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Vážení spoluobčané,
podle kalendáře máme stále zimu, přesto v zastupitelstvu již plánujeme akce na celý rok.
Letos jsme se rozhodli uspořádat setkání kyšických rodáků, které se v obci naposledy konalo před sedmi lety. Termín je stanoven na sobotu 6. června.Vzhledem k tomu, že se jedná
o velkou akci, budeme rádi, když nám s její přípravou i samotnou realizací pomůžete i vy.
Ale zůstaňme chvíli v zimním období, za sebou máme ples, před sebou Masopust. Ples již
tradičně pořádáme společně s Dýšinou, díky čemuž je sál vždy zcela zaplněn. Stejně tomu
bylo i v letošním roce, kdy se poslední vstupenky prodaly již před Vánoci. K tanci i poslechu
hrála skupina Jenny a všechny přítomné jistě potěšila i bohatá tombola. Nyní v únoru nás
čeká období Masopustu a s ním spojeného veselí v podobě průvodu masek, zpěvu, tance
i dobrého jídla a pití. Masopust je u nás tradiční akcí, jíž se účastní velké množství kyšických
i přespolních masek.V loňském roce se naším Masopustem inspirovala Dýšina, ale zatím se
jim příliš nedaří. Proto máte-li čas a chuť, můžete si masopustní průvod zopakovat i o týden
později v sousední vsi.
Martina Beranová, starostka obce
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Z jednání zastupitelů obce
Na jednání dne 16. 12. 2019 zastupitelé obce
projednali a schválili:
• rozpočtové opatření č. 5/2019 včetně přijetí dotace na opravu malého sálu KD od PK
ve výši 289.000 Kč.
• rozpočet obce Kyšice na rok 2020.
• dodatek č. 7 ke smlouvě č.17/2004/PMDP s Plzeňskými dopravními podniky zajišťujícími
veřejnou dopravu autobusovou linkou č. 53, kterým se sjednává cena ve výši 55,26 Kč/km.
• dodatek č.1/2020 se společností Eko-Separ Nýřany s.r.o. o ceně výsypů kontejnerů na separovaný odpad.
• dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci se společností DIMATEX ze dne 17. 7. 2014, kterým se stanovuje částka za umístění kontejneru na textil ve výši 0 Kč/rok.
• Smlouvu o zřízení věcného břemene pro ČEPS, a.s. na pozemcích p.č. 139/37. 139/40,
183/15, 243/37, 243/40, 820/10, 833/1, 833/3, 836/1, 837/2, 885/4, 889/6, 913/1, 914, 945/5,
916 a 968/2.
• poskytnutí individuální dotace ve výši 25.000 Kč SDH Kyšice.
• výši stočného pro rok 2020 ve výši 28,38 Kč/m3 bez DPH.
• záměr pronájmu KD pro sportovní a společenské účely na rok 2020 včetně souvisejícího
ceníku pronájmů.
• podepsání dodatku ke smlouvě o pronájmu vodohospodářského majetku – kanalizace
o celkové délce 10,960 Km, kterým se prodlužuje pronájem na dobu do 31. 3. 2020.
• Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. a pověřili starostku
obce jeho podepsáním.
neschválili:
• dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu části pozemku Česká telekomunikační infrastruktura
a.s.. Zastupitelé pověřili starostku obce jednáním o novém dodatku obsahujícím změnu
nájemce, navýšení ceny za m2 a doplnění inﬂační doložky.
• prodej pozemku parc.č. 948/2 za cenu 40,000 Kč. Zastupitelstvo pověřilo starostku obce
jednáním o navýšení ceny za m2.
Magda Cubrová, referentka OÚ Kyšice

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY
Obec Kyšice hledá dobrovolníky pro organizaci kulturní akce „Setkání rodáků“, která je plánována na 6. 6. 2020. Přihlásit se můžete na obecním úřadě osobně, emailem
obec@kysice.eu nebo telefonicky 377945325. Děkujeme.

2

zprávy z obce
SITULI – kraj zrušil
povolení výstavby hal
Poslední lednový den bylo na Obecní úřad
doručeno rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, kterým se v celém rozsahu ruší rozhodnutí Magistrátu města Plzně,
odboru stavebně správního a vše se vrací
k novému projednání. Toto rozhodnutí
znamená, že Plzeňský kraj uznal některé
ze zaslaných námitek. Zásadní nedostatky
vedoucí ke zrušení rozhodnutí o schválení
změny územního rozhodnutí (tj. ke zrušení
povolení možnosti výstavby hal) jsou: špatný výpočet parkovacích míst a s tím spojené
případné změny v projektu, nedostatečné
informace k likvidaci dešťových a splaškových vod, nedostatečné informace k plánovanému kruhovému objezdu, chybějící
umístění staveb na konkrétních pozemcích,
chybějící závazné stanovisko Odboru životního prostředí MMP k odpadovému hospodářství a neověření souladu plánované stavby se stanoviskem Odboru životního prostředí Plzeňského kraje. Další body, kterými
se bude muset Magistrát a SITULI zabývat
jsou: vzájemně si protiřečící informace
o oplocení objektu a in-line dráze a odnětí
orné půdy ze zemědělského půdního fondu.
Co nás tedy nyní čeká? Rozhodnutí nabyde právní moci v polovině února, následně musí MMP Odbor stavebně správní
vše zpracovat a vyzvat společnost SITULI
k doplnění projektové dokumentace včetně chybějících závazných stanovisek. SITULI
projekt přepracuje, doplní chybějící i případná propadlá stanoviska a vyjádření a vše
zašle MMP OSS, který bude opět rozhodovat o povolení či zamítnutí změny územního
rozhodnutí.Věříme, že vše skončí ke spoko-

jenosti obce Kyšice a všech našich občanů.
Moc Vám všem děkujeme za aktivní přístup
a i nadále Vás budeme informovat.

