březen 2021

kyšický
zpravodaj

Milí spoluobčané,
letošní zima poskytla dětem i dospělým dostatek času i příležitostí na zimní radovánky. Děti využívaly všechny
svahy (občas i místní komunikace)
k sáňkování a bobování, led na rybnících lákal k bruslení a starší jistě
vzpomínali na dobu, kdy hokej patřil
k tradičním kyšickým sportům. Pro ty,
kteří o této skutečnosti nevědí, cituji
z knihy pana Syrového Kyšice, 680 let
Kyšic v obrazech: „V roce 1935 byl dokončen nový rybník v hořejší části Kyšic, u Portů. Stavba rybníka stála 1248
korun. V roce 1941 se zde začal hrát
lední hokej. Kyšické mužstvo hrálo velice dobrý hokej. Nejvíce se zde hrál
za druhé světové války. Po roce 1945
se pokračovalo dále, kyšické mužstvo
se probojovalo do krajského přeboru.
Bylo to v letech 1952 až 1955. Na rybníce bylo také zhotoveno elektrické
osvětlení. Pro nedostatek hráčů se
hokej v Kyšicích v roce 1955 přestal
hrát.“
Bohužel tradiční kulturní a společenské akce se vzhledem k situaci a naříFOTO: Tereza Lukášová
zeným opatřením konat nemohly. Věřím ale, že s přicházejícím jarem se situace bude jen lepšit. Sluníčko, kvetoucí stromy i zpěv
ptáků jistě dokáží každého potěšit, vykouzlit úsměv, který bude zářit i přes roušku.
Přeji Vám všem krásné Velikonoce s pomlázkou i kraslicemi.
Martina Beranová, starostka obce
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Z jednání zastupitelů obce
Na jednání dne 16. 12. 2020 zastupitelé obce
projednali a schválili:
• Zastupitelstvo rozhoduje o pořízení změny č. 1 Územního plánu Kyšice zkráceným postupem v souladu s §55a - §55c SZ.
• Zastupitelstvo rozhoduje o obsahu změny č. 1 ÚP Kyšice stanoveného na základě výše
uvedeného soudního rozsudku.
• Zastupitelstvo ukládá pořizovateli pořídit Změnu č. 1 ÚP Kyšice.
• Zastupitelstvo se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou pořízeného dodávkového vozu a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.
• Přijetí dotace ve výši 531.250,-Kč z OP ŽP na projekt „Kyšice – snížení biologicky rozložitelného komunálního odpadu pomocí zajištění kompostérů do domácností.
• Podání žádosti obce Kyšice do dotačního titulu Podpora obnovy místních komunikací
v rámci podprogramu PORV vypsaného MMR ČR na projekt „Oprava povrchu MK Štemberova, Kyšice“ v celkové hodnotě 672.755,-Kč + DPH.
• Příspěvek na provoz Mateřské školy Kyšice pro rok 2021 ve výši 345.000,-Kč.
• Rozpočet Obce Kyšice na rok 2021.
• Rozpočtový výhled Obce Kyšice na roky 2021-2024.
• Propachtování pozemku p.č. 473/1 v k.ú. Kyšice u Plzně o celkové výměře 6.677 m2. za částku 6.000,-Kč/rok.
• Prodloužení smlouvy o zajištění služeb pro ČP s.p. do 30.6.2021 (dodatek č. 12) a prodej
elektronických dálničních známek (dodatek č. 11).
• Prodloužení smlouvy o nájmu budovy od ČP s.p. pro zajištění služeb Pošty partner
do 30.6.2021.
• Dodatek č.1/2021 ke smlouvě o převzetí, přepravě a zpracování odpadu se společností
EKO-SEPAR s.r.o. Nýřany.
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Obcí Kyšice, CETIN a.s. a ŘSD
za podmínek, že plánovaná přeložka nenaruší ochranné pásmo plánovaného vysokotlaku
plynu a nebude v kolizi s již umístěným reklamním zařízením.
• Cenu stočného pro rok 2021 ve výši 29,19 Kč / m3 + DPH.
• Zápis do kroniky za rok 2019.
• Zadání zpracování „Studie proveditelnosti“ řešící situaci ohledně budoucího řešení zpracování a likvidace splaškových vod pro obce Kyšice a Dýšina.
• Zadání zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení úseků 32-35 ze studie
Zokruhování vody na Návsi.
• Zadání realizace opravy povrchu MK Štemberova společnosti ROADFIN STVBY s.r.o.
za cenu 672.755,-Kč + DPH
• Rozpočtové opatření č.2.
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Na jednání dne 10. 2. 2021 zastupitelé obce
projednali a schválili:
• Bezúplatný převod pozemku p.č. 232/11 v k.ú. Kyšice u Plzně.
• Záměr pronajmout oba sály KD ke kulturním, sportovním a společenským účelům.
• Pronájem nebytových prostor v KD Kyšice určených k provozování pohostinství v souladu
se zveřejněným záměrem společně panu Jaroslavu Kočkovi a paní Haně Cingrošové za částku 6500,-Kč/měsíc.
• Podání výpovědi z nájmu z důvodu hrubého porušení Smlouvy paní Ho Thi Phuong, které
provozuje prodejnu potravin v KD.
• Pronájem nebytových prostor v KD Kyšice určených k provozování obchodu potravin
v souladu se zveřejněným záměrem společně panu Kočkovi a paní Haně Cingrošové
za částku 300,-Kč/měsíc včetně energií.
• Hospodářský výsledek MŠ Kyšice za rok 2020 ve výši +52 267,95 Kč, účetní závěrku za rok
2020 a rozdělení zisku MŠ Kyšice do fondů – rezervní 52 086,86 Kč a fond odměn 181,09 Kč.
• Uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě.
• Plán zimní údržby obce Kyšice.
• Zastupitelstvo deleguje Stanislava Pražáka a Mgr. Martinu Beranovou jako zástupce obce
Kyšice na řádné valné hromadě Vodárenské a kanalizační a.s. v roce 2021.
• Zachování spoje č. 6/440253. Zastupitelé vyjadřují svůj souhlas s následnou úhradou poměrné části ztráty.
• Poskytnutí individuální dotace ve výši 100.000 Kč pro TJ Sokol Kyšice včetně nájmu prostor
KD Kyšice ke sportovním účelům.
• Pověřuje starostku obce jednáním s vlastníky pozemků, kterými prochází navrhovaná cyklotrasa Kyšice – Dýšina.
neschválili:
• Poskytnutí dotace Plzeňskému kraji na rozšířený provoz vybraných spojů linky 440253
za období od 14.6.2020 do 12.12.2020.
Magda Cubrová, referentka OÚ Kyšice

