duben 2020

kyšický
zpravodaj

Milí spoluobčané,
poslední měsíc nám všem
obrátil život naruby. Dětem
ze života zmizely školní lavice, společné přestávky
a cesty do školy, ale zůstaly
jim domácí úkoly a učení.
Mnoho dospělých má neplánované volno, které však
má do odpočinkové dovolené daleko. Rodičům výrazně
narostla starost s učením
svých dětí, přibylo vaření
i pomoc starším příbuzným.
Společná setkávání s přáteli
nahradil telefon a sociální
sítě, kina a divadla jsme vyměnili za televizi a knihy.
V této době si ale více než kdy jindy uvědomujeme, jak potřebné je umět si navzájem pomáhat. Jsem velmi ráda, že v Kyšicích máme velké množství lidí, kteří sami a aktivně nabízeli
svoji pomoc. Troufám si říci, že jsme zde měli dobrovolníky dříve než v Plzni a okolních
obcích. První z nich se ozvali hned po vyhlášení nouzového stavu, s šitím roušek naše ženy
i muži začali již v pondělí 16. března. Postupně se do šití pro Kyšice zapojilo více než dvacet
kyšických občanů a dokonce i jedna naše rodačka, která zde již několik let nežije. Šitím
a roznesením roušek do domácností ale vzájemná pomoc zdaleka nekončí. Starším občanům díky dalším dobrovolníkům zajistíme nákupy, vyzvedávání léků, dopravu k lékaři. Děti
(i jejich rodiče) mohou požádat o pomoc s vysvětlením nové látky nebo kontrolu úkolů
z angličtiny, němčiny, matematiky, fyziky či chemie. Všichni, kteří se potřebují vypovídat ze
svých starostí, obav, smutků, mohou volat na naši „linku sousedské pomoci“.
Děkuji Vám všem, kteří jste se zapojili a věnujete svůj volný čas a energii pomoci druhým.
Děkuji Vám, kteří se nebojíte říci si o pomoc. Děkuji i všem, kteří dodržují nastavená pravidla a chrání tak sebe i své okolí. Všem nám přeji pevné zdraví, hodně sluníčka a veselé
Velikonoce.
Martina Beranová, starostka obce
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Z jednání zastupitelů obce
Na jednání dne 9. 3. 2020 zastupitelé obce
projednali a schválili:
• hospodářský výsledek MŠ Kyšice za rok 2019 ve výši + 4.380,41 Kč, účetní závěrku za rok
2019 a rozdělení zisku MŠ Kyšice do fondů – rezervní 2.380,41 Kč a fond odměn 2.000 Kč.
• uzavření dodatku č.6 ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ze dne
3. 9. 2002 se společností ČEVAK a.s., kterým se prodlužuje doba nájmu vodohospodářského majetku do 31. 12. 2021.
• udělení individuální dotace z rozpočtu obce pro Korálkovnu ve výši 20.000 Kč na zajištění výtvarného materiálu dle žádosti a pro TJ Sokol Kyšice ve výši 152.835 Kč na úhradu nákladů na provoz a údržbu víceúčelového hřiště (28.995 Kč), nákladů na soutěže
(převážně dospělých ale i mládeže 31.600 Kč), nájem prostor pro sportovní účely v KD
v Kyšicích (pro děti a mládež 26.520 Kč), v Ejpovicích (pro dospělé 8.400 Kč), na materiální náklady (17.330 Kč) a na nákup dřevěného domku (skladu náčiní a nářadí) 39.990 Kč
• poskytnutí účelové dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského
kraje v roce 2020 Plzeňskému kraji ve výši 54.560 Kč
• zápis do kroniky za rok 2018
• dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. P/PL/2015/10726 (odkoupení pozemků parc.č. 1011,
1012 v k.ú. Kyšice u Plzně)
• delegování Ing. Petra Sedláka jako zástupce obce Kyšice na řádné valné hromadě Vodárenské a kanalizační a. s. v roce 2020.
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
Kyšice, PM, čp. E38, kNN
• Plán ﬁnancování obnovy kanalizace na období 2020–2029
• Plán ﬁnancování obnovy vodovodu na období 2020–2029.
V diskusi bylo navrženo zastupitelům, zda by neuvažovali o zákazu používání pyrotechniky.
Trpí tím nejenom domácí zvířata, ale hlavně ptáci. Zastupitelé slíbili prověření možnosti
obecně závazné vyhlášky.
Magda Cubrová, referentka OÚ Kyšice
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zprávy z obce
S čím Vám mohou pomoci
kyšičtí dobrovolníci?
V obci od začátku nouzového stavu výborně funguje síť dobrovolníků, kteří nabízejí
pomoc nejen starším, nemocným nebo osamělým spoluobčanům ale nově i rodičům
a dětem. S čím dokáží v současné chvíli poradit nebo pomoci?
• Zajistí nákup potravin a drogerie
• Vyzvednou léky z lékárny
• Pomohou s dopravou k lékaři
• Zajistí a donesou oběd
• Zjistí potřebné informace
• Rádi si s vámi telefonicky popovídají
• Dětem pomohou s vysvětlením probírané látky
• Dětem zkontrolují vypracované úkoly
Potřebujete-li s něčím pomoci, volejte
na telefony koordinátorů dobrovolníků 731 128 269 (Vladimír Novák) nebo
724 339 308 (Petr Sedlák). Pokud je vám
smutno, máte obavy, potřebujete si popovídat, volejte na „linku sousedské pomoci“
725 347 599. Z této dobrovolnické linky
vám zavoláme zpět, aby vám nevznikaly
vysoké výdaje za telefon. V dnešní době je
zcela normální si vzájemně pomáhat, proto se nebojte si o pomoc říci. Nikoho tím
neobtěžujete, nikoho nezdržujete, jsme tu
pro vás.

