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Milí spoluobčané, čtenářky a čtenáři,
dostáváte do rukou poslední letošní číslo Kyšického zpravodaje. Do schránek Vám přichází
v adventním, svátečním čase, kdy se všichni již připravujeme na Vánoce. Děti píší dopis
Ježíškovi a počítají každý den zbývající do Štědrého dne, dospělí zdobí své domovy, pečou
cukroví a připravují vše pro klidné prožití vánočních svátků a vstupu do Nového roku.
V adventní době jsme pro Vás připravili mnoho akcí, které jistě přispějí k navození sváteční
atmosféry. Společně se můžeme setkat na adventním tvoření, Mikulášské, koncertu dětí
ZUŠ Chrást, rozsvícení vánočního stromku, pásmu Přišli jsme k Vám na koledu, rozdávání
Betlémského světla či troubení u kapličky.
Listopad a prosinec jsou také obdobím, kdy hodnotíme uplynulý rok a vzhlížíme k roku
novému. Ohlédnu-li se za rokem 2021, musím říct, že byl stejně neklidný jako rok předcházející, mnoho aktivit jsme museli omezit, nebo úplně zrušit. Velký obdiv patří všem dětem,
rodičům, prarodičům i učitelům, kteří ve zdraví přežili distanční výuku. Všichni jsme si uvědomili, že on-line komunikace nedokáže nahradit osobní setkání, živý rozhovor. Bohužel
těch několik měsíců dokázalo prohloubit komunikační propast, kterou budeme dlouho
napravovat. Přesto si zachovávám optimismus a věřím, že Nový rok bude rokem zlomovým.
Nemůžeme čekat, že bude rokem klidným, často spíše naopak, ale jistě nám přinese mnoho
báječných a radostných dnů.
Přeji Vám jménem celého zastupitelstva a pracovníků Obecního úřadu krásné sváteční chvíle a v novém roce pevné zdraví, štěstí a mnoho životních radostí.
Martina Beranová, starostka obce
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Z jednání zastupitelů obce
Na jednání dne 15. 9. 2021 zastupitelé obce projednali a schválili:
• Rozpočtové opatření č. 4.
• Realizaci projektu „Výstavba sociálních bytů – Kyšice, Slunečná“.
• Podání žádosti o podporu z IROP v rámci 8. výzvy MAS Světovina.
• Zadání realizace projektu Kulturní dům Kyšice – osobní výtah na základě VZ vítězné ﬁrmě Výtahy Schmitt+sohn s.r.o. za cenu 1 388 137 Kč včetně DPH.
• Přípravu obecně závazné vyhlášky formou místního poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci se základem poplatku podle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad.
• Záměr jednat o koupi pozemků p.č. 717/8 a 717/9 v k.ú. Kyšice u Plzně.
Na jednání dne 8. 10. 2021 zastupitelé obce projednali a schválili:
• Zadání VZ „Komunitní centrum Kyšice – stavební práce“ společnosti BIS, a.s. za cenu
7 197 547,87 Kč bez DPH s podmínkou, že budou doloženy doklady k prokázání kvaliﬁkace.
• Zadání VZ „Rekonstrukce kanalizace Stará Ulička – Kyšice, etapa úsek 178-338,1 m, Š5Š11 společnosti DYBS Plzeň s.r.o. za cenu 2 348 547,87 Kč bez DPH.
• směnu pozemku p.č. 807/3 na LV č.114 a pozemků p. č. 765/1, p.č. 765/7, p.č.765/8,
p. č. 765/9, p. č. 782/51(nově dle GP č. 1046-220/2020), p. č. 784/3 (nově dle GP č. 1046220/2020), p. č. 813/1, p.č. 906/7 a p. č. 906/8 vše na LV č. 10001.
• Záměr jednat o koupi pozemků p. č. 717/8 a 717/9 v k. ú. Kyšice u Plzně.
Magda Cubrová, referentka OÚ Kyšice
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DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Číslo HL / Název strany / Počet hlasů

Číslo HL / Název strany / Počet hlasů
1
2
3
4
5
7
8
9
10
12
13
14

Strana zelených
Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz)
VOLNÝ blok
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Česká strana sociálně demokratická
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
Trikolora Svobodní Soukromníci
Aliance pro budoucnost
Hnutí Prameny
PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty
SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09
SENIOŘI 21
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Počet voličů zapsaných do volebního seznamu v obci 783
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15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit. Odmítneme každou politickou funkci; nechceme
totiž lidem nařizovat, jak mají žít. Máme jinou vizi. Jdeme
jinou cestou - najdete ji na webu www.urza.cz
0

16 Koruna Česká (monarchistická strana Čech,
Moravy a Slezka)
1
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ
76
18 Komunistická strana Čech a Moravy
11
20 ANO 2011
153
21 Otevřeme Česko normálnímu životu
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Počet platných odevzdaných hlasů

600

H

zprávy z obce
Kompostéry dokáží plně nahradit kontejnery na bioodpad
Druhý týden v listopadu proběhl poslední
vývoz kontejnerů na bioodpad. Kompostárny, kam se biologicky rozložitelný odpad
z hnědých kontejnerů sváží, jsou totiž v zimním období uzavřené a znovu zahajují provoz až počátkem dubna. Naštěstí si již většina občanů vyzvedla své domácí kompostéry,
takže nyní nemusí řešit kam se shrabaným
listím či rostlinnými zbytky z kuchyně. Řešení
mají na své vlastní zahradě.Ti z vás, kdo ještě
kompostér nemáte, si o něj můžete zažádat
na obecním úřadu (mailem obec@kysice.
eu, nebo telefonicky 377945325). Jak jsme
již psali v minulých číslech Kyšického zpravodaje, kauce za poskytnutí kompostéru je
250 Kč na dobu 5 let. Po uplynutí této doby
kompostér přechází do vašeho vlastnictví.
Kontejnery na bioodpad se do obce vrátí
až na jaře, ale věříme, že výhody domácího
kompostování časem objeví všichni občané
Kyšic a hnědé kontejnery na bioodpad za několik let již nebudou potřeba.

