listopad 2019

kyšický
zpravodaj

Vážení spoluobčané,
přestože tomu úvodní fotografie neodpovídá, dostáváte do rukou poslední letošní číslo
kyšického Zpravodaje. Pomalu se nám blíží advent, období příprav na Vánoce, společných
setkání, ale i určitého rozjímání, hodnocení. Ráda bych se zastavila u kulturních, společenských a sportovních akcí, kterých se za uplynulých dvanáct měsíců v obci uskutečnilo velké
množství. Jistě jste se mnoha z nich sami zúčastnili a věřím, že rádi vzpomínáte na jejich
příjemnou a přátelskou atmosféru. Co si málokdo uvědomuje, je, kolik času a energie je
potřeba na přípravy každé, byť drobné akce, kolik lidí se do organizace musí zapojit. Jsem
velmi ráda, že je u nás v obci mnoho aktivních občanů ochotných pomoci. Jim všem patří
velké poděkování.
Děkujeme za pomoc s přípravou Masopustu, Květnových oslav, Dne dětí, K.A.FE., workcampu, letních táborů, Historického odpoledne i adventních akcí. Děkujeme za taneční
zábavy. Děkujeme všem, kteří věnují svůj volný čas trénování mladých házenkářů, vedení
malých hasičů, vyrábění s dětmi v rámci výtvarného kroužku.
Myslím, že máme na co být hrdí a čím se prezentovat. I proto se v příštím roce plánujeme
přihlásit do soutěže Vesnice roku, kde chceme ukázat, co všechno v Kyšicích dokážeme.
Kyšicím do nového roku přeji hodně klidných dnů a krásných akcí a Vám všem klidný advent, radostné Vánoce strávené v kruhu vašich blízkých a v novém roce hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Martina Beranová, starostka obce
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Jsme podjatí či zaujatí?
Paní Lettenmayerová na nás za společnost SITULI podala námitku pro podjatost. Dle jejího
vyjádření „zastupitelé obce Kyšice zvolení v roce 2018 se Záměrem společnosti SITULI
nesouhlasí, veřejně proti tomuto Záměru vystupují, snaží se společnosti SITULI zabránit
v Záměru a k témuž podněcují obyvatele obce Kyšice, obyvatele sousedních obcí i třetí
osoby.“ Dále se zmiňuje o tom, že Vás občany nadstandardně informujeme, nabízíme Vám
pomoc a radu. To vše s cílem Vás ovlivnit a zmařit Záměr společnosti SITULI.
Zásadně se ohrazuji proti tvrzení, že někoho podněcuji či někým manipuluji. Byla jsem společně s kolegy zastupiteli Vámi řádně zvolena a všichni se snažíme hájit zájmy obce a občanů.
Jsme zaujatí svojí prací, děláme ji pečlivě a s láskou, věnujeme jí potřebný čas. Jestliže vnímáme váš ostrý nesouhlas s plánovanou výstavbou internetových obchodů, jak jsou nazývány
společností SITULI, jestliže zde sami žijeme, pak samozřejmě vystupujeme proti záměru
změny územního rozhodnutí a samotné výstavbě.
Za sebe říkám, že jsem ráda, že jsem starostkou naší krásné obce plné aktivních a milých
lidí a že udělám vše proto, abych i nadále hájila vaše a obecní zájmy tak, abych si zachovala
čisté svědomí před sebou samou i před Vámi všemi. Jsem Kyšičanka celým svým srdcem.
							
