listopad 2018

kyšický
zpravodaj

Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou první zpravodaj po komunálních volbách. Ráda bych Vám všem, kteří
jste k volbám přišli, poděkovala. Rozhodli jste, jak bude vypadat kyšické zastupitelstvo v následujících čtyřech letech, a my si velmi vážíme vaší důvěry a uděláme vše proto, abychom
ji nezklamali.
Při zastupitelstvu obce budou pracovat dva výbory – ﬁnanční a kontrolní, které jsou ze zákona povinné, a stavební komise. Uvědomujeme si, že naše práce nebude jednoduchá, ale já
osobně jsem přesvědčena, že všichni zvolení zastupitelé, a společně s nimi i členové výborů
a komise, budou své funkce vykonávat svědomitě a zodpovědně v zájmu obce a svých spoluobčanů. Před námi je mnoho nových, ale i nedokončených úkolů, o kterých Vás budeme,
jak uvidíte již v tomto zpravodaji, pravidelně informovat. Samozřejmě zde i nadále najdete
informace o činnosti spolků, o proběhlých i nadcházejících kulturních a společenských akcích.
Domníváme se, že otevřená komunikace je základem spokojenosti nás všech, a proto uvítáme i vaše náměty a připomínky. Můžete se s nimi obracet na každého z nás, nebo můžete
přímo zajít na Obecní úřad či napsat do zpravodaje.
Vážení spoluobčané, přeji Vám klidný adventní čas, příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
Martina Beranová, starostka obce
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Z jednání zastupitelů obce
Na jednání dne 26. 9. 2018 zastupitelé obce
1. projednali a schválili:
• rozpočtové opatření č. 6/2018.
• zpracování územní studie Kyšice – jihovýchod.
Kontrola předcházejících usnesení:
• nákup malotraktoru byl uskutečněn 31.7.2018 v ceně 568.095,-Kč (80.000,-Kč bylo
vráceno za odkup starého traktoru).
• nákup travní sekačky byl uskutečněn 4.9.2018 v ceně 470.689,-Kč.
• smlouva o realizaci výstavby kanalizace a vodovodu v ulici Jižní za cenu 5.053.995,- Kč
podepsána.
• smlouva o rozšíření zakázky na opravu kanalizace v ulici Štemberova o úsek v délce
115 metrů od ulice Na Draha směrem k ulici Ejpovická za cenu 846.886,-Kč podepsána.
• smlouva o dodávce CAS pro jednotku SDH Kyšice za cenu 5.525.000,-Kč podepsána.
• smlouva na osazení prvků dětského hřiště za cenu 637.575,-Kč podepsána.
• smlouva na realizaci zakázky „Pořízení datových sad účelové mapy povrchové situace a dat kanalizační infrastruktury na území obce Kyšice“ s předpokládanou cenou
825.508,-Kč podepsána.
• přestěhování Pošty Partner do budovy obecního úřadu – neproběhlo, nebyly zahájeny
ani přípravné práce
• dodávka pergoly o rozměrech 6x6m za cenu 97.763,-Kč objednána.
Diskuze:
• dotaz na zbudování vodovodu na Návsi – zpracovává se studie, následně bude zadána
stavební dokumentace.
• dotaz na opravu kanalizace ve Štemberově ulici – v současné době se opravuje kanalizace v této ulici, následně stejná ﬁrma bude budovat kanalizaci a vodovod v ulici Jižní
a poté se vrátí na opravu vodovodu do ulice Štemberova.
• upozornění na problematiku zvýšeného provozu v ulici Na Čermu, žádost o zajištění
zákazu vjezdu či jednosměrného provozu. Zároveň žádost o řádné předání funkce
novému vedení obce, aby nezapadly problémy, které jsou v řešení – starosta slíbil vypracovat předávací dokument.
• kritika nové výstavby v obci, zohlednění v novém zpracování územního plánu – návrh
ÚP je zpracován, občané se k němu budou moci vyjádřit.
Na jednání dne 5. 11. 2018 zastupitelé obce
1. projednali a schválili:
• počet místostarostů v dalším volebním období - jeden místostarosta.
• dlouhodobě uvolněnou funkci pro starostu obce.
• veřejnou volbu starosty a místostarosty. V případě více návrhů proběhne hlasování
o jednotlivých kandidátech v abecedním pořadí kandidátů.
• Mgr. Martina Beranová zvolena starostkou obce.
• Jan Navrátil zvolen místostarostou obce.
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• počet členů ﬁnančního a kontrolního výboru a komise v počtu tří členů.
• Jana Hradská zvolena předsedkyní kontrolního výboru.
• ustanovení stavební komise.
• Ing.Václav Kališ zvolen předsedou stavební komise.
• odměny zastupitelům ve výši 1.000,- Kč.
• odměny předsedům výborů a komisí ve výši 2.000,- Kč.
• odměny místostarostovi obce ve výši 10.000,- Kč.
2. uložili:
• předsedkyni kontrolního výboru a předsedovi stavební komise doplnit do příštího jednání zastupitelů členy výboru a komise.
• Mgr. Martině Beranové plnit ve volebním období 2018-2022 funkci určeného zastupitele
v procesu pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů
obce dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Diskuze:
• upozornění na chybějící lavičky na nových zastávkách MHD – budou se dokupovat.
• kritika stavebních prací v obci – bude kontrolovat stavební komise.
Magda Cubrová, referentka OÚ Kyšice

