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kyšický
zpravodaj

Milí spoluobčané,
Původně jsem se, stejně jako většina
současných médií, chtěla v úvodníku rozepsat o koronaviru a opatřeních, jak se
proti němu chránit. Myslím ale, že vše
již dobře víte, chováte se zodpovědně
k sobě i svému okolí. O tom svědčí
i skutečnost, že zatím nemáme v obci
FOTO: Lucie Kubová
žádný potvrzený případ. A protože platí, že veselá mysl půl zdraví, věnuji dnešní úvodník pozitivním informacím:
Z domova – tj. z naší krásné obce: V průběhu prázdnin jsme v obci uspořádali čtyři příměstské tábory, kterých se zúčastnilo 82 dětí. Pestrý program a skvělou připravenost chválili
děti i jejich rodiče. Ze všech pochvalných mailů cituji alespoň jeden. „Chtěla bych Vám moc
poděkovat za konání příměstských táborů, byly super. Naše děti byly na třech a všechny se jim
moc líbily. Děkuji Vám a všem vedoucím, Pavla Bártů“
Do autobusů společnosti ARRIVA mohou od poloviny srpna všichni cestující s předplatným
nastupovat i zadními dveřmi.Výrazně se tak snížil čas potřebný k odbavení.
Ze zahraničí – tj. z okolních obcí: Práce na kruhovém objezdu v Chrástu pokračují dle
plánu a budou dokončeny do konce října letošního roku.
Obec Ejpovice vysoutěžila dodavatele na opravu povrchu cyklostezky kolem Ejpovického
jezera (úsek Kyšice – Ejpovice). Práce začnou na jaře a budou hrazeny z dotace získané od Plzeňského kraje.
Z kultury: Hudební festival K.A.FE. i desátý ročník Historického odpoledne se mimořádně
vydařily. Účast na obou akcích byla výborná, počasí nám přálo. Všichni, kteří se přišli pobavit,
odcházeli v pozdních hodinách a s úsměvem.
Ze sportu: Mladší žáci TJ Sokol Kyšice získali na konci srpna v Dobrušce titul Mistr ČR v národní házené. Jedná se o obrovský úspěch a skvělou reprezentaci obce, za kterou jim i jejich
trenérům patří obrovské poděkování. „Byl to pro mě nejkrásnější víkend. Tihle kluci jsou
naprosto skvělí, vážně se povedli.“, říká maminka jednoho z mistrů Lucie Kubová.
Další dobré zprávy jistě objevíte uvnitř zpravodaje. Přeji Vám příjemné čtení.
Martina Beranová, starostka obce
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Z jednání zastupitelů obce
Na jednání dne 15. 7. 2020 zastupitelé obce
projednali a schválili:
• prodej pozemku p.č. 739/14 v k.ú. Kyšice u Plzně o rozloze 244 m2 za cenu 172.590,-Kč
+ DPH Správě železnic.
• pronájem nebytových prostor pro účely prodejny potravin zájemci Ho Thi Phuong, IČ:
27999661
• bezúplatný převod/nabytí pozemků p.č. 232/17, 232/19, 253/17, 880/1, 880/3, 886/2,
886/22, 886/23 a 889/8 v k. ú. Kyšice u Plzně, obec Kyšice, okres Plzeň-město z vlastnictví
České republiky a příslušnosti hospodaření s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad
do vlastnictví obce Kyšice podle ust. § 7 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
• bezúplatný převod/nabytí pozemků parc. č. 491/4 a 898 v k. ú. Kyšice u Plzně, obec Kyšice,
okres Plzeň-město z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření s majetkem
státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví obce Kyšice podle ust. § 5 odst. 1 zákona
č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu
na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky
ve znění pozdějších předpisů.
• přijetí dotace ve výši 300.000,-Kč od Plzeňského kraje určené na nákup dopravního automobilu pro obec Kyšice: JSDHO Kyšice, kat. III
• dodatek č. 8 ke smlouvě č. 17/2004/PMDP o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
osobní dopravě.
• obecně závaznou vyhlášku obce Kyšice č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
• zařazení území obce do územní působnosti MAS Světovina o.p.s. na programové období
2021-2027.
• členství obce Kyšice v asociaci Národní sítě zdravých měst České republika a Deklaraci
Zdravého města v předloženém znění.
• zastupitele Ing.Vladimíra Nováka jako předsedu kulturní komise
• slečnu Magdalénu Cubrovou, paní Zuzanu Farkašovou Zetkovou, pana Martina Lukáše
a pana Tomáše Ausbergera za členy kulturní komise.
Zastupitelé neschválili:
• žádost Lesů ČR o vrácení pozemku p.č. 948/2 v k.ú. Kyšice u Plzně a pověřuje starostku
obce, aby dále jednala s ŘSD o prodeji pozemku.
Magda Cubrová, referentka OÚ Kyšice
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
se konají 2. a 3. října 2020.
Volební místnost bude otevřena v budově obecního úřadu v době:
2. října 14–22 hod.
3. 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.
Volič je povinen dodržovat odstup 2 m od ostatních voličů a omezit přímý kontakt se členy
volební komise. Do budovy s volební místností vstupovat se zakrytými dýchacími cestami
rouškou nebo obdobným prostředkem. Do volební místnosti vstupovat po jednom. Pro
úpravu hlasovacích lístků doporučujeme využít vlastních psacích potřeb.
Občané, kterým zdravotní stav neumožňuje dostavit se do volební místnosti (neplatí pro
občany v karanténě či izolaci), mohou tuto skutečnost nahlásit na obecní úřad, požádat
o přenosnou hlasovací schránku (377945325) 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

