červen 2021

kyšický
zpravodaj
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Milí spoluobčané,
začíná léto a s ním i čas dovolených, prázdnin, výletů. Pro vaše děti jsme připravili pět
příměstských letních táborů, každý s jinou tématikou. Menší děti budou procházet pohádkovým lesem, ty, které baví hudba, se s vedoucími vypraví na divoký západ. Starší děti se
ocitnou ve světě Harryho Pottera, nebo poznají, že škola je ve skutečnosti obrovská zábava.
Vy všichni jistě přijdete poslední červencovou sobotu na Náves vychutnat si K.A.FE., kde
opět zahrají všechny tři téměř kyšické kapely - Lignit, Krutá bída a Rambanbám. A o měsíc
později, 4. září, se na Návsi sejdeme znovu, abychom si společně užili Historické odpoledne.
Přeji Vám, ať si celé letošní léto krásně užijete. A to i v případě, že nikam neodjedete a zůstanete doma. Možná vám k objevování kyšických krás pomůže i úryvek z mailu, který jsem
v polovině června dostala od jedné návštěvnice Kyšic: „Z pohledu jihočecha jsou Kyšice
nesmírně malebnou vískou. Našinec z Budějc žasnul, jak jiná energie a vkus panují tomuto
kraji. Jak milí a hovoru s ‚cizincem‘ otevření jsou místní domorodci. Takové krásné extrémy
tu lze vidět. Úžasně opečované zahrádky (s trpaslíky i bez) i mysteriózně vyhlížející opomenutá zákoutí, pěkně jedny vedle druhých.Takový milý šok. Střezte všechny ty vaše překrásné
lípy, kaštany, břízy, houštinky a rybníčky před každým možným bezprávím či arogantním
nájezdníkem.“
Martina Beranová, starostka obce
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Z jednání zastupitelů obce
Na jednání dne 26. 4. 2021 zastupitelé obce projednali a schválili:
• odkoupení pozemku parc.č. st 269 o výměře 76 m2, jehož součástí je RD č.p. 201, pozemku parc.č. st 270 o výměře 76 m2, jehož součástí je RD č.p. 202, pozemku parc.č. st 271
o výměře 75 m2, jehož součástí je RD č.p. 203 a pozemku parc.č. st 272 o výměře 78 m2,
jehož součástí je RD č.p. 204 od vlastníka ZD Červený Hrádek na základě kupní smlouvy
za cenu 14.600.000,-Kč.
• rozpočtové opatření č. 2/2021
• závěrečný účet obce Kyšice včetně jeho příloh,a to bez výhrad. Zároveň schválili účetní
závěrku obce Kyšice za rok 2020. Přebytek rozpočtu byl ve výši 6.996.034,87 Kč.
• zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 881/2 pro společnost GasNet s.r.o.
• podání žádosti o dotaci na nákup dýchací techniky pro JSDH Kyšice.
Magda Cubrová, referentka OÚ Kyšice

NOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM
PRO KULTURNÍ DŮM
Od konce května máme pro uživatele Velkého sálu KD, tj. především sportovce, nový systém pro vstup a využívání.
Hlavní vchod do prostor byl osazen elektronickým zámkem a čtečkou na čipy. Každý občan,
ale i přespolní, kdo má zájem pravidelně chodit sportovat do sálu, si může přijít na Obecní
úřad, podepsat jednoduchou smlouvu na jejíž základě dostane svůj čip (samozřejmě i proti
složené záloze) a pak může ve objednané hodiny do sálu chodit sportovat. Případné „nahánění“ klíčů a správce tím úplně vymizí a sportovci si sami budou odemykat, odkodovávat
i zakodovávat. Jako vše, tak i tato novinka samozřejmě bude fungovat dobře jen když se
bude svědomitě a správně používat.
I placení jsme zjednodušili, platit za pronájem se nově bude měsíčně, a to buď v hotovosti
na OÚ nebo bezhotovostním převodem.
Zároveň testujeme i online rezervační systém, který bude na webu obce umožnovat přehled kdy je sál volný a obsazený a pro zájemce pak i jednodušší způsob rezervování.
Během června zkoušíme funkčnost a ladíme tak aby odpovídal našim potřebám, plánem je
mít vše plně funkční před začátkem podzimní „sportovní“ sezony, tj. do září.
Ing. Petr Sedlák, zastupitel

2

zprávy z obce
Zájemci o kompostéry
se mohou hlásit na OÚ
Druhé výběrové řízení na dodávku domácích kompostérů jsme úspěšně zakončili
a obec podepsala smlouvu na nákup 374
kusů kompostérů, každý o velikosti 1000 l.
Kompostéry jsou určeny pro občany Kyšic.
Smlouvy pro ty, kteří se na podzim roku
2019 přihlásili, jsme již připravili k podpisu,
ostatní zájemci se mohou hlásit na obecním
úřadu (pro uzavření smlouvy potřebujeme
vědět jméno a příjmení, datum narození,
bydliště a číslo pozemku, na kterém bude
kompostér umístěn). Kompostéry Thermo-star 1000 jsou vyrobeny z kvalitního
5 mm silného plastu zelené barvy, základna
je 130x130 cm a výška 102 cm. Kompostéry
mají vrchní plnění s odklopným víkem a pojistkou proti samovolnému otevření. Jsou
určeny pro kompostování veškerého biologicky rozložitelného odpadu rostlinného
původu ze zahrad i domácností. Kompost
je následně možné vybírat ze všech stran.

Občané dostanou kompostéry zapůjčeny
na základě smlouvy a kauce ve výši 250 Kč
na dobu 5 let. Po uplynutí této doby se kompostéry stávají jejich vlastnictvím. Pokud by
se někdo rozhodl kompostér vrátit, bude mu
kauce vrácena. Kompostéry budou dodány
15. července a následně si je budete moci
vyzvednout. O přesných termínech i časech
vyzvednutí budeme zájemce informovat
na webových stránkách, na vývěsce a obecním rozhlasem.
Zakoupení kompostérů je podpořeno
z Operačního programu Životní prostředí.

Cyklisté ocení opravu cyklostezky
kolem Ejpovického jezera

FOTO: Petr Sedlák

Mezinárodní cyklostezku z Regensburgu
do Prahy jistě využívá ke svým výletům většina kyšických občanů. V letošním roce jsme
společně s obcí Ejpovice za výrazné ﬁnanční
podpory Plzeňského kraje opravili její část
vedoucí kolem Ejpovického jezera. Kromě
samotné opravy povrchu, který nyní umožní
sportovní vyžití i příznivcům inline bruslení,
jsme upravili i odstavná parkoviště, můstek
a dopravní značení. Věříme, že realizovaná
opatření, která zabrání průjezdu motorových vozidel kolem jezera, všichni cyklisté
i rodiče s dětmi ocení.
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Prostory kolem zatopeného lomu (jezera)
budeme postupně ve spolupráci s obcí Ejpovice a společností AP Trust dále upravovat
tak, aby tato lokalita (včetně Nouzova) sloužila jako příjemné místo pro odpočinek a rekreaci. Samotné jezero láká nejen ke koupání
a rybaření, ale je zde možné vyzkoušet si
různé vodní sporty (wakeboarding, vodní
lyžování, wakeskate) a od letošního léta si
v kempu můžete zahrát i beach volejbal.

