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

Milé sousedky, milí sousedé,

i když to tak při pohledu ven nevypadá, začalo jaro.
Určuje se všelijak: někdy podle počasí a jindy podle kalendářní rovnodennosti; ale skutečný, nepochybný, rozhodující první jarní den je ten, kdy se
člověk odhodlá, a začne mít jarní náladu. Náladu
se usmát, vyhrnout si rukávy a začít uklízet. Ve své
duši i okolo sebe.
V následujících dnech a týdnech nás čeká
spousta práce. Ale i společné zábavy. V sobotu
7. dubna přivítáme nové občánky, tentokrát po delší
přestávce znovu na městském úřadě. Další sobotu,
14. dubna, půjdeme již tradičně uklidit veřejná prostranství od nepořádku, který přece jen leckomu
odpadne od ruky. Také nás čeká třetí ročník Pyšelského kopečku. A další a další věci. Chystáme
pro vás nový web, kde se o všem, co se v Pyšelích
a okolí chystá, dozvíte v přehlednější a zajímavější
formě než doposud. Koukněte také občas na Facebook Infocentrum Pyšely. Pokud nemáte tyhle nové
technologie v lásce, přijďte se do informačního
centra poptat. Ať vám nic neuteče.
Když je řeč o úklidu, hned mi vytane na mysli
téma, které musíme naléhavě řešit. Náš systém likvidace komunálního odpadu přestává vyhovovat.
A hlavně: náklady na likvidaci odpadu stále rostou
a porostou i do budoucna, zejména s blížícím se
zákazem skládkování. K tomu ČR přistoupí nejpozději v roce 2024. Produkce odpadu je velká,
snižovat se jí nedaří. Představme si, kolik odpadu
vyprodukuje jedna průměrně velká rodina týdně.
Zamysleme se nad tím, kolik z nás odpad třídí,
a kolika z nás je to lhostejné. Třídění odpadu námi
obyvateli má jako primární cíl snížit negativní
dopad produkce obalového průmyslu na životní
prostředí. Účelem třídění odpadu je separovat z komunálního odpadu ty složky, které je možné dále
využívat a poskytnout je tak zpracovatelům k využití. Tím zároveň umožníme i snížení nákladů, které s sebou likvidace komunálního odpadu nese. Pro
každého z nás i pro obec. Letos vypíšeme výběrové
řízení na nový systém sběru odpadů z domácností
i od našich drobných podnikatelů. Měl by umožnit efektivnější a dokonalejší třídění, což je jediná
cesta k alespoň rozumné ceně za likvidaci odpadu.
Do kontejnerů určených ke třídění by se měly dostávat pouze takové odpady, které tam patří. To už
ovšem není otázka odpadů, ale nás samotných.
Dana Drábová
místostarostka

Nová hasičská cisterna

HASIČI PYŠELY A MĚSTO PYŠELY
Vás srdečně zvou
na slavnostní předání nové cisternové
automobilové stříkačky TATRA 815,
které se bude konat
v pátek 30. března 2018
od 14:00 hodin
na Náměstí T. G. Masaryka v Pyšelích

Těšíme se na Vaši účast!
Projekt "Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro město Pyšely" je spolufinancován Evropskou unií.
Název projektu: Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody
Hlavní cíl projektu: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Demografie Pyšel

Pár statistických čísel z evidence obyvatel
V našem městě bylo k 31. 12. 2017 přihlášeno
k trvalému pobytu celkem 1 884 obyvatel. Z toto
990 žen a 894 mužů.
V Pyšelích je přihlášeno 1 343 obyvatel, v Zaječicích 333 obyvatel, v Kovářovicích 46 obyvatel, v Nové Vsi 76 obyvatel a na Borové Lhotě
86 obyvatel.
Věkový průměr všech přihlášených obyvatel
je 39 let, u mužů je to 38 let a u žen 41 let.
V roce 2017 se v našem městě narodilo 28 dětí,
zemřelo 36 osob, přihlášených osob bylo 75 a odhlášených 37.
V naší evidenci obyvatel je v záznamech
neuvěřitelných 926 druhů příjmení a 312 druhů
křestních jmen. V příjmeních jsou na prvním místě Hruškovi, na druhém Svobodovi a Heřmanovi
a na třetím Novákovi. Ve jménech vedou u žen
Jana 43x, Marie 42x a Kateřina 33x, u mužů jsou
to Jan 83x, Jiří 60x a Petr 50x.

ZAHÁJENÍ SVOZU
BIOODPADU

Pondělí
2. 4. 2018
A KOMPOSTÁRNY

3. 4. 2018
NÁDOBY MUSÍ MÍT
NALEPENOU ZNÁMKU
NA ROK 2018
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Volba prezidenta

Výsledky hlasování v 1. kole ve volbě prezidenta
12. 1. a 13. 1. 2018
Volební okrsek č. 1 Volební okrsek č. 2
Celkový počet osob zapsaných
do výpisů ze stálého
a zvláštního seznamu voličů:
1 153
269
Počet voličů, kterým byly
vydány úřední obálky:
837
189
Počet odevzdaných úředních obálek:
837
189
Počet platných hlasů
ve volebním okrsku:
828
189
Č. kand. Jméno a příjmení		
1.
Mirek Topolánek		
2.
Michal Horáček		
3.
Pavel Fischer		
4.
Jiří Hynek		
5.
Petr Hannig		
6.
Vratislav Kulhánek		
7.
Miloš Zeman		
8.
Marek Hilšer		
9.
Jiří Drahoš		

počet hlasů
46
101
115
9
6
6
207
58
280

počet hlasů
15
19
28
0
0
1
38
18
70

Svoz nebezpečného odpadu

se uskuteční v sobotu 28.4.2018 a to v tomto časovém pořadí:
od 13:00 - 13:30 hodin na návsi v Borové Lhotě
od 13:40 – 14:10 hodin Pyšely - ČOV
od 14:20 – 14:50 na návsi v Zaječicích
Nebezpečný odpad přivezte ve výše uvedených časech k jednotlivým svozovým místům, bude ihned nakládán na přistavené vozidlo.
Nebezpečným odpadem se rozumí:
zářivky, výbojky, přenosné baterie, rtuťnaté teploměry, lepidla, tmely,
barvy, laky, rozpouštědla, ředidla, fotochemikálie, prostředky pro deratizaci,
zbytky motor.olejů, brzdových kapalin, čisticích prostředků.
Za tento nebezpečný odpad se neplatí poplatky (jsou zahrnuty v celkových
poplatcích na likvidaci odpadu)

2

leden, únor, březen 2018

Výsledky hlasování v 2. kole ve volbě prezidenta
26. 1. a 27. 1. 2018
Volební okrsek č. 1 Volební okrsek č. 2
Celkový počet osob zapsaných
do výpisů ze stálého
a zvláštního seznamu voličů:
1 155
265
Počet voličů, kterým byly
vydány úřední obálky:
864
200
Počet odevzdaných úředních obálek:
864
200
Počet platných hlasů
ve volebním okrsku:
861
200
	   Č. kand. Jméno a příjmení
7.
Miloš Zeman
9.
Jiří Drahoš

počet hlasů
308
553

počet hlasů
71
129

Nevyvezená popelnice - co dělat?

Co dělat, nebyla-li nádoba ve svozový den svezena?
Po dohodě se svozovou firmou Marius Pedersen volejte přímo call centrum firmy: 739 682 634 (8:00 -16:00 hod), a to nejpozději následující den po
dni svozu. Pokud zavoláte následující den, firma zareaguje náhradním svozem. Možné je ve stejný termín poslat email na: mpricany@mariuspedersen.
cz s uvedením adresy, kde nádoba nebyla svezena. Urychlíte tak vyřízení reklamace a svozová firma může pružněji zareagovat na dodatečný svoz, než
voláte-li na MěÚ Pyšely, kde zprávu o nesvezené nádobě pouze předáváme.
Než zavoláte do call centra, ujistěte se, zda na komunální a bionádobě máte
vylepenou známku pro aktuální rok.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Blahopřejeme jubilantům našeho města

pan Václav Suchý
pan Václav Lochmann
paní Jiřina Šaldová
paní Jarmila Zemanová
paní František Veselý
paní Zdenka Snížková
paní Zdeňka Němcová
paní Ludmila Karnetová

Tichá vzpomínka….
dne 28. února 2018 uplynulo 5 let od úmrtí pyšelského občana
pana Milana Turka.
Se zármutkem v srdci stále vzpomínají rodina, příbuzní a známí.

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

Viktorie Svašková
Helena Heřmanová
Jan Smrž
Jan Schreiner
Karolína Dedková
Gratulujeme k této krásné události, přejeme hodně štěstí, lásky a pohody.

KŘESŤANSKÝ SBOR

Proč byl Ježíš Nazaretský o Velikonocích ukřižován?

Milí čtenáři,
téma Velikonoc jsem již dvakrát rozebíral na
stránkách Pyšelských listů a to na témata Velkého
pátku a Velké noci. Letos bych vám rád představil
ústřední osobu Velikonoc, tedy Ježíše Nazaretského. Jelikož žil na Zemi před 2000 lety, tak nemáme
k dispozici žádné videozáznamy ani audionahrávky, a proto je nutné se podívat do písemných pramenů, z nichž jsou nejlépe doloženy texty z Bible,
které se zabývají především posledními 3 roky
Ježíše před jeho ukřižováním. Jméno „Ježíš“ znamená hebrejsky „Bůh je záchrana“ a „Nazaretský“
POZVÁNKA

odkazuje na jeho rodinný původ z města Nazaretu
v severním Izraeli. Bible nám především v jejích
4 evangeliích popisuje jeho život, který vyvrcholil
právě o Velikonocích jeho ukřižováním a zmrtvýchvstáním. Zkusme se ale nejprve podívat na
události, které tomu bezprostředně předcházely.
Přitom otázka „proč“ z nadpisu je pro nás klíčová. Poslední tři roky života Ježíše Nazaretského
byly spojeny s jeho veřejným působení, které
bylo charakteristické uzdravováním nemocných,
vysvětlováním Božích pravd svým posluchačům
a v neposlední řadě také výukou jeho učedníků