Autobusové spojení
do Rokycan
Přestože většina občanů směřuje za prací, školou, zábavou či nákupy do Plzně, snažili jsme se i obnovení dopravního spojení
do Rokycan, které bylo v roce 2017 zrušeno.
Po jednání s POVEDem (Plzeňský organizátor
veřejné dopravy) došlo k dohodě, že od poloviny června letošního roku bude tzv. školní
autobus z Plzně do Rokycan zajíždět i do Kyšic. Zastávka bude u budovy obecního úřadu
a autobus bude odjíždět v pracovní dny v 7.34.
Ředitelé všech základních i středních škol
v Rokycanech byli o tomto spoji informováni a jsou ochotni tolerovat případné pozdní
příchody žáků na vyučování. Zpět z Rokycan
do Kyšic bude možné využít všechny spoje jedoucí na Plzeň. Zastávka ve směru na Plzeň
zůstane zachována na nájezdu. V případě, že
bude tento spoj využívaný, je možné vyvolat
jednání ohledně zajíždění do obce i dalších
autobusů z Plzně do Rokycan.

Štemberova ulice
Výměna vodovodního řadu a přípojek
ve Štemberově ulici se chýlí ke konci. Přestože ﬁrma OMEGA C+M měla dle původní
smlouvy o dílo skončit do 30. listopadu loňského roku, investor Vodárenská a kanalizační
a.s. termín prodloužil až do 31.3.2020. Z hlediska obce pro toto prodloužení neexistoval
žádný objektivní důvod, o čemž jsme investora neprodleně informovali. Stejně tak jsme
jej informovali i o pracovním ne-nasazení pracovníků OMEGY. Od poloviny ledna se situace změnila, tempo prací se výrazně zrychlilo
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zprávy z obce
a v následném týdnu se již budou dokončovat poslední přípojky. Povrch komunikace se
bude opravovat až v jarních měsících.

Kyšická kronika získala ocenění
Do čtvrtého ročníku Soutěže o nejlepší
kroniku Plzeňského kraje se v loňském roce
přihlásilo 30 obcí s 32 kronikami. Porota vybírala vítěze ve třech kategoriích – ručně
psané kroniky obcí do 500 obyvatel, ručně
psané kroniky obcí a měst nad 500 obyvatel
a elektronicky vedené kroniky. Obec Kyšice
díky kronikářce paní Janě Šnajdrové získala ve své kategorii krásné 3. místo. Kvalitu
našich kronik můžete ocenit i vy, výtisk loňského i předcházejících ročníků jsou k dispozici i v obecní knihovně.

Sčítání dopravy, odpady
a kamerový systém v obci
Doprava v obci, nesprávně tříděný a špatně odkládaný recyklovatelný odpad, černé
skládky v okolí obce – to jsou oblasti, kterými se dlouhodobě, ale zatím bez velkého
úspěchu, zabýváme. Proto jsou jim ve Zpravodaji věnovány samostatné články. Dotace
na kompostéry zatím nebyly vypsány, ale
okamžitě po jejich vyhlášení obec podá žádost a následně kompostéry zakoupí. O průběhu budete informováni.
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Proběhlé kulturní
a společenské akce
Konec loňského roku byl ve znamení příjemných společných setkání. Adventní výzdobu jste si mohli vytvořit na pravidelném
Vánočním tvoření s Korálkovnou. Zájemců
o společné vyrábění, milé posezení u čaje
a pečiva a zakoupení krásných a nápaditých
dárků přišlo tolik, že další akce již budou
probíhat ve velkém sále. Hudební zážitek pro
nás v dalším týdnu připravili kyšičtí žáci ZUŠ
Chrást, kteří se spolu s Jarkou Smolákovou
a Bohunkou Sommerovou podíleli i na programu při rozsvícení vánočního stromu.
Adventní atmosféru této akce podtrhl i výborný svařák a stánek s drobnými vánočními
ozdobami. Následně pro děti i dospělé zahrál divadelní spolek Akropolis, který do Kyšic přivezl Malého prince. Den před Štědrým
dnem jsme se společně sešli před obecním
úřadem, abychom si poslechli skvěle sestavené a nacvičené vánoční pásmo dětí z mateřské školy a domů si odnesli betlémské světlo,
které pak svítilo v našich domácnostech celé
svátky. Zcela novou akcí bylo troubení, hraní a zpívání koled u kapličky na Návsi přímo
na Štědrý den. S tímto nápadem přišel Tomáš
Ausberger, ale asi ani on nečekal tak velkou
odezvu. Čas na společné setkání si v tento
sváteční den udělalo více než padesát kyšických občanů. Ukázalo se, že bychom všichni
rádi společně zpívali, ale slova nám občas vypadávají. Příští rok tedy připravíme „zpěvníčky“, které u kapličky rozdáme.
Co se událo v průběhu ledna? Společný ples
obcí Kyšice a Dýšina zcela zaplnil velký sál KD.
V pátek 10. ledna 2020 se konal ples obcí
Kyšice a Dýšina. Letošní rok se nám podařilo velký sál v kulturní domě zcela zaplnit.

zprávy z obce

O vstupenky byl velký zájem. V obci Dýšina
byly vyprodány již před vánočními svátky.
Máme radost, že se tento ples stává oblíbenou tradiční akcí v Kyšicích.
Dětem (ale i dospělým) bylo určeno krátké
cirkusové představení, při kterém se mohli
podívat, jak probíhá drezúra poníků a kačenek i jak se artisté připravují na svá vystoupení. Za možnost podívat se do cirkusového zákulisí děkujeme panu Lukáši Lánikovi.

Plánované kulturní
a společenské akce
Masopustní průvod projde obcí v sobotu
15. února. I letos bude masky doprovázet
nazdobené koňské spřežení formanky Jany
Šůsové a hudba. Věříme, že se do průvodu
zapojí ještě více masek než v předcházejících letech, a předem děkujeme všem, kteří
se chystají otevřít a průvod pohostit.
První březnový týden je pro děti připraven
příměstský tábor Výprava na severní pól –
bližší informace o organizaci tábora i samotném programu najdete v samostatném článku.