Provoz na Letkovské bude
na začátku prázdnin omezen
Od středy 7. července bude probíhat oprava
povrchu Letkovské ulice v místě křižovatky
s ulicí Jižní a Smrková. Přibližně týden bude
provoz sveden do jednoho jízdního pruhu
a doprava bude řízena semafory. Po dobu
opravy nebude možné vyjíždět z Jižní ulice,
žádáme proto občany, kteří zde žijí, aby si své
vozy přeparkovali. Děkujeme za pochopení.

Územní plán chrání zájmy
obce a občanů
Územní plán je základní dokument, jehož cílem je stanovit prostorové a funkční uspořádání území v krajině tak, aby se zájmy životního prostředí, obce, občanů i vlastníků nemovitostí nacházely v rovnováze. Jeho vytvoření
je časově, organizačně i ﬁnančně nákladnou
záležitostí. Obec se vždy snaží, aby územní
plán umožňoval rozvoj obce a zároveň zajišťoval všem občanům odpovídající kvalitu
života. Územní plán obce Kyšice je platný
od května loňského roku, přesto nás čeká již
druhý soudní spor. První byl se společností
SITULI, která vlastní pozemky mezi přivaděčem a cyklostezkou (směrem k Červenému Hrádku) a na těchto pozemcích by ráda
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postavila velké haly – internetové obchody,
s čímž nesouhlasí obec ani většina občanů.
V současné době zpracováváme Změnu č. 1
Územního plánu, která respektuje již platná
územní rozhodnutí, ale samozřejmě hájí zájmy občanů na klidný a kvalitní život.
V červenci nás čeká druhý soudní spor s majitelem pozemků na západní straně obce, který
požaduje, aby jeho pozemky, které se nachází
v části určené k zemědělskému využití, byly
územním plánem určeny k zastavění.Také požaduje, aby byla odstraněna ochranná pásma
dopravní či technické infrastruktury z jeho
pozemků, tj. např. aby došlo k odstranění plánovaného obchvatu obce z jeho pozemků.
Do řízení přistoupili na podporu navrhovatele společnost SITULI, a.s. a další dva majitelé
pozemků v této části obce. I v rámci tohoto
soudního sporu bude obec hájit zájmy svých
občanů na zajištění odpovídající kvality života v obci, zejména na zajištění dostatečných
ploch zeleně v krajině včetně ploch pro zemědělské využití. Samozřejmostí je pro nás
i zachování plochy vyhrazené pro obchvat,
neboť všichni jsme denně svědky enormního
dopravního zatížení obce.

Vodárna vydala opatření
proti snižování tlaku vody
Vzhledem k četným stížnostem občanů
na nedostatečný tlak vody zejména ve večerních hodinách jsme již v lednu letošního roku
požádali Vodárnu Plzeň o provedení měření,
které se uskutečnilo v březnu. Na jeden týden
Vodárna osadila registry tlaku na 4 odběrných
místech (v ulici Na Draha, K Jandovo skále,
K Lukám a na Návsi). Měření potvrdilo, že
horní část obce trpí zejména ve večerních
hodinách výraznými poklesy tlaku vody, což

zprávy z obce
odporuje platné legislativě. Do doby vyřešení
aktuální situace na vodovodní síti v nejvýše
položených částech Kyšic tedy není Vodárna
Plzeň schopna umožnit povolování nových
připojení na veřejný vodovod v obci tak, aby
nedošlo k dalšímu zhoršování tlakových poměrů u stávajících odběratelů.
Výše popsané znamená, že v současné době již
Vodárna Plzeň (jako provozovatel) a Vodárenská a kanalizační a.s. (jako majitel vodovodní
infrastruktury) neumožní žádné další napojení
nových vodovodních přípojek na řad. Samozřejmě všichni, kteří mají již přípojku povolenou, se mohou napojit v souladu s vydaným
povolením a projektovou dokumentací.
Pro budoucí rozvoj obce je nutné posouzení
kapacitních možností vodovodní sítě zpracováním generelu zásobování pitnou vodou
pro obec Kyšice, resp. celého skupinového
vodovodu Plzeň – Chrást – Dýšina – Kyšice – Ejpovice. Naše obec se aktivně zapojuje
do jeho zpracování, a to i přesto, že není majitelem ani provozovatelem vodovodní infrastruktury. Věříme, že po nalezení možného
řešení pro zlepšení situace s vodou v obci,
uvolní majitel, Vodárenská a kanalizační a.s.
ﬁnance na jeho projektovou dokumentaci
a následně i realizaci.

FOTO: Pavel Balák

Květnové oslavy byly jako
jediné v Plzeňském kraji
otevřené divákům
Květen přinesl první možnosti rozvolnění a díky tomu jsme se v Kyšicích mohli
8. května potkat a připomenout si výročí
konce druhé světové války. Nezbytná protiepidemická opatření neodradila hosty ani
diváky, kteří přišli projevit svoji úctu a vděk
všem, kdo se zasloužili o naši svobodu.

FOTO: Pavel Balák
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Návrat sochy svatého Vavřince
do kyšické kapličky

kategoriích. Závodníci budou startovat postupně v intervalu 2-3 minut po dobu dvou
až čtyř hodin. Cyklisty tedy v lesích budeme
potkávat v průběhu celého dne. Majitele psů,
kteří chodí na procházky do kyšického lesa,
upozorňujeme, že v tyto dny je nezbytné nechávat své psy po celou dobu pobytu v lese
na vodítku.

FOTO: Tereza Lukášová

Letošní pouť byla hodně netradiční. Kolotoče ani houpačky nepřijely, děti si neměly kde
koupit oblíbené pendreky ani cukrovou vatu.
Jediné, co druhou květnovou neděli připomínalo sváteční pouťový den, byla venkovní
mše u kapličky sv. Vavřince a vůně pečených
koláčů v jednotlivých domácnostech. Mši
letos předcházelo slavnostní odhalení a vysvěcení sochy sv.Vavřince, kterou z padlé kyšické lípy vysochal vynikající loutkář a řezbář
Vladimír Sosna. Příběh kyšické lípy a život
svatého Vavřince, oba plné síly i bolesti, se
v mysli a srdci řezbáře prolnuly a výsledkem
je socha, která osloví každého.Ti, kdo ji zatím
neviděli, budou mít příležitost první zářijovou sobotu.

