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

Škola se mění každým dnem
Milé sousedky, milí sousedé,
máme tu nové jaro, roční období, kdy s radostí
a jistou netrpělivostí očekáváme rozkvět přírody
i aktivit lidí.
Pravda, nespali jsme jako medvědi ani v zimě,
která letos byla po několika letech zase trochu taková, jaká zima má být. Přes tuhé mrazy v lednu a na
začátku února se nezastavily práce na rekonstrukci
školy. Nástavba roste před očima, modernizace interiérů běží na plné obrátky. Paní ředitelka pilně
postup prací dokumentuje, na webu školy je spousta zajímavých časosběrných fotek, stačí se podívat.
O to více mne mrzelo, když jsem viděl, v jakém stavu jsou kvůli nevychovanosti žáčků, kteří
se doma nenaučili vážit si práce ostatních, některé
třídy a prostory v sice provizorní, přesto však pro
žáky a učitele v mezích možností moderně vybavené a dostatečně komfortní škole v Glaciole. Rád
bych poprosil rodiče, aby dětem ještě více a důsledněji vštěpovali úctu a pokoru k našemu společnému
místu k životu a k lidem okolo nás a jejich práci.
Bude se nám přece všem lépe žít v hezkém prostředí, o které se budeme společně starat. Ale každý
musí začít u sebe a ve své rodině. Rodiče si musí
uvědomit, že nevychovávají děti pro sebe, ale pro
život.
Pak to půjde. Bude se nám všem lépe žít, když
budeme my sami i ti okolo nás veselí, usměvaví,
srdeční, ale i vtipní, schopní smát se sami sobě. Ale
hlavně vnímaví a ohleduplní ke světu kolem nás.
To jsme viděli, když se v sobotu 18. února po
dlouhých devíti letech vrátil do Pyšel masopustní
průvod. Rád jsem ráno předal rychtářské právo (feruli) a vládu nad městem drábovi, který s opravdovou živou kobylou průvod krásných a nápaditých
masek vedl.
V následujících měsících nás čeká spousta
práce. Ale i společné zábavy. Na Apríla přivítáme
nové občánky. Další sobotu, 8. dubna, půjdeme již
tradičně uklidit veřejná prostranství od nepořádku,
který přece jen leckomu odpadne od ruky. Také
nás čeká druhý ročník Pyšelského kopečku. A další
a další věci. Koukněte občas na web obce a Facebook Infocentrum Pyšely, nebo se přijďte do informačního centra poptat. Ať vám nic neuteče.
Jsme malé město s malými prostředky, ale když
si vyhrneme rukávy a dáme se do každodenní drobné práce, dokážeme spoustu věcí. Přeji vám k tomu
hodně sil, optimismu a úsměvů.
Stanislav Vosický, starosta

Je to tak, s přibývající venkovní teplotou se úměrně tomu
mění hrubá stavba a brzy se bude
pracovat i na vnitřních úpravách
přistavěné části budovy školy.
Ono už se vlastně začalo. Ve
stěnách se frézují drážky pro
rozvod elektroinstalace, dozdívají se poslední příčky, připravuje se propojení obou budov
schodištěm. Ve staré, tedy hlavní
budově je již položená dlažba na
chodbě v posledním podlaží a na dívčích toaletách,
které mají již obložené i stěny. Když půjdete kolem
školy a u hlavního vchodu bude na dívčích toaletách pootevřené okno, obklady můžete zahlédnout.
Téměř všechny učebny jsou vyštukované, v brzké
době přijdou na řadu podlaháři a budou pokládat
v učebnách PVC. Obroušené žulové schody dají
škole úplně jiný ráz než schodiště pokryté PVC.
Před hlavní budovou již začaly výkopové práce
pro stavbu výtahu. Pracuje se na všech frontách,
je to ale takové množství práce, že se zdá téměř až
neuvěřitelné, když se pak dílo vyloupne v celé své
kráse. Všichni už se moc těšíme, až na podzim při

vstupu do nové školy nasajeme vzduch provoněný
novotou. Lehká směs nejrůznějších vůní z lepidel, příměsí v malbách, z obložení stěn, ze dřeva,
prostě nádhera. Ale ještě je před pracovníky firmy
Status stavební, a s. a dalšími spolupracovníky,
včetně pana starosty, pěkný kus práce. Pro mě je to
obrovské dobrodružství, zkušenost a také poznání,
co obnáší taková stavba. Protože se účastním kontrolních dnů a stále sleduji průběh stavby, opravdu
smekám před všemi. Držíme palce, aby vše probíhalo podle plánu, bez problémů a dílo bylo zdárně
dokončeno. Už se zkrátka nemůžeme dočkat!
Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy

Masopust - poděkování

Jak už bylo několikrát napsáno a řečeno,
v sobotu 18. února se uskutečnil masopustní
průvod v Pyšelích.
Ráda bych touto cestou poděkovala pyšelským hasičům za zapůjčení přívěsu pro kapelu, Honzovi Smutnému za zapůjčení svého
vozu a skvělou a zodpovědnou práci řidiče.
Pavlovi Kocourkovi za krásné zhotovení plakátů a pozvánek. Všem, kteří se zúčastnili
průvodu i těm kteří pomáhali s přípravami.
Byli jste skvělí.

A samozřejmě velké poděkování patří
Rence Šestákové, která se stala patronkou
této taškařice a která má velké zkušenosti
s touto tradicí.
V neposlední řadě děkujeme všem
sousedům, kteří pohostili maškary a celý
průvod nachystanými dobrotami. Na shledanou za rok na Masopustu 2018.
Mirka Kocourková
Kulturní a informační centrum Pyšely
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Město Pyšely

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

se uskuteční v sobotu 8.4.2017 a to v tomto časovém pořadí :
od 8,30 - 9,00 hodin na návsi v Zaječicích
od 9,30 – 10,00 hodin náves Borová Lhota
od 10,15 – 11,00 hodin Pyšely - ČOV
Nebezpečný odpad přivezte ve výše uvedených časech k jednotlivým
svozovým místům, bude ihned nakládán na přistavené vozidlo.
Nebezpečným odpadem se rozumí:
lednice, mrazáky, zářivky, výbojky, obrazovky, monitory, 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).

DOPISOVATELÉ

Třídění odpadu v ulici Na Prádle

Adresa: Náměstí T.G.M. 4, PSČ 251 67
IČO:
240 664
E-mail: urad@pysely.cz

Telefon:
323 647 218
Fax:
323 647 452
Http://www.pysely.cz

PROVOZNÍ DOBA
KOMPOSTÁRNY A KONTEJNERU
Pondělí

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Úterý

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Středa

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Čtvrtek

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Pátek

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Sobota

9:00 – 12:00

kompostárna je umístěna pod rybníkem Debrný, za ČOV
(směr na Nespeky)
Veškerý zahradní odpad - trávu (posečená, usušená,), listí, dřeviny,
piliny, hoblovačky, slámu, plevy i staré nepotřebné dříví, včetně
starého nepotřebného nábytku z masivu. Po předložení karty MěÚ –
uložení odpadu ZDARMA.

