říjen 2019

kyšický
zpravodaj

Vážení spoluobčané,
nastává podzim, období sklizně,
ale zároveň i výsadby. I my v obci
jsme se rozhodli vysadit nové
ovocné stromy a do budoucna
tak všem zpříjemnit cestu k Ejpovickému jezeru. Na zakoupení stromků a nářadí jsme získali
dar od Vodárny Plzeň a.s., které
tímto i děkujeme, vyzvali jsme
kyšické, aby si přišli zasadit svůj
strom, a věřili jsme, že se najde
dostatek rukou ochotných pomoci. Velmi mile nás překvapil
váš zájem, do sázení stromků
se zapojilo více než třicet rodin
a v sobotu 5. října se i přes sychravé počasí na Poštovské sešlo téměř sto lidí.Všichni teple
oblečeni, vybaveni patřičným zahradnickým nářadím. Každý si vybral svůj strom, vylosoval
si místo (stromky jsou podél cesty a postupně přecházejí na tzv. lavici, která tvoří širokou
pěšinu přibližně ve třetině svahu nad Poštovskou) a pustil se do práce.Vykopat jámu správné velikosti (dle rad zahrádkářů 80x80x80cm!) se dalo zvládnout v první části trasy, kde se
stromky sázely mezi silnici a pole, ovšem v jílovité a kamenité zemině svahu musela pomoci
technika. V průběhu práce nám přišla zazpívat Malá lidová muzika ze ZUŠ Chrást, která
nám představila ukázku z nového pásma včetně písně o kyšických žencích, kteří jdou z pole.
My jsme se ale museli po pěvecké pauze ještě vrátit do práce, dosadit poslední stromky.
Na závěr nás čekalo společné posezení v hospodě Pod lípou, kde bylo zajištěno drobné
občerstvení,vdolky, čaj i pivo.
Podél Poštovské jsme společně zasadili celkem 33 stromů – různé druhy švestek, špendlíky,
blumy, třešně, višně, jabloně, ale i jedlé jeřabiny a aronii. Až za rok či dva půjdete na procházku k Ejpovickému jezeru a bude Vás zajímat, kdo vysadil strom, z kterého si právě trháte
sladké plody, prozradí Vám to cedulky umístěné u každého stromu.
Martina Beranová, starostka obce
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Z jednání zastupitelů obce
Na jednání dne 30. 9. 2019 zastupitelé obce projednali a schválili:
• znění smlouvy mezi obcí Kyšice a společností Situli o zřízení služebnosti na pozemcích
parc. č. 183/1, 243/36, 889/1 a 889/3 a pověřili starostku obce podpisem této smlouvy.
Zároveň ji pověřili uzavřením dohody o mimosoudním řešení sporu.
• přijetí dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí mezi obcí Kyšice a společností ABATO SERVIS s. r. o., který umožní převzetí infrastruktury ve třech etapách při zachování
celkové částky za převzetí, a pověřili starostku obce podpisem dodatku.
• prodej pozemku parc. č. 833/16 v k. ú. Kyšice u Plzně společnosti Gridservices za částku
44.220 Kč bez DPH a pověřili starostku obce podepsáním smlouvy o prodeji.
• znění kupní smlouvy č. P/PL/2015/10726 mezi obcí Kyšice a Českou republikou – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových a pověřili starostku obce jejím podpisem.
• rozpočtové opatření č. 4/2019.
• stanovení limitu počtu zaměstnanců obce Kyšice na 3,5 úvazku.
• Memorandum o vzájemné spolupráci v cestovním ruchu mezi obcí Kyšice a statutárním
městem Plzeň a pověřili starostku obce jeho podepsáním.
• výběr dodavatele stavebních prací na projektu Prodloužení kanalizace Letkovská – společnost BAGGER za cenu 1.317.519 Kč + DPH a pověřili starostku obce uzavřením
smlouvy se společností BAGGER.
• Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. a pověřili starostku
obce jeho podepsáním.
Magda Cubrová, referentka OÚ Kyšice

Obec Kyšice přijme brigádnici/brigádníka na úklid prostor v kulturním domě v Kyšicích. Bližší informace na OÚ Kyšice, Horní Náves 136, tel: 377945325, obec@kysice.eu