Martina Beranová

zprávy z obce

Co plánujeme v příštím roce?
Na jaře se zrealizuje prodloužení kanalizačního řadu, tak, aby se mohli napojit i občané žijící v ulici Jižní a horní části Letkovské.
V průběhu roku pak dojde i k opravám kanalizace v dolní části Návsi a případně v ulici Zahradní a Polní, aby se zmenšily škody
při případných přívalových deštích. Zároveň
připravíme i projekt na výměnu řadu ve Staré Uličce, kde je dle kamerových zkoušek
velmi špatný stav kanalizace.
Vodovodní řady v obci vlastní z velké části
akciová společnost Vodárenská a kanalizační. Obec má tedy jen omezené možnosti, jak
ovlivnit jejich opravy či kompletní rekonstrukce. V letošním roce bude dokončena
výměna řadu ve Štemberově ulici, v příštím
roce je naplánována přeložka vysokotlaku
v části lokality Na Hlínách. Rádi bychom
v příštím roce zajistili i projektovou doku-
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mentaci a potřebná povolení pro výměnu
v dalších částech obce.
I v roce 2020 budou pokračovat opravy
místních komunikací. Předpokládáme dokončení povrchu v ulici Štemberova (ve spolupráci s VaK, a.s.), opravu výtluků v ulici
Zahradní a Polní. Zároveň bude dokončen
projekt na úpravu dopravního značení, budou doplněny zpomalovací prahy v ulicích
Čiperova a Štemberova, zrcadlo na výjezdu
z Poštovské, dopravní značení na Letkovské
a Návsi. Upravena bude i křižovatka Čiperova – Na Draha – Horní Náves, kde se
v současné době velmi nepřehledně parkuje. SUS Plzeňského kraje zrealizuje vstupní
bránu na vjezdu do obce na Ejpovické.
Malý rybník U Portů bude pročištěn
a na opravu vodní nádrže Za Baťkojc bude
zpracován projekt. Vzhledem k předpokládané finanční náročnosti opravy bude obec
žádat o poskytnutí dotace.

zprávy z obce
V letošním roce se opravil malý sál KD,
v příštím roce se opraví budova Obecního úřadu. Dojde k zateplení půdy, opravě
fasády a renovaci oken. Zastupitelstvo obce
zvažuje také odkoupení budovy pošty. Pokud dojde k dohodě s Českou poštou, s.p.,
přesuneme poštu na obecní úřad a původní budovu pošty upravíme na prodejnu
potravin.
V roce 2020 bude započata i výstavba komunitního centra v budově č.p. 85. I zde
předpokládáme získání dotace, která nám
umožní budovu převzatou v roce 2012
bezúplatně od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových postupně přestavět
na objekt poskytující zázemí pro různá společná setkání, kroužky, společenské aktivity.
V zahradě za budovou následně vzniknou
4 malometrážní bezbariérové byty pro seniory, na které se v průběhu příštího roku
zpracuje projektová dokumentace.
V letošním roce se nám povedlo získat
z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR v rámci operačního programu Zaměstnanost dotaci na pořádání příměstských táborů pro děti. V roce 2020 se
uskuteční celkem pět příměstských táborů,
z toho první o jarních prázdninách, další pak
v průběhu letních prázdnin. Máte-li zájem
o příměstský tábor o jarních prázdninách,
tedy v týdnu od 2. do 6. března, můžete se
již nyní přihlásit na obecním úřadu. Tábor
je určen pro děti ve věku 7–13 let, rodiče budou hradit pouze stravu a případné
vstupné, takže maximální cena bude 900 Kč
za celý týden. Podrobné informace o programu i vedoucích tábora budou k dispozici na webových stránkách začátkem
příštího roku.

Proběhlé kulturní
a společenské akce
Konec října byl v Kyšicích ve znamení tance.
V sobotu 26.10. se v nádherně vyzdobeném
sále sešli příznivci myslivosti, jejich přátelé
a známí, aby si užili tradiční Hubertskou zábavu, a hned v pondělí 28. 10. proběhla odpolední taneční zábava Posvícenská, kterou
organizoval Český svaz žen. Obě akce byly
výborně připravené a jejich organizátorům
patří velký dík.