Výše uvedený odpad nesmí obsahovat – kamení, beton, cihly,
Úvodem konstatuji, že odpad zde odkládají nejenom obyvatelé naší čtvrti,
železo, kramle, skoby, hřeby a jiný podobný nerozdrtitelný
ale i mnozí občané, kteří vozí děti do Mateřské školky, i jiní občané, kteří mají
materiál.
chaty v Pyšelích apod.
Do kontejneru lze ukládat nadměrný domovní odpad.
tel. na kompostárnu: 739 317 444 – pouze v provozní době !
Mohu říci, že pro některé občany třídění odpadu je nepochopitelné. PosuStanislav Vosický
zuji to podle toho, jak se v kontejnerech čas od času objevuje odpad, který tam
Platnost od 20.3.2017
starosta Města Pyšely
nepatří. Například v kontejneru na kartony od nápojů se najednou objevil po
velikonočních svátcích igelitový pytel s velikonočními vejci, plesnivým chlebem a jinými zkaženými potravinami, rozbitá skleněná váza, láhve od piva, plíny,
špinavé hadry atd. Podobně tomu tak bylo v kontejneru na papír.
Často se stává, že občas ukládají někteří občané odpad mimo kontejnery, kdy vítr, deštivé počasí odpad roznesou po celém okolí. V poslední době se objevují psí lejna v igelitovém sáčku a to zejména v kontejneru na kartony od nápojů. V těchto nádobách se objevují také např. stavební papírové pytle vyztužené
igelitem. Je toho ještě mnoho s čím nemůžeme býti spokojeni.
Závěrem je nutno poděkovat starostovi města p. Vosickému a všem pracovníkům, kteří se zasloužili o úpravu prostoru pro kontejnery.
Breburda Josef
INZERCE
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V únoru oslavila významné životní jubileum paní Blanka Pilátová z Pyšel a paní Josefa Šilhanová klientka Domova pro seniory,
dále v únoru slavil pan Bořivoj Beneš z Pyšel.
V březnu slaví významné životní jubileum paní Božena Slavíková ze Zaječic, paní Vlasta Konrádová a paní Eva Kružíková obě
z Pyšel, paní Jiřina Kroupová klientka Domova pro seniory a pan Bohumír Tulach z Pyšel.
V dubnu budou slavit významná životní jubilea paní Marie Galathová ze Zaječic a pan Jan Slavík z Pyšel.
Připojujeme se k jistě dlouhé řadě gratulantů s přáním pevného zdraví,
hodně štěstí, pohody a spokojenosti do dalších let jejich života.
Vítáme nové občánky
Erik Kučera se narodil 7. prosince.
Velkou radost mají rodiče Jitka a Martin Kučerovi z Pyšel.
Blahopřejeme celé rodině k této radostné události.
Anna Hrušková se narodila 16. prosince.
Z holčičky mají radost rodiče Vendula a Jan Hruškovi ze Zaječic a také sourozenci Jan a Simona.
Gratulujeme celé rodině.
29. prosince se narodil Martin Maxmilián Vaněk.
Radost z chlapečka mají rodiče Pavla Krejčová a Ladislav Vaněk z Pyšel a také bráška Ládík.
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí a lásky.
Prvním miminkem roku 2017 se stala Marie Kostrhounová, která se narodila 5. ledna.
Velkou radost mají rodiče Petra Mikliczová a Jan Kostrhoun z Pyšel a také malý bráška Mikoláš.
Blahopřejeme celé rodině.
Marie Nováková se narodila 10. ledna.
Radost z holčičky mají rodiče Jitka a Jakub Novákovi z Pyšel a také sestřička Sára.
Gratulujeme celé rodině.
17. ledna se narodila Stella Chadrabová.
Z holčičky se radují rodiče Marie Křižíková a Miroslav Chadraba z Pyšel a také sestřička Emička.
Blahopřejeme celé rodině k této radostné události.
15. února se narodil Antonín Sobotka.
Velkou radost mají rodiče Kristýna a Martin Sobotkovi z Pyšel a také malý Honzík.
Blahopřejeme celé rodině a přejeme hodně štěstí a lásky.
Aleš Vejmelka se narodil 17. února.
Šťastnými rodiči jsou Kateřina a Luboš Vejmelkovi ze Zaječic.
Blahopřejeme celé rodině k této radostné události.
Tichá vzpomínka…
Děkuji všem, kteří mě a celé rodině vyjádřili slova útěchy nad odchodem mého manžela a tatínka pana Josefa Smutného.
Vzpomíná manželka a děti
Poděkování
Děkuji přátelům, příbuzným i známým za projevy soustrasti a slova útěchy nad úmrtím bratra p. Lubomíra Vykoukala.
Narodil se v Zaječicích a v šesti letech se s rodiči přestěhoval do Pyšel.Po studiích pracoval v Praze a pro pracovní vytíženost a dlouhou pracovní dobu se asi
před čtyřiceti lety do Prahy odstěhoval.Nikdy ale na Pyšely nezanevřel. Miloval turistiku, byl velkým fandou fotbalu. S přítelkyní nevynechali ani jeden zápas
v Pyšelích a často zajížděli i do druhých míst, kde naši fotbalisti hráli.
Jeho velkým druhým zájmem byly včeličky, o které pečoval, když přijel do Pyšel. Ani v době, když ho postihla artróza v kolenou, nezapomněl na Pyšely.
Měl zájem o vše, co se tu dělo, pravidelně četl Pyšelské listy, sledoval všechny změny a rekonstrukce Pyšel. Vše měl doloženo od nás fotografiemi. Neustále se
ptal na známé, sousedy a spolužáky. Pyšely byly jeho nejmilejším místem.			
Ještě jednou za celou rodinu děkuje Jitka Zoubková

Vracíme důstojnost nemoci, stáří i umírání

DOPISOVATELÉ

Společnost RUAH o.p.s. začala na Benešovsku před 5 lety pomáhat lidem nemocným, seniorům a umírajícím, aby i v těžkém období života mohli zůstávat doma, mezi svými blízkými. Dnes za sebou mají zkušenosti ze stovek rodin, kterým poskytli své služby. Pomáhají všude tam, kde chce rodina pečovat o
svého blízkého doma. S odbornou pomocí totiž zvládnete i to, na co byste si sami možná netroufali. Nevyřešíme za vás vše, ale jsme vašimi partnery, dokud to
potřebujete.
• Poradíme vám, jaké možnosti ve vaší situaci máte, kdo vám může pomoci, jak získáte finanční podporu. Také vám budeme
naslouchat, když máte strach z toho, co vás čeká, jste unavení a nevíte, jak si s novou situací poradíte. Nabídneme vám
naše zkušenosti a uděláme vše, abyste mohli i těžké období života prožít se svou rodinou co nejlépe, podle vašich představ.
• Půjčíme vám nebo pomůžeme zajistit pomůcky pro domácí péči, jako je polohovací postel, chodítko, WC židlička, invalidní vozík apod.
• Asistentky vám jsou oporou při zajištění péče tak, abyste mohli zvládnout i další potřeby své a svých blízkých. Pomohou
s hygienou, oblékáním, podáním stravy apod. Vystřídají vás v péči tak, abyste se mohli starat i o sebe a také o další členy
rodiny, nebo pracovat.
• I těžce nemocní a umírající mají volbu, zda budou v nemocnici, nebo ve svém domově. Často tomu brání strach, že rodina
Pokračování na straně 4
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… Vracíme důstojnost nemoci, stáří i umírání

tak těžkou péči nezvládne. Lékaři a zdravotní sestry mobilního hospice RUAH vám jsou nablízku 24 hod denně 7 dní v týdnu. Lékaři se postarají, aby
nemocný zbytečně netrpěl bolestmi ani jinými obtěžujícími příznaky. Navštíví vás doma a vysvětlí vám ochotně vše, co potřebujete ke své péči vědět.
Nastaví léčbu a bude s týmem dalších pracovníků RUAH řešit aktuální potřeby péče.
• Zkušené zdravotní sestry vás navštíví i několikrát denně. Naučí vás vše, co potřebujete umět, abyste se o své blízké postarali. Ošetří nemocné i s intenzivní péčí na infuzích, lineárním dávkovači léků proti bolesti, dovezou kyslík a další přístroje, které nemocnému ulehčí život a dopřejí mu důstojný čas.
Zvednou vám telefon a ochotně poradí ve dne i v noci.
Zkušenosti těch, kteří péči RUAH využili, jsou často dojemné. Shrnula je paní Anna, která se starala o svého umírajícího manžela: „I když to bylo těžké,
jsem na sebe hrdá, že jsem to s pomocí RUAH zvládla a udělala pro něj to nejlepší, co bylo možné.“ Všechny služby RUAH stojí na profesionalitě a lidskosti.
Věříme, že zlepšovat náš život a vztahy mezi lidmi můžeme jen svým přístupem a odborností. Vážíme si všech lidí, kteří chtějí o své blízké pečovat a je pro nás
ctí, že je můžeme podpořit tak, aby to zvládli.							
Marta Vacková, ředitelka RUAH o.p.s.
  

Velikonoce tedy Velká noc

Milí čtenáři, nevím, jak vy slavíte něco velkého, ale jistě tomu věnujete značnou pozornost a nechcete nic zanedbat během příprav a také se na
vlastní oslavě velkolepě radujete. Já jsem si nedávno připomenul, že mi Bůh daroval již 50 let života a také jsem to díky své rodině, přátelům i kamarádům mohl ve velkém oslavit. Jistě jste si všimli, že zaměřuji následující zamyšlení k něčemu velkému a to nejen v lingvistické rovině.
Již zanedlouho si připomeneme velkou událost, která měla a má po mnoho Všímáte si těch souvislostí? Tehdy v Egyptě Bůh zachránil prvorozené u Židů
staletí zásadní význam na utváření židovsko-křesťanské civilizace, jejíž jsme a to díky krvi beránka na domě, ale v Jeruzalémě před 2000 lety svého prvorotaké bohudíky součástí. Naši předkové po staletí stavěli mj. na dvou velkých zeného syna neušetřil, ale obětoval ke svobodě od našich hříchů. Ježíš Kristus
událostech, které souvisely s velkou nocí.
jako symbol obětovaného beránka v Egyptě a i v Jeruzalémě.
První a starší událost datovaná před více jak 3500 lety se odehrála na
Jak je pro nás nepochopitelné, že Bůh neušetřil svého vlastního syna, ale
území dnešního Egypta a připomíná nám Velkou noc, která dovršila snahu obětoval ho místo nás a našich hříchů a tím nám nabídl a nabízí nejen svoboizraelského národa po svobodě. Egyptský faraón se zdráhal propustit izraelský du, ale také věčný život. Svobodu od hříchů, tedy spasení skrze ukřižování,
národ ze svého otroctví na svobodu a tak Bůh dopustil ránu na Egypt tím, že a věčný život skrze Ježíšovo zmrtvýchvstání, které pak poukazuje na Boží
vše prvorozené, včetně syna egyptského faraóna, bylo zabito; Prvorození ze moc nad životem i smrtí. Tento příběh je popsán také v Bibli a to v Novém
Židů byli ale zachráněni díky krvi z beránka, kterou označili svůj vchod do zákoně v evangeliích.
domu. Teprve po této ráně propustil faraón izraelský národ na svobodu. Celou
Jak se toto ale dotýká dnes nás? Jednoduše a to skrze naši víru. Stejně tak
událost si můžete dopodrobna přečíst v Bibli v knize Exodus v 11. a 12. ka- jako museli Izraelité uvěřit, že Bůh zachrání jejich prvorozené, tak i my dnes
pitole. Tato Velká noc, tedy Velikonoce, byla spjata s Božím darem, kterým je můžeme mít, skrze víru v čin Ježíše Krista, záchranu od našich hříchů a naději
svoboda. Ti, co prožili např. komunistickou diktaturu, vědí, o čem píši.
věčného života.
Druhou, nám zřejmě daleko bližší, Velkou nocí, resp. Velikonocemi, je
Vážení čtenáři, přeji Vám pokojné Velikonoce nebo také Velkou noc tak,
skutečnost, která se stala právě při oslavách té události první. Během těchto abyste mohli rozpoznat pravdu a moudrost těchto událostí, které si v židovskooslav byl popraven muž, který zvěstoval opět svobodu a to osvobození od -křesťanské tradici při těchto svátcích připomínáme.
hříchu. Tento muž se jmenoval Ježíš Kristus a byl prvorozeným Božím synem.
Tomáš Havlíček, Křesťanský sbor Pyšely
INZERCE
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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 2017-2018
proběhne v úterý 2.května 2017, v ředitelně mateřské školy od 10.00 do 16.00 hodin.
Školský zákon nově stanoví povinnost předškolního vzdělávání. Ve školním roce 2017/2018 se bude týkat dětí narozených 1.9.2011-31.8.2012.
Děti, které nějakou mateřskou školu zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení navštěvují, už mají tuto povinnost splněnou a nic se pro ně nemění
(s výjimkou dětí v lesních školkách).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 docházce nebo zvolit tzv. individuální
vzdělávání a zůstat ve svém původním zařízení.
Další novinkou je povinnost obce 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, předškolní vzdělávání čekají důležité změny. Chci Vás touto cestou seznámit s tím,co nás, ale i Vás a Vaše děti čeká.
Novela školského zákona přinesla 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 předškol.vzdělávání- §34odst.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 2017-2018 :
1. Žádost k předškolnímu vzdělávání si můžete stáhnout z webových stránek školky nebo si ji vyzvednout a vyplnit v den zápisu-tj.2.5.2017, 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 : 2.5.2017 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 29.5.2017 od 12.30 do 16.30. (v kanceláři MŠ Pyšely).
6. Rozhodnutí o nepřijetí nebude zasíláno automaticky poštou, rodičům nepřijatých dětí bude vydáno osobně proti podpisu
dne 29.5.2017 od 12.30-do 16.30 (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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Projekt Zdravý úsměv

