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

Milé sousedky,
milí sousedé, čas věru letí jako

bláznivý, po čtyřech letech nastává chvíle výměny stáží v obecním zastupitelstvu. Ve volbách 5. a
6. října si vybereme devítku lidí, kteří budou dále
obec z našeho pověření a v našem zájmu spravovat.
Dosluhujícímu zastupitelstvu se společnými silami
za uplynulé roky podařila řada věcí, které udělaly
z Pyšel ještě krásnější a lepší místo k životu. Přes
občasné velmi ostré výměny názorů jsme nakonec
byli schopni nacházet cestu, jak věci rozhodovat a
uskutečňovat ve prospěch obce a lidí. Všem mým
kolegům zastupitelům za to patří můj dík. Jsem
ráda, že na kandidátkách, ze kterých budeme vybírat, jsou vesměs lidé se zájmem udělat něco navíc
pro své okolí. Vybírejme podle toho, jak jednotlivé
kandidáty známe, podle toho, co už mají za sebou
a jak dovedou vzít za práci. Naše uvážlivá volba
je rozhodujícím předpokladem pro vytvoření dělné
party, která bude bez dlouhých řečí věci řešit. Když
se tak dívám na jednotlivé kandidátky, mám pocit,
že to nemůže dopadnout špatně, ať se rozhodnete
jakkoliv. Snad nepropadám nemístnému optimismu, to by se mi nepodobalo.
Přeji nám všem dobrý výsledek a z něj vzešlé
dobré zastupitelstvo.
A krásný podzim s úsměvem.
Dana Drábová, místostarostka

Praha:

26. 09. 2018

Město Pyšely

Číslo jednací:

127384/2018/KUSK

Stanislav Vosický, starosta

Spisová značka: SZ_126726/2018/KUSK

Náměstí T. G. Masaryka 4

Vyřizuje:

Jana Benetková, l. 435

251 67 Pyšely

Značka:

OSA/Ben

OSVĚDČENÍ
o datu přijetí oznámení o konání sbírky
podle § 4 odst. 1 zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“)
Krajský úřad Středočeského kraje osvědčuje dle § 4 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách
právnické osobě:
Název:
Město Pyšely
Sídlo:

Náměstí T. G. Masaryka 4, 251 67 Pyšely

IČO:

0024 0664

Volby do zastupitelstva a Senátu parlamentu ČR

Ve dnech 5. a 6. října proběhnou volby do zastupitelstva města a I. kolo voleb do Senátu Parlamentu
České republiky. V pátek bude hlasování zahájeno ve 14 hodin a ukončeno bude ve 22 hodin. V sobotu
budou volební místnosti otevřeny od 8 do 14 hodin.
II. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky proběhne 12. a 13. října ve stejných časech.
Na II. kolo se již hlasovací lístky neroznáší do schránek, ale dostanete je přímo ve volební místnosti.
Volební místnost pro občany Pyšel, Nové Vsi a Borové Lhoty bude v přízemí MěÚ a pro občany
Zaječic a Kovářovic bude v restauraci Na Hřišti v Zaječicích.
V případě, že se nemůžete ze závažných důvodů dostavit do volební místnosti a přesto by jste rádi
volili, je zde možnost, že k Vám domů přijede volební komise s přenosnou hlasovací schránkou. V případě, že budete chtít tuto službu využít, volejte na MěÚ tel. 323 647 218, ve dnech voleb můžete též
nahlásit volební komisi.

Veřejná sbírka

Milí sousedé a přátelé, při příležitosti 100 letého výročí založení republiky zasadíme společně
stolistou lípu.
Město Pyšely vyhlásilo veřejnou sbírku na
koupi pozemku, kde se lípa bude vysazovat a kde
vznikne odpočinkové místo pro širokou veřejnost.
Pozemek se nachází směrem na hřbitov u nové
asfaltové cesty, ostrá zatáčka vlevo ohraničená
kameny.
Kdo se chce této akce zúčastnit, může přispět
finanční částkou.
Způsob provádění sbírky:
- bankovní účet č. 182-320111359/0800 založený
u Česká spořitelna, a. s., Benešov
(pokud souhlasíte se zapsáním na seznam dárců-kronika, pamětní kniha apod. uveďte prosím
ve zprávě pro příjemce ,,souhlasím“)
- složením hotovosti do pokladny (infocentrum)
zřízené právnickou osobou
Slavnostní sázení lípy s lampionovým průvodem, položením věnce u pomníku padlých a poslechu zvonů míru v kostele v Pyšelích se bude konat
v neděli 28.října od 17.00 hodin.
Jakékoliv informace Vám rádi poskytneme na tel. č. 725 851 866 nebo na email infocentrum@
pysely.cz.
Děkujeme Vám všem za příspěvky a spolupráci.
Město Pyšely

že dne 25. 09. 2018 bylo přijato oznámení o konání veřejné sbírky za účelem:
Koupě pozemku pro vysazení památné lípy k výročí 100 let české státnosti, od osoby fyzické.
Sbírka je konána na území města Pyšely a obcí Borová Lhota, Nová Ves, Kovářovice a
zaječice do 31. 12. 2018.
Jméno a příjmení fyzické osoby, která je pověřená za právnickou osobu ve věci veřejné sbírky
jednat: Stanislav Vosický

Pyšelské muzeum
stálá expozice

Způsob provádění sbírky:


shromažďováním prostředků na zvláštní bankovní účet č. 182-320111359/0800



složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou.

založený u Česká spořitelna, a.s., Benešov,

Jana Benetková
odborná referentka oddělení správních agend

Zborovská 11 150 21 Praha 5
ID datové schránky: keebyyf

tel.: 257 280 435
benetkova@kr-s.cz
e-mail: podatelna@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz

Otevřeno od 6. 4. — 11. 11.
PÁTEK
10 – 12 a 13 – 17
SOBOTA 10 – 12 a 13 – 16
Vstupné DOSPĚLÍ 10,- Kč,

