
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
od konce září mají Kyje nové zastupitel-
stvo, kam se dle vašich hlasů poskládali
zástupci z obou podaných kandidátních
listin.  Hlasů  bylo  dokonce  tolik,  že  to
Kyjím vyneslo republikové prvenství ve
volební účasti. Svědčí to o vašem zájmu
na  chodu  obce,  který  je  pro  její
úspěšnou  správu  nezbytný.  Mezi  sou-
časnými  zastupiteli  jsou  známé  i  nové
tváře, což považuji za příznivé z hledis-
ka  předání  zkušeností,  plynulého  pře-
chodu agend, a přísunu nových nápadů a
inovativních  přístupů.  Na  konci  října
jsem  při  volbě  starosty  obdržela  hlas
od všech  zastupitelů,  což  vnímám jako
projev  důvěry,  že  společně  dokážeme
táhnout za jeden provaz. Mým cílem je,
aby  obec  byla  spravována  a  rozvíjena
rozumně,  udržitelně,  efektivně  a  vyvá-
ženě  ve prospěch  všech  jejích  občanů.
Přestože není na světě člověk ten, aby se

zavděčil  lidem  všem,  věřím,  že  skrze
konstruktivní  komunikaci  a vzájemnou
toleranci dokážeme hledat a nacházet ta
ková řešení, která z Kyjí budou i nadále
tvořit  příjemné  místo  pro  venkovský
život.

Ing. Bc. Jitka Mikulecká
starostka obce

ZPRÁVY Z OBCE 
FORMOU SMS 

Pro občany obce Kyje a vlastníky míst-
ních  nemovitostí  jsme připravili  infor-
mační  službu  pomocí  SMS.  Chtěli
bychom takto podpořit informovanost a
zapojení občanů do dění obce. Převážně
budeme informovat  o akcích v Kyjích,
blížících  se  důležitých  termínech,
obecních brigádách apod. Pokud vám od
nás ještě zprávy nechodí a chcete přidat
kontakt,  k  odběru  se  můžete  přihlásit
přímo na stránkách obce:
www.obeckyje.cz/sms
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SVOZ ODPADŮ
Svoz  odpadů  (směs,  papír,  plast)
se uskutečňuje 1x týdně a sklo se vyváží
na výzvu.
Proč je důležité třídit? Za správné třídě-
ní  totiž  obec  dostává  čtvrtletně  podle
váhy, kterou vytřídila, peníze nazpět. Je
to za kvartál 3,5 až 4,5 tisíce Kč. Takže
čím víc vytřídíme, tím víc dostaneme.
Chtěli bychom proto naše občany požá-
dat o řádné třídění a udržování pořádku i
v okolí kontejnerů.
Děkujeme. 

SLOVO PAMĚTNÍKA
Jedinečná  atmosféra  členitého  kraje,
okouzlení  neporušenou  přírodou,  spe-
cifická  poloha  obce,  zachovalé  lidové
stavby, tajemný svět drahokamů... to vše
a mnohem víc jsou Kyje. Říká se, jací
lidé, taková vesnice. Máme velikou vý-
hodu v tom, že zde nejsou místní obyva-
telé,  chataři,  chalupáři,  ale  všichni
dohromady jsou pravověrní Kyjáci. Jsou

to lidé, kterým se ve zdejším kraji líbí a
mají zdejší obec rádi. 
Když  se  dívám léty  zpět,  vybavuje  se
mi, kolik různých akcí se podařilo usku-
tečnit.  Bylo  to  nejen  divadlo,  ale  také
přednášky,  kurzy  šití,  vaření,  letní  a
zimní Olympijské hry pro děti, autobu-
sové zájezdy po celé republice a mnoho
dalšího. 
S uspokojením a s radostí  se dívám do
budoucna, protože se našli obětaví lidé,
kteří  se po stránce kulturní  starají,  aby
obec znovu žila bohatým životem. Mám
na mysli krásný nápad s knihovničkou v
autobusové  čekárně,  obnovené  dětské
dny, setkání občanů a přátel obce, roz-
svěcení  vánočního  stromečku,  tradiční
stavění máje a další nápadité akce.
Lze jen doufat, že se najdou jejich násle-
dovníci, kteří nenechají plamínek kultu-
ry uhasnout, ale přiloží ruku k dílu.