Společnost TRUS (Trnovský umělecký soubor) jistě není třeba představovat. Jedná se
o jedinou amatérskou divadelní společnost,
která má oﬁciální oprávnění hrát hry Járy
Cimrmana. V Kyšicích jsme se s nimi mohli
setkat již několikrát a letos zahrají hru, která tematicky naváže na příměstský tábor,
Dobytí severního pólu. Začátek je v pátek
6. března od 19 hodin ve velkém sále KD.
Vstupné je dobrovolné.
Český svaz žen v neděli 8. března připravuje již tradiční taneční zábavu při příležitosti
Mezinárodního dne žen. Zatančit si můžete
od 15 hodin ve velkém sále KD.
V pátek 20. března jedeme opět společně s Tymákovem na divadelní představení
do Prahy. Tentokrát na muzikál Kvítek Mandragory do pražského divadla Broadway.
Cena vstupenky včetně autobusové dopravy je 500,-Kč. Počet lístků je omezen. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadu
– mailem či telefonicky.
V sobotu 21. března pro Vás kyšičtí hasiči
připravují taneční zábavu.
V kalendáři si již nyní můžete vyznačit následné akce: 4. dubna odpoledne – Velikonoční tvoření s Korálkovnou ve velkém
sále KD, 8. května – pietní akt u památníku
příslušníkům kombinovaného oddílu a Československé samostatné obrněné brigády
a následný koncert skupiny The Dixie Hot
Licks, 6. června – setkání kyšických rodáků.
V rámci setkání kyšických rodáků chceme
představit všechny šikovné kyšické občany.
Umíte-li něco, co jste ochotni prezentovat
(malujete, vyšíváte, šijete, vyřezáváte, fotíte
atd.), ozvěte se, prosím, na obecní úřad.
Martina Beranová
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KAMEROVÝ SYSTÉM V OBCI

Asi jste si všimli, že na podzim na všech
vjezdech do obce přibyla dodatková tabule „Obec je monitorovaná kamerovým
systémem“. Přidali jsme se k mnoha obcím v okolí, které provozují kamerový
systém. Donutil nás k tomu opakovaný
vandalizmus v obci a protizákonné chování některých spoluobčanů – například při
nakládání s odpady. Ve spolupráci s Policií
České republiky, bude kamerový systém
využíván pro nalezení viníků přestupků
a trestných činů, ale hlavně pro prevenci.
Jan Navrátil – místostarosta obce

ODPADY A POKUTY
Snad nemusíme zmiňovat, že odpad by měl být odložen na místo k tomu určené. Bohužel
se tomu tak vždy neděje a často jsme svědky zakládání černých skládek či pokládání odpadu v okolí kontejnerů. Lidé si takto zjednodušují práci a odkládají zejména rozměrnější
věci ke kontejnerům s tím, že to popeláři stejně odvezou. Věděli jste, že když odložíte
odpad mimo místo k tomu určené, můžete dostat vysokou pokutu? Je tomu skutečně
tak. Zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb. v §47 jasně říká, že přestupku se dopustí
ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená
místa. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč. Takové položení např. televize
nebo velké krabice, byť s vytříděným odpadem, u kontejnerů vás může vyjít pěkně draho.
Myslete na to a raději odvezte odpad na místo k tomu určené nebo řádně sešlapejte a vložte do kontejneru.

KONTEJNER NA OLEJE A TUKY
POUŽITÉ Z KUCHYNÍ
O ledna letošního roku je u obecního úřadu přistaven kontejner na oleje a tuky použité
z kuchyní. Patří sem všechny rostlinné fritovací oleje a tuky uzavřené v plastové láhvi.
Naopak sem nepatří motorové minerální a nebezpečná maziva určená jen pro sběrný dvůr
a prázdné láhve a plastové obaly od olejů a tuků.
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ZE SVAZU ŽEN

Prosinec minulého roku byl pro svaz žen velice úspěšný. Svaz pořádal hned dvě akce. Jedna
byla Mikulášská nadílka, která se konala 30. 11.
2019 a zúčastnily se jí děti s rodiči a prarodiči.
Děti od Mikuláše dostaly balíčky.
Druhou akcí byla předsilvestrovská zábava,
která měla velkou odezvu. Navštívilo ji zhruba
160 lidí. Celý večer hosty provázel pan Žákovec.
Tímto Vás chceme pozvat na další akci s panem Žákovcem, která se bude konat 8. 3. 2020.
Každá žena obdrží květinu a těšit se můžete
také na bohatou tombolu.
I tento rok se budou konat různé zájezdy
a akce, o kterých Vás budeme včas informovat.
Děkujeme Všem za podporu v organizování akcí.
Český svaz žen Kyšice

KORÁLKOVNA KYŠICE
Na naší poslední akci,
Vánočním tvoření, jsme
se setkali se spoustou
tvořivých
návštěvníků.
Těší nás Váš zájem a již
připravujeme na 4.4.2020
Velikonoční tvoření. Tentokrát se bude konat ve
velkém sále KD Kyšice,
kde bude k dispozici více
místa a i více tvoření. Můžete si ozdobit velikonoční věneček, vyzkoušet
korálkování, zhotovit jarní dekoraci a další dílničky. Díky podpoře obce Kyšice, budou opět
některá tvoření a vstupné zdarma.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Za Korálkovnu Kyšice Alena, Alča a Radka
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Obec Chrást a Klub rukodìlných prací a technik z.s.

Vás srdeènì zvou na

jarní
JARMARK
Chrást u Plznì
(Lidový dùm, Vilová 263)

28. 3. 2020
od 9 do 17hod

Originální rukodìlné výrobky
Tvoøivé dílnièky pro dìti
Obèerstvení
Více informací na

Jarmarky v Chrástu

Pøi konání jarmarku budou poøizovány fotografie, které mohou být
použity pro další propagaci akce.
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JAK JE TO S DOPRAVOU V KYŠICÍCH