DĚTI 5,- Kč
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Vzpomínání
na Mgr. Vladimíra Paclíka,
který by se dožil letošního roku 28. července
75 let.
Sjednala jsem si schůzku s rodinou pana
Paclíka za účelem bližšího poznání života tohoto
vzácného člověka a napsání článku do Pyšelských
listů, aby se čtenáři novin a celá veřejnost dověděla
o panu Paclíkovi více.
Byla jsem mile přijata paní Mgr. Věrou Paclíkovou, jejím synem Pavlem Paclíkem a jeho ženou
Carmen.
Paní Paclíková se rozpovídala o svém
manželovi.
,,Vladimír nebyl pyšelským rodákem, narodil
se v Praze, kam se přestěhovala později jeho rodina z Jižních Čech ze Zborova, kde byl jeho děd
ředitelem školy. Otec Vladimíra byl řidič autobusu
shodou okolností mezi stanicemi Prahou a Pyšely
(tuto linku sám založil). Později se naskytla možnost koupě parcely v Pyšelích, Na Brabenčí. Na
zakoupené parcele otec Vladimíra postavil rodinný
domek, kam se rodina později přestěhovala. Syn
Vladimír od roku 1952 chodil do pyšelské školy (od třetí třídy), kde se setkal s Jiřím Chvojkou
stejně starým kamarádem. Vladimír pak studoval
s vynikajícím prospěchem na gymnáziu v Říčanech a Jiří navštěvoval gymnázium v Benešově.
Pak se jejich cesty rozešly. Jiří Chvojka studoval
v Českých Budějovicích na Pedagogickém institutu a Vladimírovi nebylo umožněno studovat na Filozofické fakultě jazyky, řečtinu a latinu, jak si přál
(učením se jazykům bylo jeho celoživotní láskou).
Místo studia byl poslán do jáchymovských dolů,
kde pracoval 4,5 roku. Tady se, ale projevila Vladimírova těžká oční vada. Pak nastoupil na vojnu
do Dobřan a na doporučení vojenského lékaře byl
zproštěn vojenské služby. Chtěl učit a tak dostal
umístěnku do Kondrace pod Blaníkem později do
Jankova a začal dálkově studovat Pedagogickou
fakultu. V Jankově jsme se s Vladimírem seznámili. Já jsem tam byla na škole jako učitelka. Po
ukončení studií, které ukončil s červeným diplomem, jsme se pak oba přestěhovali do rodinného
domu k manželově mamince do Pyšel. Vladimír
zde v roce 1972 začal učit na pyšelské škole, později také já. V roce 1990 byl Vladimír jmenován
ředitelem školy v Pyšelích. Kantorské geny podědil po dědečkovi, který byl řídícím učitelem
ve Zborově u Českých Budějovic.
Po roce 1989, kdy bylo v Pyšelích založeno
OF, byl Vladimír zvolen starostou obce. Od roku
1992 – 1993 byl také ředitelem Dětského domova.
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Vzal na sebe přetěžký úkol, starat se o školu a celou pyšelskou obec, ale s jeho povahou ani nemohl jinak. Zhostil se svěřeného úkolu velmi dobře.
,,S vděčností vzpomínají na pana ředitele Vladimíra Paclíka jeho bývalí žáci. Za jeho působení na
škole měl velmi dobrý vliv na kolik generací dětí,
které odcházely do života a dál na vysoké školy se
základy kvalitní výuky.“
Dále se syn pana Paclíka rozhovořil o tom, jak
už v roce 1986 obstaral otec do školy první počítače. ,,Podporoval tak rozvíjení myšlení dětí pomocí těchto moderních technologií.“ V této době
měla pyšelská škola prestižní postavení a jezdili
se sem inspirovat učitelé matematiky ze širokého
okolí. V učebně fyziky, kterou otec sám zřídil, se
ráno učila na počítačích matematika. Později se
počítače přesunuly do vedlejší pracovny a tam se
chodili žáci učit na počítačích také češtinu, němčinu, angličtinu a zeměpis. Ještě se musím zmínit
o tom, říká dále Pavel Paclík, jak jsme od roku
1992 vytvářeli noviny ,,Pyšelský zpravodaj“. Původní myšlenka vzešla ze schůzky mého otce a
pana doktora Jiřího Chvojky. Dohodli se na tom,
že by se mělo něco udělat pro pyšelskou kulturu,
nejlépe formou novin a také muzea. Tak jsme začali celá rodina pracovat na prvních číslech novin.
K tisku, se tenkrát používaly jehličkové tiskárny a
až později laserové. Noviny obsahovaly od mého
otce aktuální zprávy z Obecního úřadu a školy. Od
Arnošta a Jiřího Chvojkových a Michala a Václava
Vitanovských, články o historii Pyšel, pak články
ze sportu a muzea. Dále syn říkal, že sám vytvářel
grafické a počítačové zpracování a matka pracovala na korekcích a kopírování novin.
Poslední číslo novin vyšlo v říjnu 1994. Ptala
jsem se, zda si neponechali některá čísla ,,Pyšelského zpravodaje“ celá, že mi některá v archivu
muzea chybí a tak mi Pavel Paclík hned vyhledal ta
čísla, která měli, tak máme v muzeu vše kompletní.
Při vyhledávání se také objevilo několik čísel časopisu ,, Školníček“, který vycházel od roku 1997.
Školní děti si jej samy redigovaly, psaly články,
básničky, kresby vše pod dohledem jejich učitelek
a hlavního redaktora ředitele Vladimíra Paclíka.
Otec už v roce 1987 začal pracovat na MNV
ve finanční komisi. Obec byla po všech stránkách
ve velmi špatném stavu. Na opravy bylo málo peněz, a proto se dělalo všechno svépomocí.
Později už jako starosta obce se zasloužil o
rekonstrukci fasády kostela a fary, na školní zahradě s několika rodiči vykopali studnu. Svépomocí,
osobně pomáhal s ostatními dobrovolníky vyklízet
hromadu odpadu za hřbitovními zdmi. Zasadil se
také o novou střechu na Loretě a márnici u hřbitova. Až na hřebeni usazoval tašky známý pyšelský

pokrývač pan Hromada, tehdy 90ti letý.
Nejdůležitější ale byla akce na výstavbu vodovodu přivádějícího vodu z vrtů vybudovaných už
v minulosti v Nové Vsi a uložení ponorných čerpadel do vyhloubených vrtů. Pak výstavba rozvodů
vodovodního řadu z vodojemu do obytných částí
Pyšel.
Výčet všech zásluh Mgr. Vladimíra Paclíka,
jak pro školu, tak pro obec Pyšely by byl ještě velmi dlouhý.
Já se ale také musím přidat k jeho zásluhám
jako starosty o založení Pyšelského muzea. Stalo
se tak v říjnu 1993 zřizovací listinou od Ministerstva pro vnitřní rozvoj, s podpisem Mgr. Vladimíra
Paclíka. Muzeum bylo založeno, ale nemělo ještě
prostory k uložení cenných archeologických nálezů z výkopů na ČOV pro Domov seniorů. Pan starosta poskytl pro muzeum uvolněný byt v obecním
domě č. 34. Dal také udělat čtyři skříně pro potřeby
muzea.
Nastupující starosta pan Stanislav Vosický dal
v roce 1996 zřídit stálou expozici Pyšelského muzea, která zde sídlí dodnes.
Loňského roku v listopadu byla slavnostně
otevřena budova nové školy. Při této příležitosti
v projevu vzpomenul starosta Stanislav Vosický
velkých zásluh ředitele školy Mgr. Vladimíra Paclíka na myšlence o zbudování tohoto díla a odměnil in memoriam za zásluhy o školství v Pyšelích
medailí a předal ji vnukovi pana ředitele Davidu
Paclíkovi.
Škoda, že tento pracovitý a vzácný člověk tak
brzy od nás odešel. V nedožitých šedesáti osmi letech 10. června 2011.
Srnská Zdena

  

PhDr. Jiří Chvojka
V předešlém článku jsem psala o vzácném člověku, který už sedm let není mezi námi, Mgr. Vladimíru Paclíkovi. Jeho kamarádem, spolužákem a
pyšelských rodákem je doktor Jiří Chvojka. Z jeho
návštěv v Pyšelích na přednáškách v Benešově a
článků do Pyšelských listů se stále můžeme těšit.
Letošního roku 23. července také oslavil svých
75 let. 6. září měl opět přednášku v Benešově. Jeho
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přednášky jsou zde hojně navštěvované pro jeho
velké znalosti historie a velký vypravěčský talent.
Říkal, že má mnoho práce. V Budějovicích
bude od října přednášet padesáti posluchačům Univerzity třetího věku. Nyní jezdí do Horažďovic do
tamního muzea uspořádat zanedbanou numismatickou sbírku.
V září podnikl s manželkou Liduškou velkou cestu po Egyptě a navštívil pyramidy a jiné
památky.