vrcholící přípravou na jeho ukřižování. Skrze své
působení se dostal do sporu s tehdejší náboženskou
elitou, kterou představovali především farizejové.
Spor byl veden hlavně ohledně lidského hříchu
(tedy porušením Božího zákona, což je třeba desatero) a jeho případného odstranění. Farizejové
předpokládali, že se svého hříchu můžeme zbavit
pomocí skutků, zatímco Ježíš zdůrazňoval přiznání
si vlastních hříchů a s tím spojenou víru v Boží záchranu (viz jméno Ježíš) od jejich (našich) hříchů.
Tento spor pak vyvrcholil Ježíšovým zatčením,
mučením a následně i ukřižováním. Farizejové pomocí lživých obvinění Ježíše obžalovali a následně
skrze římského prefekta Piláta Pontského také odsoudili k smrti. Proč se ale Ježíš Nazaretský nechal
ukřižovat, i když měl evidentně moc se zachránit?
Odpověď nalezneme ve svědectvích, která jsou
zapsána v Bibli. Ježíš to udělal z lásky k nám lidem. Jeho ukřižování totiž znamenalo pro ty, kdo
v něho věří, že byly tímto činem všechny hříchy
věřících smazány (skrze jeho prolitou krev) a tím
jsou pak věřící také smířeny s Bohem. Právě kvůli
tomuto smíření mezi Bohem (stvořitelem) a lidmi
(stvoření) byl Ježíš Nazaretský o Velikonocích
před 2000 lety ukřižován. Ježíš tak napravil to, co
Adam díky neposlušnosti v zahradě Eden pokazil.
Proč si to ještě dnes po tolika letech o Velikonocích
připomínáme? Protože tato nabídka smíření skrze
Ježíšovo ukřižování je platná i dnes. Každý z nás
může skrze víru, že Ježíšovo ukřižování smazalo
naše hříchy, opět zažít smíření s Bohem a získat
tak věčný život.
Vážení čtenáři, tímto vám přeji moudrost
k rozpoznání těchto pravd a také pokojné prožití
velikonočních svátků.
Tomáš Havlíček, Křesťanský sbor Pyšely
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Mateřská škola Pyšely, okres Benešov
se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely; IČ: 75031671
tel. 323/647 380; e-mail: MSPysely@seznam.cz; www.mspysely.cz

Zápis dětí do MŠ Pyšely na školní rok 2018-2019
proběhne ve středu

2.května 2018, v ředitelně mateřské školy, od 10.00 do 16.00 hodin.

Školský zákon stanoví povinnost předškolního
vzdělávání. Ve školním roce 2018/2019 se bude týkat dětí narozených 1.9.2012-31.8.2013.
Děti, které nějakou mateřskou školu zapsanou
v Rejstříku škol a školských zařízení navštěvují, už
mají tuto povinnost splněnou a nic se pro ně nemění. Předškoláci, kteří do mateřské školy zatím

nechodí, navštěvují dětskou skupinu nebo jiné zařízení, musí projít zápisem do mateřské školy, která je zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení.
Pak mohou nastoupit do MŠ k pravidelné denní
docházce nebo zvolit tzv. individuální vzdělávání
a zůstat ve svém původním zařízení.
Povinností obce je stanovit spádové obvody

i pro mateřské školy. Děti s trvalým pobytem ve
spádovém obvodu MŠ budou mít při zápisu přednost před stejně starými dětmi s trvalým pobytem
mimo spádový obvod.
K zápisu se zákonný zástupce dostaví osobně a s sebou přinese: svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Informace k zápisu:
Milí rodiče, v předškolním vzdělávání i nadále probíhají důležité změny. Chci Vás touto cestou seznámit s tím,co nás, ale i Vás a Vaše děti čeká.
Novela školského zákona přinesla, v roce 2017, zásadní změnu a to- povinné předškolní vzdělávání od 5 let do zahájení povinné školní docházky. Takže
poslední rok před nástupem do ZŠ ukládá zákon všem zákonným zástupcům povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.
Nyní ještě krátce k předškolnímu vzdělávání:Dítě ve věku od 5 let do zahájené školní docházky ze spádové oblasti bude přednostně přijato v naší MŠ. Můžete
s ním ale jít i do jiné MŠ, kde však nemáte zaručeno přijetí. Školský zákon umožňuje i jiný způsob plnění předškolního vzdělávání- §34 odst.5 – individuální
vzdělávání. U zápisu se mohou zákonní zástupci dohodnout s ředitelkou MŠ, že chtějí své dítě v posledním roce vzdělávat jiným způsobem. MŠ určí podmínky
pro zdárný průběh a v řádném termínu, vyhlášeném MŠ se zákonní zástupci dostaví do MŠ na ověření úrovně oblastí, v kterých má dítě být vzděláváno dítěte a
donést předem domluvené náležitosti.
Pokud budou předem splněny všechny podmínky dané individuálním vzděláváním, není dále třeba již dalšího „přezkoušení„ dítěte. Pokud ale podmínky
splněny nebudou nebo se zákonní zástupci nedostaví v řádném ani náhradním termínu, má ředitelka povinnost individuální vzdělávání ukončit a dítě se tak
musí vzdělávat denně v mateřské škole. Individuálně vzdělávané děti se nemohou účastnit žádných akcí pořádaných MŠ, protože zákonní zástupci se rozhodli
pro tuto formu vzdělávání.
Postup při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Pyšely na školní rok 2018-2019:
1. Žádost k předškolnímu vzdělávání si můžete stáhnout z webových stránek školky nebo si ji vyzvednout a vyplnit v den zápisu-tj.2.5.2018, přímo
ve školce. Od tohoto data se odvíjí lhůta 30 dní .
U žádosti je nutné, aby byla podepsána oběma zákonnými zástupci.
2. Žádosti přijímá ředitelka MŠ dne: 2.5.2018 od 10.00- 16.00
3. O přijetí dítěte ředitelka rozhodne ve Správním řízení. Podle novely Školského zákona č.561/2004 Sb., nebude Rozhodnutí o přijetí automaticky zasíláno
nebo vydáváno proti podpisu, ale bude oznámeno:
a) Zveřejněním přijatých dětí na úřední desce MŠ Pyšely (na vchodu do MŠ)
b)Na webových stránkách www.mspysely.cz
4. V seznamu nemohou být uvedena jména. Děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vám bude v den zápisu ředitelkou oznámeno
registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno.
5. O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu se zákonem č.500/2004 Sb. (správní řád) vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte v MŠ. Přijatým dětem nebude Rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete, ale požádat o jeho vydání - a to dne 28.5.2018 od 12.30 do 16.00
(v kanceláři MŠ Pyšely).
6. Rozhodnutí o nepřijetí nebude zasíláno automaticky poštou, rodičům nepřijatých dětí bude vydáno osobně proti podpisu - dne 28.5.2018 od 12.30
do 16.00 (v kanceláři MŠ Pyšely- v praxi tzn., že rodiče nepřijatých dětí se dostaví osobně v tento den do školky).
Ilona Kryzánková, ředitelka MŠ Pyšely
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Předškoláčci v 1. třídě ZŠ v Pyšelích

S předškoláčky jsme v lednu navštívili 1.třídu ZŠ. Děti si vyzkoušely zapojit se do hodiny, ověřily si svou samostatnost, jsou natěšeny na vše nové a mohly
vidět, co už prvňáčci umí.

  

Hravé lyžování 12. - 16. 2. 2018

Pět dní zábavy, parádního dovádění a lyžařského pokroku. Celý týden probíhal v bezpečném prostředí dětské Lyžařské školy v areálu Chotouň.
Formou her a netradičních soutěží probíhal tak, aby se nenásilnou formou
dětem utvořil vztah k pobytu na sněhu a ke hrám se sněhem. Závěrečný den
byl ve znamení soutěže v jednotlivých kategoriích.
Ilona Kryzánková
DOPISOVATELÉ

POZVÁNKA

Informace o Pyšelích

Město Pyšely a SDH Pyšely Vás zvou na

V poslední době jsem často tázán našimi novými občany, kde mohou získat informace o našem městě. Zájemců o naší historii bude jistě více. Tyto
informace je možné získat v knihách :
PYŠELY 1295 – 1995
PYŠELY 2003

NA LORETĚ

PhDr. Jiří Chvojka
PhDr. Jiří Chvojka

S majiteli Pyšel je možné se seznámit v brožuře od ak.sochaře Michala
Vitanovského s názvem
PYŠELSKÁ HERALDIKA z roku 2006
Informacím o architektuře Pyšel se věnuje kniha stejného autora
STAVEBNÍ DĚJINY PYŠEL z roku 2014

v pondělí 30.4.2018 od 18.00 hudba a občerstvení zajištěno

Seznam použité literatury v těchto knihách může v budoucnu sloužit zájemci o hlubší poznání našich dějin.
Veškerou zmíněnou literaturu je možné si půjčit v naší městské knihovně.
Kos
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ŠKOLA

Drážďany

Školní výlet

V úterý 12. prosince jel druhý stupeň na jednodenní výlet do Drážďan.
Nejela pouze naše škola, ale připojila se i poříčská devátá třída.
Z Pyšel jsme vyrazili před osmou hodinou ranní, kde nás vyzvedl autobus.
Když jsme dorazili do Drážďan, vystoupili jsme u parku, který se nachází
vedle Zwingru.
Než jsme došli k hlavnímu trhu, tak jsme procházeli přes menší trhy a také
jsme se šli podívat na mozaiku, která je vytvořena z malých porcelánových
čtverečků. Tato mozaika je velmi specifická, protože je složena z 25000 čtverečků. Bohužel během druhé světové války byly Drážďany vybombardovány
a 800 čtverečků bylo zničeno. Během prohlídky města jsme viděli i nádherný
kostel Frauenkirche.
Když jsme dorazili na hlavní trh, vládla tam vánoční atmosféra. Jakmile
jsme přišli na hlavní náměstí, uviděli jsme největší vánoční pyramidu, která
působila opravdu nádherným dojmem. Mimo pyramidu a stánků jsme si užili
nabídky německých jídel a viděli místní tradiční řemesla. Velkým překvapením byl stánek s českým Krtečkem. Česká cesta se ukázala i v Německu.
Myslím, že všem žákům a učitelům se výlet moc líbil a z Drážďan máme
všichni hezké zážitky.