V souladu s volebním programem zastupitelstva, podniká obec několik kroků k tomu, aby
došlo k eliminaci narůstání a zklidnění tranzitní dopravy mířící přes naši obec do jiných cílů.
Mnohdy i velmi vzdálených.
Není to ale vůbec jednoduchá věc. A už vůbec ne tak jednoduchá, jak by se na první pohled
mohlo zdát.
O zastupitelském postoji týkajícího se využití komerčního prostoru nad naší obcí asi každý
ví a děkuji aktivním občanům za vyjádřenou podporu proti námitce ﬁrmy SITULI na podjatost téměř všech, kteří navrhují omezení v Územním plánu naší obce.
Rovněž tak je známo stanovisko občanů a obce, kteří nesouhlasí se záměrem vybudovat
obří sklady na stejném místě. To by opravdu dopravu v naší obci zhoršilo a je to rovněž
jedna z námitek mnohých účastníků řízení proti plánované výstavbě a změně stávajícího
územního rozhodnutí.
Méně známým už je fakt, že plánovaný obchvat obce přistál před několika lety doslova
u ledu a i přes současný koordinovaný nátlak obcí Chrást, Dýšina a Kyšice, poslední zprávy
SÚSPK (správně, ten billboard u vjezdu po Letkovské) hovoří o tom, že v první polovině
tohoto roku předpokládají soutěžení pilotního projektu (s dosud nikdy nepožadovanými
detaily projektových výstupů) o celkové nadlimitní investici cca 9. mil Kč. Po jejím dokončení bude muset dojít k územnímu rozhodnutí, které i při velmi optimistických odhadech
nebude dříve než v roce 2022, a poté martyrium zpracování zadávací dokumentace, soutěžení veřejné zakázky a samotná výstavba.
Tedy reálně… Ani v tomto, ani velmi pravděpodobně v příštím zastupitelském
volebním období neposlouží obchvat ke zklidnění dopravy v Kyšicích.
A jakže ta současná doprava v Kyšicích vlastně vypadá?
V rámci přípravy na diskuzi s Krajským úřadem a s Policií České republiky, o které se zmíním v závěru mého příspěvku, jsme na kritická místa obce nechali umístit nenápadný inteligentní špičkový radarový senzor, který je schopen vyhodnotit jak rychlost, tak délku vozidla,
společně s časovou známkou (přesné identiﬁkaci času, kdy k průjezdu vozidla došlo).
Měření probíhalo v následujících místech a termínech:
ulice Ejpovická od 8. 10. 2019 do 15. 10. 2019
ulice Dýšinská (náves) od 15. 10. 2019 do 22. 10. 2019
ulice Letkovská od 22. 10. 2019 do 30. 10. 2019
A jaký je výsledek?
34.645 průjezdů vozidel za týden na Návsi, 33.942 průjezdů vozidel na Letkovské a 21.554
průjezdů vozidel na Ejpovické.
Tedy je zřejmé, že hlavní proud vozidel míří přes náves na Letkovskou, či opačným směrem.
Jak jsme na tom s kamiony a nákladní dopravou ukazuje tabulka a graf níže. Počty jsou za týden. Bohužel, s tímto problémem vzhledem k předchozímu napsanému, nebudeme schopni
v nejbližší době nic udělat.
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V průběhu měření jsme však odhalili takový „jiný nešvar“, se kterým bychom v blízké budoucnosti chtěli něco udělat. Tím nešvarem je rychlost.
Na základě stejného měření a po vyhodnocení tvrdých dat vidíme informace, které jsou
v níže uvedeném grafu.
Většina vozidel jede v rozmezí 50–60 km/h, ale najde se nezanedbatelný okruh řidičů, který
překračuje rychlost již poměrně zásadně (nebo i extrémně). Tím extrémním případem
je několik řidičů vozidel (celkem cca 60), kteří v daném období na měřených místech
překročili rychlost 100 km/h, tedy rychlost, při které při změření okamžitě přijdou
o řidičské oprávnění na 6-12 měsíců. Rekordním závodníkem je řidič, který se
21. 10. 2019 v 18:22h řítil na Návsi dokonce dálniční rychlostí 129 km/h!
Celá zpráva je vyvěšena na webové stránce obce www.kysice.eu.
Ale co s tím?
Bohužel, vzhledem k tomu, že za provoz na silnicích II. a III. třídy odpovídá kraj (i v katastru
obce), jsou naše možnosti omezené.
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Jediný zpomalovací prvek, který můžeme umístit na problematických místech, je zpomalovací ostrůvek na Ejpovické ulici. Kraj nedovolí ostrůvek na Letkovské (což tedy z důvodu
obecné bezpečnosti chápu), ani na Návsi. Navíc, úsekové měření, které jsme navrhli rozmístit v kritických místech obce, nám Magistrát města Plzně (jako spádové místo s rozšířenou
působností) z kapacitních důvodů jejich úředníků zamítnul. Nechtějí se přestupky zabývat,
i když by z nich stejně jako obec mohli vyinkasovat ﬁnanční kompenzaci ve formě pokut.
A tak máme dnes na stole příslib PČR (po jednání naší starostky v závěru ledna), že bude
intenzivněji měřit rychlost v katastru naší obce.
Nevzdáváme se a použijeme tuto studii pro další jednání s městem o úsekovém měření, které je naší jedinou šancí. Další schůzka bude již příští měsíc.
Pokud však máte nějaké nápady jak se vypořádat jiným způsobem s tímto problémem, dejte
nám vědět. Přivítáme je.
Vladimír Novák, zastupitel
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Hasičské novinky

Zimní měsíce jsou pro hasiče ve znamení výročních schůzí jednotlivých sborů. V Kyšicích se
konala výroční schůze 24. ledna, na kterou byli pozváni zástupci hasičských sborů okolních obcí,
ale i zástupci obecního úřadu,TJ Sokola Kyšice, Myslivců a dalších složek z naší obce. Na výroční schůzi byla shrnuta a zhodnocena práce sboru, mladých hasičů a zásahové jednotky za rok
2019. Představen byl i plán práce sboru a jednotky pro rok 2020. Rok 2020 je pro hasiče rokem
volebním a na schůzi byl zvolen nový výbor, který povede sbor následujících pět let.
Dále byla udělena čestná uznání, vyznamenání a pamětní medaile. Čestné uznání Za příkladnou a obětavou práci ve sboru a v kolektivu mladých hasičů obdržela: Lucie Kubová,
Miroslava Frühaufová. Čestné uznání Za příkladnou a obětavou práci ve sboru a v zásahové
jednotce obce obdrželi: Milan Smolák, Pavel Zeman, Roman Palán, Tomáš Hošek. Medaili
Za příkladnou práci od OSH Plzeň sever obdržel: Oldřich Velický mladší. Pamětní medaile
sboru obdrželi:Věra Drnková, Oldřich Velický st., Oldřich Velický ml.
Sbor se na přelomu roku 2019 a 2020 rozrostl o dva nové dospělé členy, kteří se do naší
obce přistěhovali a zapojili se tak do práce sboru, jednotky a kulturního života v obci.
Jako již každým rokem, tak i letos budeme pořádat „Hasičskou zábavu“, která se bude konat
21. března od 20. hodin ve velkém sále kulturního domu. Opět budeme obcházet vesnici
a osobně zvát všechny občany, aby se přišli pobavit. Přijďte se odreagovat, pobavit se a zatančit na poslední zimní akci letošního roku konané v Kyšicích. Jako každý rok, tak i letos
bude připravena bohatá tombola.Všichni jste srdečně zváni.
Za SDH Kyšice Robert Barták
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Jednotka sboru
dobrovolných hasičů
obce Kyšice
UDÁLOSTI JEDNOTKY
14. 1. ve 21:10 byl jednotce vyhlášen poplach.
Událost: požár kolejového vozidla v jižním tubusu tunelu
Ejpovice. Poplach byl vyhlášen všem profesionálním a dobrovolným jednotkám zařazených ve druhém stupni poplachu na tunel Ejpovice. Sedm členů jednotky vyjelo 7 minut
po vyhlášení poplachu s cisternou Tatra na portál Ejpovice.
Na místo jednotka dorazila jako třetí a to hned za jednotkou hasičů SŽDC a HZK PLK, které na rozkaz velitele zásahu najeli do tunelu. Naše jednotka čekala na rozkaz vjet do tunelu
také. Po dohodě s velitelem úseku:
a) jednotka čekala na místě na další rozkazy jako záloha před tunelem
b) členové jednotky Kyšice připraveni v dýchací technice
Za JSDH Robert Barták

