únor 2019

kyšický
zpravodaj

Vážení spoluobčané,
letošní únorové počasí nám připomnělo, jaké bývaly zimy dříve. Spousta sněhu, ledu, výrazné mrazy. Pohled na zasněžené ulice, domy a zahrady v nás vyvolával vzpomínky na naše
dětství a mládí, touhu zapomenout na každodenní spěch a opět si hrát. Bylo příjemné vidět,
kolik sněhuláků v obci vyrostlo, jak rychle se zaplnily „kyšické kopce“ rodiči s dětmi na saních a bobech. Dokonce jsme opět mohli v okolí obce potkat běžkaře.
Běh na lyžích má v Kyšicích své velké příznivce, kteří nás již několik let reprezentují na Jizerské 50. I v letošním roce si Jaroslav Beška, Dušan Rabada a Petr Sedlák vyzkoušeli svoji
fyzičku a v neděli 10. února úspěšně doběhli do cíle našeho největšího a nejznámějšího závodu v této disciplíně. Děkujeme jim za výbornou reprezentaci naší obce a přejeme hodně
sil do dalších ročníků.
Samozřejmě s sebou sníh a led přinesly i špatně sjízdné místní komunikace. Přestože jsme
v prosinci uzavřeli smlouvu s SUS PK o prosolování našich ulic, museli jsme od ní již v lednu
ustoupit, neboť sypač nemohl projet. Bránily mu v tom neohleduplně zaparkované vozy.
V současné době tedy zajišťujeme zimní údržbu opět sami – pluhováním a posypem. Solit
se může pouze pokud nesněží a neprší a teplota nesmí být nižší než -4 °C. Začínáme vždy
na komunikacích, kde je největší provoz, některé komunikace proto zůstávají pouze protažené. I přes tyto komplikace věřím, že si letošní zimu užijete.
Martina Beranová, starostka obce

1

Z jednání zastupitelů obce
Na jednání dne 13. 2.2018 zastupitelé obce projednali a schválili
• Ing. Petr Sedlák zvolen předsedou ﬁnančního výboru.
• za členy kontrolního výboru zvoleny Markéta Sikorová a Ing. Alena Lesová.
• za členy ﬁnančního výboru zvoleni Bc. Jana Rajzrová a Martin Baumruk.
• za členy stavební komise zvoleni Ing. Jan Čechura a Stanislav Pražák.
• starostku obce Mgr. Martinu Beranovou a zastupitele Ing. Petra Sedláka jako zastupitele
pověřené uzavírat manželství a další občanské obřady v souladu se zákonem č. 301/200
Sb. O matrikách.
• proplacení investičního výdaje minulého zastupitelstva – zastávky MHD dle objednávky.
Platba bude ponížena o cenu polepu v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
• poskytnutí dotace TJ Sokol Kyšice ve výši 11.700 Kč určené účelově na úhradu pronájmu
prostor velkého sálu KD.
• přijetí dotace č. 014D241008032 ve výši 2.500.000 Kč od MV na nákup cisternové automobilové stříkačky.
• rozpočtové opatření č. 8/ 2018.
• návrh rozpočtu pro rok 2019.
• prodej části pozemku parc. číslo 640/20 o výměře 128 m² - ostatní plocha (dle nového GP č. 94919/2018 pozemek 640/84 o výměře 128 m²), jejímž je prodejce výlučným vlastníkem, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 10001, k.ú. Kyšice u Plzně,
okres Plzeň-město u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště
Plzeň-město, panu
za částku 250 Kč/m2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o prodeji.
• záměr obce Kyšice o pronájmu nebytových prostor o výměře 325 m² podlahové plochy
v přízemí Kulturního domu Kyšice – velký sál, šatny a sociální zařízení, a nebytových prostor o výměře 138 m² podlahové plochy v prvním patře Kulturního domu Kyšice – malý
sál, Ke Hřišti č.p.185, na st.p. č.214, jehož je pronajímatel výlučným vlastníkem, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 10001, k.ú. Kyšice, obec Kyšice u Plzně, okres
Plzeň- město u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město
pro sportovní, kulturní a společenské akce za cenu dle platného ceníku.
• cenu stočného na rok 2019 ve výši 30,45 Kč.
Diskuze a informace z obce
• Veřejná doprava – posunutí některých spojů způsobilo potíže občanům, nedostanou se
včas do práce, je špatné spojení ze školy, některé autobusy nezajíždí k dýšinské škole –
starostka obce sdělila, že situaci zná, již zaslala připomínky na Plzeňský kraj, který dopravu
organizuje, a bude jednat o možných změnách.
• Obchvat obce – vzhledem k velké zatíženosti obce především nákladní dopravou a současnému zprovoznění Dolanského mostu bez omezení tonáže došlo k obnovení jednání
o obchvatu. V letošním roce bude zpracována dokumentace k územnímu rozhodnutí,
na což jsou již Plzeňským krajem vyčleněny ﬁnance. Také došlo ke změně zákona, takže
je možné žádat o územní rozhodnutí a zároveň řešit problematiku vlastnictví pozemků.
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• Informace o vodném – vodné na rok 2019 bylo stanoveno na 65,99 Kč/m3, oproti
64,81 Kč/m3 v roce 2018.
• Občané si stěžovali na znečištěné komunikace v ulici Jižní a Štemberova – vedení obce je
s ﬁrmou OMEGA C+M v téměř denním kontaktu, bohužel ze strany dodavatele nejsou
dodrženy termíny.
• Dotaz na vybudování vodovodu na Návsi - v současné době je zpracovaná studie na zokruhování vodovodu na Návsi. Pokud se nevymění přívodní potrubí, není možné vodovod
zbudovat. Jelikož nejsme majiteli potrubí, budou se zastupitelé snažit působit na Vodárny, aby došlo k potřebné úpravě na potrubí. V následujícím roce obec počítá s výdajem
na stavební povolením na stavbu vodovodu na Návsi.
• Dotaz na komunikace v Nouzově – komunikace budou upraveny v jarních měsících.
Magda Cubrová, referentka OÚ Kyšice