Myslivost
Prosíme všechny občany, ať se snaží mít své psy při procházkách pod kontrolou.
Proháněná zvěř často uhyne i přesto, že ji pes nechytí, už jen následkem stresu.
Také Pepa Štrunc upozorňuje a prosí místní, aby do lesa nenosili zbytky z kuchyně, které
do lesa nepatří!
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zprávy z obce
Domácí kompostéry,
nová hnízda na tříděný odpad

svými domy zelené plochy a tyto zpevnili,
nebo si zde dokonce vybudovali kryté stání!

Výběrové řízení na domácí kompostéry bohužel skončilo neúspěchem, neboť z oslovených 9 firem podala nabídku pouze jedna
a její cenová nabídka nebyla pro obec akceptovatelná. Pokoušíme se nyní najít jiného dodavatele, který by splňoval požadovaná kritéria, ale dodávka kompostérů do domácností
se zpozdí.
Od 1. dubna v obci přibydou dvě nová místa,
kam bude možné odkládat tříděný odpad –
papíry a plast. Jedno bude na konci ulice Sadová, druhé v ulici Na Čermu. Prosíme občany o ohleduplnost vůči všem, kteří žijí v okolí
kontejnerů. Odpady je nutné minimalizovat
(sešlapávat PET lahve, rozřezávat papírové
krabice atd.) a odkládat pouze do kontejnerů. Snažíme se prostory kolem kontejnerů
pravidelně uklízet, ale bez vaší pomoci to
nezvládneme.

Obecní pozemky

Parkování
Od začátku roku se nám na OÚ množí stížnosti na špatné parkování části spoluobčanů,
kteří zhoršují průjezdnost místních komunikací, nebo dokonce parkují na veřejné zeleni.
Upozorňujeme tedy všechny občany Kyšic
(platí samozřejmě i pro část Nouzov), že
všichni majitelé automobilů jsou povinni parkovat na svých soukromých pozemcích. Řidič
smí zastavit a stát na komunikaci jen vpravo ve směru jízdy, a to co nejblíže k okraji
komunikace. Při takovémto parkování musí
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Parkování
na obecní zeleni není možné vůbec!
Zároveň upozorňujeme občany, že není
možné, aby bez souhlasu obce zrušili před
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Při kontrole obecních pozemků v rámci inventarizace bylo zjištěno, že jsou na mnoha místech občany využívány k parkování,
uskladnění dřeva, odkládání bioodpadu atd.
Prosíme všechny, kterých se to týká, aby
v průběhu letošního roku stav napravili a vše
si přesunuli na vlastní pozemky. Děkujeme.

Sčítání lidu, domů a bytů
Od konce března do května bude po celé
České republice probíhat sčítání lidu, domů
a bytů. Sčítání je povinné. Datem rozhodným pro sčítání je půlnoc z pátku 26. března
na sobotu 27. března 2021. Do formulářů
tedy budou vyplňována data z této půlnoci.
Sčítání je povinné pro:
Každou osobu, která má v rozhodný okamžik
na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů, případně jí byl udělen azyl
(za osoby mladší 18 let provádí sečtení jejich
zákonný zástupce)
Každý dům a byt (včetně neobydlených)
Sčítání se provede zápisem do sčítacích formulářů. Údaje o domu či bytu zapisuje jeho
uživatel, v případě neobydlených domů či
bytů pak jejich vlastník. Sčítací formuláře je
možné vyplnit online v termínu od 27. března do 9. dubna na webu www.scitani.cz,
nebo následně v listinné formě po obdržení
tištěných formulářů.Vzhledem k epidemiologické situaci a platným opatřením nebudou
letos jednotlivé občany navštěvovat sčítací
komisaři, aby s vyplněním formulářů pomohli. O pomoc s vyplněním je možné se obrátit
na infolinku 840 30 40 50. Pokud se rozhod-

zprávy z obce
nete pro vyplnění tištěných formulářů, pak
je v odpovědní obálce vhodí do poštovní
schránky. Termín pro vyplnění a odevzdání
listinných formulářů je od 17.4 do 11.5.2021.
Více informací naleznete na webu
www.scitani.cz

Plánované akce
s nejistým konáním
Nikdo z nás bohužel nedokáže říct, kdy dojde k postupnému uvolňování opatření nařízených vládou a kdy se tedy opět začnou konat kulturní a společenské akce. Raději tedy
akce připravujeme a až do poslední chvíle
věříme v možnost jejich konání. Co tedy plánujeme pro nadcházející období?
2. května se v Kyšicích plánuje závod v silniční cyklistice Grand Prix West Bohemia. Jedná
se o světový pohár pro juniory, který navazuje na úspěšné Mistrovství České republiky
z loňského roku. Závod by měl začínat cca
v 8 hodin ráno a trvat do 17 hodin. Po tuto
dobu bude uzavřená ulice Dýšinská, Náves a Hrádecká. Autobusová doprava bude
v tuto dobu zrušena. Na pokyn pořadatele
bude možné vjet na trať ve směru jízdy závodu, a to pouze v nezbytně nutných případech.
8. května od 15 hodin se na Návsi uskuteční tradiční Květnové oslavy. Po pietním aktu
všechny zveme na koncert skupiny Dixie
Hot Licks.
8.-9. května se mohou děti těšit na kyšickou
pouť.
9. května od 15 hodin se u kapličky na Návsi
koná mše svatá spojená se slavnostním odhalením nové sochy sv.Vavřince.
28. května od 17 hodin připravujeme pro
děti Dětský den.