CO BUDE NÁSLEDOVAT?
To je otázka, kterou si v současné době kladou kyšičtí občané – voliči, kteří v říjnových volbách dali svůj hlas kandidátům „Společně pro Kyšice“.
Je to otázka bezesporu v současné době na místě, protože ve schváleném programu tohoto
hnutí jsou velmi náročné a konkrétní cíle, které vychází z potřeb občanů obce, a jejich postupné naplňování je nutné od počátku volebního období. Je to např. vybudování sběrného dvora,
kompostárny, zlepšení stavu kolem kontejnerů na odpad, vybudování bytů pro kyšické seniory
i řada dalších. Cílem nově zvoleného zastupitelstva je také zlepšení vztahů s občany, se kterými
se chce radit o zásadních otázkách rozvoje obce. Úkolů a starostí má zastupitelstvo dostatek.
Zatím jsou tyto cíle jen na papíře, voliči však očekávají, kdy se dozví, kdy a jak budou tyto cíle
rozpracovány, postupně řešeny a realizovány.
To bude jistě úkolem všech zastupitelů, každého jedince, který dostal od voličů důvěru.Velice
významnou a nenahraditelnou úlohu v řešení těchto úkolů má starostka obce.
Považuji za potřebné napsat, jak budou přijaté úkoly plněny, bude záležet na každém občanu obce,
jak přispěje svojí prací nebo i námětem či názorem ke splnění těchto cílů. Příležitostí a možností
je určitě dostatek a věřím, že každá, i když třeba malá pomoc, bude zastupitelstvem vítaná.
Vážení občané – voliči, zamysleme se každý osobně, jak přispějeme, aby naše obec byla tou
nejhezčí v tomto kraji.
Josef Barčuk
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VÝSLEDKY ŘÍJNOVÝCH VOLEB
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE

Dne 5. a 6. října 2018 proběhly volby do zastupitelstev obcí.
Výsledky
Celkový počet voličů v obci........................................................................................................... 747
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky ....................................................... 443
Celkový počet odevzdaných úředních obálek ........................................................................... 442
Volební strana č. 1 – Společně pro Kyšice získala 75,37 % hlasů.
Volební strana č. 2 – Občanská demokratická strana získala 24,62 % hlasů.
Pořadí kandidátů
Volební strana č. 1 – Společně pro Kyšice
Jan Navrátil ............................................................................................................................. 305 hlasů
Mgr. Martina Beranová ......................................................................................................... 294 hlasů
Ing.Vladimír Novák ............................................................................................................... 284 hlasů
Ing. Petr Sedlák....................................................................................................................... 274 hlasů
Ing.Václav Kališ....................................................................................................................... 268 hlasů
Ing. Martin Cubr .................................................................................................................... 262 hlasů
Volební strana č. 2 – Občanská demokratická strana
Jana Hradská........................................................................................................................... 125 hlasů
Náhradníci
Volební strana č. 1 – Společně pro Kyšice .....................................................................Lucie Fritzová
Volební strana č. 2 – Občanská demokratická strana ............................................Bc. Jana Rajzrová