Obec Kyšice přijme pracovníka na funkci

Technik obce
Požadujeme:
• schopnost organizovat práce v obci
• samostatnost a spolehlivost
• manuální a technikou zručnost
• řidičský průkaz B
• časovou flexibilitu
Preferujeme práci na zkrácený či plný úvazek, je možné se dohodnout i na DPČ či DPP.
Bližší informace na Obecním úřadě Kyšice, Horní Náves 136, 330 01, Kyšice, tel.
377945325 nebo email obec@kysice.eu
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zprávy z obce
Hromadná doprava
Situace kolem autobusů Arrivy zajišťujících
dopravu do Plzně a Rokycan se mírně zlepšila. Po jednání s Plzeňským organizátorem
veřejné dopravy (POVED) došlo k umožnění
nástupu zadními dveřmi těm cestujícím, kteří
mají zaplaceno předplatné pro danou zónu,
od září byly upraveny jízdní řády a řidiči si
pomalu začínají zvykat na své trasy. Přesto
se zatím ani zdaleka neblížíme ke komfortu,
na který jsme v posledních letech byli díky
Plzeňským dopravním podnikům zvyklí. POVED i nadále upozorňujeme na nedostatky
– zpoždění, odjezdy před plánovaným časem,
nevhodné chování řidičů, nedostatky při načítání Plzeňské karty či neschopnost prodat
požadovanou jízdenku. Bohužel paní Kmochová, jednatelka POVEDu je přesvědčena,
že si stížnosti na obecním úřadu vymýšlíme,
a trvá na doložení konkrétních příkladů. Proto vás prosíme, setkáte-li se s jakýmkoliv
problémem týkajícím se hromadné dopravy,
dejte nám na vědět. Potřebujeme znát přesné datum, čas spoje a popis problému.

Kanalizace a vodovod v obci
Na konci srpna proběhla kolaudace vodovodní řadu v ulici Jižní a kanalizačního řadu
v ulicích Jižní – Letkovská. Propadlý překop
Letkovské (u křižovatky s Jižní) bude předělávat firma OMEGA, která budovala sítě
v ulici Jižní. Na opravu povrchu komunikace
ve Štemberově ulici právě probíhá výběrové
řízení a realizovat se bude ještě v letošním
roce. V říjnu by se měla uskutečnit i plánovaná přeložka výtlačného potrubí v lokalitě
Na Hlíny, což jistě potěší všechny obyvatele
této části Kyšic. Bez zmíněné přeložky zde
totiž není možné vybudovat komunikace,
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po kterých občané již dlouho volají. Bohužel
termín této stavby nejsme schopni ovlivnit,
neboť investorem je Vodárenská a kanalizační, a.s.
Probíhá i příprava projektů na příští roky
– projekt na výměnu kanalizačního řadu
ve Staré uličce, projekt na zokruhování vody
na Návsi a v Hrádecké ulici.Vzhledem k možné realizaci části průtahu obcí (od křižovatky
Náves x Letkovská k výjezdu na Dýšinou) se
bude prověřovat i stav kanalizačního řadu
v této části obce.
Ve spolupráci s obcí Dýšina a ČEVAKem se
připravuje i kompletní analýza stavu kanalizačního řadu, přečerpávacích stanic a čističky odpadních vod. Výsledkem má být studie,
která navrhne možnosti řešení kanalizace
zajišťující spokojenost kyšických občanů
a umožňující rozumný rozvoj obce. Obdobná studie týkající se vodovodních řadů,
včetně výtlačného potrubí, přívodu pitné
vody do obce a vodojemu bude zpracována
společně se společností Vodárenská a kanalizační a.s., která vlastní většinu vodovodní
infrastruktury v obci, a Vodárnou Plzeň, která
zajišťuje dodávku pitné vody.

Obecní budovy
V průběhu prázdnin jsme opravili stoly
ve velkém sále KD – kovové části se natřely
a vyměnily se desky stolů. Nyní jsme podali
žádost o dotaci z Programu Rozvoj venkova
na nákup nových stolů a židlí do malého sálu
a na výměnu židlí do velkého sálu. Postupně opravujeme i budovu obecního úřadu
– v srpnu jsme zrekonstruovali balkón nad
vchodem a ve druhé polovině září začneme opravovat a lakovat okna. Pokračujeme
i v přípravě na výstavbu bytů pro seniory

zprávy z obce
a komunitního centra. Na obě stavby je podána žádost o stavební povolení a na stavbu
komunitního centra obec jedná o přidělení
dotace ve výši 9 milionů. V případě úspěchu
zahájíme stavbu na jaře 2021.

