména po kulturní stránce, kdy díky její významné podpoře úspěšně pracoval kvalitní ochotnický divadelní
soubor.
Na žádné akci dnes nechybí její snacha Ivana Sládková, která zajišťuje veškeré dětské programy, a se svými dcerami, Terezou, Kateřinou a Klárou, mají lví
podíl na pořádání sokolských šibřinek v Pyšelích. Zejména její dcera Tereza Bartíková v sobě objevila spoustu „sokolských genů“ a již několik let cvičí mladší
a starší žákyně a jako náčelnice naší jednoty organizuje sportovní akce pro děti i dospělé. Nyní má v naší jednotě na starosti zajištění celého nácviku na letošní
XVI. všesokolský slet a vše okolo něj, což je v její pozici nastávající matky třetího potomka a současné maminky dvou malých děvčátek, Rozálie (4) a Amálie
(2), výkon hodný obdivu.
Netřeba dodávat, že všechny jmenované, mimo babičky Alenky Sládkové, která vzhledem ke svému věku bude přihlížet, na sletu cvičí a aktivně se na jeho
průběhu podílí. Díky těmto lidem, kteří nezištně a zodpovědně věnují našemu spolku svůj čas a energii, náš Sokol stále žije.
Za T.J. Sokol Pyšely Jarda Chalupa
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T.J. SOKOL PYŠELY

Radost z pohybu
V sobotu 16. června byla radost z pohybu vidět
po celý den ve Voticích, kde se na stadionu konal
Středočeský slet Sokolské Župy Blanické.
Byla to oslava sportu a velká příprava na XVI.
Všesokolský slet, který se uskuteční 5. a 6. července v Praze.
Sešlo se zde mnoho cvičenců jak se Středočeského kraje, tak i ze vzdálených míst. Slavnostní
ráz celému odpoledni dodala přítomnost krajské
hejtmanky Jaroslavy Pokorné – Jermanové a také
autoři jednotlivých skladeb.
Na programu byli MÉĎOVÉ – rodiče a děti,
NOTY – předškolní děti, SILULETY – dorostenky
a ml. ženy, CIRKUS – starší žactvo, PRINCEZNA
REPUBLIKA – muži a ženy, V PEŘINĚ – mladší
žákyně, CESTA – ženy, BORCI – muži.
Tribuny byly zaplněné a diváci nešetřili potleskem, protože všechny skladby, které jsme viděli cvičenci v pestrých úborech a na pěknou hudbu
zacvičili s chutí a elánem.
Já a se mnou i několik Pyšeláků jsme byli pyšni na naše, a to ještě když hlasatel uváděl jednotlivé skladby, kdo a odkud v nich cvičí. Tak jsme
slyšeli, že např:…..tuto skladbu cvičí sokolové
z Tábora, Vlašimi, Volyně (a další města) a ze
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Sokola Pyšely. To bylo opravdu moc milé a já na
tribuně jsme tomu byla ráda, protože je to velká
zásluha náčelnice a zároveň vedoucí nácviku Terezy Bártíkové a Kateřiny Heřmanové. Obě odvedly
dobrou práci, když nacvičovali skladby MÉĎOVÉ, SILULETY, V PEŘINĚ a ŽENOBRANÍ.
Za to jim patří velký dík.
Tento článek jsem psala pod velkým dojmem
nejen za sebe, kde jsem viděla na stadioně cvičit
své tři vnučky a jednu pravnučku, ale i za ostatní
rodiče nebo prarodiče, protože v těchto skladbách,
kde nacvičuje 55 cvičenců se sešly celé rodiny. Tak
jim všem budeme držet palce, ať se jim v Praze
dobře cvičí.
Seznam cvičenců z Pyšel ve Voticích
Siluety
Bartíková Kateřina
Bartíková Tereza
Bartíková Veronika
Brousková Nela
Čálková Karolína
Heřmanová Kateřina
Horáková Štěpánka
Kondášová Klára
Linhartová Martina