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

První kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se konalo souběžně s volbami do zastupitelstev
obcí. Druhé kolo voleb se konalo 12. a 13. října 2018.
Výsledky
Celkový počet voličů v obci...........................................................................................................746
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky .......................................................118
Celkový počet odevzdaných úředních obálek ...........................................................................118
Pořadí kandidátů
Ing. Mgr. Pavel Karpíšek ...........................................................................................................98 hlasů
Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.....................................................................................20 hlasů
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Jednotka sboru
dobrovolných hasičů
obce Kyšice
Události jednotky: Cvičení jednotky
23. 10. – členové jednotky cvičili na dvě události, dopravní nehodu a požár v železničním tunelu
na katastru obce Kyšice. Profesionální hasiči ze stanice Rokycany připravili pro dobrovolné jednotky
předurčené na zásah z portálu Ejpovice dvě hodiny teorie, která byla školena v garážích stanice
Rokycany, pak následoval přesun do tunelů a zde
následovala tří hodinová praxe. Nositelé s dýchací
technikou cvičili natažení 120 metrů hadicového vedení se třemi Cé proudy a likvidaci požáru.
Ostatní hasiči se učili sestavovat transportní vozíky pro případ dopravy potřebného materiálu
nebo pro evakuaci. Posledním krokem cvičení byla evakuace zraněných osob na nosítkách.
2. 11. a 4. 11. – strojníci dobrovolných a profesionálních jednotek v nočních hodinách nacvičovali průjezd tunelem cisternami, kde musela být jedna strana vozu v kolejišti. Jízd se účastnili i kyšičtí strojníci a měli možnost si projet tunel z portálu Ejpovice na portál Doubravka
a obráceně. Pro všechny zúčastněné to byla velká zkušenost.
6. 11. v 11:02 – byly prověřeny získané zkušenosti hasičů a strojníků všech jednotek určených pro zásah na portálech Doubravka a Ejpovice. Proběhlo velké prověřovací cvičení
všech složek IZS v tunelech. Na cvičení se podílelo 150 hasičů, 50 záchranářů, 50 policistů
a 46 dalších osob.
Událost: dopravní nehoda vlaku v severní tunelové
troubě mezi 3. a 4. propojkou. Zraněno bylo 65 cestujících (zranění neslučitelná se životem – 3, těžce
zranění – 10, středně zranění – 25, lehce zranění –
30 ) ze 130 cestujících. Kyšičtí se cvičení účastnili,
na místo události dojíždějí v případě neštěstí v prvním sledu společně se třemi jednotkami profesionálních hasičů. Úkolem jednotky byl transport raněných od vlaku na místo určení k evakuaci. Další jednotky zraněné vyváželi na portál Doubravka,
kde je ošetřovala záchranná služba. Po ošetření byli všichni odváženi do nemocnic v Plzni.
Za JSDH Robert Barták
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zprávy z obce
Uzavírka komunikací
Z důvodu výstavby vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Jižní, budou
uzavřeny komunikace:
• v termínu od 1. 12. 2018 do 2. 12. 2018
bude zcela uzavřena Letkovská ulice v úseku od křižovatky s Jižní ulicí za
křižovatku se Smrkovou ulicí. V tyto dny
nebude možné projet a objízdná trasa povede přes Ejpovice.
• v termínu od 26. 11. 2018 do 15. 12.
2018 budou probíhat stavební práce
v části Smrkové ulice – od ulice Letkovské za křižovatku s ulicí K Jandovo Skále. Komunikace zůstane průjezdná, ale je
nutná zvýšená opatrnost.