Zdravotně preventivní program, který je zaměřený na děti předškolního věku a jehož cílem je naučit děti v naší MŠ správné technice čistění zoubků.Tímto
projektem jsme vstoupili v lednu do nové roku 2017.

  

Předškoláčci na návštěvě v 1.A a 1.B ZŠ v Pyšelích
Návštěva u větších kamarádů ve škole je pro nás každoroční tradicí. Děti
si samy ověří svou samostatnost, umění se rozhodnout,jsou natěšeni na vše
nové…

  

Hravé lyžování – 20.-24.2.2017

Celý týden probíhal v bezpečném prostředí dětské Lyžařské školy v areálu Chotouň. Formou her a netradičních soutěží, dle doporučených metodických
postupů tak, aby se nenásilnou formou dětem utvořil vztah k pohybu na sněhu. Závěrečný den byl ve znamení soutěže v jednotlivých kategoriích.
Ilona Kryzánková
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Úspěch pyšelské základní školy
14. 2. 2017 se stejně jako každý rok konala olympiáda v anglickém jazyce na Střední
odborné škole v Benešově. Celkem 17 škol z okresu Benešov vyslalo své nejlepší žáky, aby
poměřili své znalosti anglického jazyka se svými vrstevníky. První část byla poslechová, druhá část konverzační. Porota hodnotila znalost a schopnost hovořit na dané téma, gramatiku
a pohotovost při běžné konverzaci.
Žák 9. třídy Sebastian Daniel Šmíd přesvědčil porotu svým výkonem, že 1. místo mu
právem náleží, a tím postoupil do krajského kola, které se bude konat v březnu v Kladně.
Gratulujeme.
Naše škola pravidelně vysílá své žáky na tuto olympiádu a nutno říci, že se umisťují
na předních místech.
Sebastian Daniel Šmíd je v pořadí již 3. žák, který bude reprezentovat naši školu v angličtině v krajském kole soutěže. Před dvěma lety to byl Josef David a před ním Jakub Hlinka.
Držíme moc palce.
Mgr. Jana Křížová
DOMOV PRO SENIORY

„Mezi námi“

Kulturně společenský život u nás v DS Pyšely je nesmírně rozmanitý. Je spojen s mnoha aktivitami, které jsou uskutečňovány dle denního programu v zařízení a s těmi, které probíhají pravidelně jedenkrát do měsíce. Velice úspěšné je setkávání dětí se seniory. Každý měsíc k nám do zařízení zavítají děti z MŠ
Klánovice. Setkávání probíhá v rámci projektu „Mezi námi“. Dochází zde k vzájemnému poznávání dětí a seniorů, projevují si vzájemnou úctu a společně
objevují nové. Je to potkávání těch nejstarších s těmi nejmladšími, kteří k sobě navzájem nacházejí cestu a objevují krásné a zajímavé. Poskytují si navzájem
radost ze života, moudrost a energii. A proto jeden příklad za všechny: Dne 23. 2. 2017 dopoledne v našem DS trávily společný čas s našimi klienty milé a šikovné děti z MŠ Klánovice. Tentokrát si pro nás připravily společné tvoření – vylepování klaunů. Nejenže si obě generace cvičily jemnou motoriku, ale společně
si povídaly a při tvoření se i zasmály. Celý program děti zakončily několika rozvernými písničkami, které doprovázely na jednoduché hudební nástroje. Klienti
se tohoto bohatého programu se zájmem zúčastnili. Už se těšíme všichni společně na další milé neopakovatelné setkání.
Marie Kapalová, DiS., sociální pracovnice DS Pyšely
INZERCE

Veterinární ordinace
Čerčany
Léčba a prevence psů, koček a dalších malých zvířat.







Očkování, čipování a
vystavování pasů
RTG a sonografické vyšetření
Vyšetření krve a další
laboratorní vyšetření
Odstraňování zubního kamene
ultrazvukem
Chirurgické zákroky, inhalační
anestezie
Prodej veterinárních diet
Naše ordinační hodiny najdete na webových stránkách
http://veterinacercany.webnode.cz

MVDr. Jan Jíša
MVDr. Martin Štěpánek
MVDr.Jana Blažková
tel.: 603 942 336
tel.: 605 519 352
tel.: 731 775 320
Brigádníků 120 Čerčany – Vysoká Lhota 257 22
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Přijďte spolu s námi prožívat svá dětská dobrodružství!!

Rodinné centrum Zajíček opět srdečně nabízí Vašim dětem, aby se staly součástí nevšedního dětského světa. Dlouholetá zkušenost, individuální přístup
k dětem, hravá forma činností, příjemná atmosféra rodinného domu se zahradou a hřištěm v těsné blízkosti čisté přírody, usměvavý tým
zkušených učitelek s mateřským přístupem a unikátní vzdělávací program
Začít Spolu umožní dětem prožívat jejich důležité období v radosti, pochopení, lásce a vědomí, že život je prostě fajn!
V případě zájmu o docházku svého dítěte ve školním roce 2017/18
si dohodněte osobní schůzku s Evou Špačkovou (tel. 605 275 820) a přijďte
se k nám podívat dle Vašich vlastních časových možností.
Chcete-li k nám své dítě přihlásit na prázdniny, vyberte si z bohatého programu určeného pro dvě věkové skupiny dětí – školkové a školní. Příměstské
tábory budou i letos probíhat v týdenních cyklech téměř po celou dobu
prázdnin.
Více informací najdete na webovkách www.rczajicek.cz
Těší se na vás celý Zajíčkovský tým
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PRO DĚTI OD 3 DO 6 LET
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2017
KAŽDÝ DEN OD 7:30 DO 16:00 HOD

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

CENA ZA TÝDEN: 1900 Kč (VČETNĚ STRAVY)
TÝDEN

TÉMA

10. – 14.
ČERVENCE

OTEVŘENÝ
ATELIÉR

17. – 21.
ČERVENCE

DINOPARK

24. – 28.
ČERVENCE

MAGICKÉ
ČAROVÁNÍ

31. ČERVENCE
– 4. SRPNA

CESTA KOLEM
SVĚTA

7. – 11.
SRPNA

V ŘÍŠI ZVÍŘAT

14. – 18.
SRPNA

HAKUNA MATATA

21. – 25.
SRPNA

CESTA NA OSTROV
PHANTASIA

28. – 31.
SRPNA
(4 dny)

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...
Přidejte se k našemu týmu zkušených paleontologů, který se díky
výjimečnému objevu kosterních pozůstatků přenese do druhohor mezi
masožravé i býložravé dinosaury a pravěké rostliny. Co se asi vylíhne z
obřího vejce?!
Vítáme všechny nadšené učně naší letní školy magie a čarodějologie!
Zdokonalíme se v předmětech: lektvaropis (vyrábění a poznávání lektvarů
nejrůznějších chutí a vůní), bylinkověda, pokusománie (vyzkoušení na
vlastní kůži), zoologie magických tvorů…
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?
Proměňme se společně v šelmu, slona nebo třeba berušku a podívejme
se na svět očima zvířat. Vyčarujme si křídla a proleťme se nad krajinou.
Zazpívejme si písničky o zvířatech, zaposlouchejme se do zvuků přírody a
vyrobme si společně zvířecí převlek.
Přenes se s námi mezi Masaje do daleké Keni. Obatikujeme si africký
šátek, zabubnujeme na pravé africké bubny, naučíme se tanec a píseň
Hakuna Matata, budeme nosit nádoby na hlavě, prát v řece plné
krokodýlů, tetovat se, tvořit afroúčesy a mnohé další.
Přidej se k nám na dobrodružné výpravě do země, kde je vše možné. Děti
se mohou těšit na pátrací, luštící, zábavné a pohybové hry, výrobu oděvů,
stavbu přenášedla, budování přístřešku i ostrova samého. Staneme se na
celý týden bytostmi, které uskuteční vše, o čem sní.
Společně strávíme poslední dny prázdnin co nejvíce v přírodě. Můžete se
těšit na dny plné her, kamarádů, dobrodružných výprav, pikniků; budeme
poznávat okolí a užívat si zbytek prázdnin v přírodě plnými doušky.

