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Milí spoluobčané, čtenářky a čtenáři,
letošní únor má mnoho podob. Dokázal nás překvapit svým studeným větrem i téměř jarním počasím, mrazivými rány i blátivými cestami. Jen sníh se nám celou zimu dost vyhýbal.
Což je velká škoda, neboť zasněžená kyšická náves s kapličkou má výrazné kouzlo.
Únor je také obdobím masopustu, kdy se má slavit, tančit, bohatě jíst a pít. V Kyšicích má
masopust již svoji tradici a jsem ráda, že vás všechny mohu pozvat na masopustní průvod
masek doprovázený koňským spřežením a živou hudbou, který začíná v sobotu 26. února
od 12 hodin u hostince Pod Lípou. Budeme rádi, když se zapojíte a společně s námi si masopustní veselí užijete. Do průvodu uvítáme všechny masky, tradiční i moderní, děti i dospělé.
Pokud nebudete mít čas nebo sílu procházet celou vesnici, můžete se přidat alespoň na část
cesty, nebo otevřít svoji domácnost a nabídnout maskám drobné občerstvení.
Přeji nám všem hodně radosti při vymýšlení i přípravě masek a poslední únorovou sobotu
dobré počasí, aby se nenaplnila lidová pranostika „Masopust na mrazu, někdo přijde k úrazu.“
Martina Beranová, starostka obce
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Odpady – věčné a nevděčné
Co způsobily odpady v lednu v naší obci?
• Občanům nepříjemné chvíle při zjištění,
že kromě cen energií, potravin a benzínu
se jim poměrně výrazně zdražil i poplatek
za svoz odpadu. U některých i spoustu
přemýšlení nad tím, zda skutečně potřebují velkou popelnici či dokonce dvě, případně, zda svoz dvakrát měsíčně, který se
zavedl, pro ně bude dostačující. A často
úvahy nad tím, kdo za změny může a proč
vlastně nastaly.
• Zaměstnancům obecního úřadu spoustu
práce navíc, neboť se museli naučit pracovat s novými počítačovými programy,
zvyknout si na nový způsob účtování poplatků, odpovídat na četné dotazy občanů, pomáhat vyplňovat přihlášky ke svozu
i souhlas se zasílám informací, vysvětlovat,
jak vše bude v novém roce fungovat, a často dokonce čelit těm, které výše poplatku
za svoz odpadu rozladila natolik, že si svůj
vztek přišli vybít na obecní úřad.
• A celé obci náklady navíc. Na nutný nový
program do počítače (jen ten stál téměř
patnáct tisíc), na mzdy zaměstnanců, na tisk,
poštovné, dopravu nových popelnic atd.
Takže, jak to vlastně s těmi popelnicemi
a odpady celkem je? Od letošního roku již
ze zákona nemohou svozové firmy, v našem
případě Ekosepar, vybírat poplatky od občanů. Partnerem se pro ně staly obce, které
naopak (ač o to vůbec nežádaly a rády by se
této povinnosti vzdaly) musí vybírat poplatky
od občanů. Navíc stát neurčil žádné konkrétní pravidlo, které by stanovilo výši poplatků
tak, aby byly pro všechny občany a ve všech
obcích stejné. Možnosti, jakým způsobem
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poplatek vybírat, byly dvě. A každá z nich je
pro určitou část obyvatel nespravedlivá. Zastupitelstvo mohlo rozhodnout, že budeme
vybírat poplatek za každého občana, který
má v obci trvalé bydliště, nebo za každou nemovitost, která se v obci nachází. Rozhodování to nebylo jednoduché, ale nakonec jsme
se přiklonili k platbě za domy. Výše poplatku
má pokrýt veškeré náklady obce spojené
s likvidací smíšeného komunálního odpadu
(tedy toho, který má končit v klasických popelnicích). Pokud bychom skutečně veškeré
náklady s tímto spojené započetli, byly by poplatky za odpady ještě vyšší. Platíme za svoz
Ekoseparu (každý svoz jedné 120 litrové
popelnice obec stojí 100,41 Kč), v případě potřeby zajišťujeme dovoz a výměnu
popelnice, tiskneme a rozesíláme složenky
a v budoucnu jistě i upomínky, roznášíme samolepky, řešíme změny, zodpovídáme dotazy
občanů atd.
Uvědomujeme si, že růst cen není pro nikoho příjemný, proto bychom rádi stejnou výši
poplatku zachovali i pro příští rok (přestože
ceny za skládkovné každým rokem výrazně
porostou). Z tohoto důvodu se v letošním
roce pokusíme poptat i jiné svozové firmy
a zajistit tak pro obec i všechny její občany
co nejvýhodnější cenu.
A když už jsme se pustili do diskuze o odpadech, tak připojím i náklady spojené s ostatními druhy odpadu. Za rok 2021 jsme zaplatili za:
nebezpečný odpad
47 862,00 Kč
objemný odpad
28 500,00 Kč
separovaný odpad
337 373,50 Kč
bioodpad
27 443,50 Kč
čištění kontejnerů
13 299,50 Kč
celkem
454 478,50 Kč

zprávy z obce
Od EKOCOMu jsme za využitelnou část separovaného odpadu (plast, papír, sklo) za celý
rok 2021 získali 124 313,50 Kč. Zde vidíme
velkou rezervu. Pokud se skutečně naučíme
třídit, pečlivě sešlapávat krabice i PET láhve,
nevhazovat do kontejnerů na tříděný odpad
to, co tam nepatří, získáme větší podíl využitelných surovin a více peněz do obecního
rozpočtu, které pak můžeme využít například na kulturní akce či zlepšení sportovního
zázemí v obci.