Na červen plánujeme vítání občánků a setkání seniorů.
31. července zveme všechny na třetí ročník
K.A.Fe.
4. září se těšíme na Historické odpoledne.

Nabídky práce, brigády
Pro studenty nabízíme možnost stát se součástí organizačního týmu Grand Prix West
Bohemia a pomoci s pořadatelskou činností
dne 2.5.2021. Odměna je 500 Kč/den, bližší
informace: Petr Kubias, 603 531 820, info@
rkca.cz
Zájemcům o práci s dětmi nabízíme možnost
vést příměstský letní tábor. Hledáme vedoucí pro tábor Mladí záchranáři (případně je
možnost zvolit si jiné, vlastní téma tábora)
v termínu 12.-16.7.2021. Odměna dohodou,
min. 6000,-Kč / týden.
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

Poplatek ze psů.
Připomínáme všem majitelům psů, kteří dosud nezaplatili poplatek ze psa dle Obecně
závazné vyhlášky obce Kyšice č. 1/2020, aby
tak učinili nejpozději do 15.4.2021.
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Sběr odpadu
Dne 14. dubna 2021 se uskuteční u obecního úřadu sběr
1. objemného odpadu v době od 9.00 2. nebezpečného odpadu v době od 16.30
do 17.30 hodin
do 16.30 hodin.
Jedná se např. o odpad:
Jedná se např. o zbytky koberců, matrace,
lina, tvrdé plasty apod.
vyřazené lednice, televizory, pneumatiky,
AKU baterie, zářivky, teploměry, odpady
V žádném případě se do tohoto kontejnez použití nátěrových hmot, odpady ředidel,
ru nesmí odkládat nebezpečný odpad!
rozpouštědel apod.
Martina Beranová

Les v ohrožení!
Snad každý z Kyšic, stejně jako já, má rád procházky
v kyšickém lese.V současné době je les jedním z mála
míst vhodný pro sportování a odpočinek v našem katastru. Určitě si všichni přejeme, aby to tak zůstalo
a les nám dělal radost nadále. Les je ohrožen spousty
věcmi. Černé skládky, neukáznění návštěvníci jezdící
bezohledně na motorkách a čtyřkolkách po celém
lese, a také kůrovec, který ničí stromy. Neplánovaná
těžba stromů napadených kůrovcem je po celém lese
viditelná, ale lesu hrozí i jiné nebezpečí. V poslední
době se nám totiž rozmohl nový nešvar návštěvníků
lesa. Na různých místech lesa se objevují vyhořelá
ohniště, a někde je u nich dokonce připraveno dříví na další oheň. Vrchol všeho bylo objevení hořícího ohně 6. března na Jandovo skále. Špatně uhašený
oheň (možná vůbec nehašený) hořel plamenem bez
jakékoliv kontroly. Nedaleko ohniště bylo připraveno
několik prutů na opékání určených pro dalšího návštěvníka. Při takovémto chování je jen
otázka času, kdy začne hořet i les. V České republice je zakázáno rozdělávat oheň v lese.
Výjimku může povolit pouze majitel lesa. Oheň musí být neustále kontrolován a řádně uhašen. Samozřejmostí je také výběr vhodného místa pro ohniště. Proto se prosím chovejme
zodpovědně – určitě by nikdo z nás nechtěl, abychom o náš krásný les přišli.
Jan Navrátil
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Fiktivní den 
budoucího studenta :)
Úterý 8.4.2031, 6:45h.
Neuralink mi drnčí v hlavě svojí standardní dávku nesnesitelného zvuku, který mě jako pokaždé okamžitě probouzí. Sakra! Sklapni blbe! Zas
je tu to podělaný úterý. První den pracovního
týdne. Po propařeném on-line víkendu jsem
celý zkroucený a nijak mě netěší pocit, že budu
muset vlézt zpět do kapsle. Ale systém je neúprosný. V 8 hodin má být můj AVATAR ve škole.
Za 15 minut musím ulehnout, aby to AVATAR
stihnul do školy včas. Dávám si rychlou sprchu,
zhltnu amaroun a uléhám.
Ostatní avataří spolužáci se rovněž pomalu
trousí do naší renovované školy. Gymnázium
Luďka Pika bylo díky pokročilé nanotechnologii zmenšeno na méně než desetinu původní
velikosti, která je i přesto luxusně veliká pro
všechny mé nano-avataří spolužáky. Nicméně
slouží svému účelu. Nedistančnímu vzdělávání,
vyžadovaném zákonem č. 158/2025 Sb., který
eliminoval nezdravou distanční on-line výuku,
zavedenou za časů první pandemie koronaviru
v roce 2020.
Chudší očkovaní spolužáci sice stále docházejí osobně, což jim inkluzivní systém dovoluje,
ale většina již nahradila svojí skutečnou fyzickou schránku nano-avatarem. Je to jednak pohodlnější, ale rovněž bezpečnější. Nedochází tak k další mutaci koronaviru. Pirátská vláda
z toho šílí, zejména z ohledu na kybernetickou bezpečnost, ale index šíření nákazy se již
několik měsíců drží na úrovni 0,5. Stejně tak PES2030 je již dlouhodobě ve svém třetím
stupni, což znamená volný pohyb avatarů a očkovaných osob po celém území České Republiky a pohyb ostatních v rámci okresu pouze s nanochirurgickou rouškou třídy FFP3,14.
Absolvuji své 3 hodiny výuky a vylézám z kapsle, abych se najedl. Rychle zhltnu amarouny
a zapínám kochleárně-orbitální počítačové rozhraní…konečně se můžu vidět a slyšet se
svými opravdovými on-line kamarády. Jak osvobozující. Ještě vydržet další dva pracovní dny
a můžu se opět položit do on-line prostoru na celý víkend.YES!!! To dám!!!
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Tradiční posel  jara:
– Jiřička obecná