Opravy komunikací budou již
brzy dokončeny
Ostrůvek na vjezdu do obce od Ejpovic všem
řidičům sice na několik týdnů znepříjemnil
průjezd, ale nyní se již blíží jeho dokončení.
Chybí již jen položit vrchní vrstvu asfaltu a semafory budou z Ejpovické ulice odstraněny.
Co zůstane, je zpomalení vozidel na vjezdu
do obce. Zároveň se stavbou středového
ostrůvku dojde i k posunutí dopravní značky
konec obce, takže řidiči by měli dodržovat
rychlost 50 km/hod i za odbočkou do Sadové.
Společně s pracemi na Ejpovické probíhaly
i další opravy silnic v obci. Zrekonstruovali

jsme křižovatku Ejpovická x Stará Ulička x
Na Hlíny, která byla pro sjíždějící i vyjíždějící vozidla poměrně nebezpečná. Navíc zde
řidiči dlouhodobě nedodržovali pravidla bezpečného vyjíždění z křižovatky. Válcovaným
recyklátem jsme upravili ulice Na Čermu,
Za Humny i Starou Uličku, kde se řidiči museli již dlouho vyhýbat vyježděným výmolům.
Opravena je i cesta vedoucí k zahrádkám
u lesa, kterou používali pracovníci ŘSD při
výměně oplocení podél přivaděče.
V listopadu nás čeká ještě osazení zpomalovacích prahů ve Štemberově a Na Draha
a v prosinci budeme osazovat zpomalovací
prahy i do ulic Poštovská a Čiperova. Všechny tyto opravy a úpravy by měly přinést zpomalení rychlosti a větší bezpečnost dopravy
v obci.

Komunitní centrum – místo
pro setkávání
Ve středu 10. listopadu jsme předali staveniště stavební společnosti BIS a.s., která zvítězila ve výběrovém řízení a bude pro obec
realizovat přestavbu a dostavbu komunitního
centra Kyšice na Návsi. Komunitní centrum
vzniká v budově č. p. 95, kterou Obec Kyšice
bezúplatně získala od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Na rekonstrukci této nemovitosti jsme nechali zpracovat projekt, který umožní využití budovy
jako místa pro společná setkávání, komunitní
centrum, a nyní po získání dotace z IROPu
(Evropské Unie a státního rozpočtu) začínáme se samotnou přestavbou. Stavební práce
by měly být dokončeny v září příštího roku,
následně centrum vybavíme a v dubnu 2023
jej pro vás otevřeme.
Co všechno vám komunitní centrum po svém
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zprávy z obce
otevření nabídne? Vzniknou zde 2 klubovny
s kuchyňkou pro společná setkávání, které
budou moci využívat senioři, maminky (i tatínkové) na mateřské, různé zájmové skupiny.
Zároveň zde budou probíhat různé přednášky, kurzy, kroužky, besedy. K dispozici bude
i bezplatná občanská poradna, kde se můžete zeptat na vše, co vás trápí, nebo si s tím
nevíte rady (jednání s úřady, právní poradna,
pomoc v těžkých životních situacích). V podkroví bude klubovna s kobercem, kterou
bude možné využít jako prostor ke cvičení
jógy, cvičení maminek s dětmi atd. Možností je
samozřejmě mnohem více, takže máte-li nějaký nápad, co byste chtěli v rámci komunitního
centra využívat, nebo naopak co byste zde
rádi sami nabídli pro své spoluobčany, určitě
nám dejte vědět.

Hned po Novém roce začínáme
s dalšími stavebními projekty
Jednotná kanalizace v Kyšicích vznikla z původní dešťové kanalizace a tomu odpovídá
i její stav. Každý rok se proto snažíme zpracovat projekt na opravu části kanalizace
a další část opravit. Na jaře příštího roku
budeme rekonstruovat první část kanalizace ve Staré Uličce (od Ejpovické k ulici
Na Čermu). Bohužel se nám nepodařilo
přesvědčit VaK (Vodárenskou a kanalizační
a.s.), aby se do akce zapojil a opravil vodovod, který je v těchto místech velmi poruchový. Nepomohla ani naše nabídka, že
náklady spojené se zemními pracemi a následnou obnovou povrchu uhradíme v plné
výši. Výměnu kanalizačního potrubí i šachet
bude pro obec provádět DYBS s.r.o. Samozřejmě dohlédneme na to, aby práce probíhaly za vhodného počasí a omezily přístup
k jednotlivým nemovitostem na co nejkrat-
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ší dobu. Na projekt se nám podařilo získat
dotaci z Plzeňského kraje.
Dalším stavebním projektem, který jsme již
připravili, zajistili jeho ﬁnancování (dotací
z Programu rozvoje venkova, tj. podpora
z EU a státního rozpočtu ČR) a uzavřeli
jsme smlouvu o jeho realizaci, je výstavba
výtahu k malému sálu KD. Od března příštího roku budou mít všichni, kterým příkré
schody v KD dělají potíže, možnost využít
pohodlný výtah.
Největším projektem příštího roku je výstavba 4 malometrážních bytů v ulici Slunečná,
které zůstanou ve vlastnictví obce a budou
pronajímány jako byty sociální vybraným
skupinám kyšických občanů včetně seniorů. Zde se jedná o stavbu, která jistě zabere
více než jeden rok.V současné době jsme již
zpracovali projektovou dokumentaci, získali stavební povolení, podali žádost o dotaci
z IROPu (EU a státního rozpočtu ČR) a připravujeme výběrové řízení na dodavatele
stavebních prací. Byty jsou naplánovány jako
2+kk, budou bezbariérové a budou obsahovat základní vybavení (vybavení koupelny
a WC, kuchyňskou linku). O podmínkách
jejich pronájmu budou občané včas informováni. Rozhodně není třeba v současné
době podávat žádné žádosti. V příštím roce
nás čeká i oprava 4 řadových domků („bytovek“ v ulici Na Kamení), které obec následně
bude také pronajímat.

Kolik zaplatíme v roce 2022
za stočné?
Společnost ČEVAK ve spolupráci s obcí stanovila na základě předpokládaných nákladů pro
rok 2022 výši stočného.Vzhledem ke zdražení
energií, pohonných hmot i nákladů na mzdy

zprávy z obce
pracovníků je na rok 2022 schváleno stočné
ve výši 32 Kč / m3 bez DPH, tj. 35,20 Kč včetně
DPH.To představuje navýšení proti roku 2021
o 3,09 Kč včetně DPH za m3.

