červenec 2020

kyšický
zpravodaj

Milí spoluobčané,
Začalo léto, čas odpočinku, dovolených,
výletů. Čas, kdy většina z nás alespoň
občas využije hromadnou dopravu. Čas,
kdy je nám dána možnost seznámit se
s modrými autobusy, které jsou dle vyjádření krajských politiků tím nejlepším,
co nás mohlo potkat. Často můžete
v médiích vidět i slyšet jejich „TUTO SE
POVEDLO.“
Ti z vás, kdo se již svezli, mi jistě dáte za pravdu, že slogan zvolili na kraji skutečně trefný.
Stačí dát do hlasu trochu ironie a nemusíme měnit jediné slovo. Bohužel vás dokážeme pouze vyslechnout. Vyřešit vaše stížnosti, ani splnit vaše přání nedokážeme. Naše šance změnit
dopravce, autobusy, jízdní řády, ceník, tedy vše, co byste si změnit přáli, jsou nulové. O těchto
věcech opravdu nerozhodují jednotlivé obce, ale kraj.
Jsem však optimistka a věřím, že se situace uklidní, vše si časem sedne a my se všichni dostaneme ve správný čas na správné místo. Pokud ne, na nářky a stížnosti budeme mít prostor
i na podzim. Nyní se pokusme nad problémy povznést a užít si léta. Můžeme si například
představit, že nám POVED a kraj nabízí táborovou hru - Léto s ARRIVOU. A jaké úkoly nám
připravily?
Šifrovačka – vyluštěte jízdní řád
Stopovačka – najděte z kterého nástupiště či z jaké zastávky váš autobus jede
Indiánský běh – doběhněte rychle na nástupiště či zastávku, kam se vám autobus schoval
Celodenní výlet – zjistěte, jak se dostanete do cíle, když spoj nepřijede
Matematický kvíz – kolik zaplatím, když a) mám Plzeňskou kartu nabitou na vnitřní zónu,
b) mám Plzeňskou kartu nabitou na vnitřní i vnější zónu, c) jsem důchodce nad 70 let, d) jsem
důchodce bojovník, e) jsem dítě do 15 let atd.
Hádanka – co znamená bod d) v Matematickém kvízu
Orientace v mapách – naveďte řidiče správným směrem na správnou zastávku
Přeji vám hodně štěstí při hraní a šťastnou cestu ať Vás poveze červený nebo modrý autobus.
Martina Beranová, starostka obce
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Z jednání zastupitelů obce
Na jednání dne 15. 4. 2020 zastupitelé obce
projednali a schválili:
• poskytnutí individuální dotace ČSŽ v celkové výši 23.000,-Kč, z čehož je 10.900,- ﬁnanční
plnění na úhradu nákladů na autobusovou dopravu na výlety a na zakoupení materiálu
a výzdoby a 12.100,- Kč neﬁnanční plnění formou bezplatného poskytnutí nájmu velkého
sálu KD (4x).
• úlevu na nájemném ve výši 100% nájemného v měsících, do kterých zasáhl nouzový stav
či povinnost zavřít provozovnu + 1 měsíc pro paní Janu Štruncovou (pronájem hospody
U hřiště) a společnost AVIE FOOD s.r.o. (pronájem obchodu potravin) a úlevu na nájemném ve výši 50% pro nájemce pozemků pro reklamní plochy po dobu trvání nouzového
stavu + 1 měsíc, pokud prokáží, že slevu minimálně ve stejné procentuální výši poskytli
v tomto období inzerentům, či že tyto plochy v tomto období prokazatelně nebyly pronajaty.
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu
na p. č. 88/1 v k. ú.
• pronájem části pozemku p.č. 832/2 o výměře 8m2 společnosti CETIN a.s. do r. 2029
za cenu 1.350,-Kč/m2.
• Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání se společností Česká pošta s platností
do 30. 6. 2020.
• závěrečný účet obce Kyšice včetně jeho příloh, a to bez výhrad. Zároveň schvaluje účetní
závěrku obce Kyšice za rok 2019. Přebytek rozpočtu je ve výši 3 964 887,57 Kč.
• vydává územní plán Kyšice v souladu s § 54 odst. 2 SZ po ověření, že není v rozporu
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.
• zneplatnění smlouvy č. 21617 a vrácení uhrazeného pachtovného
Magda Cubrová, referentka OÚ Kyšice