FOTO: Toni Genes

Na hnízdiště přilétají jiřičky na přelomu dubna a května. S prvními z nich se můžeme setkat
kolem svátku svatého Jiří a díky kroužkování se ví, že se vracejí tam, kde hnízdí. Buď využívají staré hnízdo, anebo pokud nemohou, staví nové z bláta a slin. Hnízda umisťují na vnější
zdi budov, do okenních nik, pod římsy nebo zapuštěných lodžií.
Jiřičky žijí v souladu s člověkem po tisíciletí a dlouhou dobu se jednalo o harmonický vztah.
V poslední době tento soulad dostává trhliny. Intenzivní hospodaření narušuje pestrost
krajiny a masivní aplikace chemikálií způsobuje úbytek hmyzu i v zastavěných oblastech.
K tomu se přidává i další negativní jednání – shazování hnízd jiřiček z důvody znečištění
od trusu. Přitom postačuje pod hnízdo umístit destičku, která trus zajistí.
Odedávna platilo za dobré znamení, když jiřičky zahnízdily na domě. Dnes se je
lidé snaží nesmyslně vyhánět. Když se jiřičky někde rozhodnou postavit hnízda, jde o volbu
na celý život. Po desítky let celé generace jiřiček obývají tentýž objekt. Mechanické zábrany a neuvážené stavební úpravy jsou pro jiřičky komplikací a mohou být i smrtící pastí.
Jiřička obecná odlétá v září do zimovišť v Africe. Překonává celou Saharu, ale je záhadou,
kam až doletí. I přesto, že jsou desítky kroužků umístěné na jejich nožky, žádný se ještě
nevrátil ze zemí jižně od Sahary.
Buďme všichni ohleduplní k těmto malým pomocníkům, kteří nám pomáhají zbavovat se
obtížného hmyzu, a těšme se na jejich návrat.
Zdroj: https://www.birdlife.cz/
Bc. Jana Rajzrová – člen ČSO
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Výroba ptačích budek

Výroba a vyvěšování budek je jeden z nejznámějších a nejrozšířenějších způsobů, jak lidé
pomáhají ptákům. Když se ve vámi vyvěšené budce vylíhnou třeba malé sýkory nebo brhlíci,
radost jistě vyváží tu trochu námahy, která je potřebná k vyrobení a vyvěšení nové budky
a její pravidelné údržbě.
Nezanedbatelné množství našich ptačích druhů hnízdí v dutinách stromů. Některé druhy,
jako např. datel, strakapoudi, žluny nebo sýkora lužní si takovou dutinu tesají sami. Většina ostatních (ostatní sýkory, lejsci, brhlík, rehek zahradní, šoupálci aj.) jsou však odkázáni
na dutiny již existující – buď vytesané jiným druhem, nebo vyhnil. Bohužel právě staré
stromy, v nichž se přirozené hnízdní dutiny nacházejí nejčastěji, z krajiny rychle mizí a tím
jsou omezovány i hnízdní možnosti dutinových druhů ptáků. Nedostatek přirozených dutin
ale může být poměrně snadno kompenzován právě vyvěšováním ptačích budek. Při jejich
aplikaci však musíme mít vždy na paměti, že jde o řešení pouze náhradní – hlavním cílem
by měla být ochrana starých doupných stromů, které udržují mikroklima vhodné pro ptačí
hnízdění.
Budky jsou často vyvěšovány i z důvodu přilákání ptáků na určité místo (např. kvůli likvidaci
hmyzích škůdců) a nezanedbatelný je také význam výchovný – děti se tímto způsobem
mohou naučit odpovědnému vztahu k přírodě.
Budka by měla dobře chránit hnízdící ptáky před nepřízní počasí (zejména deštěm a kolísáním teploty) i před útoky nejrůznějších predátorů. Nesmí také ptáky nijak ohrožovat, ať
už svým technickým stavem nebo způsobem zavěšení! Budka by také měla svými rozměry
a konstrukcí vyhovovat druhům, o jejichž usídlení máme zájem. Zkrátka musí ptákům nabízet výhodné a bezpečné místo pro vyhnízdění a vyvedení mláďat.Takové budky potom ptáci
vyhledávají a často i upřednostňují před přirozenými dutinami. Naopak pokud má budka
konstrukční nebo jiné vady či je snadno dostupná predátorům, může se stát pro ptáky spíše
pastí než pomocí!
Zdroj: https://www.birdlife.cz/
Bc. Jana Rajzrová – člen ČSO
Všechny Vás moc a moc zdravíme z Restaurace pod Lípou.
I v této těžké době je pro Vás stále otevřené okénko.
Máme otevřeno vždy od 10.30 do 14.30h.
Nabízíme
• jídlo ze 4 druhů a polévku
• točené pivo do PET lahví
Děkujeme Všem, že nás v této těžké době podporujete. Doufáme, že v brzké době se už otevře
a Všechny Vás rádi přivítáme s pozdravem a grilováním.
Děkujeme, s pozdravem Všem Lukáš Horyna a jeho Tým.
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Foto: Toni Genes

Foto: Toni Genes

Pod jednou střechou s jiřičkami
Jiřička obecná s námi sdílí lidská sídla
už po staletí a pro většinu Evropanů
byla vždy milým poslem jara, symbolem
štěstí a radosti ze života. Zahnízdila-li
jiřička na domě, bylo to dobré znamení
a naopak shodit její hnízdo přivolávalo
neštěstí. Bohužel v posledních letech
dostává dříve harmonické soužití lidí
a jiřiček trhliny. Dejte prosím jiřičkám
šanci a nebojte se bydlet s nimi pod
jednou střechou.
Děkujeme!
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• Jiřička uloví za sezonu až půl milionu kusů
hmyzu, hlavně much a komárů;
• na cestě z Afriky urazí kolem 2500 km;
• celý život se vrací do stejného hnízdiště a těžko
přesidluje jinam, když o původní domov přijde;
• na stavbu hnízda potřebuje 1000 kuliček bláta;
• naše nejstarší jiřička žila nejméně 8 let,
9 měsíců a 9 dní.