KONANOU V KULTURNÍM DOMĚ V KYŠICÍCH, vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 150 Kč
Lístky je možno zakoupit opět při obcházení obce hasiči nebo v předprodeji od 1.2. 2020 na telefonu: 605 539 947
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Mladí hasiči obce Kyšice
Kolektiv mladých hasičů hledá nové kamarády.

Chceš poznat práci hasičů, získat nové dovednosti a zkušenosti
v oblasti požárního útoku a hasičské všestrannosti, líbí se ti
soutěže a cesty za dobrodružstvím?
Pokud je ti 5 let a více, přijď se za námi s rodiči podívat
í .
ívat
Od jara do podzimu se scházíme každé pondělí na cvičišti na
Ejpovické ulici, zimě a za nepříznivého počasí v nové klubovně
hasičské zbrojnice.
Případné dotazy rádi zodpoví vedoucí mladých hasičů:
Alena Navrátilová, tel: 776 339 905
Jan Navrátil, tel: 603 810 492

V hasiči máš kamaráda, neukáže nikdy záda.

898
89
Sbor dobrovolných hasičů obce Kyšice
hledá nové dobrovolné hasiče a hasičky do svých řad.
Členem sboru se může stát úplně každý.
Požadavky:
-

obětování trochy svého volného času pro tuto činnost
mít dobré nápady
chut´pomáhat druhým, podat pomocnou ruku
podílet se na kulturních akcí pořádaných sborem

Požární ochrana:
Někteří muži jsou i členové zásahové jednotky obce Kyšice. Jednotka má k dispozici
rekonstruovanou hasičskou zbrojnici a novou zásahovou cisternu Tatra Terrno.
Máš zájem se zapojit do aktivního života hasičů, rozvíjet a obohacovat kulturní dědictví
v obci, potřebuješ víc informací, kontaktuj nás:
velitel jednotky: Robert Barták, tel: 605 530 313
starosta SDH: Oldřich Velický, tel: 605 560 721

Email: hasicikysice@seznam.cz

Uhasíme vše, tak neváhej a přidej se k nám!
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DÝŠINĚ

Zápis do 1. třídy dýšinské základní školy
proběhne ve čtvrtek 2. dubna od 14.30
do 17.30 hod. v budově základní školy
v Dýšině. Na budoucí prvňáčky se těší
paní učitelka Jaroslava Ferklová, která
v současné době vede třetí třídu. I letos
zavítáme do mateřské školy v Kyšicích
a nabídneme rodičům setkání, na kterém
se mohou seznámit s paní učitelkou a vedením školy a zeptat se na podrobnosti
zápisu a chodu školy.
Deváťáci učí prvňáčky zacházet s tablety
Našim žákům vytváříme přátelské prostředí vesnické školy. V tomto roce jsme
získali od Plzeňského kraje dotaci 25 tisíc Kč na podporu preventivních programů, které se
zaměřují na budování sounáležitosti v třídních kolektivech a na začleňování dětí do kolektivu.
Podporujeme rozvoj spolupráce mezi učiteli a asistenty, kteří na naší škole působí. O dotaci
na podporu preventivních programů jsme zažádali i na příští školní rok.
Z dotace IROP jsme za 9 milionů čerstvě zrekonstruovali učebnu dílen a počítačů. Chceme,
aby se děti na naší škole naučily využívat moderní techniku a její možnosti v souladu s tím,
jak nezbytnou se v životě a v různých povoláních stává. Náš cíl je v souladu s plánovanými
změnami v Rámcovém vzdělávacím programu ministerstva školství, které chce ve školách
posilovat digitální gramotnost.
Rodičům se snažíme usnadnit pořizování sešitů na začátku školního roku tím, že nakupujeme
sešity pro žáky hromadně. Rodiče tak nemusí před začátkem školního roku dlouze obcházet
obchody a děti mají sešity připravené hned po prázdninách. Dětem můžeme nabídnout nejen
stravování v nové jídelně, ale od 1.2.2020 pro zájemce nabízíme i čerstvé svačinky, připravované každý den a dle zásad zdravého stravování. O přestávce mají děti možnost se ztišit
ve čtenářských koutcích na školní chodbě, nebo se protáhnout ve sportovních koutcích. Již
několik let je žákům druhého stupně k dispozici stůl na stolní tenis. Během února vytvoříme
sportovní koutek pro první stupeň.
Prvňáčkům nabízíme zázemí i po vyučování. Mohou si stavět týpí, poznávat přírodu či pěstovat bylinky ve školní družině. Mohou navštěvovat pěvecký sbor Gutta, chodit na keramiku,
korálkování či sportovat v některém z odpoledních kroužků. Mohou se učit hrát na hudební
nástroj přímo na naší škole, protože ZUŠ Chrást má u nás zřízenou pobočku.
Kdo z rodičů předškoláků by si chtěl prohlédnout naši školu, může se domluvit s vedením
školy na termínu návštěvy. Nebo se může připojit k dětem z dýšinské školky, které se půjdou
v pátek 27. března v 8.45 podívat do první třídy.
Mgr. David Klimeš, ředitel ZŠ Dýšina
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Mladí hasiči