DOPISOVATELÉ

O tomto slavném dni napsal do Pamětní knihy
tehdejší starosta Antonín Rádl.
,,Večer toho dne v 6 hodin došel na zdejší poštovní stanici a pak na obecní úřad známý telegram Národního výboru oznamující naši samostatnost. Zpráva
ta hned ve večerních hodinách rozlétla se městem
a budila všude radost a živé nadšení. Nazítří ráno prapory národních barev, obyvatelstvo svátečně oděno
vyšlo na ulici a živě se těšilo jak z ukončení války, tak
z nabyté svobody a samostatnosti. Viditelné znamení
poroby, dvouhlavé orly s trafiky a poštovního úřadu
snímány přes protest rakušácké úřednice, dychtivě
očekávány zprávy z Prahy, které pak radost a nadšení
ještě stupňovaly. Uprchlíci z Haliče, polští Židé u nás
umístěni, stěhují se domů, rovněž zajati ruští vojáci,
kteří byli umístěni u jednotlivých hospodářů pomáhajících při polních pracích, odjíždějí do Ruska.
Za několik dní vracejí se pak první naši vojíni z různých front jsouce radostně vítáni. Jedním
z hlavních tvůrců naší samostatnosti vedle prezidenta
6
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Dresden

On the 12th of December the second level of the Pysely elementary,
school wend on the one day trip to Dresden, Germany. The Pysely school was
joined by the 9th grade of the Porici nad Sazavou, elemetery school.
We departed in a bus from Pysely before 8 am. When we arrived into
Dresden, we left the bus close to a park right next to the Zwinger.
Before arriving to the main Christmas market, we went through multiple
smaller ones. On the way, we also went to see a mosaic, which is made from
small porcelain squares. This mosaic is unique, as it is made out of 25000
squares. Sadly, during the second World War, Dresden was bombarded and
8000 squares were destroyed. During our visit in the city, we as well the beautiful Women Churche.
When we arrived on the main square, the market was full of a Christmas
atmosphere. In the middle of the main square, we saw the biggest Christmas
pyramid, which looked indeed magnificent. Besides this pyramid and small
shops, we could enjoy a multitude of German dishes and witness local traditional manufacturing. A big surprise was a shop with the Czech Krtecek.
Czech footprints could therefore be seen in Germany.
I believe all students and teachers enjoyed the trip to Dresden and we will
all have memories of it.
Anna Zaradičková, 9. tř.

28. říjen 1918 a památné stromy v Pyšelích

Masaryka a jeho spolupracovníků byly naše legie.
I naše obec s hrdostí může poukázati na značný počet
svých rodáků, kteří do legií vstoupili. Na věčnou paměť jsou jejich jména co příklad nejvzácnější cnosti
občanské budoucím. Žel, že dva z těchto mladých nadějných hrdinů svým životem zaplatili svoji obětavost
a lásku k vlasti. Věčná jim budiš paměť.“
Tolik ze zápisu pana starosty Antonína Rádla.
Za rok v roce 1919 z velké radosti ze samostatnosti Československé republiky při oslavách
prvního výročí, byla uprostřed náměstí zasazena
lípa Svobody. Lípa, které by bylo příštím rokem
sto let se ale nezachovala, zřejmě musela ustoupit
přestavbě náměstí.
Pomník padlých vojínů, který se několikrát
přemisťoval, vybudováním silnice přes náměstí
od kostela na Pětihosty a Zaječice.
Pyšelští obyvatelé měli krásnou vlastnost
zkrášlovat Pyšely vysazováním stromů k významným událostem. Byl zde Okrašlovací spolek, jehož

zásluhou byly vysazovány lípy na náměstí. Například k uctění 75. narozenin prezidenta T.G. Masaryka byla vysazena lípa Masarykova. V roce 1925
k výročí upálení Mistra Jana Husa byla zasazena
lípa Husova. Na náměstí bylo vysázeno hodně
stromů jak je vidět na historických fotografiích
z Pyšel. Když později vedl Okrašlovací spolek
řídící učitel František Drastil se školními dětmi,
byly vysázeny stromořadí kolem silnice. K Dolům,
Zaječicům, Nové Vsi, při silnici z náměstí u fary,
kolem sokolovny, po obou stranách Pražské ulice
a hlavně kulovité akáty při cestě na Loretu.
Bylo by to velmi pěkné napodobit naše pyšelské předky a na našem krásném náměstí zasadit
strom – lípu k výročí 100. let naší republiky.
Ono je tam stromů hodně, ale to jedno místo
by se tam určitě našlo!
K článku bylo použito zápisů z kopie Pamětní
knihy města Pyšely z roku 1908 – 1945.
Zdena Srnská
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Podchlazení

V deváté třídě jsme byli se třídou v Krkonoších
na lyžařském výcviku. Počasí nám vyšlo, sněhu
bylo habaděj, a tak se učitelé rozhodli, že půjdeme na lyžích na výlet. Dobře si pamatuji, že když
jsme vycházeli z boudy, bylo krásné zimní sluneční
počasí. V poledne se však počasí změnilo, objevily
se mraky, začalo foukat a naráz byla mlha. Učitelé nás pobízeli k tempu, abychom se co nejrychleji
dostali do nejbližší lyžařské boudy. Šli jsme jeden
za druhým proti silnému větru, v mlze a byla nám
příšerná zima, neboť naše oblečení nebylo pro
takovou zimní smršť vhodné. Doslova polomrtví
jsme dojeli do nějaké boudy, kde jsme ještě hodinu
drkotali zubama u kamen a třeli si ruce, aby nám
rozmrzly. Jak jsme postupně rozmrzali, bolely nás
prsty na rukou i nohou, nos a uši doslova hořely
bolestí. Celý život si budu pamatovat blahodárnou

chuť teplého čaje z lipového květu …
U zdravého dítěte bývá tělesná teplota v podpaží do 37 °C. Tělesnou teplotu řídí zvláštní centrum v mozku. Tělesná teplota se stále mění. Mění
se jednak podle fyzické aktivity člověka, stoupá
nebo klesá vlivem zevního prostředí, ale též v průběhu nemoci či stresu.
Velmi nebezpečné pro děti je podchlazení. Pokles teploty pod 36 °C již ohrožuje zdraví (nemoc
z prochlazení). Organizmus se brání třesem a nutí
zvýšit tělesnou aktivitu. Pokles na ještě nižší hodnoty může bezprostředně ohrozit život. Typické je
podchlazení organizmu při spánku. Smrt nastává
zpomalením a následně zástavou činnosti srdce.
Obecný postup při prochlazení:
Když zjistíte, že je dítě celkově podchlazeno,
nesprchujte ho horkou vodou ani ho nedávejte do

LÉKAŘ

vany napuštěné horkou vodou. Snažte se tělo prohřívat postupně, např. dejte dítěti obě nohy do kýble s vlažnou až teplou vodou. Teprve po tomto postupném prohřívání můžete dítě osprchovat teplou
vodou. Velmi účinné je třít tělo suchým ručníkem,
dát vypít horký, oslazený čaj. Samozřejmostí je
následné uložení dítěte do tepla a vyhřáté postele.
Vždy je třeba následně důkladně prohlédnout celé
tělo dítěte, zda se neobjevují omrzliny. Typickými místy omrzlin jsou prsty nohou, rukou, špička
nosu, ušní boltce. Pokud najdete takové místo, které je charakteristické tím, že má jinou barvu než
barva okolní kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou
pomoc.
MUDr. Pavel Biskup
praktický lékař pro děti a dorost
Pyšely 137
SENIOŘI

Zprávy z klubu seniorů

Klub seniorů se schází vždy každou první středu v měsíci v 13.30 hodin v přízemí Městského
úřadu.
Po dobu rekonstrukce školy jsme se scházeli
v hasičské zbrojnici. Chtěli bychom poděkovat hasičům za poskytnuté přístřeší.
Od ledna letošního roku spolupracujeme
s Divadlem Na Fidlovačce. Každý měsíc dostáváme nabídku na jedno představení pro seniory za

sníženou cenu. Vstupenky si hradíme sami, dopravu autobusem nám hradí město.
V lednu jsme navštívili představení Famílie,
27. března jedeme na Sen noci svatojánské a v dubnu máme vstupenky na hru Eva tropí hlouposti.
V březnu míváme setkání s hudbou, ale letos
vzhledem k velké nemocnosti, jsme muziku přesunuli až na květnové setkání.
Jezdíme také plavat 1x za dva týdny do hotelu

S.E.N. Máme rezervovanou hodinu jen pro sebe.
Asi 15-20 minut je věnováno cvičení ve vodě pod
vedením cvičitelky, ostatní čas plavání nebo koupání ve výřivce.
Na září chystáme celodenní výlet. Tentokrát
pravděpodobně do jižních Čech (Písek a okolí),
ještě o tom budeme jednat.
Budeme rádi, když se k nám přidáte.
Těšíme se na Vás.
Za Klub seniorů J. Bambasová
INZERCE
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ZAJEČICE

Zajíčci už devátým rokem prožívají svá malá
velká dobrodružství v rodinném centru v Zaječicích u Pyšel. Chtěli bychom poděkovat všem
rodičům, kteří nám dávají každodenní důvěru,
přátelům, kteří dlouhodobě podporují tento stále
se vyvíjející projekt, skvělému týmu, který za tím
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Rodinné centrum Zajíček

vším stojí a dětem, jejichž radost, smích a energie tomu všemu dávají smysl! Rádi bychom přizvali vaše děti, jejich kamarády a známé na další
báječná prázdninová dobrodružství. Již tradičně
máme připravený pestrý program pro předškolní a školní děti, který bude formou příměstských

PRO DĚTI OD 3 DO 6 LET
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2018
KAŽDÝ DEN OD 7:30 DO 16:00 HOD

táborů probíhat celé léto. V přiložených letáčcích a
na našich webovkách najdete podrobné informace
o programu, termínech a cenách. Těšíme se na setkání a přejeme pohodový a energií nabitý vstup
do jarních dní.
RC Zajíček

PRO DĚTI OD 6 DO 12 LET
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2018
KAŽDÝ DEN OD 7:30 DO 16:00 HOD

PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ SE ZAHRADOU UPROSTŘED VENKOVSKÉ PŘÍRODY
ZÁŽITKY, OBJEVY, DOBRODRUŽSTVÍ A LEGRACE ZARUČENY!

PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ SE ZAHRADOU UPROSTŘED VENKOVSKÉ PŘÍRODY
ZÁŽITKY, OBJEVY, DOBRODRUŽSTVÍ A LEGRACE ZARUČENY!