Blíží se jaro,
vyzvedněte si svůj kompostér
Občané, kteří si zatím nepožádali o domácí kompostér, si o něj mohou na obecním
úřadě zažádat i v současnosti. Stačí se ozvat
mailem obec@kysice.eu, nebo telefonicky 377945325 a domluvit si termín podepsání smlouvy a převzetí kompostéru. 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.

Co se staví u přivaděče?
Nová benzínka? Takovéto dotazy jsme v poslední době slýchali nejen od našich občanů,
ale i lidí, kteří projížděli po přivaděči do Plzně. Za hranicí našeho katastru na území ejpovického již od konce září loňského roku
probíhají zemní práce. Přesto se zde nic nestaví.V září se zjistilo, že v zemi uložený produktovod patřící společnosti ČEPRO praskl
a ropa se vsakuje do okolní zeminy. Hned
bylo zahájeno odtěžování zeminy a její odvoz na odpovídající skládku k Chomutovu.
Odtěžit se musí zemina v okruhu 30 metrů
od místa praskliny do hloubky 13 m, tedy

k hladině podzemní vody. Práce – postupné odtěžování a následné zavážení – budou
probíhat až do léta letošního roku, následně
bude pokračovat několik let čištění pomocí vrtů a monitoring spodních vod. Vedení
obce bylo ujištěno, že podobné technické
závady se na produktovodu vyskytují velmi zřídka, vše je pravidelně kontrolováno
a podobná havárie zde ani v katastru obce
Kyšice nehrozí.

Nelíbí se vám množství aut
projíždějících obcí? Pomozte
nám situaci změnit.
Plzeňský kraj spustil na svých webových
stránkách aplikaci, kam lidé mohou zadávat
podněty k dopravě v Plzeňském kraji. Pokud
jste stejně jako my nespokojeni s množstvím vozidel, zejména nákladních, projíždějících každý den naší obcí, nelíbí se vám
jejich rychlost, rádi byste podpořili výstavbu
obchvatu, či máte jiný podnět k dopravní
situaci v Kyšicích nebo i jinde v Plzeňském
kraji, prosíme, najděte si chvilku a napište
svůj názor do mapy na následném odkazu:
https://kupk.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=f0a8a1854047410182d046307b27fb90&locale=cs&webmap=709fadc3737b4808a549b490c362fee1&layer=NM_JK_6092
Tento odkaz bude aktivní do 15. března a následně budou podněty od občanů vyhodnocovány. Nemůžeme Vám zaručit, že vaše nápady Plzeňský kraj zrealizuje, ale je to jedna
z mála příležitostí, kdy každý z nás může
pomoci posunout vyřešení dopravní přetíženosti Kyšic. A čím více upozornění na nevyhovující situaci se na kraj dostane, tím větší
je pravděpodobnost jejich zlepšení.
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Výpadky v doručování pošty –
zeptali jsme se za vás
V průběhu ledna jsme od našich občanů slyšeli časté stížnosti na nepravidelné a nekvalitní doručování listovních zásilek, proto jsme
na vedení České pošty zaslali stížnost a žádost o vysvětlení situace. Na začátku února
Obecní úřad navštívila vedoucí depo Plzeň
72, které má doručování v Kyšicích na starosti. Jménem celé pošty se obci i vám všem
omluvila, vysvětlila, že v Kyšicích jsou listovní zásilky doručovány obden, což společně
s covidovou situací, která na poště vyvolala
personální krizi, způsobilo výrazné výpadky
v doručování. Skutečně se tedy mohlo stát, že
se k vám dopisy dostaly s téměř dvou týdenním zpožděním, že vám pošta přišla v neděli
odpoledne, nebo že jste dostali balíček patřící
sousedovi. Od února již máme stabilní paní
pošťačky, které se jednotlivé adresy postupně učí. Věřím, že se situace v průběhu února
vyřeší a vy opět budete nacházet své dopisy
a balíčky ve vlastních schránkách a včas.

Co se nám podařilo
za poslední 3 měsíce?
• Pokračujeme s výstavbou komunitního
centra. Stavební práce mají být dokončeny
v září 2022
• Dokončujeme Změnu č. 1 Územního plánu Kyšice, která řeší území Z 13 – směrem
na Červený Hrádek
• Získali jsme pozemky na výstavbu sběrného místa od LB Minerals
• Dokončili jsme projektovou dokumentaci
pro výstavbu vodovodu na Návsi a v Dýšinské ulici
• Vysoutěžili jsme stavební firmu na vý-
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stavbu 4 sociálních bytů v ulici Slunečná.
Stavební práce mají být zahájeny v březnu
2022 a dokončeny v květnu 2023
Vysoutěžili jsem stavební firmu na rekonstrukci rybníka Za Baťkojc. Rekonstrukce
začne v březnu 2022
Zpracováváme studii na přestavbu obecních bytů v ulici Na Kamení
Zpracováváme pasport studní a domácích
ČOV
Zpracováváme pasport veřejného osvětlení
Provádíme kontrolu obecních pozemků
Opravili jsme křížek na Návsi
Získali jsme dotaci na adventní akce a podali jsme žádost o dotaci na K.A.Fe