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM
Jak všichni víte, letošní zima není na sněhovou nadílku skoupá. Udržovat komunikace
a chodníky bez sněhu je pro obec velmi náročné a máme jen omezené možnosti jak to
řešit. Proto bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří nám pomáhají a v blízkosti své nemovitosti sníh uklízí.
Jan Navrátil, místostarosta obce

OBECNÍ KNIHOVNA
Úprava prostor po bývalé ordinaci s čekárnou stále probíhá. Bylo vymalováno, položeno
nové PVC, zakoupeny police. Koncem února dojde k přestěhování knih. Od března se budeme těšit na naše čtenáře v novém prostředí. Přijďte se podívat a nezapomeňte s sebou
vzít také svoje děti! I pro ně je v knihovně bohatá nabídka zajímavých knížek.
Otevírací doba zůstává i nadále dvakrát týdně, každé pondělí od 16 do 17:30 a každou středu od 17:30 do 19 hodin. Čtenářský průkaz je zdarma.Výpůjční doba 2 měsíce. Čtenáři mají
stále možnost vybírat tituly také v katalogu plaské knihovny a přes knihovnici je objednat.
Jindřiška Nováková Švecová, knihovnice
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Jednotka sboru
dobrovolných hasičů
obce Kyšice
Do Kyšic u Plzně dorazila nová zářivě červená
cisternová automobilová stříkačka na podvozku
Tatra Terrno z produkce tuzemského nástavbáře
THT Polička a nese jméno Princezna. Do garáže
zacouvala 15. listopadu 2018.Tatra nahradí ve službě 39 let starou Škodu 706 RTHP jménem Máňa,
která sloužila v Kyšicích deset let a tři měsíce.
Ve stodvacetileté historii kyšických hasičů je to potřetí, kdy jim pro jejich práci byla svěřena
úplně nová technika, která má sloužit k ochraně majetku občanů a obce. Jinak to byla vždy
technika použitá a vyřazená.
Zásahová jednotka obce Kyšice je zařazena v kategorii JPO III. a stará se o katastr Kyšic
a Letkova a nová technika jí pomůže k lepšímu plnění úkolů. Jednotka Kyšice je předurčena
dle poplachového plánu na výjezd v prvním stupni poplachu společně s jednotkami HZS
SŽDC a HZS stanic Slovany a Rokycany na zásahy v železničním tunelu Ejpovice, který se
nachází na katastru obce.
S ﬁnancováním vozu za 6 685 250 korun včetně DPH pomohl obci dotací ve výši
500 000 korun také Plzeňský kraj a Česká kancelář pojistitelů z Fondu zábrany škod částkou 2 500 000 korun.
Slavnostní předání proběhlo 5. ledna 2019 před hasičárnou v Kyšicích, jejíž rekonstrukce
byla nedávno dokončena a stala se tak jednou z dominant obce. Slavnostního předání se
účastnili zástupci Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, zástupce THT Polička,
zástupci obce z minulého i současného volebního období, zástupce internetového serveru
Požáry.cz. Dále spoluobčané obce a kamarádi hasiči z okolních obcí s technikou. Chybět
nemohl ani pan farář z Dýšiny, který cisternu na závěr posvětil a zároveň byl posvěcen i patron hasičů svatý Florián, který je vystaven v průčelí hasičské zbrojnice.
Události jednotky:Technická pomoc
9.2. 2019 v odpoledních hodinách vyjeli tři členové jednotky s Tatrou do ulice Smrková
150, kde byl nahlášen zápach motorové nafty. Jednotka průzkumem na místě zjistila, že se
jedná o olejovou skvrnu na komunikaci o délce 30ti metrů. Olejová skvrna byla posypána
sorbentem Absodan v množství 20 kg.
Za JSDH Robert Barták
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zprávy z obce
Výstavba vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Jižní
Výstavba inženýrských sítí v ulici Jižní se
oproti plánovanému termínu dokončení
výrazně zpozdila.V sobotu 9. února proběhly tlakové zkoušky vodovodního potrubí,
v úterý 12. února pak odebrání a kontrola
vzorků. Tlakové zkoušky i kontrola vzorků
byly v pořádku a 15. února proběhlo napojení na stávající vodovodní řad. Do konce
měsíce by pak mělo dojít k úpravě komunikace (navezením recyklátu) a ukončení
stavby.Vzhledem k počasí, ve kterém budou
závěrečné práce i převzetí stavby probíhat, si obec ponechá zádržné, které zajistí případné následné úpravy komunikace.
Všem obyvatelům ulice Jižní se omlouváme
za podmínky, ve kterých museli strávit poslední tři měsíce.

