červenec 2019

kyšický
zpravodaj

Vážení spoluobčané,
přestože léto je časem dovolených a odpočinku, na Obecním
úřadě jsme to zatím příliš nepoznali. Od posledního červnového týdne řešíme rozhodnutí
Magistrátu města Plzně odboru
stavebně správního, který vyhověl firmě SITULI a vydal souhlas
se změnou územního rozhodnutí.To by pro naši obec znamenalo výstavbu obřích skladových
hal (nazývaných investorem internetovými obchody a nákupními centry) vzdálených jen několik desítek metrů od posledních rodinných domů. Obec samozřejmě podala proti tomuto rozhodnutí odvolání, neboť
jej považuje za zcela neodůvodněné (i neodůvodnitelné). Náš územní plán neumožňuje
bez souhlasu zastupitelstva výstavbu skladových hal a žádný takovýto souhlas nikdy vydán
nebyl. Naše obec je již nyní neúměrně zatížena dopravou a s tím spojeným hlukem, emisemi,
prašností.Výstavba komplexu hal by výrazně snížila životní komfort každému z nás. I proto
se snažíme o zviditelnění celé kauzy. O Kyšicích proběhla reportáž na TV Plzeň (10. 7.)
i na ZAKu (16. 7.), jednali jsme se zástupci města Plzně i MO 4 Plzeň-Doubravka. Všechny
občany, kteří jsou účastníky řízení, jsme o situaci informovali formou zprávy do poštovních
schránek. Mnozí z Vás se následně přišli zeptat na podrobnosti. Chodili i občané Červeného Hrádku, do jejichž potoka má být svedena veškerá přečištěná i dešťová voda z areálu.
Děkujeme Vám za vaši aktivitu, na Magistrát bylo doručeno více než 250 odvolání! V obci
vznikla i občanská aktivita proti výstavbě skladů a byla sepsána petice, která umožní všem
občanům naší i sousedních obcí (včetně města Plzně), přestože nejsou účastníky řízení,
vyjádřit svůj nesouhlas s povolením změny územního rozhodnutí.
Věřím, že se nám společně povede dosáhnout změny rozhodnutí Magistrátu. Přeji Vám
krásné léto a hodně pohody.
Martina Beranová, starostka obce
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Z jednání zastupitelů obce
Na jednání dne 3. 6. 2019 zastupitelé obce projednali a schválili:
• navýšení dotace na provoz MŠ o částku 18.150,- Kč určenou na úhradu nákladů na analýzu GDPR.
• dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi obcí Kyšice a OMEGA C+M, ulice Jižní
upravující skutečný rozsah díla a stanovující konečnou cenu díla ve výši 3.070.851 Kč bez
DPH a pověřuje starostku obce podpisem dodatku.
• rozpočtové opatření č. 2/2019.
• přijetí daru – pozemků KN 116/17, 117/12, 119/2, 186/7, 886/7, 924/2, 924/3, 947/6 od Plzeňského kraje a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
• obecně závaznou vyhlášku obce Kyšice č. 3/2019, kterou se vydává požární řád obce
Kyšice.
• obecně závaznou vyhlášku obce Kyšice č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Kyšice.
• Směrnici k ochraně osobních údajů.
• Směrnici pro plnění práv subjektu údajů.
Diskuze a informace z obce:
• Společnost Situli
–– MMP OSS vyzval v rámci řízení o změně ÚR společnost Situli k doplnění. Obec nyní
zaslala připomínky k tomuto doplnění a magistrát je v současné době zpracovává.
Do konce června by se mělo rozhodnout. V druhé linii se jedná o podepsání smlouvy
o věcném břemeni (odvod dešťových a přečištěných vod, tj. kanalizace vedoucí přes
obecní pozemky). Dříve byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí. Obec byla vyzvána k podpisu smlouvy o věcném břemeni, kterou zatím nepodepsala. Firma Situli podala
na obec žalobu. Soud vyzval obec k vyjádření k žalobě, které bylo následně obcí zasláno.
Ve vyjádření je uvedeno, že společnost Situli pokaždé zaslala jiné znění smlouvy, dále
nebylo specifikováno, co je cena obvyklá, a do samotné smlouvy byly vloženy body, které v předchozí smlouvě o smlouvě budoucí nebyly. Proto obec smlouvu nepodepsala.
• Problematika srážkových vod při stavbě obchodního centra
–– počítá se se stavbou retenčních nádrží s přepadem do kanalizace, které zachytí velké
množství vody.
• Problematika odpadů, zejména se jednala o přispívání podnikatelů na likvidaci odpadu podnikatelé mají likvidovat odpad na vlastní náklady. Využívají k tomu obecní kontejnery,
ale do obecního rozpočtu nijak nepřispívají.
• Bylo dohodnuto, že se mezi občany provede anketa, zda by uvítali vlastní popelnice
na bioodpad či vlastní kompostéry (obojí s finančním podílem obce i obyvatel).
• Problematika parkování aut před obecním úřadem - auta zde parkují v několika řadách
a při vyjíždění na komunikaci v ulici Horní Náves je špatně vidět
–– v současné době se zpracovává projekt dopravního značení, který řeší i tuto ulici.
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Na jednání dne 3. 7. 2019 zastupitelé obce projednali a schválili:
• závěrečný účet obce Kyšice včetně jeho příloh, a to bez výhrad. Zároveň schvaluje účetní
závěrku obce Kyšice za rok 2018. Schodek 4 026 842,27 Kč byl pokryt z rezerv obce.
• přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Kyšice pro JSDH
Kyšice ve výši 29 900 Kč.
• kandidaturu paní Heleny Rackové na funkci přísedící Okresního soudu Plzeň-sever na následné volební období.
• rozpočtové opatření č. 3/2019.
Diskuze a informace z obce:
• Živý plot na Návsi – potřeba odstranit živý plot na dolní návsi, který brání v pohledu
na Náves.
–– Živé ploty jsou součástí dotace, není možné je zrušit, navíc jsou přirozeným předělem
mezi silnicí a dětským hřištěm.
• Vodovod v ulici Štemberova ul. - kdy bude dokončena voda a terénní úpravy v ulici Štemberova.
–– dle vyjádření firmy OMEGA C+M a investora akce Vodárenské a kanalizační a. s. má
výměna vodovodního řadu proběhnout v srpnu letošního roku, úpravy proběhnou až
po ukončení akce.V současné době není Štemberova ul. od firmy OMEGA C+M převzata.
• Stará ulička – po přívalových deštích jsou velké výmoly
–– v srpnu dojde k opravám místních komunikací, u Staré uličky bude zpracován projekt
její kompletní rekonstrukce.
• Změna ÚR pro společnost Situli – jak obec bude dále postupovat
–– obec se odvolá, předpokládá, že odvolání bude úspěšné. Pokud ne, jsou možné dvě
varianty – kraj stanovisko schválí, nebo dá k opětovnému projednání MMP. Obec je
ochotná jít i do soudního sporu. Obec pomůže občanům s odvoláním.
–– jak se může zapojit Spolek pro ochranu ŽP?
–– jelikož se tento spolek nepřihlásil jako účastník řízení, nyní již nemůže vznášet námitky.
Magda Cubrová, referentka OÚ Kyšice