Co plánujeme na další 3 měsíce?
• Budeme pokračovat s výstavbou komunitního centra
• Zahájíme výstavbu sociálních bytů
• Zahájíme rekonstrukci rybníka Za Baťkojc
• Zahájíme rekonstrukci kanalizace ve Staré
Uličce
• Postavíme výtah ke kulturnímu domu
• Osadíme zpomalovací prahy a dopravní
značení v ulici Poštovská a Čiperova
• Zadáme zpracování projektové dokumentace pro novou čerpací stanici splaškových
vod, neboť stávající již nevyhovuje
• Připravíme minimálně 4 letní příměstské
tábory
• Dokončíme pasport veřejného osvětlení
• Dokončíme fyzickou kontrolu všech obecních pozemků
• Upravíme prostory kolem památníku TGM
• Nakoupíme a rozmístíme koše na psí exkrementy

zprávy z obce
Ohlédnutí za listopadovými
a prosincovými akcemi v Kyšicích
Předvánoční čas v Kyšicích i v loňském roce
nabídl všem občanům celou řadu kulturních
a společenských akcí. Zahájení již tradičně
patřilo šikovným ženám z Korálkovny a jejich
výstavě spojené s adventním a vánočním vyráběním. Po zkušenostech z předcházejících
let se letošní výstava přesunula z malého
sálu kulturního domu do sálu velkého, který poskytl dostatečný prostor pro více než
tři stovky dětských a dospělých návštěvníků.
Ochotné a usměvavé organizátorky, možnost zakoupit si nebo vlastnoručně vyrobit
krásné adventní a vánoční dekorace, posedět
u čaje a vynikajícího pečiva a popovídat si se
známými, to vše dokázalo navodit správnou
sváteční atmosféru.
Následný víkend byl věnován dětem. Ženy
z Českého svazu žen pro ně uspořádaly Mikulášskou s hudbou, tancem, různými soutěžemi i vyráběním. Samozřejmě nechyběla
ani nadílka, kterou jim přinesl Mikuláš s čerty a anděly. Všechny malé děti při pohledu
na hrůzu nahánějící čerty slíbili rodičům i Mikuláši, že budou alespoň celý zbytek roku
hodné a poslušné.
Advent, který jsme zahájili slavnostním rozsvícením vánočního stromu na zahradě
obecního úřadu, pokračoval koncerty, které
pro své blízké i všechny ostatní zájemce připravily kyšické děti navštěvující ZUŠ Chrást.
Jejich vystoupení se již stala nedílnou součástí tohoto období.
Na zahradě obecního úřadu se představila
i skupina středověké hudby GUTTA se svým
pásmem písní a mluveného slova „Přišli
jsme k Vám na koledu“. Den před Štědrým

dnem děti z mateřské školy pod vedením
svých paní učitelek předvedly, co všechno
se dokázaly i přes různé karantény a omezení naučit. Poslechnout si je přišli nejenom
rodiče a prarodiče ale i další kyšičtí občané,
pro které je zpívání a rozdávání betlémského
světla milou příležitostí pro vzájemná setkání
a zastavení se v dosti náročném předvánočním čase. Poslední akcí loňského roku bylo
troubení a zpívání koled u kapličky sv.Vavřince na Štědrý den.

Na co se můžeme těšit?
Nejbližší kulturní akcí je masopustní průvod,
který Kyšicemi projde 26. února. Zapojit se
můžete přímo do průvodu, který se sejde
v 11,30 hodin na Návsi u hostince Pod Lípou,
nebo můžete procházejícím maskám nabídnout malé občerstvení a společně s nimi si
zatančit přímo před vaším domem.
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6. března odpoledne zvou ženy z ČSŽ na tradiční odpolední taneční zábavu u příležitosti
dne žen, 19. března připravují svoji pravidelnou taneční zábavu kyšičtí hasiči.
V dubnu (9. 4.) Vás všechny pozve Korálkovna na velikonoční tvoření a na konci měsíce
(29. 4.) si opět můžete zatančit. Tentokrát
na společném plese obcí Kyšice a Dýšina.
Květen nabídne bohatý nedělní program.
První neděli se v Kyšicích opět pojede mistroství republiky v silniční cyklistice, na druhou neděli jsou připraveny květnové oslavy
a s nimi spojený koncert skupiny The Dixie
Hot Licks a čtvrtá neděle patří kyšické pouti.
Martina Beranová

, Mateřská škola Kyšice se zapojila do
celorepublikového projektu Ukliďme
Česko. Úklid Kyšic a blízkého okolí
proběhne 2. dubna. Přivítáme pomoc
všech dětí i dospělých. Pro děti bude
připravena drobná odměna. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách MŠ i obce.

Pojeďte se zahrádkáři na výlety
Český zahrádkářský svaz – základní organizace Dýšina má své členy i u nás v Kyšicích.
Pro ně i ostatní zájemce o zahradničení nabízíme různé přednášky, výlety, prodejní akce
i soutěže. 10. dubna například organizujeme
výlet do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech.
Po cestě se zastavíme i na vyhlášených trzích v Ředhošti. Cena za celodenní výlet je
250 Kč. 10. května pořádáme soutěž Mladý zahrádkář a 21. května jedeme na výlet
na zámek Chudenice a do Krchleb pro vynikající koláče. Cena za tento výlet je 200 Kč.
Pokud plánujete jarní zvelebení své zahrady,
může se vám hodit naše nabídka na zapůjčujení drtiče větví, štěpkovače či kultivátoru.
V případě, že se chcete stát členem Českého zahrádkářského svazu, nebo máte zájem
o některou z výše uvedených akcí, kontaktujte zástupkyni ČSZ v Kyšicích Janu Květoňovou (606125813) nebo předsedu základní
organizace Jiřího Krejzara (739038925).
Jana Květoňová