Oprava kanalizačního
a vodovodního řadu
v ulici Štemberova
Ve Štemberově ulici proběhla na podzim
oprava kanalizačního řadu. Ještě se zde však
bude provádět výměna vodovodního řadu,
kterou zadal a hradí vlastník vodovodu Vodárenská a kanalizační a.s.Vzhledem k tomu,
že v současné době ﬁrma OMEGA C+M
provádí výstavbu v Jižní ulici, je zřejmě, že
k dokončení stavebních prací včetně uvedení komunikace a vjezdů do jednotlivých
domů do původního stavu dojde až na jaře
2019, dle vyjádření zástupců ﬁrmy nejpozději do konce května. V průběhu února
a března dojde k dosypu zeminy, případně
recyklátu tak, aby vzniklé prohlubně neohrožovaly a neomezovaly chodce ani projíždějící či zajíždějící vozidla. Obyvatelům

Štemberovy ulice se omlouváme za ztížené
podmínky i za výrazné prodloužení termínu
dokončení prací.

Veřejná doprava
Vzhledem k potížím, které způsobily prosincové změny jízdních řádů MHD, jsme
společně se starosty okolních obcí vyvolali
jednání s Plzeňským krajem a POVEDem
a povedlo se nám dohodnout úpravy jízdních řádů, které platí již od 4. února. Z Kyšic
do Plzně nyní jezdí více spojů, zlepšila se
i doprava dětí z dýšinské školy – zde došlo
ke změně zastávky, kam zajížděl školní autobus, a k přidání odpoledního spoje, aby děti
nemusely dlouho čekat. V březnu nás čeká
ještě jedna příjemná změna, dojde k doplnění spoje z Plzně do Kyšic v 18.00 hodin.
Některé cestující překvapilo, že nyní do Kyšic nejezdí pouze Dopravní podniky města
Plzně, ale i autobusy ČSAD. Je to způsobeno
tím, že kompletní mimoplzeňskou dopravu
nyní pro Plzeňský kraj zajišťuje POVED (Plzeňský organizátor veřejné dopravy), který
v letošním roce spolupracuje s více dopravci. Pro příští rok Plzeňský kraj plánuje
výběrové řízení na jednoho dopravce pro
celou oblast „Chrástecka“. Pro naše občany
by se úroveň ani četnost spojů měnit neměla, neboť v požadavcích jsou nízkopodlažní
autobusy a zachování rozsahu spojů.

Doprava v obci
V prosinci byl zprovozněn Dolanský most,
přes který nyní mohou jezdit vozidla bez
omezení tonáže. Zároveň od 1. února byla
uzavřena Zábělská ulice v Plzni, kde probíhá výměna kanalizačního řadu, takže auta,
která jedou do Chrástu musí využívat jednu ze dvou objízdných tras – přes Červený
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zprávy z obce
Hrádek a Dýšinou nebo přes Kyšice a Dýšinou. Objížďka bude trvat do konce května.
Obě výše uvedené skutečnosti způsobily,
že v obci na Letkovské, Horní Návsi, Návsi a Dýšinské došlo k výraznému navýšení
převážně kamionové dopravy, které obec
bohužel nemůže ovlivnit. Alespoň malou
útěchou je, že došlo k obnovení jednání
ohledně obchvatu. V letošním roce bude
zpracována úprava stávající dokumentace
k územnímu rozhodnutí a bude podána žádost o jeho vydání.

Dopravní situace
v lokalitě Na Hlíny
24. ledna proběhlo v malém sále KD setkání občanů, kterých se dotýká dopravní
situace související s výstavbou rodinných
domů v lokalitě Na Hlíny. Společně jsme
se dohodli, že v rámci zlepšení dopravy
v této části obce dojde k osazení dopravního značení v křižovatce Letkovská, Horní
Náves, Na Čermu, k úpravě povrchu místní
komunikace Na Čermu a k projednání výměny potrubí vysokotlaku vodu s VaK, a.s.
Přeložku potrubí je nutné provést ještě
před výstavbou nové komunikace spojující
postavené domy s ulicí Na Hlíny. Zároveň se
všichni přítomní shodli na nutnosti umístit
zpomalovací prvky na všechny komunikace
vedoucí k této nově se rozvíjející lokalitě.
Další setkání občanů je naplánováno na konec dubna.

Malý sál KD
Pro letošní rok je naplánovaná kompletní
oprava malého sálu. Začalo se zateplením
stropu, které proběhlo v prvním únorovém
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týdnu. Do konce měsíce plánujeme výměnu kotle, následovat bude oprava parket
v malém sále i kuchyňce, nalakování dveří,
osazení nových světel, výmalba malého sálu,
kuchyňky, chodby i schodů. Samozřejmě
dojde i k zakoupení nových žaluzií, záclon
a skříněk. Oprava by měla být dokončena
nejpozději do konce dubna.

Kn ihovna
Od 1. března získá knihovna v budově obecního úřadu důstojnější prostory. Stávající
čtenáře jistě potěší přehlednější uspořádání
knih i příjemnější prostředí a možná tato
změna přiláká i čtenáře nové.

SITULI
Krajský úřad Plzeňského kraje zamítl odvolání ﬁrmy Situli proti rozhodnutí Magistrátu
města Plzně, odboru stavebně správního,
takže ﬁrma Situli, která žádá o povolení
výstavby skladů (e-shopů), musí dodržet
termín 31. března 2019 pro doložení všech
dokumentů, jak ji ve svém rozhodnutí vyzval MMP OSS. V současné době obec s ﬁrmou Situli jedná pouze o uzavření dodatku
ke Smlouvě o smlouvě budoucí na věcné
břemeno – uložení kanalizace sloužící k odvodu dešťových a přečištěných vod do Hrádeckého potoka.