Odpady se již nebudou svážet
každý týden
Jak jsem již psala v minulém Kyšickém zpravodaji, v roce 2022 nás všechny čeká změna v platbách za odpady. Již nebudeme platit
svozové ﬁrmě, ale přímo obci, která následně
bude hradit služby za svoz komunálního odpadu Ekoseparu. Vzhledem k tomu, že zatím
neznáme cenu, kterou budeme hradit za jednotlivý svoz, nejsme schopni stanovit cenu
pro občany. Jisté však je, že od 1. ledna 2022:
• Ekosepar nabízí svozy pouze 1x 14 dnů,
případně 1x měsíc v případě domácnosti
s max. 2 osobami
• Není možné pořizovat si vlastní popelnice,
je potřeba mít nádoby od Ekoseparu
• Velikost popelnic je 12O l nebo 240 l
• Veškeré změny i platby budete provádět
přímo na OÚ, zde si také vyzvednete samolepku na popelnici či pytle na komunální odpad
• Platby budou probíhat zpětně za pololetí
vždy v červenci a lednu, bude možné platit
převodem, složenkou či v hotovosti
• Poplatek za odpad se bude hradit z každé
nemovitosti, tedy i té, kde nikdo nežije, případně kde není nikdo přihlášen k trvalému
pobytu
• Vlastníci nemovitostí, ke kterým svozová
ﬁrma nedokáže zajet, na OÚ obdrží označené pytle, které vždy v den svozu dovezou přímo do obce a umístí u libovolné
popelnice

Výše poplatku bude stanovena vyhláškou
a všem občanům ji oznámíme nejpozději
do 20. prosince letošního roku.

TERMÍNY svozů směsného
komunálního odpadu v obci
KYŠICE – rok 2022
den výsypu: ČTVRTEK, 1x za14 dní, sudý týden
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Upozornění: Nádoba musí být v den výsypu
přistavena v 6:00 hodin.

V říjnu jsme přivítali
nové občánky
V polovině října jsme po téměř dvouleté
přestávce opět vítali nové kyšické občánky.
Vzhledem k velkému počtu nově narozených
dětí i jejich výraznému věkovému rozpětí
(od dvou měsíců do dvou let) jsme vítání
rozdělili do dvou skupin. Rodiče s dětmi, prarodiče i další příbuzní se sešli, aby společně
s námi slavnostně přivítali 16 dětí, 9 chlapců
a 7 děvčat, mezi občany naší obce. Malý sál,
který před dvěma lety prošel celkovou rekonstrukcí a v letošním roce byl vybaven no-
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vým nábytkem, poskytl pro tuto příležitost
důstojné prostředí. Kulturní program zajistili
žáci ZUŠ Chrást pod vedením svých učitelek
Jarky Čejkové a Pavly Sovové. Starostka obce
Martina Beranová přednesla krátký proslov,
který zakončila slovy německého básníka Johanna Wolfganga von Goethe: „Děti by měly
dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny
a křídla. Kořeny proto, aby věděly, kde jsou
doma, a křídla, kterými by mohly volně a svobodně mířit k zodpovědné budoucnosti.“

a v pondělí odpoledne následovala Pěkná.
Jsme rádi, že kyšické ženy tuto tradici udržují,
a přestože v letošním roce byla návštěvnost
výrazně nižší než dříve, všichni, kteří se přišli
pobavit, si pondělní odpoledne skutečně užili.
Oba spolky, které taneční zábavy pořádaly,
dostaly od obce pronájem sálu i s postavením
pódia, stolů, židlí a následného úklidu zdarma.
Jsme rádi, že akce i v tomto nelehkém období uspořádaly, a věříme, že všichni návštěvníci
ocenili nové pohodlné židle a opravené stoly.

Ve velkém sále se opět tančilo

Má obec pokračovat
v organizaci zájezdů do divadel?

Přestože ples obcí Kyšice a Dýšina proběhne
až v lednu příštího roku, v říjnu se ve velkém
sále KD několikrát tančilo. V polovině října
pozvala Hospoda u hřiště zájemce na koncert Anakondy, na konci října společně kyšičtí
a ejpovičtí myslivci uspořádali tradiční Hubertskou. Účast více než 90 návštěvníků byla
jistě pro organizátory milým překvapením.
Hubertská stejně jako v předcházejících letech byla skvěle připravena a všichni si sobotní večer s hudbou, tancem a příjemnou společností užili. V pondělí ženy z Českého svaz
žen připravily Pěknou. I když se může zdát, že
pondělní odpoledne není úplně nejlepší čas
pro taneční zábavu, jedná se o tradiční akci.
V sobotu večer bývala Posvícenská zábava

6

FOTO: Hynek Sladký

Poslední říjnovou sobotu jsme společně
s obcí Tymákov navštívili pražské divadlo
Broadway, kde jsme shlédli muzikál na motivu
hitů Heleny Vondráčkové Kvítek Mandragory.
S Tymákovem pořádáme zájezdy do pražských divadel již nekolikátým rokem. Vždy je
zajištěna autobusová doprava přímo z Kyšic
k divadlu a zpět, vše za cenu vstupenky, ale zájem ze strany kyšických občanů je velmi nízký.
Proto zvažujeme, zda v této aktivitě i nadále
pokračovat. Máte-li zájem se zájezdů do pražských divadel v nadcházejícím roce účastnit,
dejte nám, prosím, vědět na obecní úřad, abychom spolupráci neukončovali.

zprávy z obce
Adventní čas v Kyšicích
Na adventní čas jsme společně s kyšickými
spolky, mateřskou školou a aktivními občany
připravili bohatý program, z kterého si jistě
vyberete. Veškeré akce se budou řídit platným protiepidemickými opatřeními. Při účasti na akcích ve vnitřních prostorách je nutné
předložit potvrzení o očkování, prodělaném
onemocnění covid 19 nebo výsledek testu.
Prosíme potvrzení předkládejte bez vyzvání,
pro organizátory není příjemné návštěvníky
upomínat, či s některými dokonce smlouvat.
Do velkého sálu kulturního domu si můžete
přijít vytvořit adventní výzdobu, načerpat inspiraci, popovídat si u šálku čaje či kávy a vánočního cukroví, nakoupit krásné a originální
dárky. Šikovné ženy z Korálkovny se na Vás
těší v sobotu 20. 11. od 14 hodin.
O týden později, 27. 11. pozvaly ženy z ČSŽ
do velkého sálu Mikuláše s čerty a anděly.
Pro děti bude od 15 hodin probíhat tradiční
Mikulášská, na které nebudou chybět soutěže, hudba ani mikulášská nadílka.
V pondělí 29. 11. společně se ZUŠ Chrást
zveme do malého sálu KD, kde od 16.00

proběhne vánoční koncert žáků ZUŠ. Hned
po koncertu, od 17.30 slavnostně rozsvítíme
vánoční stromek u obecního úřadu. Předvánoční atmosféru navodí vánoční písně v podání dětí ze ZUŠ Chrást a Bohunky Sommerové, horké víno pro dospělé, čaj pro děti
i prodejní stánek kyšické Korálkovny.
Ve čtvrtek 9. 12. pro Vás žáci ZUŠ Chrást
v malém sále KD Kyšice od 16.30 hodin připravili klavírní a kytarovou přehrávku.
Poslední adventní sobotu 18. prosince si
od 16 hodin můžete přijít poslechnout
pásmo Přišli jsme k Vám na koledu. Zahraje skupina historické hudby Gutta a slovem
provází Jiří Hlobil. Pásmo je připraveno v malém sále KD, ale v případě hezkého počasí či
výrazných protiepidemických opatření bude
přesunuto na zahradu obecního úřadu.
Den před Štědrým dnem již tradičně patří vystoupení dětí z MŠ a rozdávání Betlémského
světla, které začíná v 16.30 u schodů obecního úřadu. Přímo na Štědrý den si můžete
v 15 hodin přijít poslechnout a společně zazpívat koledy ke kapličce sv.Vavřince na Návsi.
Martina Beranová