CENA ZA TÝDEN: 2250 Kč (VČETNĚ STRAVY)
TÝDEN
TÉMA

CENA ZA TÝDEN: 2250 Kč (VČETNĚ STRAVY)

9. – 13.
ČERVENCE

OTEVŘENÝ
ATELIÉR

16. – 20.
ČERVENCE

CESTA KOLEM
SVĚTA

23. – 27.
ČERVENCE

TAJEMSTVÍ
VESMÍRU

30. ČERVENCE
– 3. SRPNA

V ŘÍŠI FANTAZIE

6. – 10.
SRPNA

LESNÍ SKŘÍTICI
A VÍLY

13. – 17.
SRPNA

INDIÁNSKÉ LÉTO

20. – 24.
SRPNA

Z POHÁDKY DO
POHÁDKY

27. – 31.
SRPNA

DOBRODRUŽSTVÍ
V PŘÍRODĚ

POPIS

Společně se ponoříme do světa barev. Vyzkoušíme různorodé techniky
(batikování, malování brčkem, malování na tělo, společná mandala).
Budeme tvořit venku i uvnitř, malovat štětcem, špachtlí, rukama i
nohama na papír, látku, kameny i na vlastní kůži...
Vydejte se spolu s námi na objevnou cestu kolem světa. Navštívíme
všechny kontinenty, setkáme se s místními obyvateli, ochutnáme
speciality, na vlastní kůži si vyzkoušíme nejroztodivnější zvyky a tradice.
Podaří se nám poznat zvířata a rostliny ze všech koutů světa?
Objevte s námi krásu nekonečného vesmíru. Zhotovíme raketu, která nás
odnese na planety známé, ale i na planetky dosud neobjevené, a kdo ví,
možná se spřátelíme i s mimozemšťany. Vypravíme se po stopách Malého
prince a pomůžeme mu vrátit se k jeho milované růži.
Co je možné v Říši fantazie… úplně vše. Vymyslíme si vlastní zemi, bytosti,
zvířata a rostliny, které budou stejně jedičné jako je každý z nás. Užijeme
si zábavu a tvořivost při výrobě talismanu a originálních šperků a ozdob
a prověříme své pohybové schopnosti při sběru kouzelných kamenů…
Jak asi vypadá lesní skřítek, nebo víla? Společně si je vytvoříme, v lese
strávíme spoustu času, postavíme si tam domečky pro skřítky, budeme
hrát hry (např. lesní šiškovanou), vyčistíme náš les, budeme poznávat
rostliny a zvířátka, objímat stromy, naslouchat hlasu lesa a zpívat mu.
Pojďte s námi okusit život indiánů. Postavíme si teepee, budeme střílet
z luku, stopovat zvířata, anebo se procházet okolní prérií. Naučíme se
vázat různé uzly, udělat si indiánský lapač snů nebo šperk a také si
zatančíme indiánský tanec kolem ohně. Už se na vás těšíme! Howgh!
Milujeme pohádky! Společně si prožijeme pohádkové příběhy klasické,
ale i pohádky novodobé. Vyrobíme si loutky, kulisy, budeme příběhy číst,
hrát divadlo, tančit v kostýmech, vyrábět rekvizity do pohádek …
Poslední prázdninový týden bude věnován přírodě a maximálnímu
pobytu v ní. Užijeme si každodenní procházky do lesa, k rybníkům a do
rozkvetlých luk. Nasajeme sílu přírody všemi smysly, budeme ji bedlivě
pozorovat i zkoumat a taky se ji učit chránit. Určeno pro děti od 4 let.

více informací na www.rczajicek.cz

V PŘÍPADĚ ZÁJMU, PROSÍME,
POŠLETE PŘIHLÁŠKU NA

VRZALOVA@RCZAJICEK.CZ

INZERCE

TÝDEN

TÉMA

POPIS

16. – 20.
ČERVENCE

NA KŘÍDLECH
PEGASŮ

23. – 27.
ČERVENCE

JUMANJI

30. ČERVENCE
– 3. SRPNA

CLASH ROYALE
+ CLASH OF
CLANS

13. – 17.
SRPNA

POSELSTVÍ
BUDOUCNOSTI

20. – 24.
SRPNA

LOVCI ZÁHAD

Letos se s čarodějkami a vílami podíváme do kouzelné země bájných pegasů.
Podaří se nám najít ztracené hříbě? Navštívíme území sirén a mořských
pannen, vstoupíme do říše lesních skřítků a víl, setkáme se s trolly a dalšími
bájnými tvory. Čeká nás celotýdenní táborovka protkaná hrami, tvořením,
koupáním, zpíváním, péčí o domácí mazlíčky i koně. Můžete se také těšit na
noční hru s přespáním.
Když na půdě mezi starým, zaprášeným harampádím najdeme hru Jumanji,
ještě nic netušíc ji začneme hrát. Ale záhy zjistíme, že se nejedná o ledajakou
hru. Všechny úkoly totiž nezažíváme pouze ve hře, ale na vlastní kůži!
Prožijeme dobrodružství z džungle, několikrát nás to dokonce do džungle
přímo vtáhne. Hra nám nedovolí přestat hrát, musíme projít všemi nástrahami
a vydržet až do konce. A co teprve noční hra s přespáním v džungli?
Jste nadšenci do těchto her? Pokud ano, není co řešit. Pokud vůbec nevíte, oč
se jedná, nevadí, vše bude vysvětleno! Těšte se na týden plný táborových her,
inspirovaných Clash Royale a Clash of Clans, ale bez počítačů a mobilů.
Budeme sbírat karty s postavami, otevírat truhly (clan chestky), budovat
vesnici, opevnění, získávat elixíry, poháry atd. Podaří se nám získat co nejlepší
vybavení tak, abychom uspěli v nejvyšší aréně? Čeká nás také noční hra
s přespáním.
A je tu únikovka – tentokrát z budoucnosti! Na tajném místě se nám totiž
podaří objevit zašifrované poselství. Máme přesně 100 hodin na to, abychom
se přenesli do budoucnosti, splnili misi a vrátili se zpět do naší doby. Přijdeme
na kloub šifrám, hlavolamům a naučíme se zacházet s technologiemi a
materiály z budoucnosti: vyrobíme si nehořlavý papír, raketu z PET lahve,
zobrazíme hologram, atd. Čeká nás také noční hra s přespáním a jeden den
únikovka v Praze.
Také rádi zkoumáte záhady? Pojďme společně formou táborových her objevit
fakta i dohady ohledně největších záhad světa: Bermudský trojúhelník,
Lochnesská příšera, kruhy v obilí, Stonehenge, zmizení bájné Atlantidy,
mumie, rongorongo a spousta dalších. A třeba přijdeme i na kloub nejedné
z nich. Jeden den s přespáním v domě záhad...

více informací na www.rczajicek.cz

V PŘÍPADĚ ZÁJMU, PROSÍME,
POŠLETE PŘIHLÁŠKU NA

VRZALOVA@RCZAJICEK.CZ

Sokol zaječice pořádá
nábor do fotbalového oddílu

NÁBOR

dívek a chlapců
ROČNÍKY 2007–2011 SE KONÁ
5. 4. na hřišti Sokola
Zaječice od 17:00 hodin

Co nabízíme?

1 měsíc trénování zdarma

vedení pod licencovaným trenérem
veškeré tréninkové vybavení

příjemný kolektiv dětí a trenérů
trénink 2x za týden
Generální partner:
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Pod záštitou:
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Pyšely za první světové války

Rakouska proti Srbsku.“ Současně informovaly
o tom, že od 30. července bude zastavena osobní
doprava na železnici. Za čas byla opět obnovena,
ale ve velmi zmenšeném rozsahu. Na větších tratích jezdily většinou denně dva vlaky tam a dva
zpět. Na frontu odjížděly vojenské útvary, nejprve
do Srbska, po vstupu Ruska do války také do Haliče. Pluky byly urychleně doplňovány. Skončily předválečné kavalírsky
velkorysé odvody, kdy bývala odvedena ¼ až 1/3 branců. Teď to vojenské komise braly šmahem. Nebylo
zvláštností, že na frontu byl současně poslán otec i syn. Nečekalo je
tam nic dobrého – kulomety, tanky,
otravné plyny, kozácké šavle, srbské nože, tyfus, na jižních bojištích
malárie. V Karpatech kruté mrazy,
bláto a hlad v zákopech.
František Drastil, pyšelský
Hořejší záběr na pohlednici ukazuje vilky na konci Zakout.
učitel se pokusil těmto hrůzám
Budova Útulku sv. Josefa na dolním záběru ještě září novotou a má
uniknout tím, že začal předstírat
charakteristickou kopulku. Před ní je další novostavba – Hamatova
hluchotu. Komise, které se pokusil
vila, zcela v popředí stojí budova bývalé židovské školy. Pohlednice
namluvit, že nic neslyší, měla se sivznikla před rokem 1918.
mulanty zřejmě bohaté zkušenosti,
Do poklidného městečka v krásné krajině plné lesů takže neuspěl a čekal ho vojenský kriminál.
rádi zajížděli pražané na letní byt.
Doma nebylo o mnoho lépe. Rakousko vůbec
Tento poklid brutálně ukončil 28. červen 1914. nebylo připraveno na dlouhou válku. Hned v létě
Ten den byla neděle. Lidé šli ráno do kostela po- 1914 vypukla nákupní horečka a lidé během něslechnout si kázání pana faráře Oldřicha Kozy, pak kolika dnů vykoupili hlavně trvanlivé potraviny.
se těšili na nedělní oběd a mladí na to, jak si večer Byly zavedeny přídělové lístky a po venkově se
u Jenšovských pěkně zatancují. Nezatancovali. rozjely rekviziční komise, které zabavovaly koně a
Odpoledne totiž dorazila na četnickou stanici zprá- zásoby potravin. Na venkově se dalo jakžtakž převa o atentátu v Sarajevě. Okamžitě byly zakázány žít, i chudí lidé měli slepice, králíky a kozu, zato ve
taneční a jiné zábavy, v den pohřbu (3. července) městech bylo zlo a čím větší město, tím hůř.
byly zavřeny obchody a zvonily všechny zvony.
Hned na začátku války zmizely z oběhu zlaté
Ještě měsíc pak trval napjatý klid. ,,Bude válka (ano, deseti a dvacetikoruny byly ze zlata) a stříbrnebo nebude?“, ptali se všichni. Většina byla toho né mince, brzy však došlo i na drobné měďáčky,
názoru, že i kdyby byla, tak naše vojska utlučou které se hodily zbrojnímu průmyslu. Rakousko,,Srbáky“ čepicemi. ,,Do švestek budou zase všich- -uherské finance skončily se zinkovými a železni doma“, zněl všeobecný názor.
nými mincemi a se záplavou téměř bezcenných
29. července přinesly noviny zprávu ,,Válka papírových peněz.