Rekonstrukce kanalizace ve Staré uličce
V průběhu jarních měsíců dojde k rekonstrukci kanalizace v horní části Staré uličky
v úseku od Ejpovické ulice až po křižovatku s ulicí Na Čermu. Stav kanalizace je zde
nejhorší z celé obce a je nutné tuto opravu co nejdříve realizovat. Firma DYBS Plzeň s.r.o.
plánuje začít stavební práce v prvním týdnu března.Akce bude rozdělena na několik kratších úseků, aby co nejméně zatěžovala zde žijící občany. O všech aktuálních omezeních
bude firma informovat minimálně formou letáků do schránek dotčených nemovitostí.
Obec na část financování rekonstrukce využila dotaci od Plzeňského kraje.
Jan Navrátil
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TERMÍNY svozů směsného
komunálního odpadu v obci KYŠICE
rok 2022

den výsypu: ČTVRTEK

měsíc

1× za 14 dní
lichý týden

1× za měsíc

leden

13

27

únor

3

17

17

31

duben

14

28

28

květen

12

26

26

červen

9

23

23

červenec

7

21

21

srpen

4

18

18

15

29

15

říjen

13

27

13

listopad

10

24

24

prosinec

8

22

22

březen

září

3

1

27

3

31

Upozornění: Nádoba musí být v den výsypu přistavena v 6:00 hodin.
POZOR - změna svozového týdne
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Kolik stojí naši obec
provozování Pošty – Partner
Aby naše obec udržela pro své občany provozovnu pošty, byla nucena přistoupit ke smluvnímu
vztahu se s. p. Česká pošta a provozovat místní pobočku pošty jako Pošta - Partner. Zajistila
tím pro občany služby ve stejném rozsahu, dokonce se zvýšil počet úředních hodin. Ve dnech
pondělí, středa a pátek je pošta otevřena od 12:00 do 17:00 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 7:30
do 12:30 hodin.Vedoucí pošty paní Renata Topolová z Klabavy, která zajišťuje též služby CZECH
POINT a Plzeňské vstupenky, je spolehlivá a k občanům vstřícná a ochotná.
V letošním roce stejně jako v předešlých letech se přes veškerou snahu zastupitelů nepodařilo nalézt pracovníka na záskok za vedoucí pošty v době čerpání její řádné dovolené nebo
pracovní neschopnosti. V těchto případech, kdy je pobočka pošty zcela uzavřena, neopomene státní podnik Česká pošta zaslat obci výtku za porušení smluvních vztahů. Pomocnou
ruku ovšem partnerovi nikdy nepodá.
Příjmy
provize, manipulační poplatky
příjmy za prodej zboží
Celkem

244 595,27
1 259,00
245 854,27

Výdaje
pronájem budovy
mzdy vč. odvodů, služby a materiál
připojení k internetu
elektrická energie
Celkem

37 930,52
311 103,40
7 440,00
74 657,03
431 229,95

Uvedené částky odpovídají údajům v účetnictví obce.
Ekonomický výsledek provozování pobočky pošty je pro obec velice nepříznivý, což je zřejmé
z uvedených tabulek. Myslím, že si státní podnik Česká pošta mne ruce, jak sňal část nákladů
ze svých beder.V celostátním měřítku to jistě jde do miliónových částek, když v případě naší
obce je to téměř 200tisíc Kč. Původně zamýšlené přestěhování pošty do budovy obecního
úřadu by jistě odlehčil obecní kase. Jednání se státním podnikem Česká pošta se protahuje.
Jisté je jen to, že na konci každého roku obdrží obec tabulku, která je čitelná pouze lupou, se
sdělením o navýšení nájmu budovy o inflaci. Zajímavé je, že provize touto úpravou neprocházejí. Přes veškeré zdražování poštovních služeb jsou procenta z provizí stejná od doby, kdy
obec přistoupila na projekt Pošta Partner.
Jana Šnajdrová – kronikářka obce

