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Milí spoluobčané,
letošní léto nás všechny překvapilo častým deštěm a výrazně nižšími teplotami, než na jaké
jsme přivykli v předcházejících letech. Přesto věřím, že jste si všichni užili dovolenou a děti
prázdniny. Snad vám k příjemnému prožití léta přispěli i kyšické akce – tábory, hudební
festival či historické odpoledne. Jak zjistíte uvnitř zpravodaje i na podzim vás čeká spousta
kulturních a společenských akcí, na které vás jménem svým i jménem všech pořadatelů
srdečně zvu.
Mé pozvání platí i pro volby do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční 8.-9.10.2021.
V době, kdy volební účast klesá, je nutné si uvědomit, že rozhodujeme o budoucnosti své
i svých dětí. Každý z nás má své favority a nepřísluší mi, abych jednotlivé volby soudila.
Jen Vás každého osobně žádám o vaši aktivitu, občanskou angažovanost. Najděte si čas
a přijďte odevzdat svůj hlas. Hlas pro ty, o kterých jste přesvědčeni, že naši zemi povedou
správným směrem, hlas pro zodpovědné, hlas pro budoucnost. Vždy zvažte, zda lidem, které volíte, byste svěřili své vlastní peníze, zda by to byli ti, na které byste se obrátili o radu
a o pomoc. Přeji vám dobrou volbu a nám všem klidnou a spokojenou budoucnost.
Martina Beranová, starostka obce
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Z jednání zastupitelů obce
Na jednání dne 30. 6. 2021 zastupitelé obce projednali a schválili:
• pronájem části pozemku p.č. 835 v k.ú. Kyšice u Plzně o velikosti 20 m2 na dobu 10 let
za cenu 1,-Kč / rok za účelem umístění úlů a technického zázemí pro včelaře.
• bezplatný pronájem části pozemku p.č. 832/16 v k.ú. Kyšice u Plzně o výměře 2 m2
na dobu neurčitou společnosti Zásilkovna s.r.o. za účelem umístění výdejních boxů.
• zakoupení pozemku p.č. 760/3 v k.ú. Kyšice u Plzně
• bezúplatný převod pozemků p.č. 173/11, 950/2, 950/3, 950/4, 950/5,950/6, 950/7, 950/8,
950/9, 950/10, 950/11, 887/1 a 887/2 do vlastnictví obce Kyšice
• přijetí dotace ve výši 80.000,- Kč od Plzeňského kraje na zakoupení dýchacích přístrojů
pro zásahovou jednotku SDH Kyšice
• přijetí dotace ve výši 20.000,- Kč od Plzeňského kraje na pořádání hudebního festivalu
K.A.FE
• zápis do kroniky za rok 2020
• poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč obci Stebno na Lounsku a vypsání finanční
sbírky.
Magda Cubrová, referentka OÚ Kyšice

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU české republiky
se konají 8. a 9. října 2021

Volební místnost bude otevřena v budově obecního úřadu v době:
8. října   14–22 hod.
9. října     8–14 hod.
Voliči dostanou v dostatečném předstihu před konáním voleb obálku s volebními lístky do
svých poštovních schránek.Volební lístky budou k dispozici i ve volební místnosti. Pokud tedy
nebudou voliči doručeny volební lístky na adresu, může si je převzít ve volební místnosti.
Upozorňujeme, že volební místnost není bezbariérová. Občané se zhoršenou mobilitou
mohou tuto skutečnost nahlásit na obecní úřad (377945325), požádat o přenosnou hlasovací schránku a volit tak ve svém domově mimo volební místnost.
VOLIČ JE POVINEN PŘI HLASOVÁNÍ PROKÁZAT SVOU TOTOŽNOST A STÁTNÍ
OBČANSTVÍ ČR PLATNÝM OBČANSKÝM PRŮKAZEM NEBO CESTOVNÍM PASEM.
Magda Cubrová, referentka OÚ
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Většina zahrad již využívá
obecní kompostéry
V červenci a srpnu si většina zájemců o domácí kompostování vyzvedla kompostéry
zakoupené obcí za podpory dotace z Operačního programu Životní prostředí a začala
je využívat. Ti z vás, kdo jste si o kompostér
ještě nezažádali a máte o něj zájem, přihlaste
se na obecním úřadu (mailem obec@kysice.
eu, nebo telefonicky 377945325). K uzavření
smlouvy o zapůjčení a následném darování
potřebujeme znát vaše jméno a příjmení,
datum narození, bydliště a číslo pozemku,
na kterém bude kompostér umístěn. Kauce
za poskytnutí kompostéru je ve výši 250 Kč
na dobu 5 let. Po uplynutí této doby kompostéry přejdou do vašeho vlastnictví. Pokud se
rozhodnete jej v průběhu této doby vrátit,
bude Vám kauce vrácena. Kompostéry vydáváme průběžně dle pořadí přijatých žádostí.