Výstavba vodovodního
a kanalizačního řadu
v ulici Jižní
V ulici Jižní byla 13. listopadu zahájena výstavba splaškové a dešťové kanalizace
a vodovodního řadu. Stavbu provádí ﬁrma
OMEGA C+M, která již pracovala ve Štemberově ulici. Dle smlouvy měla být stavba
dokončena do konce října. Bohužel již nyní
je zřejmé, že stavba nebude dokončena ani
do konce letošního roku.

Zastávky MHD
Jistě jste si všichni všimli nových zastávek
MHD. Tyto zastávky byly objednány ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Horní Berounka, Povodí Klabavy, jehož je obec
členem. Tento dobrovolný svazek nakoupil zastávky pro obce dle výběru starostů
a přispěl na ně z dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje
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2018. Kyšice získaly v rámci dotace 50%
z ceny zastávky umístěné na Horní Návsi.
Celková částka, kterou bude hradit obec
je 140.210,-Kč. Bohužel byly zastávky objednány bez laviček, takže občané nemají v současné době možnost se při čekání
na autobus posadit. Lavičky budou dodány
až začátkem příštího roku.
Za komplikace způsobené všemi výše
uvedenými skutečnostmi se občanům
omlouváme.

Územní plán
Jak jistě víte, bylo zpracováno a zastupiteli
schváleno zadání Územního plánu Kyšice.
Na tomto zadání se pracovalo již od roku
2016. Návrh ÚP zpracoval pan Ing. arch.
Václav Stašek, který jej odevzdal pro společné jednání. Toto jednání proběhlo dne
2. srpna na Magistrátu města Plzně, odboru
stavebně správním. K návrhu byla podána
stanoviska dotčených orgánů a připomínky
veřejnosti. Následně dojde k úpravě návrhu
ÚP Kyšice a dalšímu společnému jednání.
Nejdůležitější změny jsou: dojde k prověření možnosti zrušení ploch výroby a skladování Z11 a Z12 (směr Dýšina), doplnění
cyklotrasy do ÚP, doplnění hranice památkové zóny do ÚP, doplnění textové části
„ochrana hodnot vyplývajících z historického a urbanistického vývoje“ o regulativy –
tvar střechy, podmínky prostorového uspořádání staveb, omezení podlažnosti. Jedinou
změnou, ke které dojde v území Z16 (plocha, kde je ﬁrmou Situli plánována výstavba
internetových obchodů), je zpřesnění koridoru pro plánovaný obchvat Kyšic tak, aby
odpovídal stávajícímu ÚP.

zprávy z obce
Oprava sochy světce
z kapličky svatého Vavřince
Socha světce umístěná v kapličce
na Návsi, která již
byla v dosti špatném
stavu, byla opravena.
Cena opravy činila
41.900,- Kč. V současné době se pokoušíme zjistit, koho
socha znázorňuje.
Kniha, kterou světec
drží, totiž nepostačuje k jeho přesnému určení, neboť atribut knihy je vlastní mnoha svatým.
S restaurátorem byla dohodnuta i následná
oprava obou andělíčků.

Změny ve Zpravodaji
Zastupitelstvo obce děkuje paní Zuzaně
Zetkové, která se rozhodla pomoci s přípravou Kyšického zpravodaje a od příštího čísla se stává zatím jednočlennou
redakční radou. Dochází tedy k oddělení
redakční rady a zastupitelstva obce. Předpokládá se, že Zpravodaj bude vycházet
každé tři měsíce, následná uzávěrka je
do 10. února 2019.
Martina Beranová

inzerce
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ZASAZENÍ LÍPY
V letošním roce jsme oslavili 100. výročí vzniku Československa. Při této příležitosti se
po celé zemi sázely lípy jako připomínka této historické události. I naše obec se připojila
a 28. října jsme i přes nepřízeň počasí lípu na Návsi vysadili.Význam tohoto dne připomněl svým
projevem starosta obce Hynek Sladký a o slavnostní atmosféru se zpěvem postarala GUTTA.
Zajímavostí je, že se této oslavy účastnil i jihokorejský fotograf Forest, který v naší obci strávil
tři dny při své pouti (na kole) z Budapešti do Santiago de Compostella. Díky velmi milému
přijetí bude jistě na Kyšice vzpomínat jako na jedno z nejpříjemnějších míst Evropy.

UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ
1. SVĚTOVÉ VÁLKY
V neděli 11. listopadu se přesně ve 13.30 hodin rozezněl zvon kapličky na Návsi. Po dobu dvou
minut a dvaceti vteřin zněly zvony v celé republice k uctění památky obětem první světové války.

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE
V následných měsících se můžete těšit na mnoho kulturních a společenských akcí, které
pořádá obec, školy, jednotlivé spolky i aktivní občané.V sobotu 24. listopadu můžete vyrábět
a nakupovat adventní a vánoční ozdoby či drobné dárky při tvoření s Korálkovnou, v neděli
25. listopadu Vás v plzeňském Domě hudby čeká koncert Chrástecká hudební neděle pořádaný u příležitosti 45. výročí založení ZUŠ Chrást i křest CD Lidové muziky z Chrástu. O týden
později, v sobotu 1. prosince jistě všechny děti přijdou na Mikulášskou nadílku. V pondělí
3. prosince nás hudbou potěší ZUŠ Chrást, jejíž žáci budou hrát nejen v kulturním domě při
Vánočním koncertu, ale následně zazpívají i při slavnostním rozsvěcení vánočního stromku
u obecního úřadu. O čtrnáct dnů později, v pondělí 17. prosince si můžete přijít poslechnout
Vánoční přehrávku žáku ZUŠ Chrást a v neděli 23. prosince nezapomeňte přijít k obecnímu
úřadu, kde pro Vás děti z mateřské školy připravily pásmo vánočních písní a koled. Můžete si
zde společně s nimi zazpívat a domů si odnést betlémské světlo.
Po Vánocích, 28. prosince Český svaz žen připravil taneční Předsilvestrovkou zábavu.
V novém roce nás čeká Tříkrálový ples obcí Kyšice a Dýšina, který pořádáme hned 5. ledna.
Přesto věřím, že přijdete v hojném počtu. Čeká na Vás kulturní program i bohatá tombola.
Lístky bude možné zakoupit od 3. prosince na Obecním úřadu.
1. února pořádáme společně s obcí Tymákov výlet do Prahy na divadelní představení Letušky
v Paříži. Zájemci si mohou vstupenky rezervovat na Obecním úřadu. Cena včetně autobusové
dopravy je 500,-Kč. V sobotu 16. února TJ Sokol pořádá již tradiční Maškarní ples, v neděli
17. února pak Dětský maškarní bál.
V březnu nás čeká Masopust (9.3.), taneční zábava Jarní MDŽ (10.3.) a Hasičský bál (16.3.)
Martina Beranová
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OSLAVA 40.VÝROČÍ OTEVŘENÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY A 125.VÝROČÍ
ZALOŽENÍ OBECNÍ ŠKOLY V KYŠICÍCH
„Tak té naší mateřské škole je už vážně 40 let…“ Taková věta se ozvala 20. října v naší mateřské škole. Tento den se slavilo 40. výročí otevření mateřské školy a 125. výročí založení
Obecné školy v Kyšicích. A oslava to byla opravdu velkolepá. Již ve 12 hodin se otevřely
dveře pro všechny, kteří se chtěli podívat, popovídat si se spolužáky z Obecné školy, nebo
se tu setkat a zavzpomínat, jak trávili čas v mateřské škole. Slavnostní odpoledne zahájila
paní ředitelka přivítáním všech pozvaných hostů, rodičů, bývalých žáků a sponzorů. Mezi
přítomnými byli bývalé paní ředitelky a učitelky, bývalí pracovníci školy, starosta obce a ředitelé ZŠ Dýšina, ZUŠ Chrást, okolních MŠ a sponzoři školy. Všichni společně se podívali