více informací na www.rczajicek.cz

V PŘÍPADĚ ZÁJMU, PROSÍME,
POŠLETE PŘIHLÁŠKU NA

VRZALOVA@RCZAJICEK.CZ
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PRO DĚTI OD 6 DO 12 LET
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2017
KAŽDÝ DEN OD 7:30 DO 16:00 HOD

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

CENA ZA TÝDEN: 1900 Kč (VČETNĚ STRAVY)
TÝDEN

TÉMA

10. – 14.
ČERVENCE

POKEMON GO &
MINECRAFT

17. – 21.
ČERVENCE

ČARODĚJKY
A VÍLY II

17. – 21.
ČERVENCE

BRADAVICKÁ
ŠKOLA KOUZEL

24. – 28.
ČERVENCE

MLADÍ
PŘÍRODOVĚDCI

31. ČERVENCE
– 4. SRPNA

TALISMAN

7. – 11.
SRPNA

CESTA NA OSTROV
PHANTASIA

14. – 18.
SRPNA

POD POKLIČKOU

21. – 25.
SRPNA

ESCAPER (ÚNIK ZE
SPÁRŮ ŠÍLENÉHO
PROFESORA)

POPIS

Hrajete rádi Pokemon Go a Minecraft? A co vyzkoušet to tentokrát bez
mobilů a počítačů? Čeká nás spousta pohybovo-hledačsko-strategických
her v terénu na téma lovení pokemonů, evolvů, dobývání gymů,
minecrafťáckého budování světa, průzkumu území , atd.
Opět budeme sbírat a sušit bylinky, uděláme si z nich balzám na rty ad.
Vlastnoručně si namícháme aromaolejíčky a vyzkoušíme masáž léčivými
kameny. Objevíme v sobě a probudíme šamanské zvíře. Necháme se
inspirovat živly, zatančíme se s nimi a prožijeme energii živlů v sobě.
Přeneseme se společně do světa čar a kouzel. Čeká nás celotýdenní hra
na motivy příběhu Harryho Pottera a Fantastických zvířat. Rodiče se
mohou těšit na závěrečné kouzelnické představení!
Pojďte poznávat přírodu všemi smysly! Můžete se těšit na lov planktonu
v terénu a jeho pozorování pod mikroskopem, na společné nakouknutí
do včelího úlu, odlévání stop zvířat, sledování zvěře pomocí fotopasti,
výrobu a vyvěšení zvířecí budky, rybaření a další.
Na jedné výpravě potkáme zatoulanou kočku se zvláštním předmětem
na krku – magickým talismanem! Ten v sobě ukrývá indicie k nalezení
portálu pro přenos do minulosti i budoucnosti. Tam se také vydáme,
abychom rozpletli celou záhadu a včas vrátili talisman svému majiteli.
Přidej se k nám na dobrodružné výpravě do země, kde je vše možné.
Děti se mohou těšit na pátrací, luštící, zábavné a pohybové hry, výrobu
oděvů, stavbu přenášedla, budování přístřešku i ostrova samého.
Staneme se na celý týden bytostmi, které uskuteční vše, o čem sní.
Experimentujete rádi? A jste nadšenci pro tvoření v kuchyni? Budeme
společně vařit, péct, ochutnávat a hlavně zkoušet! Jak asi bude chutnat
šunková a jiné kuriózní zmrzliny? Domů si z tábora odnesete originální
experimentální kuchařku.
Ocitneme se v chemické laboratoři a budeme se snažit uniknout ze
spárů šíleného profesora. Čekají nás hlavolamy, hledání indicií, luštění
šifer, zkrátka únikové hry z uzamčených místností i v terénu. A navíc –
řada pravých chemických a fyzikálních pokusů pod odborným vedením!

více informací na www.rczajicek.cz

V PŘÍPADĚ ZÁJMU, PROSÍME,
POŠLETE PŘIHLÁŠKU NA

VRZALOVA@RCZAJICEK.CZ
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Otravy - pokojové rostliny
Na vlastní oči jsem se přesvědčil, jak nebezpečná může být šťáva z potrhaného listu dieffenbachie. Synek ve věku batolete s oblibou „zahradničil“ v přístupných květináčích na koberci,
ručičkama přendával zeminu z jednoho do druhého. Sice už dobře věděl, že to nesmí dělat, ale ne
vždy jsem byl ve střehu. A jednou ho napadlo prozkoumat ty krásné, velké, bílozelené listy - tak pěkně při natrhávání křupaly. Ani se mu nepodařilo
rozcupovat první list, slyšel jsem podezřelé zvuky
do kuchyně a zasáhl. Hned jsem mu vzal potrhané
kousky listu z pěstiček, nechtěl je pustit, mačkal je.
Chlapci jsem v koupelně umyl ruce teplou vodou
a mýdlem, pak promastil krémem. Asi po půl hodině se syn začal škrábat mezi prstíky, měl tam
zarudlé fleky. Naštěstí brzy zmizely. Nevěřil bych,
jak je šťáva z této rostliny agresivní, kdybych to
neviděl na vlastní oči. Mohl jsem mluvit o štěstí,
že chlapce nenapadlo listy strkat do pusy, pravděpodobně ho odradil jejich zápach. Poučil jsem se
a dieffenbachie putovala na květinový stolek.
Pokojové rostliny jsou pro příjemné a zdravé bydlení jedinečným přínosem. Pokud jsou ale
v bytě či domě malé děti, je zásadní vědět, jaké
druhy mohou být nebezpečné. Jednak může být
rostlina jedovatá (obsah alkaloidů působí jako nervový jed) nebo může ublížit i pouhý dotyk a způsobit rozličné vyrážky či alergie.
Rostliny z čeledi amarylkovitých obsahují
alkaloidy působící jako nervové jedy. Jsou soustředěny především v cibuli, nebezpečné jsou ale
i ostatní části rostliny. Patří sem například klívie,
amarylis, krvokvět.
Dieffenbachie, monstera, potos, filodendron, anthurium, sansiviera - tyto rostliny obsahují toxické látky a také krystalky šťavelanu vápenatého. Stačí, potřísnit se šťávou z dieffenbachie
a pokožka okamžitě zrudne a svědí. Po pozření
dráždí sliznice a může dojít k otokům vážným dýchacím obtížím.
Značně nebezpečné jsou i rostliny klejichovité. Poznáte je podle květů ve tvaru pěticípé hvězdy,
které jsou velmi atraktivní – kupříkladu svícníky,
smrdutky, karalumy a další. Ke klejichovitým
patří i oblíbené voskovky nebo liány (Stephanotis), které se namotávají na drát stočený do kruhu,
takže za oknem máte pak pěknou výzdobu v podobě kvetoucího věnečku. Voskovky obzvlášť lákají
děti, které mají snahu olizovat její sladké kapičky.
Brambořík (hlíza) obsahuje jedovatý saponin cyclamin, který způsobuje rozpad červených
krvinek.
Alkaloidy obsažené v mléku pokojových rostlin z čeledi pryšcovitých jsou poměrně nebezpečnými nervovými jedy. Patří sem například kroton,
pryšec zvaný Kristova či trnová koruna a také
sváteční vánoční hvězda, jejíž mléko by se nemělo dostat do oka.
Toxické je též jmelí, kupované každoročně jako symbol Vánoc. Při požití listů nastávají
velmi bolestivé krvavé průjmy, křeče a zvracení,