Už se těšíme pane doktore na Vaše zprávy
z této velké cesty.
Pyšeláci se mohou těšit na sobotu 27.10.
od 14.00 hodin, kdy nás pan doktor potěší svým
poutavým povídáním na téma ,,1918 – 2018“.
Pane Chvojko, přejeme Vám hodně zdraví,
štěstí a krásných zážitků z Vašich cest a na shledanou.			
Srnská Z.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Blahopřejeme jubilantům našeho města

paní Jana Veverková
paní Zdeňka Srnská

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

Eva Raisová
Marek Platil
Ondřej Gottwald
Pavel Hruška
Sofie Burianová
Vojtěch Bartík
Natálie Víšková
Charlota Hladíková

Gratulujeme k této krásné události, přejeme hodně štěstí, lásky a pohody.

Významné jubileum
V letošním roce se dožívá významného životního jubilea pyšelská občanka paní Zdeňka Srnská.
Žena mnoha zájmů: uznávaná výtvarnice, vášnivá fotografka, milovnice historie, dobré hudby, sběratelka starých dobových
předmětů.
Většina z nás ví, že patří mezi zakladatele Pyšelského muzea, které obětavě opečovává již přes čtvrt století.
Většinu zdejších exponátů zachránila z půd, stodol a sklepů našich domů. Při různých terénních pracích v lokalitách, kde se
daly předpokládat nálezy dokumentující osídlení Pyšel i dalších obcí, trpělivě prosívala zeminu a získala stovky významných
archeologických objevů.
Nejvýznamnější pocházely ze zahrady pyšelského zámku – zde zachránila různé keramické výrobky, drobné předměty
denní potřeby a zejména ceněné kachle. Vše s pomocí odborníků ošetřila a zařadila do sbírek našeho muzea.
Kromě těchto artefaktů získala pro muzeum stovky různých starých dokumentů, fotografií a listin. Průběžně se svým fotoaparátem dokumentuje vše, co se v naší obci děje – ať už se jedná o velké stavby, různé oslavy, koncerty, výstavy.
I tyto fotografie budou za pár desítek let mít velkou výpovědní hodnotu o životě v naší obci.
Děkujeme p. Srnské za její obětavou a záslužnou práci. Přejeme jí do dalších let života hodně zdraví a spokojenosti.
M.P.
INZERCE

Vítání občánků v Pyšelích
Když nám domů přišla barevná pozvánka na vítání nových občánků města
Pyšely, musím přiznat, že jsem byla rozpačitá. Tuhle událost si matně pamatuji
jen z vyprávění mých (pra) rodičů a trochu se mi zdála jako přežitek, který mě
může opravdu jen pozitivně překvapit.
A překvapila! Když jsme se jedno odpoledne jako hujerovi nainstalovali
do síně na městském úřadě, veškeré obavy ze mě spadly. Hezké prostředí, milí
lidé a miminka ani moc nekřičela - ideální podmínky. Se synem na nás “zbyla”
první řada, které se cca od třetí třídy úspěšně vyhýbám. Když jsme se všichni
usadili, vítání mohlo začít.
Proslov Dany Drábové a poslední obavy se rozplynuly jako voda. Nebyla
to strojená řeč, kterou už slyšeli všichni stokrát. Byla to krásná četba z moudra Roberta Fulghuma, jehož knížky máme hrdě vystaveny i my v knihovně.
Moudro paní Drábové v kombinaci s chytře vybranými pasážemi z knihy dojmuly nejednu babičku, tatínka nebo maminku. Když jsme si šli ruku v ruce
a synem v náručí pro pamětní list, dárek a hezkou růži bylo nám zkrátka fajn.
Následovalo focení, které jsme z jistých důvodů nechali až na úplný konec. Tím důvodem je to, že nás synek není z nejklidnějších a z kolíbky, která byla určená pro ležící miminka neustále vystupoval. Ale fotky z ní máme
skvělé, baví celou rodinu! :-)
Když jsme doma rozbalili dárky, byla to taková třešnička na dortu - krásná
dřevěná hračka a knížka o krtečkovi. Vkusně zvolená odměna pro děti jenom
završila dojem z celého dne. Nevím jak jinde, ale v Pyšelích není vítání občánků totalitní přežitek, jak jsme si upřímně mysleli. Je to důstojná a milá akce,
která vám vykouzlí úsměv na tváři.
M. Sedláčková

Hledám v obci Pyšely pronájem
malé místnosti (kanceláře) max. do velikosti 10 m2.
Možnost příslušenství: připojení na internet, WC
Kontakt :
Tomáš Vlček
e-mail : email@tomas-vlcek.com
tel. : 607 547 179
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
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Rozloučení s předškoláky - Pohádkový les 2018

Ve čtvrtek 7.června jsme se, stejně jako v uplynulých letech, sešli v Oboře. Les, který dobře známe, byl na pár hodin zcela jiný. Byl plný pohádkových
postav – čarodějnice, víla, vodník, berušky, indiánky, čertice, námořník... ti všichni měli pro děti připravené úkoly. Děti si vyzkoušely tělesnou zdatnost, znalost
přírody a lesa, ověřily si svou trpělivost při navlékání korálků, aj.
Na školkové zahradě nás čekalo, po návratu z lesa - sladké pečení, ovoce a buřtíky.
Naše životy se, prostřednictvím dětí, na tři roky propojily. Děti byly úžasné. Naučili jsme se spoustu věcí, objevili nové a neznámé. Naše školka má jedno
velké plus. Vzájemnou spolupráci. Děti+rodiče+my - to vše utváří vzájemné soukolí, které se točí skoro samo.
Přejeme všem dětem, které nastoupily do 1. třídy a jejich rodičům, ať se jim daří a ať se vzájemně slyší i ve škole.
Za všechny z naší mateřské školy Ilona Kryzánková