Nabízíme pomoc
místním podnikatelům
Přestože obce nemají takové možnosti jako
stát, i my se snažíme pomoci kyšickým podnikatelům. Nabízíme možnost zdarma prezentovat své služby v samostatném vydání
Kyšického zpravodaje, který našim občanům představí, co všechno jejich spoluobča-

né umí, co mohou nabídnout. Zároveň budou tyto informace po dobu jednoho roku
umístěny zdarma i na webové stránky obce.
Věříme, že Kyšičtí rádi využijí služeb a nakoupí výrobky od těch, kdo s nimi žijí
v jedné vsi, ať už podnikají přímo zde nebo
v okolí. Máte-li zájem zviditelnit v Kyšicích
své služby či výrobky, zašlete informace
o sobě i o tom, co nabízíte (může být i s fotograﬁí, logem atd.) na mailovou adresu
obec@kysice.eu do 30. 4. 2020. Zde také
můžete získat odpovědi na případné dotazy.

Omezení dopravy
na Letkovské – propojení
kanalizačního řadu
Od poloviny dubna do konce května dojde
k omezení průjezdnosti v horní části ulice
Letkovská, především v křižovatce s místními komunikacemi Jižní a Smrková. Důvodem je výstavba propojení a zprovoznění již
vybudovaného kanalizačního řadu v ulici Jižní. Stavbu bude provádět společnost Bagger
BS, s.r.o. a věříme, že vše proběhne v pořádku a v řádném termínu.

Kdy se Štemberova ulice
dočká ukončení prací?
Štemberova ulice je zatím jedinou místní
komunikací, kde mají občané již zrekonstruovaný kanalizační i vodovodní řad.
K naprosté spokojenosti jim ale chybí ﬁnální úpravy povrchu silnice. Firma OMEGA
C+M by měla v průběhu příštího týdne dokončit opravu v části od Ejpovické ke křižovatce Štemberova – Na Draha. Druhá část,
od křižovatky k Letkovské ulici se bude dělat až na podzim letošního roku, případně
na jaře roku příštího.
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zprávy z obce
Odpady a kompostéry
Prosíme občany, aby skutečně udržovali pořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad, ale
i jinde v celém katastru obce. Není příjemné
zvláště v dnešní době, kdy stále slyšíme o nezbytnosti udržování čistoty rukou a dodržování hygienických opatření, uklízet nepořádek
pohozený vedle kontejnerů či odklízet černé skládky. Pracovníci svozových ﬁrem navíc
mají zákaz odvážet odpad, který se nenachází
uvnitř kontejneru. Chápeme, že mnozí z vás
využili svůj neplánovaný pobyt doma ke generálnímu úklidu domácností i zahrad, ale není
možné vše ihned odnosit na obecní pozemek
a očekávat, že se o odstranění odpadu postará někdo jiný. Svozy tříděného odpadu fungují
stále stejně – papír se vyváží v pondělí, plast
ve čtvrtek, sklo 1x měsíčně.
Kontejnery na biologický odpad budou
umístěny až ve chvíli, kdy budou zprovozněny kompostárny.V současné době nefungují,
proto je třeba, aby si každý svůj biologický
odpad likvidoval na svém pozemku. Obec
nyní podává žádost o dotaci na domácí kompostéry, kterých se týkal podzimní
dotazník. Bohužel dotační titul byl vypsán
až nyní, takže letošní léto budeme muset
všichni zvládnout ještě bez nich.
Pokud to bude možné, proběhne v obci
svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Zatím je termín naplánován na středu
22. dubna. Přesné informace budou zasílány
přes aplikaci Mobilní rozhlas, webové stránky a samozřejmě vše bude vyhlášeno obecním rozhlasem.
Podrobnější informace, jak nakládat s odpady v současné době, zpracovalo Ministerstvo životního prostředí a najdete je v samostatném článku.
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Proběhlé kulturní
a společenské akce

V polovině února naší obcí prošel tradiční
masopustní průvod doprovázený hudbou
a slavnostně nazdobeným koňským spřežením paní Šůsové. V letošním roce otevřelo
a nabídlo občerstvení více než 30 domácností, jejichž majitelé si mohli zatančit se
sedlákem a selkou a zazpívat si společně
s harmonikářem panem Soubustou. Mnozí
z účastníků po skončení průvodu pokračovali v masopustním veselí v Hospodě pod
lípou, kde pro ně byl připraven salonek.
Do pozdních nočních hodin se zde hrálo,
zpívalo i tančilo. Masopust se skutečně vydařil a poděkování za něj patří všem, kteří
se zapojili.

První březnový týden se pro kyšické a dýšinské děti konal příměstský tábor Výprava
na severní pól. Přestože účast nebyla vysoká, děti, které se dobrodružné výpravy
zúčastnily, si celý týden užily. Společně s vedoucími Zuzanou Čížkovou, Šárkou Beranovou a Eliškou Navrátilovou dokázaly postavit vlastní ledoborec, zvládly jízdu psím
spřežením, a i přes nedostatek sněhu zažily
pravou zimní koulovačku.

zprávy z obce
Kulturní a společenské akce?

V pátek 6. března přijela do Kyšic divadelní
společnost TRUS (Trnovský umělecký soubor), která více než stu divákům ukázala,
jak probíhala úspěšná výprava Čecha Karla
Němce na severní pól. Cimrmanovy divadelní hry jsme dříve v Kyšicích vídali pravidelně a věříme, že se nám tuto přerušenou
tradici podaří obnovit. Takže příští rok se
můžete těšit na pohádku Dlouhý, Široký
a Krátkozraký.

Na tomto místě Vás vždy informujeme,
na jaké akce se můžete v nadcházejících
měsících těšit, kam pozvat své příbuzné, přátele, známé. Bohužel letošní jaro je
(a ještě i nějakou dobu bude) ve znamení
rušení. Vzhledem k současné situaci se nekonal hasičský bál, nejeli jsme společně
do Prahy na muzikál, velikonoční výzdobu
jsme museli zvládnout sami a doma. Ani
květnové oslavy, které jsme letos vzhledem
k 75. výročí konce 2. světové války plánovali
větší než jiné roky, se neuskuteční. Samozřejmě proběhne položení květin k památníku na Návsi. Setkání rodáků, na které jsme
se všichni těšili, přesouváme na příští rok.
A rušíme i letošní příjezd zahraničních dobrovolníků v srpnu.
Zatím věříme, že se nám podaří uspořádat
Dětský den, který je plánován na 29.5.2020
od 17.00 hodin. Jeho podoba bude záviset
na momentální situaci v ČR.
Letní a podzimní akce i nadále připravujeme,
takže se můžete těšit na 2. ročník K.A.FE.
(1. 8.) i Historické odpoledne (5. 9.). Na podzim je přesunut i zájezd do Prahy do divadla
Broadway. Děti i rodiče určitě uvítají bohatou nabídku příměstských letních táborů,
na které se již nyní můžete přihlašovat. Bližší
informace o táborech najdete v samostatném článku Kyšické tábory.
Martina Beranová