Otravy z rostlin

v bobulích jed není.
Pro alergiky jsou nebezpečné i obyčejné muškáty, petúnie či verbeny.
Z přenosných rostlin je za nejjedovatější považován oleandr, obsahuje glykosidy s účinkem
srdečního selhání. Traduje se, že na otravu jedem
zemřela řada Napoleonových vojáků poté, co si na
prutech této krásné dřeviny opékali maso nad ohněm. Pozor na jedovaté durmany -andělské trubky, které jsou oblíbenými rostlinami na terasách.
Jedovaté jsou květy a plody, při požití dochází
k poruše centrální nervové soustavy, kómatu a zástavě dechu.
Otravy - venkovní rostliny
Dětem je přirozené poznávání světa všemi
smysly, mají tendenci vše strčit do pusy, ty větší
často v zápalu poznání skutečně ověřují i chuť různých plodů, které v zahradě najdou. Lízají šťávy a
vaří „mlíčka“ z rozmačkaných plodů a mnohdy si
vzápětí sáhnou i potřísněnou rukou do oka. Často
se dotýkají rostlin, které způsobují dermatitidy zejména při slunečním záření. V některých případech
se může objevit i alergie na pouhou vůni rostlin.
U dětí je nejlepší ochranou trpělivé vysvětlování
při procházení volnou přírodou a zahradou. Pokud
své dítě naučíte, že se žádné bobule ani jiné plody
v zahradě nesmí jíst a budete důslední, nemáte se
čeho obávat i když je sami neumíte pojmenovat.
Mezi jehličnany není výrazně toxických druhů
mnoho. V první řadě je třeba upozornit na tisy.
Je zvláštností, že jedinou nejedovatou částí je červený dužnatý míšek obklopující semeno. Výrazně
jedovaté jsou jalovce. Mezi méně jedovaté jsou
řazeny cypřišky a zeravy (Thuja).
Mezi dosti silně toxické stálezelené dřeviny
patří zejména zimostráz (Buxus) celý keř je
silně jedovatý, stálezelené druhy lýkovců (12
bobulí je smrtelná dávka pro dospělého), bobkovišeň, barvínek. Mezi slabě jedovaté stálezelené dřeviny s nápadnými plody patří
břečťan, cesmína, mahonie. Jedovaté jsou celé
rostliny pěnišníků i opadavých azalek.
Nejnebezpečnější opadavou dřevinou štědřenec (zlatý déšť), kvete ve výrazných hroznech až
v období šeříků. Při konzumaci většího množství
semen může dojít až k ochrnutí dýchacích cest a
udušení. Štědřenec má silně jedovatou i kůru. Často se zaměňuje s neškodnou zlaticí (Forsythia)
nakvétající už v předjaří. Smrtelně jedovaté jsou
lýkovce, střemchy. Plody tvarů „biskupských
čepiček“ láká též silně jedovatý brslen, rovněž
plody vistárie jsou jedovaté. Jedovaté jsou
i dřišťály, kaliny, hlohyně šarlatová (zaznamenáno několik případů velkých obtíží až otrav po
požití plodů dětmi). S dalšími dřevinami to už není
tak zlé. Víceméně za prokazatelně jedovaté je třeba
považovat některé vikvovité s lákavými lusky jako
např. janovec, akát, čimišník, kručinka. Mírně
jedovaté jsou bobule zimolezů, kaliny, ptačího
zobu, bezu červeného. Škumpa, ruj i plamének
by mohly způsobit podráždění pokožky.
Jedovaté rostliny můžeme potkat při vycházce
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do přírody nebo i v zahradě. V listnatých lesích na
pasekách a kolem cest potkáte občas rulík zlomocný. Statná i přes metr vysoký bylina deštníkovitého vzrůstu má mnoho výrazně lesklých
černých bobulí (pro děti jsou 4 bobule smrtelnou
dávkou). Pro obsah atropinu - pokud se šťáva dostane do oka, nastanou poruchy vidění. Druhem
bučin je nízké vraní oko čtyřlisté s naopak
jedinou jedovatou černou bobulí. Známá konvalinka má plody červené i ty jsou jedovaté, stejně
jako bobulovité plody kokoříků. V teplejších oblastech rostou jako jednoleté plevele durman a
blín, plody jsou suché, semínka připomínají mák.
Velmi jedovaté jsou některé mrkvovité rostliny;
zejména rozpuk jízlivý, který roste v bažinách i historicky známý bolehlav plamatý,
který patří spíše mezi teplomilnou rumištní flóru. Jedovaté látky obsahují všechny druhy rodu
náprstníku, setkáme se s nimi ve volné přírodě
i v kulturách. Nápadné květy lákají děti k cucání
šťávy, listy jsou hořké. Na zahradách se v poslední
době pěstují stále častěji velkokvěté ocúny, velká
hlíza je hluboko v půdě. Z hlediska nebezpečnosti jsou proto nejzávažnější suché plody se semeny, které se objevují až na jaře. Pozor hlavně na
prudce jedovaté konvalinky, výrazná vůně květů
způsobuje bolesti hlavy. Celá rostlina je silně toxická a jed z řezaných květů se vylučuje do vody
ve váze. Poměrně často se vysazují do parků a
zahrad oměje, obsahují prudce jedovatý alkaloid
akonitin - nejprve je postižen zažívací trakt a dále
mravenčení po celém těle s následným celkovým
znecitlivením těla. Porucha srdce vyústí v zástavu
dechu a to při plném vědomí. Již velmi brzy na
jaře nakvétají jedovaté čemeřice. Také je třeba
věnovat pozornost různým druhům máků, hlavně nezralým makovicím. Pokud pěstujete na zahradě vlčí bob (Lupinus), odstraňujte odkvetlá
květenství, jedovaté mladé lusky by mohly lákat
k ochutnávání děti. Jedovatá jsou také semena i
listy dekorativního skočce (smrtelnou je pro děti
dávka 6 semen nebo 1 list).
Některé rostliny mohou již dotykem vyvolat
místní podráždění pokožky, ale hlavně očí. Dobře
známé jsou pryšce, vratiče, pryskyřníky, úpolíny, orlíčky, sasanky, koniklece, ale i kobercově
rostoucí kopytník a z plevelů vlaštovičník.
U další skupiny rostlin zesiluje negativní působení na kůži intenzívní oslunění, proto za pěkných
letních dnů by se děti neměly dotýkat třemdavy,
třezalky, rdesna, routy, nevstupovat do porostu
bolševníků, Kontakt této rostliny s kůží způsobuje velmi bolestivé a špatně zhojitelné puchýře,
i samotné výpary z pokosených rostlin vyvolávají
nevolnost a závratě.
Předcházejte nepříjemnostem
Při nejlepší vůli nelze dětem zabránit ve styku s jedovatými rostlinami: nedělali byste totiž
nic jiného, než sledovali, kolem jaké zeleně se váš
potomek pohybuje. Nezbývá tedy, než se věnovat
prevenci: Ptejte se při nákupu, co si nesete k výPokračování na straně 12
sadbě domů.
11
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… Otravy z rostlin

Pokračování ze strany 11

Nepěstujte jedovaté rostliny v dosahu dětí (na
podlaze terasy).
Vyhněte se výsadbě trnitých rostlin a rostlin
s ostrými listy (některé okrasné trávy).
Mějte děti trvale pod dozorem a od malička je
učte, že nesmí nic jíst bez svolení dospělého.
Obecný postup při otravě rostlinami:
Přes veškerou opatrnost a dohled se může stát,
že se malé dítě jedovatou rostlinou otráví. Jak postupovat, aby nebylo více škody než užitku a pomoc byla účinná a rychlá?
Dejte dítěti sníst několik tablet aktivního (pro
starší ročníky – živočišného) uhlí. Malým dětem
je rozmíchejte do nápoje, přesnídávky a podobně,
poté se tablety musí hodně zapít čajem.

Při otékání sliznic v ústech dejte dětem cumlat
led nebo zmrzlinu, aktivní uhlí nepodávejte.
Nemanipulujte s dítětem násilně, nechte je
v klidu a kontaktujte odborníka.
Ať už víte, nebo nevíte, jakou rostlinu či její
část dítě snědlo, volejte Toxikologické informační středisko – telefonní číslo 224 919 293 nebo
224 915 402, kde získáte pokyny, jak poskytnout
první pomoc a jak postupovat dále. Neznáte-li název rostliny, snažte se ji alespoň podrobně popsat.
Případné dotazy můžete zaslat e-mailem na adresu
tis@vfn.cz.
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Po dlouhých devíti letech ovládlo masopustní
veselí pyšelské náměstí. Zásluhou Mirky Kocourkové jejím elánem a neuvěřitelným nasazením
dovedla přitáhnout ostatní k účasti na tomto oslavném obřadu nového života.
Po zimě jaká se tentokrát ukázala, se sněhem
a mrazy je proto nutné řádně oslavit příchod jara.
,,Bujným veselím, jsou dovoleny všeliké šprýmy
a taškařice.“ Tak pravil pan starosta na začátek
masopustního průvodu a předal ,,rychtářské právo
– feruli“ vedoucí průvodu masek. Za zvuků břeskné muziky se dal celý početný průvod na pochod
městem.
Rozlil se po celém náměstí. Žid s trakařem
plným ,,potřebných věcí“ prodával i kávu naporcovanou v malých sáčcích, medvědář s medvědářem předváděli tanečky, bába s nůší na zádech
a bandaskou, pěkná vousatá nevěsta s ženichem
a dítětem v kočárku prosili o příspěvek na dítě,
jeptiška a mnich, parádní uklízečka s celým

Masopust opět v Pyšelích

arzenálem smetáků a košťat, kominík černil tváře
okolostojícím sazemi, smrťák nad vším mával kosou, šašek na koloběžce rozdával sluneční úsměvy
na všechny strany, krásná prasečí rodinka poskakovala v průvodu, cikánky tančily s přihlížejícími
i slepička se přidala.
V průvodu bylo také hodně dětských masek.
Mušketýři, rytíři i princezny. Byla tu i živá kobylka s jezdcem.
Nejlepší ale byly zastávky u domů, kde hospo-

dyňky pohostily příchozí dobrým jídlem a hlavně
pitím na zahřátí jako poděkování za přání šťastného nastávajícího roku. Společně si zatancovali,
muzika zahrála a průvod se ubíral k dalšímu domu.
Masopustní průvody mají v Pyšelích svoji tradici. V sedmdesátých letech tu byly naposledy. Až
v roce 2000 opět začaly krásné masopustní průvody, každým rokem sedm let až do roku 2008. Pak
zase přestávka až letos jsme se opět mohli poveselit se sousedy a přáteli v našich Pyšelích.
Srnská Z.