OBEC HLEDÁ BRIGÁDNÍKY
• na údržbu veřejné zeleně a drobné údržbářské práce v průběhu celého roku
• na mistrovství republiky v silniční cyklistice se hledají brigádníci na pomoc se zabezpečením trati ve dnech 13. 8., 15.–16. 8.
Bližší informace: M.Cubrová, obec@kysice.eu, 725042433
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zprávy z obce
Hromadná doprava
Od 14. června nám spojení s Plzní i Rokycany
zajišťuje společnost ARRIVA, která vyhrála
výběrové řízení Plzeňského kraje na provozovatele veřejné dopravy. Rozsah autobusového spojení do Plzně zůstal víceméně shodný s původními jízdními řády MHD a ČSAD,
autobusy se bohužel změnily, stejně jako
způsob placení. Autobusy jsou velmi podobné dálkovým autobusům, takže je často potíž
se do nich vtěsnat s nákupy. Nástup je pouze
dveřmi u řidiče, kde probíhá načtení Plzeňské karty či nákup jízdenky. Bohužel tento
způsob vyvolává výrazná zpoždění.
Od obecního úřadu jede i jeden autobus
do Rokycan, odjíždí každý pracovní den
v 7.36 hodin. Zpáteční spoj (nejdříve však
ve 14.01 z Rokycan) do obce nezajíždí, využívá zastávku na přivaděči.
O nespokojenosti občanů se změnou i současným stavem naší veřejné dopravy víme,
ale obec nedokáže změnit výsledek výběrového řízení. Máte-li jakékoliv stížnosti či připomínky, sdělujte je prosím přímo radnímu
Plzeňského kraje pro dopravu panu Čížkovi
(tel. 37719522, pavel.cizek@plzensky-kraj.cz) nebo jednatelce společnosti POVED, která pro kraj veřejnou dopravu organizuje, paní Kmochové (tel. 378 035 460,
kmochova@poved.cz).

Průtah obcí a obchvat obce
V letošním roce bylo prodlouženo stavební
povolení pro 1. etapu rekonstrukce II/180,
která začíná na vjezdu od Dýšiny a končí u křižovatky s Letkovskou. Dle vyjádření SÚS PK se tato významná stavba plánuje
na rok 2022. Občané ve spodní části obce by
se následně dočkali nejen nového povrchu

komunikace, ale i chodníků a výměny veškerých sítí uložených v silnici. Samozřejmě by
došlo i k výstavbě vodovodu. Tuto stavbu ﬁnancuje Plzeňský kraj společně s obcí, která
hradí náklady spojené s výstavbou chodníků,
rekonstrukcí veřejného osvětlení, splaškové
kanalizace a vody. Uděláme vše proto, aby
se situace po krajských volbách nezměnila
a stavba skutečně byla v roce 2022.
V březnu letošního roku došlo k podpisu
smlouvy mezi SÚS PK a společností SUDOP
na zpracování dokumentace pro územní
rozhodnutí na obchvat obcí Kyšice, Dýšina,
Chrást. Dokumentace se bude zpracovávat
téměř dva roky, poté musí následovat zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení a teprve následně můžeme případně očekávat výstavbu již mnoho let očekávaného
obchvatu. Co případný obchvat znamená
pro naši obec? Především výrazné snížení
dopravní zátěže. Pod sjezdem z přivaděče
bude dle plánované dokumentace vybudován kruhový objezd s odbočkami do středu
obce a na obchvat. Část obchvatu povede
na vyvýšeném valu s protihlukovými stěnami. Současná trasa cyklostezky bude zachována, stejně jako trasa Hrádecké ulice.

Mistrovství republiky
v silniční cyklistice
Od čtvrtka 13. srpna do neděle 16. srpna
se Kyšice stanou dějištěm mistrovství České republiky v silniční cyklistice pro mládež.
Ve čtvrtek se pojede časovka, která bude
mít start na kyšické návsi. Odtud se pojede
po Dýšinské až k areálu IPPE, kde se závodníci otočí a pojedou v opačném směru zpět
do Kyšic přes Náves a nahoru po Letkovské
směrem na Letkov. Další otočka bude těsně
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zprávy z obce
před kruhovým objezdem. Z důvodu časovky bude od 8 do 16 hodin naprostá uzavírka
komunikace – Letkovská, Náves, Dýšinská.
Po tuto dobu nebude možný sjezd z přivaděče ani vjezd na něj.
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V soboru a neděli pak proběhne klasické
mistrovství republiky, které využije stejnou
trasu jako v loňském roce. Tj. start na Návsi, následně po Hrádecké do Červeného
Hrádku, kolem kapličky nahoru na Zábě-