Provoz na Ejpovické budou říjnu
a listopadu řídit semafory
Velmi dobře víme, jak výrazně vás zatěžuje
množství projíždějících vozidel i nedodržování maximální povolené rychlosti. Dlouhodobě jednáme s městem Plzeň o možnosti
umístění úsekového měření a vybírání pokut
za rychlou jízdu. Bohužel se nám zatím nepodařilo přimět vedení Plzně ke spolupráci a obec sama nemá právo radary umístit
a provozovat. Přesto budeme v jednání pokračovat a věříme, že se názor plzeňské radnice časem změní.
O zvýšení bezpečnosti dopravního provozu
se snažíme i ve spolupráci se SÚS (Správa
a údržba silnic) Plzeňského kraje. Jedním
z dlouhodobě plánovaných projektů pro snížení rychlosti v obci je i umístění vjezdové

brány v Ejpovické ulici před začátkem obce.
Jedná se o vybudování středového ostrůvku,
který řidiče přiměje na vjezdu do obce skutečně zpomalit. Stavbu, která začne koncem
září a potrvá přibližně do poloviny listopadu,
bude provádět firma Roadfin.
Pro občany žijící v těsném sousedství Ejpovické stavba sice bude znamenat dočasné
omezení, neboť po celou dobu stavby bude
v daném místě doprava svedena do jednoho jízdního pruhu a budou ji řídit semafory,
ale v budoucnu jistě všichni ocení zpomalení,
které ostrůvek přinese.

Balíčky přes Zásilkovnu si
můžete vyzvednout přímo
v Kyšicích
Snažíme se o zlepšení služeb našim občanům, proto jsme ve spolupráci se Zásilkovnou umístili vedle obecního úřadu (naproti
budově pošty) výdejní boxy. Budete-li si nyní
objednávat doručení balíčku přes Zásilkovnu,
můžete jako výdejní místo zvolit přímo Kyšice a nemusíte již nikam jezdit. Přes umístěné
boxy je možné zásilky nejen vyzvedávat, ale
i je odesílat. Věříme, že tuto službu budete
využívat.

Za popelnice se bude od nového roku platit přímo obci
Nový zákon o odpadech změnil i způsob
platby za likvidaci komunálního odpadu, tj.
za popelnici. Většina z vás o této změně slyšela – ať v médiích či přímo od Ekoseparu.
Co se tedy od ledna změní? Velikost popelnic
i četnost svozů zůstane zachována, změní se
ale částka, kterou budete platit, i způsob platby. Od nového roku budou poplatky hradit
vlastníci všech nemovitostí, tedy i těch, kde
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v současné době nikdo nežije.Výše poplatku
se bude, stejně jako nyní, lišit podle velikosti
popelnice a četnosti svozů. Ten, kdo popelnici mít nebude, neboť v domě nikdo nežije,
bude platit zákonem stanovený minimální
poplatek. Výše poplatku zatím není stanovena, neboť čekáme na určení ceny, kterou
budeme Ekoseparu (případně jiné svozové
firmě) za svoz platit. Konkrétní částky budeme znát a schvalovat na listopadovém
jednání zastupitelstva a o cenách svozu vás
budeme informovat v příštím čísle Zpravodaje. Již nyní je ale jasné, vzhledem k rostoucí
inflaci, že se poplatek zvýší.V lednu následně
všem vlastníkům nemovitostí rozešleme složenky, které bude možné uhradit převodem
na účet obce, zaplatit na poště v Kyšicích
(zde jsou bez poplatku) či na jiné pobočce
České pošty (zde ale již s poplatkem za platbu složenkou) nebo do pokladny na Obecním úřadě.

Vodovod patří VaKu,
voda Vodárně
Voda, její kvalita, nedostatečný tlak, nemožnost napojení se na veřejný vodovod – to
jsou problémy, s kterými se často potýkáte. Někteří z vás pak přichází se stížností
na obecní úřad, někteří se jen doma rozčilují. (Pravděpodobně opět na obec.) Bohužel s tímto problémem vám obec pomoci
nemůže. Veřejný vodovod stejně jako vodojem a přívod vody do obce patří Vodárenské
a kanalizační a.s. (Obec vlastní jen malou část,
tj. vodovodní řady, které vybudovala v několika předcházejících letech v ulici Na Hlíny
a v ulici Jižní.) Provozovatelem, tedy dodavatelem vody je pak Plzeňská vodárna. Dojde-li k havárii, je třeba volat Vodárně na telefon
377 413 444, která zajistí opravu. Nejste-li
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spokojeni s kvalitou či tlakem vody, opět je
třeba volat přímo Vodárně (377 413 222),
která provede měření. Pokud tyto informaci
zavoláte, nebo napíšete nám, my ji následně
předáváme Vodárně, ale nejsme schopni jim
sdělit všechny podrobnosti, které jim mohou
pomoci.
Stejné je to i s rozhodnutím, o kterém jsem
psala v minulém zpravodaji. Situaci, že se lidé,
kteří si chtějí postavit nový dům (či si přistavět), nemohou napojit na veřejný vodovod
do doby, než bude zajištěn dostatečný tlak
vody pro stávající občany, Obecní úřad ani
zastupitelé neovlivní.Vodovodní infrastruktura (vodovod, vodojem, přívod vody) je zastaralá, ale nepatří nám, takže ji ani nemůžeme
opravit či vyměnit. To musí zajistit Vodárenská a kanalizační, a.s., s kterou samozřejmě
o potřebě investovat do kyšického vodovodu intenzivně a pravidelně jednáme. V letošním roce po několikaletém jednání došlo k výměně první části výtlačného potrubí
v lokalitě Na Hlíny, tj. k rekonstrukci první
části potrubí přivádějícího vodu do vodojemu. Je to krok správným směrem, ale cesta,
kterou před sebou máme, je hodně dlouhá.