Kde hnízd
í: p
a ve výklen od římsami
cích staveb
Kdy: dube
n–září
Kolikrát:
2 × ročně
Počet vaje
c: 4–5
Zahřívá: 1
4–16 dní
Krmí: 22–
32 dní

? Jak jim pomoci?
• Založíme louži s bahnem,
hlavně když je sucho;
• udržujeme zelené plochy
bez chemie;
• kočky necháme doma;
• zabezpečíme skleněné plochy
a nádrže s vodou;
• při rekonstrukcích nabídneme
náhradní hnízdní příležitosti.

Foto: Jiří Bohdal (naturfoto.cz)

! Věděli jste o nich?

„Občanka
“
naší jiřičk
y

Foto: Martin Strnad

Foto: DESOP Plzeň

Podložku instalujeme nejlépe až 30 cm pod hnízdo (kvůli
prevenci predace) a po sezoně smeteme koštětem

Na trhu je dnes několik typů umělých hnízd, která jiřičky
úspěšně obsazují

Problémy a jejich řešení

§ Legislativa

Ptáci nám špiní prostor
pod hnízdy trusem.
• Instalujeme podložku pod hnízdo
(dřevěnou, plastovou, plechovou),
která trus zachytí a jednoduše se čistí.
Ptáci špiní fasádu lepením
mokré hlíny. Hnízdo je v rohu
okna, nemůžeme ho otevírat.
• Instalujeme umělá hnízda (z keramiky,
dřevobetonu) na méně problematická
místa. Hnízdo musí být vždy shora
kryto římsou, přesahem střechy apod.
Zakoupíme na zelenadomacnost.com.
Ptáci znečišťují fasádu trusem.
• Moderní fasády jsou samoomyvatelné
a nenasákavé, znečištění smyje déšť,
případně tlakový čistič.
Hnízda ptákům padají z nové fasády.
• Instalujeme umělá hnízda nebo na místě
starých hnízd použijeme fasádní barvu
s větší zrnitostí (2–3 mm), případně
instalujeme dřevěnou destičku, která slouží
jako hnízdní podložka.

• Všichni ptáci, jejich vejce i hnízdiště jsou
chráněna zákonem 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny;
• shazovat hnízda je celoročně zákonem
zakázáno a případy řeší Česká inspekce
životního prostředí www.cizp.cz;
• pro odstranění starých hnízd mimo hnízdní
období je nutný souhlas úřadu;
• pro zásah do hnízdění je nutná výjimka ze
zákona;
• souhlas i výjimku může vydat magistrát nebo
městský úřad obce s rozšířenou působností.

+ Hygiena
Podle vyjádření Státního zdravotního ústavu
z 6. ledna 2020.
• Při čištění prostoru pod hnízdem a odklízení
trusu dodržujme základní hygienická
pravidla.
• Jiřiček se nemusíme bát, nákaza patogeny
od jejich parazitů ani z trusu nehrozí.

Ilustrace: Jan Hošek

Chcete se o jiřičkách dozvědět více?
• Stáhněte si zdarma časopis Ptačí svět:

http://bigfiles.birdlife.cz/PS/PS_2020_01.pdf

• www.birdlife.cz | www.rorysi.cz
• Napište nám na cso@birdlife.cz
Vydala Česká společnost ornitologická v rámci projektu
Domov pro lidi i pro ptáky, Praha 2020.
Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.
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Korálkovna Kyšice
V Kyšicích se nemůže konat už
druhá Velikonoční výstava. Tak nabízíme k prodeji spoustu tvoření
v sadách, kde máte vše, abyste si
je mohli vyrobit doma. Tvořením
zabavíte děti a snad Vám udělají
radost a navodí jarní náladu.
Krabičky tvoření a další naše
zboží jsou k zakoupení v Korálkovně Kyšice, po objednání Vám
je můžeme vydat ve výdejovém
okénku Korálkovny nebo zasíláme poštou.
Více informací najdete na www.koralkovani.eu
Těšíme se na Vás.

Alena,  Alča a Radka z Korálkovny Kyšice

Mateřská škola Kyšice, okres Plzeň-město, příspěvková organizace, Náves 98, IČO 75005972

vyhlašuje

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
pro školní rok 2021–2022

v úterý 4. května  2021  od 8,30-16,00 hod.

od 12. 4. 2021 budou na webových stránkách ke stažení potřebné tiskopisy pro přijetí
dítěte ( žádost, evidenční list...) a zveřejněn průběh zápisu
Kontakt: tel. 377 945 488, 603 516 567, mskysice@seznam.cz
Vladimíra Kunešová, ředitelka mateřské školy
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Soutěže o ceny
pro děti i dospělé
V prosincovém Zpravodaji proběhla šifrovací soutěž pro děti i dospělé. Gratulujeme vítězce Báře Cubrové, která jako jediná šifry vyluštila! Věříme, že svůj zájem o šifry a hádanky
bude i nadále prohlubovat, a přejeme jí mnoho štěstí i při dnešním luštění.
Dnešní soutěž se týká známých českých přísloví, dokážete je všechny uhádnout? Piktogramy nejsou tentokrát vymyšleny přímo pro čtenáře Zpravodaje, jsou převzaté z FB. Autor,
kterému bychom jinak rádi poděkovali, zde bohužel uveden nebyl. A o co soutěžíme? Ze
správných odpovědí, které do 30. 4. 2021 dojdou na mail obec@kysice.eu vylosujeme
5 soutěžících, kteří se mohou těšit na sladkou čokoládovou odměnu.