zprávy z obce
lou, Chrást a Dýšinou, odkud se závodníci
budou po Dýšinské vracet zpět do Kyšic.
Po celou dobu závodu nebude jezdit veřejná doprava a osobní vozy se budou pouštět
pouze po směru závodu vždy za pelotonem.
V průběhu mistrovství se v Kyšicích bude
pohybovat zvýšené množství sportovců, jejich doprovodu i diváků. Předpokládáme, že
je možné, že se k nám sjede denně i 1000
lidí. Může tedy docházet k drobným potížím s parkováním, pohybem osob, hlasitostí
akce.Vše se snažíme společně s organizátory připravit tak, aby vás tato akce co nejméně omezila, a naopak přinesla do obce sportovní, kulturní i společenský zážitek. Na Návsi bude skákací hrad pro děti, ukázka práce
záchranářů, prezentace hasičů atd. Žádáme
vás přesto o shovívavost a pochopení.

Cyklistické a pěší propojení
obcí Kyšice a Dýšina
V loňském roce byla pro okres Plzeň-město
zpracována Územní studie krajiny, která velmi kladně hodnotila velké množství zeleně
v naší obci i stav a velikost kyšického lesa.
Naopak kritizovala špatné pěší a cyklistické
propojení se sousední obcí Dýšina. Proto
nyní společně připravujeme projekt, který
povede k vytvoření nové cesty. Trasa povede z Kyšic po cyklostezce (směrem na Červený Hrádek), následně k „samotám“, kde
bude křížit Hrádeckou ulici a následně
po nově vybudované cestě nad portál Ejpovického železničního tunely a do Dýšiny. V současné době probíhá zpracování
projektové dokumentace a jednání s Pozemkovým úřadem o převodu pozemků.
Realizaci předpokládáme v druhé polovině
příštího roku.

Opravy obecních budov
V loňském roce proběhla úprava malého
sálu KD, v červnu letošního pak výmalba
velkého sálu KD. Začíná se i s renovací stolů, u kterých dojde k výměně desek, opískování a nalakování kovových konstrukcí.
V letošním roce jsme započali i opravu
budovy Obecního úřadu. Od června probíhá rekonstrukce balkonku, nalakovaly se
všechny vnitřní dveře, na podzim se budou
lakovat okna. Pokud nám počasí bude přát
dojde letos i k opravě a nátěru fasády.

Získané dotace
V letošním roce obec získala dotaci ve výši
750.000,-Kč na nákup nového dopravního
automobilu Fordu transit pro potřeby našich
hasičů. Dodávka bude do obce přivezena začátkem srpna. Více než 140 tisíc jsme získali od Plzeňského kraje na boj proti kůrovci.
Od Plzeňského kraje jsme také společně
s obcí Ejpovice získali dotaci 4.000.000,-Kč
na úpravu cyklostezky č. 3 kolem Ejpovického
jezera. I nadále čerpáme dotaci z Operačního
programu Zaměstnanost na kyšické příměstské tábory a koncem července budeme žádat o dotaci na kompostéry do domácností,
v srpnu pak na výstavbu komunitního centra.

Rozpočet – co si přejete
v obci udělat?
Často za námi přicházíte s podněty, co
v obci zlepšit. Rozhodli jsme se, že pro příští
rok dáme do rozpočtu částku 500.000,-Kč,
u které můžete sami rozhodnout, na co ji
máme využít. Napište nám, co byste si přáli
v obci předělat, co dokoupit, či vybudovat.
Následně proběhne anketa a projekt, který
získá největší podporu zrealizujeme.
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Kanalizace v Letkovské
V horní části Letkovské ulice byl dokončen kanalizační řad. Společnost BAGGER
pracovala rychle a pečlivě, často jsme jejich
pracovníky viděli i v sobotu, termín ukončení prací byl bez problému dodržen. Nyní
proběhne kolaudace a na podzim případná
úprava povrchu vozovky. Propadlý překop
Letkovské (u křižovatky s Jižní) bude předělávat ﬁrma OMEGA, která budovala sítě
v ulici Jižní.

nout na webových stránkách obce. http://
www.kysice.eu/fotograﬁe/2020/video-z-kvetnovych-oslav-852020-501cs.html

Vjezdová brána na Ejpovické
V současné době je připraven projekt
na společné územní a stavební povolení
pro vjezdovou bránu na vjezdu do obce
od Ejpovic. Jedná se o ostrůvek, který by
měl výrazně zpomalit rychlost přijíždějících
vozidel. Přestože měl být podle původní domluvy s SÚS PK postaven již letos, výstavba
se odkládá na jaro 2021.