Cyklisté pojedou kolem jezera
Trasa kolem Ejpovického jezera je mezi cyklisty velmi oblíbená. 9. října se zde pojedou
závody pro širokou veřejnost „GOLF BIKE
RACE 2021“. Jedná se již o devátý ročník
akce, jejíž start i cíl je v kempu Diana. Závody jsou určeny všem věkovým kategoriím,
délka závodu se samozřejmě různí. Máte-li chuť se zúčastnit, přihlaste se na https://
www.pal-mtb.cz/prihlaseni.php. V době závodů dojde samozřejmě k omezení dopravy
na cyklostezce č. 3 i na všech komunikacích
v Nouzově.

zprávy z obce

Kyšice se v létě měnily
na Bradavice, pohádkový les
i zábavnou školu

K.A.Fe. roztančilo Náves
Hudební festival K.A.Fe. se již stává tradiční
prázdninovou akcí.V letošním roce na kyšické návsi hrála skupina Lignit, která má mezi
místními mnoho příznivců. Spoustu písní si
tedy zpívali společně s muzikanty. Po nich
krátce vystoupila Bohunka Sommerová se
svým bratrem Mirem Bartošem. Zpěv operních árií na hudebních festivalech příliš často nezní, ale bouřlivý potlesk, který za svůj
výkon oba zpěváci sklidili, jistě naznačuje, že
na K.A.Fe. má své neopomenutelné místo.
Nejdelší dobu hrála téměř kultovní skupina
z Kdyně DOA, která dokázala svými písněmi roztančit celou náves. Následně vystoupil
Rambanbám, který festival těsně před půlnocí i zakončil.

V letošním roce jsme zorganizovali 5 příměstských táborů, kterých se zúčastnilo 101
dětí převážně z Kyšic, ale i z okolních obcí
a měst (Ejpovice, Dýšina,Volduchy, Smědčice,
Ždírec, Rokycany, Plzeň, Tlučná). Poděkování
patří všem vedoucím, ale především Elišce
a Šárce Beranovým, které vymyslely a velmi
pečlivě připravily program všech pěti táborů. V rámci táborů na téma Harry Potter
pro děti vytvořily celodenní hru ve starém
šťáhlavském zámku, který jsme měli zapůjčený díky laskavosti Nadačního fondu přátel
památek Plzeňského kraje. Tento zámek se
na dobu táborové hry zcela změnil na Bradavice a na děti zde čekalo množství netradičních úkolů, které ale všechny týmy výborně
zvládly. Malé děti si společně s vedoucími
prošly celý pohádkový les, kdy každý den byl
motivován jednou ze známých českých pohádek. Zbývající dva tábory pak v sobě propojovaly zábavu a vzdělávání. Hudební tábor
přenesl děti na divoký západ, kde se snažily
dopadnout zloděje a získat zpět ukradené
drahokamy. Přitom si vyzkoušely hru na or-
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ffovské hudební nástroje, naučily se nové písně a vyzkoušely si různé výtvarné techniky.
V sobotu 25. září formou otevřené dílny ukáží v Lidovém domě v Chrástu svým rodičům,
sourozencům a kamarádům, jak pracovaly
a co se naučily. Tábor Škola hrou připomínal
hodně netradiční vyučování, každý den byl
věnován jednomu předmětu (čeština, matematika, zeměpis, fyzika, přírodopis).
Jsme rádi, že je o tábory mezi dětmi i rodiči
velký zájem, a v jejich pořádání budeme určitě pokračovat i v dalších letech. Pokud by
vás příprava i následné vedení táborů bavilo,
ozvěte se nám na obecní úřad, uvítáme rozšíření týmu aktivních vedoucích.

Svatý Vavřinec zajistil
pěkné počasí
První zářijová sobota patřila historickému
odpoledni, které se letos věnovalo 685. výročí založení naší obce a navrácení sv.Vavřince do kyšické kaple. Velké poděkování patří
Martinu Lukášovi, který je již jedenáct let
srdcem i hlavou celé akce, ale i mnoha dalším
nadšeným dobrovolníkům bez jejichž pomoci by se kyšická náves nedokázala proměnit
na středověké tržiště. Letos si děti i dospělí
užili kromě divadelního představení, šermířů,
kouzelníka, ohnivé show i obrázky z kyšické
historie v podání amatérských herců z Kyšic
a okolí, a především premiéru dokumentárního filmu o kyšické kapličce a nové soše sv.
Vavřince. Film bude umístěn na webových
stránkách obce a bude promítnut i na plánovaném setkání seniorů v době adventu.
Bohatý program historického odpoledne
doplňovaly různé soutěže pro děti (střelba
z luku, šermířské souboje, ražba mincí i voskových pečetí atd.) a výtvarné dílničky pod
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vedením tvořivých žen z Korálkovny i spolku
Ruprt. Dobovou atmosféru pak dotvářely
stánky s rukodělnými výrobky, a hlavně s dobovým občerstvením zajištěným kyšickými
dobrovolníky. Jen pro představu: letos jsme
pro návštěvníky napekli bramboráky se zelím z 25 kg brambor a 5 kg zelí, bramborové
placky z 10 kg brambor, lívance z 5 kg mouky.

Kulturní dům ožívá sportem,
vzděláním i kulturou  
Po dlouhé pauze způsobené epidemií koronaviru a s tím spojenými omezeními kulturní
dům opět ožívá. Do obou sálů jsme zakoupili
nové židle, do malého sálu pak i stoly a věšáky.
Opět jsme objednali nábytek od české firmy
TON a vybírali jsme tak, aby židle byly pěkné,
bytelné a hlavně pohodlné. Od jara obnovila
činnost hospoda, od srpna pak i obchod. Obě
provozovny se snaží nabídnout svým zákazníkům i něco navíc – hospoda uspořádala
na začátku září akci pro děti jako rozloučení
s prázdninami, zve na zpívané i sportovní přenosy. Obchod nabízí voldušské uzeniny, teplou
polévku i zákusky. Do velkého sálu se o prázdninách vrátily příměstské tábory a s nadcházejícím podzimem i sportovci. V malém sále
jsou pravidelné zpívánky pro děti s rodiči, které s nadšením vede Jarka Smoláková. Navíc
jsme se s vedením ZUŠ Chrást domluvili, že
zde částečně probíhá i výuka kyšických dětí
navštěvujících chrásteckou uměleckou školu,
aby děti nemusely dojíždět.Tuto možnosti jistě oceňují jak děti, tak jejich rodiče. Od září
se v malém sále opět začala cvičit jóga s Evou
Rabadovou.
A jaké akce vás čekají v kulturní domě
v nadcházejících měsících?