AKCE V KYŠICÍCH
27. 11. 2021 (So) – Mikulášská nadílka (tělocvična v KD), začátek od 15:00 h
29. 11. 2021 (Po) – Vánoční koncert žáků ZUŠ Chrást (malý sál KD), začátek od 16:00 h
29. 11. 2021 (Po) – Rozsvícení vánočního stromu (zahrada u OÚ), začátek od 17:30 h
23. 12. 2021 (Čt) – Rozdávání Betlémského světla (zahrada u OÚ), začátek od 16:30 h
24. 12. 2021 (Pá) – Vánoční troubení u kapličky (kaplička na návsi), začátek od 15:00 h
7. 1. 2022 (Pá)

– Ples obcí Kyšice a Dýšina (tělocvična v KD), začátek od 20:00 h

26. 2. 2022 (So) – Masopustní průvod, začátek od 12:00 h
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OTEVÍRACÍ DOBA OÚ KYŠICE
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Posledním úředním dnem v letošním roce bude středa 22.12.2021, kdy bude otevřeno
do 17.30 hodin. V době od 23.12.2021 do 31.12.2021 bude obecní úřad uzavřen.
Od 3.ledna 2022 bude na úřadě běžný provoz.

OBECNÍ KNIHOVNA

Otevírací doba:
pondělí 16:00–7:30, středa 17:30 - 19:00
Čtenářský průkaz zdarma.Výpůjční doba 2 měsíce. Knihovna v budově Obecního úřadu.

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU

Upozorňujeme na změnu jízdního řádu autobusové linky č. 253.
Jízdní řád najdete na našich webových stránkách www.kysice.eu nebo na obecním úřadě.

KONTEJNERY NA BIOODPAD

V zimních měsících neprobíhá kompostovací proces v kompostárnách. Z tohoto důvodu je
od 9.11.2021 přerušen svoz bioodpadu do kontejnerů. Začátek svozu bude od 12.března 2022.

POŠTA PARTNER KYŠICE BUDE V DOBĚ 27.–31.12.2021 UZAVŘENA.

OHŇOSTROJE ZABÍJEJÍ PTÁKY,
UPOZORŇUJÍ ORNITOLOGOVÉ
Oblíbené novoroční ohňostroje přinášejí kromě chvilkové zábavy a těžkých kovů v ovzduší
i stres a smrt zvířatům i ptákům. Česká společnost ornitologická před silvestrovskými oslavami apeluje na veřejnost a žádá o ohleduplnost vůči volně žijícím živočichům.
Jana Rajzrová
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Zásahová jednotka sboru
dobrovolných hasičů
obce Kyšice
Události jednotky:
16.9. – technická pomoc
Na žádost občana obce Letkov vyjela naše jednotka s CAS 20 Tatra Terrno v počtu 1+3
k novostavbě RD naplnit záchytnou nádrž na vodu o objemu 9000 litrů vody, aby nedošlo
k jejímu zborcení při zasypávání zeminou.
3.10. – technická pomoc
Na žádost občana obce vyjela naše jednotka s CAS 20 Tatra Terrno v počtu 1+2 k odstranění vosího hnízda u rodinného domu.
12.10. – technická pomoc
Na žádost ﬁlmového štábu vyjela naše jednotka s CAS 20 Tatra Terrno v počtu 1+1 k železničnímu tunelu Ejpovice, portál Ejpovice na mytí terénních vozidel ﬁlmařů od bláta.
12.10. – technická pomoc
Na žádost ﬁlmového štábu vyjela naše jednotka s CAS 20 Tatra Terrno v počtu 1+1 k železničnímu tunelu Ejpovice, portál Ejpovice na mytí příjezdové cesty od komunikace Dýšinská
až ke vjezdu k tunelům Ejpovice.
12.10. – výcvik jednotky
Čtyři členové jednotky prošli školením nositelů dýchací techniky. Školení se uskutečnilo
v prostorách hasičské zbrojnice, kde se hasiči seznamovali a cvičili s novou dýchací technikou.
6.11. – výcvik jednotky
Dalších pět členů jednotky prošli školením nositelů dýchací techniky. Školení se uskutečnilo opět v prostorách hasičské zbrojnice,
kde se hasiči seznamovali a cvičili s novou dýchací technikou.
12.11. – 13.11. – školení jednotky
Dva členové jednotky prošli kurzem Nositel dýchací techniky
u HZS Plzeňského kraje.
13.11. – školení a výcvik jednotky
Členové jednotky společně s dobrovolnými jednotkami obcí
Dýšina, Chrást, Dolany a Zruč se zúčastnili praktického školení
na fotovoltaické elektrárně v objektu mrazíren Dýšina. Teoretická část pak proběhla v hasičské zbrojnici v Kyšicích.
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Co nás ještě do konce roku čeká:
6.12. – výcvik jednotky
Společně s jednotkami HZS a dobrovolných hasičů okolních obcí se účastníme nočního
výcviku v železničním v tunelu Ejpovice.
Modernizace vybavení jednotky
Jednotka Kyšice patřila mezi posledních 8 jednotek ze 43 jednotek JPO III. v Plzeňském
kraji, která měla dýchací techniku z roku 1978. Dýchací přístroje Saturn S7 český výrobce
MEVA přestal podporovat servisem a výrobou náhradních dílů a obec tak byla postavena
před rozhodnutí, zda techniku obměnit nebo ne. Zastupitelstvo záměr obměny odsouhlasilo a spustil se kolotoč.
Poděkování zde patří zastupitelům obce, které záměr schválilo a odsouhlasilo uvolnění
ﬁnančních prostředků.
Velké poděkování patří:
• starostce obce Mgr. Martině Beranové a veliteli jednotky Robertu Bartákovi, kteří připravili podklady pro dvě dotace
• zástupci velitele jednotky Romanu Palánovi, který si vzal na starost technickou stránku
dýchací techniky, deﬁnování co jednotka potřebuje a zajištění co nejvýhodnější cenové
nabídky pro obec.
Výsledkem práce tohoto tria je získání ﬁnančních prostředků v hodnotě 160000 Kč na dotacích a nákup moderní dýchací techniky značky Dräger, která splňuje moderní požadavky
na ochranu života a zdraví hasičů a jsou plně kompatibilní s přístroji HZS.
Moderní přístroje poskytují hasičům lepší a jednodušší komfort nošení a menší zátěž u zásahu, ale hlavně se výrazně prodlouží doba použití přístroje zasahujícího hasiče o více jak
30 %. Servis obci bude zajišťovat HZS Plzeňského kraje.
Pro představu:
• hmotnost starého přístroje Saturn S7 s ocelovou lahví = 17 kg
• hmotnost nového přístroje Dräger PPS 4000
s kompozitní lahví = 4,25 kg
• Poskytnuta dotace od Plzeňského kraje
a z Nadace AGROFERT:
• Výše dotace: 80.000,- z Plzeňského kraje,
80.000,- z Nadace AGROFERT
• Celkové náklady: 316.675,• Vlastní zdroje: 156.675,Ohlédnutí se za končícím rokem 2021:
O práci v zásahové jednotce během roku projevil jeden občan obce a nyní má jednotka 16
členů ochotných pomáhat.
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Končící pandemický rok patřil k aktivnějším za poslední roky.
Operační středisko vyslalo jednotku během roku na celkem 7 mimořádných událostí, což
je oproti minulému roku pokles o 53%.
Na žádost obecního úřadu o technickou pomoc i pomoc občanům, jednotka vyjížděla na 11
událostí, což je nárůst oproti minulému roku o 125%.
Hasiči vyjížděli nejen pomáhat, ale také rozdávat radost dětem. Členové zásahové jednotky
se místo do zásahových obleků převlékli za pohádkové postavy a místo pomáhat a hasit,
vyrazili s technikou dělat dětem radost na Dětském dni jako Pat a Mat, vodník a jeho hasiči
pomocníci nebo sportující tučňáci. K vidění byli také s technikou v mateřské škole v Letkově a na příměstském táboře. Odměnou jim byly dětské úsměvy spokojených dětí, které si
mohli naši techniku a vybavení osahat, ale hlavně vyzkoušet.
Pomocnou ruku jsme podali i profesionálním kolegům ze stanice Plzeň – střed, kde se loučil
s kamarády ze směny profesionální hasič a náš veterán Praga RN měl tu čest jet poslední
výjezd „spanilou jízdu Plzní“ s celou směnou profesionálních hasičů.
V zimním období byly spuštěny nové internetové stránky kyšických hasičů: www.hasicikysice.cz.
Závěrem bych chtěl jménem všech členů zásahové jednotky obce Kyšice popřát všem občanům
klidný závěr roku 2021, klidné, pohodové a spokojené Vánoce a úspěšný rok 2022.
Za JSDH Robert Barták
P.S.: Prevence – Rady od hasičů: Nechte se očkovat proti Covid 19, my už jsme.