Stále pokračuje fotografická soutěž o fotografie na webové stránky obce. Zatím jsme obdrželi krásné zimní fotografie od Terezy Lukášové, které určitě využijeme. Děkujeme a rádi
předáme slíbenou odměnu.
Martina Beranová
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Vojtěch Čipera

V letošním roce jsem získala od bývalého kronikáře pana Josefa Barčuka kovový odznak, který
vydala naše obec dne 6. července 1930 při příležitosti odhalení pamětní desky a busty Vojtěcha Čipery na rodinném domě čp. 99 v Kyšicích.
O slavnostním odhalení a vydání odznaku nebyly
v obecní kronice zaznamenány žádné podrobnosti a ani žijící potomci tohoto našeho rodáka
je neznají.
Kdo to byl kyšický rodák Vojtěch Čipera?
Vojtěch Čipera, byl český a československý politik, meziválečný poslanec, později senátor Národního shromáždění ČSR.
Narodil se dne 20. dubna 1869 v Kyšicích a v dospělosti byl profesí živnostníkem.
V roce 1905 založil organizaci domkářů a malozemědělců na Plzeňsku a byl vůdce malé politické
strany zvané čiperovci, která se ve 20. letech sloučila s Československou stranou národně
socialistickou. O čiperovcích jako svébytném politickém bloku se na Plzeňsku mluvilo již
za Rakouska-Uherska. Účastnili se parlamentních voleb v roce 1920 (oficiálně Strana malorolníků, domkářů a živnostníků Republiky Československé), ale strana získala jen něco
málo přes
40 000 hlasů, takže nedosáhla na mandát. Následně se sloučila s národními
socialisty, v níž nahradila vyloučenou malozemědělskou skupinu Vladimíra Drobného. Dlouhodobě redigoval časopis Obzor, který byl ústředním orgánem malozemědělců. Patřil mezi
organizátory zemědělců na Plzeňsku a Budějovicku.
Ve volbách do Říšské rady roku 1907 byl kandidátem za Českoslovanskou sociálně demokratickou stranu dělnickou, ale nebyl zvolen. Za sociální demokraty kandidoval bezvýsledně
i ve volbách na Český zemský sněm roku 1908 na Klatovsku a Plánicku. Koncem roku 1908
se se sociálně demokratickou stranou rozešel a ve volbách do Říšské rady roku 1911 kandidoval opět neúspěšně za venkovský volební obvod Rokycansko jako nezávislý kandidát.
V letech 1919 - 1920 zasedal v Revolučním národním shromáždění, kde se spřátelil se spisovatelem a senátorem Aloisem Jiráskem. Poslanecký slib složil až na 72. schůzi parlamentu
v září 1919.V tomto zákonodárném sboru zastupoval Českou státoprávní demokracii, později přetvořenou v Československou národní demokracii.
V parlamentních volbách v roce 1925 získal senátorské křeslo za národní socialisty v Národním shromáždění a v senátu setrval do své smrti. Zemřel 2. února 1927 po několikadenním onemocnění při chřipkovou epidemii.
Jana Šnajdrová, kronikářka obce
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Ohlédnutí za covid rokem 
v základní škole v Dýšině

11. března 2020 se poprvé zavřela naše škola žákům kvůli epidemii koronaviru. Přišla různá
omezení povinné školní docházky, výuka se s menšími přestávkami přenesla ze školy domů.
Dětem toto období přineslo nové možnosti: naučily se zacházet s technikou, pracovat se
zdroji, získaly větší dovednost ve vyhledávání informací. Do ústraní se však stáhly složky sociální a komunikační. Zvětšily se rozdíly ve vědomostech a dovednostech mezi jednotlivými
dětmi, dlouhým obdobím izolace jsou děti méně motivovány. Podoba distanční výuky na to
reagovala.V průběhu roku jsme ji přizpůsobovali potřebám žáků. Jak?
Na druhém stupni a posléze i v 5.třídě jsme po říjnovém zavření škol zavedli výuku přes
aplikaci Microsoft Teams. Děti mají informace k jednotlivým předmětům přehledně na jednom místě.V aplikaci mohou plnit úkoly, účastnit se online hodin.Vše se odehrává v přehledném a bezpečném prostředí. Paní učitelky 1.-4.třídy pokračovaly s výukou v osvědčených
modelech z jara 2020 (Skype, WhatsApp). Úspěšná realizace zde více závisí na rodičích, aby
pomohli dětem s připojením.V současné době přecházíme na Teamsy ve 4.třídě.
Z prostředků MŠMT škola mohla v říjnu zakoupit notebooky pro učitele a vybavit je technikou pro distanční výuku. Potřebným rodinám jsme zapůjčili školní techniku domů. Jednalo
se o osm školních PC či zprostředkování techniky od dárců. Rádi bychom nyní podpořili
i žáky 2.stupně, aby se mohli všichni připojovat na online hodinu přes mikrofon a kameru.
Ani družina neztratila s dětmi kontakt. Na školním webu vydává Družinový distančník. Děti
si ho mohou doma vytisknout a vybarvovat obrázky, vyrábět, stříhat či luštit hádanky.
Na podzim škola pro potřebné žáky zajistila doučování v klíčových předmětech, jako je
matematika, český jazyk či angličtina. Do doučování se naplno zapojili nejen studenti pedagogické fakulty ZČU, ale i asistenti, paní Velleková z družiny či Lukáš Anton. Od nového
roku paní učitelky realizují doučování pro potřebné děti jako podpůrné opatření.
Vytvořili jsme pro druhý stupeň pevný rozvrh online hodin, aby děti i rodiče měli přehled,
co se kdy vyučuje. Rozvrh zahrnuje většinou 2-4 hodiny denně, následně mají děti čas na vypracování pracovních listů z dalších předmětů. V tomto školním roce využíváme i možnosti
individuálních konzultací ve škole u žáků, kde se to jeví důležité. V březnu zavádíme online
třídnická setkání. V souladu s vizí naší školy jako rodinné chceme posílit vazby v dětském
kolektivu a dělat prevenci možných rizik ve žákovských vztazích před návratem dětí do školy.
Klasifikaci na pololetním vysvědčení jsme doplnili zpětnou slovní vazbou, aby rodiče měli
přehled, co děti během podzimní výuky zvládly a jaké jsou jejich dovednosti.
Základem úspěšné distanční výuky a základem překonání obtíží, které tato výuka přináší, je
týmová spolupráce.V jejím rámci vzrostla v tomto období výrazně kompetence i odpovědnost dětí. Distanční výuka vznesla nároky i na rodiče. Časové, technické, odborné. V neposlední řadě klade větší nároky také na učitele. Jsem moc rád, že i v dotazníku, ve kterém se
vyjadřovali rodiče a děti k distanční výuce, je vidět, že se nám spolupráce v rámci možností
daří, že máme aktivní děti, aktivní rodiče a živou komunikaci.
Mgr. David Klimeš
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Co se děje v první třídě
(psáno 19.února)