zprávy z obce
V říjnu přivítáme nové kyšické občánky.
Vzhledem k dlouhé pauze jich bude rekordních 21! V sobotu 23. října pořádají myslivci
Hubertskou, první taneční zábavu po více
než roce a půl. Věřím, že je přijdete v bohatém počtu podpořit. Další taneční zábavu pak pořádají ženy. Jejich Pěknou, která
bude 25. října, jistě není nutné představovat.
Na návštěvníky se kromě kyšických žen těší
i tradiční duo Václav Žákovec a Anička Volínová. V listopadu si můžete přijít vyrobit
adventní výzdobu. Tentokrát však do velkého sálu, neboť počet tvořivých návštěvníků nejen z Kyšic, ale i blízkého okolí se
již do malého sálu nedokázal vejít. Šikovné
ženy z Korálkovny se na vás těší v sobotu
20.11. O týden později, 27.11. přijde do velkého sálu Mikuláš s čerty a anděly. Mikulášskou pro malé i trochu větší děti pořádají
opět kyšické ženy.

Pojeďte s námi do Prahy
do divadla
Společně s Tymákovem jsme již několikrát
pražská divadla navštívili. Letos nás v sobotu 30. října čeká v divadle Broadway muzikál
– Kvítek Mandragory. Pokud jste příznivci
muzikálů a chcete se pobavit, určitě si toto
představení nenechte ujít. Čeká vás komedie
s písněmi Heleny Vondráčkové, s překvapivou detektivní zápletkou, a ještě překvapivějším rozuzlením, ve které uslyšíte Sagvana
Tofiho, Adélu Gondíkovou, Yvettu Blanarovičovou, Elišku Bučkovou či Jana Přeučila.
Zájemci si mohou lístky zakoupit na Obecním úřadě. Lístek včetně autobusové dopravy z Kyšic do Prahy a zpět stojí 500,-Kč.
Odjezd bude kolem 14. hodiny, takže budete
mít i čas na krátkou, ale jistě příjemnou procházku Prahou. Muzikál začíná v 18 hodin,
příjezd do Kyšic bude přibližně kolem desáté
hodiny večer. Obec Kyšice má pro své občany na prodej 10 vstupenek.
Martina Beranová

Mateřská škola Kyšice
zve všechny děti

ve čtvrtek 7. října 2021 od 16,00 hod. na LOMY
na 20. ročník

KYŠICKÉ DRAKIÁDY
Jen za větrného počasí a bez deště . Přineste si buřtíka na opékání !!!!
Těší se na Vás všechny děti z mateřské školy.
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Zásahová jednotka sboru
dobrovolných hasičů
obce Kyšice
Události jednotky:
19.6. – technická pomoc obci
Na žádost obce vyjela naše jednotka s CAS 20 Tatra Terrno v počtu 1+1 zalévat nově zasazené stromky v ulici na Kamenní a v ulici Hrádecká.
30.6. – technická pomoc
Na žádost operačního střediska HZS vyjela naše jednotka s CAS 20 Tatra Terrno v počtu
1+2 k odčerpání zaplaveného sklepa hostince Pod Lípou po přívalovém dešti.
30.6. – technická pomoc
Na žádost operačního střediska
HZS vyjela naše jednotka s CAS
20 Tatra Terrno v počtu 1+3
do ulice Štemberova k odklizení
padlého stromu, který částečně
ležel svojí korunou v rybníku.
30.6. – technická pomoc
Na žádost operačního střediska
HZS vyjela naše jednotka s CAS
20 Tatra Terrno v počtu 1+3
do autokempu u Ejpovického
jezera k odčerpání vodní laguny
po přívalovém dešti.
8.7. – technická pomoc obci
Na žádost obce vyjela naše jednotka s CAS 20 Tatra Terrno v počtu 1+1 na pomoc občanům v ulici Na Kamenní s odčerpáním zakalené studny po přívalovém dešti.
12.7. – technická pomoc obci
Na žádost obce vyjela naše jednotka s CAS 20 Tatra Terrno v počtu 1+3 na cyklostezku
Poštovská, kde bylo koryto potoka na dvou místech přehrazeno padlými stromy a tvořily
hráze, které bránily plynulému toku vody, která tak způsobovala rozlévání a zaplavování
okolních pozemků. První hráz byla tvořena třemi padlými stromy, druhá o cca 50 metrů
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dále po proudu byla tvořena čtyřmi padlými stromy. Za pomoci motorových pil byly stromy
odvětveny, rozřezány a následně navijákem z cisterny vytaženy mimo koryto potoka.
2.9. – technická pomoc
Na žádost občana obce vyjela naše jednotka s CAS 20 Tatra Terrno v počtu 1+3 k odstranění vosího hnízda u rodinného domu.
19.9. – uctění památky zesnulých hasičů SDH Koryčany
I naše jednotka se připojila k výzvě HZS ČR a dne 19.9. ve 12:00 vyjela s blikající technikou
před zbrojnici a minutou ticha členové zásahové jednotky uctili památku dvou zesnulých
dobrovolných hasičů SDH obce Koryčany při výbuchu rodinného domu v Koryčanech.
Čest jejich památce.