Plánované kulturní
a společenské akce
Přestože advent začíná až 1. prosince, již
v sobotu 23.11. se můžete přijít svátečně
naladit do malého sálu KD. Šikovné ženy
z Korálkovny společně s dětmi, které s nimi
pravidelně tvoří, zde připraví dílny pro dospělé i děti. Zároveň si můžete zakoupit
drobné vánoční dekorace či dárky, posedět
a popovídat si u kávy či čaje a výborného
domácího cukroví. Akce se koná za finanční
podpory obce a je pro všechny zdarma.
Hned následný den, v neděli 24. 11., je pro
všechny občany starší 65 let připraveno
společné setkání. Všichni se již jistě těší
na pana Aleše Rusňáka a jeho písničky. Přítomni budou i zastupitelé, kteří rádi zodpoví jakékoliv dotazy ohledně naší obce.
Pro děti je připravena Mikulášská, která se
koná 30. 11. ve velkém sále KD. V letošním
roce ji připravuje Český svaz žen a děti se
mohou těšit nejen na Mikuláše a jeho nadílku, ale i na různé hry, soutěže a dětskou diskotéku. Tuto akci podpořila MAS Světovina.
Ve stejný den, tedy v sobotu 30.11., je možné se jet vánočně naladit na adventní trhy
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zprávy z obce
do Norimberku. Celodenní autobusový zájezd vám poskytne dostatek času projít si
město, užít si slavnostní atmosféru vánočních trhů, pochutnat si na místních specialitách. Odjezd od obecního úřadu je v 7.10
ráno a cena za osobu je 200 Kč. Zájemci se
mohou hlásit telefonicky 377 945 325 nebo
mailem obec@kysice.eu.
V pondělí 2. 12. pro nás ZUŠ Chrást připravila Vánoční koncert, kde zahrají kyšické
děti navštěvující tuto ZUŠ. Koncert je samozřejmě hojně navštěvován rodiči a prarodiči
účinkujících dětí, ale potěší jistě každého, kdo
si v adventní době najde chvíli na zastavení
a společné posezení. Hned po koncertu se
společně sejdeme u obecního úřadu na slavnostním rozsvícení vánočního stromku, kde
na všechny příchozí čeká krátký kulturní
program a drobné občerstvení pro zahřátí.
Na neděli 8. 12. se mohou těšit děti i dospělí. V malém sále KD je do pohádkového
světa Malého prince pozve divadelní spolek
Nová Akropolis.Vstupné je dobrovolné.
Mateřská škola stejně jako v předcházejících
letech popřeje všem krásné Vánoce svým
pěveckým pásmem. Přijďte si tedy 23. 12.
k obecnímu úřadu poslechnout vánoční

písně, společně si zazpívat koledy a vyzvednout si Betlémské světlo.
Nově Vás zveme 24. 12. na Náves ke kapličce, kde bude pan Tomáš Ausberger troubit
koledy. Máte-li chuť, můžete nejen naslouchat, ale i se k němu přidat svým zpěvem či
doprovodem s jiným hudebním nástrojem.
Drobné občerstvení bude zajištěno.
Český svaz žen pořádá 28. 12. Předsilvestrovskou taneční zábavu, kde k tanci i poslechu zahraje oblíbená dvojice Václav Žákovec
a Anička Volínová. Tato odpolední akce má
své stálé příznivce, ale organizátorky i organizátoři budou jistě rádi, když se přijdete
pobavit společně s nimi.
Po novém roce nás čeká společný ples obcí
Kyšice a Dýšina, který se uskuteční v pátek
10. 1. K tanci a poslechu bude hrát skupina
Jenny. Lístky je možné zakoupit na obecním
úřadu.
Masopustní průvod projde Kyšicemi 15. 2.
Připravte si masky a pojďte se zapojit, jedná
se o nezapomenutelný zážitek. Pokud se nechcete zapojit do průvodu, můžete alespoň
všem maskám připravit drobné občerstvení.
		