Miroslav Knap, 
bývalý starosta obce
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HISTORIE OBCE
Název Kyje je pravděpodobně odvozen
od  klacků,  kterými  se  podle  pověsti
zdejší obyvatelé bránili. V Čechách byly
založeny tři vesnice tohoto jména (jedna
je součástí Prahy). 
O  vzniku  Kyjí  se  nedochovaly  žádné
zprávy. Původní Zemské desky shořely
r. 1541, a tak zmínku o Kyjích najdeme
až v nově založených knihách. Kyje pat-
řily k hradu Bradleci  a zápis  z r.  1533
zaznamenává, jak se o majetek Jiřího z
Valdštejna,  pána  na  Bradleci,  podělili
jeho dva synové – Jan a Albrecht. Kyje s
dalšími  okolními  obcemi  získal  Al-
brecht,  ale snad vinou špatného hospo-
daření své statky r. 1539 prodává a Kyje
se dostávají do majetku Viléma Trčky z
Lípy na Kumburce. 
Chcete se dozvědět více z historie obce?
Pokračování  najdete  v  dalším  vydání
zpravodaje.

zdroj: Příloha Bradleckého listu číslo 
3/2003

OSLAVA VŠECH 
SVATÝCH

Dne 29. října 2022 se v naší klubovně
konal  Halloweenský  večer  –  oslava
všech svatých a dušiček. Před obecním
úřadem byla osvětlená scéna s půvabný-
mi  strašidélky  a  nechyběla  soutěž  vy-
dlabaných dýní.
Během večera opět vládla pohodová at-
mosféra,  a  proto  se  tato  akce  stala  již
milou tradicí.  
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ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMEČKU

V sobotu  26.  11.  2022  proběhla  ještě
jedna krásná tradice - společně jsme roz-
svítili  vánoční stromeček.  Tato akce se
pořádá  každý rok  a vždy se  těší  hojné
účasti.
I letos vás přišlo hodně, společně jsme si
u betléma zazpívali vánoční koledy, děti
dostaly dárečky a poté jsme poseděli v
místní klubovně. 
V souvislosti s touto akcí bychom vám
proto,  milí  spoluobčané,  chtěli  popřát
krásné prožití vánočních svátků v kruhu
rodinném  a  mnoho  štěstí  a  zdraví  v
novém roce 2023. 

BRIGÁDA
Dne 3. 12. 2022 proběhla v naší vesnici
brigáda,  která  měla  jasné  zadání  -  po-
sbírat především větve podél cest a vše
spálit.
Účast byla hojná, brigádníci vytvořili tři
party, takže každá měla na starosti jinou
část obce.

Ačkoliv  se  to  nezdálo,  tak  se  uklízelo
celé čtyři hodiny, ale výsledek opravdu
stojí za to, posuďte sami, až se půjdete
projít vesnicí.
Všem brigádníkům děkujeme za pomoc!

UPOZORNĚNÍ 
PRO OBČANY

V souvislosti s nedávno vykradeným do-
mem  v  naší  obci,  bychom  vás  chtěli
požádat  o  obezřetnost  a ochranu svých
nemovitostí. Pokud si všimnete nezvyk-
lé  činnosti  v obci,  informujte,  prosím,
paní starostku, abychom předešli dalším
případným krádežím. 
Žijeme v krásné obci, proto ji společně
chraňme.

DÁLE PLÁNUJEME
• Pravidelné brigády na úklid obce
• Obecní ples
• Besedu o zdraví

REDAKČNÍ RADA
Ilonka Augustová
Andrea Hakenová
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