Obecní knihovna
Otevírací doba:
pondělí 16:00 - 17:30 středa 17:30 - 19:00
Čtenářský průkaz zdarma.Výpůjční doba 2 měsíce. Knihovna v budově Obecního úřadu.
Budeme rádi, pokud nám zašlete tip na nákup nových knih na adresu
knihovna.kysice@seznam.cz
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základní ŠKOLA
Aby covid nechodil do školy
I přes zhoršení pandemické situace se nám podařilo udržet školu otevřenou. Výuka byla
sice od listopadu narušována karanténami, občas se odehrávala napůl ve škole a napůl online, přesto to bylo pro děti lepší než minulý školní rok, kdy děti strávily podstatnou část
školního roku na distanční výuce, v izolaci od svých učitelů a vrstevníků.
Každá třída si „karanténní výlukou“ prošla, a to dvakrát až třikrát. Během listopadu a prosince probíhala hybridní výuka, tzn. že učitel se věnoval žákům ve škole a zároveň vyučoval
i žáky v domácí karanténě.
Se změnou nařízení, která s příchodem varianty omikron začala posílat do karantény celé
třídní kolektivy, hybridní výuka vymizela. Karanténní doba se zkrátila na 5 dní, takže doba,
kdy jsou děti na distanční výuce, se též úměrně tomu krátí. Úskalím pro nás v lednu bylo
spíš to, jak zajistit provoz školy. I při výpadku třetiny pedagogických pracovníků se nám to
povedlo, jen v pátek 28.1. a 31.1. jsme byli nuceni zavést distanční výuku pro 2.stupeň.
Od ledna jsme zavedli na škole PCR testování žáků, jejichž rodiče nám k tomu dali souhlas.
Testování probíhá jednou za 14 dní. PCR testy jsou přesnější, výsledky nejsou ovlivněné
kvalitou odběru, jako je tomu u antigenních samotestů. PCR testování pomohlo během
ledna odhalit několik případů, kdy antigenní testy vyšly negativní.
27. prosince jsme v základní a mateřské škole nechali provést aplikaci dlouhodobé dezinfekční ochrany pro frekventovaná místa, jako je jídelna, WC, umyvadla, kliky dveří. Ošetřili
jsme i tablety a počítače sloužící žákům při výuce. Předtím je bylo nutné opakovaně dezinfikovat.
Covidovou epidemii tato opatření neukončí, ale věřím, že co nejvíce zabrání šíření onemocnění mezi žáky. Abychom mohli naši pozornost upnout více k tomu, co je na půdě školy
stěžejní, ke vzdělávání.
Zápis do 1.třídy
Zápis do 1.třídy se letos uskuteční ve čtvrtek 7. dubna. Průběh zápisu a způsob podání žádosti bude upřesněn podle aktuální epidemiologické situace a platných nařízení. Informace
budou zveřejněny na stránkách školy www.zsdysina.cz
Třídní učitelkou budoucích prvňáčků bude Mgr. Lenka Dolanová. Když to epidemiologická
situace dovolí, zavítali bychom na počátku března s paní učitelkou do MŠ v Kyšicích a informovali zájemce z řad rodičů o zápisech a vedení dětí v první třídě.
Rodiče budoucích prvňáčků a jejich děti zveme na prohlídku naší školy, kterou bychom
uskutečnili na začátku března. Bližší informace naleznou rodiče na stránkách školy.
V naší škole klademe důraz na rodinnou atmosféru a vztahy mezi dětmi. Čas je tomu věnován nejen během výuky, ale i v třídnických hodinách, které se konají jednou týdně v úterý
první vyučovací hodinu. Volení zástupci žáků se od druhé třídy účastní jednání žákovského
parlamentu.
Prosazujeme individuální přístup ve vzdělávání. Od listopadu 2021 jsme zahájili doučování
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těch žáků, kteří potřebují podporu po distanční výuce. Na naší škole působí v současné
době pět asistentů pedagoga, kteří se ve třídě podílejí na podpoře potřebných žáků.
V příštím školním roce budeme pokračovat v realizaci dotačního programu Brána dýšinské
školy otevřená II (Šablony III), který zahrnuje projektové dni s odborníky, využívání tabletů
ve výuce či pořádání schůzek rodičů s odborníkem na témata týkající se vzdělávání a výchovy.
A co se líbí na škole žákům 2. třídy?
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Farnost Dýšina

Tři králové s písničkou a kasičkou, po roční pauze, opět zavítali k nám.
Přinesli nejen přání všeho dobrého do nového roku a k tomu tradiční cukřík a kalendář, ale
i naději, že svět už třeba zase brzy začne fungovat tak, jak má. A že vykoledované peníze budou moci v této době, která přináší i spoustu obav z horšící se ekonomické situace, sloužit
a pomáhat všem potřebným.
V minulých letech šlo především o děti školou povinné, jejichž rodiče se dostali do nějaké
svízelné situace, a my jsme tak mohli dětem přispět na školní pomůcky, výlety či do školního
fondu. Pomoc směřovala i k lidem nemocným či hendikepovaným. Poměrně velkou částku
také vždy převedeme na plzeňskou charitu.
Letošní sbírka byla zahájena 8. ledna 2022 minikoncertem školního sboru Gutta v dýšinském kostele a pak se koledníci odebrali na koledu. Největší dík je třeba vyjádřit všem
zúčastněným dětem. Letos jich přišlo rekordně mnoho. Bohužel, chyběli nám dospělí vedoucí jednotlivých skupinek. Chtěla bych tímto vyzvat ty, kteří by nám v příštím roce chtěli
pomoci, aby se neváhali ozvat.
A poslední a velké díky patří vám všem, kteří jste letos štědře do kasiček přispívali.V letošním roce bylo vykoledováno rekordních 113 488 Kč!
Moc děkujeme a štěstí, zdraví vinšujem vám!
Za farnost Dýšina a všechny koledníky
A. Havelková
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Hudba jako lék
V ZUŠ Chrást jsme úspěšně zakončili první pololetí školního roku a jsme moc rádi, že krom krátkodobých distančních etap výuky, způsobených karanténami nebo izolacemi našich žáků nebo učitelů, se
nám podařilo uspořádat také celou řadu menších
vystoupení, přehrávek nebo koncertů. Část pěvecké
třídy paní učitelky Výrutové se v prosinci představila
u příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Kyšicích,
v malém sále proběhl koncert a také přehrávka kytaristů a klavíristů. Na všech akcích byla velmi příjemná
atmosféra, účinkující i publikum si užívali společné propojení a všichni respektovali platná
nařízení.V novém roce pokračují v Kyšicích také středeční zpívánky pro nejmenší, kde chystáme pro děti speciální karnevalovou hodinu. I výuka přípravné hudební výchovy v MŠ Kyšice probíhá ve druhém pololetí, děti si už také vyzkoušeli při karanténě vysílání se žabkou
Katkou, ale přece jen větší radost z hudby si užívají při čtvrtečních lekcích s paní ředitelkou
Pavlou Sovovou. Další akce a koncerty pro vás chystáme také na nejbližší období a určitě se
o nich včas dozvíte prostřednictvím obecní vývěsky nebo mobilního rozhlasu.
Za ZUŠ Chrást Mgr. Jaroslava Čejková