Obchvat obce
Koncem srpna začaly v okolí obce probíhat první práce vztahující se k budoucímu
obchvatu. Jedná se o průzkumné sondy, jejichž výsledky budou sloužit jako podklad
pro zpracování dokumentace k územnímu
rozhodnutí. Pracovníky provádějící inženýrskogeologické vrtané sondy můžete vídat
na polích směrem k přivaděči a k Červenému Hrádku. Majitelé pozemků jsou o prováděných sondách informováni a pozemky
následně budou uvedeny do původního stavu. Průzkumné práce by měly být ukončeny
do 31. října letošního roku. O dalším průběhu zpracování dokumentace i veškerých aktivit vztahujících se k obchvatu Vás budeme
pravidelně informovat.

Územní plán a SITULI
Společnost SITULI podala na Obec Kyšice žalobu ke Krajskému soudu v Plzni, kde
požadovala zrušení části Územního plánu
obce Kyšice, která se týká pozemků v jejich
vlastnictví (pole nad cyklostezkou vedoucí
k Červenému Hrádku). SITULI rozporovala především omezení, která jsme pro dané
území stanovili – výškové limity staveb, procento možné zastavěnosti atd. Soud proběhl 8. září a uznal nárok společnosti SITULI
za oprávněný. Po obdržení zdůvodnění rozsudku podnikne obec další kroky k ochraně
zájmu obce a svých občanů. O postupu vás
budeme pravidelně informovat.

Územní studie
Společnost SILBA ELSTAV s.r.o. iniciovala
zpracování územní studie pro oblast Kyšice – východ (louka za ulicí Sadová, směrem
na Ejpovice). Návrh, který v dané lokalitě
předpokládá výstavbu více než 80 rodinných
domů, je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Obec případnou výstavbu podmiňuje vybudováním dostatečné infrastruktury, především vodovodní a kanalizační. Není možné,
aby nová výstavba zhoršila kvalitu života stávajících občanů.

Malá vodní elektrárna – Ejpovické tunely
Ejpovické tunely se sice nachází v katastru
sousední obce Ejpovice, přesto vznikly obavy,
zda se provoz zdejší malé vodní elektrárny
nedotkne i našeho území, neboť do tunelů je
sváděna voda z řeky Klabavy, která protéká
i naším katastrem. Jak bude tedy zajištěno,
aby v Nouzově neklesala hladina řeky, která je již několik let vzhledem k suchu dost
nízká?
Společnost Stream s.r.o., která malou vodní
elektrárnu provozuje má povinnost dodržovat stanovený minimální průtok 400 vteřinových litrů, což odpovídá běžnému stavu vody
v řece Klabavě v průběhu větší části roku.
Odklánět vodu do Ejpovických tunelů může
pouze v případě, že je průtok vyšší. Zároveň
je u jezu viditelná značka, která stanoví minimální hladinu řeky nad jezem, při které může
být malá vodní elektrárna v provozu (výška
jezu je 334.2 m n.m., hladina vody nad jezem
musí dosahovat výšky 4 cm, tj. 334,24 m n.m.).
Dodržování těchto podmínek kontroluje
Česká inspekce životního prostředí, Povodí
Vltavy i Městský úřad Rokycany.
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Celá stavba byla povolena již v lednu 2012,
dokončena byla v květnu letošního roku
a od července až do konce června příštího
roku bude probíhat zkušební provoz. Jedním
z impulsů pro výstavbu byla i snaha zvýšit čistotu vody v Ejpovickém jezeře.

Odpady
V červenci jsme podali žádost o dotaci na nákup kompostérů pro domácnosti, hodnocení
žádostí ale zatím nebylo ukončeno. Z tohoto důvodu nejsme schopni stanovit termín
případného nákupu a distribuce kompostérů. Předpokládáme, že by vše mělo proběhnout ještě v letošním roce. Rostlinný biologicky rozložitelný odpad můžeme ukládat
na komposty umístěné na svých pozemcích,
případně využít nádoby na biologický odpad.
Bohužel část občanů nerespektuje pravidlo,
že do těchto nádob nepatří větve ze stromů
a z keřů, a to ani za situace, že jsou nastříhány
na malé kousky.Větve můžete po telefonické
domluvě (377945325 – OÚ, 606485666 –
Milan Lehner) zdarma odvézt na obecní pozemek, kde jsou následně štěpkovány.
Někteří občané nedodržují ani zákaz odkládání odpadu vedle kontejnerů (což platí
nejen u biologického odpadu, ale i u plastu
a papíru). Skutečnost, že tak vytváří nevábné

zákoutí svým sousedům, ani že svozová firma takový odpad neodveze a je to obec, kdo
musí zaplatit pracovníky na jeho úklid, jim nevadí. Jak se asi tito občané budou tvářit, pokud kontejnery umístíme před jejich domy?