Svatý Bartoloměj – kaplička
V minulém Zpravodaji jsme vás informovali o opravě sochy z kapličky sv. Vavřince
na Návsi. Díky panu Maršálkovi se podařilo
zjistit, že opravená socha představuje svatého Bartoloměje, apoštola a mučedníka. Sv.
Bartoloměj je patronem sedláku, krejčích,

zprávy z obce
pastevců, horníků, pekařů, ale i vinařů, vazačů knih či řezníků. Opatruje i město Plzeň a bývá vzýván proti kožním a nervovým
chorobám. K Ježíšovi jej přivedl apoštol
Filip a Kristus ho přivítal slovy: „hle pravý Izraelita, ve kterém není lsti“ (J 1, 48).
Byl misionářem na Arabském poloostrově,
v Turecku, Indii a ve Velké Arménii. Ve městě Albanopoli (Bílé město) uzdravil dceru
arménského krále Polimia a ten se nechal
s celou rodinou pokřtít. Jeho bratr dal Bartoloměje ukřižovat a podle perského trestu
smrti z něho zaživa sedřít kůži.
V letošním roce se opravy dočkají i obě sochy andělů.

Obědy – možnost objednání
Ve spolupráci s ﬁrmou „Obědy od Ondřeje
a Toma“ se nám podařilo zajistit do Kyšic
dovoz obědů pro seniory (případně i další zájemce z řad veřejnosti). Obědy stojí
90 Kč za polévku a hlavní chod, výběr je
vždy ze dvou jídel. Je možné si objednávat
i samotné hlavní jídlo (75 Kč) nebo samotnou polévku (25 Kč). Jídla se objednávají
od čtvrtka do pátku vždy na celý následný
týden, vyzvedávat se budou na obecním úřadu. Zájemci získají bližší informace na OÚ.

Plánované kulturní
a společenské akce
V následujících týdnech a měsících se v obci
plánují následné kulturní a společenské
akce. 9. března všechny děti i dospělé zveme na tradiční Masopust, o týden později,
16. března, pořádají hasiči ve velkém sále
KD bál. Na Velikonoční tvoření vás do malého sálu KD 13. dubna zve Korálkovna, kte-

rá za ﬁnanční podpory obce pro všechny
připravila výrobu velikonočních dekorací.
V dubnu také obecní knihovna pro děti uspořádá pohádkový večer u příležitosti Noci
s Andersenem. 8. května proběhnou oslavy
konce II. světové války.V průběhu června se
uskuteční vítání nových kyšických občánků
a setkání seniorů. Posledních čtrnáct dnů
v srpnu do Kyšic již po osmé přijedou mladí
dobrovolníci z celého světa.V letošním roce
opět připraví pro všechny zájemce dva mezinárodní večery, na kterých nás seznámí se
svými městy či vesnicemi a připraví si pro
nás ochutnávku tradičních pokrmů, a pomohou vést dva příměstské tábory. První
v týdnu od 19. do 23. srpna je určen dětem
od 7 do 12 let, druhý od 26. do 31. srpna
dětem od 13 do 18 let. Zatímco menší děti
si budou hodně hrát, tvořit, chodit na výlety, starší budou většinu svého času trávit
aktivním procvičováním angličtiny. Bližší informace k táborům budou koncem března
vyvěšeny na webových stránkách obce. Přihlašovat se bude možné na obecním úřadu.
Od září bude obec ve spolupráci s Českým
svazem žen zajišťovat nepravidelné návštěvy přímých přenosů z Metropolitní opery
v plzeňské Olympii. Vstupenky v hodnotě
350 Kč si budou hradit zájemci, dopravu zajistí obec na své náklady. Pokud máte zájem
se těchto přenosů oper zúčastnit, nahlaste
se, prosím, na obecním úřadu. Zatím se jedná o nezávazné mapování zájmu, abychom
věděli, kolik vstupenek zajistit.
Martina Beranová
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Z HISTORIE OBCE KYŠIC
V letošním roce 2019 je Kyšicím 683 let. Z této bohaté historie obce si připomeňme některá jubilea.
V roce 1869 a letos tomu bude 150 let, kdy se 27. 6. 1869 konal na Skalkách u Kyšic velký
tábor lidu, kterého se zúčastnilo 20 000 lidí z nichž značná část byla v krojích. Tématem
tábora bylo: Proč lid náš se tak četně stěhuje z Čech a jak by se tomu dalo odpomoci.
Svolavatelem tábora byla plzeňská a rokycanská buržoasie. Promluvilo zde několik řečníků
z Plzně a Rokycan, ale i hlavní host tábora dr. Chleborád z Prahy. Na závěr tábora byla
schválena revoluce, která volala pro rozšíření samosprávného řízení a vyzývala k zakládání
podnikatelských spolků a zvelebení vlasteneckého průmyslu.
V roce 1829 byla před 190 lety postavena na návsi nová zděná kaplička, která byla zasvěcená sv.Vavřinci.
V roce 1899 byl v obci založen Spořitelní a záložní spolek. Prvním pokladníkem byl zvolen
Jan Štembera, místní kovář a otec a děd akademických malířů Josefa a Otakara Štembery.
V roce 1919, přesně 15. 6. 1919 se konaly první volby do zastupitelstva. Zvoleno bylo
19 občanů a z tohoto počtu byla zvolena pětičlenná obecní rada. Starostou byl zvolen Vojtěch Šneberger, který v této funkci působil 14 let.
Téhož roku dne 6. 9. zastupitelstvo obce rozhodlo, že budou všem dětem místní školy
všechny školní pomůcky zdarma, což byl na tehdejší dobu pokrokový čin.
V roce 1929 byly provedeny opravy na okresních komunikacích mezi obcemi Chrást – Dýšiná – Kyšice – Starý Plzenec.
V roce 1979 udělil Místní národní výbor akademickému malíři Otakaru Štemberovi čestné
občanství obce Kyšic za dlouholetou aktivní činnost na rozvoji kulturního života v obci.
Jan Barčuk