FOTO: Magda Cubrová

Štemberova ulice bude
Finální úpravy povrchu komunikace v části
od hasičské zbrojnice k Letkovské ulici se
budou realizovat na podzim letošního roku.
Na opravě povrchu se bude ﬁnančně podílet i společnost VaK (vlastník vodovodů
v obci), pro kterou zde ﬁrma OMEGA zajišťovala výměnu vodovodního řadu.

FOTO: Magda Cubrová

Proběhlé kulturní
a společenské akce
Tradiční květnové oslavy se sice letos v naší
obci nekonaly, ale konec 2. světové války
jsme si 8. května na Návsi společně připomněli krátkým pietním aktem. Vzhledem
k netradičnímu způsobu oslav jsme letos pořídili videozáznam, který si můžete prohléd-
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FOTO: Magda Cubrová
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V neděli 17. května se u kapličky uskutečnila tradiční venkovní mše, která byla letos
jedinou připomínkou kyšické poutě. Mše se
účastnilo přibližně 30 osob a bylo na ní vybráno 1.211,-Kč, které budou použity jako
příspěvek na vytvoření sochy sv. Vavřince.
Tuto sochu pro nás vyřeže pan Vladimír
Sosna, který dlouhá léta vytvářel loutky pro
divadlo Alfa. Socha bude vyřezána z lípy, která letos při vichřici Sabine padla na Návsi
po necitlivém odřezání kořenů jedním z kyšických občanů.

FOTO: M. Halatová

Na konci května již došlo k uvolnění pravidel prevence proti koronaviru a v Kyšicích
se uskutečnil tradiční dětský den.

Plánované kulturní
a společenské akce
Zatímco předcházející měsíce nás drželi
v našich domovech, léto láká množstvím
kulturních akcí pro děti i dospělé.
V červenci i srpnu pořádáme letní příměstské tábory. Hned první prázdninový týden
patřil díky Veronice a Romanovi Palánovým
mladým záchranářům. Od 13. července
budou děti v Kyšicích i okolí hledat svého
kamaráda Nema. Samozřejmě je při jejich
nelehkém úkolu čeká spousta her, soutěží
a zábavy.V srpnu se vedoucí i děti přesunou
do Chrástu, kde využijí prostory Základní
umělecké školy i chrástecké fary, kde je pro
ně připraven tábor Hudba a dobrodružství. Posledním letošním kyšickým táborem
bude Pevnost Boyard.Tento tábor je již plně
obsazen.
2. ročník K.A.FE. proběhne na kyšické návsi
v sobotu 1. srpna od 16 hodin a opět se
můžete těšit na různé hudební žánry, které
vám zpříjemní odpoledne i večer, i na výbornou kávu a zákusek. Od 13. do 16. srpna
budou Kyšice dějištěm Mistrovství republiky v silniční cyklistice pro mládež, 20. srpna
odpoledne se na Návsi sjedou historická
vozidla, která zde setrvají celé odpoledne.
V září nás první sobotu čeká již 10. ročník
Historického odpoledne a hned druhou cyklistický výlet do Dobříva.
Martina Beranová

FOTO: Tomáš Novotný
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AHÓÓÓJ… PRÁZDNINY!
TAK CO S VÁMI LETOS UDĚLÁME?