Martina Beranová

Český svaz žen
Dne 5. října proběhl tradiční zájezd na Cibulový trh do Hořovic. Zájezdu se zúčastnilo
30 lidí z Kyšic a Tymákova a i přes nepřízeň počasí si ho všichni užili. Posvícenská zábava
s hudebním doprovodem Václava Žákovce se uskutečnila 28. října. Tyto zábavy patří k oblíbeným společenským akcím v Kyšicích. Na další Předsilvestrovskou zábavu se můžete
těšit 28. prosince od 15 hodin.
Rádi bychom vás také pozvali na tradiční Mikulášskou nadílku, která se koná 30. listopadu
od 14 hodin. Přijďte se s dětmi pobavit a zatančit s čerty z Kyšic.
Eliška Tolarová, ČSŽ
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Jednotka sboru
dobrovolných hasičů
obce Kyšice
Události jednotky
16. 9. a 21. 9.: technická pomoc. Událost: likvidace stromů.
Na žádost obce Letkov pilaři jednotky likvidovali předem označené suché, popadané a jinak
nebezpečné stromy na katastru obce. Pilaři si pod vedením člena jednotky Romana Palána
procvičili práci s motorovou pilou a jak správně kácet různé případy stromů. Studijního materiálu na pokácení bylo dost a dost.
12. 10. 2019 v 9:54 byl jednotce vyhlášen poplach. Událost: jednalo se o planý poplach
29. 10. v 9:58 byl jednotce vyhlášen poplach. Událost: pomoc Zdravotní záchranné službě.
Čtyři členové jednotky pomohli ZZS s naložením pacienta na nosítka a následně do sanitky.
9. 11.: technická pomoc. Událost: likvidace stromů.
V sobotních dopoledních hodinách čtyři členové jednotky pomohli, jak v obci Letkov, tak
v Kyšicích s odstraněním nebezpečných stromů.
14. 11. v 7:04 byl jednotce vyhlášen poplach. Událost: požár.
Pět členů jednotky vyjelo s cisternou Tatra do obce Tymákov k doutnajícímu stohu
v areálu výrobny peletek. Na místě jednotka
dostala rozkaz hasit stoh z návětrné strany
ve spolupráci s jednotkou Ejpovice a HZS
PLK stanice střed. Po několika hodinách boje
s ohněm jednotky dostali rozkaz ochlazovat
vodou spodní vnější vrstvu balíků a stoh byl
řízeně spálen. Naše jednotka zajišťovala nejen
hašení, ale i dopravu vody na požářiště. Do garáže se zasahující hasiči dostali až 19:32 večer.
16. 11. v 00:36 byl jednotce vyhlášen poplach.
Událost: požár.
Šest členů jednotky vyjelo s cisternou Tatra
do obce Tymákov k hořícímu stohu v hale
v areálu výrobny peletek. Na místě události
jsme zajišťovali dopravu vody.
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Ostatní
18. 10. na žádost obce Letkov, velitel jednotky a strojník Tomáš Drnek se účastnili společně
s cisternou akce setkání seniorů, kterou pořádal obecní úřad Letkov. Protože naše jednotka
má nastarosti i požární ochranu obce Letkov, byla naše jednotka na této akci představena,
vysvětleno, na jaké druhy událostí je operačním střediskem vysílána a jak můžeme občanům
pomoct. Nakonec si prohlédli novou cisternu, včetně jejího vybavení, které hasiči používají
ke své práci.
Ohlédnutí se za končícím rokem 2019
První polovina roku patřila pro kyšickou jednotku ke klidným, ale to se ve druhé polovině
změnilo. Operační středisko vyslalo jednotku během roku na celkem 12 mimořádných událostí. Jednalo se o sedm technických pomocí, dvakrát pomoc s transportem pacienta, dva
požáry a jeden planý poplach. Požáry se obcím Kyšice a Letkov vyhnuly.
Na žádosti obecních úřadů obou obcí o technickou pomoc jednotka vyjížděla celkem osmkrát. Během roku se strojníci a členové jednotky seznamovali a zaškolovali s novou zásahovou cisternou, kterou obec zakoupila za podpory dotačních programů od HZS a PLK
a do garáže byla zaparkována v listopadu roku 2018. Nová zásahová cisterna Princezna Tatra
byla jednotce slavnostně předána 5.1.2019 za účasti zástupců HZS PK a dodavatelské firmy
THT Polička a zařazena do výjezdu.
Hasiči radí:
Topná sezóna začala, dodržujte zákon a nechte si překontrolovat, vyčistit komín i kotel!!!
Závěrem bych chtěl jménem všech členů zásahové jednotky obce Kyšice popřát všem občanům klidný závěr roku 2019, klidné a spokojené Vánoce a úspěšný rok 2020.
Za JSDH Robert Barták
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Vážení občané naše Mateřská škola si Vám dovoluje představit náš ADVENTNÍ ČAS
,,Ať je hodně dárečků i u tvého stromečku, v každém ať je zabalen jeden šťastný všední den.“