  

Milí sousedé,

po devíti letech se konal v našem
městečku masopust. V 10 hodin v sobotu 18. února se sešly před hospodou
U Dobrotů, masky (snažila jsem se natočit tu krásu na kameru a sestřih bude
na internetových stránkách Pyšel, tak
se mrkněte). Před poštou stál vůz s kapelou tažený hasičským autem, které
se tvářilo koňsky. Muzikanti jen čekali, až starosta předá právo na město na
tento den drábovi a začali hrát. Průvod
masek v čele s drábem, který vedl koně,
ale opravdového, se vydal k zámku. To
už se tančilo a zpívalo, někteří diváci se
také k průvodu přidali a Mirce Kocourkové, která to všechno organizovala, se asi ulevilo.
Jen k tomu koni: nikdo ho prý nepozval, sám se k
našemu masopustu přidal (i s jezdcem). Mám z koní
respekt a nejsem vůbec koňským odborníkem, ale
12

tenhle
kůň se tvářil hodně divně a bála jsem se, aby někoho nekopl. Až po chvíli jsem se dozvěděla, že
s tlamou nakřivo se už narodil, a tak se k našim
maskám úžasně hodil a byl moc hodný. V Zakoutech už na průvod nachystaní sousedé měli někteří

v otevřených vratech připravené stoly s pohoštěním. Bylo to krásné a pro mne i dojemné. Trasa
juchajících byla známa dopředu, a tak kdo měl
zájem, se masopustu zúčastnil a kdo ne, si v klidu doma četl, štípal dříví nebo háčkoval. Slyšela
jsem, že průvod se vrátil až ve večerních hodinách
k obecné spokojenosti.
Letošní masopust v režii Mirky Kocourkové
byl hodně vydařený.
Andrea Vrabcová

HISTORIE
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Rok plný jubileí

Letošní rok přináší řadu více či méně významných jubileí, která se týkají našeho města. Posuďte sami:
1352 – první zmínka o zdejším kostele, faře a knězi Ondřejovi
1382 – je uváděn Odolen z Pyšel, pozdější purkrabí na Lipnici
1412 – Odolen z Pyšel zemřel
1467 – královské vojsko dobývá hrady v Posázaví
1542 – Pyšely zdědil Ondřej Nebřehovský z Nebřehovic
1577 – Ondřej Nebřehovský umírá a je pohřben v kryptě zdejšího kostela
1627 – povstání, vedené knězem M. Ulickým, zasáhlo i náš kraj
1677 – vyskytne se poslední zmínka o zdejších nekatolících
1717 – byl pořízen inventář zdejšího panství
1742 – ve zdejším kraji řádilo bavorské a francouzské vojsko
1747 – zemřel P. Bernard Holle, zdejší farář, raněn mrtvicí při mši
1787 – zdejší kostel dostal nový hlavní oltář, dílo pražského sochaře Jana Brože
1827 – zemřel zdejší dlouholetý farář P. Karel Seewald
1842 – začala být vedena Zlatá kniha zdejší školy
1847 – nová vrchnost slavnostně zasadila dub, který dodnes roste v zámecké zahradě
1862 – byla dokončena přestavba kostela do dnešní podoby, na věž byly pořízeny hodiny
1872 – novým majitelem zdejšího panství se stal baron F. Ringhoffer
1877 – barona Ringhoffera vystřídal J. Hofmeier
1892 – byla zřízena zdejší železniční zastávka
1902 – zdejší velkostatek získal baron Richard Mattencloit
1907 – byl dostavěn obecní vodovod
1912 – začal se stavět Útulek sv. Josefa, vznikla zde tělocvičná jednota Sokol
1917 – vojenská komise zabavila dva z pyšelských zvonů
1922 – umírá baron Mattencloit
1932 – začalo vyučování na zdejší měšťanské škole, zemřel Fr. Doležal, první zdejší čestný občan
1937 – zemřeli Fr. Drastil, bývalý řídící učitel a K. Pařízek dlouholetý starosta Sokola
1942 – zemřel PhDr. E. Rádl, univerzitní profesor, zdejší rodák. Zdejší Židé byli vystěhováni do Terezína
1957 – zanikla místní pobočka Spořitelny, byl zřízen Podnik komunálních služeb
1982 – zemřela Marie Babická, bývalá zdejší učitelka, jedna z obětí komunismu
1992 – zemřel Arnošt Chvojka, zakladatel zdejšího muzea, začal vycházet Pyšelský zpravodaj
1997 – zemřel J. Klobouček, bývalý ředitel zdejší školy
2002 – Pyšely navštívil pražský arcibiskup, kardinál M. Vlk
2007 – Pyšelům byl vrácen statut města								

PhDr. Jiří Chvojka

  

Zajímavá historie domu č. 22 v Pyšelích

Domek se nachází v Pyšelích v ulici k Dětskému domovu. Kdo byl jeho stavebníkem, není známo, ale v letech 1935 zde zemřela paní Marie Šiklová učitelka
na zdejší škole. Byla svobodná, bezdětná a tak domek odkázala pyšelské obci.
Domek měl čtyři místnosti. Jednu místnost dala k užívání ,,spolku matek a dětí“ (pediatrie, poradna pro matky a děti). Druhou místnost dává k doživotnímu
užívání paní Medáčkové, jako vděk za prokázanou péči ve stáří a nemoci. Zbývající dvě místnosti na zřízení chudobince, pro staré a opuštěné lidi. Chudobinec
má nést název ,,Marina“, takový má být nápis na desce umístěné na domě podle přání zemřelé.
Dále obci odkázala 10 000 Kč. Úroky z těchto peněz by
měly být přiděleny každého roku na výročí úmrtí učitelky Marie Šiklové, zchudlému a potřebnému zdejšímu živnostníku,
obzvláště jeho dětem. Soudním rozhodnutím se obec pyšelská
stala s radostí opatrovníkem nadačního daru a pod dohledem
okresního soudu v Jílovém přání zemřelé plnila.
Deska s názvem ,,Marina“ byla na domě zasazena, ale jak
šla léta domek měnil majitele a deska se ztratila. Zemřelá Marie
Šiklová měla ještě jedno přání, než zemřela, která uvedla ve své
závěti, aby se obec starala o údržbu jejího hrobu.
Pátrala jsem na hřbitově u Lorety a našla jsem hrob její rodiny Šiklovy. Na můj dotaz na správu hřbitova mi bylo sděleno,
že tento hrob je stále majetkem pyšelské obce.
Domek byl několik let opuštěný po posledních majitelích,
až nyní má nové majitele a v novém kabátě mu to velmi sluší.
Při pročítání ,,Zápisníku obecního zastupitelstva z roku
1924 – 1938“, jsem přišla na tento zápis z roku 1936, je to zpráva ojedinělá na tehdejší dobu jistě výjimečná.
Srnská Zdena
13
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Pyšelské muzeum se svojí stálou expozicí se
letošního 7. dubna otevře již po jednadvacáté.
Jaká byla ta sezóna dvacátá? Návštěvnost
v muzeu jako v minulých letech slabá, ale byla
jsem ráda, že zásluhou paní učitelky Vaculíkové
navštívila muzeum školní mládež. Vždyť muzeum
je tu hlavně pro poučení mladých, aby poznávali,
jak se žilo v Pyšelích za života jejich prarodičů.
Naopak, když přijdou návštěvníci starších ročníků,
ti si zase rádi zavzpomínají na své mládí.
Pyšelské muzeum má ve svých sbírkách stovky exponátů a stále ještě přibývají. Škoda, že loňského roku jsme se rozloučili se dvěma velkými
přispěvovateli do muzejních sbírek. S paní Marií
Blažkovou z Pyšel a s panem Zdeňkem Vávrou ze
Senohrab. Zdeněk Vávra pocházel z rodiny Vávrů,
ze které také pocházel jeho prastrýc Václav Vávra
vynikající řídící učitel na zdejší škole, který zde
působil od roku 1836 až 1873, kdy odešel na zasloužilý odpočinek. Jeho hrob se nachází na hřbitově poblíž márnice.
Do staronových exponátů muzea přispěl pan
Vlastimil Pařízek nástrojem na lámání lnu ,,trdlicí“. Pochází sice z rodiště jeho matky z Jižních
Čech, ale takové nástroje se používaly i u nás

Zprávy z muzea

v Nové Vsi, kde bývalo místo na zpracování lnu.
Stával zde domek (dnes již zbořený) u rybníka
,,Pazderny“. Už toto jméno napovídá tomu, že se
zde zacházelo s pazdeřím, což je zbytková surovina při výrobě lněného vlákna. Výroba lněného
vlákna, aby se pak mohlo použít ke spřádání na kolovratu, byla velmi zdlouhavá a pracná. Daruji do
sbírky muzea další kolovrat od mých příbuzných.
Dalšími exponáty do sbírek muzea jsou fotografie (asi 30 ks) od Luďky Smutné z alba jejího
manžela Josefa Smutného, který zemřel v prosinci
minulého roku. Býval v Pyšelích předsedou MNV
od roku 1976 až 1989.
Paní Kateřina Herdová darovala do numismatické sbírky vzácné mince z doby první republiky.
Také archeologická sbírka se rozšířila o nálezy
keramiky z doby kolem 13. – 15. století. Je to velká zvláštnost, kde se našly tyto keramické střepy.
Nalezl je pan Slížek při povrchových úpravách na
svém pozemku u chaty Na Brabenčí. Pan Slížek
přinesl tento střepový materiál do muzea, kde si jej
převzal k prozkoumání pan PhDr. Jiří Bernát z AÚ
z Prahy. Máme již v depozitáři muzea zpracovaný.
Na Brabenčí v době třináctého století a ještě
dříve bylo osídlení. Pan Patera také z této lokality
přinesl do muzea opracovaný kámen s otvorem nalezený na jeho pozemku a syn pana doktora Chvojky, archeolog jej určil jako předmět z doby neolitu.
,,V knize zápisu obecního zastupitelstva
z roku 1932 jsem se dozvěděla, což je také překvapení, že na poli na ,,Mravenčí“ ( jak se tam dříve
říkalo) se započalo s odkrývkou na lámání kamene. Práce s odkrývkou byly velmi obtížné a dělníci
si stěžovali, že si málo vydělají a požadují vyšší
mzdu. Zastupitelstvo se ohrazuje, že dělníci mají
v této době hlavně práci a je to práce pro dobrou
věc, cesta na Letné. Obec se snaží pomoci našim
nezaměstnaným. Pracuje zde 16 dělníků. Postupně
se dostali dělníci do vydatných slují kamene, takže
si více vydělají. Pak byli ještě přijati dělníci na tlučení štěrku po obecní silnici“.
Tato zpráva je velmi zajímavá, ve kterých místech se asi Na Brabenčí tento lom nacházel?
V muzeu jsou v prodeji ještě knihy:
PhDr. Jiří Chvojka – Krajem domova
Michal Vitanovský – Stavební dějiny Pyšel