DLUŽÍTE? JSTE V EXEKUCI?
MŮŽEME VÁM POMOCI.
Od 28. října do 28. ledna probíhá Milostivé léto. Pod tímto zvláštním názvem se skrývá období,
ve kterém máte jedinečnou příležitost zbavit se svých dluhů.
Dlužíte na zdravotním pojištění? Sociálce za sociální pojištění? Dopravním podnikům za jízdu načerno? ČEZu na platbách za elektřinu? Nebo jiné státní či krajské
instituci či podniku? Vymáhá váš dluh exekutor? Chcete se svého dluhu zbavit?
Pokud jste na otázky odpověděli ano, máte nyní možnost dluh splatit bez všech zbytečných
vedlejších nákladů. Zaplatíte tedy pouze výši samotného dluhu a 908 Kč navíc jako poplatek
spojený s administrací. Zbytek dluhu vám bude odpuštěn. Co musíte udělat?
• Najděte doma veškeré informace o vašem dluhu.
• Přijďte na obecní úřad a my vám poradíme.
• V případě, že nechcete svoji situaci řešit v obci, zavolejte na linku pomoci Člověka v tísni.
Linka je zdarma a ochotně vám zde poradí, co máte udělat. Číslo je 770 600 800.
Pokud vy sami nedlužíte, ale víte o někom ze svého okolí, kdo se v exekuci ocitl, poraďte
mu. Milostivé léto se již nemusí opakovat a je škoda platit vysoké úroky, penále, exekutorské
poplatky atd., když je nyní možnost se svých dluhů zbavit.
Martina Beranová
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Jak ven z dluhů?
Využijte MILOSTIVÉ LÉTO
Neváhejte s podáním žádosti
Akce „Milostivé léto“ je časově omezená, a to od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022.
Exekutoři mohou být zahlceni počtem žádostí, proto neodkládejte vaše
rozhodnutí.
Jaké podmínky musíte splňovat?
Máte dluhy za jízdu načerno, na nájmu v obecním bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií a nedoplatky za odvoz odpadu, dluhy vůči
některým zdravotním pojišťovnám, za regulační poplatky v některých
nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další
Vaše dluhy jsou již v exekuci
Vaše exekuce je vedena soudním exekutorem
Jak se můžete zbavit dluhu?
Stačí zaplatit základní nesplacenou částku, kterou dlužíte (tzv. jistinu),
k tomu 908 Kč (poplatek + DPH) exekutorovi za ukončení exekuce
a budou vám odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále
Pošlete exekutorovi doporučený dopis, ve kterém jej požádáte o vyčíslení
dosud nesplacené jistiny a informujte jej, že využíváte Milostivé léto
Za jakých okolností Milostivé léto nelze využít?
Vaše dluhy jsou vůči soukromým věřitelům. Netýká se tedy půjček,
dluhů u telefonních operátorů nebo dluhů na nájmu, je-li majitelem
nemovitosti soukromý subjekt
Vaše dluhy odkoupil soukromý subjekt
Vaše dluhy ještě nejsou v exekuci nebo jste v oddlužení
Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém
a správním řízení
Nevíte si stále rady ?
Dluhová poradna organizace Člověk v tísni (9:00 – 22:00 hod.)
mobil: +420 770 600 800
email: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz
web: milostiveleto.cz
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
DRAKIÁDA
Letošní 7.říjen připadl na již
tradiční školkovou akci –
Drakiádu. Opět jsme se sešli
„U Májky“ na louce a velmi, ale
opravdu velmi jsme se snažili pouštět draky. Bohužel nám
počasí nepřálo – vítr se ani
nepohnul. Opakované pokusy
o vzlétnutí draka byly namáhavé a neúspěšné. Párkrát si některý z draků zaletěl do výše,
ale vzápětí zase spadl. Nám to
ale náladu nezkazilo. S pomocí
šikovných tatínků jsme rozdělali oheň a opékali buřty. Draci sice tentokrát nelétali, ale akci
jsme si všichni moc užili a těšíme se na další ročník.
HALLOWEEN PÁRTY VE ŠKOLCE
Dne 29. 10. 2021 jsme měli
u nás ve školce Halloween párty. Na tento den se děti velmi
těšily. Již celý týden před akcí
plánovaly, jaký kostým si oblečou. Na děti čekaly čtyři strašidelné úkoly, po jejichž splnění
dostaly diplom přemožitele
strašidel. Na prvním stanovišti
musely vyrobit z jednoho z dětí
mumii. Dostaly k dispozici toaletní papír a motaly a motaly.
Dále měly za úkol uvařit kouzelný lektvar podle návodu
od čarodějnice. Následovalo přemožení duchů, při kterém děti hádaly, který duch schovává
ztracený předmět. Nakonec vytahovaly pavouky pomocí pinzety, přičemž nesměly porušit pavučinu. Všechny děti úspěšně dokončily každý z jednotlivých úkolů. A co by to bylo
za párty bez občerstvení a hudby. Děti si hezky zatancovaly, daly si něco na zub a paní učitelky jim nakreslily strašidla po těle pomocí tetovacích pastelek. Na naší párty nechyběl ani
strašidelný fotokoutek, díky kterému budou mít děti hezké vzpomínky na tento den.
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ZŠ DÝŠINA ŠKOLA
Školní rok se rychle rozběhl. Koronavirus nám podobu školní docházky ovlivňuje zatím
jen v podobě standardních hygienických opatření. Uzávěry či rozsáhlé karantény se do poloviny října naší škole vyhýbaly. Od 18. října se v karanténě ocitla polovina třídy Sluníček
mateřské školy.
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v projektu Šablony III. Získali jsme 782.270 Kč
na rozvoj netradičních metod výuky v ZŠ i MŠ, na projektové dni, kluby pro žáky a doučování či sdílení zkušeností s jinými školami. Z Šablon budeme hradit i pozici školního asistenta
v mateřské škole.
Během školního roku máme v plánu uspořádat několik odborně zaměřených tematických
setkání či komunitních setkání s rodiči. Chtěli bychom nabídnout rodičům taková témata,
která jim dodají informace o školní docházce a pomohou jim proniknout do problematiky
školního prostředí. Odborně zaměřená setkání vytváříme pro určitou skupinu rodičů, abychom zachovali komunitní charakter těchto schůzek a umožnili snazší sdílení mezi účastníky.
Setkání plánujeme pro rodiče 6. a 7.třídy na téma asistent pedagoga ve výuce na ZŠ.V obou
třídách totiž asistenti pedagoga působí. Setkání se uskuteční 30. listopadu od 16.30, hostem
bude Mgr. et Mgr. Jana Macnerová, psycholog SPC Plzeň.
2. prosince budeme na škole pořádat adventní dílny pro veřejnost. Podrobnosti budou
na webu školy.
Z Národního plánu obnovy, kterým se stát snaží minimalizovat negativní dopady koronavirové pandemie, naše školy obdržela dotaci na doučování žáků negativně zasažených
pandemií a distanční výukou. I přes naši snahu některé děti neměly možnost plně se zapojit
do distanční výuky, některým dětem tento styl výuky nevyhovoval, což se projevilo převážně tím, že učivo nemají řádně procvičené a vědomosti zaﬁxované.
V třídnických hodinách učitelé vedli žáky k tomu, aby si uvědomili stav svých znalostí či
potřeby a aby věděli, jak mohou mezery ve svém vzdělávání řešit. Doučování je jeden z nástrojů, jak tyto handicapy snížit či smazat.
Na základě kritérií z MŠMT jsme vytipovali žáky, kteří by doučování potřebovali. Následně
jsme oslovili rodiče, zda s doučováním svých dětí souhlasí. Následně škola zajistí těmto dětem lektory, kteří je budou doučovat. Oslovili jsme studenty, kteří již před rokem pro naši
školu doučování zajišťovali.
V tuto chvíli nelze říct, jak moc bude škola v tomto školním roce otevřená, jak dlouho vydrží předsevzetí státu školy nezavírat, jak mnoho žáků bude přítomno výuce v dobách chřipek
a nachlazení. Nezávisle na aktuálním stavu pandemie však usilujeme o to, abychom kontakt
s rodiči udrželi a aby se pouto s dětmi, kterým je provázíme na cestě učení, nezpřetrhalo.
Mgr. David Klimeš, ředitel školy