KULTURNÍ AKCE
Slavnostní otevření malého sálu spojený
s cestovatelskou show „ZIKMUND 100“................................................................... 26. 7. 2019
Hudební festival „KAFE“......................................................................................................... 2. 8. 2019
Workcamp – zahraniční dobrovolníci pomáhají obci........................... 17. 8. – 1. 9. 2019
Loučení s prázdninami – den pro děti......................................................................... 31. 8. 2019
Historické odpoledne................................................................................................................. 7. 9. 2019
Sázení ovocné aleje na Poštovské ulici........................................................................ 5. 10. 2019
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zprávy z obce
Obec ušetřila za sítě
v ulici Jižní

razně zhoršil stav po červnových přívalových deštích, a ulici Za Humny.

V květnu obec převzala vodovod, dešťovou
i splaškovou kanalizaci vybudovanou v ulici
Jižní. Vzhledem k problémům při výstavbě
i protahování termínu dokončení jsme s firmou OMEGA C+M uzavřeli dodatek, který
snížil cenu díla. Obec celkově ušetřila více
než půl milionu korun. Přestože sítě v ulici
Jižní ulice jsou již hotové, obyvatelé se zde
zatím nemohou připojit na splaškovou kanalizaci, neboť napojení v Letkovské ulici se
bude realizovat až na podzim letošního roku.

Přívalové deště v červnu
zatopily sklepy i zahrady

Štemberova stále čeká
na své dokončení
Vodovodní řad ve Štemberově ulici se má
dle vyjádření investora,VaK a.s. měnit v srpnu. Následně dojde i k finální úpravě této
komunikace, na které se bude finančně podílet obec. Nebude se ale realizovat dříve
předpokládaný nový povrch komunikace
v celé šíři, neboť firma Vodárenská a kanalizační a.s. v zadaném díle nemá obnovu
asfaltového povrchu. Obec zatím od firmy
nepřevzala ani dílo – rekonstrukci kanalizačního řadu, neboť stále nedošlo k zaasfaltování překopů komunikace.