V Žichlicích před startem

Závody v Ledcích

Mladí hasiči mají nyní zimní přestávku; první závody letošního roku budou až na konci
února, a do té doby naše pondělní schůzky neprobíhají. Všichni už se těšíme na schůzky
v jarních měsících. Zatím se však ohlédneme za podzimem. Hned od začátku září jsme
začali trénovat na závod ve všestrannosti v Žichlicích a podzimní kolo soutěže Plamen.
Letos jsme do Žichlic přihlásili jedno družstvo přípravky a jedno družstvo mladších žáků.
Závody sice pořádá SDH Žichlice, ale trať závodu vede v krásném okolí Hromnického
jezírka. Přípravka zde patřila mezi nejlepší a mladší se umístili ve středu tabulky. Na podzimní kolo soutěže Plamen jsme nakonec nejeli. Jak to tak bývá u týmových dětských
sportů, několik dětí onemocnělo a družstva nemohla soutěžit. Zbytek podzimu jsme
s dětmi pokračovali v trénování disciplín všestrannosti, pohybových aktivitách a střelbě. Na začátku listopadu jsme ukončili sezonu na cvičišti tradičním táborákem s rodiči,
a zazimovali cvičiště. Na konci měsíce jsme se pak zajeli podívat k hasičům na stanici
Košutka. Děti si zde prohlédly techniku i zázemí největší stanice profesionálních hasičů
v okolí. V prosinci jsme se ještě zúčastnili soutěže Mikulášská střelba na čerta v Ledcích.
Je to soutěž ve střelbě ze vzduchovky, luku a foukačky. Přihlásili jsme jedno družstvo
mladších žáků a několik přípravkových dětí. K naší velké radosti se naše družstvo umístilo
na druhém místě z dvaceti a v jednotlivcích byla naše Soﬁe Bartáková bronzová ve střelbě
z foukačky. Kalendářní rok jsme pak zakončili malou oslavou v naší klubovně v hasičské
zbrojnici.
Rok 2020 bude pro náš oddíl výjimečný, poprvé za našeho působení dojde k tomu, že mladý hasič začínající u nás jako mladší žák, přejde mezi dospělé. Máme z toho všichni velikou
radost – je to jeden z důvodů, proč to děláme.
Za SDH Kyšice Alena a Jan Navrátilovi
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ze sportu
KYŠIČTÍ NÁRODNÍ HÁZENKÁŘI
ANI V LETOŠNÍ ZIMĚ NEZAHÁLEJÍ
Přestože je zimní období, které by mohlo pro kyšické národní házenkáře znamenat klid
a pohodu, opak je pravdou. Již od listopadu 2019 probíhá v tělocvičnách v Kyšicích a v Ejpovicích zimní tréninková příprava všech družstev na jarní část soutěžního ročníku 2019/2020,
ke které se přidaly i zimní halové turnaje a kulturní akce, jejichž jsou národní házenkáři
pořadatelem či spolupořadatelem.
ZE SPORTOVNÍ ČINNOSTI TJ SOKOL KYŠICE
Muži – osmifinále 46. Ročníku Českého poháru dospělých
V sobotu 11. 1. 2020 se muži zapojili do soutěžních bojů v osmiﬁnále 46. ročníku Českého poháru dospělých.Turnaj, který z pověření svazu národní házené pořádala Západočeská oblastní
soutěžní komise SNH, se hrál, ve sportovní hale Západočeské university v Plzni, za účasti pěti
družstev systémem každý s každým na 2 x 15 minut.
Ve svém prvním utkání osmiﬁnále, se muži utkali s družstvem Sokol Tymákov B. Ve vyrovnaném utkání byl nakonec šťastnější soupeř a zvítězil 9:8. Ve druhém utkání proti TJ Spartak
Rožmitál měli naši muži mírně navrch a dovedli ho do vítězství 15:11. Třetí utkání byl opět
vyrovnaný boj, tentokrát s družstvem TJ Plzeň – Litice, a po konečném hvizdu svítil na ukazateli skóre remízový stav 10:10. Poslední čtvrté utkání bylo ve znamení derby, kdy muži vyzvali
sousední TJ Sokol Ejpovice a otěže utkání drželi pevně v rukou a zvítězili 14:7
S celkovou bilancí 2 vítězství, jedné remízy a jedné prohry při skóre 47:37 obsadili muži 2. místo čímž si zajistili postup do čtvrtﬁnále 46. ročníku Českého poháru, který se konal v sobotu
8. 2. 2019, již za účasti prvoligových družstev (po uzávěrce zpravodaje).
Starší žačky – Zimní halový pohár 2020 – sobota 11. 1. 2020
Ve stejný den jako muži bojovaly v Zimním halovém poháru 2020 naše starší žačky.V postupové části soutěže děvčata v sobotu 11. 1. 2020, v nafukovací hale v Plzni – Bolevci, změřila
síly s družstvy Sokol Tymákov,TJ Přeštice A,TJ Sokol Nezvěstice,TJ Přeštice B a KNH Litvínov
(mimo soutěž - družstvo severočeské oblasti). Na turnaji se starším žačkám vedlo střídavě
a s bilancí jedné výhry, jedné remízy a tří proher obsadily konečné 3. místo.
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Dorostenky – osmifinále Zimní ligy mládeže – sobota 14. 12. 2019
V sobotu 14. 12. 2019 změřila děvčata v nafukovací hale v Plzni - Bolevci, v rámci osmiﬁnále
Zimní ligy mládeže, síly s družstvy TJ Přeštice, Sokol Tymákov, TJ Sokol Nezvěstice a Sokol
Dobřív. Děvčata se díky dvěma výhrám a stejném počtu proher umístila na konečném 3. místě, které jim zaručilo postup do čtvrtﬁnále Zimní ligy mládeže, které se odehrálo v sobotu
25. 1. 2020 ve sportovní hale v severočeském Žatci.
Dorostenky – čtvrtfinále Zimní ligy mládeže – sobota 25. 1. 2020
V sobotu 25. 1. 2020 se naše dorostenky utkaly, v rámci čtvrtﬁnále Zimní ligy mládeže,
ve sportovní hale v Žatci s družstvy TJ Přeštice, Sokol Tymákov A, Sokol Tymákov B a KNH
Litvínov. Děvčata se díky jedné výhře a třem prohrám umístila na konečném 4. místě, které
jim zaručilo postup do semiﬁnále Zimní ligy mládeže.
Ostatní kategorie mají ještě své Zimní halové poháry 2020 před sebou, tak držíme palce.
Z kultur ní činnosti Sokol Kyšice
Jako každý rok i letos uspořádá TJ Sokol Kyšice tradiční maškarní plesy. Jako první bude v sobotu 8. 2. 2020 uspořádán ve velkém sálu Kulturního domu v Kyšicích MAŠKARNÍ PLES, následně v neděli 9. 2. 2020 odpoledne bude na stejném místě uspořádán DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
PLES, který patří nejmladší generaci.
TJ Sokol Kyšice děkuje všem členům za reprezentaci na zimních halových turnajích,
drží palce těm družstvům, které mají své boje před sebou a zároveň děkuje všem rodičům,
fanouškům a sponzorům za osobní i ﬁnanční podporu.
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TERMÍNY svozů směsného komunálního odpadu
v obci KYŠICE - rok 2020
den výsypu ČTVRTEK