KONANOU V KULTURNÍM DOMĚ V KYŠICÍCH, vstupné 200 Kč
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Korálkovna Kyšice
Naší poslední velkou akcí v roce
2021 byla Vánoční výstava, která
se prvně konala ve Velkém sále
kulturního domu. Byla to pro nás
nová výzva. Účast na této akci nás
i přes covidová opatření překvapila a podle Vašich ohlasů se líbila.
Moc děkujeme všem dobrovolníkům co nám s výstavou pomáhali
a obci Kyšice za podporu a příspěvek na materiál. Podporu využíváme na přípravu tvoření, která jsou na výstavě pro účastníky
zdarma a také nevybíráme žádné
vstupné.
Leden a únor jsme se s Vámi nesetkali, dali jsme si pauzu a připravovali nové kurzy a tvoření
v naší Korálkovně. Od března se
zase těšíme na pravidelné pátky
plné tvoření a pohody. Přijďte si
odpočinout od každodenní práce
při dobré kávě, a přitom si něco
krásného vyrobit.
Na 9. dubna 2022 připravujeme
Velikonoční výstavu, která se
bude konat od 14. do 18. hod
ve Velkém sále kulturního domu.
Budeme mít pro Vás opět spoustu tvoření jak pro děti, tak pro
dospělé, včetně pletení pomlázek.
Prodávat se zde budou velikonočních dekorace, šperky, háčkované mandaly a další. Nebude
chybět ani občerstvení.
Těšíme se na setkání s Vámi
v Korálkovně i na výstavě.
Za Korálkovnu Alena, Alča a Radka
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Masopustní tradice
Klasický masopust je lidový svátek, který se koná ve třech dnech předcházejících Popeleční
středě, kterou začíná 40-denní půst před Velikonocemi. Letos připadá masopustní neděle
na 27. 2. 2022.
V původním smyslu jde o „opuštění masa“ (z latinského spojení carnem levare (odložit
maso), které bylo zřejmě později zkomoleno na karneval).
Masopust představuje období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Lidé se měli
v této době dosyta najíst a napít.
Naše masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce
zimy. Podobně se slaví i v jiných slovanských zemích. Jiný výklad původu masopustu vychází
z římského náboženství, které s předjařím spojovalo vegetační a božstva plodnosti, jako je
Bakchus. První zmínky o těchto oslavách se v Čechách a na Moravě objevují už od poloviny
13. století!

Masopustní dny tvoří:
Masopustní neděle

Masopustní neděle byla počátkem hlavních oslav, a tak se nesla ve znamení zábavy, hodování,
tance a celkového veselí. Někdy se jí tedy podle zábavy přezdívalo neděle taneční. Oblíbenými byly především jalové hody, a ty pořádaly ženy, které si zaplatily muzikanty i prostory
hospody, aby zde uspořádaly zábavu samy pro sebe.
Masopustní pondělí

I na masopustní pondělí se tancovalo, ale na rozdíl od neděle, v pondělí mezi oblíbené zvyky
patřily mužovské bály. Ty byly určené pouze pro ženaté a vdané, takže svobodní lidé neměli
přístup. Na těchto bálech se při tanci vyskakovalo co nejvýše, jelikož lidé věřili, že, jak vysoko selka vyskočí, tak vysoké bude v následujícím roce obilí.
Masopustní úterý

Vrcholem oslav, hodování a veselí, bylo masopustní úterý. V tento den se vsí nebo městem
vydal tradiční průvod maškar, při kterém lidé v maskách obcházeli stavení a nesměli vynechat ani jeden dům. U každého stavení se zastavilo, zazpívalo, hrálo a tancovalo. Majitelé
stavení maškary pohostili a všichni pak popíjeli a ochutnávali, co hrdlo ráčí.
Loučení s masopustem v některých oblastech znázorňoval průvod s márami. Na nich byl
masopust uložen v podobě figuríny, živé postavy nebo třeba jako basa. Pak se konal soud, při
kterém byl masopust před celou vesnicí odsouzen a veřejně popraven. Masopustní zábavy
většinou končily úderem půlnoci, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář vyzval veselící se
dav, aby se v klidu rozešel domů, protože zrovna nastala Popeleční středa, tedy čtyřicetidenní přísný půst. V některých lokalitách se masopust o půlnoci ukončil pochováním basy,
což značilo to, že během postního období si hudebníci na své nástroje nezahrají a ukončí
se tak veselice. Druhý den ráno se ještě k snídani dojídaly mastné rohlíky s mlékem nebo
kávou, oběd byl však přísně postní.
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Popeleční středa

Při tomto masopustním dni lidé chodili do kostela pro popelec. Popelec je označení pro
kříž, který kněz na čelo uděluje věřícím posvěceným popelem. V tento den také začalo
postní období na 40 dnů a tím utichlo veškeré veselí a hodování.
Masopustní masky

Masopustní průvod si lidé spojují především s maškarami, které se vydávaly na cestu vesnicí
či městem, aby obveselily místní obyvatelstvo. Některé z nich se objevovaly každoročně
a byly obecně velmi oblíbené. Masopustní průvody se tak rozhodně neobešly bez medvědáře, který si na řetězu vedl svého medvěda, jenž během obchůzek tančil s hospodyňkami,
aby jim jako symbol plodnosti zajistil dobrou úrodu.
Čím byla maska pitvornější, tím obvykle mezi lidmi budila větší pozornost.Velkým favoritem
se proto stala také kobyla tvořená dvěma osobami (tzv. klibna), z nichž jedna představovala
hlavu a druhá zadní část těla. Mezi ústřední postavy však patřil i šašek, kterého zdobily barevné papírky a špičatá čepice.V ruce pak nesl bič, který sloužil k odhánění lidí bez masek.
Další pro masopust tradiční masky, které se v masopustních průvodech hojně objevovaly,
zahrnovaly třeba postavu kominíka se žebříkem, bábu s nůší, myslivce či hejtmana. Tradiční
součástí masopustního veselí jsou rovněž masky ženicha, nevěsty a cikánky s kočárkem.
Mužskou plodivou sílu pak znázorňovaly různé zvířecí maškary, kam patřil kůň, kohout
nebo čáp.
Zdroj: https://radimejak.cz