Místní komunikace
se dočkají opravy
V průběhu srpna proběhne oprava již dříve
zmiňovaných místních komunikací – Čiperova, Lesní, Na Kamení, Pod Vranovou, Polní
a Zahradní. Opraveny budou metodou Silkot, kterou se již v loňském roce realizovaly
opravy v horní části obce a spočívají v zarovnání výtluků. V září pak dojde i k větším
úpravám ve Staré Uličce, kde se u části vý-
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Přestože současný stav zahrad tomu vůbec nenapovídá, na začátku června se naší,
i okolními obcemi, prohnaly přívalové deště, které zatopily zahrady i sklepy, znečistily
studny, poničily komunikace. Naši hasiči vyjížděli ke třem zásahům a za jejich profesionální přístup, ochotu a nasazení jim velmi
děkujeme. Přívalové deště znovu ukázaly
slabiny kanalizačního řadu, kdy na mnoha
místech došlo k vyplavení splašků. Na tuto
situaci jsme upozornili společnost ČEVAK,
která splaškovou kanalizaci provozuje,
a společně ji budeme řešit. Další slabé místo, které déšť odhalil, je propustek pod tratí
v Nouzově. Letos zde byla situace zhoršena i vysazením kukuřice na poli přiléhajícím
k trati. Obec již jednala se SŽDC i soukromým zemědělcem a i zde dojde postupně
k nápravě.

Podaří se zpomalit provoz
na Ejpovické?
Jistě si všichni pamatujete loňskou nehodu
na Ejpovické ulici, kdy se zde utrhla krajnice
s domíchávačem betonu. Na kraj silnice byly
umístěny citybloky, které měly za cíl zpomalit rychlost projíždějících nákladních vozidel. Toto opatření se ale ukázalo jako nedostatečné, stejně jako informativní radar
umístěný na začátku obce. Řidiči při vjezdu
do obce často ani nezpomalí, takže není neobvyklé na radaru vidět i rychlost převyšující 80 km/hod. Projekt na rekonstrukci Ejpovické (stejně jako Letkovské a Dýšinské) je
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sice dávno hotový, potřebná povolení jsou
vydána, ale kraj nemá na realizaci těchto
staveb v současné době vyčleněny potřebné peníze. Přesto se nám povedlo společně
s SÚS Plzeňského kraje najít kompromisní
řešení a v průběhu příštího roku má být
na Ejpovické vybudována vjezdová brána.

Bioodpad je věčné téma
Přestože je v letošním roce velké sucho
a trávy je méně než jiné roky (s výjimkou
loňského), stále se zabýváme otázkou, jak
a kde trávu a jiný rostlinný odpad ze zahrad
a domácností likvidovat. Velká část obyvatel
má na svém pozemku vlastní kompost či
kompostér a z odpadu si vytváří hodnotnou
zeminu, kterou dále využije. Zbytek lidí se
snaží vše odvozit do obecních kontejnerů,
jejichž svoz je však firma EKOSPAR schopna
zajistit pouze dvakrát měsíčně. Co následuje? Přeplněné kontejnery, stížnosti na obec,
vysypání trávy vedle kontejnerů, odvoz
odpadu za obec (někdy i přímo do středu
obce, Žižkova háje). Obec nemůže těmto lidem nařídit, aby si pořídili kompostér, nebo
zřídili kompost (i když toto řešení je vůči
přírodě i spoluobčanům nejšetrnější a nejohleduplnější), ale také nemůže tolerovat
vznikající nepořádek. Nabízíme tedy několik
variant řešení: a) rozšíříme počet stávajících
kontejnerů na bioodpad, umístíme je případně před zahradu těch, kteří tuto službu potřebují, b) kontejnery budou zrušeny
a lidé, kteří nemají kompost si budou moci
na obci objednat vlastní popelnici na bioodpad, ale vývoz si budou z části hradit
(cca 50 Kč za výsyp), c) kontejnery budou
zrušeny a občané si pořídí s finanční spoluúčastí obce kompostéry a budou veškerý
bioodpad likvidovat na svém pozemku. Ani

my v zastupitelstvu nejsme jednotní, jaká
z výše uvedených variant je pro Kyšice nejvhodnější, proto od srpna bude na webových stránkách anketa, kde budete moci
hlasovat. Zvolená varianta bude závazná
pro všechny občany, neboť není možné je
navzájem kombinovat. Samozřejmě všechny
výše uvedené varianty jsou dočasným řešením, neboť obec usiluje o získání pozemku
pro obecní kompostárnu, která tento problém vyřeší.