Letošní prázdniny budou pro spousty lidí jiné než ty předchozí. Mnozí je stráví doma na zahradě (třeba u svého bazénu), jiní se vydají putovat po Čechách, a asi jen málokdo se vydá
na dovolenou do zahraničí, ač tak třeba činil několik předchozích let. Přeci jenom, některé
oblasti nebudou zahraničním turistům stále ještě otevřené, některé budou mít omezení spočívající v povinném testování při příjezdu či návratu, či omezeném režimu u moře
na plážích, které nejednoho od tohoto úmyslu dokonale odradí.
To je přesně i náš případ. Původně jsme plánovali okružní poznávací cestu po Španělské
Andalusii, dlouhodobě naplánovanou, s odletem na konci června. Ale už před dvěma měsíci
bylo jasné, že budeme muset tento plán přehodnotit a deﬁnitivní hřebík do rakve našim
záměrům přišel e-mailem na konci května, kdy jsme obdrželi oﬁciální oznámení, že náš let
byl zrušen.
Tak tu teď sedím u počítače, a přemýšlím, kam bychom letos vyrazili. Čechy máme již
poměrně dobře projeté, turisticky atraktivní místa především. Ale těm bude stejně lepší
se letos vyhnout, neboť se zcela jistě stanou cílem ostatních „nájezdníků“. Tedy Český ráj,
Česko-Saské Švýcarsko, Krkonoše, Moravský kras nebo třeba Adršpašsko-Teplické skály asi
nebude to pravé místo ke strávení pohodových chvil. Je třeba se porozhlédnout jinde. Tam,
kde je to hezké, ale úplně se o tom neví. Přehled takových blízkých míst nabízím po zapátrání v mé paměti níže. A jelikož my už je známe, vyrazíme letos pod stan do Slezska, do Rychlebských hor, které jsou sice poněkud vzdálenější, neznáme je, ale měly by být krásné
a teoreticky poměrně opuštěné.Tak uvidíme. A třeba nakonec do toho zahraničí (polského)
přeci jenom taky nakoukneme.
Přeji vám pevné zdraví (dobre zdrowie), hezké prázdniny (miłe wakacje), a pokud vám některý z mých tipů pomůže, budu rád.
Vladimír Novák, zastupitel

Tip 1 – Přírodní park horní Střela, Žihle, Manětín,
Rabštejn nad Střelou
skalní útvar Viklan

AUTOR: Jitka Kočišová (pořízeno 6. 10. 2018)
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V nadmíru romantickém koutu české krajiny, na severu plzeňského kraje, si řeka Střela
obtížně vydobyla dvanáct kilometrů dlouhé
hluboké a křivolaké údolí se skalnatými svahy. Přidáme-li kouzelnou atmosféru starodávného mini města Rabštejna, tísnícího se
na skalnatém ostrohu nad řekou, je to místo
jako stvořené pro klidnou a dojmy nabitou
dovolenou.
Tipy na výlet: Hrad Rabštejn, barokní město
Manětín, žulová monstra Dědek a Bába, skalní

útvar Viklan, stolová hora Vladař, přírodní rezervace Kozelka u Nečtin (zejména pro horolezce), Zlatý lom u Jedvanin s ledovou jámou.
Tip na ubytování: Školící a výcvikové zařízení správy služeb hlavního města Prahy (Žihle,
letovisko Poustky), Biofarma Belina Nežichov, PENZION U STARÝHO MLEJNA

Tip 2 – Přírodní park Úterský potok, Šipín, Bezdružice,
Konstantinovy lázně, Hradišťský vrch
Přírodní park se rozkládá v údolí Úterského potoka a dolního toku potoka Hadovka.
Jedná se o zalesněná údolí, která jsou, nejen
kvůli pěkné přírodě, ale také řadě památek,
turisticky oblíbená. Parkem prochází naučná
stezka, jejíž součástí je hradiště Bezemín, zřícenina hradu Gutštejn, hradiště Šipín nebo
kostel sv. Barbory v Šipíně.
Oblast je vhodná nejen na turistické výlety
(např. naučná stezka „Údolím Úterského
ZDROJ: Lesy ČR
a Nezdického potoka“), ale rovněž na cyklovýlety.V Konstantinových Lázních je možné navštívit léčebné lázně nebo wellnesscentrum.
Tipy na výlet: Naučná stezka „Údolím Úterského a Nezdického potoka, Konstantinovy
Lázně, hradiště Šipín, zřícenina hradu Gutštejn, přírodní koupaliště v čedičovém lomu Hradišťský vrch u Konstantinových lázní, Falkenštejnský vodopád
Tip na ubytování: Peckův Mlýn…(opravdová pecka ), KEMP LA ROCCA
zřícenina hradu Gutštejn