Masopust v Kyšicích
Novodobá masopustní tradice byla v Kyšicích obnovena v roce 2010, kdy tehdejší předseda
kulturní komise Jarda Beška na nezávislý popud, který přišel od Elišky Tolarové a od Martina Lukáše, zorganizoval pod záštitou Obecního úřadu první novodobý ročník Masopustu
v obdobné podobě, ve které probíhá dnes. Tedy masopustní průvod masek, který prochází
celou vesnicí, se zastávkami u domácností, které jej přivítají drobným občerstvením na jejich dlouhé pouti celými Kyšicemi.
Zveme vás tímto na letošní Masopust, který proběhne v sobotu 26. února, ať již jako
aktivního účastníka masopustního průvodu masek, nebo člena domácnosti, který tento průvod před svým příbytkem uvítá.
Za kulturní komisi Obecního úřadu,Vladimír Novák,
zastupitel a předseda kulturní komise.

.
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Sraz masek v 11:30 hod. u Pivovaru a restaurace Pod lípou. Tento rok je zakončení akce
v hospodě U hřiště, kde bude pokračovat zábava s muzikou.
Začátek průvodu ve 12:00 hod.
Trasa a její jízdní řád (časy jsou orientační):
Pivovar a restaurace Pod Lípou 12:00
Náves			
12:10
Stará Ulička			
12:30
K Lukám			
13:00
V Lomu			
13:28
Jedlová			
13:48
Smrková			
14:18
Ke Hřišti			
15:24
Letkovská			
16:03
Zahradní			
16:28
Čiperova			
16:50
Hospoda U hřiště		
17:30
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Pozorujete ptáky na krmítku?
A dokážete je pojmenovat?
To si můžete ověřit v následném testu, který jsme pro vás připravili. Své odpovědi zasílejte
emailem do 15. 3. 2022 na adresu obec@kysice.eu, ze správných odpovědí vylosujeme dva
výherce, které odměníme knihou „Poznáte ptáky našich zahrad?“.V kvízu jsou použity metodické materiály paní Kateřiny Wolfové. Přejeme příjemnou zábavu.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Kvíz o obci z minulého čísla Kyšického zpravodaje správně vyluštili Milena Šilhábová a Vladimír Novák. Oběma gratulujeme!
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Hasičské novinky