STANDARD
Měsíc

1x za měsíc

1x týdně
(říjen - duben)

1x za 14 dní
sudý týden

1x za 14 dní
(květen - září)
leden

9

23

únor

6

březen

9

16

23

30

23

20

6

13

20

27

20

5

19

5

12

19

26

19

16

30

9

16

23

30

30

květen

14

28

14

28

28

červen

11

25

11

25

25

červenec

9

23

9

23

23

srpen

6

20

6

20

20

září

3

17

3

17

17

15

29

listopad

12

26

prosinec

10

24

duben

říjen

2

1

2

poslední čtvrtek
v sudém týdnu

2

1

3

8

15

22

29

29

5

12

19

26

26

10

17

24

31

24

Upozornění
Nádoba musí být v den výsypu přistavena v 6:00 hodin.
POZOR - změna termínů pro měsíční výsyp !
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MOBILNÍ ROZHLAS POMŮŽE
S INFORMOVANOSTÍ

Všichni zastupitelé i pracovníci obecního úřadu se snažíme, abyste byli včas a řádně informováni o všech kulturních a společenských akcích, které se v obci pořádají, o projektech, které
se realizují, a především o všech nečekaných událostech. Abychom mohli společnou komunikaci ještě zlepšit, rozhodli jsme se vytvořit nový způsob komunikace – mobilní rozhlas. Jedná
se o doplnění stávajících způsobů informování občanů. Zpravodaj, webové stránky, Facebook
i hlášení obecním rozhlasem, to vše zůstane zachováno.
Mobilní rozhlas je způsob komunikace, ke kterému potřebujeme vaše dobrovolné kontaktní
údaje. Vše je samozřejmě v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních údajů,
nikdo jiný se tedy k poskytnutým informacím nedostane. Díky mobilnímu rozhlasu budeme
schopni Vás rychleji upozornit na případné nebezpečí, více Vás zapojit do kulturního, společenského i sportovního dění, urychlit a zpřehlednit komunikaci mezi Vámi a obecním úřadem.
Snad se nám společně podaří i zvýšit čistotu veřejných prostranství, rychleji a efektivněji řešit
problémy ve veřejných prostorách.
Informace od Obecního úřadu Vám přijdou na mail, do mobilní aplikace nebo, v případě že
neradi pracujete s počítačem či chytrým telefonem, formou smsky či hlasové zprávy. Záleží
na Vás, kterou variantu si vyberete.
Přejete si dostávat upozornění, informace, ankety i pozvánky přímo do Vašeho mobilu
či mailu? Chcete nám pomoci poukázat na nepořádek, černé skládky, poškozený veřejný
majetek a další věci, které můžeme společně zlepšit a zajistit nápravu? Stačí daný podnět
vyfotit přes aplikaci Zlepšeme Česko (Android, iOS), poslat nám a my už se danou věcí
budeme zabývat.
To vše je možné. Stačí vaše jednoduchá registrace:
• Přes mobilní aplikaci Zlepšeme Česko
• Přes webovou stránku www.kysice.mobilnirozhlas.cz
• Vyplněním přiloženého registračního letáku, který následně předáte na obecním úřadu
Děkujeme Vám, že se zajímáte o svou obec.
Za zastupitele i pracovníky OÚ Martina Beranová
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EUROKLÍČ V PLZEŇSKÉM KRAJI