Tip 3 – Slavkovský les, Mariánské lázně, Kladská, Lázně Kynžvart,
Prameny, Bečov nad Teplou,Teplá
Lesnatá náhorní plošina Slavkovského lesa
mezi třemi lázeňskými městy v karlovarském
kraji vás překvapí krásou a opuštěností zároveň. Je tu co obdivovat. Například minerální
prameny a jejich divoké výrony, kterých tu
najdete přes tisíc, lesní rybníky, horská rašeliniště nebo hluboké lesy.
Oblast je vhodná jak na turistické výlety, tak
na cyklovýlety.
Tipy na výlet: Přírodní rezervace SmraZDROJ: Kudy z nudy
ďoch, Naučná stezka Kladská, Mariánské lázně (zpívající fontána), státní zámek Kynžvart, relikviář sv. Maura, Muzeum kasiček
a žehliček (Bečov nad teplou), Klášter premonstrátů Teplá, Rezervace Křížky, rozhledna
na Krásenském Vrchu,
Tip na ubytování: Lovecký zámeček Kladská, Biofarma Belina Nežichov
Naučná stezka Kladská
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Tip 4 – Padrťské rybníky
Ideální na jednodenní výlet. Turistický či cykloturistický. Nachází se v Brdech.
Ani desítky let, kdy byl vojenský újezd veřejnosti téměř neprodyšně uzavřen, nedalo zapomenout na perlu Brd, Padrťské rybníky a jejich okolí. Místo, kde se už dávno před válkou
začala slibně rozvíjet turistika a rekreace a které svým půvabem oslovilo většinu těch, kteří
je navštívili. Není divu, že když byla v roce 2008 vyznačena a veřejnosti o víkendech zpřístupněna cyklostezka z Trokavce na Teslíny (s odbočkou na Nepomuk a Bukovou), okamžitě
se stala tato lokalita poutním místem milovníků přírody.
Oblast Padrtě je jednou z ochranářsky nejcennějších lokalit CHKO Brdy. Aktuálně je zde
nově otevřena naučná stezka Okolím Padrťských rybníků.

Tip 5 – Luciferovo peklo, Centrum Caolinum Nevřeň
Ideální na jednodenní výlet pro rodiče s dětmi nad 4 roky, bez domácích mazlíčků. Nachází se cca 15 km od Plzně směrem na Karlovy Vary.
V kaolinovém dole v Nevřeni můžete dodnes obdivovat výsledky ruční práce horníků.
V dole, který sloužil v 19. století k těžbě kaolinu, se dochovaly původní chodby. Některé
z nich mají výšku až 12 metrů a šířku 8 metrů. Na jejich stěnách jsou viditelné známky
po ručním kopání i černé skvrny, pravděpodobně po očouzení karbidovými lampami. Na stropě jedné z chodeb je dochovaný hornický
znak s letopočtem 1891.
Nevřeňský kaolinový důl můžete znát z oblíbené pohádky Čertí brko.

Kyšičtí myslivci
i v těchto teplých
dnech myslí na
zvířátka v lese
a připravují
pro ně pítka.
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ze sportu
SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2019/2020 BYL ANULOVÁN
Za normálních okolností bychom v tomto čase informovali o výsledcích našich družstev.
Epidemiologická situace a s ní spojené opatření Vlády České republiky a Ministerstva zdravotnictví však měly za následek anulování všech soutěží dospělých kategoriích, což nás
v letošním ročníku obzvláště velmi mrzí, neboť muži po podzimní části vedli 2. ligu a měli
nakročeno k historickému postupu do 1. ligy.
O soutěžích mládeže má být rozhodnuto v aktuálním týdnu s tím, že vrcholné akce mládeže, na které mají našlápnuti naši mladší žáci jsou prozatím odloženy na blíže neurčený
podzimní termín.
Přesto, že házenkářům bylo znemožněno soutěžní klání, neznamená to, že zahálí. Neplánovaná pauza byla využita na údržbu víceúčelového hřiště, se kterou souvisí i oprava havarijního stavu části zázemí pro diváky. V rámci údržby a opravy bylo členy TJ Sokol Kyšice
odpracováno v průběhu dubna a května více jak 400 brigádnických hodin.
Snad nám situace dovolí a v podzimní části soutěžního ročníku 2020/2021 se s našimi věrnými na opraveném hřišti setkáme a budeme se opět všichni bavit naším národním sportem.