DOPISOVATELÉ

Skaut Pyšely

První skautský oddíl byl v Pyšelích založen kolem roku
1938 otcem Josefem Zvěřinou... Touto větou začínal článek
v předchozím čísle Pyšelských listů. V tomto čísle navážeme
krátkou informací o tom, že Skautský oddíl byl v Pyšelích
po 80 letech znovu úspěšně založen a to pod střediskem Kamenice. Od října se nejmenší – Benjamínci budou pravidelně každý týden potkávat na schůzkách. Stále hledáme vhodné prostory pro skautskou klubovnu a rádi přivítáme další
ochotné vedoucí. Zájem dětí výrazně převyšuje uspokojenou
poptávku. Informace o oddílu a plánovaných akcích naleznete na http://stredisko-kamenice.skauting.cz/web/
oddil-pysely/
Skautský oddíl Pyšely
POZVÁNKA
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Recyklošití a Sousedská dílna

Předposlední červnový víkend jsme v rámci projektu Recyklošití a Sousedská dílna spojili
síly s dětmi z Dětského domova a podařilo se nám vyrobit pomůcky, hračky a zahradní hry
pro děti zrakově postižené, které při svých aktivitách využije SPC EDA, z.ú. EDA, z.ú. je
organizace jejímž posláním je pomáhat rodinám dětí se specifickými potřebami zvládat složité
životní situace.
Letní akce byla prospěšná hned třikrát. Byly využity látky, které by se s největší pravděpodobností vyhodily, vyrobili jsme spoustu hraček a her – zahradní domino, chodící špalky,
magnetické kontrastní obrázky, pexeso, míčky s rolničkou, škrabošky a další. A třetím velkým
přínosem pro nás bylo poznání dětí z dětského domova, které jsou velice šikovné a rády udělaly něco pro druhé. EDA dostal možnost dětem dovézt „kousek přírody“, jelikož na většinu
dřevěných hraček byly použity rozřezané větve a jiné odřezky z dílny místních truhlářů.
Děkujeme všem, kteří se zapojili a pomohli dobré věci. Příští akce Recyklošití a Sousedská dílna se bude konat 9. a 10. listopadu. Jste všichni srdečně zváni, těšíme se na viděnou.
Dobrovolníci P.O.D. L.I.P.O.U. z.ú.

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

červenec, srpen, září 2018

Milí spoluobčané,
Městský úřad rozesílá SMS zprávy o důležitých informacích. 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.

SMS InfoKanál

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

Borová Lhota

BOROVÁ LHOTA

27.10.2018

11.00 hodin - u příležitosti stého výročí založení republiky a desátého roku od vysvěcení kapličky sv. Prokopa a posvícení bude vysazena památeční lípa
14.00 hodin - se uskuteční soutěž o ryze český vynález ,,OBLOŽENÝ CHLEBÍČEK“
Srdečně všechny zveme.
  

Rally – Montě Borová Lhota

Tak jako v loňském roce, tak se i letos v sobotu 1. září sešlo
na návsi v Borové Lhotě velké množství účastníků veselých motocyklových závodů.
Pod heslem ,,Život je jízda v každém věku“ vyrazili na trať
ti nejmladší a po nich už následovali jezdci na vyšších a i hodně
starých motocyklech a čtyřkolkách za vydatného povzbuzování
jak rodinných příslušníků, tak i ostatních občanů.
Na loukách okolo Borové Lhoty
se jezdily jízdy zručnosti, rychlosti ba
i někdy odvahy, což předváděli nejen
mladíci, ale i otcové a dědečkové. Pro
obveselení všech přítomných vyrazil
na ,,splašených trubkách“ dobově oblečený pan Jeptiška.
Po vyhodnocení závodu, předání medailí a odměn, následovalo na návsi
dobré pohoštění všeho druhu a pro děti navíc bonbóny a velký dort.
Tak se nejen Lhotečáci, ale i zástupci Pyšel a Městečka rozloučili s prázdninami a už se všichni těší na příští motorkářské odpoledne.
Nádvorníková Bohumila
POZVÁNKA

5

KNIHOVNA

červenec, srpen, září 2018

Co nového v knihovně …

INZERCE

CY K L OCEN T RUM

Prodejna servis půjčovna
elektrokola jízdní kola koloběžky
Do 30. 9. sleva 10% z aktuální modelové řady 2018
elektrokol a jízdních kol Apache
Do 31. 10. sleva 10% na koloběžky CRUSSIS
Od 1. 9. výprodej testovacích
elektrokol Apache
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

Knihovna v Pyšelích nabízí svým stávajícím
i novým čtenářům nové knižní tituly. Najdete mezi
nimi dobrodružné, detektivní a společenské romány, psychothrillery, autobiografie, dětské knihy. Od
září máme i nové knihy z výměnného fondu z benešovské knihovny. Zde je malá ochutnávka J.
Novinky:
Cole Daniel – Loutkař
Swallow James – Exil
Taylor C.L. – Útěk
Moyesová Jojo – Zakázané ovoce
Woodová Barbara – Poslední šamanka
Hamdy Adam – Kyvadlo
Klevisová Michaela - Ostrov šedých mnichů
Picoultová Jodi – Prostá pravda
Young Paul – Chatrč
Castillo Linda – Modlitba za mlčení
Fraisierová Anne – Nejsem mrtvá
Finn A.J. Žena v okně
Moriarty Liane – Manželovo tajemství
Mornštajnová Alena – Hotýlek
Weaver Tim – Není cesty zpět
Coben Harlan – Nenech to být
Indridason Arnaldur – Hlas (islandská krimi)
May Peter – Muž z ostrova Lewis
Nadal Rafael – Paní Stendhalová
Obermannová Irena – Jasnozřivost
Formanová Martina – Snědla dětem sladkosti
Crichton Michael – Dračí zuby
Ďuranová Mária – Tajemství tří žen
Estesová Kelli – Dívka, která psala na hedvábí
Vondruška Vlastimil – Jíčínské pole mrtvých
Jacobsová Anne – Panský dům a jeho dcery
Kallentof Mons – Zimní oběť
Válková Veronika – Vznik ČSR (dětská)
Matocha Vojtěch – Prašina (dětská)
Horáková Pavla – Hrobaříci v podzámčí (dětská)
Mornštajnová Alena – Strašidýlko Stráša (dětská)
…a další jsou připravené pro čtenáře v policích J
Z výměnného fondu z benešovské knihovny
nabízíme např:
Haran Elizabeth – Divoké vody
Příbský Vladimír – Milenec královny vdovy
Stedman M.L. – Světlo mezi oceány
Svatošová edita – Budu zářit
Rench Erwin – Z pověření admirála
Vaňková Ludmila – Dítě z Apulie
Brabenec Jiří – Řeka osudu
Crouch Blake – Městečko Pines
Hamerová Zdenka – Vím, co jsi udělal
Morris Heather – Tatér z Osvětimi
Třeštíková Radka – Osm
Walló Olga – Jak jsem zabila maminku
Pospíšilová Jarmila – Jak se rojí smrt
Munro Alice – Veřejná tajemství
Přijďte si vybrat knihu, je z čeho vybírat!
Těším se na Vaši návštěvu.
Kocourková Mirka

knihovna Pyšely
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GOLF
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Golf pro Pyšeláky nám dělá radost a bude pokračovat i v roce 2019