Český svaz žen v neděli 8. března uspořádal
tradiční taneční zábavu u příležitosti Mezinárodního dne žen. K tanci i poslechu hráli
v krásně nazdobeném sále Václav Žákovec
a Anička Volínová, pro všechny byla připravena bohatá tombola a pro ženy navíc i květina.
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KYŠICKÉ TÁBORY –
LETNÍ PROGRAM PRO DĚTI

Obec Kyšice v letošním roce připravila na letní prázdniny celou řadu příměstských táborů
určených pro děti od 4 do 15 let. Díky dotaci získané z Operačního programu Zaměstnanost
se cena týdenních táborů, která zahrnuje i veškeré vstupy a celodenní stravu, pohybuje od 750
do 1000 Kč. Na co se tedy vaše děti mohou v létě těšit?
Hned druhý červencový týden (7.–10. 7.) je pro děti připraven tábor Mladí záchranáři. Program připravují Veronika a Roman Palánovi a děti zde zjistí, co všechno musí umět správný
záchranář.Vyzkouší si jednotlivé disciplíny požárního sportu, seznámí se se základy zdravovědy i prací policie. Samozřejmě nebude chybět výlet (Zbiroh), spousta her a zábavy. Tábor je
vhodný pro děti od 7 let a cena za čtyři dny je 750 Kč.
Následný týden (13.–17. 7.) se Kyšice promění v pohádkový svět. Program pro děti ve věku
od 4 do 7 let připravuje zkušená paní učitelka plzeňské MŠ Monika Mrázová. Společně s ní děti
objeví svět skřítků a víl, naučí se spoustu nových písniček a her a jistě přinesou domů přímo
pohádkově krásné vlastnoruční výrobky. Tento tábor bude dodržovat pravidelný denní režim
včetně poledního klidu, při kterém děti budou poslouchat čtené pohádky. (Samozřejmě, kdo
bude chtít a potřebovat, může si i chvilku zdřímnout.) Cena tábora je 800 Kč.
V srpnu (10.–14. 8.) se bude netradičně kyšický tábor konat v Chrástu, kde využijeme prostory i hudební nástroje základní umělecké školy. Tábor s názvem Hudba a dobrodružství
připravuje paní ředitelka ZUŠ paní Pavla Sovová. Tábor je určen dětem od 5 let. Společně
s vedoucími zde děti budou hrát, zpívat, tančit, malovat a samozřejmě chodit na výlety, hrát
hry, soutěžit. Cena je 800 Kč.
Většina z vás jistě někdy viděla soutěžící v pevnosti Boyard. V týdnu od 17. srpna si i vaše
děti budou moci vyzkoušet, zda dokáží získat potřebný počet klíčů, aby se dostaly k pokladu.
Soutěže, které prověří nejen jejich odvahu, rychlost, postřeh, ale také odhodlání a schopnost
vzájemně si pomáhat, pro ně připravují Eliška a Šárka Beranovy. Cena tábora je 1000 Kč.
Každý tábor má maximální kapacitu 22 dětí. Na webových stránkách najdete již nyní přihlášky na jednotlivé týdny, které po vyplnění zašlete na obecní úřad.V případě dostatečného
zájmu jsme schopni doplnit tábory i na zatím neobsazené týdny (20.–24. 7., 27.–31. 7., 3.–7. 8.
a 24.–28. 8.).
7.–10. 7. 2020
Kyšice Mladí záchranáři
13.–17. 7. 2020 Kyšice Pohádkový svět
10.–14. 8. 2020 Chrást Hudba a dobrodružství
17.–21. 8. 2020 Kyšice Pevnost Boyard
Martina Beranová

6

Jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce Kyšice
UDÁLOSTI JEDNOTKY
10. 2. ve 13:31 byl jednotce vyhlášen poplach. Událost: technická pomoc – odstraňování
následků vichřice Sabine. Celkem bylo v obci nahlášeno 7 mimořádných událostí. Osm
členů jednotky vyjelo s cisternou Tatra a začalo postupně jednotlivé škody a následky silného větru likvidovat. Jednalo se o odstraňování padlých stromů, úklid rozřezaných stromů a jiných předmětů z komunikací. Na likvidaci padlých stromů byli nasazeni dva pilaři s motorovými pilami. Ostatní členové jednotky prováděli úklidové práce.
16. 2. Událost: technická pomoc – na žádost OÚ Kyšice vyjelo 5 členů jednotky opět likvidovat následky vichřice Sabine.
Odstranění padlého stromu a nebezpečně nakloněného smrku v parku u rybníka U Portů.
Dále odstranění nebezpečně nakloněného smrku na Návsi obce.
15. 3. Událost: technická pomoc – na žádost OÚ Kyšice vyjelo 7 členů jednotky na odstranění stromů v ulici Smrková.

PÁLENÍ STARÉ TRÁVY I OSTATNÍCH POROSTŮ V SOUVISLÝCH
PLOCHÁCH JE ZÁKONEM O POŽÁRNÍ OCHRANĚ ZAKÁZÁNO.
Vypalování trávy je nezákonné a hrozí vysoké pokuty! Jaro je období s velkým počtem
požárů způsobených nedbalostí a vypalováním travních porostů.Ten, kdo se totiž rozhodne
„vyčistit“ svou zahradu ohněm, může zaplatit i několikatisícovou pokutu. Při plošném vypalování porostů se dopouští přestupku dle zákona o požární ochraně, za který hrozí pokuta
do 25 000 Kč. Nejen plošné vypalování trávy je ale zákonem zakázáno. Pokud se člověk
rozhodne rozdělat si velký oheň, byť je to na vlastním pozemku, je také dobré dát o tom
hasičům dopředu vědět. A to hned dvěma způsoby.
1. Zavolat na telefonní číslo HZS Plzeňského kraje: 950 310 130
2. Na webových stránkách HZS Plzeňského kraje je k dispozici aplikace – Evidence pálení.
Zdroj: www.hzscr.cz/hzs-plzenskeho-kraje.aspx
V opačném případě se může stát, že bude vyhlášen požární poplach profesionální a dobrovolné jednotce hasičů. Náklady spojené s výjezdem jednotek hasičů za planý poplach pak
půjdou na vrub dotyčného občana.
Za JSDH Robert Barták
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PREVENCE – HASIČI RADÍ:
CO VĚDĚT O PROBÍHAJÍCÍ
PANDEMII?
Co to je koronavirus 2019 nCoV, zvaný COVID19?
Jedná se o akutní respirační a infekční onemocnění, které již postihuje celou planetu, proto jej nazýváme
pandemie.