Závodníci na horských kolech
pojedou i v kyšickém lese
Ve dnech 2.-6. července se koná mezinárodní orientační závod na horských kolech
(MTBO) na lesních cestách. Tyto závody
jsou zařazeny do série světového a českého
poháru. Organizátor soutěže, Klub orientačních sportů Slavia Plzeň z.s., předpokládá
účast cca 300 závodníků v různých věkových
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V pátek se závodníci budou pohybovat na Čilině, v sobotu se přesunou do Kyšic, v neděli
na Kokotsko a Přešov. V pondělí se opět vrátí do kyšického lesa a v úterý na Kokotsko.
Účastníci závodu se budou pohybovat pouze po lesních cestách, jízda lesním porostem
je zakázána a bude kontrolována pořadateli
za pomoci GPS. Cesty nejsou nijak značeny,

zprávy z obce
v lese jsou pouze umístěny kontrolní body
(stanoviště) a trasu mezi nimi si závodníci
volí sami. Kontrolní body budou po skončení
závodu z lesa odstraněny a stejně tak budou
odklizeny i případné odpadky ze shromáždišť závodníků.
Bližší informace k závodu jsou na stránkách:
http://www.mtbo5days.eu/

Steel Engraved či Fata Morgana, prohlídku
amerických historických vozidel, skákací
hrad, různé dílničky a stánky s rukodělnými
výrobky i občerstvením. Kromě červencového slunce vás může hřát i dobrý pocit, že jste
zakoupením své vstupenky pomohli tam, kde
je potřeba.

Na příměstské tábory jsou
poslední volná místa

Září je sice daleko, ale už nyní si můžete
do svých kalendářů, diářů či mobilních telefonů poznamenat dva termíny. V sobotu 4.9.
se celá Náves již tradičně vrátí o celá staletí
zpět a děti i dospělé přivítají šermíři, kejklíři, kouzelník i potulní herci, aby všem předvedli své umění. Na všechny čeká rozmanité
a chutné občerstvení a krásné stánky plné
rukodělných výrobků a dílniček pro šikovné
děti. Bohatý program jsme opět připravili
od brzkých odpoledních hodin až do pozdního večera, kdy tmu rozzáří tolik očekávaná
ohnivá show. Nad celým odpolednem bude
držet svoji ochrannou ruku sv.Vavřinec.
O týden později je připraven cyklistický výlet do Dýšiné. Zdatnější cyklisté mohou dojet
do Rokycan a zde se pak zúčastnit hromadného startu (10 hodin). Ostatní mohou vyjet
později z Kyšic a po dojezdu do Hutě na koupaliště si užít bohatý připravený program.
Martina Beranová

Příměstské tábory jsou již téměř obsazeny.
Zbývají dvě poslední volná místa na tábor
Škola hrou (9.-13.8.) a pět míst na Harryho
Pottera (12.-16.7.). Ostatní tábory (včetně
srpnového Harryho Pottera) jsou již plně
obsazeny a nepřijímáme již ani náhradníky. Na táborech na děti čeká spoustu her,
soutěží i výlety. Hledáte-li tedy pro své dítě
zajímavý týdenní program, volejte na tel.
725 041 042.

Užijte si příjemnou sobotu
a podpořte potřebné
Společnost NanoUltron s.r.o. ve spolupráci
s Febiofestem, pořádá v sobotu 17.7. den
na podporu rodiny s 9letým Honzíkem, který po syndromu náhlého úmrtí zůstal s trvalými následky, dále jde výtěžek na pomoc
psímu útulku Borovno a ZOO Plasy. Akce,
která začíná v 10 hodin dopoledne, proběhne na fotbalovém stadionu v Dýšiné. Organizátoři pro vás připravili bohatý sportovní
i kulturní program, který skončí až po půlnoci. Těšit se můžete na fotbalové utkání
mezi týmem NanoUltron složený z partnerů a sportovních celebrit vs Real TOP Praha
složený z lidi ze showbusinessu. Koncerty
kapel Galileo, Metallica Czech Tribute Band,

Co nás čeká v září?

Žádáme všechny občany o ohleduplnost vůči svým sousedům. Neděle
má být den klidu a odpočinku a jistě
není nutné sekat trávu, řezat dříví či
provádět jinou hlučnou práci.
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JAK SPRÁVNĚ KOMPOSTOVAT
Tráva roste po většinu roku, a tak zahradníci nestále řeší nerudovskou otázku: Kam s ní?
Kompostéry nabízejí ideální řešení. Musíte ale vědět, co do nich dávat a jak to poskládat. Při
správném postupu promění kompostér nevábné organické zbytky ve vyzrálou prsť, vonící
po lesní půdě. Kompostér ušetří měsíce času
Přesněji řečeno, kompostér běh času urychlí. Kompostování totiž napodobuje biologické
pochody, které probíhají v půdě. Říká se jim humiﬁkace a jde o rozložení mrtvé organické
hmoty rostlinného a živočišného původu na humus neboli prsť, nejúrodnější a přirozeně
prohnojenou zeminu.
Humiﬁkační pochody však potřebují čas, a ten kompostér značně zkracuje. V rámci svých
čtyř stěn připraví maximálně vhodné podmínky, čímž značně uspíší celý proces. Je konstruován tak, aby mikroorganismy a bezobratlí živočichové, kteří jsou součástí humiﬁkace,
mohli co nejsnáze a nejúčinněji pracovat. Díky tomu vznikne kvalitní prsť podstatně dřív
než přirozeným rozkladem.
CO DO KOMPOSTÉRU PATŘÍ A CO ROZHODNĚ NE?
Do kompostéru patří pevný a suchý „hnědý“ odpad: větve, piliny, hobliny, kůra, popel ze
dřeva, lepenka, papírové kapesníky a ubrousky.
Další složku tvoří měkký a vlhký „zelený“ odpad: posekaná tráva, plevel, drny, listí, zbytky
ovoce a zeleniny, staré pečivo, kávová sedlina, použité pytlíky od čaje, skořápky vajec a ořechů, hnůj a močůvka, peří, chlupy, vlasy.
Čím pestřejší složení, tím lepší výsledná kvalita. Neplatí to ale o všem. Existuje spousta
věcí, které do kompostéru rozhodně nepatří: kosti, odřezky masa, kůže, stolní oleje a tuky,
rostliny napadené chorobami, větve z tújí, pecky a slupky z tropického ovoce, popel z uhlí
a cigaret, exkrementy masožravých zvířat ani lidské, třeba na plenách, plasty, sklo, kov, barvy
a ředidla, chemicky ošetřené materiály či potištěný papír.
JAK SPRÁVNĚ KOMPOSTOVAT
Zelený odpad je bohatý na dusík, hnědý odpad zase na uhlík. Na spodek kompostu založíte
vzdušnou vrstvu hnědého odpadu asi do výše 15 cm. Ten umožní provzdušnění a odtékání
přebytečné vody. Na ni přijde tenčí vrstva zelená, vysoká asi 5-7 cm. Jestliže chcete proces
kompostování urychlit, zpracujte větve v drtiči nebo štěpkovači.
Kompost by měl mít pestré složení, dostatek vláhy (občas nutno zalít, aby byl vlhký) a vzduchu (aspoň jednou měsíčně promíchat „hnědé“ se „zeleným“). Jestliže jste ho správně založili, začne se do dvou dnů zahřívat činností mikroorganismů. Horká fáze dosahuje teploty
více než 50 °C a trvá řádově dny až týdny. Dochází při ní k hygienizaci kompostu, při níž se
likvidují zárodky chorob. Po tu dobu musíte kompost zásobovat dalším materiálem, protože
bude tlením sesedat. Jestliže se hmota správně nezahřívá, je třeba ji zalít nebo přidat materiál. Tlení urychlí zralý kompost, případně chlévský hnůj.
Při správném postupu získáte v kompostéru čerstvý kompost už za 2 měsíce. A jestliže si
počkáte až rok, bude výsledkem vyzrálá prsť, vonící po lesní půdě.
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DĚTSKÝ DEN V DUCHU
POHÁDKOVÉHO LESA
Letošní rok jsem trochu
s obavou převzal organizaci
dětského dne. Jednak není
lehké navázat na předchozí
akce organizované Honzou
Navrátilem, rovněž tak nebylo do poslední chvíle jasné, jak mohou aktuální hygienická opatření narušit naše
plány. A samozřejmě nezdar
počasí a s tím související nízká účast dětí může při sebelépe zařízeném dětském dni
přinést jeho organizátorům
a aktérům trpký pocit nevyužitého potenciálu jak potěšit co největší okruh našich
ratolestí. To je však rizikový
faktor veškerých venkovních akcí a každý organizátor se s tím musí naučit žít.