Je tomu téměř rok, kdy se v mé hlavě zrodila myšlenka, která postupem času našla své zhmotnění v projektu Golf pro Pyšeláky. Na začátku bylo pouhé
nadšení a touha představit místním lidem krásy sportu, ke kterému je někdy poněkud složitá cesta. Někde v hloubi duše jsem doufal, že se nám kromě golfových
nováčků podaří vytvořit také novou golfovou partu, která si bude už navždy pamatovat své společné golfové začátky. Už jsem mnohokrát zažil golfové dny
otevřených dveří, které praskaly ve švech, ale na další trénink už nikdo nedorazil. Rozhodl jsem se jít na to jinak a udělat takový malý den otevřených dveří
ve formě pravidelného tréninku každý týden po dobu celé golfové sezóny. Nezůstat u jednoho zážitku, ale představit golf jako hru. To ale nejde jinak, než že
nováčka provedete celým procesem výuky až do stádia, kdy může hrát sám na hřišti. A ono to zabralo! J
Po šesti měsících od prvního společného tréninku je na místě říci, že chuť do golfu, se kterou jsme se u místních
setkali, nám vyrazila dech. Alespoň jednou vzalo hůl do ruky téměř tři sta
lidí, čtyřicet z nich chodí pravidelně hrát na hřiště a polovina z nich
má již svůj oficiální golfový hendikep. Absolvovali jsme společně
přes 25 sobotních tréninků, krásný turnaj Mistrovství Pyšel v golfu a
další akce a společné hry nás ještě čekají.
Projekt, nad kterým v první fázi kolegové z jiných golfových
hřišť kroutili nevěřícně hlavou, se stal během jediného roku uznávanou metodikou k akvizici nových hráčů. Na příkladu Pyšeláků tak
vznikne pomyslná kuchařka na výrobu nového golfisty. Nic ale není
ideální a i my na Loretě jsme se za první pyšelácký rok v mnohém poučili. Nápadů jak dál je hodně, ale času a energie už méně. Již nyní ale
začínáme pracovat na pokračování Golfu pro Pyšeláky v zimě a hlavně
v novém roce 2019!
Tímto bych rád poděkoval všem aktivním účastníkům Golfu pro
Pyšeláky. Jste skvělá parta a mám radost, že Vás golf baví. Všechny
ostatní srdečně zvu kteroukoliv sobotu do konce října od 10:00 na golfové hřiště Loreta Golf Clubu Pyšely, na společný golfový trénink. Nikdy
není pozdě začít. Těším se na Vás.
Pyšelskému golfu zdar! Jirka Novosad, náčelník Golfu pro Pyšeláky
INZERCE
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DOPISOVATELÉ

Začínající podzim roku 1918 rozhodně nepatřil mezi příjemné období naší historie. Stále ještě
trvala první světová válka a velmi by se mýlil ten,
kdo by se domníval, že už jen dobíhala tak nějak
ze setrvačnosti.
Po podpisu příměří s Ruskem v prosinci 1917
vrhli Němci všechny své síly na západní frontu.
Museli spěchat, než na bojiště dorazí tisíce čerstvých a dobře vyzbrojených posil z Ameriky.
Výsledkem bylo pět velkých německých ofenziv, které sice přinesly některé dílčí úspěchy, ale
v důsledku přinesly totální vyčerpání německých
vojsk.
Když 8. srpna 1918 vyrazily anglo-francouzké
jednotky do protiútoku, získaly jen za první den
13 000 zajatců. A jako dobře namazaný stroj se
valily dál.
Naši předkové v této době bojovali hlavně na
italské frontě. Těžké boje na řece Piavě a v náročném terénu v Dolomitech si vyžádaly tisíce padlých. Po boku italské armády bojovali také naši
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Před sto lety

legionáři. Pokud padli do rakouského zajetí, čekal
je jediný trest – provaz. Ještě v září a říjnu 1918
byla popravena řada našich zajatých legionářů.
Situace v zázemí byla lepší jen o to, že se tu
nebojovalo, zato zde řádil hlad. Ke konci války
hladověli už i vojáci na frontách – a ti byli přece
priorita! Rakousko-Uhersko nebylo připraveno na
dlouhou válku, takže zásobování zkolabovalo už
v prvním roce války. Přídělový systém to měl vyřešit, ale stále jasněji se ukazovalo, že ani ten není
všemocný. Už v roce 1917 se stávalo, že chleba do
obchodů nedorazil a lidé si místo něho z obchodu
přinášeli čtvrt kila čočky. Úplně nejhůře bylo ve
velkých městech. Na venkově – a tedy i v Pyšelích
– si lidé mohli chovat slepice, králíky nebo kozu.
Nešťastníci byli ti obyvatelé velkých měst, kteří
neměli příbuzné na venkově.
Pyšelský kronikář píše o tom, že ve městech
stály před obchody tak zvané ,,fronty“ čekajících
na potraviny. Před válkou jev zcela neznámý……
Mělo však být ještě hůře. Po venkově začaly chodit komise, které zabavovaly koně, obilí,
brambory i krmiva.
V roce 1917 zabavila
komise v Pyšelích dva
zvony – tzv. poledník
z r. 1781 a prasklý zvon
z r. 1679. Oba byly roztaveny na děla.
Doma zůstávaly
jen ženy a děti, z mužů
pak ti, kteří byli naprosto nezbytní (např.
strojvedoucí, horníci
apod.) a muži nad 55
Pohlednice vznikla krátce před 1. světovou válkou. Pyšely tehdy tvořilo jen jejich
let, o které už armáhistorické jádro. Rychlý rozvoj začal až po válce.
da nejevila zájem.

Ti všichni žili v hrůze, kdy jim dorazí známý růžový lístek, na němž jim armáda s politováním
sděluje, že jejich syn (manžel, otec) ,,padl na poli
cti a slávy“. I v malých obcích najdeme pomník
na památku padlých. Ani ten pyšelský není chudý
na jména…..
Pyšely ,,oživilo“ několik rodin haličských
židů, kteří uprchli před frontou. Se zdejšími obyvateli – včetně zdejších židů – se nesžili. Vadilo
hlavně jejich ignorování základních pravidel hygieny. Lépe už se lidé sžili s několika ruskými zajatci, kteří tu pomáhali při polních pracích.
I v té nejprašivější době se najde aspoň jiskřička naděje. Pro naše vlastence a zvláště pro politiky
tou nadějí byly neúspěchy německých a rakouských vojsk. Čím hůře se jim vedlo, tím byla větší
naděje na blízký konec války a na jiné řešení pro
český národ než jaké nabízelo Rakousko-Uhersko.
Závěrečná fáze domácího protirakouského odboje začala národní přísahou představitelů českého
kulturního a politického života v Praze v dubnu
1918. O měsíc později se konaly oslavy 50. výročí
vzniku Národního divadla. Významné bylo, že se
jich účastnila i slovenská delegace. 13. července
se v Praze utvořil Národní výbor československý.
Zahraniční vrcholnou organizaci, Národní radu
uznala vláda Spojených států severoamerických za
vládu de facto. To bylo 3. září 1918.
V novinách se začaly objevovat články, že se
přiblížil čas, aby český národ dosáhl práva na sebeurčení, práva na samostatný stát.
Rakousko-Uhersko zde však stále ještě bylo a
tvrdošíjně odmítalo vzít na vědomí realitu.
Ještě 10. srpna přinesly noviny zprávu o popravě 74 vojáků obviněných z velezrady, vzpoury
a dezerce. Události se však už daly do pohybu a
nešly zastavit. (Pokračování příště.)
PhDr. Jiří Chvojka