JUDr. Ivo Koudelka – Zimní král Fridrich Falcký
Miroslav Dauth – Sokol Pyšely 1912 – 2012
Knihy k zapůjčení:
Místopis českého amatérského divadla
Josef Vejmelka – Kronika Pyšel, Zaječic a
Kovářovic
Jiří Padevět – Krvavé finále Jaro 1945 v českých
zemích
K. Rais, A. Turek – Politický školní okres
Vinohradský
Petr Kos – Cvičiště Benešov vstup zakázán
L. Sršeň, O. Trmalová – Malované miniatury,
portréty (portrét J.K. Halleweila)
Miloš Szabó – Olšanské hřbitovy (4. díly)
Muzeum bude otevřeno
od 7. dubna do 12. listopadu 2017
Pátek 10.00-12.00, 13.00-16.00,
Sobota 10.00-12.00, 13.00-16.00
Doufám, že v příštím roce se uvolní místnosti
pod Městským úřadem, kde se budou moci pořádat
výstavy muzea a jiné.
Děkuji všem dárcům za nové exponáty do muzea a těším se na Vaši návštěvu.
Srnská Zdena, vedoucí muzea

SPORT

Vycházkově – běžecké rozloučení s rokem 2016
aneb Soutěž o nejlepšího bramborosalátotvůrce

Již potřetí se poslední prosincový den uskutečnila společensko-sportovní akce pořádaná pár nadšenci, kteří nechtějí Silvestr strávit jen u televize,
pojídáním chlebíčků a konzumací alkoholu.
Jako vždy jsme se pokusili spojit pohyb s přátelským setkáním sousedů a pro tentokrát navíc
i s kulinářskou soutěží! Při poslední akci totiž někdo navrhl, abychom udělali soutěž „O nejlepší
bramborový salát“. Inu proč ne, dostatečně potrhlý
nápad, aby to mohla být sranda. Tak jste si mohli
14

všimnout, že v rámci anoncování Vycházkově –
běžeckého rozloučení s rokem 2016 byla vyhlášena i soutěž o nejlepšího bramborosalátotvůrce.
Letos se nás sešlo ještě o něco více jako loni.
Odhadnu to na 70kusů „dospělců i pulců“, necelá
desítka psů a již standardně 1kočárek s miminem.
Mimořádně přibyl další kočárek se „Zlomenou
nohou“. Základní cca 4kilometrová trasa vedla od
pyšelského fotbalového hřiště přes Loretu, Křivský Mlýn a pak zpět na silnici spojující Zaječice

a Pyšely. Po ní jsme se vraceli zpět na Penaltu.
Jako vždy jsme se rozdělili na několik skupin.
V průměru věkově nejmladší skupina, se krokem
vydala hledat odpovědi na kvízové otázky, které
sestavil a perfektně nachystal Michal Velda. Letošní kvíz zabrousil do hájemství pohádkových postav. A nebyly to lehké otázky! Kdopak z čtenářů
například ví, zda Zášupšák straší děti nebo uklízí
dětem v pokoji anebo schovává věci lidem?!
Pokračování na straně 15

SPORT
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Pokračování
ze strany
ze strany
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Dítka o něco malinko starší a pro rychlý pohyb
zapálenější, plus část dospělců, se vydala stejnou
trasou, ale běžeckým tempem. Ta nejstarší, kam se
bohužel řadí i autor textu, se rozběhla vstříc dálavám a trasu volila ad hoc na každé křižovatce až
z toho nakonec byla pohodová „osmička“.
Stejně jako začátkem prosince na podobné
akci, nám byl i tentokrát Svatý Petr nakloněn a
počasí bylo až kýčovitě krásné. Alej podél cesty
na Loretu vypadala díky mrazovým květům jako
rozkvetlá a nelze pochybovat, že fotografie z tohoto úseku trati obohatí nejeden rodinný fotoarchív.
Po návratu na Penaltu už na nás čekal takříkajíc prostřený stůl. Jarda Šimeček nachystal všech

Spolek 3P, z.s,

veterinární nemocnice

POŘÁDÁ 22.4.2017 II. ROČNÍK
ZÁVODU V KROSU A CANICROSSU.

devět soutěžních bramborových salátů do testačních mís a účastníci akce se vrhli do hodnocení.
Jako nejpozornější či lépe řečeno nejpřísnější rozhodčí se ukázali děti. Slovní hodnocení typu „Jíst
se to dá, ale není to nic moc“, „Moc majonézy“
nebo „ Jen brambory ve vodě!“ nebylo vyjímkou.
Na druhé straně uměly děti také pochválit, takže
výkřiky „Boží“ či „Super“ se nesly celou Penaltou. K salátu se hodí řízeček a ani ten díky Pavlovi
Kocourkovi nechyběl. Ve smažení řízků má očividně rutinu. :) Po pohybu na mrazivém vzduchu
přijde k duhu také teplý grog a polévka. A i na tu
došlo. Výborná slovenská kyselica Petera Matiska
zmizela tak rychle, že my někteří jsme ani nestihli
ochutnat :(.
Po zkonzumování všeho dobrého už
nezbylo než vyhlásit
běžecký obchod
vítěze. Vítězem kvízu
se ukázala být všechna
děcka a tak si po zásluze odnesla nějaké drobnosti. Někteří vyluštili
i „tajenku navíc“ a
mohli dát sobě blízké
osobě pusu.

20 17

Jako nejlepší producent bramborového salátu v kategorii profesionálů se ukázal Pepa Smrčka a získal tak po zásluze Diplom „Nejbetélnější
pyšelský bramborosalátotvůrce“ pro rok 2017.
V kategorii amatérů (ale nadšených amatérů!) zvítězili Pavel a Mirka Kocourkovi rukou nerozdílnou. Druhé místo obsadili stejným počtem bodů
Šebkovi a Köhlerovi a na třetí místo dosáhli Matiskovi. O pouhou setinu bodu za nimi skončili
Šintálovi a „bedna“ jim tak utekla jen o chlup. Titul „Nejlepší pyšelský Řízek“ získal, jak už jasno
z výše psaného, Pavel Kocourek. Všem gratulujeme a vězte, že organizátoři budou během roku
chodit kontrolovat vyvěšení Diplomů. Diplomanti
ví, o čem je tu řeč, že :).
No a my ostatní? Zúčastnili jsme se a to taky
není špatné. :)
Malilinkatou kaňkou na celé akci bylo chování neznámých vandalů, kteří strhávali označení
trasy a roztrhali některé kvízové otázky pro děti.
Nu což. Jak známo „Idiot není zvíře, je to člověk
jako ty nebo já“.
Za pořádající Spolek 3P přejeme všem spoluobčanům vše dobré do roku 2017 a na viděnou
třeba 22.dubna na Pyšelském kopečku 2017. :)
Petr Gbelec a Peter Matisko

registrace: Pyšely fotbalové hřiště od 8:30 hod. Tratě: 10,5 / 21 km
start hlavního závodu ve 12:30 / dětské běhy od 10:00
závod je součástí Poháru Ladova kraje

AFTERPARTY - ŽIVÉ KAPELY
HLAVNÍ PARTNEŘI:

PARTNEŘI ZÁVODU:

ZÁVOD PODPORUJÍ:

více informací na: www.run-4ever.cz, nebo na www.facebook.com/pyselskykopecek
http://www.laduv-kraj.cz/pohar-ladova-kraje-/
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SK PYŠELY
Rozlosování zápasů jarní části sezóny 2016/2017
A mužstvo SK Pyšely - III.třída odd.A
A mužstvo SK Pyšely - III.třída odd.A - jaro 2017
Kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Datum a čas
26.3.2017 15:00
1.4.2017 16:30
9.4.2017 16:30
15.4.2017 17:00
22.4.2017 17:00
29.4.2017 17:00
7.5.2017 17:00
13.5.2017 17:00
21.5.2017 17:00
27.5.2017 17:00
3.6.2017 17:00
10.6.2017 17:00
17.6.2017 17:00

Den
NE
SO
NE
SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
SO

Domácí
Bystřice
Pyšely
Teplýšovice B
Pyšely
Votice B
Pyšely
Týnec nad Sázavou B
Pyšely
Sedlec-Prčice B
Pyšely
Poříčí nad Sázavou B
Lešany
Pyšely