1. prosinec 1. ADVENTNÍ NEDĚLE
Od pondělí 2. prosince ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
Vykrajování, pečení a zdobení perníčků

Čtvrtek 5. prosince ČERTOVÁNÍ A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
od 9:00 hod ve školce proběhne Mikulášská nadílka

8. prosinec 2. ADVENTNÍ NEDĚLE
9. prosince PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
dopoledne poslech zhudebněného příběhu s vánočními koledami

Od středy 11. prosince PŘÍBĚHY SNĚHOVÉ VLOČKY
Pohádky pod sněhovou peřinou, čtené pohádky na pokračování

Čtvrtek 12. prosince VÁNOCE U ZVÍŘÁTEK V LESE
v dopoledních hodinách odneseme zvířátkům do krmelce vánoční nadílku

15. prosinec 3. ADVENTNÍ NEDĚLE
Pondělí 16. prosince NADÍLKA POD STROMKEM
od 9:00 hod Vánoce u nás ve školce

Pondělí 16. prosince VÁNOČNÍ POSEZENÍ U STROMEČKU
od 15:45 hod posezení u vánočního stromečku pro děti a rodiče ze ZELENÉ TŘÍDY

Úterý 17. prosince VÁNOČNÍ POSEZENÍ U STROMEČKU
od 15:45 hod. posezení u vánočního stromečku pro děti a rodiče z ORANŽOVÉ TŘÍDY

Středa 18. prosince VÁNOČNÍ DÁREK
Vánoční přání a tradice, pouštění lodiček, hrníčkování

Čtvrtek 19. prosince PROHLÍDKA BETLÉMŮ NA KARLŠTEJNĚ
Návštěva MUZEA BETLÉMŮ a výroba vánočního dárku

22. prosinec 4. ADVENTNÍ NEDĚLE
Pondělí 23. prosince ZASTAVME SE PŘED ŠTĚDRÝM DNEM
od 16:30 hod. vánoční vystoupení dětí před OÚ