HISTORIE

Městečko, v němž žilo 733 českých a 11 německých obyvatel v 98 domech – to byly Pyšely
před první světovou válkou. (Těch 11 lidí, kteří se
hlásili k německému jazyku, mohli být buď někteří
z místních Židů, nebo spíš vrchnost ze zámku.)
Pyšely měly pětitřídní školu, poštu, četnickou
stanici, působil zde lékař, farář i dobrovolní hasiči.

Předválečná desetikoruna byla ze zlata. V r. 1915,
kdy vznikla tato bankovka, už Rakousko/Uhersko došlo
zlato i stříbro. Musel vystačit papír.

Především však všichni trnuli hrůzou, kdy jim
pošta doručí neblaze známý růžový lístek, kde jim
armáda s hlubokým politováním sděluje, že jejich
otec nebo syn padl ,,na poli cti a slávy“. Na většině
pomníků padlých si můžete ověřit, že daleko těžší
ztráty měl náš národ za první světové války než za
té druhé.
Z Pyšel byla nejhůře postižena rodina Papírníkova, která ztratila jednoho syna v Srbsku, druhý
podlehl malárii na ostrově Asinara ve Středozemním moři a třetí je pohřbený ve společném hrobě
v Nových Zámcích, když šel jako Sokol bránit
Slovensko proti maďarské Rudé armádě v r. 1919.
Ze srbského bojiště se dál nevrátili Ferdinand
Brabec, Antonín Breburda, František Podhola
a Josef Svátek. V Haliči padli nebo v ruském zajetí
zemřeli: František Hruška, Josef Novák, Josef Rálek, Jan Rouba, Václav Somerlát, Jan Šikl a Josef
Vondrák. V nemocnici v Tarnově zemřel zdejší oblíbený lékař MUDr. Arnošt Dlabal. Z italské fronty se nevrátili Jan Petrýdes a František Vodrážka.
Své životy dále položili E. Bališ, K. Čech, F. Dvořák, K. Hnátek, J. Marek, J. Mikeš, F. Petrýdes,
B. Vaněček, a B. Zeman. Ve vojenských nemocnicích podlehli zraněním V. Cígler, V. Kocourek,
F. Krampera, a J. Pacák.
U zdejší Lorety odpočívá Josef Slavík, který
podlehl útrapám války doma na dovolené.
Není divu, že když 28. října 1918 dorazila
do Pyšel zpráva o konci války, zavládla zde upřímná radost.		
PhDr. Jiří Chvojka
DOPISOVATELÉ

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

Dvacet pět let Pyšelského muzea
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 Pokračování na straně 10
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… Dvacet pět let Pyšelského muzea

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

  

Masopust v Pyšelích

V sobotu 3.2. se uskutečnil už druhým rokem masopustní průvod.
Účast byla velká a masek od tradičních i netradičních se sešlo na čtyřicet. Po oficiálním zahájení se průvod i s kapelou vydal navštívit a potěšit pyšelské
sousedy. Ti byli na průvod připraveni a všude bylo napečeno od slaných, mastných až po sladké dobroty. Moc děkujeme.
Celá akce započala v restauraci U Dobrotů a tam průvod zakončil svou cestu. Děkujeme Tomáši Kučerovi za poskytnutí azylu J.
Masopust se vydařil a to díky všem, kteří se na něm podíleli. Poděkovat se sluší a tak moc děkujeme - dobrovolníkům, kteří si užili průvod v maskách,
kostymérkám, které pomáhaly při oblékání, hasičům za zapůjčení přívěsu, Honzovi Smutnému za zapůjčení svého vozu, Pavlovi Smutnému jako řidiči – skvělá
práce. Romanu Turkovi za darování kominické čepice, Mahuleně Gratzerové, manželům Podroužkovým a pyšelským sokolům za zapůjčení lékařské brašny,
Andree Vrabcové za zapůjčení nůše, muzeu za zapůjčení trakaře, Pavlovi Kocourkovi za technické zázemí a pomoc při organizaci, městskému úřadu a všem,
kteří se přišli podívat a pobavit.
Za rok na masopustu na shledanou. Kulturní a informační centrum Pyšely
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Golf je láska na celý život. Nevěříte?

Moje babička mi odmala říkala: „Nic netrvá
věčně, ani láska k jedné slečně.“ Dost silná dávka
životního realismu, co říkáte? Aniž bych chtěl na
této stránce rozebírat vztahové záležitosti, budu
Vám vyprávět o lásce na celý život. O lásce ke hře
jménem golf.
Golf se v zásadě ničím neliší od jiných sportů a
není ničím výjimečný. To je dobrá zpráva. Znamená to, že si jej můžete vyzkoušet i vy. Tím spíš,
že máte hřiště za humny a trénovat můžete jako
Pyšelané na Loretě od letošního roku zdarma.

Stejně jako ostatní sporty má golf své nadšené
zastánce, kteří mu bezhlavě propadnou, i ryze rekreační hráče, kteří si jím jen tu a tam zpestří sobotní odpoledne s rodinou. Ano, má svých řadách
i šampióny, kteří si dnes v náročnosti přípravy nezadají třeba s atlety. Většinou na hřišti ale potkáte
především lidi, kteří jsou rádi v přírodě, s přáteli
a rodinami.
Co jej tedy v mých očích odlišuje od ostatních sportů? Je to fakt, že golf můžete aktivně
hrát od raného dětství téměř do smrti. Ujít procházkou pár kilometrů a občas odpálit míček zvládne
zkrátka malé dítě stejně tak
jako dáma, která už se raduje
z pravnoučat. Na Loretu koneckonců chodí hrát pán, který
se golf naučil a oblíbil si ho, až
poté, co oslavil sedmdesáté narozeniny. Faktem samozřejmě
je, že jakmile začnete v dětství, stane se vám golfový švih

stejně přirozeným pohybem, jako je jízda na kole,
nebo plavání.
Zajímavým faktem je, že si spolu mohou zahrát hráči zcela odlišné výkonnosti, či věku. Navíc
mezi sebou mohou díky hendikepovému systému
i soutěžit jako rovný s rovným. Můžete tedy při
vzájemné hře porazit třeba Tigera Woodse nebo
českou golfovou hvězdu, Klárku Spilkovou!
V jedné skupince hráčů si spolu také mohou
zahrát tři generace jedné rodiny. Pokud hra na
9 jamek trvá dvě hodiny a hra na 18 jamek hodiny
čtyři, je to jedinečná příležitost, jak trávit čas s rodinou. A to je v dnešní době velmi cenné a vzácné.
Nemusíte se golfu věnovat denně, nemusíte
mít skvělé vybavení, perfektně padnoucí značkové oblečení a nablýskaný bourák a pořád budete
golfista.
Zkuste to a věřte mi. Jakmile přeskočí jiskra,
budete v tom až po uši! Těšíme se na Vás na Loretě, poprvé 31. března od 10 hodin a potom stejně
každou další sobotu.
Jirka Novosad, Loreta Golf Club Pyšely

  

Oddhalení pomníku čtyřnohému hrdinovi

Michal DLOUHÝ; www.cetnik-michal.dlouhy.cz
V sobotu 5. listopadu 1932 se v Pyšelích konalo odhalení pomníku služebnímu psu Arcovi z pátrací stanice u okresního četnického velitelství v Plzni, který
zahynul spolu se svým vůdcem strážmistrem Aloisem Tauberem dne 2. srpna 1931 v Koterově u Plzně. Četnictvem hledaný zločinec Josef Kondr při svém
obklíčení četnictvem zastřelil ze své pistole služebního psa Arca i jeho pána strážmistra Aloise Taubera, který jej posílal do vchodu na půdu, kde se hledaný
několikrát trestaný zločinec ukrýval.

Strážmistr Alois Tauber		

Strážmistr Alois Tauber mezi účastníky kursu v Pyšelích (prostřední řada třetí z prava)
Pokračování na straně 12
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Památník vděku člověka zvířeti za jeho věrné služby nechal v oplocení pyšelské psí univerzity zbudovat se svolením ministerstva vnitra Sportovní klub pro
policejní a ušlechtilé psy v Praze spolu se Spolkem k ochraně zvířat v Československé republice.

Odhalení pomníku psu Arcovi
V zájmu snížení enormní finanční zátěže klubu, vzniklé příspěvkem na vybudování pomníku, vyzval klubový výbor své členy, aby zároveň s platbou ročního členského příspěvku na rok 1933 zaslali dobrovolně částku 5 Kč k doplnění klubové pokladny.

Sbírka na Arcův pomník
Autor příspěvku u pomníku v zahradě Muzea Policie ČR
Pomník byl v polovině padesátých let přemístěn do zahrádky výcvikového střediska v Býchorech u Kolína a v současné době se nachází v zahradě Muzea
Policie České republiky v Praze na Karlově.
Příspěvek byl zpracován za využití autorovy knihy Četnický pes Alto opět na stopě vydané nakladatelstvím Pragoline.
Knihy o četnících z nakladatelství Jindřich Kraus - PRAGOLINE v tištěné podobě žádejte u svých knihkupců, v internetovém knihkupectví
www.megaknihy.cz a v elektronické podobě v internetovém knihkupectví na www.kosmas.cz
  

„Fantazie je důležitější než vědění“		
			Albert Einstein
I tento citát jsme mohli slyšet z úst paní Margit
Kakos na její přednášce o trénování paměti, která
se uskutečnila 16.3.18 v přízemí Městského úřadu
v Pyšelích. Pyšelská přednáška byla jednou z 388
přednášek, které byly v rámci „Národního týdne
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Přednáška o trénování paměti

trénování paměti“(*) prezentovány v celé ČR členy České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.
Nikdy jsem si neuvědomila, že právě hravost
a fantazie (pravá hemisféra) je tak důležitá. V této
uspěchané době se snažím hlavně všechno
stihnout načas, a když něco neklape, ještě přitvrdím. Dozvěděla jsem se ale, že když něco
neklape, můžu a dokonce měla bych dát mozku „prázdniny“ a provětrat ho nějakou tou „blbinou“. Vše nové bych se prý měla učit s hravostí a legrací, a to jsem si myslela, že můžou
dělat jen děti? J V hloučku seniorů jsem se
na přednášce docela pobavila. Paní Kakos
s lehoulililince lámanou češtinou tu hravost
opravdu věrohodně předvádí. Naučili jsme se
bez větších obtíží celkem dlouhý nákupní seznam. Dozvěděli jsme se, že trénovat logicky

mozek máme každý den minimálně 20 min, a to už
od školky (? J), abychom předešli nebo pozdrželi
některé civilizační choroby. Také máme pít, smát
se, chodit….To už bych toho napsala asi moc.
Za krásnou přednášku vděčíme také paní Katce Bartošové a její neziskové organizaci „P.O.D.
L.I.P.O.U“, která si paní Kakos sama našla. Pokud
byste měli zájem se dozvědět více, či se zúčastnit
v Pyšelích podobné akce, obraťte se na ni, či na
samotnou Českou společnost pro trénování paměti
a mozkový jogging.
Martina Vlčková
(*) Národní týden pro trénování paměti v ČR
je součástí celosvětové akce „Týden uvědomění si mozku“ (Brain Awareness Week), kterou od
roku 1996 pořádá organizace Dana Aliance for the
Brain.
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Rok plný jubileí