GEODETICKÉ PRÁCE
Jiří Raška

• geometrické plány – rozdělení parcel
• zakládání a zaměření novostaveb
• legalizace černých staveb
• vytyčení vlastnických hranic
• výškopisné zaměření – podklady pro projekt
+420 777 122 283 raskaj@centrum.cz sídlo: Kyšice ev. 40
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TJ SOKOL K YŠICE
srdečně zve na
32. ročník

TURNAJE GENERACÍ
V NÁRODNÍ HÁZENÉ
který se uskuteční
v sobotu 15. srpna 2020 od 13.00 hodin
na hřišti v Kyšicích.
Již tradičně se střetnou družstva všech věkových kategorií.
Po skončení turnaje bude tradiční přátelské posezení.
Těšíme se na Vaši účast.
Za TJ Sokol Kyšice, z. s.
Jan Baumruk v. r., předseda

PRÁZDNINOVÉ ZPÍVÁNKY V KYŠICÍCH
červenec a srpen 2020
CO: Jednorázové hudebně-pohybové lekce pro děti ve věku cca od 1,5 roku
do 4 let v doprovodu rodiče nebo prarodiče
KDY: pondělí 20.7.
pondělí 27.7.
pondělí 10.8.
pondělí 24.8.
Vždy od 10 do 10.45 hodin
KDE: Malý sál KD v Kyšicích
KDO: Mgr. Jaroslava Čejková pod záštitou ZUŠ Chrást
JAK: Přihlaste se telefonicky nebo SMS na 608 759 593 do předcházejícího pátkuLekce se uskuteční při přihlášení minimálně 5 dětí na daný termín.
PLATBA: 50,-Kč za dítě
S SEBOU: pití, přezůvky, plyšáka, karimatku (deku)
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DĚTSKÝ DEN

V pátek 29. května proběhl na louce u kulturního domu Dětský den 2020. Naše obavy z malé účasti na první větší akci v obci
po koronavirové přestávce se naštěstí
nenaplnily. Moc za to děkujeme. Soutěžit na dvanácti stanovištích přišlo 99 dětí.
Za doprovodu rodičů a prarodičů děti
zvládly všechny sportovní i dovednostní
disciplíny. Na každém stanovišti dostaly dvě
skleněné kuličky, za které si pak na závěr
FOTO: Tomáš Novotný
mohly nakoupit odměny.
Děkujeme za pomoc s organizací místnímu Sboru dobrovolných hasičů, Tělovýchovné jednotě - Sokol Kyšice a ostatním dobrovolníkům. Celkem pomáhalo přes třicet aktivních
kyšických občanů, kteří mají rádi děti.
Jan Navrátil

NOVINKY ZE ZUŠ CHRÁST

Po koronavirové odmlce se opět rozezněla
hudba a dětský zpěv a smích na dopoledním
kroužku pro děti a jejich rodiče a obě dopolední pondělní skupiny od poloviny května
tančily, zpívaly a hrály na hudební nástroje
v malém sále KD v Kyšicích. O prázdninách
mohou rodiče malých dětí využít jednorázové lekce, o kterých se dočtete na jiném
místě tohoto zpravodaje. Od září připravujeme opět pravidelné pondělní zpívánky,
pro menší děti dopoledne a pokračovací
odpolední hodinu pro děti, které již půjdou
do mateřské školy. O bližší info a přihlášku
Děti z kroužku Zpívánky.
pište na jary.smolakova@gmai.com.
Tradiční červnový koncert kyšické a dýšinské pobočky ZUŠ Chrást se sice přesouvá
na podzimní čas, ale o to víc se budeme těšit na početné a hudbymilovné kyšické publikum
a v sále jsme již v červnu pilně cvičili. Někteří klavíristé zde při přehrávce převzali svoje letošní vysvědčení. Během května a června pro vás naši žáci připravili několik video koncertů,
které najdete na webu školy www.zus-chrast.cz
Krásné letní dny vám za ZUŠ Chrást přeje Mgr. Jaroslava Čejková
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Vážení občané,
v letošním školním roce odchází z Mateřské školy Kyšice 12 předškoláků. S dětmi jsme
nacvičili krátké hudebně-pohybové vystoupení ke slavnostnímu rozloučení. Děti se těšily
na překvapení, které pro ně nachystaly paní učitelky. Milé i dojemné rozloučení se konalo
na zahradě mateřské školy. Děti dostaly balíček potřeb do 1. třídy, pamětní list a knihu pro
první čtení. Po šerpování pak vypustily barevné balónky nad jejich školku. Kam asi doletí…??
Tak jako ten balónek opouští MŠ, tak odcházejí do ZŠ - Hahn Simon, Křížová Lucie, Kubový Filip, Laník Nikolas, Metličková Nela,
Missberger Tadeáš, Mourek Kryštof, Müllerová Emma, Šole Patrik, Štruncová Andrea,
Trkovská Šarlota,Volfová Nella.
Děkujeme za společně strávený školní rok
2019/2020, který nebyl rokem jednoduchým, ale i díky spolupráci s rodiči jsme
ho zvládli. Přejeme Vám pohodové letní
prázdniny. Školákům přejeme hodně úspěchů v ZŠ a na ostatní děti se těšíme opět
na viděnou 1.září 2020.
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OBEC KYŠICE POŘÁDÁ