Jak se projevuje?
Příznaky jsou velmi podobné klasické chřipce, avšak s rychlým nástupen. Jsou to:
bolest svalů a kloubů
únava
suchý dráždivý kašel
teploty nad 38°C

Jak se přenáší?
Přenos je kapénkově, tedy je možnost přenosu infekce pomocí vzduchu, při kašli a kýchání, nebo delším
kontakte s infekční osobou.

Jak je možné předcházet přenosu infekce?
Dodržuj základní hygienicko epidemiologické opatření. Hlavně správně desinfikovat ruce, nosit ochranu
dýchacích cest a ochranu zraku.

Kde získávat informace o průběhu pandemie?
Vyber si 3 důvěryhodné zdroje a na ostatní neberte zřetel. Vhodné je sledovat stránky Ministerstva
zdravotnictví, vlády, státního zdravotního ústavu, krajské hygienické stanice, nebo nejbližší infekční kliniky.

Co dělat v případě, že jsem byl v kontaktu s infekcí?
zůstaň doma
izoluj se od ostatních osob
informuj lékaře
dodržuj základní hygienické návyky
používej osobní ochranné prostředky

zdroje: WHO, MZČR, SZÚ
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DESINFEKCE RUKOU V 7
BODECH
DLANĚ

HŘBETY

MEZIPRSTÍ

KONEČKY
PRSTŮ

Dlaně se třou o sebe

Pravá dlaň tře levý hřbet
ruky a naopak

Dlaně k sobě, proloží se prsty a
třou se mezi sebou

Dlaně s pokrčenými prsty se
sepnou do sebe

PALCE

Rotační pohyb pravého palce
uchopeného levou dlaní a naopak

NEHTY

Rotační pohyb spjatými prsty
pravé ruky na levé dlani a naopak

ZÁPĚSTÍ

Pravá ruka tře rotačními pohyby
levé zápěstí a naopak

Před každou desinfekcí si řádně umyj ruce.
Používej desinfekce na bázi alkoholu, ideálně 75%.
Nezapomínej používat i ochranné krémy.

1212
INFORMAČNÍ LINKA
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INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ
Uskutečnění dne otevřených dveří a plánovaného ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
závisí na aktuální situaci vzhledem k nastaveným opatřením souvisejícím s vyhlášením nouzového stavu ČR.
Případná změna termínu, nebo změna formy zápisu bude zveřejněna
na webových stránkách školy.

KLOKANŮV KUFR
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Naše škola je zapojena v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území ORP Plzeň.
Po zpracování a vyhodnocení vlastního pokroku (reﬂexe) ve škole realizační tým projektu, společně s pracovními skupinami zpracoval veškeré podklady a po posouzení vybral
10 mateřských škol, z toho 7 mateřských škol v Plzni a 3 mateřské školy mimo území města
Plzně. Mezi ně patří i naše MŠ.
Projekt nám pomohl podpořit to, o co v rámci našeho Školního vzdělávacího programu už
dlouhodobě usilujeme. Pravidelně zařazujeme činnosti a aktivity, které rozvíjejí sluchové
vnímání a porozumění.Vytváříme situace, které podněcují děti ke komunikaci. Cvičíme celé
tělo, rozvíjíme jemnou motoriku, provádíme gymnastiku mluvidel, dýchací cvičení. Každý
den dětem čteme.
Naše mateřská škola získala pomůcku Klokanův kufr v hodnotě 27 400 Kč.Tato komplexní pomůcka byla vytvořena na základě uznávané publikace „Diagnostika dítěte předškolního věku od Mgr. J. Bednářové a PhDr.V. Šmardové.
Jde o kufr – skříňku, ve které jsou uloženy veškeré pomůcky ze dřeva a matového kartonu:
obrázkové karty, vkládačky, skládačky a motorický materiál. Sleduje dítě od 3 let ve všech
důležitých oblastech: od zrakového a sluchového vnímání přes motorické dovednosti, řeč,
orientaci v prostoru a čase, základní matematické představy až po sebeobsluhu, sociální
dovednosti a hru.
Praktické zkušenosti ukazují, že se jedná o pomůcku dostatečně obecnou, dítě
lze sledovat ve všech oblastech současně. Z tohoto projektu bychom ještě chtěli
pořídit odbornou literaturu a didaktické hračky, které nabízí další možnosti práce s dětmi
nejen při logopedických chvilkách.
Vladimíra Kunešová, ředitelka MŠ
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Mateřská škola Kyšice, okres Plzeň-město, příspěvková organizace, Náves 98, IČO 75005972

vyhlašuje

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2020–2021

v pondělí 4. května 2020 od 8:30–15:30 hod.

od 15.4.2020 do 24.4. 2020 si zájemci vyzvednou v MŠ potřebné tiskopisy pro přijetí
dítěte ( žádost, evidenční list…..), které předají v den zápisu ředitelce školy.
Kontakt: tel. 377 945 488, 603 516 567, mskysice@seznam.cz
Vladimíra Kunešová, ředitelka mateřské školy