Kulturní a společenské akce
Od července v obci pracuje kulturní komise,
která se již významně podílela na přípravě
hudebního festivalu K.A.FE. i historického
odpoledne. Na říjen jsme společně plánovali
vítání občánků, vzhledem k současným omezením spojeným s šířením koronaviru jsme
se ale rozhodli vítání občánků i setkání seniorů odložit na dobu, kdy se budeme moci
společně sejít bez roušek.
Na sobotu 31.10. je společně s obcí Tymákov plánován autobusový zájezd do Prahy na muzikál Kvítek Mandragory, který se
měl původně uskutečnit v březnu letošního
roku. Zájemci o vstupenky se mohou hlásit
na Obecním úřadě (tel. 377945325, e-mail:
obec@kysice.eu), cena vstupenky včetně
dopravy je 500,-Kč.
O případných dalších podzimních kulturních
akcích vás budeme informovat přes web, FB,
mobilním rozhlasem i obecním rozhlasem.
Martina Beranová

Děkuji již podruhé občanům, že místo zvednutí
telefonu a zavolání radši beton vyvrátí, dají si
s tím tu práci a vyvezou větve.
Milan Lehner
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Objemný a nebezpečný odpad

Dne 12. 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 umístěn do 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 svůjodpad
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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Zásahová jednotka sboru
dobrovolných hasičů
obce Kyšice
Události jednotky:
4.5. Technická pomoc obci – na žádost OÚ Kyšice vyjeli 3 členové jednotky s cisternou
zalévat mladé stromky v ulici Poštovská.
8.5. Technická pomoc – na žádost operačního střediska HZS vyjela jednotka do ulice Slunečná na likvidaci včelího roje.
21.5. Technická pomoc obci – na žádost OÚ Kyšice vyjeli 2 členové jednotky s cisternou
do ulice Na Kamení k pročištění propustků od nánosu bahna.
8.6. Požár – na žádost operačního střediska HZS vyjela jednotka s cisternou na požár v železničním tunelu Ejpovice. Jednalo se o planý poplach.
15.6. Technická pomoc – na žádost operačního střediska HZS vyjela jednotka do ulice Vrbová v obci Letkov na likvidaci včelího roje na zahradě rodinného domu.
20.7. Technická pomoc – na žádost operačního střediska HZS vyjela jednotka odstranit
padlý strom na cyklostezce pod obcí Kyšice.
20.7. Požár – na žádost operačního střediska HZS vyjela jednotka s cisternou do ulice Dýšinská na jiskřící dráty el. vedení, kde hrozilo zapálení živého plotu z tújí.
22.7. Požár – na žádost operačního střediska HZS vyjela jednotka s cisternou do lesa
u obce Letkov, kde doutnaly klády z ohniště a lesní hrabanka.
3.8. Technická pomoc – na žádost operačního střediska HZS vyjela jednotka na náves obce
k odstranění rozlomeného stromu po bouřce.
Po roční spolupráci s vedením obce, zastupitelů, sádrokartonáře, podlaháře a členů zásahové jednotky i sboru bylo dokončeno zateplení střechy půdy nové přístavby hasičské
zbrojnice a podlahy půdy. Akce byly realizovány dle finančních možností a rozděleny do několika etap. V roce 2018 bylo provedeno zateplení střechy a provedení sádrokartonového
podhledu.V roce 2019 bylo provedeno zateplení podlahy (stropu nové garáže) = položena
tepelná izolace i dřevěná podlaha a provedena elektroinstalace ke kamerovému systému
obce. Nakonec byly provedeny natěračské, malířské a dokončovací práce.
V projektu rekonstrukce budovy v roce 2017 se s touto akcí nepočítalo, ale ukázalo
se, že je nutné to dodělat. Myšlenka dodělání byla potvrzena fakturou za energie v roce
2018. Po realizaci zateplení krovu střechy faktura za energie v roce 2019 výrazně klesla.
Autor: Jitka Kočišová (pořízeno 6. 10. 2018)
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Poděkování patří všem zastupitelům a vedení obce, kteří nás hasiče vyslyšeli, přišli stav
nedodělku budovy posoudit a našli finanční
prostředky. Poděkování patří také členům
zásahové jednotky i sboru, kteří přišli a odpracovali mnoho brigádnických hodin při realizaci akce, spolupráci se sádrokartonářem
a podlahářem. Ostatní práce hasiči provedli
svépomocí.
Za JSDH Robert Barták