Jaké změny nás čekají
v příštím roce ohledně odpadů?
Od roku 2020 dojde v odpadovém hospodaření obce ke změnám vyvolaným zákonem. Svoz komunálních odpadů již nebudete platit přímo vývozci, ale v rámci jednotného poplatku obci, která bude jediným
smluvním partnerem firmy EKOSEPAR. Zákon stanoví, že do výše poplatku mají být
zahrnuty veškeré náklady obce spojené
s vývozem a likvidací odpadu. Čím více odpadu tedy na území obce vznikne, čím více
skládek se bude likvidovat, tím vyšší bude
poplatek, který každý z nás zaplatí.

Proběhlé kulturní
a společenské akce
Květnové oslavy mají v Kyšicích již dlouhou
tradici a velmi nás těší, že se jich pravidelně
účastní nejen mnoho našich občanů, ale přijížděj lidé z Plzně i okolních obcí.V letošním
roce jsme měli velké štěstí na počasí a pietní akt v Kyšicích byl jeden z mála v celém
Plzeňském kraji, který proběhl v teplém slunečném počasí. To jistě ocenily i děti z Malé
muziky ZUŠ Chrást, které celý pietní akt
zahájily. Bez veršů paní Hany Gerzanicové
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si 8. květen dovede představit jen málokdo.
Tato půvabná drobná žena oslavila 92. narozeniny, přesto by jí mnozí mohli závidět její
pevný hlas a životní optimismus. Nejen že
přednesla své básně (v češtině i angličtině),
ale v Kyšicích setrvala i na následný koncert
Gentleman´s agreement a všem zájemcům
vyprávěla o generálu Pattonovi, kterému
v roce 1945 dělala sekretářku a tlumočnici.
Velkým překvapením a zážitkem pro všechny přítomné byl v letošním roce zpěv americké hymny. Kulturní atašé Americké ambasády, pan Eric Black se těsně před zahájením
pietního aktu zeptal Bohunky Sommerové,
zda může zpívat spolu s ní. Takovéto prosbě samozřejmě nelze nevyhovět. Společný
přednes americké hymny následně vehnal
slzy do očí mnohým návštěvníkům. Na květnové oslavy v Kyšicích nezapomněli ani veteráni 2. světové války, ani vnuk generála
Pattona, pan George Patton Waters. Přestože se nemohli zúčastnit samotné akce,
všichni naši obec navštívili v neděli 5. května,
položili věnce k památníku Kombinovaného
oddílu a československé samostatné obrněné brigádě. Pan Waters společně se zúčastnil i společné večeře se zastupiteli, na které
nechyběli ani manželé Hoškovi. (Koláče paní
Hoškové jsou pravidelným a velmi ceněným
darem pro pana Waterse.)
Téměř sto dětí přišlo soutěžit na dětský
den, který pro ně připravili aktivní kyšičtí
občané, hasiči a sokolové. Celé odpoledne
se neslo v duchu sportovních soutěží, děti si
vyzkoušely různé tradiční i netradiční sporty včetně hokeje, na jehož stanovišti nechyběl ani jeho hrdý sponzor. Velký úspěch
u dětí měly samozřejmě hasiči se svojí technikou. Za splnění jednotlivých úkolů děti
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dostávaly skleněné kuličky, které si následně
mohly v obchůdku proměnit za buřty nebo
různé drobné dárky a sladkosti. Některé
děti ale odmítly měnit, nejlepší odměnou
pro ně byly samotné skleněnky. Děkujeme
všem, kdo se do organizace dětského dne
zapojili. Tento dětský den lze právem nazývat jedním z nejvydařenějších a pro příští
dětské akce nasadil vysokou laťku.
Kyšická Náves se v neděli 14. červenci přeměnila v ráj cyklistů. Byl zde start i cíl Českého poháru mládeže a žen v silniční cyklistice. Pro všechny cyklisty byl připraven
okruh o délce 12 km z kyšické návsi přes
Červený Hrádek, Chrást, Dýšinou zpět
do Kyšic. Nejdelší závod absolvovali junioři, kteří okruh jeli 9x, nejkratší mladší žáci
a žákyně, kteří jej projeli 2x. Pohár začal
v 9 hodin závodem kadetů, který odstartovala paní Magda Cubrová, a z Kyšic cyklisté
odjížděli až po páté hodině. Pro závodníky
i diváky bylo připraveno občerstvení a děti
si užily skákací hrad. Ceny vítězům, včetně ceny obce Kyšice za časovku vedoucí
od Hrádecké k zastávce Na Samotě, předávali starostka Martina Beranová a zastupi-
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Plánované kulturní
a společenské akce
V nejbližších dnech a týdnech se v obci
uskuteční následné kulturní a společenské
akce:

tel Martin Cubr. Přestože pořádání závodů
s sebou neslo mírná omezení v dopravě
(tento den nejezdila hromadná doprava
a vozidla mohla projíždět pouze po směru
závodu), celá akce se vydařila a všichni soutěžící i pořadatelé naši obec velmi chválili.
V pátek 26. července byl slavnostně otevřen malý sál kulturního domu. Pro všechny
kyšické i mimokyšické příznivce cestování
byla připravena přednáška s promítáním
o cestě Tomáše Vaňourka a Lukáše Sochy
po stopách známých českých cestovatelů
Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky. Tomáš a Lukáš, dva obyčejní kluci, jak o sobě
sami říkají, všechny přítomné přesvědčili, že
žádné naše sny a touhy nemají zůstat nenaplněné. Z jejich cest vznikl i film a kniha,
kterou si mnozí návštěvníci jejich cestovatelské show i zakoupili.

V pátek 2. 8. se kyšická Náves rozezní
1. ročníkem hudebního festivalu
K.A.FE., kde zahrají kapely, které vnímáme
jako téměř kyšické. Jedná se o festival, který
propojí kapely, které by se pravděpodobně
na jednom koncertu jen těžko potkaly. Vzájemně je spojuje jediné – jejich hudebníci
žijí v Kyšicích. Přijďte je podpořit a sebe potěšit nejen jedinečným hudebním zážitkem,
ale i přátelskou atmosférou, chutným občerstvením a samozřejmě výbornou kávou.
V sobotu 17. srpna do Kyšic přijedou mladí dobrovolníci (15–17 let), aby se seznámili
s naší vsí, lidmi a kulturou. Společně s českými vedoucími pomohou vést dva příměstské
letní tábory, které v tuto dobu v Kyšicích
probíhají. Zároveň se zapojí i do údržby lesa
a pro všechny kyšické i přespolní děti připraví Loučení s prázdninami. Přijet mají: Lucka
z České republiky, Gaele a Camille z Francie,
Zeki z Turecka, Mariona a Jana ze Španělska,
Igor a Artem z Ruska a Kamilla z Maďarska.
V rámci workcampu dobrovolníci připraví
dva mezinárodní večery, na kterých se můžete dozvědět vše o tom, co mladé lidi vede
k tomu, že jedou jako dobrovolníci pracovat do cizí země, proč si vybrali právě Kyšice
a co se jim u nás líbí. Samozřejmě se zájemci
podělí i o zajímavosti ze svých měst a států
a připraví pro všechny drobné občerstvení
inspirované jejich národní kuchyní. Na mezinárodní večery jste zváni 22. a 27. srpna vždy od 19 hodin.
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zprávy z obce
Příměstské letní tábory se konají posledních 14 dnů v srpnu. V týdnu od 19. srpna,
který je určen dětem již od 1. třídy, stále
máme několik volných míst. Oba turnusy
jsou zaměřeny na angličtinu. V prvním týdnu děti společně se svými vedoucími a zahraničními dobrovolníky navštíví ZOO, vyzkouší si kukuřičné bludiště i stopovačku
v lese. Čeká je spousta her, kvízů a různých
výtvarných aktivit, při kterých si procvičí
svoji angličtinu a naučí se mnoho nových
slovíček. V rámci programu si děti také vyzkouší, co všechno znamená starat se o les.
Druhý týden na děti čeká mnohem více
angličtiny (také je určen dětem od 12 let),
ale také sportovní turnaj ve fotbalu3, což
je trochu jiná forma fotbalu, která kromě
fyzické kondice v dětech rozvíjí i různé sociální dovednosti, fairplay a respekt. Účastníci tábora zároveň pomohou s přípravou
dětského odpoledne Loučení s prázdninami. Cena, která zahrnuje program, vstupy
a celodenní jídlo i pití, je 1.000,-Kč/dítě/
týden. Zájemci o příměstské tábory se
mohou telefonicky, mailem či osobně hlásit
na obecním úřadě. Rodiče již přihlášených
dětí dostanou v prvním srpnovém týdnu
podrobné informace o programu i způsobu platby.
Všechny děti i rodiče srdečně zveme na odpoledne plné soutěží a her – Loučení
s prázdninami, které proběhne v sobotu
31. srpna od 15 do 17 hodin na louce
u KD. Akci pro Vás připravují zahraniční
dobrovolníci, kteří v naší obci stráví celých
14 dnů, a těší se, že Vás naučí jejich hry,
soutěže, tance atd. Na konci na děti čeká
malá odměna.
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Historické odpoledne v letošním roce
proběhne v sobotu 7. září od 14.00
hodin opět na kyšické návsi. Letos nás
čekají slavnosti Zemské stezky, která
vedla přes Kyšice z Bavorska do Prahy. Zajímá Vás, kdo všechno po této cestě procházel? Přijďte se první zářijovou sobotu
podívat. Čekají Vás zde rytíři na koních
(skupina Plzeňští), divadelní představení
(Rudi Harden), hudba (Elthin), historický šerm (Lorika) ale i rukodělné dílničky,
různé soutěže, stánky s originálními dárky,
jaké v klasických obchodech nekoupíte,
a chutné občerstvení, které i letos připraví
nadšení a stále usměvaví (nejen) kyšičtí občané. Čeká na Vás báječné odpoledne!
V pátek 4. října přivítáme v malém sále
KD všechny nově narozené občánky Kyšic.
Rodiče budou adresně obesláni s bližšími
informacemi.
Vodárna Plzeň podpořila společný projekt obce Kyšice a svého zaměstnance
a kyšického občana pana Martina Lukáše
na výsadbu starých odrůd ovocných
stromů podél komunikace Poštovská.
Každá rodina si 5. října (v případě nepříznivého počasí 12. 10.) může přijít vysadit
svůj strom, ke kterému si případně může
dát i dřevěnou cedulku se jménem či vzkazem nebo přáním pro procházející. Pro
všechny bude zajištěno drobné občerstvení, pro děti i malé odměny. Díky spolupráci
se ZUŠ Chrást nás při práci čeká i hudební
povzbuzení. Zájemci o „svůj“ strom se mohou hlásit na obecním úřadě.
		