Kolektiv zaměstnanců MŠ Vám přeje krásné vánoční svátky.
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ze sportu
KYŠIČTÍ NÁRODNÍ HÁZENKÁŘI MAJÍ ZA SEBOU
PODZIMNÍ ČÁST SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2019/2020
Rok 2019 se výsledkově řadí mezi nejúspěšnější v historii kyšické národní házené:
• mladší žáci se stali v červnu VÍTĚZEM Poháru České republiky 2019
• muži „A“ v podzimní části soutěžního ročníku 2019/2020 nenašli přemožitele a po polovině soutěže jsou leadrem 2. ligy.
Ohlédnutí za podzimní částí
soutěžního ročníku 2019/2020
Muži A vstoupili do soutěžního ročníku 2019/2020 velmi dobře a od začátku soutěže se drželi
na předních místech 2. ligy.V průběhu podzimní části soutěžního ročníku 2019/2020 nepoznali muži A hořkost porážky a s bilancí šesti výher a tří remíz přezimují muži A poprvé v historii
kyšické národní házené na 1. místě tabulky 2. ligy mužů s bilancí 15 bodů při skóre 156:122.
Muži B nevstoupili do soutěžního ročníku 2019/2020, tak dobře jako muži A, a po celý
podzim se výsledkově trápili. Zejména díky vysokému počtu obdržených branek se mužům
B podařilo v podzimní části soutěžního ročníku získat pouze 4 soutěžní body. Díky dvěma
výhrám a sedmi prohrám přezimují muži B na předposledním 9. místě tabulky Oblastního
přeboru mužů s bilancí 4 bodů při skóre 169:199.
Družstvo žen vstoupilo do soutěžního ročníku 2019/2020 velmi dobře a od začátku soutěže se drželo na předních místech tabulky. Děvčata v podzimní části soutěže ztratila pouze
3 body a s bilancí pěti výher, jedné remízy a jedné prohry přezimují na 2. místě tabulky
Oblastního přeboru s bilancí 11 bodů při skóre 131:89.
Družstvo dorostenek, které je v aktuálním soutěžním ročníku tvořeno převážně děvčaty,
které věkově spadají do kategorie starších žaček, se v podzimní části soutěžního ročníku 2019/2020 představilo v pěti utkáních, z nichž ve čtyřech případech odešlo poraženo.
S touto bilancí přezimují naše děvčata na 5. místě tabulky Oblastního přeboru s bilancí
2 bodů při skóre 69:97.
Družstvo starších žaček vstoupilo do soutěžního ročníku 2019/2020 v notně omlazené
sestavě. Nízký věk našich děvčat se na předvedené hře a výsledcích značně podepsal, kdy
děvčata převážně sbírají cenné zkušenosti ve vyšší kategorii. Ze sedmi soutěžních utkání
(s družstvy v soutěži) dokázala naše děvčata vybojovat 8 bodů, což jim po podzimní části
stačí na 4. místo tabulky Oblastního přeboru při skóre 113:115.
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Družstvo starších žáků vstoupilo do soutěžního ročníku 2019/2020 v omlazené sestavě
a vinou nemocí a zranění odehrálo podzimní část soutěže převážně s hráči věkově spadajícími do kategorie mladších žáků, přesto si chlapci nevedli vůbec špatně a po podzimní části
jsou s bilancí tří výher, jedné remízy a tří proher patří po polovině soutěže starším žákům
4. místo v tabulce Oblastního přeboru s bilancí 7 bodů při skóre 119:98.
Družstvo mladších žaček si v podzimní části soutěžního ročníku 2019/2020 nevedlo vůbec
špatně. S ohledem na to, že se jedná o velmi mladé družstvo, v jehož středu jsou i děvčata
s kategorie přípravek, jsou výsledky druhořadé. Z celkového počtu pěti soutěžních utkání
dokázala děvčata jednou zvítězit a za zisk 2 bodů při skóre 39:69 patří děvčatům průběžné
4. místo tabulky Oblastního přeboru.
Družstvo mladších žáků vstoupilo do soutěžního ročníku 2019/2020, po úspěšném završení soutěžního ročníku 2018/2019, ve skoro stejné sestavě. Chlapci si v podzimní části
soutěžního 2019/2020 vedli nad očekávání dobře, kdy v rámci soutěžních utkání nenašli
přemožitele. S celkovou bilancí čtyř výher a jedné prohry patří mladším žákům průběžné
2. místo tabulky Oblastního přeboru s bilancí 8 bodů při skóre 90:67, které jim prozatím
zajišťuje účast na Poháru ČR mladších žáků.
V soutěžním ročníku 2019/2020 je kategorie starších přípravek určena pro děti narozené
po 1. 9. 2009 a mladší.V rámci soutěžního ročníku 2019/2020 se turnajů starších přípravek
účastní celkem 20 družstev, přičemž naše barvy hájí dvě družstva.
V průběžném pořadí jim patří 17. a 19. místo oblastního přeboru.
Co nás čeká v nadcházejících týdnech a měsících?
Nejen sportem se zabývá TJ Sokol Kyšice.V rámci své působnosti se spolupodílí i na kulturním vyžití v naší obci a z tohoto titulu si dovoluje pozvat všechny své příznivce, podporovatele, fanoušky…, no prostě úplně všechny na kulturní akce, které pořádá či spolupořádá
v kulturním domě v Kyšicích.V nejbližší době půjde o tyto akce:
sobota 28. 12. 2019 od 15:00 do 19:00 hod. – PŘEDSILVESTROVSKÁ „Žákovec“
sobota 8. 2. 2020 od 20:00 hod. – MAŠKARNÍ PLES
neděle 9. 2. 2020 od 14:00 hod. – DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
neděle 8. 3. 2020 od 15:00 do 19:00 hod. - JARNÍ MDŽ „Žákovec“      
Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední zpravodaj v tomto kalendářním roce, dovolujeme
si touto cestou poděkovat všem svým členům za sportovní výkony v roce 2019 a všem
sponzorům, příznivcům a podporovatelům vyslovit poděkování za přízeň v roce 2019.
Závěrem nejen shora uvedeným, ale i všem spoluobčanům zároveň vyslovit přání radostně
prožitých svátků, hodně štěstí, osobních a pracovních úspěchů a zejména hodně zdraví
do nového roku 2020.
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Vánoční koncert ZUŠ Chrást
v Kyšicích
Adventní čas v naší obci se už tradičně neobejde bez hudebního vystoupení dětí z dýšinské pobočky ZUŠ Chrást. Srdečně vás zveme na koncert malých i větších žáků naší školy,
který se bude konat v krásně zrekonstruovaném malém sále KD v Kyšicích. Přijďte si poslechnout skladby klasické, moderní i vánoční a to v pondělí 2. prosince od 16 hodin. Po
koncertě půjdeme společně na zahradu obecního úřadu rozsvítit kyšický vánoční strom.
Na setkání s vámi se těší
učitelé ZUŠ Chrást se svými žáky