INFORMACE K LETOŠNÍMU
PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ ZUŠ CHRÁST
I když naše výuka nyní probíhá pouze na dálku a hodina přípravné hudební výchovy v MŠ
Kyšice a Zpívánky pro nejmenší jsou momentálně zrušené, již se ve škole připravujeme
na nové muzikanty, zpěváky a také členy literárně-dramatického oboru. Veškeré informace
o oborech, které lze na ZUŠ Chrást studovat najdete na www.zus-chrast.cz a také na webu
www.izus.cz, prostřednictvím kterého můžete podat přihlášku o studium. Kyšické děti obvykle navštěvují pobočku ZUŠ Chrást v ZŠ Dýšina.
Zájemci o studium vyplní elektronickou přihlášku do 30. 5. 2020. Pokud budou školy otevřeny nejpozději od 1.6.2020, bude se přijímací řízení konat v posledním červnovém týdnu.
Pokud nouzový stav skončí později, budou přijímací zkoušky poslední týden v srpnu.
Pokud stávající žák ZUŠ Chrást chce studovat ještě další studijní zaměření (popř. změnit
studijní zaměření), bude informovat svého současného třídního učitele, vyplní přihlášku, ale
přijímací zkoušky nebude absolvovat. Změna, popř. přidání dalšího nástroje bude možná
v případě volné kapacity.
Pavla Sovová, ředitelka ZUŠ
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ze sportu
NÁRODNÍ HÁZENKÁŘI DOUFAJÍ,
ŽE SE BUDOU MOCI PŘEDSTAVIT V JARNÍ ČÁSTI
SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2019/2020
Přestože je zimní období, které by mohlo pro kyšické národní házenkáře znamenat klid
a pohodu, opak je pravdou. Již od listopadu 2019 probíhá v tělocvičnách v Kyšicích a v Ejpovicích zimní tréninková příprava všech družstev na jarní část soutěžního ročníku 2019/2020,
ke které se přidaly i zimní halové turnaje a kulturní akce, jejichž jsou národní házenkáři
pořadatelem či spolupořadatelem.
ZE SPORTOVNÍ ČINNOSTI TJ SOKOL KYŠICE
Muži – čtvrtfinále 46. ročníku Českého poháru dospělých
V sobotu 8. 2. 2020 se muži zúčastnili čtvrtﬁnále 46. ročníku Českého poháru dospělých,
na němž si zajistili účast díky druhému místu v osmiﬁnálové skupině A.
Ve svém prvním utkání čtvrtﬁnále se muži utkali s družstvem TJ Dioss Nýřany. Vyrovnané
utkání proti prvoligovému soupeři nenašlo soupeře a utkání skončilo remízou 12:12. Druhé
utkání proti TJ Avia Čakovice bylo od počátku vyrovnané, kdy až po poločasu se našim mužům
podařilo soupeři odskočit a nakonec zvítězit 15:9.Ve třetím utkání nastoupili muži proti družstvu Sokol Tymákov B. Po vyrovnaném prvním poločasu se mužům opět ve druhém poločasu
podařilo strhnout vítězství na svojí stranu, tentokrát v poměru 11:8.V posledním utkání muži
nestačili na družstvo TJ Přeštice a podlehli mu 10:19.
Ani 5 bodů za dvě výhry a jednu remízu nestačilo našim mužům na 2. postupové místo. Pouze
horší celkové skóre rozhodlo, že se muži umístili na 3. místě tabulky, tj. prvním nepostupovém
místě do semiﬁnále 46. ročníku Českého poháru dospělých.
Mladší žáci – Zimní halový pohár 2020 – neděle 9. 2. 2020
V neděli 9. 2. 2020 se ve sportovní hale v Ejpovicích představili v Zimním halovém poháru
2020 naši mladší žáci. S vizitkou lídra oblastního přeboru mladších žáků po podzimní části
soutěžního ročníku 2019/2020 nečekal chlapce lehký úkol. V postupové skupině postupně
změřili síly s družstvy TJ Plzeň – Újezd, Sokol Tymákov a TJ Sokol Ejpovice. Hned v úvodním
utkání proti Plzni – Újezdu ukázali chlapci, že jsou při chuti a zvítězili 12:5.Ve druhém utkání
s Tymákovem byli chlapci střelecky ještě o něco hladovější a utkání dovedli do vítězství v poměru 19:7. Náporu našich mladších žáků nedokázali ve třetím utkání vzdorovat ani domácí
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Ejpovice a díky tomu si svojí třetí výhrou v poměru 15:4 zajistili titul „Vítěz Zimního halového
poháru Zpč. oblasti 2019/20“. Zároveň se vítězstvím v kraji kvaliﬁkovali na Halové mistrovství
České republiky v národní házené", které se mělo uskutečnit v neděli 29.3.2020 v Plzni – Bolevci, ale vzhledem k epidemiologické situaci v republice je prozatím odloženo na neurčito.
Starší žáci – Zimní halový pohár 2020 – sobota 15. 2. 2020
V sobotu 15. 2. 2020 se v Zimním halovém poháru 2020 představili i naši starší žáci.V nafukovací hale v Plzni – Bolevci, změřili chlapci síly s družstvy Sokol Tymákov,TJ Přeštice,TJ Božkov,
TJ DIOSS Nýřany a TJ Sokol Záluží. Turnaj byl vzhledem ke zranění a zdravotnímu omezení
některých hráčů pojat jako příležitost si, v rámci zimní tréninkové přípravy, zahrát.Velký prostor dostali chlapci, kteří se ve starších žácích teprve rozkoukávají,
a proto výsledky jednotlivých utkáních nebyly prvořadé. Z pěti utkání získali starší žáci 3 body
za jednu výhru a jednu remízu což jim stačilo na konečné 5. místo.
Mladší žačky – Zimní halový pohár 2020 – neděle 16. 2. 2020
V neděli 16. 2. 2020 se v nafukovací hale v Bolevecké základní školy v Plzni – Bolevci představilo, v rámci Zimního halového poháru 2020, družstvo mladších žaček. Turnaj byl rozlosován
do dvou skupin, kdy naše děvčata byla nalosována do skupiny B spolu s družstvy TJ Přeštice
A a TJ Příchovice (nepočítaje družstvo TJ Plzeň – Újezd hrající mimo soutěž z důvodu nasazení starších hráček). Ze dvou skupinových utkání se děvčatům podařilo vybojovat 1 bod
za remízu 4:4 s TJ Příchovice a tento bod jim díky lepšímu skóre stačil na 2. místo ve skupině,
které zaručovalo boj o celkové 1. – 4. místo.V nadstavbové části si děvčata připsala dvě prohry a obsadila tak konečné 4. místo
Starší přípravka – Zimní halový pohár 2020 – sobota 22. 2. 2020
V sobotu 22. 2. 2020 se v Zimním halovém poháru 2020 představila naše dvě družstva starších přípravek. V nafukovací hale v Plzni – Bolevci byla obě družstva nalosována do slabší
výkonnostní skupiny (dle výsledků podzimní části soutěžního ročníku 2019/2020), která nesla
označení B. Obě družstva tak bojovala o konečné 10. – 18. místo v rámci Zimního halového
poháru 2020. Starší přípravka A nepoznala na turnaji hořkost porážky a díky 7 vítězstvím
a 1 remíze si zajistila vítězství ve skupině B a celkově 10. místo. Starší přípravka B si na turnaji
připsala 8 proher a obsadila konečné 18. místo.
Z KULTURNÍ ČINNOSTI SOKOL KYŠICE
V únoru 2020 uspořádala TJ Sokol Kyšice tradiční maškarní plesy.Velký maškarní ples, který se
uskutečnil v sobotu 8. 2. 2020, byl přehlídkou různorodých masek, které se za doprovodu kapely Ponorka band proháněly velkým sálem Kulturního domu. Hned následující den po obědě
byl v režii dětských masek, kterým patřil parket velkého sálu.
Na tomto místě bychom se za normálních okolností loučili s pozváním na domácí utkání
všech našich družstev, zejména pak mužů A, kteří by měli v jarní části soutěžního ročníku
2019/2020 usilovat o historický postup do 1. ligy. Dále pak družstva mladších žáků, kteří
mají po podzimu nakročeno na Mistrovství České republiky 2020. Epidemiologická situace
ve světě se ovšem dotkla i sportu a národní házenou nevyjímaje. Mladším žákům už nedovolila
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absolvovat Zimní halové Mistrovství České republiky 2020, které se mělo konat v neděli 29. 3.
2020 a na kterém jsme měli ty nejvyšší ambice.V současné době doufáme, že opatření Vlády
České republiky a Ministerstva zdravotnictví pustí národní házenkáře alespoň do jarních bojů
(pozn. autora - článek je tvořen 30.3.2020). Situace se pro nás ovšem nevyvíjí vůbec dobře,
rozhodnutí řídících orgánů jiných sportovních svazů znělo většinou nekompromisně - anulování soutěžního ročníku 2019/2020. Nezbývá nám tedy nic jiného než čekat, jak se situace
bude dále vyvíjet a zřejmě období kolem Velikonoc bude pro existenci jarní části soutěžního
ročníku rozhodující. Snad se brzy dočkáme „cvrkotu“ na kyšickém hřišti, které už více než
14 dnů zeje prázdnotou. Nic ovšem není důležitější než zdraví nás všech, a proto přijměte
závěrem přání pevného zdraví a brzkého shledání na kyšickém hřišti.