FOTO: Tereza Lukášová

Při přípravách, do kterých se tradičně zapojili hasiči, Sokol, Český svaz žen a mnoho dalších
dobrovolníků jsme sice nervózně sledovali předpověď počasí, ale zároveň jsme se plně soustředili na základní cíl, tedy připravit dětský den tak, aby se všem dětem i jejich rodičům líbil
a aby byl v něčem jiný, než ty předchozí. A věřím, že se nám to výběrem procházky ve stylu
pohádkového lesa povedlo.
Popravdě nás překvapilo množství dětí, které nakonec dorazily. V optimistickém případě jsme
počítali se 120 dětmi, což bylo maximum za poslední roky. Nakonec však dorazilo téměř 150
človíčků na což jsme museli drobným improvizováním zareagovat.Věřím však, že jste to vy ani
děti nepoznali a mohli si vychutnat zážitek putování se soutěžemi po 2 km okruhu s deseti stanovišti obsazené čerty, vílím párem, vodníkem, včelími medvídky, Karkulkou a vlkem, kohoutkem
a slepičkami, tučňákem PINGU s chotí, PATem a MATem, Rumcajsem a Mankou a partou s Beruškou a Černým kocourem…a v neposlední řadě také s kombajnem a traktory na poli :-).A že
jste si na konci putování za získané kuličky společně vybrali drobnosti v našem pohádkovém
obchodě, opekli si Voldušský špekáček, či si pochutnali na klobáse nebo pivu jako křen.
Zaregistrovali jsme i několik účastníků z Plzně a okolních obcí, kteří byli překvapeni krásnými zákoutími naší obce a skvělou sousedskou atmosférou.
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Doufám, že jste si společně s dětmi a všemi organizátory
a účinkujícími celý dětský den užili a zapomněli tak alespoň
na chvíli na starosti současného světa. Za mě jsem rovněž
rád, že se do přípravy stanovišť opět zapojily všechny významné spolky v obci, že to udělali vtipně a zábavně a že
jsme mezi účinkujícími mohli vidět také nastupující mladou
generaci, která je příslibem do dalších pokračování této
tradiční kulturní akce. Zároveň přivítáme s otevřenou náručí každého, kdo bude chtít příští rok jakýmkoliv způsobem pomoci s organizací dětského dne či přijít s nápady,
abychom to dobré ještě případně vylepšili. Za jakoukoliv
zpětnou vazbu budu rád.
FOTO: Tereza Lukášová

Vladimír Novák, předseda kulturní komise a zastupitel

VČELY A VČELAŘI
Včely do naší krajiny patřily vždycky. Spoléhá na ně až 80% rostlin. Bez nich bychom neměli
třešně, jablka, hrušky ani většinu zeleniny. Jenže poslední dobou rozkvetlá třešeň bzučí tak
nějak méně. Včel ubývá. Jak jim můžeme pomoci? Třeba tím, že budeme méně často sekat
a necháme rostliny vykvést. Nebo vysetím luk a výsadbou medonosných rostlin. Nebo
rovnou tím, že si pořídíme úl.
Vyšší trávu s lučními květinami v létě opět potkáme na některých obecních pozemcích.
Vzrostlé rostliny stíní půdu a brání tak jejímu vysychání při letních vedrech. Květy lučních
rostlin pak lákají nejen včely, ale i motýly a další užitečný hmyz.
I zájemců o včelaření se letos v Kyšicích sešlo několik.V polovině května proběhlo s podporou obce milé povídání s paní Mgr. Alenou Machovou z Losiné, která nám ochotně přiblížila
výhody i úskalí chovu včel a nabídla další možnosti spolupráce nebo rady.
VĚDĚLI JSTE, ŽE?
• EU oﬁciálně vydala program na podporu včel
• Všechny včelí dělnice jsou samičky
• Jedna včela nasbírá za svůj život asi 9g medu
• Včely létají rychlostí okolo 20 km/hod. až do vzdálenosti 5 kilometrů
• Pro nasbírání 0,5 kg medu musejí včely nalétat asi 57 000 kilometrů a navštívit asi 2 miliony květin
• V létě po odkvětu stromů mívají u nás včely často nedostatek potravy
Tereza Ausbergerová
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PŘIJĎTE NA K.A.FE
Rock se s rockem (a folkem) sešel a na konci července můžeme opět přivítat již tradiční
třetí ročník Kyšického Absurdního FEstivalu (K.A.FE), který se bude konat 31.7.2021 odpoledne a večer na Návsi.Věřím, že po koronavirové pauze se tímto opět vracíme do našeho
tradičního kulturního rytmu a společně si vychutnáme zajímavý mix jednoho nováčka a 3
dalších tradičních a známých kapel s kyšickou stopou, kteří nám zahrají své nejlepší hudební
kousky. A na koho se tedy v letošním ročníku můžete těšit?