Hosté
Pyšely
Úročnice A
Pyšely
Čerčany
Pyšely
Nespeky B
Pyšely
Krhanice
Pyšely
SK Načeradec
Pyšely
Pyšely
Jírovice

Hřiště/Stadion
Bystřice
Pyšely
Teplýšovice
Pyšely
Votice
Pyšely
Týnec
Pyšely
Sedlec-Prčice
Pyšely
Poříčí
Lešany
Pyšely

Okresní soutěž starší přípravky 5+1 sk.A
Okresní soutěž st.přípavka 5+1 skupina A - jaro 2017
Kolo
15
16
17
18
22
19
20
21
12
13
14

Datum a čas
Den
Domácí
1.4.2017 10:15 SO Pyšely
9.4.2017 10:15 NE Teplýšovice
15.4.2017 10:15 SO Pyšely
22.4.2017 10:15 SO Olbramovice
26.4.2017 17:30 ST Netvořice
29.4.2017 10:15 SO Pyšely
5.5.2017 17:00 PÁ!!! Sedlec-Prčice
11.5.2017 17:30 ČT!!! Pyšely
20.5.2017 10:15 SO Nespeky
27.5.2017 10:15 SO Pyšely
3.6.2017 10:15 SO Benešov C

Hosté
Křečovice
Pyšely
Ostředek
Pyšely
Pyšely
Krhanice
Pyšely
Pecerady
Pyšely
Soběhrdy
Pyšely

Hřiště/Stadion
Pyšely
Teplýšovice
Pyšely
Olbramovice
Netvořice
Pyšely
Sedlec-Prčice
Pyšely
Nespeky
Pyšely
Benešov

Změna termínů vyhrazena, aktuální info: https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/253

PŘIJĎTE PODPOŘIT PYŠELSKÉ FOTBALISTY NA DOMÁCÍ I VENKOVNÍ UTKÁNÍ. DĚKUJEME!

Web: http://www.skpysely.estranky.cz
E-mail: skpysely@seznam.cz
LP
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S rdečně Vás zveme na mistrovské utkání
III třídy skupina A
SK PYŠELY
vs.
Úročnice

1.4.2017 od 16.30
http://www.skpysely.estranky.cz/

REG-STR_inz_210x148_Humoriada_Pysely_A_press.indd 1
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v kraji!
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Ceny

ÚVT s.r.o.,
stabilní společnost
s osmnáctiletou
tradicí,
přichází nyní i k Vám
s nabídkou kvalitní
a skutečně
fungující sítě
se stálým technickým
dohledem
týmu profesionálů!

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

S výběrem
nejlepšího tarifu
pro Vaše
potřeby
Vám rádi
poradíme.

,
0
5
3
Kč

za měsíc

BEZDRÁTOVÉ
PŘIPOJENÍ

OPTICKÉ
PŘIPOJENÍ

DIGITÁLNÍ
TELEVIZE

KVALITNÍ
PODPORA

227 023 023 www.uvtnet.cz
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Město Pyšely a SDH Pyšely Vás zvou na
NA LORETĚ

v sobotu 30.4.2017 od 18.00 hudba a občerstvení zajištěno
19

PYKULKA
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PYšelský KULturní KAlendář
SOBOTA
1.4. 2017
9.00 -11.00

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
zahrada hasičské zbrojnice v Pyšelích

SOBOTA
1.4. 2017
16.30

MISTROVSKÉ UTKÁNÍ VE FOTBALE NA HŘIŠTI
V PYŠELÍCH
SK Pyšely – Úročnice

STŘEDA
5.4. 2017
14.00

DUBEN

20

KLUB SENIORŮ

pravidelná schůzka první středu v měsíci v budově hasičské zbrojnice

PÁTEK
7.4. 2017

OTEVŘENÍ PYŠELSKÉHO MUZEA
muzeum bude otevřeno od 7.4. do 12.11. 2017
pátek: 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
sobota: 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

SOBOTA
8.4. 2017
9.00

TRADIČNÍ SBĚR ODPADKŮ V PYŠELÍCH A ZAJEČICÍCH
sraz: Hasičská zbrojnice Pyšely
pořádá: Loreta Golf Club Pyšely,o.s., SDH Pyšely, Dětský domov
Pyšely ve spolupráci s MěÚ Pyšely

SOBOTA
8.4. 207
18.00

DÁLNÝ VÝCHOD: ZEMĚ TYGRŮ
beseda s cestovatelem Jindřichem Fanfrlíkem
v malém sále pyšelské sokolovny
pořádá: TJ. Sokol Pyšely

PÁTEK
14.4. 2017
20.00

VELIKONOČNÍ DISKOTÉKA
NA RADNICI U ČESKÉ KORUNY V PYŠELÍCH

SOBOTA
15.4. 2017
17.00

MISTROVSKÉ UTKÁNÍ VE FOTBALE NA HŘIŠTI
V PYŠELÍCH
SK Pyšely - SK Čerčany

SOBOTA
22.4. 2017

PYŠELSKÝ KOPEČEK 2017
na fotbalovém hřišti v Pyšelích
běžecké závody pro dospěláky a děti
(závod v krosu, canicrossu)
Registrace běžců od 8.30 hod. dětské běhy od 10.00 hod.
Hlavní závod – start: 12.30 hod.
www.run-4ever.cz
pořádá: Spolek 3P, z.s,

SOBOTA
29.4. 2017
17.00

MISTROVSKÉ UTKÁNÍ VE FOTBALE NA HŘIŠTI
V PYŠELÍCH
SK Pyšely – Nespeky B

NEDĚLE
30.4. 2017
18.00

ČARODĚJNICE NA LORETĚ

v Pyšelích
pořádají: SDH Pyšely a Město Pyšely

NEDĚLE
30.4. 2017
18.00

ČARODĚJNICE V ZAJEČICÍCH
na hřišti
pořádá: TJ Sokol Zaječice a Město Pyšely

PYKULKA
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STŘEDA
3.5. 2017
14.00

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVEN

KLUB SENIORŮ

pravidelná schůzka první středu v měsíci v budově hasičské zbrojnice

SOBOTA
6.5. 2017
9.00 – 11.00

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
zahrada hasičské zbrojnice v Pyšelích

SOBOTA
13.5. 2017
17.00

MISTROVSKÉ UTKÁNÍ VE FOTBALE NA HŘIŠTI
V PYŠELÍCH
SK Pyšely – SK Krhanice

SOBOTA
27.5. 2017
14.00

PŘEDNÁŠKA PhDr. JIŘÍHO CHVOJKY
,,VELKÁ CESTA PO ČÍNĚ“
v restauraci Na radnici U České Koruny v Pyšelích

SOBOTA
27.5. 2017
14.00

OSLAVA MÁJE V ZAJEČICÍCH
OpenAir festival
na hřišti v Zaječicích

SOBOTA
27.5. 2017
17.00

MISTROVSKÉ UTKÁNÍ VE FOTBALE NA HŘIŠTI
V PYŠELÍCH
SK Pyšely – SK Načeradec

SOBOTA
3.6. 2017
9.00 – 11.00

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
zahrada hasičské zbrojnice v Pyšelích

NEDĚLE
4.6. 2017
15.00
STŘEDA
7.6. 2017
14.00

DĚTSKÝ DEN
pořádají: SK Pyšely, SDH Pyšely, T. J. Sokol Pyšely
KLUB SENIORŮ

pravidelná schůzka první středu v měsíci v budově hasičské zbrojnice

PÁTEK
9.6. 2017
18.00

,,NOC KOSTELŮ“
KONCERT V
KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE v Pyšelích
hra na varhany- p. Herda
zpěv – Vanda Kadeřábková - Březinová

SOBOTA
10.6. 2017
14.00

DVĚ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DĚTÍ
Z DRAMATICKÉHO KROUŽKU
pod vedením Karoliny Kodetové
v pyšelské sokolovně

SOBOTA
17.6. 2017
17.00

MISTROVSKÉ UTKÁNÍ VE FOTBALE NA HŘIŠTI
V PYŠELÍCH
SK Pyšely – SK Jírovice

Změna programu vyhrazena. Neuvedená data budou s dalšími inoformacemi o akcích včas plakátována.
Výtisk zdarma; Kulturní a informační centum, knihovna Pyšely
Změna programu vyhrazena; neuvedená data budou s dalšími info o akcích včas plakátována.
PRO PŘÍPADNÉ DOTAZY, PROSÍM, KONTAKTUJTE KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MAILU:
infocentrum@pysely.cz

21

POZVÁNKA

leden, únor, březen 2017

Pyšelské listy - Vydává Městský úřad v Pyšelích pod registračním číslem OkÚ RR 39; vydávání listu povoleno rozhodnutím Okresního úřadu v Benešově pod č. j. RR 779/96, ze dne 13. 5. 1996
tel. 323 647 218, fax 323 647 452, E-mail: epodatelna@pysely.cz; urad@pysely.cz; http://www.pysely.cz
redakční rada: B. Dauthová, I. Křížová, M. Pášová, A. Sládková, Z. Srnská, L. Zaradičková; administrace listu: M. Kocourková, M. Kulhavá, M. Svobodová; odpovědný redaktor: P. Slavík
NEVYŽÁDANÉ RUKOPISY SE NEVRACEJÍ			

22

ZA PŮVODNOST A OBSAHOVOU SPRÁVNOST RUČÍ AUTOR

TISK MĚSTSKÝ ÚŘAD PYŠELY