DOPISOVATELÉ

Kdyby jenom rok! Celé desetiletí, které teď prožíváme, je plné jubileí – a ne jen tak ledajakých!
Začal to rok 2014, kdy jsme si připomínali 100. výročí začátku 1. světové války. Rok 2015 byl věnován Mistru Janu Husovi, na rok 2016 připadlo 700. výročí
narození Karla IV. a 100. výročí úmrtí Františka Josefa I. Vloni jsme si připomínali 300. výročí narození Mare Terezie (také se Vám líbil film o jejím mládí?)
a letos bychom se mohli dočista ,,uslavit“: 100. výročí samostatnosti, dále roky 1938, 1948, 1968, nemluvě už o dramatických rocích 1618, 1648, 1848.
Ponechme však celostátních jubileí a podívejme se na ty naše pyšelská. Také zde si máme co připomínat. Posuďte sami:
1358 – zemřel Oldřich, první pyšelský farář známý jménem
POZVÁNKA
1383 – je uváděn Vojslav z Pyšel, spolumajitel zdejšího panství
1433 – až do toho roku se zde uvádí Čeněk z Pyšel
1608 – zde řádilo vojsko Matyáše, bratra císaře Rudolfa II.
1623 – zemřel Karel Mračský z Dubé, nejvýznamnější z majitelů Pyšel
1648 – ve zdejším kraji řádili Švédové
1678 – z tohoto roku pochází nejstarší dochovaná pyšelská matrika
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT
1703 – císař Leopold I. znovu povyšuje Pyšely na městečko
1713 – poprvé se připomíná zdejší draslárna
1718 – v Pyšelích je zřízeno sedm řemeslnických cechů
12.5. 2018 od 14.00
1778 – umírá hrabě Jan Jindřich z Bissingenu, dlouholetý majitel zdejšího
panství
na ,,Výlet s panem doktorem Chvojkou
1783 – narodil se František Václav Pokorný, zdejší kronikář
do blízkého okolí - kostely v Poříčí nad Sázavou“
1823 – zemřel Ignác Falke, první majitel Pyšel, který nebyl šlechtic
1838 – císař Ferdinand V. potvrdil všechna pyšelská privilegia z r. 1703
1853 – žilo zde 900 obyvatel
Přednáška pouze za pěkného počasí (bez deště)
1873 – narodil se zde PhDr. Emanuel Rádl, přírodovědec a filozof
1878 – byla zde otevřena pátá třída obecné školy
sraz v Poříčí Nad Sázavou (prodejna potravin)
– byl ustanoven Sbor dobrovolných hasičů
1888 – Eliška Krásnohorská, libretistka Smetanových oper, zde strávila
kostel sv. Havla
románský kostel sv. Petra a Pavla
několik týdnů
1913 – byl dostavěn Útulek sv. Josefa
1923 – Pyšely navštívil T.G. Masaryk,
– byl odhalen pomník padlým
1938 – bylo zřízeno zdejší muzeum
1948 – vzniklo zde Zemědělské výrobní družstvo (později JZD)
1953 – pražská Druchema zde zřídila jednu ze svých výroben,
– od tohoto roku zde funguje Domov pro seniory
1968 – také zde se podepisovala petice odsuzující okupaci naší vlasti
1978 – byla otevřená nová pošta
1983 – zemřel Karel Hašek, bývalý ředitel zdejší školy, po r. 1968
politicky pronásledovaný
1988 – zemřel P. Václav Kolský, poslední zdejší ,,sídelní“ farář
1993 – svoji činnost znovu zahájilo zdejší muzeum
Takže o výročí žádná nouze. Většinu z nich jistě slavit nebudeme, je však dobré si je připomenout. Bylo by škoda, kdyby upadla v zapomenutí.
PhDr. Jiří Chvojka

Město Pyšely

  

Při pohledu na
naši výstavní školní
budovu nám osmdesátníkům vyvstanou na mysli nostalgické vzpomínky
na naše školní léta
strávená v pyšelské
škole.
Přijměte prosím
pozvání a nahlédněte spolu s námi
do doby poněkud
vzdálené. Píše se
rok 1950, 30. březen. Právě u nás probíhá hodina
hudební výchovy. Třídou se nesou zvuky houslí.
Náš pan učitel prochází mezi lavicemi, zastavuje se
u každého žáka, hraje na housličky a zjišťuje, jak
jsme na tom s hudebním sluchem.

Vzpomínka na pana učitele

Je 31. březen, ale pan učitel do školy již nepřišel. Nemohl. Byl totiž nařčen z údajné protistátní činnosti a spolu s dalšími pyšelskými občany zatčen. Někteří se ze zatčených byli posléze
propuštěni.
Nejhůře dopadl náš pan učitel. Podle zápisu
v pyšelské školní kronice byl pravomocně odsouzen. A to na sedm let – odpykával si svůj trest v příbramských dolech. Doma zanechal manželku a dvě
malé děti, které nechodily ještě do školy. Rodina se
třikrát stěhovala z bytu do bytu.
A jaký byl náš třídní Jaroslav Pavlík? Byl to
moravský rodák, neměl příležitost učit v Pyšelích
dlouhou dobu. Jeho aprobačními předměty byly
český jazyk, hudební výchova a tělesná výchova.
Znalosti z posledních zmiňovaných využíval
k pomoci pyšelské tělovýchově, hraním na housle,
někdy doprovázel zpěváky v kostele. Ale hlavní
přínos pro nás žáky byl v jeho podání český jazyk.

www.pysely.cz

Nepsali jsme pouze diktáty, ale řídili se určitými
pravidly, taktéž vhodných výběrů slov při zpracování slohových témat, vedl nás k četbě s pořizováním zápisků. Byl důsledný a přísný, ale měli jsme
ho rádi.
Získával si nás svým přístupem.
Získané znalosti jsme velmi dobře uplatnili
jak při dalším studiu, tak v praktickém životě. Po
odpykání trestu, jsme se nikdy nedozvěděli, za co
byl konkrétně odsouzen. Sice se vrátil do Pyšel, ale
rodina se odstěhovala neznámo kam.
S odstupem doby se nám podařilo navázat
s ním kontakt, pozvali jsme ho na sraz spolužáků, on se však omluvil, že je nemocný a loučil se
s námi pozdravem ,,Váš Jaroslav“.
Vzpomínáme na něho jako na čestného člověka, vlastence a skvělého pedagoga.
S úctou bývalí žáci
13
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Dlouho jsme hledali název pro naši neziskovku, chtěli jsme, aby byl výstižný a lehce
zapamatovatelný.
Pod lipou stávaly vždy lavičky a odpradávna
se tam scházeli lidé, aby si povídali, hráli s dětmi
a podobně. A na to chceme navázat i my P.O.D.
L.I.P.O.U. z.ú., třeba setkáváním vzdálených
generací.
Chtěli bychom všem věkovým skupinám umožnit přístup k zajímavým informacím,
kreativně využít volný čas, předávat informace a
zkušenosti mezi generacemi, budovat úctu ke stáří
a schopnost pomoci lidem s hendikepem. Podporovat a naplňovat cíle udržitelnosti, šířit dobrou
praxi.
Není třeba znovu vymýšlet, to co jinde funguje. Nejen své zkušenosti chceme šířit dál, obohatit
ostatní a hlavně ušetřit čas a efektivně využít to, co
již bylo uděláno.
Každý měsíc se potkáváme s knihou na akci
„Veřejné čtení“. Vlastnímu čtení předchází aktivity spojené s tématem čtené kapitoly, například
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Místo pod lipou

názorná ukázka toho, jak se chovat u stolu. V loňském roce jsme akci zahájili s Kocourem Mikešem, letos v únoru a březnu jsme se věnovali etiketě. Čtení první jarní den bylo trochu netradiční.
Téma etiketa stolování dostalo díky přítomnosti
nevidomé Aleny Terezie Vítek (aktivní členka
dlouhodobého projektu Světluška) úplně jiný rozměr. Namazat chleba máslem a medem se zavázanýma očima nadchlo děti a předčítání nevidomé
„dostalo“ zejména dospěláky.
Společnými silami jsme z textilu, který již
neplní svůj původní účel, vyrobili hmatové hračky pro děti z DC Strančice při akci „Recyklošití“.
Moc děkuji všem, kteří se zapojili. Díky, díky.
Dobrovolné příspěvky nám pomáhají pokrýt
náklady spojené s pořádáním akcí a i díky nim
jsme mohli koupit například výplňový materiál do
hraček. Děkujeme i za tuto podporu.
Akce s názvem „Co ještě nevím?“ jsme zahájili přednáškou o Trénování paměti, za kterou děkujeme Margit Kakos (spolek Aktivity nejen pro
seniory).