Místní kyšickou kapelu LIGNIT s kapelníkem Bohoušem Maršálkem není třeba dlouze
představovat. Kapela vznikla v kyšické hospodě před 25 lety, kdy Bohouš Maršálek společně s Jirkou Králíčkem postavili základní kameny dnešní kapely, tehdy nazývané Kyšická
Stolní Společnost. A do kyšické hospody Pod Lípou se vrací dodnes. Po loňském výpadku
je můžeme na našem festivalu opět přivítat a zazpívat si s nimi jejich písně, jako třeba všem
známou Námořnickou.

Nováček na našem festivalu, skupina DOA Rock, vznikla v roce 1985, kdy se sešli tři muzikanti ze skupiny Pegas a další tři ze skupiny Golf, a dohodli se, že dají dohromady zcela
novou skupinu. Skupina DOA z Kdyně pak prodělala několik comebacků a změn sestavy,
hrála na zábavách po Tachovském kraji, aby se v plné síle vrátila zpět na vrcholnou hudební
scénu. A my jí uvidíme u nás v rámci našeho KAFE. Třeba vás roztančí a rozeskáče v rytmu
jejich klasického rocku 80. a 90. let.
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Veselá parta plná ska-punku, hudební společnost Rambanbám s kyšickým trumpetistou Tomášem Ausbergerem tradičně zakončí nás festival. Skupina spolu hraje od roku 2011 a během roku odehrají průměrně kolem 30 koncertů. A co že je to Ska-Punk v podání Rambanbámu? Veselé chytlavé melodie, tvořené žesťovými nástroji, s místy melancholickými texty
plující ledabyle mezi dvěma žánry SKA a PUNK.
A snad dorazí i Bohunka Sommerová, aby nás potěšila hudbou z docela jiného šálku KAFE.
Srdečně vás všechny zveme, bude to zábava.
Vladimír Novák, předseda kulturní komise a zastupitel
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KYŠICE SE STÁVAJÍ POJMEM
MEZI PŘÍZNIVCI ZÁVODŮ
V SILNIČNÍ CYKLISTICE

Po loňském skvěle zajištěném
Mistrovství ČR v silniční cyklistice mládeže a mnoha velmi
příznivých ohlasech na místo
jeho konání nejen v cyklistické obci, se letos tým RKCB
posunul o laťku výše a pustil
se do organizace mezinárodního cyklistického závodu zařazeného jako světový pohár
Mezinárodní cyklistické unie
(UCI) pod názvem GRAND
PRIX West Bohemia v kategoFOTO: Tadeáš Kapic (RKCA)
rii U17 (kadeti) a MJ (junioři).
Tento se dozávodil 2. května v naší obci se startem, cílem a veškerým zázemím na dolní návsi,
čímž se Kyšice staly letošní první a prémiovou obcí, ve které se podobný závod na takové špičkové úrovni zatím uskutečnil.
Tak jak jsme viděli minulý rok, byla celá akce výborně zorganizovaná, se streamovaným online
přenosem po internetu, což není v této kategorii vůbec obvyklé. Pro představu, ani takový
Závod Míru U23 Grand Prix Jeseníky 2021, který se konal o měsíc později, takové pokrytí
nenabídl.A díky tomu, jsme se na první květnový den stali viditelným středobodem evropského
mládežnického cyklistického dění.
Na závodníky kadety čekal 12 km okruh Kyšice-Červený Hrádek-Chrást-Dýšina-Kyšice, který
si projeli celkem sedmkrát a jehož vítězem se po ujetých 85 km stal Martin Bárta z TJ Stadion
Louny, který s výrazným náskokem systémem start-cíl nedal šanci žádnému z dalších závodníků.
To v kategorii juniorů byl souboj o něco dramatičtější, avšak ve stoupání v sedmém kole doslova
odpáral své spoluzávodníky Cian UIJTDEBROEKS z Team Auto Eder a zvítězil v cíli po ujetých 133 km s náskokem téměř 4 minut před svým kolegou Luis-Joe LÜHRSEM následovaným
českým národním reprezentačním jezdcem Adamem SEEMANEM, který prohrál v závěrečném
spurtu o stříbro.
Závodu se ve dvou kategoriích zúčastnilo celkem 226 závodníků z 15 zemí. Online přenos
sledovalo téměř 15 tisíc diváků ve 20 zemích světa.Videostream z celého průběhu můžete najít
na stránkách https://gpwb.cz
Vladimír Novák, zastupitel
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FOTOKVÍZ

FOTO: Tereza Lukášová

FOTO: Tereza Lukášová

FOTO: Tereza Lukášová

FOTO: Tereza Lukášová

Odpovědi zasílejte, kde jste místa z fotograﬁí objevili, zasílejte do 31. 7. 2021
na email: obec@kysice.eu
Ze správných odpovědí vylosujeme 5 výherců, kteří dostanou sladkou odměnu.
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MŠ KYŠICE

JAK JSME ČISTILI KYŠICKOU STUDÁNKU

V rámci našeho školního projektu jsme
se zaměřili na rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou a schopnosti
vážit si života ve všech jeho formách. Nenásilnou a hravou formou jsme se zaměřili
na ekologii (enviromentální výchovu), kde
jsme se snažili vést děti ke třídění odpadů
(z čeho se vyrábí některé předměty), nabídli jsme dětem možnosti dalšího využití
odpadového materiálu. Děti tak získávaly
a rozvíjely vědomosti o přírodě, osvojily si
jednoduché dovednosti k ochraně přírody.
V rámci toho jsme se rozhodli o využití
našich sil a vzhledem k tomu, že v dubnu
připadl svátek Dne Země (22.4.2021), jsme
se společně s našimi školkovými dětmi vydali k lesní studánce, kde jsme ji pomohli
vyčistit od nečistot. Po cestě jsme si všímali
prostředí a popř. pomohli k očistě pomocí
hrabiček a lopatek (sběr igelitových sáčků,
papírů od bonbonů, kelímků apod.). Děti se
do tohoto projektu zapojily s velikým úsilím a nadšením.