Martina Beranová

Jednotka sboru
dobrovolných hasičů
obce Kyšice
Události jednotky:Technická pomoc - čerpání vody
6. 6. 2019 ve 21:08 je jednotce vyhlášen poplach a jednotka je povolána na pomoc do obce
Dýšina na čerpání vody ze sklepů v důsledku přívalového deště. Při nahlášení výjezdu jednotky, velitel jednotky dostává informaci z operačního střediska, že jednotka má novou událost,
a to na katastru obce Kyšice. Jednalo se o čerpání vody ze dvou zaplavených sklepů a studny
u RD na návsi obce Kyšice. Na zaplavené prostory bylo použito benzinové kalové čerpadlo.
Do Dýšiny místo kyšických byla povolána profesionální jednotka z Rokycan.
7. 6. 2019 jednotka vyjížděla k následkům přívalového deště z předchozího dne.
a. Na Návsi obce v Hospodě Pod Lípou byla odčerpána voda ze zatopeného sklepa.
b. V ulici Jižní byla u RD vyčerpána znečištěná studna.
U obou událostí bylo použito elektrické kalové čerpadlo.
Jednotka disponuje benzinovým a elektrickým čerpadlem, která odčerpají velké množství
vody za krátký čas, ale zanechají minimální hladinu vody 30 mm. Proto bylo dokoupeno malé
čerpadlo, které pracuje až do minimální hloubky vody 1 mm a bude používáno na čisté dočerpání vody ze sklepních prostor po velkých čerpadlech.
25. 5. 2019 jsme byli
s naší cisternou Princezna na 9. ročníku Zbirožského hasičského Tatrování. K vidění bylo více
než 50 kusů hasičské
techniky na podvozku
Tatra, ale také bohatý
doprovodný program
pro návštěvníky. Prezentovali se profesionální hasiči, Policie ČR,
Zdravotní
záchranná
služba a Národní základna humanitární pomoci.
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9. 6. 2019 členové jednotky cvičili v areálu Hasičského záchranného sboru ČR ve Zbirohu.
Úkolem cvičení bylo nacvičit několik témat:
a. Vyhledávání osob v zakouřeném prostoru a její evakuace
b. Likvidace požáru bytu ve druhém poschodí budovy za použití jednoho proudu Cé
c. Likvidace požáru bytu ve druhém poschodí budovy za použití vysokotlakého proudu
z cisterny
d. Práce s novým nastavovacím žebříkem
e. Likvidace požáru bytu ve druhém poschodí budovy za použití jednoho proudu Cé a za použití nastavovacího žebříku
f. Práce s novou cisternou a obsluha radiostanic jednotky
Celé cvičení bylo pro jednotku velkým přínosem a u členů mělo velký ohlas, protože trénovali
v reálném prostředí za použití vody a v zakouřených prostorách, tak jak to na výcvikovém
domu dělají profesionální kolegové.
Za JSDH Robert Barták

Zpívánky pro nejmenší
Pod záštitou ZUŠ Chrást bude od září 2019 probíhat v malém sále KD v Kyšicích hudební
kroužek „Zpívánky pro nejmenší“. Kroužek je určen pro děti ve věku cca od 1,5 roku v doprovodu rodiče nebo prarodiče. S dětmi budeme zpívat, tančit, hrát na rytmické nástroje,
a to vždy v pondělí od 10 do 10.45 hodin. Úplata za pololetí bude 1000,- Kč. Pro otevření
kroužku je třeba minimálně 5 přihlášených dětí.
Přihlášky a bližší informace na jary.smolakova@gmail.com nebo na telefonu 608 75 95 93.