Hasiči radí:
Blíží se nová topná sezóna, dodržujte zákon a nechte si překontrolovat, vyčistit komín i kotel!!!
Co mohu udělat sám?
Odkontrolovat stav topidla a kouřovodu, zda nejsou propálené, není popraskané zdivo a vydrolené spáry, stejně jako stav komínových dvířek a jejich uzávěrů. Zda se v blízkosti topidla
a kouřovodu nenacházejí hořlavé předměty nebo zda není přívodní kabel elektroinstalace
poškozený.
Pokud dojde k požáru komínového tělesa, odstraňte z dosahu sálavého tepla všechny hořlavé předměty. Zavolejte linku 150 nebo 112. Nepokoušejte se hasit komín vodou. K hašení
je možno použít písek, který vhazujte buď dvířky k vymetání komína nebo přímo ze střechy
tělesem kouřovodu.
Za JSDH Robert Barták
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kulturní okénko
K.A.FE 2021

Poslední červencovou sobotu, za ideálního
počasí, proběhl již tradiční třetí ročník Kyšického Absurdního FEstivalu (K.A.FE), který
nám organizátorům přinesl poněkud perné
chvilky. Tři hodiny před zahájením festivalu
jsme se dozvěděli, že díky koronavirovým karanténním opatřením části kapely nedorazí
Krutá Bída v sestavě, ve které by mohla hrát.
To je eufemisticky řečeno poněkud prekérní
situace pro pořadatele, kterému leží na srdci
úspěch festivalu a plnohodnotná zábava pro
jeho návštěvníky. Nicméně díky rychlé akci a
domluvy s následující kapelou DOA Rock se
podařilo zajistit jejich dřívější příjezd a prodloužení jejich vystoupení tak, že byli schopni pokrýt i zpoždění hvězdy večera kapely
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RAMBAMBÁN bez výrazného přerušení
naplánovaného programu.
Jsou to věci, které se bohužel stávají a které
i při nejlepší organizaci není možné vyloučit.
Věřím však, že díky naší improvizaci a velké
podpoře DOA jste tento problém téměř nezaregistrovali.
Sám jsem byl rovněž překvapen poměrně
vysokou účastí místních i skalních příznivců vystoupivších kapel a dle výrazu ve tváři
mnoha z vás věřím, že jste si KAFE řádně
užili. Aktuálně již začínáme plánovat příští
ročník a máme v hlavě nápad, který se nám
doufám podaří zrealizovat a který podtrhne
Kyšickou stopu kapel vystupujících na našem
absurdním festivalu.

kulturní okénko
Historické odpoledne 2021

První zářiovou sobotu jsme pro vás, pod taktovkou Martina Lukáše, připravili 11. ročník
Historického odpoledne. Tedy akce, u které
se na naší návsi společně setkáváme již 10 let.
Program byl jako vždy pestrý, zajištěný členy
historického šermu Lorika, kteří nás společně
s jejich známými a podporou místních ochotnických umělců rovněž provedli třemi Kyšickými příběhy, nechyběl Rudy Harden, Gabreta
nebo dokonalé představení s inovovanou obludou, stánky společnosti Rupert a Mozaiky
Rokycany, stejně jako tradiční dílničky naší
korálkovny a samozřejmě stánky se zeláky, topinkami a lívanci. Večer jsme mohli obdivovat
tradiční ohnivé představení Hell Fire a krásně
nasvícenou kapličku s jejím patronem sv. Vavřincem. Posbírali jsme rovněž asi dvě desítky
vzkazů budoucím návštěvníkům historického