14

PODZIMNÍ A ADVENTNÍ ČAS
SE ZUŠ CHRÁST

Během říjnových dnů si naši nejmenší žáci z Mateřské školy v Kyšicích vyzkoušeli, že zpívat
a hrát se dá i na dálku s pomocí počítače nebo mobilu. Během karantény ve školce totiž
i výuka přípravné hudební výchovy probíhala online. Kromě toho jsme ale stihli i několik
vystoupení naživo a na další vás zveme.
V malém sále v KD v Kyšicích se v pondělí 25. října rozezněl zpěv žáků paní učitelky Ireny
Výrutové, kteří potěšili své rodiče, prarodiče a sourozence lidovými, umělými i muzikálovými písněmi, za což sklidili zasloužený potlesk.
Na adventní čas chystáme tradiční vánoční koncert žáků kyšické a dýšinské pobočky, na který srdečně zveme všechny kyšické občany. Bude se konat v pondělí 29. listopadu od 16
hodin. Po koncertě se společně přesuneme k obecnímu úřadu, kde proběhne rozsvícení
vánočního stromu a program rovněž hudebně doplní žáci ZUŠ Chrást.
Také bychom vás rádi pozvali na kytarovou a klavírní přehrávku ve čtvrtek 9. prosince
od 16:30 hodin v malém sále KD v Kyšicích.
Zaměstnanci ZUŠ Chrást vám přejí klidný adventní čas plný hudby.
Foto a text Mgr. Jaroslava Čejková
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STANISLAV MOTL: KAM ZMIZEL
ZLATÝ POKLAD REPUBLIKY
V říjnu t. r. jsem obdržela emailem knihu reportéra a spisovatele Stanislava Motla Kam zmizel zlatý poklad republiky. Při zběžné prohlídce knihy jsem narazila na jméno plukovníka
Václava Straky.
V knize v kapitole ROZPAKY NA BRITSKÉM VELVYSLANECTVÍ jsou na straně 182 - 3 citována slova plukovníka Václava Straky v. v., kterému bylo z rozhodnutí zastupitelů obce ze dne
25. 2. 2008 uděleno čestné občanství naší obce.
V této kapitole se řeší splácení válečného úvěru. Československo tyto dluhy uznalo a zavázalo
se je splatit.
Citace z knihy:
„ ... Podobně hovoří i další válečný veterán, dnes tajemník Československé obce legionářské,
plukovník Václav Straka: „My jsme ale přece bojovali za Anglii! Samozřejmě, že jsme bojovali
především za Československo, proto jsme také šli do armády, ale pokud jde o nás, o vojáky,
podle mého názoru měla britská vláda naše potřeby platit, protože v době, kdy jsme byli v Anglii, bojovali jsme za Anglii! My jsme nemohli bojovat za protektorát, to byl náš cíl – osvobodit
Československo. Když jsme jeli do Francie, byli jsme nasazeni do bojů z rozhodnutí spojeneckého velení. Abych to tak řekl frází: My jsme nasazovali životy z rozkazu britských velitelů…
A v době letecké bitvy o Anglii to byli hlavně naši vojáci, dobře vycvičení a organizovaní, kteří
bránili zemi proti případným výsadkům či námořní invazi. Britové se tehdy mohli spolehnout
nanejvýše na narychlo zmobilizované staříky s naprosto nedokonalou výzbrojí…“
Na straně 185 je fotograﬁe Václava Straky z válečných let.
Po domluvě se starostkou obce jsem knihu objednala pro naši obecní knihovnu. Samozřejmě
jsem o nákupu knihy informovala naši knihovnici Jindřišku Novákovou – Švecovou.
Jana Šnajdrová