PETICE PROTI SKLADŮM
Občané, kteří nesouhlasí se změnou územního rozhodnutí firmy Situli, a.s. pro stavbu „Středisko obchodu a služeb Plzeň – Kyšice“, která představuje soubor skladištních a expedičních
hal, mají možnost podepsat petici. Petice a podpisové archy se nachází na Obecním úřadě.
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ze sportu
KYŠIČTÍ NÁRODNÍ HÁZENKÁŘI MAJÍ ZA SEBOU
DALŠÍ ÚSPĚŠNOU SEZONU
Mladší žáci „dobyli Most“ a po roce jsou opět vítězi
jedné z vrcholných akcí mládeže
Dlouhodobé soutěže
2. liga mužů sk. A
Muži A po skončení podzimní části soutěžního ročníku 2018/2019 přezimovali na 3.
místě tabulky 2. ligy skupiny A. I jarní část soutěžního ročníku se mužům povedla
a po jejím skončení obsadili vynikající konečné 3. místo tabulky 2. ligy mužů s bilancí
30 bodů při skóre 398:325.
Oblastní přebor mužů
Muži B po skončení podzimní části soutěžního ročníku 2018/2019 přezimovali
na předposledním 8. místě tabulky oblastního přeboru. V jarní části soutěžního
ročníku 2018/2019 se mužům B dařilo obdobně jako na podzim a v konečné tabulce jim tak patří 8. místo s bilancí 6 bodů při skóre 242:353.
Oblastní přebor žen
Družstvo žen vstoupilo do druhé poloviny soutěžního ročníku ze 4. místa tabulky
oblastního přeboru a na jaře si vedlo obdobně jako na podzim a po skončení soutěžního ročníku obsadilo konečné 4. místo tabulky oblastního přeboru s bilancí 16
bodů při skóre 240:202.
Oblastní přebor dorostenek
Družstvo dorostenek přezimovalo po podzimní části soutěžního ročníku 2018/2019
na 3. místě tabulky. Po skončení jarní části soutěžního ročníku patří dorostenkám
konečné 4. místo tabulky oblastního přeboru s bilancí 5 bodů při skóre 133:186.
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Oblastní přebor starších žaček
Družstvo starších žaček vstoupilo do jarní části soutěžního ročníku 2018/2019
z průběžného 6. místa. Po skončení jarní části soutěžního ročníku obsadila děvčata
konečné 4. místo tabulky oblastního přeboru s bilancí 12 bodů při skóre 200:210.
(uváděna tabulka a body pouze s družstvy v soutěži)
Oblastní přebor starších žáků
Družstvo starších žáků vstupovalo do jarní části soutěžního ročníku 2018/2019 ze
3. místa průběžné tabulky oblastního přeboru. Po skončení jarní části soutěžního
ročníku se starším žákům podařilo toto umístění udržet a vybojovali tak bronzové
medaile konečné 3. místo oblastního přeboru s bilancí 14 bodů při skóre 275:198.
Oblastní přebor mladších žaček
Družstvo mladších žaček vstupovalo do jarní části soutěžního ročníku 2018/2019
z průběžného 3. místa tabulky oblastního přeboru.V jarní části se děvčatům 3. místo udržet nepodařilo a po skončení soutěžního ročníku obsadila děvčata konečné
4. místo oblastního přeboru s bilancí 10 bodů při skóre 102:88
Oblastní přebor mladších žáků
Družstvo mladších žáků vstoupilo do jarní části soutěžního ročníku 2018/2019
z 2. místa oblastního přeboru. V jarní části soutěžního ročníku se mladším žákům podařilo navázat na podzimní výkony a v konečné tabulce jim patří konečné
2. místo oblastního přeboru s bilancí 15 bodů při skóre 161:126, čímž se kvalikovali
na POHÁR České republiky 2019, který pořádal z pověření Svazu národní házené
od pátku 21. 6. do neděle 23. 6. 2018 BANÍK MOST NH.
Oblastní přebory přípravek
Barvy TJ Sokol Kyšice v rámci Oblastních přeborů krom výše uvedených družstev
hájí ještě jedno družstvo starších přípravek (kategorie dětí narozených po 1. 9.
2008) a jedno družstvo mladší přípravky (kategorie dětí narozených po 1. 9. 2010).
Jde o naše nejmenší naděje, které hrají soutěž turnajovým způsobem.
Soutěž starších přípravek byla vzhledem k velkému počtu družstev rozdělena výkonnostně na dvě skupiny, kdy jednotlivým družstvům byl po skončení turnaje přidělený počet bodů dle umístění na turnaji. Naše starší přípravka obsadila po odehraných devíti turnajích s 51 body konečné 12. místo.
Soutěž mladších přípravek byla zastoupena celkem 8 družstvy, kdy stejně jako
u starších přípravek byl jednotlivým družstvům po skončení turnaje přidělen počet
bodů dle umístění na turnaji. Naše mladší přípravka obsadila po odehraných sedmi
turnajích se 17 body konečné 6. místo.