Korela chocholatá
Na konci srpna byla v obci odchycena Korela chocholatá. Papoušek je v dobrém zdravotním stavu. Pokud na fotografii poznáváte člena Vaší rodiny, přihlašte se o něj na obecním úřadě.
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Štemberovu čeká
nový vodovodní řad
Přestože terénní úpravy Štemberovy ulice
měly být dokončeny do konce května, firma
OMEGA C+M provedla poslední asfaltování
překopů až v polovině září. A to i přes opakované urgence ze strany obecního úřadu.
Samozřejmě se toto zpoždění odrazí i na výsledné ceně za dílo, neboť obec dodržuje
zákon a jak se již firma OMEGA C+M přesvědčila, jedná s péčí řádného hospodáře.
Ale klidu si zde žijící občané dlouho neužili.
V pondělí 14. října začala stejná firma s pracemi na opravě (výměně) vodovodního řadu
pro VaK, a.s. Předběžné datum dokončení má
být do konce listopadu letošního roku.

Část místních komunikací
se zbavila výtluků
V průběhu září byly opraveny některé místní komunikace. Lépe se nyní jezdí v ulici
Čiperova, Lesní, Pod Vranovou, Stará Ulička, Na Čermu i Za Humny. Opraveny byly
i povrchy v křižovatce Na Draha - Jedlová
a Na Kamení - Pod Vranovou i část ulice Zahradní. Druhá část Zahradní a celá Polní zůstala v původním stavu, přestože jsme jejím
obyvatelům opravu slibovali, neboť zatím nedošlo k dohodě s vlastníkem pozemků pod
komunikacemi.V opravách místních komunikací budeme pokračovat v příštím roce.

V petici proti výstavbě skladů
nás podpořili i sousední obce
Proti rozhodnutí Odboru stavebně správního Magistrátu města Plzně o schválení
změny územního rozhodnutí pro společnost SITULI se odvolala Obec Kyšice, ČEPS
a 191 občanů Kyšic a Červeného Hrádku.

Zároveň vznikl petiční výbor, který inicioval
petici určenou radním Plzně i Plzeňského
kraje, která dávala jasně najevo nesouhlas
s výstavbou skladových hal nazývaných internetovými obchody a nákupními centry
a vyzvala radní obou institucí k zamítnutí
rozhodnutí o schválení změny. K petici připojilo svůj podpis celkem 1607 lidí, podpořili ji nejen kyšičtí, ale i obyvatelé sousedních
obcí a měst. Nyní běží lhůta pro rozhodnutí
Plzeňského kraje, o výsledku Vás budeme
informovat.

V Kyšicích již žije
více než 1000 obyvatel
Již několik let se počet obyvatel Kyšic blížil
tisícovce, ale statistiky na konci roku vždy
neúprosně ukazovaly číslo začínající devítkou. Letos se však situace změní, neboť již
začátkem října jsme překročili hranici 1000
obyvatel. Co to pro obec znamená? Samozřejmě zlepšení rozpočtu, který následně
umožní vyšší investice do oprav, údržby
i případné nové výstavby.

Důležité informace
k bioodpadu
Do konce září probíhala na webových
stránkách obce anketa o preferovaném
způsobu likvidace bioodpadu v naší obci.
Od samého začátku spolu soutěžily pouze
dvě varianty – nákup kompostérů pro domácnosti a umístění popelnic na bioodpad
k jednotlivým nemovitostem. Konečný výsledek sice upřednostnil kompostéry, ale
jednalo se o těsné vítězství.V anketě celkem
hlasovalo 110 občanů, 53% jich vybralo jako
ideální způsob likvidace bioodpadu domácí kompostér, 44% popelnici na bioodpad
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a jen 3% rozšíření počtu velkoobjemových
kontejnerů.Vzhledem k výsledkům hlasování obec podá žádost o dotaci na kompostéry, ale zároveň bude jednat i se společností EKOSEPAR o možnosti umístit před
část nemovitostí popelnice na bioodpad
a zajistit jejich pravidelný svoz. Zároveň se
Zpravodajem proto dostáváte i dotazník,
o jehož vyplnění a doručení na obecní úřad
Vás žádáme do 31. 10.

roztančil Rambanbám. Mezi jednotlivými kapelami zpívala Bohunka Sommerová. Na kyšickou Náves přišlo v průběhu večera více
než 300 místních, ale i přespolních, a kromě
hudebních vystoupení pro ně byla připravena samozřejmě i dobrá káva a sladký koláč.
Z KAFE nám jistě vznikne tradiční letní akce.