Co plánujeme? Například akci, kde uvítáme
šikovné mužské ruce – „Sousedská dílna“. Opět
budeme vyrábět nejen pro sebe, ale i pro dobrou
věc. Věříme, že se nám podaří zrealizovat i akce
„Zahrádka bez plotu“, které bychom rádi spojili například se zajímavými procházkami přírodou.    
Ráda bych poděkovala všem dobrovolníkům,
kteří pomohli s realizací jednotlivých akcí, i zdánlivě malá pomoc je ve skutečnosti velká.
Děkuji předčítajícím, kterými zatím byli výtvarnice paní Marie Kolářová, paní učitelka Ilona
Vaculíková a herec pan Jan Čenský. A děkuji také
za poskytnutí prostoru pro konání našich akcí –
Fara Pyšely, ZŠ Pyšely a MěÚ Pyšely.
Jaké je podle vás místo pod lipou? Napište,
nám náměty na akce, které by vás zajímaly, nebo
třeba pokud se k nám budete chtít přidat…
katka.bartosova@mistopodlipou.cz
Přeji všem krásné jarní dny a těším se na viděnou třeba při čtení 26. 4 .2018 O hasicím přístroji.
Kateřina Bartošová, P.O.D. L.I.P.O.U. z.ú.
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T.J. SOKOL PYŠELY

Hlavní činnost Tělocvičné jednoty Sokol Pyšely je vymezena stanovami České obce sokolské.
Zahrnuje především provozování tělesné výchovy
a sportu, společenské a kulturní činnosti, kterou
přispívá ke zvyšování fyzické i společenské úrovně svých členů.
Spolek vytváří materiální a organizační podmínky pro sokolskou všestrannost, pro oddíly sálové kopané, odbíjené, stolního tenisu a ledního
hokeje. V rámci sokolské všestrannosti probíhá
cvičení žen, žákyň a kondiční cvičení mužů. Pro
předškoláky zajišťujeme cvičení rodičů s dětmi,
které na rozdíl od minulého roku probíhá dvakrát
týdně. O něco starší dívky navštěvují taneční kroužek ve stylu Street Dance. Veřejnost má také možnost jednou týdně využít hodinu badmintonu, nebo
třikrát týdně cvičení jógy.
Významnou událostí je pro naši jednotu XVI.
všesokolský slet, na který probíhá v současné době
intenzivní nácvik.
Jednota svojí činností pomáhá rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu, zejména v oblasti
jeho vlivu na zdraví. Výbor jednoty v uplynulém období řídil provoz, údržbu a opravy našeho

Kdo jsme a co děláme.

sportovního a kulturního zařízení a zároveň vytvářel možnosti jeho užívání pro zájemce z řad
veřejnosti a jiných spolků. Jednota spolupracuje
s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními
sportovními organizacemi a jednotlivci.
Za účelem financování hlavní činnosti provozuje jednota také činnost hospodářskou. Vedle
pronajímání restaurace se jedná o pronájem sálu a
sportovního zařízení. Nejvíce naše zařízení využívá základní škola nejen pro výuku tělesné výchovy, ale i pro konání výchovných koncertů a divadelních představení. Dále zde mají prostor kroužky
florbalu a zimní trénink dívčí jedenáctky. Sál naší
sokolovny pronajímáme také pro konání plesů
i dalších společenských akcí.
Mimo těchto hospodářských aktivit financuje Tělocvičná jednota Sokol Pyšely svoji činnost
už jen z členských a oddílových příspěvků, dotací
ČOS a letos pro potřeby ledního hokeje i sponzorských darů. Čerpání dotací z ČOS na provoz
však bylo značně administrativně ztíženo a žádost
o jejich udělení byla přesunuta přímo ministerstvu školství, takže nám pro tento rok nebudou
přiznány. I když státní příspěvky tvoří pouhých

PŘÍLOHA

5% našeho rozpočtu, budou nám v naší činnosti
chybět.
V letošním roce oslavíme zároveň s výročím
založení samostatné Československé republiky
90 výročí vybudování našeho sportovního a kulturního zařízení – pyšelské sokolovny. Oslavy by
měly proběhnout 6. října v sokolovně. Na programu budou sportovní a kulturní vystoupení, výstava
fotografií a dokumentů a odhalení pamětní desky.
Sokolská obec byla vždy nedílnou součástí
veřejného života v obci a dodnes se podílí svojí činností na značné části jejího sportovního a
kulturního dění. Přesto, nebo snad právě proto je
někdy její činnost chápána jako samozřejmost, či
snad dokonce povinnost. Činnost lidí, kteří vykonávají práci na udržení zařízení v chodu, organizují
výše popsaná cvičení, starají se o případné kulturní
akce, jsou ve většině lidé zaměstnaní, nebo maminky s dětmi. Tuto činnost vykonávají zdarma a
ve svém volném čase.
Doufám, že je veřejnost s naší činností spokojena a svojí spokojenost doloží návštěvou jak na
sokolských oslavách, tak na sportovních a kulturních akcích, které pro letošek plánujeme. J.CH.
INZERCE

Nájemní BYDLENÍ PRO SENIORY se službami
MRAČ u Benešova
Jen 25 km od Prahy

Tel.: 603 442 349
Tel.: 702 008 899

byt 1+kk – 10 500,-Kč/osobu/měsíc
za 2 osoby 13 500,-Kč
byt 2+KK – 13 500,-Kč/osobu/měsíc
za 2 osoby 16 500,-Kč

 možnost připojení k internetu a
satelitní televizi
plně bezbariérové bydlení
 společné prostory a okrasnou
zahradu
byt s balkónem nebo
předzahrádkou
 péči lékaře
kuchyňskou linku, šatní skříň a  přítomnost zdravotní sestry 1x
vlastní sociální zařízení včetně
v týdnu
koupelny + sklepní kóji
 zprostředkování pečovatelské služby
nájemné včetně vytápění
 úklid a údržbu společných prostor,
SOS kontakt 24 h denně
zahrady a chodníků


CENA ZAHRNUJE













drobné opravy zařízení bytu
zajištění nákupů 1 x v týdnu
zprostředkování dovozu obědů
volnočasové aktivity 5 x v týdnu

DOKÁŽEME ZAJISTIT
praní a žehlení prádla, opravy a
úpravy
oděvů,
kompenzační
pomůcky, doprovod mimo rezidenci,
úklid domácností a další služby.
Mrač 18
257 21 Poříčí nad Sázavou

15

SK PYŠELY

leden, únor, březen 2018

SK PYŠELY

H ledají nové spoluhráče do týmu
Nudíš se po práci?
Chceš pro sebe něco udělat?
Přijď si zahrát s pyšelákama!

v případě zájmu : 604 804 550 nebo 731 757 682
http://www.skpysely.estranky.cz/
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Vycházkově – běžecké rozloučení s rokem 2017
Poslední prosincové odpoledne se uskutečnilo
už čtvrté vycházkově-běžecké rozloučení s uplynulým rokem. Jako vždy jsme vycházku, resp. proběhnutí naplánovali v těsném okolí Pyšel s následným posezením na Penaltě. Loni nám počasí vyšlo
až kýčovitě. Azuro a mrazivé počasí vykreslilo na
větvičkách nádherné zimní ornamenty. Letos jsme
s ničím takovým počítat nemohli, přestože se ještě v sobotu 30.12. dalo běžkovat např. na golfu.
Bohužel se, během posledních 24hodin před startem akce, teploty přehouply z mínusu do plusu a
5centimetrová vrstva sněhu se změnila na mokré či
místy namrzlé bláto, do kterého navíc ještě v neděli ráno usilovně zapršelo. Naštěstí se počasí během
poledne umoudřilo, a tak nám odpoledne alespoň
nepršelo. Místy dokonce vykouklo i sluníčko, nejspíše aby si ověřilo, že se fakticky neválíme u televize .
O půl druhé se sešlo u Penalty kolem 50 Pyšeláků i Zaječických, ba dokonce přijeli návštěvníci
až ze Stránčic! Na startu stanulo také 7 psích kamarádů různého věku i rasy.
Základní 5kilometrová trasa vedla od pyšelského fotbalového hřiště nahoru na Loretu, pak
prudce z kopce dolů na žlutou značku a po ní kolem Křivoveského potoka až na Papírnu, kde se
trať ostře zalomila směrem nahoru podél chatové
osady V Dolech. Odtud fáborkové značení nasměřovalo závodníky (či spíše účastníky) zpět do

aneb Soutěž o nejlepšího Pomazánka-Tvůrce
Zakout a opět strmým kopcem nahoru na Loretu.
Zde byli všichni, jako vždy, odměněni nádherným
výhledem na naše krásné městečko i celou benešovskou krajinu. A pak už zůstalo jen posledních
500metrů do cílové destinace – klubu Penalta.
Jako vždy se peleton účastníků rozdělil na
„vysokofrekvenční“ rychlíky (srdeční akce kolem 150 tepů/min) a „nízkofrekvenční“ pohodáře.
„Chrti“, kteří trať proběhli či prošli ve skutečně
svižném tempu, zvládli 5km s převýšením kolem
200metrů za hodinku! Kliďasové, kteří se cestou
kochali jako doktor Skružný z Vesničky střediskové, zvládli trasu za hodinku a půl. No každopádně
v tomto případě nikomu o čas nešlo. Šlo jen o to
užít si pohodové odpoledne v příjemné společnosti
sousedů a svým vlastním způsobem, tak aby vyplavené endorfiny působily blaho. A to se tuším,
povedlo všem bez rozdílu.
Po cestě čekalo dětské účastníky 9 zastavení
s kvízovými otázkami, které sestavil a perfektně
nachystal opět Michal Velda. Letošní kvíz zabrousil do hájemství klasických televizních pohádek
a ověřil naše znalosti z proslavených hlášek typu
„Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem
slíbil“. Uhodnutá slova se pak vkládala do doplňovačky, kde mělo vyjít jméno doktora (Ďábla) z pohádky Hrátky s čerty, kde chrabrý Martin Kabát
v podání vynikající Josefa Beka onoho Doktora
XY porazí a dá mu co proto. (Jestli vážený čtenáři
ono jméno nevíš, pak musíš článek dočíst až do
konce , kde ho zvíš.)
Menší část účastníků se rozběhla po trase dubnového závodu Pyšelský kopeček, aby z této trasy
za Dubinami zase odbočila a napojila se na základní 5km trasu. Běžci tak nakonec uběhli pohodových 9km.
Po krátkém odpočinku vypukla druhá plánovaná část akce, a to kulinářská soutěž O Nejlepšího Pomazánka, resp. Chlebo Tvůrce. Do soutěže
se „přihlásilo „ 8 pomazánek a 6 různých druhů
domácího pečiva. Stejně jako loni se role poroty