12

POHÁR ČESKÉ REPUBLIKY MLADŠÍCH ŽÁKŮ 2019
21. 6. – 23. 6. 2019  MOST
Mladší žáci TJ Sokol Kyšice se opět po roce stali vítězem vrcholné akce
mládeže – Poháru České republiky 2019

S bilancí 10 bodů za pět výher při skóre 103(nejlepší útok) : 50 (nejlepší obrana)
se mladší žáci TJ Sokol Kyšice stali VÍTĚZEM POHÁRU ČESKÉ REPUBLIKY 
PRO ROK 2019.
Málokdo asi očekával, že po loňském triumfu na Mistrovství České republiky se
nově složené družstvo mladších žáků, ve kterém zůstal pouze jeden hráč základní
sestavy a 3 náhradníci probojuje na další republikou akci potažmo, aby se stalo
jejím vítězem. Nutno dodat, že chlapci se stali zaslouženým vítězem Poháru České republiky pro rok 2019, všechny své soupeře porazili a všichni podali výkony
na hranici svých možností. Od některých se tyto výkony očekávali, někteří velmi
mile překvapili. Krom celkového umístění jsme na Poháru České republiky sbírali
i individuální ocenění:
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Barvy TJ Sokol Kyšice reprezentovali a VÍTĚZEM POHÁRU ČESKÉ REPUBLIKY
pro rok 2019 v kategorii mladších žáků jsou:
Brankář: Matěj PETRÁK
Obránci: Petr HOŠEK,Viktor HOLZKNECHT, Jakub ŠVEC, Petr KOURA
Útočníci: Miroslav KUBA (celkem 2 vstřelené branky), Jakub ŠKRLE (9 vstřelených branek), Adam KOURA (9 vstřelených branek), Jan BAUMRUK – kapitán
družstva (87 vstřelených branek)
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ
1.

Matěj PETRÁK

TJ Sokol Kyšice

14 bodů

2.

Petr BÁRTA

TJ Sokol Tymákov

11 bodů

3.

Ondřej HANKA

Baník Most NH

3 bodů

3.

Jakub STEINFEST

Draken Brno

3 bodů

NEJLEPŠÍ ÚTOČNÍK
1.

Jan BAUMRUK

TJ Sokol Kyšice

15 bodů

2.

Michael ČUČKA

TJ Sokol Bakov

5 bodů

3.

Matyáš VYLETA

TJ Sokol Tymákov

5 bodů

3.

Tomáš PAKOSTA

Draken Brno

4 bodů

NEJLEPŠÍ OBRÁNCE
1.

Petr HEREJK

TJ Sokol Tymákov

13 bodů

2.

Petr HOŠEK

TJ Sokol Kyšice

9 bodů

3.

Vítězslav ČERNÝ

TJ Sokol Bakov

3 bodů

NEJLEPŠÍ STŘELEC
1.

Jan BAUMRUK

TJ Sokol Kyšice

87 branek

2.

Michael ČUČKA

TJ Sokol Bakov

65 branek

3.

Vojtěch ŠMAHEL

Baník Most NH

42 branek

HOŠI DĚKUJEME A GRATULUJEME!
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Závěrem by TJ Sokol Kyšice chtěla všem svým družstvům a obzvlášť družstvu
mladších žáků poděkovat za reprezentaci klubu a obce Kyšice.
Co nás čeká v nadcházejících týdnech a měsících?
1. zasloužený odpočinek
2. 31. ROČNÍK TURNAJE GENERACÍ – v sobotu 17. 8. 2019 od 13:00 hod.
Všichni jste srdečně zváni!

Z Dětského dne 2019
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Obec Kyšice zve na 1. ročník hudebního festivalu
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