PLES OBCÍ KYŠICE A DÝŠINA
Dne 5. ledna 2019 se konal
Tříkrálový ples obcí Kyšice
a Dýšina. O hudební doprovod se postarala jako
každý rok skupina Jenny.
Své sportovní nadšení
předvedla skupina deseti
slečen a dam, která plnému
sálu předvedla aerobní cvičení na minitrampolínách.
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NOVINKY ZE ZUŠ CHRÁST
V závěru loňského roku jsme v malém sále KD v Kyšicích oslavili koncertem zakoupení nového pianina Petrof. Paní starostka Martina Beranová
společně s ředitelkou ZUŠ Chrást
Pavlou Sovovou popřály společně
novému nástroji spoustu krásných
tónů. Kromě slavnostního vánočního
koncertu se v zaplněném malé sále
konala také vánoční přehrávka a další akce chystáme pro kyšické občany
v jarních měsících.
Koncerty jsou sice naší nejviditelnější
činností, ale to hlavní je studium hry
na nástroje. Proto zveme zájemce,
kteří chtějí hrát na klavír, ﬂétnu, kytaru, housle, hoboj, klarinet – k přijímacím zkouškám, které se letos konají ve dnech 21. 5. – 23.5. Přihláška se podává elektronicky,
najdete ji na www.izus.cz. Děti z Kyšic navštěvují obvykle naší pobočku v Dýšině. Další
informace o výuce naleznete na webu www.zus-chrast.cz
V nejbližším měsíci zveme srdečně naše příznivce 22.2. od 19.00 na divadelní představení
Kozina, které naše škola spolupořádá v Lidovém domě v Chrástu. Hudbou přijedou naši
žáci potěšit také děti v kyšické mateřské škole a zpříjemní jim jeden z jarních dnů.
Za ZUŠ Chrást Mgr. Jaroslava Čejková

JIZERSKÁ 50
Letos se konal 52. ročník populárního závodu
v běhu na lyžích Jizerská 50. Obec Kyšice zde reprezentovali pánové Jaroslav Beška (účastní se pravidelně již od roku 2003) a Dušan Rabada a Petr
Sedlák, kteří se přidali v roce 2015.