na pěknou ochutnávku vystoupení dětí a po malém občerstvení pro děti se vydali na prohlídku mateřské školy.
Návštěvníci si mohli např. prohlédnout dobové fotograﬁe z dějin naší Obecné školy, znovu
si usednout do školní dřevěné lavice, prohlédnout si staré obrazy. Někteří se i našli na starých fotograﬁích. O svých pocitech a vzpomínkách si lidé mohli povyprávět v prvním patře
školy.
V přízemí v jídelně se snad našel každý. Zde byly připraveny všechny kroniky a obsáhlá fotodokumentace od roku 1978, tedy od otevření Mateřské školy v Kyšicích. Zde se
i po několika letech sešli bývalí a nynější zaměstnanci a zavzpomínali na minulá léta prožitá
v mateřské škole.
Všude po škole si mohli příchozí prohlížet dětské práce.
Pro děti z mateřské školy, tak i ty starší, kteří již k nám rádi docházely, bylo připraveno
ještě jedno překvapení - divadelní vystoupení Liška a vlk v podání divadla Hra v malém sále
kulturního domu.
Oslava to byla vážně povedená a věříme, že si u nás přišli na své opravdu všichni. Na památku si domů odnesli Pamětní list a bývalí zaměstnanci malou kytičku. Na celé akci se
podíleli všichni nynější zaměstnanci, tak i děti s jejich vystoupením. Ještě jednou jim děkuji
za přípravu oslavy, zřizovateli školy za vstřícnost, sponzorům za jejich příspěvky a mateřské
škole přeji spokojené rodiče a šťastné děti.
Vybrané fotograﬁe z oslavy 40. výročí otevření MŠ si můžete již nyní prohlédnout na webových stránkách obce.
A Vám všem občanům Kyšic přeji krásné adventní dny plné pohody, klidu a do nového roku
2019 hodně zdravíčka.
Vladimíra Kunešová, ředitelka MŠ
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I KYŠICE MĚLY SVÉHO SENÁTORA
Počátkem října letošního roku jsme volili část nových senátorů. Bylo tomu tak i v okrese
Plzeň-sever i v naší obci.
V této souvislosti chci občany obce informovat, že i naše obec měla v době 1. republiky svého
senátora. Bylo tomu v roce 1925, kdy strana Československých socialistů navrhla ze svého
středu kandidáta Vojtěcha Čiperu z čp. 99, který byl také řádně zvolen.
Kdo byl Vojtěch Čipera? V době zvolení mu bylo 56 let. Byl to zemědělec a hostinský v Kyšicích. 15. června v roce 1919 byl zvolen zastupitelem obce Kyšic. V této funkci i v jeho další
činnosti vykonal pro svoji obec mnoho prospěšné práce. Např. Byl u zrodu pomníku Jana
Husa na tehdejších „Drahách“, dnes zahrada u obecního úřadu. Kolem pomníku vybudoval
z vlastních ﬁnančních prostředků velkou zahradu, která svému účelu slouží do současné doby.
V této době byl Vojtěch Čipera jeden z hlavních politických a veřejných činitelů, a především
kyšický patriot. Za tuto činnost mu byla 6. července 1930 odhalena na jeho domě čp. 99 busta,
která je zde umístěna i v současné době.
Jeden z potomků Vojtěcha Čipery je pan Bohumil Čipera, v současné době 85letý, který v letech 1981–1985 zastával funkci předsedy Místního národního výboru. Dosud je občanem naší
obce, i když přechodně žije u své dcery ve Starém Plzenci.
Josef Barčuk
Zveme všechny babičky a dědečky, rodiče a hlavně děti na