ujali samotní účastníci, zejména děti. Do předchystaných tiketů doplňovali body od 1-5, kdy stejně
jako ve škole je jednička tou nejlepší známkou a
pětka nejhorší. Někteří (hlavně nezletilí) rozhodčí se neostýchali ani slovních posouzení a buďte si jistí, že to stejně jako loni bylo sice přísné,
ale spravedlivé, dětsky přímé a nekompromisní.
Díky vysoké kvalitě předložených pochutin převládali hodnocení typu jako „vynikající“, „pesto,
krásně vychucené“,“nejlepší, který jsem jedl“, ale
i neutrální oznámkování jako „no prostě
normální
chléb“,
„moc pikantní, moc
slané“. Našel se ale
i tvrdý direkt : „ty už
raději v kuchyni nic
nedělej!“.
A kdože zvítězil? Mezi Pomazánka Tvůrci se na
vrchol probojovala
bůčková pomazánka
manželů Köhlerových s průměrem 1,4, resp. celkem dosaženými 24body. Asi zabodovala, protože
byla jediná s masem?? . Na sdíleném druhém
místě se umístili produkty Šintálových a Haniny
Šebkové s průměrem 1,47, resp. 25body. Šintálovi
jsou psáni jako první, protože obsadili i další místo
se svou druhou pomazánkou (asi prostě dobrej oddíl, že ). Na třetí místo se tak posunuli Kocourkovi s průměrem 1,58 a 27 body.
Mezi Chlebo Tvůrci obsadili první místo domácí křupavoučké rohlíčky manželů Kocourkových spolu s domácích chlebem Klárky Gbelcové
s průměrnou známkou 1,5.
Za zmínku stojí, že část oceněných se umístila
už loni, takže těch „dobrých oddílů“ tu v Pyšelích
máme asi víc, a že mezi vystavenými pochutinami
byli jen minimální bodové rozdíly. Bylo to fakt o
prsa! Určitě se dá s klidem říct, že všichni soutěžící
by se svými produkty uspěli na slavnostní silvestrovské tabuli.
Nesmíme taky zapomenout na vynikající nesoutěžní polévky. Slovenskou kapustnicu přichystal opět Peter Matisko a česnečku Mirka Kocourková. Mňam!
Nakonec dostali zúčastněné děti drobné pozornosti a mohli jsme všichni vyrazit oslavovat příchod Nového roku.
A jak to bylo s hádankou? Byl to doktor Solfernus, kterého představoval šarmantní Vladimír
Ráž.
A co si přát do Nového roku? Ať v roce 2018
vítězí Martinové Kabátové nad doktorem Solfernem a jeho lidskými pomocníky.
To Vám za pořádající Spolek 3P, z.s.
přejí Petr Gbelec a Peter Matisko
a na viděnou třeba 21.dubna na Pyšelském
kopečku 2018 
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POZVÁNKA
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Spolek 3P, z.s, ve spolupráci s běžeckým obchodem a veterinární nemocnicí

POŘÁDÁ 21.4.2018 III. ROČNÍK
2 0 1 8 ZÁVODU V KROSU A CANICROSSU.
Trať 90% lesní cesty, 300m asfalt
Pro širokou běžeckou veřejnost v kategoriích běh na 5/10,5/21 km, canicross na trati 10,5/21 km
Start cíl a registrace: Pyšely, okr. Benešov, start - fotbalové hřiště Registrace od: 8:30 hod.
Start dětských závodů: od 10:30 hod. Start hlavního závodu: ve 12:50 hod.

AFTERPARTY - ŽIVÉ KAPELY
více informací na:

www.run-4ever.cz, nebo na www.facebook.com/pyselskykopecek

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
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týmu profesionálů!
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227 023 023 www.uvtnet.cz
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Ekorada na tento měsíc: Odpad nestačí pouze třídit
Obrovské množství surovin, které jsou mnohdy za dramatických okolností vytěženy a zpracovány,
skončí ve výrobcích na jedno použití a následně jako odpad, který působí další náklady a problémy.
Rozpoznat a vytřídit bioodpad, papír, plast, sklo, textil, kovy, elektroodpad a nebezpečný odpad zvládne
každý rozumný člověk a zpravidla to i dělá. Ale stačí to? A proč to vlastně řešit tak složitě? Neděláme
něco špatně, když každý den a s každým nákupem stále jen něco vyhazujeme?
Není snadné všechen odpad opětovně využít, navíc recyklací většinou nevznikne materiál stejné kvality,
jako byl původní, ale o trochu horší. Jak dosáhnout toho, abyste šli S KOŠEM JEN 1X TÝDNĚ A
POPELNICI VYVÉZT 1X ZA ČTVRT ROKU?
O množství a osudu našich odpadů rozhodujeme už při nákupu. Upřednostňujte výrobky bez obalu
nebo s minimálním množstvím obalu z dobře recyklovatelných materiálů či obnovitelných zdrojů.
Noste si na nákup svoji tašku, odmítejte plastové tašky a sáčky, pokud to situace umožní. V obchodě
to obsluze řekněte hezky „bez obalu“! V lahůdkách, v papírnictví, v lékárně, v prodejně oděvů aj.
Vzdorujte reklamě – při nákupu se nezabývejte lákavými nabídkami, ale vnímejte pouze své skutečné
potřeby. S podporou reklamy rostou naše chutě a nároky, roste spotřeba, rostou problémy.
Nepodporujte prodej malého objemu nápojů, kde podíl plastu či hliníku se téměř rovná objemu
nápoje. Plasty i hliník jsou skvělé materiály z neobnovitelných zdrojů, je velkou chybou jimi plýtvat.
Tácky, nápojové kartony, kelímky, folie, tašky se dají nahradit kompostovatelnými obaly
z obnovitelných zdrojů (papír, bioplasty, buničina) nebo vratnými trvanlivými obaly.
Na cestu si nápoj připravíme doma, svačinu zabalíme do trvanlivé krabičky nebo látkového ubrousku.
Kvalitní pitná voda teče skoro v každém vodovodu a dá se kupovat i mléko z mlékomatu do vlastních
lahví. Existuje jen velmi málo situací, kdy si opravdu musíme koupit nápoj v obalu na jedno použití.
Každá PET lahev se dá mnohokrát použít.
Školy mohou např. využít hotové projekty (viz odkazy níže) či vytvářet vlastní výukové hodiny
zaměřené na minimalizaci či využití odpadů.
Obce, školy, firmy a další instituce by měly aktivně snižovat množství produkovaných odpadů. Dávají
tak rovněž najevo svou dobrou péči o životní prostředí a ovlivňují tím i chování jiných.
Další informace a návody najdete např. adrese www.trideniodpadu.cz, http://bezobalu.org/,
http://www.tonda-obal.cz/, http://www.kompostuj.cz/, http://zerowaste.bezobalu.org/, nebo se obraťte
na ekoporadnu ČSOP Vlašim na adrese www.podblanickeekocentrum.cz .

Nemohli bychom prostě produkovat odpadu méně? Můžeme tak ušetřit
•

spoustu času a námahy, které jinak věnujeme manipulací s odpady,

•

prostor kde odpad skladujeme,

•

peníze v souvislosti s odvozem a likvidaci odpadu,

•

zdroje surovin a naše životní prostředí.

Ekoporadna ČSOP VLAŠIM poskytuje veřejnosti, obcím a školám služby zdarma
a je podporována Středočeským krajem.
ekoporadna@csop.cz
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Nová hasičská Tatra v Pyšelích
Ve čtvrtek 22.2.2018 zastavila u hasičské
zbrojnice v Pyšelích nová hasičská TATRA 815.
Úspěšně tak skončila více jak dvouletá práce našich
dvou velitelů na získání dotace s názvem – Nákup
velkokapacitní požární cisterny na dopravu
vody. Tento dotační program IROP (Integrovaný
regionální operační program) za přispění Ministerstva pro místní rozvoj ČR byl zveřejněn v prosinci
2015 a od té doby se Pavel a Honza Smutní nepřetržitě o tuto zakázku starají. Rozhodnutí hasičského výboru bylo jednoznačné, že se o tuto evropskou dotaci budeme ucházet. Musel být zpracován
projekt a i přes nekončící upřesnění, změny a hlavě
přísně nastavené podmínky se jej podařilo díky našim velitelům dokončit. Městský úřad Pyšely nám
zpracování projektu a nutnou finanční spoluúčast
za podpory pana starosty Stanislava Vosického
a zastupitelstva odsouhlasil. Následně bylo vypsáno výběrové řízení, z kterého vyšla vítězně firma
THT Polička s podvozkem od firmy TATRA.
Nová cisternová automobilová stříkačka nese
označení CAS 30 S2VH T815 – 2 6x6,2. Jedná
se o zásahový požární automobil těžké hmotnostní třídy, celková hmotnost i s vodou je 25.000kg.

Automobil je schopný provozu na všech komunikacích a částečně i mimo ně. Hasičská nástavba
je osazena na třínápravovém podvozku TATRA
T815-231R35 6x6,2 s připojitelným pohonem
přední nápravy a s průběžným rámem. Vozidlo
CAS je určeno pro přepravu požárního družstva
1 + 5, ve dvou řadách, v kabině orientovaných
po směru jízdy a hasebních prostředků k provedení hasičského zásahu vodou nebo pěnou a při
využití nízkého nebo vysokého tlaku vody. K tomuto účelu je vybaveno požárním čerpadlem o
jmenovitém průtoku 3.000 litrů za minutu při pracovním tlaku 1,0 MPa. Vysokotlaké čerpadlo pracuje s jmenovitým průtokem vody jen 250 l/min
při tlaku 4,0 MPa. U tohoto čerpadla je osazeno
60m hadice DN25. Nerezové nádrže na vodu o
objemu 8.500l a na 510l pěnidla. Celková délka
vozidla i s navijákem je 9,4m a výška 3,1m. Světlá
výška při plném zatížení je 290mm a po drobných
úpravám je toto vozidlo schopné brodit se až do
hloubky 1,2m. Naftový, přeplňovaný, vzduchem
chlazený motor o výkonu 325 kW splňuje emisní
normu EURO 5. Tento motor je schopen maximální rychlosti 110km/h. Převodovka je mechanická,

synchronizovaná, 14 stupňů vpřed a dva stupně
vzad. Vozidlo je osazeno čtyřmi nezávislými systémy brzd s ABS a AZR. S touto cisternou je možné
také provádět technické zásahy při záchraně lidských životů, ochraně majetku a omezení škod na
životním prostředí a při mimořádných událostech
a živelných pohromách. Pro tyto účely je vybaveno
potřebným požárním příslušenstvím – lanový naviják s elektropohonem, osvětlovací stožár s LED
reflektory o výkonu 20.000 lm a generátorem
elektrického proudu. Na vozidle je osazeno tažné
zařízení.
Protože získání tohoto nového hasičského
vozidla je pro náš sbor velkou událostí, zveme
všechny zájemce na slavnostní předání v pátek
30.března od 14h na Náměstí T.G.Masaryka
v Pyšelích. Zde bude tento automobil předán našemu sboru. Bude možné si jej prohlédnout i s výkladem. Přijedou za námi i kamarádi z okolních sborů
a tak bude k vidění i jiná hasičská technika, která je
v našem kraji. Tato událost je pro náš sbor o to významnější, že 15.září oslavíme 140 let od založení
našeho hasičského sboru
Honza Kostrhoun, SDH Pyšely
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ZA PŮVODNOST A OBSAHOVOU SPRÁVNOST RUČÍ AUTOR

TISK MĚSTSKÝ ÚŘAD PYŠELY