ZUŠ CHRÁST
Letošní zvláštní školní rok na ZUŠ Chrást přinesl naštěstí na svém konci možnost opět se
se žáky setkávat osobně. Ale přesto letošní práci uzavřeme částečně i „digitálně“ – bude
vydáno ještě několik videokoncertů: na zpracování čeká ještě hodně nahrávek, absolventi
a pokročilí žáci také po otevření výuky natočili vybrané skladby – zúročují tak skrytou
a zdánlivě „neviditelnou“ práci, kterou společně se svými učiteli udělali v době distanční
výuky.Všechny koncerty, z nichž některé vznikaly také v malém sále KD v Kyšicích, najdete
na www.zus-chrast.cz.V létě snad situace dovolí, abychom se mohli scházet příležitostně
s nejmenšími dětmi a jejich rodiči na Zpívánkách v malém sále KD v Kyšicích. A po prázdninách se snad dočkáme také živých přehrávek a koncertů, na které se už naši žáci moc těší.
Krásné léto plné hudby přeje ZUŠ Chrást
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MŠ KYŠICE

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Čas ubíhá rychle a hlavně
když nechceme. Děti nám
rostou před očima a tak
zase z dalších prcků, kteří
ještě před nedávnem přišli se slzičkami do školky,
se jako přes noc stali velcí
šikovní a samostatní předškoláci.
V úterý 15. června 2021 nastal ten slavnostní okamžik,
rozloučení se školkou, s jejich učitelkami a vzájemné
loučení s rodiči.
Tak jako my učitelky se každý
rok snažíme udělat rodičům
hezké překvapení na závěr,
tak i letos měli děti připravené vystoupení s překvapením.
Pro děti byli připraveny dárky, malá výbavička do školy,
kniha, osobní přání a šerpy
Předškolák 2021.
Do ZŠ Dýšina odchází Jan
Cingroš, Ema Kliková, Jan
Dubec, Tomáš Tomek, Jáchym Kačer, Petr Huml
a Štěpánka Šnajdrová, do ZŠ v Plzni Tobiáš Mann, Klára Kunešová, Mariana Karpíšková,
Nathaniel Arthur Nawaz a Martin Šik. Přejeme jim hodně úspěchů!!!
Rodičům, děkujeme za jejich spolupráci, víme že to je někdy náročné, děkujeme za důvěru,
kterou jste nám projevili a vložili do našich rukou to nejcennější co mají, děkujeme za letošní tak trochu jiný, náročný pro nás všechny, školní rok.
Jménem celého kolektivu Vám přejeme krásné léto, úžasné prázdniny a brzy na viděnou.
Vladimíra Kunešová
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TÁBOR LIDU U KYŠIC Z ROKU 1869
Budeme-li se probírat numismatickou sbírkou Muzea a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice, narazíme na drobnou medailiku s nápisem sdělujícím, že jde o upomínku na tábor u Kyšic z roku 1869. O důvodech konání akce nás informuje tehdejší tisk, ale zaměříme
se nejprve na pořádání obdobných táborů lidu na přelomu 60. a 70. let 19. století obecně.
Tehdy, po prohrané válce s Pruskem, proběhla v Rakousku změna státoprávního uspořádání
označovaného jako Rakousko – uherské vyrovnání, které se navenek projevilo i změnou názvu státu na Rakousko – Uhersko.Tím, ale byly v podstatě pohřbeny ambice české politické
reprezentace na zlepšení postavení Čechů v rámci mocnářství a jednou z reakcí byly právě
různé manifestace českého národa, k nimž patřily i mnohatisícové tábory lidu pořádané
na různých památných místech české historie.
První takový tábor proběhl 10. května 1868 na hoře Říp za účasti 20 tisíc lidí. Byla zde přijata národní rezoluce požadující rozpuštění sněmu a volbu nového sněmu podle všeobecného hlasovacího práva, který by pak měl vypracovat ústavu Českého království se stejnou
samostatností, jakou mělo Uhersko po rakousko-uherském vyrovnání z února 1867. Právě
na Řípu byl při slavnosti vyzvednut základní kámen k Národnímu divadlu.
Kromě Řípu se tábory lidu konaly na Blaníku, na Orebu, na Bezdězu, na hradě Rýzmberk
a v roce 1869 nedalo Plzně u Kyšic. Na každém táboře (název tábor prosadil historik
Jaroslav Goll proti původnímu „meeting“ a je v něm patrný ohlas husitství) byly za účasti
řečníků – politiků přijímány rezoluce, které měly být vyjádřením snah českého národa
o zlepšení jeho postavení v rámci monarchie. Jejich radikalizace vedla dokonce k zákazům
táborů, zatýkání a věznění účastníků.
Tábor lidu „Na skalkách“ u Kyšic proběhl 27. června 1869. Byl povolen přípisem okresního
hejtmanství ze 23. černa 1869. Redaktor Plzeňských novin k tomu poznamenává: „Upozorňujeme veškeré obecenstvo, že tábor přes veškeré namáhání rozličných nepovolaných
roznášečů zlovolných takových pověstí, odbývati se bude …“
Ředitelství západní dráhy potom na základě předchozího jednání právě s majitelem Plzeňských novin F. S. Steyskalem – Lažanským vypravilo při příležitosti konání tábora zvláštní
zábavní vlak z Plzně do Rokycan s odjezdem ve 13:30 z Plzně a návratem z Rokycan ve 21
hodin. Cestující si zakoupil jízdenku z Plzně do Rokycan, která jej opravňovala k bezplatné
zpáteční jízdě. Hlavní výhodou však bylo zastavení vlaku mimo stanici „aby účastníci na nejbližším místě shromaždiště slézti mohli“. Obdobně byla zvýhodněna jízda tehdejším vlakem
č. 5 z Prahy, resp. zábavní jízda za poloviční cenu.
Již zmíněné Plzeňské noviny ve svých číslech před konáním tábora věnovaly jeho propagaci
titulní stranu, kde také uvádějí hlavní táborovou ideu: „Národe českých zemí koruny svatováclavské, s bolestí pozoruje každý upřímně smýšlející s národem naším, že čím dále tím více lid
náš opouští domácí krb, opouští, co mu milého a drahého, aby v daleké cizině hledal nového
domova. Smutný to zajisté úkaz pro zemi, které čím dále tím více sil ubývá a v které by národ
od věků zde byvší čím dále více hmotně klesal. Z Čech, Moravy a Slezska houfně ubírá se lid
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náš z vlasti své. Uváživše veškeré ty následky, kteréž za příčinou tak četného stěhování se národa našeho vlast naši zastihnou, usnesli jsme se na tom, že svoláme v neděli 27. června veliký
povolený tábor lidu mezi Plzní a Rokycany u Kyšic, při němž by se promluvilo o tom „Proč lid
náš tak četně stěhuje se z vlasti své a kterak by se tomu dalo odpomoci“.
Jako organizátoři jsou uvedeni: Karel Kmínek, Dr. V. Šel, A. Záruba, V. Burger, H. Palla, Václav
Tyl, Josef Tinger, Em. Kunzmann, Frant. Kohout, Jan Štěrba, Franz Schwarz, H. Los, Jan Lašťák, J. Tesař. Bedřich Doležal, Ed. Steiner, Hyn. Schneider, Fr. Kutvir, Ond. Knayzel, Lambert
Rehlich, F. S. Steyskal-Lažanský, Jiří Šiller, Ladislav Brož, A. Kámen, Frant. Faltys, J.U.C. Krofta,
Josef kabát, Al. Bazler,V. Kubišta, Jan Kestřánek.
Čísla novin vyšlá bezprostředně po události informují o jejím průběhu a přetiskují proslovy
hlavních řečníků – Františka Schwarze, který byl zvolen předsedou shromáždění, redaktora F. S. Steyskala-Lažanského, Lad. Brože starosty rokycanského Sokola a dr. Chleboráda
z Prahy. Řečníci ve svých projevech odsuzovali vystěhovalectví Čechů do Ameriky, rozváděli
jeho příčiny a vždy mezi jiným uvedli nutnost vyrovnání se Čechů s Němci a Maďary, což
byl v té době vlastně nejpalčivější problém, k němuž zřejmě celý obsah tábora směřoval. To
je ostatně zřejmé z přijaté rezoluce o čtyřech bodech, když posledním z nich byl vysloven
požadavek co možná nejrozšířenějšího samosprávního zřízení, aby vlast česká se mohla
postarat o své obyvatele a ti nemuseli odcházet do Ameriky.
V jednom z článků Plzeňských novin je také marginálně zmíněno vydání „pamětního peníze“, jehož autorem je věhlasný pražský umělec pan Václav Kříž. Jeden z jeho exemplářů je
uložen v Muzeu a galerii severního Plzeňska pod číslem 20619. Je ražen z cínu a má kruhový
tvar s drobným ouškem pro zavěšení. Na aversu je vyobrazen ve štítě s korunou český lev
a v opise čteme: „MUŽNĚ VPŘED K DÁVNÉ SLÁVĚ“. Na reversu je šestiřádkový nápis
„UPOMÍNKA NA TÁBOR U KYŠIC MEZI PLZNÍ A ROKYCANY 18 27/6 69.“ Doplněný
po okrajích mezi druhým a třetím řádkem šestilistým květem.
Muzeum předmět získalo v rámci cílené akviziční činnosti v roce 2009 nákupem na aukci
od České numismatické společnosti v Hradci Králové a vzhledem k zajímavému historickému kontextu, který jsme velmi stručně uvedli, medailika patří k cenným muzejním kouskům
a dokladům regionální historie.
Vydalo MaG Mariánská Týnice.
Text Jiří Fák
Pro občany Kyšic, které zajímá historie obce,
přepsala Jana Šnajdrová – kronikářka obce
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Zásahová jednotka sboru
dobrovolných hasičů
obce Kyšice
Události jednotky:
29. 3. v 16:54 byl jednotce vyhlášen poplach. Událost: požár travního porostu v obci Letkov.
Na příkaz KOPIS HZS Plzeňského kraje vyjela naše jednotka s CAS 20 Tatra Terrno v počtu 1+3 na požár travního porostu na katastru obce Letkov. Požár suché trávy na stavební
parcele byla likvidována společně s jednotkou HZS stanice Slovany.
10. 4. – technická pomoc obci
Na žádost ředitelky MŠ Kyšice paní Kunešové vyjela naše jednotka s CAS 20 Tatra Terrno
v počtu 1+2 k odstranění nalomené větve stromu v zahradě mateřské školy.
10. 4. – technická pomoc obci
Na žádost starostky obce paní Martiny Beranové vyjela naše jednotka s CAS 20 Tatra
Terrno v počtu 1+2 k pokácení 1 nebezpečně nahnutého uschlého stromu v ulici Ejpovická
v parku pod rybníkem v obci Kyšice.
1. 5. – technická pomoc obci
Na žádost starostky obce paní Martiny Beranové vyjela naše jednotka s CAS 20 Tatra
Terrno v počtu 1+5 a s DA Ford Transit 1+2 k odstranění nebezpečně nakloněných stromů
v chatové oblasti Kyšice Nouzov. Stromy ohrožovaly provoz na komunikaci Poštovská.
11. 5. - technická pomoc
Dopravy vody s cisternou CAS 20 Tatra Terrno v počtu 1+1.
28. 5. – návštěva MŠ Letkov
Členové zásahové jednotky s technikou navštívili mateřskou školu v obci Letkov, kde probíhal DEN IZS – boj s přírodními živly (oheň, vítr, voda). Dětem byla představena dobrovolná
jednotka obce Kyšice, její technika s vybavením a jak naše dobrovolná jednotka může bojovat s živly a jak pomáháme obcím a občanům. Techniku a vybavení si děti s velkou radostí
vyzkoušely a osahaly.
28.5. – Dětský den v Kyšicích
V odpoledních hodinách se členové zásahové jednotky místo do zásahových obleků převlékli za pohádkové postavy a místo pomáhat a hasit, vyrazili s technikou dělat dětem radost jako Pat a Mat, vodník a jeho hasiči pomocníci, sportující tučňáci. Další členové zajistili
dřevo, připravili a udržovali oheň na opékání.