  

Prodej kalendáře 2019

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

PŘÍLOHA

akce T.J. Sokol Pyšely

sobota 6.10. 2018 od 17.00 hod. Den sokolstva – pietní akt u pomníku , setkání účastníků sletu
neděle 7.10. 2018 od 16.00 hod. Rozum a štěstí – pohádka – divadelní soubor Svatopluk Benešov
sobota 1.12. 2018 od 16.00 hod. Mikulášská
neděle 2.12. 2018 od 16.00 hod. 1. adventní setkání – náměstí T.G. M. Pyšely
sobota 15.12. 2018 od 16.00 hod. Co se stalo o Vánocích – divadelní představení - pohádka
  

Rozum a štěstí

T.J.Sokol Pyšely
uvádí pohádku

sokolovna Pyšely

7.10.2018
16:00
50,- Kè

Na motivy pohádky Jana Wericha pro loutky
upravila Markéta Schartová
Pohádka o tom, jak pasáček vepřů díky rozumu
a štěstí k princezně přišel.
Když se Rozum a Štěstí rozhodnou vyzkoušet si, kdo je lidem potřebnější, nestačí se pasáček
vepřů divit. S Rozumem dojde až do královského
zámku, ale pak se začnou dít věci, na které rozum
nestačí. Pasáčkovi musí pomoci Štěstí a nakonec
pasáček dostane i princeznu a korunu krále. Pro
život je zapotřebí mít rozum i štěstí a raději obojí
najednou.
Hra je vhodná pro děti od 5 let a trvá 45 minut
– hraje se bez přestávky. Text, který v mnohém zachovává werichovskou laskavost, je doplněn o řadu
písniček.
Hru realizuje 11 herců a 3 osoby technického
personálu.
Premiéra 14.května 2015 v Benešově
Představení vzniklo za finanční podpory města
Benešov.
Jiří Škoda, režisér představení
SPORT

Pyšelský pohodový 3-Áthlon 2018

Letošní extrémně teplé počasí přímo vyzývalo ke koupání v přírodních nádržích. I my jsme
tomuto vábení podlehli a rozhodli se zopakovat loňskou akci “Pyšelský pohodový 3-Áthlon”. Jak
známo nezbytnou součástí trojboje je právě plavecký závod v přírodním koupališti a my zvolili
rybník Prádlo. Jako den D byla stanovena sobota 14.7.
Přes obrovské vedro se na startu sešlo 8 odváž- někam směřovat – Zejména pro “prvořidiče” .
ných sportsmenů a skupina fanoušků a fanynek. Každopádně paddleboard posloužil jako vynikajíKromě místních borců přijal výzvu i Peter Stolárik cí rozcvička a jistě by posloužil i jako prostředek
z Kamenice, jinak bývalý mistr SR v triatlonu.
k osmělení se před plaváním, kdyby ovšem voda
Jako aperitiv se servírovala nesoutěžní jízda na neměla 25°C. Takto člověk potřeboval spíše ochlapaddleboardu. Záběry z tohoto klání by nepochyb- dit než se osmělit.
ně pobavily diváky pořadů jako byl “Natoč to”
V cca 14 15 zazněl imaginární startovní výstřel
apod. Jak se ukázalo, není to až taková sranda udr- a borci se vrhli do vln našeho Balatonu. Tedy přesžet se na tomto nafouklém prkénku a ještě board něji řečeno volným krokem došli asi 20m od břehu.
Tam už se dalo ponořit,
aniž by si člověk odřel
kolena, a mohlo se začít
plavat. K vidění byly
téměř všechny plavecké styly - kraul, prsa i
ouško. Trojúhelníková
trasa závodu měřila cca
400m a všichni plavci
ji uplavali v naprosto
skvělém čase, nemluvě
již o kvalitě provedení.
Druhou disciplínou triatlonu je klasicky kolo. I my jsme

se přidrželi této ustálené šablony a vyrazili směr
Borová Lhota, Poříčí, Hvozdec, Pecerady a Zbořený Kostelec, kde se uskutečnila nezbytná trinken
pause v Hostinci u Holubů. Další část trasy vedla
přes most na pravou stranu Sázavy a vzhůru do
kopců nad zříceninu Zbořeneckého hradu do Barochova a přes Papírnu až na Loretu. Úmorné vedro
se v závěrečném kopci snažilo závodníky zdeptat,
ale morálně volní vlastnosti borců nabyly vrchu a
do občerstvovací stanice u Gbelců dorazili všichni.
Závěrečnou disciplínou byl běh na 10km po
trati Pyšelského kopečku. Část borců zvolila místo
běhu opět kolo, protože pochroumaná kolena jsou
prostě pochroumaná kolena.
Běh nebyl, eufemisticky řečeno, nic moc, horko bylo fakticky pekelné. Ale když už jsme se na
„tu vojnu dali“, tak jsme to taky museli doběhnout,
resp. dojet. To dá rozum, že jo!
No a pak už jen sprcha a finální zhodnocení se
sklenkou oroseného piva. Mimochodem taky moc
příjemný způsob trávení sobotního večera. Ten po
závodní brainstorming, to byste koukali! Proběhla
samozřejmě debata nad dalším ročníkem, možnostmi jiné trasy, délky, podzimního nebo zimního
duatlonu atd. atd. No uvidíme, ono se z toho určitě
něco vyvrbí. Že by bylo zaděláno na tradici?
Tak za rok na startu Ahoj 
Za pořádající 3P, z.s. Petr Gbelec
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Pyšelský MULTISPORT