TVOŘIVÝ KROUŽEK

Po delší pauze vás zvu na úvodní hodinutvořivého kroužku, která se uskuteční 6.10.2020
od 17,00 hod v klubovně KD. Kroužek je určen dětem od 4-8 let, děti školkového věku
v doprovodu dospělého. První hodina bude
spíše informativní. Moc bych přivítala spolupráci další maminky, nebo maminek, které by
byly ochotné pomáhat s organizací a vedením kroužku.
Moc se na vás těší Lucie Kubová

Obecní knihovna
Obecní knihovna je po prázdninovém režimu opět otevřena každé pondělí od 16:00h do 17:30h
a každou středu od 17:30h do 19:00h v budově obecního úřadu. Čtenářský průkaz je stála zdarma. Výpůjční doba 2 měsíce. Přes prázdniny se díky šikovnému brigádníkovi podařilo dokončit
vkládání knižních titulů do online katalogu Tritius.Vyhledávat můžete zde: https://tritius.plasy.cz/
library/kysice/. Pokud titul nenajdete v naší knihovně, stačí jen změnit v záložce Výběr katalogů knihovnu na Plasy a můžete pokračovat v mnohem obsáhlejším katalogu a přes knihovnici
požadovaný titul 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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ze sportu
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MLADŠÍCH ŽÁKŮ 2020
28. 8. – 30. 8. 2020 DOBRUŠKA
MLADŠÍ ŽÁCI TJ SOKOL KYŠICE OPĚT PO ROCE OVLÁDLI JEDNU Z VRCHOLNÝCH AKCÍ MLÁDEŽE A STALI SE
MISTRY ČESKÉ REPUBLIKY 2020
Za normálních okolností bychom v tomto čase
informovali o výsledcích
našich družstev. Epidemiologická situace a s ní spojené opatření Vlády České
republiky a Ministerstva
zdravotnictví však měly
za následek anulování
všech soutěží dospělých
kategoriích, což nás v letošním ročníku obzvláště
velmi mrzí, neboť muži
po podzimní části vedli
2. ligu a měli nakročeno
k historickému postupu
do 1. ligy.
O soutěžích mládeže má být rozhodnuto v aktuálním týdnu s tím, že vrcholné akce mládeže, na které mají našlápnuti naši mladší žáci jsou prozatím odloženy na blíže neurčený
podzimní termín.
Přesto, že házenkářům bylo znemožněno soutěžní klání, neznamená to, že zahálí. Neplánovaná pauza byla využita na údržbu víceúčelového hřiště, se kterou souvisí i oprava havarijního stavu části zázemí pro diváky. V rámci údržby a opravy bylo členy TJ Sokol Kyšice
odpracováno v průběhu dubna a května více jak 400 brigádnických hodin.
Snad nám situace dovolí a v podzimní části soutěžního ročníku 2020/2021 se s našimi věrnými
na opraveném hřišti setkáme a budeme se opět všichni bavit naším národním sportem.
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Hasičské novinky
V lednu jsme v Hasičských novinkách končili větou, že rok 2020 bude pro náš sbor výjimečný.Tehdy jsme to spojovali s přechodem prvních mladých hasičů mezi dospělé. Nikdo z nás
ještě netušil, co všechno nás během tohoto roku čeká. Jako u všech spolků, i naši činnost
ovlivnila současná pandemie Covidu19.
V lednu jsme si na valné hromadě zvolili na dalších pět let nový výbor sboru a staronového
starostu sboru Oldřicha Velického. V únoru jsme se s dvěma družstvy mladých hasičů zúčastnili závodů v hasičské všestrannosti v Oboře u Kaznějova. Začátkem března už běžela
naplno příprava naší tradiční Hasičské zábavy. Jak určitě víte, tu už jsme kvůli začínající
epidemii nestihli – týden před termínem jsme ji museli zrušit.Tak jako ostatní spolky, museli
jsme naši činnost na nějaký čas omezit. Zásahová jednotka obce samozřejmě v činnosti
pokračovala a připravovala se na krizové scénáře, na které naštěstí nedošlo. Vynucenou
přestávku jsme využili na práci na úpravách hasičské zbrojnice a cvičiště.Ve zbrojnici se pracovalo na úpravách klubovny a pomáhali jsme i se stavebními pracemi ve vedlejší podkrovní
místnosti. Na cvičišti jsme zase postavili nový dřevěný most. Starý most byl částečně shnilý
a začínal být nebezpečný. A protože nám nějaký vandal poškodil naší startovací plochu pro
požární útoky, byli jsme donuceni řešit i stavbu nové plochy ze zámkové dlažby. S tímto
problémem nám velice pomohla kyšická stavební firma ABATO SERVIS s.r.o. Martina Kubového, která nám plochu vybudovala za velmi nízkou spíše sponzorskou cenu. Moc za to
děkujeme!
Mladí hasiči se nakonec na jaře také dočkali. Jakmile jsme na konci května mohli, začali jsme
trénovat požární útoky. Každoroční okrskové závody v požárním útoku dospělých i dětí se
bohužel nakonec nekonaly.
V současné době jsme se po letní přestávce začali znovu scházet a trénovat. Jak to ale
s podzimní sezonou bude, nevíme. První závody, na které jsme se přihlásili, jsou toho času
už také zrušené z důvodu zhoršené epidemiologické situace.
Za SDH Kyšice Jan Navrátil
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Ohlédnutí za letními tábory