ZASTAVME SE
PŘED ŠTĚDRÝM DNEM
Děti z MŠ co nejsrdečněji zvou všechny občany ve čtvrtek 23. prosince 2021
v 16:30 hod. na jejich vánoční vystoupení na schodech Obecního úřadu.
Posílám hvězdičku splněných přání
at´všichni na světě mají se rádi.
I v tomto roce chceme poděkovat všem těm, kterým na nás záleží.
Kolektiv zaměstnanců MŠ
Vám přeje krásný adventní čas
a klidné vánoční svátky.
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ŘEŠENÍ FOTOKVÍZU

1)

2)

3)

4)

5)

6)

OTESTUJTE SI SVÉ ZNALOSTI
O KYŠICÍCH A VYHRAJTE TRIČKO
S ERBEM OBCE
Kolik toho o Kyšicích víte? To si můžete ověřit ve velkém vědomostním testu, který pro vás
připravil obecní úřad.Tento kvíz vás v průběhu dlouhých zimních večerů určitě dokáže zabavit.
Prosím, zkuste nepoužívat Google :-). Své odpovědi zasílejte emailem do 20. 12. 2021 na adresu obec@kysice.eu, ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, které odměníme zářivě
zeleným tričkem s erbem Kyšic. Přejeme příjemnou zábavu.
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Nejvyšší bod v katastru obce Kyšice se jmenuje
a) Na Pohodnici b) Žižkův Háj c) Pohodnice
Číslo popisné obecního úřadu je
a) 163
b) 185
c) 136
Jak se jmenuje autor nové sochy v kapli na Návsi?
a) Vladimír Sosna b) Jan Hora
c) Milan Lehner
Jakou rozlohu má přibližně katastr obce Kyšice?
a) 7 km2
b) 70 km2
c) 17 km2
Co se dříve nacházelo v prostorách Vaprio?
a) česká pošta
b) konzum
c) obecní úřad
Komu je zasvěcena kaple na Návsi?
a) sv.Vavřinci
b) sv. Bartoloměji c) sv. Janu Nepomuckému
Kapela, která letos kvůli koronaviru nemohla hrát na K.A.Fe se jmenuje
a) Drsná Bída
b) Krutá Bída
c) Jasná Bída
Délka kanalizace v Kyšicích je
a) 16,418 km
b) 11,239 km
c) 13,867
První písemná zmínka o Kyšicích je z roku
a) 1336
b) 1348
c) 1436
Autorem opony v malém sále kulturního domu je
a) Otakar Štembera
b) Josef Štembera c) Petr Štembera
V jakém dalším okrese se nachází Kyšice?
a) Kladno
b) Beroun
c) Plzeň-sever
Kdy se v Kyšicích konal první sjezd rodáků?
a) 1964
b) 1971
c) 1985
Kolik dětí může navštěvovat naši MŠ?
a) 40
b) 42
c) 38
Jak se jmenuje rybník u Letkovské ulice?
a) U Portů
b) Za Baťkojc
c) Štemberův
Kdo si jako první v obci pořídil osobní automobil v roce 1927?
a) Tomáš Beneš z čp. 6
b) Josef Racek z čp. 9
c) Josef Beneš z čp. 6
Kdy byl vybudován obecní rozhlas?
a) 1946
b) 1952
c) 1942
Jak říkají kyšičtí hasiči své nové cisterně?
a) Růženka
b) Princezna
c) Máňa
Vítězkou soutěže o vstupenky do Techmánie se stala Nela Velická.
Vítězi soutěže o vstupenky do ZOO jsou Barča Cubrová, Kačka a Kubík Mollerovi.
Všem blahopřejeme.
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ze sportu
KYŠIČTÍ NÁRODNÍ HÁZENKÁŘI MAJÍ ZA SEBOU
PODZIMNÍ ČÁST SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2021/2022
Rok 2021 byl pro kyšické národní házenkáře stejně tak jako rok 2020 rokem plným omezení. Epidemiologická situace v podstatě od října roku 2020 do května 2021 paralyzovala veškerý amatérský
sport a ani nám tak neumožnila odehrát jak zimní halovou sezonu, tak ani jarní část soutěžního
ročníku 2020/2021.Až v pokročilých jarních měsících bylo našim členům umožněno započít alespoň
s tréninkovou přípravou a všichni jsme pevně doufali, že soutěžní ročník 2021/2022 odehrajeme bez
větších omezeních. Bohužel ani podzimní část soutěžního ročníku se neobešla bez komplikací, byť
dílčích, kdy zejména v mládežnických kategoriích docházelo celkem pravidelně k odkládání utkání
z důvodu nařízených karantén apod... I z tohoto důvodu dosud (ke dni uzávěrky zpravodaje) nejsou
k dispozici ani neúplné tabulky mládežnických soutěží.
OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍ ČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2021/2022
Muži A vstoupili do soutěžního ročníku 2021/2022 velmi dobře a od začátku soutěže se drželi
na předních místech 2. ligy.V rámci podzimní části nalezli muži pouze jednoho přemožitele, a to leadra soutěže ze Všenic. S bilancí sedm výher a jedna prohra přezimují muži A na 2. místě tabulky 2.
ligy mužů s bilancí 14 bodů při skóre 155:107 a jsou nadále v boji o postup do 1. ligy.
Muži B nevstoupili do soutěžního ročníku 2021/2022, tak dobře jako muži A, a po celý podzim se
výsledkově trápili. Zejména díky vysokému počtu obdržených branek se mužům B podařilo v podzimní části soutěžního ročníku získat pouze dva body. Bodový zisk je ovšem v aktuálním soutěžním
ročníku bezpředmětný, pro nás je stěžejní, že se do družstva daří zabudovat mladé hráče, kteří
věkově jsou, a ještě minimálně dvě sezony budou spadat do dorostenecké kategorie. Po podzimní
části patří mužům B za jedno vítězství a osm proher 10. místo tabulky Oblastního přeboru
mužů s bilancí 2 bodů při skóre 156:220.
Družstvo žen vstoupilo do soutěžního ročníku 2021/2022 velmi dobře a od začátku soutěže se
drželo na předních místech tabulky. Děvčata v podzimní části soutěže ztratila pouze 6 bodů a s bilancí sedm výher a tři prohry přezimují na 4. místě tabulky Oblastního přeboru se 14 body při
skóre 169:165.
Jak již bylo zmíněno v úvodu, tabulky mládežnických soutěží nebyly do uzávěrky zpravodaje zveřejněny, a to jednak z důvodu jejich neúplnosti a jednak z důvodu pozdějšího odehrání několikrát
odložených utkání. Co se týče našich družstev, tak těmto lze ve zkratce uvést toliko.
V aktuálním soutěžním ročníku 2021/2022 máme v pravidelných soutěžích zastoupení v kategorii
dorostenek, starších žaček (družstvo A a B), starších žácích, mladších žačkách a v přípravce.Všechna naše družstva se v průběhu podzimu potýkala s omezením zapříčiněným karanténou, odkládá-
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ním utkání apod…. i z tohoto důvodu ani není podstatné, zda jsou či nejsou k dispozici průběžné
či úplné tabulky soutěží. Pro nás je důležité, že se soutěže vůbec rozběhly a že se naše nejmladší
generace mohla opět zapojit do soutěžních klání. To jak výsledkově aktuální soutěžní ročník nakonec dopadne není vůbec důležité, za důležitější považuje tu skutečnost, aby našim nejmladším
členům byla umožněna plnohodnotná zimní příprava a následně, aby soutěžní ročník 2021/2022
byl na jaře bezezbytku dohrán a naše mládež mohla získávat cenné zkušenosti, které jak doufáme
prodá v následujícím soutěžním ročníku, který jak pevně věříme už bude bez jakýchkoli omezení.
CO NÁS ČEKÁ V NADCHÁZEJÍCÍCH TÝDNECH A MĚSÍCÍCH?
Tak to je velká neznámá, kterou nikdo z nás nedokáže odhadnout.
Co se týče sportovní činnosti máme dlouhodobě naplánovaný tréninkový plán zimní přípravy pro
všechna družstva ve vnitřních prostorech, jsou naplánovány zimní halové poháry v mládežnických
kategoriích a 48. ročník Českého poháru dospělých a pevně doufáme, že vše proběhne podle plánu.
Každoročně zde na konci roku děkujeme všem svým členům za sportovní výkony a všem sponzorům, příznivcům a podporovatelům za ﬁnanční a osobní podporu. Ani letos tomu nebude jinak.
Velmi si podpory vážíme a DĚKUJEME.
Za mnohem důležitější však v této „zvláštní“ době považujeme, nejen u příležitosti brzkého příchodu roku 2022, vyslovit všem spoluobčanům přání zejména pevného zdraví, protože události
posledních dvou let nám ukazují, že neexistuje nic důležitějšího. Takže vše nej… a těšíme se
na osobní setkání při domácích utkáních našich družstev.