V současné době platí, že 3. – 9. třída se učí distančně, z domova. Prvňáčci a druháci chodí
do školy. Jak to vypadá v první třídě?
Ačkoli situace ohledně koronaviru není jednoduchá, u nás v první třídě jsme si užívali zimní
pohodu. Nemoci se nám vyhýbají, a i karantén bylo málo, a tak jsme se mohli učit podle
plánu. V současné době už umíme většinu písmen a přečteme si i delší články plné vět.
Trénujeme výslovnost na jazykolamech (jen kdyby nechyběly v pusách zuby…), hrajeme si
s písmeny a skládáme opravdu těžká a dlouhá slova, umíme i slovní fotbal a mnoho dětí se
umí už podepsat nejen tiskacím písmem. Došlo i na školní lahůdku – tedy diktát – a nezbývá
než pochválit většinu velice úspěšných žáčků.
Matematika nás baví a můžeme v ní pořádat hry na početní rychlost, která má mnoho
různých vítězů. Ani slovních úloh se nelekneme, hladce je vypočteme a navíc mnozí dokáží
k příkladům vymyslet slovní úlohy vlastní.V prvouce nás trochu potrápily hodiny, ale nyní se
už málokdo splete. A abychom si i odpočali, chodíme hodně ven. Protože nám počasí přálo
a sněhu bylo víc než v předchozích letech, užili jsme mnoho zimních radovánek, a dokonce
jsme ve skupinách postavili 4 sněhuláky. Škoda jen, že je sluníčko tak brzy rozehřálo. Nevadí,
pocit radosti ze skvěle provedené práce nám zůstane déle.
V družině pak pokračuje výroba nejrůznějších výrobků a obrázků na téma piráti – tak se
třeba můžete leknout pirátů s otevírací pusou plnou zkažených či chybějících zubů. Odstoupit od piráta s hákem místo ruky anebo se pokochat krásnými sněhuláčky s vlastnoručně vyrobenou čapkou a šálou z vlny, zvířecími stopami ve sněhu a dalšími originálními
výtvory. Při pohledu na rozesmáté tváře dětí zkrátka máte pocit, že tady je stále všechno
v pořádku…
Mgr. Jaroslava Ferklová
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Kyšické tábory:
léto plné zábavy

Obec Kyšice pokračuje v projektu „Kyšické tábory“ podpořeném z Operačního programu
Zaměstnanost a připravila na červenec a srpen celou řadu příměstských táborů určených
dětem od 4 do 15 let. Děti se mohou těšit na spoustu her, soutěží i výletů, které pro ně
připravují zkušení vedoucí (většina z nich vedla tábory i v loňském roce), rodiče jistě potěší,
že se tábory konají přímo v naší obci (v případě tábora Hudba a western v Chrástu). Rodiče hradí veškeré vstupy (včetně případné dopravy) a celodenní stravu, cena se pohybuje
od 850 do 1000 Kč. Co přesně na vaše děti v létě čeká?
Třetí červencový týden (19.-23.7.) se Kyšice změní v Pohádkový les. Program pro děti
ve věku od 4 do 7 let připravuje zkušená paní učitelka plzeňské MŠ Monika Mrázová.
Společně s ní i dalšími vedoucími děti objeví svět princů a princezen, skřítků, víl a dalších
pohádkových postav, naučí se nové hry, soutěže i písničky. Tento tábor bude dodržovat
pravidelný denní režim včetně poledního klidu, při kterém děti budou poslouchat čtené
pohádky. Cena tábora je 850 Kč.
V srpnu (2.-6.8.) se přesuneme do Chrástu, kde využijeme prostory i hudební nástroje
základní umělecké školy. Tábor s názvem Hudba a western připravuje Šárka Beranová.
Tábor je určen dětem od 7 let. Společně s vedoucími zde děti budou hrát, zpívat, tančit,
malovat a samozřejmě chodit na výlety, hrát hry, soutěžit. Cena je 850 Kč.
O týden později (9.-13.8.) se kyšický kulturní dům změní ve školu plnou zábavy, kvízů, her
a soutěží. Tábor s názvem Škola hrou rozhodně nebude o sezení v lavicích a psaní diktátů,
přesto vašim dětem pomůže pochopit či si připomenout to, co se v rámci online výuky úplně nenaučily, nebo již pozapomněly. Těšit se děti mohou i na celodenní výlet do Techmánie.
Tábor je určen dětem od ukončené 2. třídy do 7. třídy. Cena tábora je 950 Kč.
Poslední srpnový týden (23.-27.8.) na děti ve věku od 8 do 15 let čeká Svět Harryho
Pottera.Tento tábor, který připravují Eliška a Šárka Beranovy spolu s Tomášem Novotným,
bude plný dobrodružství, překonávání nástrah a překážek. U dětí prověří nejen jejich odvahu, rychlost, postřeh, ale především jejich schopnost vzájemně si pomáhat.
Každý tábor má maximální kapacitu 22 dětí. Na webových stránkách najdete již nyní přihlášky na jednotlivé týdny, které po vyplnění zašlete na obecní úřad.
Bohužel zatím se nám nepovedlo najít vedoucí pro tábor Mladí záchranáři, který byl naplánován od 12. do 16. července. Máte-li chuť a čas se do vedení tábora zapojit, pište na mail:
obec@kysice.eu. Práce vedoucího příměstského tábora je sice náročná, ale také velmi příjemná. Pro studenty bude jistě zajímavé i finanční ohodnocení.
Martina Beranová
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OBEC KYŠICE POŘÁDÁ