Nádvorníková Adéla
Pášová Ladislava
Smutná Vendula
Vašourková Aneta
Zaradičková Anna
Méďové
Havelková Zlata a Havelková Eliška
Heřmanová Kateřina a Heřman Vilém
Kondášová Klára a Kondášová Magdaléna
Sládková Ivana a Bartíková Rozálie
Smrčková Lenka a Smrčka Matěj
Smutná Vendula a Smutný Tobiáš
Vašourková Aneta a Vašourková Natálie
Vlčková Martina a Kostrhoun Antonín
V Peřině
Horáková Štěpánka
Kadeřábková Nela
Karásková Natálie
Kordíková Veronika
Lázničková Karin
Nádvorníková Michaela
Nekovářová Veronika
Pášová Anita
Pěkná Kateřina
Nádvorníková Bohumila

DOPISOVATELÉ
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Ekorada na tento měsíc: Na plevel bez chemických zbraní!
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) označila nyní nejvíce používaný herbicid Roundup za
pravděpodobně karcinogenní, je podezřelý z poškozování hormonální soustavy, genů, vývoje plodu a průběhu
těhotenství. Zbytky Roundupu byly nalezeny v 60 % zkoumaných vzorků lidské krve, výskyt byl též prokázán ve
100 % zkoumaných vzorků zajíců polních v ČR. Výrobce sám přiznává vysokou toxicitu herbicidu pro vodní
organismy. Jde o totální herbicid a nepůsobí tedy výběrově – hubí vše. Je rozumné takové látky rozprašovat ve
velkém? Jak se s plevely zápolilo ještě před příchodem „doby jedové“?
Zkuste likvidovat plevel bez postřiků


Plít se prostě musí. Mechanická likvidace je sice pracnější, avšak mnohem méně zatěžuje vaše zdraví a životní
prostředí, než chemická.



Pravidelnost a správné načasování. Staré přísloví praví: plevel roste nejvíce na poli neobdělávaném. Navíc
není nezbytné mít celoročně všechny plochy absolutně čisté.



Funguje mulčování. Půdu na záhoně udržujte zakrytou, plejte dřív, než plevel vysemení a ponechte vytrhaný
jej ležet na povrchu – zabráníte tak jeho dalšímu růstu a vysychání půdy.



Vyzkoušejte ekologicky šetrné herbicidy, vroucí vodu, zasypat spáry sterilní výplní apod.



Pěstujte více druhů rostlin najednou – zlepší se jejich odolnost vůči plevelům i hmyzím škůdcům.



Podporujte užitečné živočichy v okolí – hmyzožravé ptáky, dravé druhy hmyzu, včely aj.



Na dlažbách lze ničit plevel plamenem (plamen spálí i semena, pozor na riziko požáru). Na zpevněné povrchy
lze použít rotační kartáče (např. chodníky v obcích).

Když už používáte postřiky


Dodržujte ochrannou vzdálenost od sousedního pozemku, od místa využívaného veřejností, od vodního toku,
od rybníka (aj.), hranice vymezeného území může obec nařízením rozšířit.



Postřik neprovádějte tam, kde je častý výskyt dětí, psů aj.



Postřik provádějte za optimálních podmínek stanovených výrobcem, používejte směrové trysky.



Používejte jen nezbytné účinné množství a koncentraci přípravků.



Při hoření herbicidů může docházet ke vzniku toxických zplodin; zbytky a prázdné obaly patří do
nebezpečného odpadu.

Další informace a návody najdete např. adrese
www.ekoporadna.cz/images/Texty/Studie_na_web/Metodika_Nechemické_plevele.pdf, nebo se obraťte na
ekoporadnu ČSOP Vlašim na adrese www.podblanickeekocentrum.cz.
Správnou péčí o pozemek můžete podpořit své zdraví a zlepšit kvalitu životního prostředí.
Uvážlivým nakupováním můžete podpořit produkci potravin pěstovaných s nulovým či s minimálním
množstvím chemie.