FOTO:Věra Bešková
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ZÁPIS DO 1.TŘÍDY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DÝŠINĚ
Zápis do 1.třídy dýšinské základní školy proběhne ve čtvrtek 4.dubna od 14.30 do 17.30
hod. v budově základní školy v Dýšině. Pro předškoláčky a jejich rodiče, kteří by se chtěli
podívat, jak to v první třídě chodí, nabízíme možnost podívat se do současné první třídy
společně s dýšinskými dětmi v pátek 29.března od 8.45.
První třídy se ve školním roce 2019/2020 ujme zkušená paní učitelka Lenka Dolanová. Učí
děti matematiku metodou profesora Hejného a skvěle ovládá interaktivní tabuli, která se
stává v hodinách vhodnou didaktickou pomůckou.
Ve středu 6.3. v 15.45 zavítáme společně se základní uměleckou školou v Chrástu do mateřské školy v Kyšicích, abychom seznámili kyšické děti a jejich rodiče s tím, co ZUŠ Chrást
a ZŠ Dýšina svým žákům nabízí. Součástí setkání bude i hudební program připravený žáky
ZUŠ Chrást, z nichž mnozí navštěvují právě základní školu v Dýšině.
Prvňáčky se snažíme začlenit co nejlépe do nového prostředí. K tomu nám pomáhá komunikace s mateřskou školou, odkud dítě přichází. Během prvního týdne prvňáčky do školy
doprovázejí žáci 9.třídy. Soužití s prostředím napomáhá i školní družina, která je velmi
oblíbenou pro nápadité aktivity, které paní družinářky vymýšlejí. Od září při družině otevřeme klub deskových her, který doplní pestrou nabídku volnočasových kroužků. Pokud se
prvňáčci stanou zároveň muzikanty ZUŠ Chrást, poskytujeme jako základní škola prostory
k výuce základní umělecké škole tak, aby dětem dobře navazovala na rozvrh.
Naše škola prochází v současné době řadou proměn. Od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021
bude na naší škole realizován projekt
Brána dýšinské školy otevřená (Šablony
II), který nám umožňuje využít dotaci
1.351.000Kč pro základní školu, mateřskou školu a školní družinu na ﬁnancování
aktivit, které z běžného rozpočtu nejsou
proveditelné či by byly realizovatelné jen
obtížně (např. sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, týmové vyučování dvou učitelů,
projektové dny, nákup 30 tabletů a jejich využití ve výuce,…). Dále čekáme na schválení
projektu na modernizaci učebny počítačů a dílen v hodnotě 9.100.000 Kč. Na Plzeňský kraj
jsme v únoru podali dvě žádosti o dotaci. Jednu na preventivní program pro děti, který se
zaměřuje na vztahy mezi žáky a prevenci sociálně patologických jevů, druhou na realizaci
jazykového kurzu pro žáky v Anglii, který prohloubí komunikativní dovednosti žáků a tím
i spolupráci s partnerskou školou v USA. V říjnu oslaví první výročí svého fungování žákovský parlament, kterým děti učíme, jak se aktivně zapojit do dění kolem nich. O dalších
činnostech školy se více dozvíte na našich webových stránkách www.zsdysina.cz.
Mgr. David Klimeš, ředitel ZŠ Dýšina
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JARNÍ KORÁLKOVÁNÍ
V Korálkovně se už těšíme
na jaro a Velikonoce. Tvoříme kytičkové ozdoby, jarní
dekorace a připravujeme Velikonoční tvoření, které bude
v sobotu 13. dubna 2019
od 14. do 18. hod. v Malém
sále KD.Těšíme se, že se opět
setkáme se všemi, co rádi
tvoří. Stejně jako na posledním tvoření o Vánocích jsme
připravili zajímavou dekoraci
z přírodních materiálů a další
dílničky. Tvoření máme připraveno pro děti i dospělé.
Můžete přijít se i jen podívat,
posedět a popovídat, dát si
kávu nebo čaj.
Jinak se s námi můžete vidět
v Korálkovně, kde býváme
v pátek odpoledne. Na našem
webu www.koralkovani.eu
najdete, kdy můžete přijít,
jaké téma na tvoření máme
připraveno. Případně se můžeme domluvit, co byste si
u nás chtěli vyrobit. Stále jsou
k dispozici sady na náramky
z minerálů, náramky pro slečny s různými přívěsky nebo střapečky, náramky paracord s kompasem nebo náramky shamballa s třpytivými korálky.Vstupné do Korálkovny je zdarma, platíte
jen za výrobek, který si u nás zhotovíte.
Kromě pátků v Korálkovně se s námi můžete potkat na kurzech, které v Korálkovně pořádáme. V poslední době je oblíbený kurz MIXMEDIA, na kterém si vyberete výrobek k dekorování a různými materiály ozdobíte a obarvíte barvami, pastami a spreji. Myslím, že se
dosud dětem i dospělým výrobky moc povedly a tvoření si užili. Pokud máte zájem, pořádáme
i kurzy na přání pro skupiny kamarádů.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Za Korálkovnu Kyšice
Alena, Alča a Radka
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OKÉNKO Z OBECNÍ KNIHOVNY
Vážení čtenáři,
dovolte mi malou vzpomínku na občana, který v Kyšicích prožil téměř celý život, pana Josefa Syrového.
V září minulého roku opustil tento svět, ale zanechal
zde po sobě díla, která Vám chci představit.
První brožuru, zpracoval ve spolupráci s panem
Karlem Foudem, s názvem Muži pplk. Sítka byla
vydána Obcí Kyšice v roce 2008 za ﬁnanční podpory Plzeňského kraje a Magistrátu města Plzně.
Pojednávala zejména o osvobození naší obce a cestě Kombinovaného oddílu Čs. samostatné
obrněné brigády.
Další brožuru Oslava v Kyšicích zpracoval pan Syrový u příležitosti Sjezdu rodáků obce
v roce 2013 a vydala ji Obec Kyšice jako dárek pro pozvané rodáky i občany. Pravděpodobně
ji máte každý doma. Další v pořadí třetí brožura, s názvem Těžba železné rudy v podzemí
na Ejpovicku pojednává o výskytu železné rudy a jejím zpracovávání v katastru naší obce
a jejím okolí.V poslední brožuře s názvem Železorudné doly a hrudkovny Ejpovice pan
Josef Syrový popisuje výrobu tzv. hrudek ze železné rudy v podniku, který svou jihovýchodní
částí zasahoval do katastru naší obce. Hlubinu dolu zaplnila voda řeky Klabavy a vzniklá vodní
plocha je nyní známá jako Ejpovické jezero.
O historii vojenství, zejména o událostech konce druhé světové války v našem regionu se
zajímal řadu let. V roce 2015 se mu podařilo vydat publikaci 6 let mimo domov s řadou
dobových fotograﬁí, z nichž některé jsou přímo unikáty.
Na sklonku roku 2016 se podařilo panu Syrovému dokončit knihu s názvem Kyšice. Jedná se
o knihu fotograﬁí doplněnou stručnými a věcnými texty k 680. výročí vzniku naší obce. Tato
velice zdařilá kniha má krásnou vazbu a kvalita fotograﬁí je podpořená též kvalitním křídovým papírem. Vydal ji s nákladem 500 ks Obecní úřad Kyšice za celkové náklady 93 640,- Kč.
Firmy SŽDC, s. o., Metrostav, a.s., Subterra, s. r. o. a IPPE, s. r. o. přispěly obci na knihu celkovou
částkou 40 000,- Kč. Knihu je možné zakoupit na obecním úřadě nebo na poště za 150,00 Kč.
V posledním jeho díle, kniha Od Hrudkoven k Industriálnímu parku Plzeň Ejpovice (
I.P.P.E.), kterou vydala ﬁrma I.P.P.E., je opět celá řada fotograﬁí dotýkajících se historie naší
obce. Knihu se ﬁrmě I.P.P.E. podařilo vydat až koncem předešlého roku. Autor se bohužel
jejího vydání nedožil.
Vy, milí čtenáři máte možnost, si knihy vypůjčit v naší obecní knihovně a věnovat malou vzpomínku na jejich autora.
Fotograﬁe je z roku 2016, kdy se pan Syrový dočkal významného ocenění. Pamětní medaili
Krajského vojenského velitelství Plzeň za dlouholetou spolupráci a podporu vojenských tradic mu 7. května 2016 předali pp. praporčík Jaroslav Tlsták a major Jindřich Plescher.
Jana Šnajdrová - kronikářka obce
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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 2018 probíhá v tělocvičnách v Kyšicích a v Ejpovicích zimní tréninková příprava všech družstev na jarní část soutěžního ročníku 2018/2019,
ke které se od ledna přidaly i zimní halové turnaje a kulturní akce, jejichž jsou národní
házenkáři pořadatelem či spolupořadatelem.
ZE SPORTOVNÍ ČINNOSTI TJ SOKOL KYŠICE
V sobotu 1.12.2018 se naši muži účastnili tradičního Mikulášského turnaje ve Vracově.
V tomto moravském městě ležícím v blízkosti hranic se Slovenskem se postupně, v pětičlenné základní skupině, utkali s družstvy 1. NH Brno, Mělice, TJ Sokol Svinov a TJ Chropyně, přičemž do dalších bojů postupovali první dvě družstva ze skupiny. Po dvou shodných
prohrách v poměru 4:6 s družstvy 1. NH Brno a Mělice, remizovali muži se Svinovem 3:3
a vysoko 7:1 porazili Chropyni, což jim stačilo „pouze“ na 4. místo ve skupině a konečné
8. místo na turnaji.