FOTO: Tomáš Novotný

FOTO: Monika Mrázová

V průběhu července a srpna jsme zorganizovali 4 příměstské tábory – Mladí záchranáři,
Hledá se Nemo, Hudba a dobrodružství a Pevnost Boyard. Jak ukazují i samotné názvy,
tábory se svým zaměřením velmi lišily.
U Mladých záchranářů se děti mohly seznámit s prací jednotlivých záchranných složek,
vyzkoušet si roli hasiče, záchranáře i policisty. Naučily se základy první pomoci, vyzkoušely
si odlévání stop i sejmutí otisků prstů. Přesto zbyl dostatek času na hry, soutěže, malování
vlastního trička i výlet do Zbiroha do hasičského muzea.
Pro menší děti byl připraven tábor na motivu animovaného filmu Hledá se Nemo. Přestože
počasí nepřálo původně plánovaným vodním hrátkám, děti i vedoucí si se vzniklou situací
báječně poradili a společně si užili týden plný malování, sportování, soutěží i her. Děti navštívily ZOO v Plasích, potkaly se s želvami i velrybou a překonaly všechny nástrahy, které
jim putování mořskou hlubinou připravilo.
Tábor Hudba a dobrodružství využil zázemí ZUŠ Chrást a chrástecké fary (kterým tímto
děkujeme), kde si děti pod vedením zkušených vedoucích vyzkoušely různé hudební, pohybové i výtvarné hrátky. Tábor byl zakončen veřejným vystoupením pro rodiče, příbuzné
i kamarády v Lidovém domě v Chrástu, kde děti ukázaly, co celý týden dělaly. Domů si pak
každý odnesl vlastnoručně vyrobené karty Černého Petra, které jim jistě tábor připomenou i za podzimních a zimních večerů.
Posledním letošním táborem byla Pevnost Boyard, kde si každý účastník mohl vyzkoušet
svoji sílu, zdatnost, vytrvalost, ale i schopnost spolupracovat s ostatními.Všichni účastníci si
ověřili, že není snadné překonat svůj strach – ať z pavouků, výšek, nebo konzistence různých „nevábných hmot“, ve kterých se ukrývaly potřebné klíče. Snadné nebylo ani setkání
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s otcem Furou, který pro děti připravil „lehké“ šifry. Přesto se všem družstvům podařilo
úkoly zvládnout a získat svůj zasloužený odpad.
Po skončení tábora se ozvalo mnoho rodičů, aby vyjádřili své poděkování a chválu vedoucím i organizátorům. Jsme rádi, že se tábory líbily, a těšíme se na viděnou opět o jarních
prázdninách a následně v létě.
Martina Beranová

FOTO: Veronika Palánová

FOTO: Monika Mrázová
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Cyklistické Kyšice