DĚTI SE UČÍ JINAK, DĚTI SE UČÍ DOMA

Krajní situace nás učí dělat něco jinak.V tom smyslu jsou i dobrou příležitostí vyzkoušet něco
nového, odstranit zlozvyky a zajetou rutinu. Uzavřením základní školy od 11.3. nařízením ministerstva zdravotnictví jsme byli před tuto situaci postaveni i my.
Od pondělí 16.3. jsme zahájili výuku domácí, online, distanční.
Učitelé žákům zadávají práci na doma. Pro první stupeň posíláme úkoly rodičům na email, žáci
druhého stupně dostávají úkol v prostředí aplikace pro školy. Rodiče do ní přístup měli už
od září, aby mohli sledovat změny v rozvrhu a prospěch svého dítěte online. Zřídili jsme už
jen účty žákům, aby mohli přes aplikaci odevzdávat úkoly.
Protože nevíme, jak dlouho bude škola zavřená, snažíme se s žáky neztratit kontakt a vést je
k tomu, aby si pokud možno udrželi školní návyky a režim. Klade to velký důraz na jejich odpovědnost, protože tu není cesta do školy a zvonění, které je upozorňuje, že je nyní třeba se
učit. Klade to nároky na jejich rodiče, byť se je snažíme minimalizovat, protože osobní kontakt
s učitelem se dálkovou komunikací nenahradí. Klade to větší nároky na práci učitele, protože
komunikace s jednotlivými žáky a kolegy je časově náročnější než ve škole.Věřím však, že to
zvládneme. A i kdybychom měli pocit, že tu průmyslovou revoluci by žáci z hodin dějepisu
uměli lépe, učí se děti i něčemu jinému. Zodpovědnému přístupu, samostatnosti, cílené komunikaci, využívání moderních technologií.
V době, kdy se klade důraz na rozvoj kompetencí, aby pak žáci obstáli na trhu práce, je to věc
minimálně stejně důležitá.
Mateřská škola po domluvě se zřizovatelem nadále funguje, v této chvíli naplníme jednu třídu
dětí. Školní jídelna je též v provozu, vaříme i pro občany z Dýšiny. Nabízíme potřebným možnost přihlásit se k odebírání oběda po dobu epidemie. Cena oběda je 65 Kč. Bližší informace
vám poskytne vedoucí školní jídelny paní Sýkorová na tel. 377 945 249.
Modrý salonek a tělocvična je pro veřejnost uzavřena po dobu mimořádných opatření. Aktuální informace se dozvíte na www.zsdysina.cz.
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ZAHRANIČNÍ STUDENTI
NA DÝŠINSKÉ ŠKOLE