Na foto: Filip Schneiberg, Filip Matoulek,Tomáš Hošek,
Tomáš Šleis,Vojtěch Suchý, Ondřej Smola a Petr Smaha)
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Muži – osmifinále 45. ročníku Českého poháru dospělých
V neděli 20. 1. 2019 se muži zapojili do soutěžních bojů v osmiﬁnále 45. ročníku Českého
poháru dospělých. Turnaj, který z pověření svazu národní házené pořádal Baník Most NH,
se hrál 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 přišli muži o vítězství až 5 vteřin před koncem utkání, kdy soupeř vyrovnal
na konečných 13:13. Druhé utkání proti Baník Most NH bylo rovněž velmi vyrovnané, kdy
v prvním poločase tahal za delší konec provazu soupeř, po poločasu muži zlepšeným výkonem otočili stav utkání ve svůj prospěch a zvítězili nejtěsnějším rozdílem 17:16.Třetí a čtvrté utkání bylo v režii našich mužů, kdy nejdříve porazili TJ Spartak Modřany v poměru 20:15
a následně i TJ Vřeskovice 17:12. I díky tomu, že v posledním utkání programu osmiﬁnále
45. ročníku Českého poháru porazil Baník Most NH o jednu branku Sokol Tymákov B, stali
se naši muži vítězem osmiﬁnálové skupiny a zajistili si tak postup do čtvrtﬁnále 45. ročníku
Českého poháru, který se konal v sobotu 9. 2. 2019, již za účasti prvoligových družstev.
Muži – čtvrtfinále 45. ročníku Českého poháru dospělých
V sobotu 9. 2. 2019 se muži zúčastnili čtvrtﬁnále 45. ročníku Českého poháru dospělých,
na němž si zajistili účast díky vítězství v osmiﬁnálové skupině D.
Ve svém prvním utkání čtvrtﬁnále, se muži utkali s družstvem TJ Dioss Nýřany.Ve vyrovnaném utkání proti prvoligovému soupeři dokázali naši muži nakonec zvítězit v poměru 20:18.
Druhé utkání proti TJ Sokol Nezvěstice bylo od počátku až do konce rovněž vyrovnané,
kdy o vítězství dalšího prvoligového soupeře rozhodl rozdíl pouhé jedné branky. Ve třetím
utkání nastoupili muži proti TJ Plzeň-Újezd, několikanásobnému mistru republiky z posledních několika let. Utkání bylo opět velmi vyrovnané a nakonec skončilo remízou 14:14.
V posledním čtvrtém utkání se muži utkali s družstvem Baník Most NH a v utkání zvítězili
rozdílem pěti branek, ani tato výhra bohužel nestačila a muži se díky horšímu vzájemnému
utkání s TJ Sokol Nezvěstice umístili na 3. místě tabulky tj. prvním nepostupovém místě
do semiﬁnále 45. ročníku Českého poháru dospělých.
Dorostenky – Zimní halový pohár 2019 – neděle 6. 1. 2019
Jako první z mládežnických družstev se představilo v Zimním halovém poháru 2019 družstvo dorostenek. V neděli 6. 1. 2019 v nafukovací hale v Plzni - Bolevci změřila děvčata síly
s družstvy TJ Přeštice, Sokol Tymákov a TJ Litohlavy. Děvčata se díky dvěma prohrám a jedné výhře umístila na konečném 3. místě, které jim zaručilo postup do čtvrtﬁnále Zimní
ligy mládeže, které se odehraje v neděli 17. 2. 2019 ve sportovní hale v severočeském Žatci.
Starší žačky – Zimní halový pohár 2019 – neděle 13. 1. 2019
Jako druhé z mládežnických družstev se představilo v Zimním halovém poháru 2019 družstvo starších žaček. V nepostupové části soutěže děvčata v neděli 13. 1. 2019, v nafukovací
hale v Plzni – Bolevci, změřila síly s družstvy TJ Plzeň – Litice,TJ Sokol Blovice, Sokol Dobřív,
TJ Spartak Rožmitál, TJ Dioss Nýřany a KNH Litvínov B (mimo soutěž - družstvo severočeské oblasti). Na turnaji se starším žačkám vedlo střídavě a s bilancí 3 výher a stejného
počtu proher obsadily konečné 3. místo.
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Mladší žáci – Zimní halový pohár 2019 – neděle 20. 1. 2019
V neděli 20. 1. 2019 se představili na Zimním halovém poháru 2019 i naši mladší žáci.V postupové části poháru bylo přihlášeno celkem 7 družstev. Chlapci v nafukovací hale v Plzni
- Bolevci změřili síly s družstvy TJ Litohlavy, TJ Přeštice (mimo soutěž – se staršími chlapci)
Sokol Tymákov,TJ Sokol Ejpovice,TJ Spartak Rožmitál a TJ Dioss Nýřany. Na turnaji se mladším žákům dařilo stejně jako v podzimní části soutěžního ročníku 2018/2019, kdy podlehli
pouze družstvu TJ Litohlavy (nepočítaje utkání mimo soutěž s TJ Přeštice) a obsadili tak
velmi pěkné 2. místo.
Starší žác i – Zimní halový pohár 2019 – neděle 3. 2. 2019
V neděli 3. 2. 2019 se představilo na Zimním halovém poháru 2019 družstvo starších žáků.
Turnaje se účastnilo celkem 6 družstev. Chlapci v nafukovací hale v Plzni - Bolevci změřili
síly s družstvy TJ Dioss Nýřany, TJ Sokol Záluží, TJ Spartak Rožmitál, TJ Přeštice a TJ Božkov.
Na turnaji se starším žákům dařilo, první tři utkání s přehledem vyhráli a v utkáních o stupně vítězů velmi potrápili favority turnaje TJ Přeštice a TJ Božkov. S oběma soupeři drželi
chlapci do poloviny utkání remízový stav a až v úplném závěru dovolili soupeři navýšit svoje
vítězství. Chlapci tak s bilancí 3 výher a dvou proher obsadili 3. místo.
Mladší žačky – Zimní halový pohár 2019 – neděle 10. 2. 2019
V neděli 10. 2. 2019 se v Zimním halovém poháru 2019 představilo družstvo mladších žaček.V nafukovací hale v Plzni - Bolevci změřila děvčata síly s družstvy Sokol Tymákov, KNH
Litvínov (mimo soutěž družstvo severočeské oblasti), TJ Sokol Blovice, TJ Přeštice A, TJ
Přeštice B a TJ Sokol Nezvěstice. Děvčata na turnaji s celkovou bilancí 2 výher a 3 proher
(nepočítaje utkání mimo soutěž s KNH Litvínov) obsadila konečné 4. místo.
Kategorie přípravek mají ještě své Zimní halové poháry 2018 před sebou.Ve svých kategoriích budou naše barvy reprezentovat až v březnu – držíme palce.
Z KULTURNÍ ČINNOSTI Sokol Kyšice
Jako každý rok i letos uspořádá TJ Sokol Kyšice tradiční maškarní plesy. Jako první bude
v sobotu 16. 2. 2019 uspořádán ve velkém sálu Kulturního domu v Kyšicích MAŠKARNÍ
PLES, následně v neděli 17. 2. 2019 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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Hasičské novinky
SDH Kyšice pořádá
16. března od 20.00 ve velkém sále kulturního domu
hasičskou zábavu.
K tanci, poslechu, zpěvu a dobré náladě hraje kapela SEKVENCE Plzeň.