V případě havárie vody a plynu nebo poruchy přívodu elektřiny uvádíme telefonní čísla, na která mohou občané volat.
Poruchy dodávky elektřiny 840 850 860
Poruchy plynu 1239
Poruchy vody 377 413 444
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Práce v Dýšině

Pro podrobnosti kontaktujte Romanu Vachovcovou, tel.: +420 727 818 360, e-mail: romana.vachovcova@possehlelectronics.com

Zaškolení na danou pozici
Čisté prostředí
Stravenky 120 Kč/den
Dovolená navíc
Další zaměstnanecké výhody
Možnost profesního růstu

MÁME PRO VÁS:

Zajištění chodu výrobní linky
Nastavení parametrů
Výměna vstřikovací formy

SEŘIZOVAČ / TECHNIK VÝROBNÍ LINKY

Jednoduchá manuální práce
Vizuální kontrola dílů

OPERÁTOR/-KA VÝROBY (3 směnný provoz)

Společnost Possehl Electronics v areálu IPPE
v Dýšině nabízí pracovní příležitost:
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Pro podrobnosti kontaktujte Romanu Vachovcovou, tel.: +420 727 818 360, e-mail: romana.vachovcova@possehlelectronics.com
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ADVENT V
KYŠICÍCH
20.11.2021 | 14:00 - 18:00 | Velký sál KD
29.11.2021 | 16:00 - 17:00 | Malý sál KD

27.11.2021 | 15:00 - 18:00 | Velký sál KD

20.11.2021 | 14:00 - 18:00 | Velký sál KD

ADVENT V
KYŠICÍCH

27.11.2021 | 15:00 - 18:00 | Velký sál KD
18.12.2021 | 17:30 |
23.12.2021 | 16:00
17:30 -| Zahrada
OÚ sál KD
29.11.2021
17:00 | Malý

29.11.2021 | 17:30 | Zahrada OÚ
24.12.2021 | 15:00 | Náves
18.12.2021 | 17:30 |
Akce se budou konat v souladu s platným

23.12.2021
| 17:30vlády
| Zahrada
OÚ
hygienickým nařízením
ČR.
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24.12.2021 | 15:00 | Náves

Akce se budou konat v souladu s platným

18.12.2021 | 17:30 |

20.11.2021 | 14:00 - 18:00 | Velký sál KD
29.11.2021 | 17:30 | Zahrada OÚ

24.12.2021 | 15:00 | Náves

29.11.2021 | 16:00 - 17:00 | Malý sál KD

23.12.2021 | 17:30 | Zahrada OÚ

29.11.2021 | 17:30 | Zahrada OÚ

ADVENT V
KYŠICÍCH

27.11.2021 | 15:00 - 18:00 | Velký sál KD