Mezi bioodpad patří i větve stromů a keřů
ze zahrad. Tyto je možné po předchozí domluvě zdarma uložit na k tomu určeném
obecním pozemku. Odvoz si můžete zajistit
sami, případně Vám je za úplatu odvezeme
obecním traktůrkem.

Územní plán obce
V listopadu nás čeká druhé veřejné projednání návrhu Územního plánu obce.
Všichni občané mají možnost se s návrhem
na obecním úřadu (nebo na webu obce) seznámit, prohlédnout si výkresové části, pročíst si podrobné informace k jednotlivým
částem území. Na veřejném projednání, které se uskuteční 19. listopadu od 16 hodin
v malém sále kulturního domu, se můžete
zeptat na případné nejasnosti. Projednávat
se ale budou pouze ty části návrhu územního plánu, které se od minulého projednání
změnily na základě podaným podnětů.

Proběhlé kulturní
a společenské akce
V sobotu 2. srpna se uskutečnil 1. ročník
KAFE, hudebního festivalu sdružujícího
kapely, jejichž muzikanti žijí v Kyšicích. Večer zahájila kapela Lignit, po ní následovala
Krutá bída a na konci všechny přítomné
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Ve druhé polovině srpna do Kyšic zavítali
již poosmé dobrovolníci z Čech, Francie,
Turecka, Španělska, Ruska a Maďarska, aby
pomohli s vedením příměstských letních
táborů a připravili dětské odpoledne Loučení s prázdninami. Princip dobrovolnictví,
který pořádáním workcampů naše obec
podporuje, je založen na principu ochotně
poskytnuté bezplatné pomoci. Zahraniční
studenti (ale dobrovolníky mohou být i pracující dospělí) přijedou do vybrané země,
kde zdarma – pouze za ubytování a stravu –
pomáhají. Odtud vznikl i název workcamp –
pracovní tábor, který svým účastníkům dává
příležitost seznámit se s kulturou dané
země, získat nové přátele, zdokonalit se
v angličtině. Stejnou možnost mají i naši studenti (od 15 let) či zájemci z řad dospělých.
Chcete-li takto vyjet do zahraničí a pomoci
tam, kde je potřeba, podívejte se na webové
stránky neziskové organizace inexsda.cz.

zprávy z obce

Poslední dva týdny v srpnu se všechny děti
mohly zúčastnit příměstských letních táborů, které pro ně připravily Eliška a Šárka
Beranovy a Bětka Sovová. První týden určený dětem ve věku od šesti do dvanácti let
patřil hledání pirátského pokladu. Na děti,
jejich vedoucí i všechny dobrovolníky, kteří
z organizací pomáhali a „nutili“ děti mluvit
anglicky, čekala společná a fyzicky náročná
plavba na Ostrov pokladů, cesta divokou
džunglí (ZOO), únik ze zajetí pirátů i honba
za pokladem.V ZOO se děti společně vyfotily u žiraf, neboť právě těm naše obec zajistila potravu na celou letošní zimu. (ZOO
si v létě vyřezala náletové stromky z kraje
kyšického lesa, které pro žirafy zamrazila.)
Druhý týden byl mnohem více zaměřen
na angličtinu a děti při něm společně se zahraničními dobrovolníky připravily i sobotní
Loučení s prázdninami, odpoledne plné her
a soutěží. Děti i rodiče příměstské tábory
velmi chválili a jistě je potěší, že obec získala
na příští tři roky dotaci z prostředků EU
a státního rozpočtu na podporu prorodinných opatření – příměstských letních táborů. V příštím roce proběhne jeden v průběhu jarních prázdnin a 4 v průběhu letních.
Historické odpoledne je již tradiční akcí,
která má své stálé příznivce. Proto se i přes
nepřízeň počasí v sobotu 7. září kyšická