20

Likvodace stromů

Dětský den v Kyšicích

Prevence – Rady od hasičů:
JAK ZABEZPEČIT BYT NEBO DŮM PŘED ODJEZDEM NA DOVOLENOU:
Prázdniny jsou obdobím, kdy nejčastěji vyrážíme na dovolenou a ze svých domovů se vzdalujeme na delší čas. Před odjezdem na dovolenou bychom neměli zapomenout na základní
pravidla požární bezpečnosti, abychom se opravdu mohli v klidu těšit z letní pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku.
Proto je zde několik rad od hasičů pro všechny, kteří odjíždějí na prázdniny a letní dovolené.
• Když na delší dobu opouštíte byt, zkontrolujte, zda jsou vypnuty všechny tepelné spotřebiče, zda nezůstal zapnutý sporák nebo žehlička.
• Pokud může vyprázdnit i ledničku a mrazák, od kterých také hrozí riziko požárů, je nejlepší centrální vypnutí elektrického proudu.
• Při odchodu zhasněte všechna světla.
• Doporučujeme také odpojit televizor od antény.
• Zavřete všechna okna. Prudký déšť může způsobit škody uvnitř vašeho bytu.
• Kolem domu upevněte volně ležící předměty (truhlíky, zahradní nábytek, kusy plechu
apod.), při silném větru by mohly odletět a ohrožovat okolí.
• Pro případ, že by došlo například k prasknutí vodovodní nebo odpadní trubky, je vždy
dobré domluvit se s někým ze sousedů a nechat u nich rezervní klíče. Hasiči se dostanou
všude, ale oprava dveří také není zadarmo.
• Nechejte na sebe telefonické spojení, buď u sousedů nebo v bytě, například na ledničce.
Statisticky nejčastěji se na vzniku požárů podílí lidská nedbalost, zanedbání bezpečnostních
pravidel, kouření, zakládání ohňů v přírodě.V domech nebo bytech jde nejčastěji o technické závady, často právě na topidlech nebo elektrospotřebičích.
Nebezpečná je hra dětí se zápalkami. Zejména o prázdninách je taková hra častou příčinou
požárů stohů slámy nebo sena, ale i hospodářských nebo obytných budov. Děti nemohou
posoudit následky svého jednání a dospělí jsou ze zákona povinni dbát, aby jejich děti svým
jednáním nezpůsobily požár.
Za JSDH Robert Barták