odpoledne, které budou uloženy a přečteny
za 15 let na 700. výročí od první zprávy o naší
obci v historických záznamech.
Za mě bylo jedno z vrcholů celého dne velmi
vtipné vystoupení divadla Damúza-Z tajného deníčku Smolíčka Pé, u kterého jsem se
opravdu nasmál a strejdu daňka nosím v hlavě
dodnes :-). A samozřejmě nasvícená kaplička,
kterou jsem pro vás po skončení akce po odchodu všech návštěvníků před sbalením veškerého osvětlení vyfotil.
Aktuálně již začínáme pracovat na adventních
akcích, tak nám snad aktuální epidemiologická
situace dovolí je uspořádat. Zůstaňte zdraví,
plní optimismu a užijte si stále dosud silných
slunečních paprsků.
Vladimír Novák, předseda kulturní komise
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Objemný a nebezpečný odpad
Dne 13.10.2020 se uskuteční u obecního úřadu sběr objemného a nebezpečného odpadu.
Sběr objemného odpadu bude probíhat od 9:00 do 16:30 hodin. Sběr nebezpečného odpadu bude probíhat v době od 16:30 do 17:30 hodin.
Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěndo sběrných nádob např. koberce, matrace, nábytek, sedačky, židle, podlahová krytina.
Nebezpečný odpad – v rámci svozu se mohou odkládat pouze tyto odpady:
• znečištěné obaly od barev, olejů apod.
• barvy, lepidla, zásady, kyseliny, rozpouštědla a chemikálie v uzavřených nádobách
• upotřebené oleje, brzdové a nemrznoucí kapaliny v uzavřených nádobách
• zářivky, výbojky
• všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií
• pneumatiky pouze z osobních automobilů bez disků (4 ks na občana)
• televizory, rádia, monitory, pračky, veškeré drobné elektrospotřebiče
• mrazáky, lednice
• bojlery, sporáky
• vyřazené léky včetně mastí a roztoků
Žádáme občany, aby neodkládali odpad před příjezdem sběrného vozu! Každý
si musí svůj odpad naložit do kontejneru sám!
Stavební odpad do kontejnerů NEPATŘÍ!!!
Podle odpadového zákona č. 185/2001 Sb. nemají obce povinnost zajistit místa pro odložení
stavebních odpadů a nemusí je ani likvidovat. Stavební odpady nepatří do popelnice, protože
ty jsou určeny pouze pro směsný komunální odpad. Mohlo by dojít k poškození svozové
techniky, případně lisu, pokud je směsný odpad překládán a lisován do velkých kontejnerů
na překladišti.
Ze stejných důvodů nepatří stavební odpad ani do kontejnerů na objemný odpad.
Stavební odpad se dělí dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. tzv katalog odpadů. Patří sem např: beton,
cihly, tašky a keramické výrobky, směs betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující
nebezpečné látky, směs betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, která nebezpečné látky
neobsahuje, sklo, plasty, dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami
znečištěné, kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky, kabely bez
obsahu nebezpečných látek, zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst),
kamení, vytěžená hlušina, izolační materiál s obsahem azbestu, jiné izolační materiály, které
jsou či obsahují nebezpečné látky, izolační materiály, které neobsahují azbest ani jiné nebezpečné látky, stavební materiály obsahující azbest, stavební materiály na bázi sádry znečištěné
nebezpečnými látkami, stavební materiály na bázi sádry neobsahující nebezpečné látky.
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Děti o prázdninách skotačily 
v potápějící se lodi
Jeden z pěti táborů, které jsme tyto prázdniny vedly, se snažil dětem ukázat, že i učení
je může bavit. S táborem Škola hrou jsme
navštívili plzeňskou Techmanii.
Málokdo by čekal, že děti v Techmanii nejvíce zaujme nakloněná rovina. Spojíte-li ji ale
se skluzavkou do záchranného člunu, přesně
to se stane, jak nám ukázala expozice Titanic,
která se jednoznačně stala nejoblíbenější částí
všech dětí. „ Je to jakoby část lodě, co se potápí, je do vzduchu a všechno je nakloněné, jen
ty ne, takže je tam divná gravitace,“ popsal
Titanic jeden člen týmu Gentlemani. „Když
vejdeme, pípá to, bliká to, svítí to a ještě začne
mluvit to hlášení,“ pokračoval. Členové týmu
se shodli i na tom, že když do lodi vešli poprvé, velmi špatně se v ní orientovali. Několik chodeb
lodi jim připomínalo bludiště a velké zrcadlo jim cestu ještě více zmátlo. V Titanicu ale strávili
podstatnou část dne a tak, když jim byl na konci dne změřen únikový čas, jim dostat se z vchodu
do lodi až na záchranný člun trvalo jen necelých 25 vteřin.
Trochu oddělenou součástí expozice Titanic byl bazén, místnost s modrými zdmi a průhledným stropem. „Když jsi nahoře na Titanicu a někdo je v bazénu, tak to vypadá, že jsou opravdu ve vodě a že se topí,“ vysvětlil nám tým Eňoňuňo, proč se jim tato část expozice líbila.
Členové týmu si zkusili zadržet v bazénu dech, aby zjistili, jak dlouho by pod vodou vydrželi.
Dech se jim úspěšně povedlo zadržet na více jak tři čtvrtě minuty a to i přesto, že všichni
měli nasazené roušky.
Kromě Titanicu děti zaujala také optická expozice. „Podle nás bylo super to focení.Vešli jsme
do černé místnosti, jen jedna zeď byla bílá, k té jsme si stoupli a ono nás to na ni bleskem
obtisklo, jakoby to vyfotilo náš stín,“ shodl se M-team.
Děti si den strávený s vědou užily a rády se do Techmanie zase někdy podívají. Pro ty, kteří
zde ještě nebyli, uvádíme základní informace - Techmanii (celým názvem Techmania Science
Center) najdete na adrese U Planetária 2969/1, Plzeň.
Otevírací doba je: čtvrtek, pátek 8.30 – 17.00; sobota, neděle 10.00 – 18.00
Na závěr ještě soutěž o dvě vstupenky do Techmanie. Na jakou dobu dokáže zadržet dech velryba? Z odpovědí došlých na mail obec@kysice.eu do 30.10.2021
vylosujeme jednoho výherce.
				

Eliška a Šárka Beranovy
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Korálkovna Kyšice
První sobotu v září jsme se zúčastnili tradičního historického odpoledne. Připravili jsem tvoření pro děti
a prodejní výstavu našich výrobků.
Měli jsme velkou radost z účasti na
dětském tvoření. Největší zájem byl
o malování na kamínky, které byly
natřené barvou svítící ve tmě. Také
prodejní výstava na našich stáncích
se líbila a ukázala, že i v době kdy
jsme se nemohli potkávat jste na
nás nezapomněli. Jsme moc rádi, že
se v Kyšicích koná taková akce a my
se jí můžeme zúčastnit. Děkujeme
všem organizátorům a účastníkům.
Během podzimu a zimy se v Korálkovně budou konat kurzy. Můžete si přijít užít tvořivé
odpoledne a něco hezkého si vyrobit. Nabídku najdete na www.koralkovani.eu. Dále
připravujeme Vánoční tvoření a výstavu na 20. listopadu 2021 do velkého sálu kulturního
domu. Doufáme, že se letos výstava uskuteční a všichni si užijeme předvánoční čas v klidu
a pohodě při dobré kávě a tvoření.
Za Korálkovnu Ali, Alča a Radka