V roce 2007 bylo zahájeno osazování Eurozámků v České republice a vydávání Euroklíčů. Ne
všichni znají význam těchto slov a nevědí, co si pod tímto pojmem představit. V celé Evropě
vzniká a je stále rozšiřována síť míst, která slouží osobám se ztíženou schopností orientace
a pohybu, diabetikům, stomikům, onkologickým pacientům, lidem trpícím roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespeciﬁckými střevními záněty k rychlé a důstojné dostupnosti veřejných sociálních zařízení – zejména toalet. Euroklíč mohou využívat nejen držitelé
průkazů TP, ZTP ZTP/P, ale i rodiče dětí do tří let věku.Tyto uvedené cílové skupiny potřebují
ke své hygieně vybavené a čisté prostředí, což uzavřený prostor Eurozámkem lépe zajistí.
Systém zpřístupňuje zařízení těm, pro něž jsou určena a brání jejich zneužívání nežádoucími
skupinami – vandalové, narkomani apod.
A kdy Euroklíč využijete? Při návštěvě toalet – tyto jsou přizpůsobeny pro vozíčkáře, jsou
vybaveny madly a hlavně – co je pod zámkem bývá čisté. A kde lze klíč využít v Plzni? Namátkou obchodní centra OBI, Obchodní centrum Area Bory, Parkoviště Rychtářka, veřejné WC
Americká třída, Pobřežní ul., Nám. Milady Horákové, sady Pětatřicátníků, U Borského parku,
dále pak na Magistrátu města Plzně a všech objektech Správy sociálního zabezpečení. Využití
je i na dálničních WC a to po celé Evropě – stejně tak na veřejných WC.
Centrálním distribučním místem Euroklíčů je Regionální pracoviště NRZP, náměstí Republiky
28 – pasáž Slavie, 2. patro. Hodiny pro veřejnost jsou Po a St 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00, Út,
Čt a Pá 8:00 – 12:00. Před návštěvou je lépe se objednat na telefonu 377 224 879. Více info
na www.euroklic.cz.
K vydání Euroklíče je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P. U těch,
kteří nejsou držiteli průkazů, bude na základě diagnózy uvedeno, do které cílové skupiny
patří. Rodiče dětí do tří let si Euroklíč mohou dlouhodobě zapůjčit prostřednictvím Sítě
mateřských center. Krajská koordinátorka Irena Macháčková tel. 773 819 014, více informací
na www. Materska-centra.cz.
Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením vám může být nápomocna při podání
žádostí v následujících životních situacích: příspěvky na péči, využití všech výhod osobám
s průkazem ZTP (příspěvek na mobilitu, sleva na telefon), příspěvky na zdravotnické pomůcky,
ošetřovné atd.
V případě zdravotních potíží vyžadujících zdravotní pomůcky ﬁrma SIV nabízí široký sortiment chodítek, toaletních a koupelnových pomůcek, křesel, lůžek a matrací. V provozovně
v Plzni, Koperníkově ulici 1 lze pomůcky vyzkoušet – poskytuje odborné poradenství, servis
a to jak pro výdej na poukazy, přímý prodej i pronájem.
Další z novinek je asistovaná služba přepravy imobilních osob na objednávku „od dveří
ke dveřím“ – k lékaři, na kulturní akce, ale i pro běžné potřeby. Cena je 16 Kč/km. Informaci
o těchto cenách i další podrobnosti lze získat na dispečinku PTP (přeprava tělesně postižených), který funguje od pondělí do pátku od 7 do 20 hodin na telefonním čísle 603 466 123,
popř. na e-mailové adrese ptp@mezado.cz.
Jana Hradská
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TRASA MASOPUSTNÍHO PRŮVODU

Sraz masek v 11:30 hod. u kulturního domu. Tento rok je zakončení akce v hospodě Pod
Lípou, kde bude pokračovat zábava s muzikou.
Začátek průvodu ve 12:00 hod.
Trasa a její jízdní řád (časy jsou orientační):
Kulturní dům
12:00
Náves
12:21, 12:39
Stará Ulička
12:52, 13:01
K Lukám
13:15, 13:20
V Lomu
13:28, 13:37
Jedlová
13:48, 13:59
Smrková
14:18, 14:36
Ke Hřišti
15:24, 15:41
Letkovská
16:03, 16:14
Zahradní
16:28, 16:39
Čiperova
16:50, 17:07
Hospoda Pod Lípou 17:30
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VÝPRAVA NA SEVERNÍ PÓL:
TÁBOR PRO ODVÁŽNÉ

Obec Kyšice pořádá v týdnu od 2. do 6. března příměstský tábor VÝPRAVA NA SEVERNÍ
PÓL. Tábor je určen dětem ve věku 7-15 let, program je zajištěn každý den od 8 do 17 hodin.
Samozřejmě je možné v případě potřeby přijít později či odejít dříve. Program je zajištěn
v prostorách KD, ale samozřejmě budou děti trávit čas i venku.Vzhledem k tomu, že je tábor
podpořen z Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost – projekt Kyšické tábory), rodiče přispívají pouze na stravu a vstupy částkou 700 Kč.
A co na děti čeká? Na začátku se všichni členové expedice musí dobře seznámit, zjistí, co kdo
z nich dokáže, a rozdělí se do jednotlivých týmů. Určitě je čeká cesta na ledoborci i jízda psím
spřežením, možná bude nutné použít i sněžnice. Proti trudomyslnosti jim pomohou míčové
hry, proti mrazu teplé nápoje, pohyb i správné oblečení. Na své cestě jistě potkají i divokou
zvěř, ale pevně věříme, že všichni polárníci přežijí a podaří se jim místo, odkud vede již jen
cesta na jih, dobýt. Pokud ano, kromě oslavy je čeká i divadelní představení představující, jak
cestu zvládla jiná výprava.
Program pro děti po celý týden zajišťují Šárka Beranová, Zuzana Čížková a Arian Adam Ott.
V případě zájmu zašlete na obecní úřad jméno a věk dítěte, obratem Vám zašleme přihlašovací
formulář.
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Kyšice

Pivovar pod Lípou

Po - Čt
Pá - So
Ne

10:00 - 20:00
10:00 - 23:00
11:00 - 21:00
1

*Kuchyně zavírá hod před zavírací dobou.
Odpovědný vedoucí: Lukáš Hanyna
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IČ: 071 88 111
Prokopova 269/34, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o.
je jediná společnost v České republice,
která vyrábí hliníkové plechovky v Dýšině.

MACHR NA VÝROBU
PLECHOVEK
Nabízíme:
∙ základní nástupní mzda od 180 Kč/h
∙ nadstandardní příplatky k základní
mzdě za práci o víkendu a v noci
∙ nástupní bonus ve výši 10 000 Kč
∙ příspěvek 3 000 Kč měsíčně na dopravu
∙ příspěvek 1 000 Kč měsíčně na penzijní
připojištění
∙ dotované závodní stravování přímo
na pracovišti nebo stravenky v hodnotě
120 Kč za směnu
∙ roční bonus a další benefity
∙ 5 týdnů dovolené
∙ smlouvu na dobu neurčitou

Pro více informací nás neváhejte
kontaktovat nebo rovnou zašlete
Váš životopis.
prace@ball.com
378 011 534 I 378 011 535
Ball Dýšina

www.ballcorp.cz
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Masopust
V naší obci se letos masopust koná
dne 15. 2. 2020 od 12 hodin.
Přijďte ostatní podpořit svojí účastí v průvodu
(s maskou nebo bez ní), určitě se pobavíte!
Sraz masek je ve 11:30 hodin
u kulturního domu.
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