21

Hasičské novinky
CHLOUBA KYŠICKÝCH HASIČŮ SLAVÍ 70. NAROZENINY
V roce 1951 sjela z výrobní linky národního podniku Auto Praga, kyšická automobilová
stříkačka Praga RN AS16.
Automobilová stříkačka AS 16 byl požární automobil určený k přepravě požárního družstva s příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu vodou nebo pěnou z vnějších zdrojů hasicích látek. Automobilovou stříkačku tvořil podvozek Praga RN s šestiválcovým benzinovým motorem, kabina pro posádku 1+10 na níž navazovaly ukládací prostory
pro požární příslušenství. Čerpadlo (odstředivé třístupňové s průtokem vody 1.600 l/min)
umístěné v přední části vozidla před motorem.Vývěva je plynová na spálené plyny z motoru. Vezla kromě hasičského příslušenství také nářadí, žebříky, naviják na hadice, trhací hák
a sanitní nosítka. Další technické detaily o vozidle najdete v přiložené tabulce.
Historie kyšického vozu:
V roce 1951 je přidělena první SPZ.
Prvním vlastníkem bylo Ministerstvo vnitra Praha, a to od roku 1951 do roku 1955.V roce
1955 se vozidlo dostalo do Plzně a vlastníkem byla Rada krajského národního výboru –
Odbor civilní obrany.
Od roku 1977 byl vůz v majetku národního výboru obce Březina, a to až do podzimu roku
1978.V tomto roce kyšičtí hasiči získali Erenu výměnou za železný šrot, a protože v té době
nemohl spolek vlastnit požární vozidlo, vlastníkem se stal místní národní výbor Kyšice.
18. října 1978 je vozidlu přidělena poznávací značka PS 37-55, vozidlo se začalo opravovat
a také dostalo nové hasičské barvy dle tehdejší vyhlášky: červená barva s bílou střechou.
Do té doby měla Erena barvu vojenskou zelenou. Vůz sloužil kyšickým k požární ochraně
obce až do roku 1990, kdy neprošel technickou kontrolou. Kvůli závadám na brzdách byl
odstaven v hasičské zbrojnici. 31. března 1999 byl vůz vyřazen z evidence vozidel.
Přichází zlomový rok 2008, kdy se tehdejší vedení obce rozhodlo vozidlo prodat. To se setkalo s velkým odporem „starých“ hasičů, kteří vůz do Kyšic přivezli, vyměnili jej za železný
šrot a celá léta se o něj starali, jezdili k požárům a cvičení. Po jednání s paní starostkou
Janou Hradskou vozidlo zůstalo v Kyšicích. Veterán je odtažen do staré hasičárny na návsi,
kde čekal až do roku 2012.
Jaro 2012 je pro veterána obdobím, že by se mohl opět vrátit na silnice. Vozidlo je za pomoci profesionálních hasičů ze stanice Plzeň – Košutka odvezeno k Miroslavu Vopatovi
do obce Studená, aby vůz zprovoznil. První informaci, kterou dostáváme není dobrá. Auto
má za ta dlouhá léta stání poškozený motor.
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Pan Vopata se pokusil o nemožné
a provedl opravu motoru. Dále
byly opraveny brzdy a čerpadlo.
Aby mohl veterán jezdit na silnici, byly mu zařízeny Veterán car
clubem Plzeň veteránské SPZ.
V srpnu obec Kyšice, v té době
zastoupená místostarostkou paní
Martinou Beranovou, daruje veterána Sboru dobrovolných hasičů Kyšice, pod jednou podmínkou. Vozidlo nesmí být prodáno,
ale opraveno.
Pojízdný vůz byl slavnostně kyšickým hasičům předán v září
v obci Studená Miroslavem Vopatou. Od podzimu 2012 jezdí vozidlo opět po silnicích a členové sboru Zdeněk Altman,
Vladislav Barták, Robert Barták a Tomáš Drnek se s nadšením pouštějí do kompletní rekonstrukce vozu, která probíhala v závislosti na ﬁnančních možnostech sboru. Opraven byl
motor, brzdy, podvozek, zakoupeny nové pneumatiky a některá okna, kompletně opraven
interiér kabiny posádky, elektroinstalace, vnější vzhled vozu a čerpadlo. Náklady na rekonstrukci přesáhly částku 200000 Kč a vozidlo je dnes kompletně opravené. Finanční prostředky na opravu jsou získávány z bálů, různých brigád, sběru vysloužilých el. spotřebičů,
sponzorské dary od kyšických hasičů, dotace obce Kyšice, sponzorský dar od občana obce
a dotace od Plzeňského kraje. Za šest let práce na rekonstrukci bylo odpracováno více
jak 1300 hodin, další desítky hodin strávené u internetu hledáním náhradních dílů a jiného
a více jak 2000 kilometrů naježděno soukromými vozidly. Ereně přejeme mnoho šťastných
kilometrů na hasičské výstavy, slavnosti a soutěže.
Za SDH Kyšice Robert Barták

KYŠICKÝ ZPRAVODAJ
Červen 2021
Vydavatel: Obec Kyšice, Horní Náves 136 IČO: 00258024
Občasník v nákladu 400 ks Registrační číslo: MK ČR E 14520
Redakce tel., fax: 377 945 325, obec@kysice.eu
Redakční rada: Zuzana Zetková
Graﬁka: Ondřej Polony Tisk: NAVA s. r. o. Plzeň

Své příspěvky a názory můžete zasílat na adresu redakce. Vyjádřená stanoviska uvedená v příspěvcích dopisovatelů
se nemusí shodovat s názorem redakce ZPRAVODAJE. Redakce ZPRAVODAJE si vyhrazuje právo krátit
a upravovat příspěvky.

23

Š
Š E
3 1 . Č E R V E N C

2 0 2 1

|

1 6 : 3 0

Š

Č
Č
Č

Š

Š
Š

Č

N Á V E S

K Y Š I C E

MECHANIK,
OBSLUHA
STROJŮŠ
Nabízíme:
základní nástupní mzdu od 180 Kč/h
nadstandardní příplatky ke mzdě
příspěvek na dopravu 150 Kč/směna
příspěvek na penzijko 1 000 Kč/měs.
jídelnu na pracovišti
stravenky 170 Kč/směna
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
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