Obecní knihovna
Od 1. září bude knihovna opět otevřená 2 x týdně. Každé pondělí 16:00 - 17:30 a každou
středu 17:30 - 19:00.
Knihovna se nachází v budově obecního úřadu. Čtenářský průkaz je zdarma.Výpůjční doba
2 měsíce.
Čtenáři mají možnost hledat knihy v našem katalogu (https://tritius.plasy.cz/library/
kysice/) a také v katalogu plaské knihovny (https://tritius.plasy.cz/) a přes knihovnici
objednat.
Na facebookovém profilu Obecní knihovna v Kyšicích najdete aktuální informace o knihovně včetně všech nově zakoupených titulů.
Těšíme se na vaši návštěvu
Jindřiška Nováková Švecová, knihovnice
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K začátku školního roku

Skončily prázdniny, začala škola. Pro někoho konečně, pro někoho už zase. Ale učení bez
prázdnin by bylo vysilující. A prázdniny bez školní docházky by neměly tu správnou chuť.
Každopádně je to změna. Děti se s některými kamarády vidí po delší době. Zjistí, co zapomněly, co myslely, že zapomněly, ale umí to. Na některé děti čekají nové předměty či učitelé.
A leckoho čekají nová přátelství, poznatky a příhody, které se o prázdninách zažít nedají.
Co je ve škole v novém školním roce jinak? Žákovský parlament před dvěma lety horoval
za nové šatny. Díky štědré obecní pokladně se záměr podařil a žáci druhého stupně od září
využívají šatních skříněk v suterénním prostoru, který se celý proměnil k nepoznání. Některé učebny prozářila nová výmalba. A v devíti učebnách byl rekonstruován umyvadlový kout.
Chceme ve spolupráci s obcí postupně omlazovat interiér učeben.
Do důchodu odešla paní učitelka Věra Pabstová. Vedení 5.třídy po ní převzala paní učitelka Antonie Hudecová, před prázdninami ještě slečna Jarošová. Pan Tomáš Glazer není už
od prvního září asistent, ale učitel – a navíc třídní 6.třídy. Zatímco pan učitel Václav Kotous v červnu „zaskakoval“ za paní učitelku Novou, která odešla na mateřskou dovolenou,
od září má v našem učitelském sboru své pevné místo, hlavně jako učitel tělocviku. Na škole
od září působí dvě nové asistentky, paní Jitka Křížová, DiS. a slečna Bc. Helena Kaasová.
I mateřská školka má svoji asistentku, slečnu Barboru Hušákovou, před časem asistující
na naší základní škole.
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Od září učí někteří učitelé v tzv.
tandemu. Tento způsob výuky
(v jedné vyučovací hodině jsou dva
učitelé) jsme si vyzkoušeli v projektu Šablony II a nyní ho uplatníme
pravidelně v běžné výuce. Osmáci
se tak mohou těšit na dějepisný
tandem p. Glazer - p. Klimeš, deváťáci na češtinářskou souhru paní
Palečkové a p. Glazera a tandem
p. Peteříková a p. Hudecová dokonce obsáhne 4. i 5. třídu.
Do první třídy letos nastoupilo 19 prvňáčků. Sedm jich přichází z mateřské školy z Kyšic.
Třídní učitelkou je p. učitelka Lenka Rousová.
31.7. jsme ukončili projekt Šablony II. Dětem v mateřské školce, základní škole či družině
jsme během dvou let mohli nejen nabídnout různé metody výuky (tandemová výuka, výuka
s odborníkem, projektové dny, klub deskových her či přírodních věd ad.), ale mohli jsme
nakoupit i zařízení, která výuku zpestří a zefektivní. Pořídili jsme 30 tabletů, interaktivní tabuli do 5.třídy a notebook pro mateřskou školu na distanční výuku či pro akce mimo školu.
Wifi signál teď pokryje i mateřskou školu Na Vyhlídce, což učitelům usnadní zpracování
dokumentace a přípravu materiálů.
Od září na naší škole spouštíme aktivity financované z projektu Brána dýšinské školy otevřená II (Šablony III) v hodnotě 782.270 Kč. Děti v základní i mateřské škole se opět mohou
těšit na různé aktivity – projektový den ve školu či mimo školu s odborníkem, práci s technikou, doučování. Rodiče v průběhu školního roku pozveme na zajímavé besedy s odborníky či na setkání, kde je hezké spolu jen tak pobýt a něco tvořit. Z dotace jsme přikoupili
dalších dvacet tabletů, které jsou nejvytěžovanějším technickým zařízením při výuce.
Jak bude tento školní rok vypadat, nevíme. Roušky, testování, distanční výuka – to vše bychom nejraději oželeli. Myslím však, že i takové okamžiky, kdy se vše nedá naplánovat a nalinkovat, připravují děti na život. Přeji dětem, ať mají od začátku školního roku oči i srdce
otevřené a mysl zvídavou.
Mgr. David Klimeš, ředitel školy

Český svaz žen zve na

posvícenskou zábavu 
dne 25.10 od 15:00 hod. v KD Kyšice
Hraje pan Žákovec a Anička Volínová
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FOTOKVÍZ
Opět vylosujeme dva výherce, kteří dostanou lístky do zoo.
Soutěž se uzavírá 31.10.2021.
1)

2)

3)

4)
Zdroj: Gander Airport twitter

5)
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6)

ŘEŠENÍ Z MINULÉHO VYDÁNÍ:

1) kaplička

2) pomník Jana Husa před OÚ

3) Malá ulice

4) před budovou školky

Trápí vás exekuce?
Milostivé léto vám nyní pomůže 
Pod tímto zvláštním názvem se skrývá období, v průběhu kterého můžete své dluhy uhradit
bez penalizace, poplatků advokátům a exekutorům. Od 28. října do 28. ledna příštího roku
máte možnost zaplatit pouze svůj základní dluh (tj například výši neuhrazené pokuty, nedoplatek na pojištění atd.) a jednorázový poplatek 900 Kč, vše ostatní, co dluh navyšovalo, vám
bude prominuto. Tato možnost se týká pouze dluhů vůči veřejnoprávním institucím - státu,
zdravotním pojišťovnám, ČEZu, dopravním podnikům atd. Potřebujete poradit či pomocí?
Obraťte se na Obecní úřad nebo na Občanskou poradnu či organizací Člověk v tísni.
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Začátek školního roku 
v ZUŠ Chrást

Foto: Jana Fránová

V úterý 21. září zahrál soubor Karkulka ZUŠ Chrást muzikál Noc na Karlštejně také pro
nejstarší děti z MŠ Kyšice. Představení se dětem moc líbilo a užívali si vystoupení muzikantů
a zpěváků v LD v Chrástu.Ve školce už mohou předškoláci využít možnost výuky přípravné
hudební výchovy a to každý čtvrtek odpoledne přímo v MŠ.
V malém sále KD v Kyšicích probíhají opět zpívánky pro nejmenší děti a jejich rodiče, na konec října chystáme speciální strašidelné zpívánky v kostýmech.
Kyšičtí žáci Hana Hošková a David Vokurka už mají za sebou svůj absolventský koncert,
který jsme kvůli covidovým opatřením museli přesunout z jarního na podzimní termín.
Zároveň se naši žáci pilně připravují na adventní akce, o kterých vás samozřejmě
budeme informovat a těšíme se na setkání
na některém z našich nejbližších koncertů.
Krásné podzimní dny plné hudby vám
za ZUŠ Chrást přeje
Mgr. Jaroslava Čejková
Foto: Jana Fránová
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ze sportu
KYŠIČTÍ NÁRODNÍ HÁZENKÁŘI ZNOVU V AKCI
33. ROČNÍK TURNAJE GENERACÍ – SOBOTA 21. 8. 2021
V sobotu 21. 8. 2021 se uskutečnil již 33. ročník tradičního TURNAJE GENERACÍ. V rámci
turnaje se tradičně utkala družstva do 20- ti let, do 30 – ti let, do 40 – ti let a nad 40 let.
A výsledky jednotlivých utkání? Ty nebyly vůbec důležité, smyslem turnaje je setkání bývalých
a současných házenkářů, setkání starých přátel, kteří se právě třeba i ten rok nevidí. Po skončení turnaje následovalo posezení.

POHÁR ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍCH ŽAČEK 2021
3. 9. – 5. 9. 2021 Chropyně
Starší žačky TJ Sokol Kyšice se jako náhradnice probojovaly na Pohár České republiky 2021,
který se uskutečnil v Chropyni. Pohár České republiky 2021 pořádal z pověření Svazu národní házené místní klub – TJ Chropyně.
Poháru České republiky se zúčastnilo celkem 7 družstev a naše děvčata čekalo v průběhu 3
dnů celkem šest utkání.
V rámci pátečního programu měla děvčata na programu jedno utkání. Děvčatům se vstup do
turnaje povedl a po pátečním programu měla děvčata plný bodový zisk.
V rámci sobotního programu měla děvčata na programu tři utkání. Hned v prvním utkání děvčata po boji zvítězila rozdílem jediné branky nad soupeřkami z Vracova.Ve druhém sobotním
utkání děvčata porazila domácí TJ Chropyně, a i ve třetím utkání sobotního programu děvčata
nezaváhala a zvítězila nad Sokolem Svinov. Po dvou dnech tak měla děvčata plný počet bodů
a patřilo jim průběžné 2. místo.
V rámci nedělního programu čekala naše děvčata dvě utkání. Jako první jim v cestě za medailovým umístěním stál soupeř z Raspenavy. Děvčata i toto utkání zvládla a před posledním
utkáním, proti druhému zástupci Západočeské oblasti družstvu Sokola Tymákov, měla jistotu 2. místa. Západočeské derby bylo soubojem o vítězství v Poháru České republiky 2021.
Po vyrovnaném prvním poločasu nakonec děvčata na soupeřky nestačila a připsala si první
prohru na turnaji, která znamenala konečné 2. místo na Poháru ČR 2021 starších
žaček.
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Barvy TJ Sokol Kyšice reprezentovaly:
Brankářka: Zuzana KAFKOVÁ (vyhodnocena 2. nejlepší brankářkou Poháru ČR)
Obránkyně: Marie STREJCOVÁ, Markéta HÁNĚLOVÁ (vyhodnocena nejlepší obránkyní
Poháru ČR), Aneta SADLÍKOVÁ (vyhodnocena 3. nejlepší obránkyní Poháru ČR),Valentýna
MATĚJOVSKÁ, Kristýna VALENTOVÁ,Vanessa KLEMENTOVÁ, Eliška ADRIÁNOVÁ
Útočnice: Hana HOŠKOVÁ (vyhodnocena 3. nejlepší útočnicí Poháru ČR, celkem 29 vstřelených branek), Petra BAUMRUKOVÁ (celkem 21 vstřelených branek), Anežka JEŽKOVÁ
(celkem 14 vstřelených branek), Barbora ŠÍMOVÁ (celkem 9 vstřelených branek), Eliška
HUMLOVÁ (celkem 1 vstřelená branka)

Děkuje všem, kteří se zúčastnili projektu Ukliďme Česko.
Mladí hasiči
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