Pod pojem MULTISPORT spadají kombinace vícebojů řetězených v rozličném pořadí za sebou. Známe Aquathlon (plavání + běh), duathlon (běh, kolo, běh), triathlon (plavání, kolo, běh),
X-terra (plavání, mtb, běh), kvadriathlon (plavání, rychlostní kajak, kolo, běh), biathle (běh, plavání běh), triathle (střelba z pistole, plavání, běh) ap.. Všechny vyžadují dlouhodobou systematickou
přípravu a rozvoj zejména technických dovedností, z nichž na prvním místě je plavání.
Zde je nutno podotknout, že plavání není ani tak sportem jako základní lidskou dovedností.
Kdo se nenaučí dobře plavat do cca 15ti let, má později omezenou šanci na doučení. Neuplyne týden
aby se o prázdninách neutopilo tu či onde dítko, stane-li se tak, je to jak tragedie tak zdvižený prst
a poučení pro ostatní. Badminton nikomu život nezachrání, plavání ano.
V našem kraji se multisportům věnuje pade- má například jen 16metrů, leč možnost sportovat
sátka dětí LBS sport teamu, která v tichosti ale o to v místě bydliště šetří podstatně výdaje a čas.
Kolik to může být? Při řekněme 80ti trénincích ročně a dojíždění do Prahy vzdálenosti 70km
tam a zpět se jedná o 5600km ročně plus nejméně
tři hodiny rodičovského času denně, tj. 240 hod.
Vynásobte si tuto částku např. hodinovou sazbou
platu a přičtěte k nákladům na dopravu, vyjde pěti
a šestimístná částka ze které se Vám protočí oka….
Ano, tolik stojí sport posázavských dítek v Praze.
My za zlomeček této částky sportujeme
na zdravém vzduchu doma. Z tréninku jsme doma
za 5-20min.
V posledních letech jsme získali tituly mistrů
ČR v atletice, triatlonu a duatlonu, a moderním pětiboji, mnoho medailí z Českých pohárů a dokonce
bronz z World Cupu v kvadriatlonu.
zacíleněji pracuje na rozvoji. Tým sportuje dík velHvězdnou stálicí týmu je Matěj Lukeš, který
korysosti firmy EA Hotels většinou v areálu hotelu vloni získal Český pohár v triatlonu. Letos přešel
SEN v Senohrabech ale i v příhodných lokalitách už na mezinárodní scénu a stal se vicemistrem
jako je zámecký park v Pyšelích. Ve SNU využí- Evropy v moderním pětiboji a mistrem Evropy v
vá bazén, posilovnu, kurty a tělocvičnu. Sporto- triathle.
viště mají jakousi zmenšenou velikost a bazén
Pyšelskou multiatletkou číslo jedna je

bezesporu Agáta Svobodová. Tréninková poctivost
a píle jí časem donesou mezi českou špičku. Lokální závody vyhrává jak na běžícím páse, v republikovém kontextu je mezi nejlepšími. Ale její čas
teprve přijde. Ale i další děti z Pyšel a okolí se systematicky připravují a je jedno jestli vozí medaile
nebo třeba skočí odvážně z mostu do řeky. Sport
má mnoho podob a je třeba respektovat každého
jako jedinečnou bytost.
Tajemství úspěchu spočívá krom propracované dlouhodobé koncepce „Long Term Athleete
Devemopment“ ve sdružení vynikajících dětí ze
středních Čech. Na tréninky dojíždí pravidelně děti
od Benešova po Prahu. Extrémem je dokonce naše
členka až z Mladé Boleslavi. Vysoká koncentrace
pracovitých a motivovaných dětí zvedá úroveň
lokálního týmu na celorepublikovou úroveň a podobá se systému prestižních gymnázií typu Open
Gate. Rozdíl je jen v tom, že talenti z okolí jezdí
právě k NÁM… :) do LBS sport teamu.
Tomáš Lukeš, MULTISPORT.ONE

DOPISOVATELÉ

Pyšelské setkání historických vozidel
V sobotu 15.9. se v Pyšelích konal druhý
ročník Pyšelského setkání historických vozidel.
Počasí se vydařilo a návštěvníci tak mohli obdivovat krásu starých časů za doprovodu slunečních
paprsků dopadajících na naleštěné kapoty veteránů. Celou atmosféru umocňovalo zvolené místo
konání akce – Pyšelský zámek, na jehož nádvoří se
veteráni krásně vyjímaly.
Bylo opravdu na co se koukat. Automobilových
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a motocyklových klenotů se sjelo na tři desítky.
Nejpočetnější zastoupení měly vozy značky
Aero těsně následovány Tatrami. Největší obdiv u
diváků budila trojice luxusních automobilů značek
Cadillac, Daimler a Praga.
I milovníci motocyklů si přišli na své. Mezi
českými Jawami a ČZ se sjelo také několik unikátů, jako český Orion a Bohmerland či americký
Indian. Největší skupinu tvořily velmi zajímavé

motocykly francouzské produkce.
Veteráni nestály celou dobu jen nečinně zaparkovaní. Kolem jedné hodiny se všichni účastníci seřadili na silnici u kostela a vydali se také na
spanilou jízdu po okolí, při které navštívili okolní
obce Čtyřkoly, Čerčany, Poříčí n/S., Městečko a
Nespeky. Dlouhá kolona těchto někdy i přes 100
let starých vozidel budila všude velký obdiv a
úsměv na tvářích kolemjdoucích.
Celá akce byla doprovázena programem hasičského sboru a pro návštěvníky tak byl vytvořen bohatý celodenní program, který si užili jak dospělí,
tak i ti nejmenší návštěvníci.
Pořadatelé se snažili a kolem dominantního
dubu ve středu nádvoří vytvořili i krásné zátiší
s motoristickou tématikou. Zde byly naaranžovány
různé historické artefakty spojené s motorismem,
od drobných předmětů, obrazů, motocyklových
motorů, časem poznamenaná torza motocyklů, až
po celé motocykly v dodnes zachovalém a pojízdném stavu.
Shrnutím se celá akce vydařila nad všechna
očekávání a můžeme doufat a těšit se, že nás veteráni navštíví zase někdy příště.
Za klub veteránů Ondřej Šalda

DOPISOVATELÉ
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Ekorada na tento měsíc: Nepotřebné knihy nevyhazujte!
Až budete třídit nepotřebné knihy, nezapomeňte, že můžou ještě dál někomu sloužit. Místo do sběru je
vezměte do nejbližší knihobudky, knihotoče, veřejné knihovničky, knihoboxu, sousedské knihovničky,
pouliční knihovny…a kdo ví, jak jinak se ještě mohou jmenovat. Že nevíte, o co jde?
Je to jednoduché. Na veřejně přístupném místě (na nádraží, na úřadě, v čekárně, na polici v průchodu, ve
škole, v kavárně aj.) odložíte pro vás už nepotřebnou knihu a vezmete si místo ní jinou, která vás zaujala.
Anebo si žádnou jinou nevezmete. Anebo vezmete, ale žádnou nepřinesete. Je to na vás. Použití je
zdarma, není potřeba žádná registrace nebo evidence, knihy můžete vracet, věnovat nebo přemisťovat na
libovolná místa bez omezení. Je to samoobslužné a pro začátek stačí pár polic na místě, kam neprší…
Pokud se chcete zbavit knih


nabídněte je svým známým či nejbližší knihovně;



zeptejte se na obecním úřadě, kde máte v obci místo na výměnu knih;



pokud ve vaší obci takové místo ještě není, nevrhněte zřízení veřejné knihovničky/knihobudky;



školy mohou zřizovat veřejné knihovničky snadno (nejlépe u vchodu, kde mají přístup i rodiče);



obecní úřady, zdravotní střediska a další instituce by měly podporovat sdílení knih a jejich
recyklaci – dávají tak najevo m.j. i svou dobrou péči o životní prostředí a ovlivňují tím i chování
jiných.