Ekoporadna ČSOP VLAŠIM poskytuje veřejnosti, obcím a školám služby zdarma
a je podporována Středočeským krajem.
ekoporadna@csop.cz

kartáč na dlažbu

likvidace plevele horkou vodou
pletí

23

HASIČI

Díky Nadaci Agrofert mají hasiči Pyšely hasící
hřeby Dafo.
Hasící hřeby Dafo umožňují efektivnější hašení s vyšší kulturou a s tím ruku v ruce jdoucí nižší
spotřebou vody.
Touto novou technikou za použití kombinace
obranných a útočných hasicích hřebů mohou hasiči dostat oheň pod kontrolu rychleji. Vzhledem
k tomu, že nemusí otevírat dveře, okna ani dělat
velkou díru ve střeše, zabrání tak nežádoucímu přístupu kyslíku do objektu.
Hašení je rychlé díky atomizované mlze, která
se dostane k nejteplejším částem ohně. Atomizované kapky zaručují odpaření téměř celého objemu vody. Čím více vody se odpaří, tím rychlejší
a účinnější je hašení.
Každý hasicí hřeb využívá pouze 70 litrů vody
za minutu při tlaku 8 barů a 90 litrů za minutu při
maximálním tlaku – tedy 40 barů. Velmi rychlé
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Hasící hřeby

hašení v kombinaci s nízkou spotřebou vody snižuje škody na majetku způsobené vodou
na minimum.
Hasicí hřeb je vyroben z nerezavějící oceli,
váží 1,2 kg a je dlouhý 52 cm. Hřebíkové kladivo
váží 2,7 kg a je vybaveno bezpečnostním páskem
pro upevnění na zápěstí.
Hřeby se dělí na obranné a útočné – zatímco
obranné vytvářejí vodní clonu o průměru zhruba
5 metrů, útočné stříkají roztříštěným proudem
do vzdálenosti až 8 metrů.
Hřeby se standardně zatloukají do míst, kde

je předpokládána nejvyšší intenzita požáru a to ve
vzdálenosti přibližně 5 až 7 metrů od sebe. Samotné hašení pak probíhá zhruba ve dvacetivteřinových intervalech s minutovými přestávkami.
Kromě samotného hašení hřeby samozřejmě
také intenzivně ochlazují prostor, ve kterém hoří,
což téměř eliminuje riziko jevů jako je flashover
či backdraft.
V celkové částce 48 097,-Kč byl Nadací Agrofert zakoupen 1x útočný hřeb 0,5m, 1x obranný hřeb 0,5m, 1x útočný hřeb 1,5m a prorážecí
kladivo.
Podle zastoupení firmy Nordex Europe s.r.o.,
která hřeby dodává, jsme první SDH v ČR, které
si hřeby pořídilo.
Potřebné vybavení k hasícím hřebům jako jsou
hadice D25, rozdělovač C/DCD, proudnici Debolite 150 a 2x přechod D/C si zakoupilo naše SDH
z vlastních zdrojů.		
Jan Smutný

Sbor dobrovolných hasičů v Pyšelích
Vás srdečne zve na oslavy

140. výročí založení sboru,
které se konají

15. září 2018
v Pyšelích

Kde?



hasičská zbrojnice
zahrada hasičské zbrojnice
přízemí budovy městského úřadu
prostory náměstí T. G. Masaryka

Co bude k vidění?
výstava dokumentace o činnosti hasičů
výstava historické i současné techniky
ukázky zásahů

Těšíme se na Vaši účast
Občerstvení zajištěno
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ZA PŮVODNOST A OBSAHOVOU SPRÁVNOST RUČÍ AUTOR

TISK MĚSTSKÝ ÚŘAD PYŠELY