Týden před jarními prázdninami hostila
naše škola skupinu zahraničních studentů v rámci projektu Edison.
Myšlenka zvát studenty z různých končin
světa do základní školy vznikla již v minulém školním roce a navazovala na podobnou aktivitu organizovanou obcí Dýšina. Obec nám již několik let „půjčuje“
zahraniční studenty, kteří v obci vypomáhají na přelomu srpna a září v rámci
workcampu. Ti se na začátku září v naší
škole setkají se žáky, aby společně komunikovali v angličtině o naší zemi, o zemích, z kterých studenti přicházejí apod.
V době, kdy se znalost anglického jazyka stává nezbytnou výbavou do života, chceme dětem
umožnit jazykově se vzdělávat. K tomu chceme přispět i organizováním zájezdů do Anglie
a navázáním spolupráce se studentskou mezinárodní organizací AIESEC, která školám nabízí
projekt Edison.
Letos k nám zavítali čtyři studenti, z Indonésie, Hong Kongu, Ukrajiny a Turecka. Protože
to bylo v době, kdy se začal šířit koronavirus, ověřili jsme si u krajské hygienické stanice,
AIESECu i hostujících škol, že se není třeba obávat nákazy.
Studenti byli moc milí a aktivní, byť jsme byli již šestá škola, na které hostovali. Navštěvovali
převážně hodiny angličtiny, jejich přítomnost si ale vyžádaly i některé paní učitelky neangličtinářky, a tak se objevili studenti např. i na pracovní výchově. Připravili si pro žáky poutavé
prezentace o svých zemích. Účastnili se výuky angličtiny. Dokázali se přitom přizpůsobit
věkové kategorii dětí. Naši žáci na ně velmi hezky reagovali:
„Edison se nám líbil, naučili jsme studenty česká slova, jazykolamy. Také se nám líbila prezentace.
Bylo to hezké, všechno se nám líbilo.“
„Líbilo se mi, že s námi komunikovali, líbilo se mi, že mají zajímavé kultury. Líbilo se mi, že nám
ukazovali, jak se píší naše jména.“
Loučení bylo dojemné, děti si nechávaly podepisovat památníky, vznikly poslední společné
fotky.
Díky projektu Edison se mohou žáci učit konverzovat v anglickém jazyce a myslet v něm.
I během jediného týdne je tento pokrok vidět. Navíc se děti setkají s praxí uživatelské angličtiny. Je totiž rozdíl, jak anglicky mluví Ukrajinka či Turek.
Přirozenou formou zde naplňujeme rámcový vzdělávací program, který určuje, co mají děti
umět a znát. A tak rozvíjíme jazykové kompetence žáků, či naplňujeme průřezová téma
výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
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s Domácnosti s nenakaženými
osobami bez nařízených
karanténních opatření:

s Domácnosti s minimálně jeDnou
osobou v povinné nařízené
karanténě:

nemocí coviD-19:

s Domácnosti s potvrzenou nákazou

Jak nakládat s odpadem v době
koronavirové pandemie
• Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
• Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů).
• Směsný komunální odpad odkládejte do černých
kontejnerů (na místa k tomu určená).
• Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/rukavice) můžete po použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte
do plastového obalu a následně ještě do dalšího
plastového obalu, který pevně zavážete.
• Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé kontejnery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
• Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte
pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel.
• Buďte ohleduplní.

• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob s prokázaným onemocněním
COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady.
• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po
naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte
a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové
obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého
pytle a zavažte.
• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem
a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na
směsný komunální odpad.
• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
• Buďte ohleduplní.
• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte
ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
• Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu
a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování směsného
komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní
občany.

obce v karanténě:

)ZVOO( ívardz ohénjeřev ynarhco menágro s icatluznok op dařú
.imamrfi imývozovs a

• V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění
COVID-19 vyhlášena karanténa, je nutné přijmout opatření na základě
zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel.
• Specifická opatření pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný
úřad po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ)
a svozovými firmami.

s

• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic
a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není
prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do
plastového pytle na odpady.
• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku
0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin)
pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné
takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte
ještě do druhého pytle a zavažte.
• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého
kontejneru na směsný komunální odpad.
• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
Chráníte tak zdraví „popelářů”.
• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě
umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel.
• Buďte ohleduplní.

ič mesondo ohej s ,růvd ýnrěbs an ýnečru láiretam ýnbeřtopen ilidířtyv etsj dukoP
!boso ubyhop ohénlov uzakáz a uvats ohévozuon ínečnoku od ža etjekčyv mezovdo

Důležité upozornění:
Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či
odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!

16

Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o.
je jediná společnost v České republice,
která vyrábí hliníkové plechovky v Dýšině.

MACHR NA VÝROBU
PLECHOVEK
Nabízíme:
∙ základní nástupní mzda od 180 Kč/h
∙ nadstandardní příplatky k základní
mzdě za práci o víkendu a v noci
∙ nástupní bonus ve výši 10 000 Kč
∙ příspěvek 3 000 Kč měsíčně na dopravu
∙ příspěvek 1 000 Kč měsíčně na penzijní
připojištění
∙ dotované závodní stravování přímo
na pracovišti nebo stravenky v hodnotě
120 Kč za směnu
∙ roční bonus a další benefity
∙ 5 týdnů dovolené
∙ smlouvu na dobu neurčitou

Pro více informací nás neváhejte
kontaktovat nebo rovnou zašlete
Váš životopis.
prace@ball.com
378 011 534 I 378 011 535
Ball Dýšina

www.ballcorp.cz
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CO DĚLAT PROTI TRUDNOMYSLNOSTI