Halloweenské zpívánky
Od září se každé pondělní dopoledne v malém
sále KD v Kyšicích schází kyšické i přespolní
děti s maminkami, tatínky nebo babičkami ke
společnému zpívání, tanci a dalším hudebním
hrám v rámci Zpívánek pro nejmenší pod záštitou ZUŠ Chrást. Na začátku listopadu jsme
si udělali halloweenskou párty a rozhodně to
nebyla poslední mimořádná hodina. Pokud
chcete rozšířit naše řady a rozvíjet hudebnost vašich ratolestí ve věku cca 1–3 roky,
přijďte mezi nás vždy v pondělí od 9:30 nebo
10:30 hodin.
Těší se na vás Jary Čejková

Kyšický zpravodaj
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KY Š I C E

Adventní a vánoční čas
v Kyšicích
23. 11. od 1400 hodin

Korálkovna adventní vyrábění a prodejní výstava v malém sále KD
30. 11.

Celodenní zájezd na vánoční trhy
do Norimberka
30. 11. od 1400 hodin

Mikulášská ve velkém sále KD
2. 12. od 1600 hodin

Vánoční koncert ZUŠ Chrást
v malém sále KD

2. 12. od 1700 hodin

Rozsvícení vánočního stromku
u obecního úřadu

8. 12. od 1700 hodin

Malý princ divadelní představení v malém sále KD
23. 12. od 1630 hodin

Vánoční vystoupení dětí MŠ
a rozdávání Betlémského světla
u OÚ
24. 12. od 1500 hodin

Vánoční troubení u kapličky
na Návsi
28. 12. od 1500 hodin

Předsilvestrovská taneční
zábava ve velkém sále KD