Přijďte si zatančit, zazpívat a pobavit se.
Srdečně zvou Hasiči Kyšice
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Mladí hasiči

Máme polovinu února a mladým
hasičům právě probíhá zimní
přestávka. Od minulého vydání
Kyšického zpravodaje jsme však
několik akcí měli. První akcí byla
19. listopadu návštěva vrtulníkové základny Letecké záchranné
služby Plzeň – Líně. Před několika lety jsme už základnu navštívili,
ale většina současných mladých
hasičů tu byla poprvé. Základnou
nás provedl pilot vrtulníku Honza Urban z Kyšic. Dokonce jsme
neplánovaně zažili ostrý poplach a odlet vrtulníku k zásahu. Honza nám ulétl, ale naštěstí se
nás ujal jeden z bývalých techniků základny a ukázal nám vše na záložním stroji.
Další akcí byla poslední soutěž roku 2018 - Mikulášská střelba v Ledcích, tradiční soutěž
ve střelbě ze vzduchovky, foukačky a luku. Díky velké marodce jsme sice nemohli přihlásit
celé družstvo, ale v jednotlivcích jsme byli úspěšní. V kategorii mladších byl náš Miroslav
Kuba ve foukačce třetí a Soﬁe Bartáková byla ve střelbě ze vzduchovky dokonce druhá.
Poslední akcí byla vánoční oslava. Každoročně zde máme pro děti malé pohoštění a rozdáváme i dárky. Dárek dostaly i naše dospělé členky sboru, kterým se v loňském roce narodila
dcera nebo syn – možná i budoucí mladý hasič. Na konci oslavy jsme dětem ukázali naše
nové vybavení, které jsme získali díky dotacím od obce Kyšice a Plzeňského kraje.
Za SDH Kyšice Alena a Jan Navrátilovi
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Staňte se součástí
Bidfood týmu!
Na depu Dýšina u Plzně přijmeme nové kolegy na pozice:

Skladník

Řidič sk. C

VÝHODY PRO NAŠE ZAMĚSTNANCE:
■
■
■
■

■

■
■

■

NOVĚ při nástupu hrubá mzda 28 000,25 dní dovolené
Sezónní příplatky
Příspěvky na
stravování
Zaměstnanecká sleva
na nákup potravin
Zvýhodněné volání
Po prvním roce příspěvek
na penzijní připojištění
Nástup možný ihned

Kontakt: Tereza Korousová, tel. +420 315 706 220,
personalni@bidfood.cz
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