Další informace najdete např. adrese http://www.knihobudka.cz,
https://zijememinimalismem.cz/verejne-knihobudky-nemaji-reklamu-udelejme-jim-ji/, nebo se obraťte na
ekoporadnu ČSOP Vlašim na adrese www.podblanickeekocentrum.cz.

Pokud se rozhodnete pouliční knihovničky využívat, nebo se zasadíte o jejich
zřízení,


pomůžete tak sobě a dalším lidem od nevyužitých knih,



uděláte radost sobě i jiným z nově nabytých knížek, které už většinou jinak
nejsou k sehnání,



pomůžete zachránit spoustu surovin a energie v souvislosti s ušetřeným
papírem.

Ekoporadna ČSOP VLAŠIM poskytuje veřejnosti, obcím a školám služby zdarma
a je podporována Středočeským krajem.
ekoporadna@csop.cz
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Oslavy 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Pyšely

Po dlouhých přípravách se v sobotu 15. 9.
2018 konala oslava vzniku založení Sboru dobrovolných hasičů v Pyšelích. Tato událost přilákala
mnoho návštěvníků a fanoušků hasičské činnosti
i se svými ratolestmi, které zaujala především samotná technika a to jak historická, tak novodobá,
která byla vystavena na celé ploše místního náměstí a v okolí kostela, kde byla umístěna technika staršího data výroby a to od koňmi tažených
stříkaček, přes první dvoukolové-motorové, až po
tu současnou. (foto č1.) Například se nám podařilo

Během programu se nám předvedli malí hasiči
z nedalekých Lojovic se svým požárním útokem
(foto č.5), který se povedl, jak starším, tak mladším
dětem úplně bez chybičky.

foto č.

2

které se neobešlo bez ukázky rozřezání vozu hydraulickým náčiním (foto č.3) a tím získání lepšífoto č.

foto č.

1

shromáždit 5 motorových stříkaček od firmy Ebert
i s jedním funkčním modelem motoru a čerpadla.
Na Pyšelském náměstí byly vystaveny vozy,
které v současné době okolní sbory používají
k výjezdům. Samotné techniky bylo k vidění velké
množství a to především díky sousedním sborům a
sborům oslovených samotnými organizátory, kteří hasičské vozy poskytli, a za to jim patří velké
poděkování.
Například hasiči z Českého Brodu k nám po
vlastní ose přijeli ukázat opravenou „Andulku“
(automobil Praga AN vyrobený v roce 1929 opatřen nástavbou od firmy Stratílek). Se svou technikou dorazili i kolegové ze Senohrab, Pětihost,
Pořičí nad Sázavou, Nespek, Lojovic, Průhonic,
Neveklova, Jílového, Těptína, Čtyřkol, Ondřejova,
Čerčan, Kamenného Újezdce a dalších obcí. Celkem k nám na oslavy přijelo 21 sborů a zúčastnilo
se tak 99 kamarádů z blízkého i vzdáleného okolí.
Slavnosti měly velmi pestrý celodenní program, který obsahoval i ukázky z hasičské činnosti, jako například vyprošťovací práce při automobilové nehodě, které zajistili hasiči ze Senohrab ve
spolupráci se záchranáři. (foto č.2) Hasiči provedli
zajištění vozu proti ujetí, následně ho zabezpečili,
aby auto nezačalo hořet a pustili se do samotného
vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla,
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foto č.

3

ho přístupu pro vyproštění raněné osoby z vozu.
Po celou dobu byla vidět bezchybná spolupráce se
záchranáři. Celá ukázka byla jistě velkým varováním pro ty, co denně používají vozidla.
Další ukázkou bylo hašení hořícího domečku
místními pyšelskými hasiči a prezentace nového
způsobu hašení takzvanými ,,hřeby“. (foto č.4)
Tato ukázka přilákala spíše samotné hasiče, jelikož
tato technika není dosud rozšířená, ale je velice
efektivní při hašení střech nebo dokonce osobních
vozidel. Pyšelští hasiči jsou jedni z mála sborů
v republice, co se s tímto vybavením mohou pochlubit ve svém novém zásahovém voze Tatra 815
CAS 30 S2VH.

foto č.

4

5

Dalším bodem programu byla spanilá jízda veteránů a jejich výstava v místním zámku na nádvoří, kde bylo vystaveno velké množství motocyklů a
automobilů s řidiči v dobových oblecích.
Pro ty, co zajímala historie našeho sboru, byla
připravena výstava mapující 140 let našich hasičů
v prostorách městského úřadu. Od našich zakládajících stanov z roku 1878 po Záslužnou medaili
OSH od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
okresu Benešov udělenou u příležitosti našich
oslav. Dvě místnosti plné fotografií, dobového
hasičského náčiní, nebo dokonce hasičských uniforem doplněné o modely snad všech vyrobených
hasičských vozů. K našemu novému praporu byla
připnuta Pamětní stuha od hejtmanky Středočeského kraje, kterou nám předal vedoucí krajského
krizového štábu pan Navrátil.
Během celého nabytého programu bylo připraveno pro návštěvníky na zahradě místní hasičské
zbrojnice občerstvení a po celý den zde hrála kapela. Pro naše nejmenší zde byl skákací hrad a od 17h
soutěžní program pro děti. Tento krásný den byl
nakonec završen zábavou pod širým nebem, kde
k poslechu hrála kapela Horváth Band do pozdních
hodin.
Na závěr bych rád poděkoval všem, co se podíleli na samotných náročných přípravách a chodu
oslav. Děkujeme také všem sponzorům a kamarádům, kteří nám zapůjčili hasičskou techniku. Poděkování samozřejmě patří i samotným divákům,
rodičům i dětem, kteří se přišli podívat a dozvědět
se něco nového o hasičích a historii našeho sboru.
SDH Pyšely

červenec, srpen, září 2018

DOPISOVATELÉ

POZVÁNKA

13

POZVÁNKA

červenec, srpen, září 2018

10
0
let
Republiky
NEDĚLE: 28. 10. 2018
„Slavíme založení republiky“
zasazením památné lípy
17:00 sraz lampiónů na Loretě u sochy
sv.Vojtěcha - odchod k lípě
17:20 slavnostní projev
17:30 sázení lípy
18:00 lampionový průvod na náměstí T.G.M.
18:30 položení věnce u pomníku padlých
19:00 odchod do zbrojnice - občerstvení,
promítání historických fotografií
21:00 zvonění zvonů

1918

100 let

2018
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