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Pohádkový
les
19. - 23. 7. 2021
CENA: 850 KČ
DĚTI ČEKÁ CESTA POHÁDKOVÝM LESEM, NA KTERÉ
ZAŽIJÍ RŮZNÁ DOBRODRUŽSTVÍ A POZNAJÍ SPOUSTU
NOVÝCH KAMARÁDŮ! ZAJIŠTĚN JE I CELODENNÍ VÝLET.
OD 8.00 DO 16.00 HODIN, (DŘÍVĚJŠÍ ČI POZDĚJŠÍ
PŘÍCHODY A ODCHODY JE MOŽNÉ DOHODNOUT S
VEDOUCÍ TÁBORA)
VHODNÉ PRO DĚTI OD 4 DO 7 LET.
VEDOUCÍ: ELIŠKA BERANOVÁ, ŠÁRKA BERANOVÁ,
MONIKA MRÁZOVÁ
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OBEC KYŠICE POŘÁDÁ

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Hudba a
western
2.–6.8.2021
CENA: 850 KČ
NA DĚTI ČEKÁ SVĚT DIVOKÉHO ZÁPADU A SPOUSTA
ZPÍVÁNÍ, HRANÍ, MALOVÁNÍ! NEBUDOU CHYBĚT HRY,
SOUTĚŽE ANI CELODENNÍ VÝLET.
OD 8.00 DO 16.00 HODIN, (DŘÍVĚJŠÍ ČI POZDĚJŠÍ
PŘÍCHODY A ODCHODY JE
MOŽNÉ DOHODNOUT S VEDOUCÍ TÁBORA)
VHODNÉ PRO DĚTI OD 7 DO 15 LET.
VEDOUCÍ: ŠÁRKA BERANOVÁ
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OBEC KYŠICE POŘÁDÁ

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Škola hrou!
9. - 13. 8. 2021
CENA: 950 KČ
NA DĚTI ČEKÁ NETRADIČNÍ NÁVRAT DO ŠKOLNÍCH
LAVIC! NEBUDOU CHYBĚT HRY, SOUTĚŽE ANI
CELODENNÍ VÝLET DO TECHMANIE.
OD 8.00 DO 16.00 HODIN, (DŘÍVĚJŠÍ ČI POZDĚJŠÍ
PŘÍCHODY A ODCHODY JE MOŽNÉ DOHODNOUT S
VEDOUCÍ TÁBORA)
VHODNÉ PRO DĚTI OD UKONČENÉ 2. AŽ DO 7. TŘÍDY
VEDOUCÍ: ELIŠKA BERANOVÁ
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OBEC KYŠICE POŘÁDÁ

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Svět Harryho
Pottera
23. - 27. 8. 2021
CENA: 1000 KČ
NA DĚTI ČEKÁ SVĚT PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ A KOUZEL.
NIKDO NEMŮŽE ZARUČIT, ŽE SE PO SKONČENÍ
TÁBORA VŠICHNI VRÁTÍ DOMŮ ...
OD 8.00 DO 16.00 HODIN, (DŘÍVĚJŠÍ ČI POZDĚJŠÍ
PŘÍCHODY A ODCHODY JE MOŽNÉ DOHODNOUT S
VEDOUCÍ TÁBORA)
VHODNÉ PRO DĚTI OD 8 DO 15 LET
VEDOUCÍ: TOMÁŠ NOVOTNÝ, ELIŠKA BERANOVÁ,
ŠÁRKA BERANOVÁ
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ZUŠ Chrást vás zve na koncerty
z pohodlí vašeho domova
Na snímku kyšičtí žáci ZUŠ Chrást
Hana Hošková a David Vokurka.

FOTO: Jaroslava Čejková

V této komplikované době hledáme cesty, jak uniknout od starostí všedního dne a příjemně
si odpočinout. Proto žáci a učitelé ZUŠ Chrást pro vás připravují video koncerty. Poslechnout si je můžete třeba z vašeho obýváku, stačí sledovat stránky školy www.zus-chrast.cz.
Děti vás tak pozvou do svých domovů. Některá hudební vystoupení vznikla také v malém
sále KD v Kyšicích. Také si můžete vychutnat zvuk nového klavíru PETROF ze sálku naší
školy v Chrástu. I když se s dětmi nemůžeme vidět osobně, snažíme se hledat cesty k hudebnímu vzdělávání prostřednictvím online spojení přes mobily, tablety a počítače. Proto
bychom rádi poděkovali za skvělou spolupráci všem rodinám našich žáků, kteří mají významný podíl na tom, že naše práce i v této těžké době nese svoje ovoce.
Zároveň připravujeme talentové zkoušky pro nové zájemce o studium na naší škole ve školním roce 2021/2022. Proběhne na přelomu května a června a o jeho přesné formě budeme
informovat na našich internetových stránkách.
Všichni doufáme, že se budeme moci opět vrátit před kyšické hudbymilovné publikum,
jakmile to situace dovolí.
Mgr. Jaroslava Čejková, učitelka ZUŠ Chrást
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Pojď vyrábět
plechovky
do Dýšiny!

MECHANIK,
OBSLUHA
STROJŮ
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

24 Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o.
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