náves zaplnila diváky obdivujícími rytíře
na koních, kouzelníka, provazochodce. Děti
okouzlily obrovské loutky i možnost stát
se pravým princem či princeznou. Teplé
zelňáky, topinky i lívance, které stejně jako
v předcházejících letech zajistili nadšenci
z řad kyšických a jejich přátel, byly v chladném odpoledni vítaným občerstvením.
(Stejně jako teplá medovina.) Bohatý program celého odpoledne a večera zakončilo
slavnostní otevření a možnost prohlídky
kapličky sv. Vavřince.
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Od června loňského roku se v naší obci narodilo 12 dětí, které jsme 4. října slavnostně
přivítali. Tradičního vítání občánků se zúčastnili téměř všichni. Kulturní program pro
děti, jejich rodiče i prarodiče připravili žáci
ZUŠ Chrást. Všem dětem přejeme, aby se
jim u nás v Kyšicích krásně žilo.

Plánované kulturní a společenské akce
V nejbližších týdnech se v obci uskuteční
následné kulturní a společenské akce:
Konec října bude ve znamení tance – do velkého sálu KD se v sobotu 26. října můžete
přijít pobavit a zatančit si na Hubertskou,
v pondělí 28. října odpoledne pak na tradiční Posvícenskou pořádanou Českým
svazem žen. Obě taneční zábavy jsou dobře
známy nejenom svou výbornou organizací,
ale i bohatou tombolou.
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Odpoledne 23. listopadu se malý sál KD
promění ve velkou dílnu, kde si pod dohledem šikovných žen z Korálkovny budete
moci vytvořit adventní výzdobu. Samozřejmě budete mít i možnost zakoupit si krásné
dárky a posedět u kávy či čaje se sousedy.
V neděli 24. listopadu je pro všechny občany starší 65 let připraveno společné setkání,
kde budou mít možnost zeptat se zastupitelů na vše, co je zajímá, vzájemně si popovídat, poslechnout si příjemnou hudbu.
V době adventu je pro děti připravena
Mikulášská (30.11.), pro všechny pak koncert ZUŠ a rozsvěcení vánočního stromu
u obecního úřadu (2.12.), zpívání dětí z MŠ
a rozdávání Betlémského světla u obecního
úřadu (23.12.)
Martina Beranová

Ozvěny listopadu 1989
Letošní rok si připomínáme 30. výročí pádu komunismu ve východní Evropě, kdy
po změnách v Polsku v červnu 1989, v Maďarsku v říjnu 1989 a pádu Berlínské zdi
9.11.1989, došlo i u nás k překotným událostem mezi 17. a 27. listopadem a během pouhých deseti dnů naše země přehodila pomyslnou výhybku totalitní trasy
a z takzvané normalizace (stagnace), se náš „vlak“ rozjel směrem k demokracii
a prosperitě.
Jak se dnes ukazuje, je to trasa nadmíru obtížná. Naše parní lokomotiva občas
postrádá páru, sem tam se zakucká a častokrát koriguje směr. Ale já osobně jedu
v tomto vlaku moc rád. A vzhledem k mojí povaze nevydržím jen tak sedět. Sem
tam pomůžu unavenému kotelníkovi přikládat, aktivně kontroluji nastavení výhybek,
hlasuji o strojvedoucích, diskutuji s ostatními spolucestujícími. Ale ještě raději bych

Počasí (kronika obce Kyšice 1989…i s dobovými chybami)

Kronika města Rokycany (popisující tehdejší tradiční problém v centrálním plánování a lokálním zásobování)
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přepřáhnul na modernější typ lokomotivy, abychom se rychleji posunuli v naší cestě, na kterou jsme si v listopadu 1989 kupovali svoji jízdenku a o které již začínají
někteří unavení cestující pochybovat.
Ano, v průběhu jízdy se ukázalo, že je to spíše cesta. A že do konečné destinace El
Dorado asi nedojedeme. Ale i cesta může být cíl. Obzvláště pokud si jí sami určujeme a neurčuje jí za nás někdo jiný.
V těchto a následujících dnech zajisté uslyšíte mnoho informací vztahujících se
k listopadu 1989. Já bych se ale rád vrátil právě do okamžiku, kdy jsme stáli ve frontě na nádraží a dychtivě očekávali nákup naší jízdenky. Tak si ho připomeňme.