Kamarádi já vám nevím, co to se mnou je, ale já bych to nejraději otočil a driftoval zpátky. K nám,
domů, do Prahy, do Podolí, do lékárny, do prdele to je mi smutno."
To je známá hláška z divadelní hry Dobytí Severního Pólu, po které následuje neméně známá
píseň proti trudnomyslnosti, jejíž text a akordy uvádíme v jiné části našeho zpravodaje.
Psychologové doporučují několik způsobů jak předcházet trudnomyslnosti. Jedním z nich je
stále ponechaná možnost výletu do přírody, která je ke dni, kdy píši tento příspěvek, stále
výbornou možností jak se odreagovat a ulevit si od několikadenního vynuceného pobytu
ve svých domovech.
A kam tedy můžeme v okolí Kyšic vyrazit?
Na Pohodnici
Nejbližší možnost. Přístup ulicí Na Draha, mostem přes dálniční přivaděč a po žluté turistické
značce na rozcestí Na Pohodnici a k Jandově skále.
Pohodnice měla hrát zajímavou historickou roli. J. Gabčík a J. Kubiš ze skupiny Anthropoid zde měli
být shozeni v noci z 29. na 30. prosince 1941. Pro nepřízeň počasí však parašutisté přistáli východně
od Prahy u obce Nehvizdy. Protože však měli plzeňské doklady a také zdejší kontaktní adresy na nichž
měli hledat pomoc, přesunuli se na Plzeňsko, kde našli útočiště u Václava Stehlíka, železničního penzisty
v Rokycanech na Pražském předměstí.V druhé polovině května 1942, kdy se zde parašutisté již neukrývali, udal Stehlíkův zeď František Mareška po hádce se svým tchánem Václava Stehlíka, že přechovával
na půdě parašutisty. Celá rodina byla zatčena, včetně onoho udavače a jeho nešťastné manželky. Druhý
den po jejich zatčení došlo k atentátu na R. Heydricha. Dne 28. května byla celá Stehlíkova rodina, kromě dvou malých dětí, o kterých gestapo nevědělo, na střelnici v Plzni Lobzích postřílena.
Dnes je zde připomíná Geocache s názvem „Atentát na Heydricha“.
Ejpovické jezero a vodní tunely
Místo na opačném (dolním) konci Kyšic. Přístup ulicí Poštovskou, podejít nový železniční
koridor a jít vpravo podél Ejpovického jezera až narazíte na žlutou turistickou značku, která
odbočí z cyklostezky doleva a povede Vás přes Klabavu až ke dvěma vodním tunelům.
Když se v padesátých letech minulého století rozšiřovala těžba rud v okolí Ejpovic, bylo nutné odklonit
původní tok říčky Klabavy. Z tohoto důvodu se v roce 1958 začaly razit 2 souběžné betonové tunely,
každý o průměru 5 metrů. Délka každého z obou tubusů je 1563 metrů a k jejich slavnostnímu
otevření došlo 31. května 1960.
Po ukončení nerentabilní těžby v povrchovém dole v roce 1974 byly tunely uzavřeny, říčka Klabava
svedena opět do svého původního koryta a lom postupně zatopen. Dnes je z něho Ejpovické jezero
s přírodní památkou „Ejpovické útesy“ s přichycenými zkamenělinami na bývalém skalnatém břehu
moře z období ordoviku (495 - 440 mil. let starým), který je svého druhu nejstarší známý na světě.
Kokotské rybníky
Vzdálenost již spíše na kolo nebo automobil se zaparkováním u Horního Kokotského rybníka,
kde vede zajímavá naučná stezka přes Ostrý Kámen či Čertův kámen o kterém legenda praví,
že je to skála, kterou sem odhodil samotný čert.
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Sedlák, na jehož dvoře stál obrovský kámen, se jednoho dne rozčílil: „Čert aby ten kámen vzal!“ Ozvala
se velká rána a objevil se čert, kterému sedlák poručil, aby kámen odnesl až za Kokotské rybníky.
Ve skutečnosti se jedná o tzv. buližníkové „hříbky“. Buližník je velmi tvrdá starohorní hornina,
která kdysi sloužila pravěkým lidem místo pazourků.
Po prohlídce těchto geologických zajímavostí tak můžete dále pokračovat okolo pramene
„U čůráčku“ až do Nové Huti.
Celá naučná stezka má po svém okruhu asi 9 km, ale i samotné okolí Kokotských rybníků je
nádherné pro procházku a relaxaci.
Pokud jste senior nad 70 let, či pro Vás z jakéhokoliv jiného důvodu nepřichází v úvahu tato
terapie a přepadne Vás trudnomyslnost, zavolejte svým blízkým nebo psychologickým odborníkům na danou problematiku na linku psychologické pomoci: 1212 volba 5 (denně 7–24,
00–7 volat 116 123). Tato služba je ZDARMA.
Můžete rovněž zavolat některým z našich místních dobrovolníků na speciální linku, kterou
jsme pro Vás zřídili. Popřípadě zavoláme zpětně my Vám poté, co nás prozvoníte. Telefon je
725 347 599.
A pamatujte, není problém, pokud mluvíte třeba na květinu. Problémem může být, pokud Vám
tato začne odpovídat.
Přeji Vám mnoho duševních sil a zdraví.
Vladimír Novák, zastupitel
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PÍSEŇ PROTI TRUDOMYSLNOSTI
/Zdeněk Svěrák/
D

A7

Polární noc má zvláštní moc, každého přepadne smutek,
D

Němec i Brit, křesťan i Žid, každý by nejradši utek',
G

E7

D

A7

ba i ti šikovní Laponci se silami jsou na konci,
D

G

D

A7

D

jen jeden z národů neskoná, hrůzy severu slavně překoná!
A7

Tam, kde hy-, tam, kde hy-, kde hynou vlci,
D

tam, kde hy-, tam, kde hy-, kde hynou vlci,
G

tam, kde hy-, tam, kde hy-, kde hynou sobi,
A7

D

A7

D A7 D

Čech se přizpůsobí, Čech se přizpůsobí !

Vážení spoluobčané,
v souvislosti se současnou situací způsobenou koronavirem jsem zalistovala v naší obecní
kronice.
Před sto lety umírali lidé na tzv. španělskou chřipku. Tato epidemie se rozšířila z Asie. Obyvatele oslabené útrapami první světové války kosila po tisících po celém světě. Zajímalo
mě a jistě i Vás, zda se španělská chřipka vyskytla i v naší obci. Naše kronika byla založena
v roce 1922 a první kronikář pan Kodl zaznamenal dosti podrobně i události předešlé.
Popsal skutečnosti, které se v souvislosti se světovou válkou dotkly naší obce. Bohužel
o výskytu španělské chřipky v naší obci jsem nic nenašla, nebo spíše bohudík! Myslím, že
španělská chřipka se v naší obci vůbec nevyskytla, neboť tak pečlivý kronikář, jakým pan
Kodl byl, by jistě výskyt této nemoci v obci neopomenul popsat. Kéž by se situace opakovala i při současné epidemii.Velice bych si to přála.
Chtěla bych touto cestou pochválit naše zastupitele – šili roušky, roznášeli je občanům,
zajistili nákup galanterního boží na šití roušek, zajistili nákup desinfekcí, vyzvali dobrovolníky pro pomoc občanům a jiné potřebné práce. Dále zasluhují pochvalu dobrovolníci, kteří
roznášeli roušky, obědy, nákupy a v neposlední řadě také ženy, které pro ostatní občany
našily ochranné roušky.
Přeji nám všem, abychom toto těžké období ve zdraví přečkali.
Jana Šnajdrová - kronikářka
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