Začal rok 2022. Rok, do kterého všichni vkládáme naděje, že se vše po dvou letech vrátí do normálu, a budeme znovu po celý rok žít bez omezení. Proto věříme, že už dnes Vás můžeme pozvat
na naši tradiční Hasičskou zábavu, která se bude konat 19. března od 20 hodin ve Velkém
sále kulturního domu v Kyšicích. Zábava se bude konat, pouze pokud bude zrušené omezení
počtu lidí na vnitřních akcích. Stávající omezení na kapacitu sto osob je pro sbor ekonomicky
neúnosné.
Ačkoliv rok 2021 vůbec činnosti Sboru dobrovolných hasičů nepřál a Hasičské novinky nevycházely v každém vydání Kyšického zpravodaje, činnost sboru se nezastavila. Proto si dovolím vrátit
se v několika větách do loňského roku.V prvních měsících roku byla činnost kvůli Covidu omezena jen na údržbu vybavení a samozřejmě na činnost zásahové jednotky. Jakmile bylo konečně
možné se znovu více potkávat, okamžitě jsme zahájili činnost mladých hasičů. Děti byly rády, že
konečně mohou společně trénovat požární útoky, nejoblíbenější disciplínu hasičského sportu.
Na podzim jsme pak přešli na trénování všestrannosti a střílení. Během roku jsme měli několik
akcí s rodiči dětí: Červnovou grilovačku na cvičišti, Podzimní táborák, Noční závod v Nevřeni.
Nebo také akci „Ukliďme Česko“, při které se nasbíralo přes 900 kg odpadu. Dospělí hasiči
se během roku zúčastnili okrskových závodů v požárním útoku. Na jaře pomáhali s organizací
dětského dne a také zorganizovali brigádu, na které si vydělali na vánoční společenskou akci.
Velkým úspěchem roku 2021 je přijetí pěti nových dospělých členů, kteří mezi nás přišli sami,
a okamžitě se zapojili do činnosti sboru.
Za SDH Kyšice Jan Navrátil
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ze sportu
ZIMA V PODÁNÍ KYŠICKÝCH NÁRODNÍCH HÁZENKÁŘŮ
ZE SPORTOVNÍ ČINNOSTI TJ Sokol Kyšice
Již od listopadu 2021 probíhá zimní halová příprava všech našich družstev. Příprava je částečně ovlivněna epidemickou situaci, ale i přes drobné změny probíhá podle plánu.
Z mládežnických družstev se do Zimních halových pohárů mládeže zapojilo prozatím pouze družstvo dorostenek, neboť i do organizace Zimních halových pohárů zasáhla epidemická situace a z tohoto důvodu se některá družstva nemohla svých turnajů zúčastnit (karantény, izolace). Některá
družstva pak mají své účinkování ještě před sebou.
V kategorii mužů na start 47. ročníku Českého poháru dospělých čekáme. Naši muži se představí
v sobotu 19. 2. 2022 v hale Západočeské univerzity v Plzni, kde budou bojovat o dvě postupová místa
do semifinále s družstvy TJ Dioss Nýřany (1. liga), TJ Přeštice (1. liga), TJ Plzeň – Litice (2. liga) a TJ
Spartak Modřany (2. liga).
DOROSTENKY – ZIMNÍ HALOVÝ POHÁR 2022 – sobota 15. 1. 2022
V sobotu 15. 1. 2022 se v Zimním halovém poháru 2022 představilo družstvo dorostenek.V nafukovací hale v Plzni – Bolevci, změřila děvčata síly s družstvy TJ Přeštice,TJ Sokol Nezvěstice a Sokol
Tymákov. Naše děvčata si ve velmi mladé sestavě, doplněné o řadu starších žaček, na turnaji nevedla vůbec špatně, byť si připsala 3 porážky a obsadila konečné 4. místo .Turnaj byl po delší době
vítaným doplňkem tréninkové přípravy na jarní část soutěžního ročníku 2021/2022.
Z KULTURNÍ ČINNOSTI Sokol Kyšice
Co se týče kulturní činnosti, zde lze jen trochu smutně konstatovat, že jsme bohužel již druhý rok
po sobě neuspořádali tradiční únorové maškarní plesy. Z důvodu nejisté epidemické situace jsme
se už na podzim 2021 museli rozhodnout, zda půjdeme do risku a začneme pracovat na plánování
tradičních plesů nebo se podruhé v řadě plesy neuskuteční. Rozhodování to nebylo jednoduché,
ale nakonec jsme se pod tíhou nejistoty rozhodli, že ani v roce 2022 se plesy konat nebudou. Pevně
doufáme, že to bylo naposledy a příští rok si všichni v maskách na parketu Velkého sálu Kulturního
domu v Kyšicích společně zaplesáme.
A co dál?
S netrpělivostí již vyhlížíme první jarní měsíce a těšíme se opět na „cvrkot“ na kyšickém hřišti. Moc
se těšíme, až se všichni opět shledáme při víkendových kláních nejen naší mládeže, ale i dospělých
kategorií. Přijďte nás proto opět podpořit a vrátit se do „normálního“ života, který nám všem
moc chybí.
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Předvánoční volejbalový turnaj
v kulturáku
V neděli 12. prosince se ve velkém (sportovním) sále KD konal již poněkolikáté turnaj
v amatérském volejbale. Nejen kvůli covid
se nedařilo turnaj pořádat každoročně, nicméně, letos to vyšlo a na celé odpoledne
a na akci se sešly čtyři týmy. Jeden z týmů
tvořili i kyšičtí hráči, kteří se celoročně scházejí na pinkání ve středeční večery.
Tým Kyšic ve složení Míra Jindřich, Lída
a Miloš Rejtarovi, Terka Beránková a Venda,
Vlaďka a Petr Sedlákovi naši obec zdatně reprezentovali a umístili se po dvou výhrách
a jen jedné porážce na krásném druhém
místě, hned za favority z Klatov.
Tímto článkem zároveň zveme zájemce z řad místních občanů, kteří by chtěli rozšířit řady
středečních hráčů – případný kontakt je petr.sedlak@centrum.cz .

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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OBEC KYŠICE POŘÁDÁ

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Staré řecké báje
a pověsti
11. - 15. 7. 2022
CENA: 1000 KČ
DĚTI SE NA CELÝ TÝDEN VYDAJÍ DO SVĚTA STARÝCH
ŘECKÝCH BÁJÍ A POVĚSTÍ. ABY ZÍSKALY NÁKLONNOST
BOHŮ, BUDOU MUSET PROKÁZAT SVOJI ODVAHU,
ZRUČNOST I SPOLEHLIVOST.
OD 8.00 DO 16.00 HODIN, (DŘÍVĚJŠÍ ČI POZDĚJŠÍ
PŘÍCHODY A ODCHODY JE MOŽNÉ DOHODNOUT S
VEDOUCÍ TÁBORA)
VHODNÉ PRO DĚTI OD 7 DO 15 LET
VEDOUCÍ: ELIŠKA BERANOVÁ,
ŠÁRKA BERANOVÁ
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OBEC KYŠICE POŘÁDÁ

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Šmoulové
18. - 22. 7. 2022
CENA: 950 KČ
KYŠICE SE NA CELÝ TÝDEN PROMĚNÍ NA ŠMOULÍ
VESNICI A Z DĚTÍ SE STANOU ŠMOULOVÉ A
ŠMOULINKY. ČEKÁ JE SPOUSTA LEGRACE, HER A
VYRÁBĚNÍ. CHYBĚT SAMOZŘEJMĚ NEBUDE ANI
CELODENNÍ VÝLET.
OD 8.00 DO 16.00 HODIN, (DŘÍVĚJŠÍ ČI POZDĚJŠÍ
PŘÍCHODY A ODCHODY JE MOŽNÉ DOHODNOUT S
VEDOUCÍ TÁBORA)
VHODNÉ PRO DĚTI OD 4 DO 7 LET
VEDOUCÍ: JANA KVĚTOŇOVÁ,
ELIŠKA BERANOVÁ, ŠÁRKA BERANOVÁ

FLER

a Klubem rukodělných prací
a technik Ruprt
pořádá

OÚ Chrást
ve spolupráci s Fler.cz

www.fler.cz

Putování za zajíčkem
Tvořivé dílny pro děti

Přijďte si nakoupit originální
ručně dělané výrobky

Lidový dům a tř. Čs. odboje

od 10 do 16 hod

26.3. 2022

v Chrástu u Plzně

JARMARK®
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