Kronika obce Kyšice (rok 1989)
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1. program ČST
8.50 – Zprávy
9.00 – Sejdeme se na Vlachovce
9.40 – ČERNÝ STÍN VESUVU (3.)
Italský kriminální seriál odhalující tajné machinace
neapolského podsvětí.
10.35 – Maják
Aktuální beseda nad dopisy diváků
11.15 – Teletext
Přestávka od 11.20 do 15.40
15.40 – Deset minut pro vás
Laserový skalpel
15.50 – Pohybem ke zdraví
Hokejbal
15.55. – O vědě a technice
Bílkovina z listů
Jak tě zachránit, Země?
16.30 – Teletext
16.40 – Ekologie všemi pády
Člověk a životní prostředí.
Vzdělávací cyklus.
17.15 – Kolega z pokoje č. 105
Dokumentární pořad o životě Jana Opletala
18.20 – Zemědělský rok
Publicistický magazín
19.00 – Večerníček
Pásli ovce Valaši
19.10 – Hospodářský zápisník
19.20 – Předpověď počasí
19.25 – Přehled večerních pořadů
19.30 – Televizní noviny
20.00 – Život v přírodě
Fauna Austrálie (1.)
20.25 - ČERNÝ STÍN
VESUVU (3.)
Italský kriminální seriál odhalující tajné
machinace neapolského podsvětí.
21.20 – Festival tance a přátelství
Přímý přenos prvního večera 20. ročníku mezinárodní
soutěže ve společenském tanci z Ústí nad Labem
22.10 – Hrad Beckov
O národní kulturní památce
22.20 – 3x víc nebo nic
Soutěžní pořad
23.00 – Zprávy
23.10 - …a na závěr pořad pro zájemce…
HVĚZDY HUDEBNÍHO OLYMPU (2.)
Záznam koncertu sovětských populárních skupin
a sólistů
0.15 – Závěr vysílání

2, program ČST
9.00 – TVŠ – Za tajemstvím obrázků
Pro 3. roč. ZŠ – výtvarná výchova
9.20 – Vysílání pro mateřské školy
Pásma pohádek, písniček a povídání pro děti
předškolního věku
9.55 – TVŠ – Rozmanitost přírodních oblastí
na zemi
Pro 4. roč. ZŠ – vlastivěda
PRO ŠKOLNÍ VIDEOTÉKY
S technikou jsme kamarádi
10.15 – Co pan Morse netušil
10.35 – Předkové a potomci Vinnetoua (1. – 3.)
Přestávka od 11.45 do 15.20
15.20 – Jedničky a šestky
Soutěž pro děti.
16.00 – ČSSR – ISLAND
Přímý přenos mezistátního turnaje házené mužů
o Pohár SNP
(Bratislava)
17.30 – Minuty dne
17.40 – Ježek
Přírodopisný film
17.50 – J. Knitlová
PŘEKVAPENÍ
Televizní hra o vztazích rodičů a dospívajících dětí.
18.40 – Pražský večerník
19.05 – Přehled večerních pořadů
19.10 – Cvičme, cvičme strečink
(Bratislava)
19.20 – Tóny pro Vás
19.30 – Televizní noviny
20.00 – Televizní klub mladých
Klubparáda
21.00 – Křeslo pro hosta
O své práci a životních prožitcích vypráví národní
umělec Rudolf Hrušínský
21.30 – Aktuality
22.00 – 24 hodin ve světě
22.15 – NÁVRAT RŮŽOVÉHO PANTERA
Britská filmová komedie o nešikovném policejním
inspektorovi.
0.15 – Závěr vysílání

Televizní program 17.11.1989 (pátek)…kromě dvou programů československé televize vysílala v této
době televizní signál rovněž sovětská televize, kterou později v roce 1990 nahradil program OK3
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Dobové foto: Fotobanka Profimedia

1.1.1989
1.1.1989
22.11.1989
23.11.1989
27.11.1989
28.11.1989
29.11.1989

Demonstrace protisocialistických sil v Praze: komu vlastně slouží?
Občané našeho kraje odsuzují poslední události v Praze.
Dopis milicionářů ústřednímu výboru KSČ“
Informace o připravenosti zásahu milicionářů silou
Lidé na náměstí
Snažme se navzájem pochopit
otevřený dopis Václavu Havlovi psaný zaměstnanci
z Kaznějova
Aktivizace Občanského fóra

Vybrané titulky z deníku Pravda (Orgánu západočeského KV KSČ … tiskoviny krajského výboru
Komunistické Strany Československa) … demonstrující překotný vývoj ve společnosti a v redakci,
který gradoval výměnou jejího vedení dne 28.11.)