Foto: Roman Tesař, zdroj FCB Roman Kreuziger Cycling Academy

Ve dnech 13-16.8.2020 se naše obec díky Mistrovství ČR mládeže v silniční cyklistice stala výrazným středobodem české (nejen mládežnické) cyklistiky. Pod patronátem hlavního
organizátora celého závodu Roman Kreuciger Cycling Academy #RKCA a ředitele závodu
Petra Kubiase, jsme mohli být účastníky a spolupořadatelé špičkově zorganizované mládežnické cyklistické akce, která dle vyjádření mnoha cyklistických odborníků proběhla na mimořádně vysoké úrovni.
Závody cyklistické mládeže proběhly v několika kategoriích: mladší žáci, mladší žákyně,
starší žáci, starší žákyně, kadeti, kadetky a junioři.
Ve čtvrtek jsme mohli sledovat časovky jednotlivců, které způsobily poměrně zásadní omezení dopravy v naší obci, a měly dokonce za následek pár incidentů několika vulgárních řidičů s pořadatelskou službou či dokonce s Policií České republiky.V sobotu a v neděli, ale pak
již v poměrném organizačním klidu a za velkého zájmu širší veřejnosti, proběhly hromadné
závody jednotlivých kategorií.
Celé závody byly pokryty televizní technikou, která přenášela signál na velkoplošnou obrazovku v prostoru startu a cíle na návsi a rovněž streamovala živý přenos volně na internetu,
což jako unikát v mládežnické kategorii vedlo k daleko větší atraktivitě pro přihlížející jak
v samotném dění závodu, tak pro případné diváky ve svých domovech.
Z mého pohledu bylo zajímavé sledovat, jaká je vlastně taková mládežnická cyklistická komunita a porovnat to s jinými sporty. Jelikož jsem měl možnost s několika rodiči promluvit během jejich přespávání v obytných karavanech, dozvěděl jsem se, že jde o poměrně
finančně a časově náročný sport. Jak co se cyklistického vybavení týká, tak třeba inves-
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tic do soukromého/týmového zázemí. Pro mě bylo rovněž překvapením, že i na takovéto
špičkové úrovni nemá závod plné sponzorské pokrytí, organizátor čerpá část prostředků
z jiných zdrojů a mnoho organizační práce bylo odvedeno desítkami dobrovolníků z řad
cyklistických nadšenců, kteří zajistili postavení a rychlé složení techniky a celého zázemí
a zabezpečení závodu. Rovněž tak jsem zaznamenal, jak samotný ředitel závodu v hluboké
noci sváží na vysokozdvižném vozíku díly oplocení, tak, aby se obec co nejrychleji vrátit
do zcela běžného režimu.
Z hlediska mladých cyklistů a cyklistek jde pak o těžkou dřinu a odříkání, která pak odděluje špičkové cyklisty od zbytku pelotonu. Bylo to zejména vidět v kategorii juniorů, kterou
daleko před zbytkem závodníků na 132km trati v úmorném vedru ovládli Mathias VACEK
a Pavel BITTNER. Nicméně například již několik týdnů před začátkem mistrovství jsem pravidelně vídal odpoledne na návsi tréninkovou skupinu #RKCA, která se na závody pečlivě
připravovala. Bohužel však nakonec odešli bez pódiového umístění, které by jistě pořadateli
ještě více vylepšilo dobrý pocit z organizačně skvěle připravené akce.
Celé mistrovství bylo zajímavě mediálně pokryté a posloužilo k dobré propagaci Kyšic jak
na straně široké veřejnosti, tak na straně cyklistických profesionálů, kteří si velice pochvalovali zázemí závodu a krásu naší návsi. Za tyto bych rád zmínil poděkování ředitele závodu
p. Kubiase, který napsal: „Vážená paní starostko a občané Kyšic, nedávno jsme úspěšně zakončili Mistrovství České republiky mládeže v silniční cyklistice. Rád bych Vám touto cestou
poděkoval za podporu a doufám, že i v příštím roce společně uspořádáme cyklistickou akci
nejen pro mladé cyklisty. Ještě jednou děkuji. Petr Kubias“.
Na závěr se ještě jednou jménem celého zastupitelstva omlouvám za omezení provozu
po dobu závodů, ale věřím, že jsme společně s organizátorem akce včas a srozumitelně
na tato omezení upozornili a že drobné nepohodlí bylo převýšeno společenskou prestiží
závodu a související pozitivní propagací naší obce.
Vladimír Novák, zastupitel
Milí přátelé,
po mnohaletém působení mimo, jsem se rozhodla, vrátit se s jógou opět do rodných Kyšic.
Do míst, kde jsem zhruba před dvanácti lety odcvičila svoji první lekci. Na cestě jógy putuji už 15
let. Za tu dobu jsem potkala různé učitele a různé styly, setkala jsem se s různými sebe rozvojovými technikami, které ovlivnily můj osobní i profesní život. Ze všech těchto zkušeností vzniká
můj osobitý styl - jakýsi koktejl (....a doufám, že fresh), který Vám s radostí nabízím k ochutnání.
Od 23. září 2020 otevírám lekce klasické hatha jógy v Malém sále Kulturního domu. Pro začátečníky 65minutovou od 17.45 hodin a od 19.00 hodin 90minutovou pro pokračující.
Bližší informace najdete na stránkách http://www.satjajoga.cz/ a nebo mě kdykoli kontaktujte
eva@satjajoga.cz, 736212950.
Přeji hezký zbytek léta a těším se na Vás!
Eva Rabadová
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K. a. FE

V sobotu 1. srpna jsme si na návsi měli možnost vychutnat druhý ročník úspěšného
hudebního festivalu K.A.FE (Kyšický absurdní festival). Stejně tak jako minulý rok patřilo
pódium kapelám s různorodým hudebním žánrem. V horkém letním počasí festival odstartovala Bohunka Sommerová společně s jejími hudebními přáteli a nastavili tak vysokou
laťku hudební kvality. Tu atakovali folkoví Mix Band následující vycházejícími hvězdami
tvrdší muziky Pearly Seconds, kteří měli ohlas zejména u dívčí části publika. Na závěr,
stejně jako minulý rok, rozsvítila pódium a roztančila publikum ska-punk kapela Rambanbám, s hráčem na trubku a Kyšickým občanem Tomášem Ausbergerem. Celým festivalem
nás prováděl moderátor a kytarový „brusič“ Petr Katana Farkaš, který je rovněž místním
obyvatelem.
Věřím, že jste si běžně nevídaný mix hudebních žánrů užili a těším se na příští rok, kdy tuto
sestavu opět mírně promícháme.
Vladimír Novák, zastupitel a předseda kulturní komise
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Kyšické Historické odpoledne