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

POHÁDKOVÝ SVĚT
HLEDÁ SE NEMO
H
13.–17.7.2020
CENA: 800 KČ
DĚTI ČEKÁ CESTA OCEÁNEM, NA KTERÉ POZNAJÍ SPOUSTU NOVÝCH
KAMARÁDŮ! BĚHEM TÁBORA ZAJIŠTĚN VÝLET DO ZOO PLZEŇ NEBO DO ZOO
PLASY.
OD 7:30 DO 16:30 V KULTURNÍM DOMĚ KYŠICE (PO DOHODĚ S VEDOUCÍMI
MOŽNÉ DĚTI VYZVEDNOUT DŘÍVE)
VHODNÉ PRO DĚTI OD 4 DO 8 LET.
VEDOUCÍ: MONIKA MRÁZOVÁ, ELIŠKA BERANOVÁ, ŠÁRKA BERANOVÁ

V CENĚ ZAJIŠTĚNÍ OBĚDŮ A DVOU SVAČIN, PITNÝ REŽIM, VSTUPNÉ A CESTOVNÉ NA VÝLETY.
PŘIHLÁŠKA NA STRÁNKÁCH OBCE.
VÍCE INFORMACÍ NA 725 041 042.
VÍ
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OBEC KYŠICE POŘÁDÁ

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

HUDBA A
DOBRODRUŽSTVÍ
10.–14.8.2020
CENA: 800 KČ
DĚTI SI VYZKOUŠÍ RŮZNÉ VÝTVARNÉ A HUDEBNÍ
AKTIVITY, NAUČÍ SE SPOUSTU NOVÝCH PÍSNIČEK A
ČEKÁ JE MNOHO HER A VÝLETŮ.
OD 8 DO 17 HOD V ZUŠ CHRÁST (PO DOHODĚ S
VEDOUCÍMI MOŽNÉ DĚTI VYZVEDNOUT DŘÍVE)
VHODNÉ PRO DĚTI OD 5 DO 15 LET.
VEDOUCÍ: PAVLA SOVOVÁ, TOMÁŠ NOVOTNÝ

V CENĚ ZAJIŠTĚNÍ OBĚDŮ A DVOU SVAČIN, PITNÝ REŽIM, VSTUPNÉ A CESTOVNÉ
NA VÝLETY.
PŘIHLÁŠKA NA STRÁNKÁCH OBCE.
VÍCE INFORMACÍ NA 725 041 042.
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KORÁLKOVNA KYŠICE
www.koralkovani.eu
Alena Pechová
Alena Šimková
Radka Johánková

Scházíme se v Korálkovně, na adrese Stará Ulička 111, Kyšice. Můžete si nás koupit ručně
vyráběné náhrdelníky, náramky, přívěsky, náušnice, ozdoby, dekorace. Tvoříme z minerálů, skleněných korálků, drátků, provázků, pracujeme s různými materiály. K prodeji máme
i kompletní sady k tvoření, s podrobným návodem a vším co potřebujete. Pořádáme kurzy
pro děti i dospělé. V Kyšicích organizujeme Velikonoční a Vánoční tvoření s výstavou. Účastníme se různých trhů a jarmarků, na které rádi připravíme tvoření pro návštěvníky.Ve škole
v Dýšině vedeme kroužek korálkování.
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Vstup zdarma

Obec Kyšice Vás zve na

Historické odpoledne
slavnosti zemské cesty
Program:
Středověké hry a úkoly pro děti
Rudi Harden
Lorika
Soutěže
Hell Fire
20:00 Večerní program

Po celý den bude jarmark, dílničky RUPRT a
Korálkovna Kyšice

sobota 5. září 2020
14:00 | Náves Kyšice
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Vstup zdarma