Soutěž:
Jaký byl výsledek mezistátního utkání mužů v házené mezi ČSSR a Islandem
v rámci poháru SNP vysílaného 17. 11. 1989 v 16.00h na 2. programu?
Odpověď:Vyhráli jsme 23:21
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Kronika obce Kyšice (rok 1989)
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ze sportu
KYŠIČTÍ NÁRODNÍ HÁZENKÁŘI MAJÍ NAPILNO
31. ROČNÍK TURNAJE GENERACÍ – SOBOTA 17. 8. 2019
V sobotu 17. 8. 2019 se uskutečnil již 31. ročník tradičního TURNAJE GENERACÍ.
V rámci turnaje se tradičně utkala družstva do 20ti let, do 30ti let, do 40ti let a nad
40 let.
A výsledky jednotlivých utkání? Ty nebyly vůbec důležité, smyslem turnaje je setkání
bývalých a současných házenkářů, setkání starých přátel, kteří se právě třeba i ten
rok nevidí. Po skončení turnaje následovalo posezení.
SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2019/2020
V neděli 25. 8. 2019 odstartoval utkáním B družstva mužů ve Vřeskovicích pro naše
družstva soutěžní ročník 2019/2020.
Družstvo A mužů vstoupilo do 2. ligy velmi dobře a po odehraných šesti utkáních
doposud nepoznalo hořkost porážky. S bilancí 3 výher a 3 remíz se drží v popředí průběžné tabulky 2. ligy s 9 body při skóre 102:84 a nadále je mezi kandidáty
na postup do 1. ligy.
Družstvo B mužů vstoupilo do Oblastního přeboru dvěma výhrami, na které bohužel nedokázalo navázat a v následujících čtyřech utkáních odešlo bez bodu. S bilancí
2 výher a 4 proher je s 4 body při skóre 117:133 na 8. místě průběžné tabulky.
Družstvo žen vstoupilo do Oblastního přeboru velmi dobře a po pěti odehraných
kolech je s bilancí 3 výher, 1 remízy a 1 prohry se 7 body při skóre 93:70 na 2. místě
průběžné tabulky.
Družstvo dorostenek má po čtyřech odehraných kolech na kontě 1 výhru a 3 prohry a s bilancí 2 bodů při skóre 57:74 je na předposledním místě průběžné tabulky.
Družstvo starších žaček se po odehraných pěti kolech drží uprostřed průběžné
tabulky s bilancí 3 výher a 2 proher s 2 body při skóre 76:79.
Družstvo starších žáků vstoupilo do Oblastního přeboru velmi dobře, dvě přesvědčivé výhry zařadili starší žáky do popředí tabulky.Ve třetím kole přišla domácí
prohra se suverénem soutěže TJ Božkov a ve čtvrtém kole z důvodu absence a vel-
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ké marodky v podstatě téměř družstvo mladších žáků “urvalo“ bod v Tymákově.
V pátém kole nestačili starší žáci doma na Přeštice a s bilancí 2 výher, 1 remízy a 2
proher s 5 body při skóre 87:74 jsou starší žáci na 3. místě průběžné tabulky.
Družstvo mladších žaček je po odehraných čtyřech kolech s bilancí 1 výhry a 3
proher s 2 body při skóre 39:56 ve spodních patrech průběžné tabulky.
Družstvo mladších žáků vstoupilo do Oblastního přeboru fantasticky a je pro nás
asi největším podzimním překvapením. V prvních sedmi kolech si připsalo sedm
přesvědčivých výher a po zásluze je družstvo mladších žáků s bilancí 14 bodů při
skóre 135:44 na 1. místě průběžné tabulky.

florbal
Hledáme další zájemce o florbal v Kyšické tělocvičně. Hrajeme každé pondělí od 19:30
do 21 hod.
Stabilní jádro je složeno z Kyšických a Dýšinských 40cátníků, ale hrají s námi i 20letí kluci,
kterými se snažíme stav dočasně doplnit.
Proto rádi uvítáme hráče, kteří chtějí hrát s námi pro zábavu.