Foto: Tereza Lukášová

V sobotu 5.9.2020 proběhlo na Návsi již tradiční, tento rok výroční, desáté, Historické
odpoledne, které bylo i letos věnované Zlaté stezce Via Carolina vedoucí naší obcí, která
měla ve své době zcela mimořádný evropský význam a která získala na důležitosti za císaře
Karla IV.
Ačkoliv nám zprvu počasí moc nepřálo, a silná přeháňka zahnala slavnostní průvod Kyšických občanů pod veškeré připravené a dostupné zastřešení, nakonec se umoudřilo a my
jsme mohli tradičně chlebem a solí přivítat Českého krále a římského císaře Karla IV se
svou chotí Annou Svídnickou.
Ti poté sledovali tradičně skvěle připravený program zahrnující středověké hry a soutěže
pro děti - střelbu a velmi oblíbený dobový kolotoč, vše zajištěné skupinou Renegáti. Dále
mohli rovněž obdivovat tradiční účinkující skupinu Lorika, Gutta, nebo oblíbeného kejklíře
Rudyho Hardena s vrcholným večerním divadelním programem zahraným souborem Rámus, ohniváky Hell Fire či audiovizuální projekci s průřezovými fotografiemi z předchozích
ročníků na samotném závěru.
Kromě kulturního vyžití, byl jako tradičně připraven jarmark a dětské dílničky, soutěže
Kyšická hadí žena, Kyšický silák a pro ty, kteří mají raději zážitek, který prochází žaludkem,
sloužily stánky se zeláky, topinkami, lívanci, buchtami a dalšími dobrotami.
Stejně tak jako každý rok měla akce veliký ohlas. Z několika pochvalných zpráv bych vyzdvihnul tu od Pepy Štrunce, který byl opět aktivním účinkujícím v divadelním představení.
„Moc se mi líbil historický den, bylo to moc pěkné a hezké, moc děkuji, že obec a paní
starostka Martina Beranová koná v Kyšicích takovou akci“.
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Pro mě osobně má Historické odpoledne zvláštní význam, neboť před 5 lety jsme se přesně na den jeho konání přistěhovali na náves do Kyšic a byla to první kulturní událost, které
jsem se zde účastnil. Již tehdy jsem obdivoval, jak někdo může takovou skvělou akci, tak báječně zorganizovat a jaké je to tu pohodové společenství.To jsem ještě netušil, že se jí budu
velmi brzy aktivně účastnit a že se poznám s člověkem, který má lví podíl na její organizaci
a kterého jsem požádal, aby napsal krátký článek k jejímu výročí. Jak se toho Martin Lukáš
krásně poeticky, a svým tradičním skromným způsobem chopil, posuďte dále...
Vladimír Novák, zastupitel

Foto: Tereza Lukášová
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Článek k výročí Historického
odpoledne v Kyšicích
Motto: Čiň lidem to, co chceš, aby lidé činili tobě
Byl jsem požádán, abych napsal článek k výročí Historického odpoledne. Jak to tak většinou
bývá, tak pokud možno „hned“. Tak to bohužel u mě chodí dost často. Možná to má i svou
výhodu, nemám šanci věci odkládat. Nadechnout se a vzhůru do toho...
Všechno začalo v roce 2011 a to tak, že jsem trochu nesměle šel s nabídkou projektu
na Obecní úřad. Musím přiznat, že starostu Hynka Sladkého nápad překvapil a zároveň
zaujal.V té době měl na starost kulturu v obci Jarda Beška, což bylo pro úspěch tohoto projektu klíčové. Především díky jeho nadšení, jeho trpělivosti a nápadům jsme se posunuli dál.
Chtěli jsme uspořádat netradiční odpoledne, které zábavnou formou připomene historii
obce, pobaví děti i dospělé a třeba i inspiruje místní i přespolní. Začalo Historické odpoledne 2011.
Už první rok se ukázalo, že takovéto odpoledne má obrovský úspěch. Začalo se zapojovat
čím dál více lidí. Byl to čas, kdy tady v Kyšicích bylo dost malých dětí a jejich nadšených “
Kyšických maminek”, které tvořily skvělou partu a chtěly pro děti dělat zajímavé věci. Spolupráce s nimi byla a do dneška je úžasná, vždyť je to o lidech.
Do historického odpoledne se zapojoval Obecní úřad, Korálkovna Kyšice, spolek rukodělných prací Ruprt, Hospoda Pod lípou, pekárna Sýkora, zahraniční studenti, farář z Dýšiny
a mnoho dalších nadšených občanů, mezi nimi i náš Pepa. Pro vstřícné lidi co tady žijí je
radost tvořit, zvát sem zajímavé hosty a vytvářet program, který nám můžou všichni závidět.
Vždyť Kyšice jsou místem, kudy procházela historie, místem, kde se lidé baví, sportují a spolupracují. Skvělé místo pro život.
Martin Lukáš, člen kulturní komise, moderátor, herec, šermíř
a organizátor Historického odpoledne
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