Kyšický zpravodaj
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Hasičské novinky
Mladí hasiči
Mladí hasiči v září začali novou sezonu trénování. Na podzim trénujeme hlavně hasičskou všestrannost, která se skládá ze sportovních a vědomostních disciplín. Pro
nové členy a členky bývá ze začátku náročné naučit se mnoho nových dovedností,
ale pokud děti chtějí, vždy to zvládnou. Ještě se ale vrátíme na konec jara. Na začátku června jsme se s dětmi zúčastnili okrskových závodů v požárním útoku v Dolanech.Tato disciplína děti nejvíce baví a bývá to většinou vidět i na výsledcích. Letos
jsme přihlásili tři družstva mladších žáků, a na poslední chvíli jsme sestavili i družstvo přípravky. U dvou družstev mladších žáků to nevyšlo podle představ a umístili
se na osmém a devátém místě. Naproti tomu se třetímu družstvu útok povedl
a bylo třetí. Přípravka výborným výkonem zvítězila. Hned další červnový víkend
jsme vyrazili na naše pravidelné hasičské soustředění. Znovu jsme jeli do Cheznovic do areálu Svatý Štěpán. Máme tady vše, co potřebujeme. Slušné ubytování,
výbornou celodenní stravu; blízko je i rybník na koupání. Hlavně tu máme prostor
na všechny naše aktivity. Letos přijelo celkem 15 dětí. Program byl nabitý a počasí
nám přálo. Prostě se soustředění opět povedlo. Poslední akcí jara bylo na konci
června grilování na cvičišti. Ugrilovali jsme si s dětmi a jejich rodiči výborné maso,
a zakončili tím jarní sezonu.
Za SDH Kyšice Alena a Jan Navrátilovi
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28. září 2019
Zastupitelé včetně zaměstnankyně našeho obecního úřadu přemýšleli nad oslavou
státního svátku a přišla jim vhod nabídka Obce Dýšiné na akci společné vycházky,
resp. na společný cíl vycházky v autokempu DIANA v Ejpovicích. K této akci byly
vyzvány ještě obce Ejpovice a Klabava, které nabídku též přijaly.
V 10:30 hodin se pod obecním úřadem sešla skupinka osmi lidí a tří psů a všichni
společně se vydali na pochod. Cestou si účastníci prohlédli část areálu golfového
hřiště a zavzpomínali, jak se tato část bývalého areálu závodu Škoda Ejpovice změnila k lepšímu. Bohužel cestou bylo také ke spatření několik nešvarů občanů z okolí
– vypouštění odpadních vod do řeky a černé skládky v katastru naší obce.
Na Dianu dorazila skupina kyšických jako druhá, dýšinští se již v příjemném prostředí restaurace občerstvovali. Bylo jich také osm, ovšem bez obranářů (psů).
Marně byli vyhlíženi další turisté z Ejpovic a Klabavy. Ovšem na osvětě si dali ejpovičtí záležet.V Radnicích si jejich inzerátu všiml starší pán a rozhodl se „Kroky pro
demokracii“ podpořit.Vydal se vlakem do Ejpovic, kde čekal na účastníky pochodu
před obecním úřadem. Když se ani po hodině čekání nedočkal, vydal se na Dianu
sám.Vysloužil si obdiv ostatních.

Honební společenstvo Kyšice Ejpovice
srdečně zve na

Hubertskou
zábavu,
která se bude konat 26.10.2019
v KD Kyšice od 20,00 hod.

K tanci a poslechu zahraje kapela Dlouhý
flám.
Bohatá zvěřinová tombola
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OÚ Chrást
ve spolupráci s Fler.cz
a Klubem rukodělných prací
a technik Ruprt
pořádá

vánoční

JARMARK
v Chrástu u Plzně

23.11. 2019
od 9 do 17 hod

v Lidovém domě (Vilová 263)
Přijďte si nakoupit originální
ručně dělané výrobky
tvořivé dílny pro děti
vstup zdarma

www.fler.cz