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
V sobotu 1. 12. ve 14:30 hodin
ve velkém sále KD
Vstupné dospělí 50,- a děti 20,- Kč
Těší se na Vás čerti z Kyšic!
Mateřská škola

VÁNOCE JSOU KRÁSNÉ SVÁTKY,
VRACEJÍ NÁS V ČASE ZPÁTKY
Děti z MŠ Vás co nejsrdečněji zvou
v neděli 23. prosince 2018 v 16,30 hod.
na jejich vánoční vystoupení u Obecního úřadu.
V podvečer je možné zakoupit vánoční punč a čaj
a odnést si do Vašich domovů betlémské světlo.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Vám přeje kouzelné vánoční svátky plné štěstí a pohody.
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SLOVO ČESKÉHO SVAZU ŽEN
Blíží se konec roku 2018 a v této souvislosti jsme se zamýšlely nad činností naší organizace. Nepatříme mezi početně velké organizace, ani věkově mladé, ale naší snahou je podílet
na rozvoji kulturně výchovné činnosti v obci. Mnoho let jsme každým rokem organizovaly
jednu až dvě výstavy našich rukodělných prací. V poslední době jsme nenacházely, zejména
v návštěvnosti, dostatek podpory od místních občanů, takže v této oblasti aktivitu nevyvíjíme.
Trvalkou naší činnosti je organizování zábav, na kterých nám vyhrává pan Žákovec, a není bez
zajímavosti, že v naší obci hraje tato skupina bez přerušení 25 let. V průběhu každého roku
organizujeme tyto zábavy třikrát a někdy i čtyřikrát v roce. Začínáme v březnu oslavou MDŽ,
kdy každá účastnice dostane od nás kytičku. Dodržujeme tradici v organizování posvícenské
„Pěkné“ zábavy koncem října.Vánoční a předsilvestrovská zábava se stala tradicí a je o ni značný zájem. Pan Žákovec zahraje i oblíbené vánoční koledy, rozsvítí se vánoční strom.V letošním
roce se tato zábava koná 28. prosince. O tyto zábavy je mezi seniory velký zájem a rády k nám
jezdí ženy i muži z Radnic, Mirošova, Líšťan, Radčic, Hrádku u Rokycan, Tymákova, Letkova
i dalších míst. Na všech těchto zábavách dostanou účastníci malý, ale ručně ženami zpracovaný dárek. Na letošní „Pěkné“ zábavě to byla panenka. Účastníkům zábav se také líbí prostředí
v kulturním domě po rekonstrukci velkého sálu i sociální zařízení.
V další naší činnosti je organizování různých zájezdů i návštěvy různých společenských
a kulturních akcí ve městě Plzni. V této činnosti chceme pokračovat i v roce 2019 a hledáme další náměty pro naší práci, abychom i my přispěly ke spokojenosti našich občanů
i našich hostů z jiných míst.
Výbor ČSŽ Kyšice

VÁNOČNÍ AKCE ZUŠ CHRÁST V KYŠICÍCH

Vánoční koncert v Kyšicích bude mít tentokrát velmi slavnostní atmosféru. V pondělí
3. prosince od 16 hodin se totiž v malém sále KD poprvé rozezní zbrusu nové pianino
Petrof, které zakoupila obec Kyšice. Zároveň se rozloučíme s jeho předchůdcem, pianinem
značky Star, které v sále dlouhá léta sloužilo, ale bohužel už nesplňuje požadavky pro důstojné koncertování našich žáků. Srdečně vás tedy zveme na koncert, na který pak naváže
od 17:30 hodin rozsvícení vánočního stromu u obecního úřadu. Tady se představí zpěvačka
Bohumila Sommerová a naši žáci.
V pondělí 17.12. od 17 hodin vás pak do malého sálu KD zveme na Vánoční přehrávku, kde
si budete moci poslechnout, co se naši žáci od září naučili. Vystoupí zde děti, které navštěvují především naši pobočku v Dýšině.
Přijďte si zpříjemnit advent v Kyšicích tóny hudby a mějte krásné Vánoce.
Mgr. Jaroslava Čejková, ZUŠ Chrást
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ze sportu
Rok 2018 byl výsledkově nejúspěšnějším v historii kyšické národní házené:
• mladší žáci se stali v březnu VÍTĚZEM Zimního halového poháru České republiky 2018
a v červnu obhájili zimní prvenství a stali se MISTREM České republiky pro rok 2018,
• mladší žačky vybojovali na červnovém Poháru České republiky bronzové medaile
• starší žáci obsadili na domácím Poháru České republiky 5. místo.
• Ani v dospělých kategoriích jsme si nevedli vůbec špatně – muži „A“ obsadili konečné
3. místo ve druhé lize a ženy se v oblastním přeboru umístily na konečném 2. místě.

OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍ ČÁSTÍ
SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2018/2019
2. liga mužů sk. A
Muži A vstoupili do soutěžního ročníku 2018/2019 velmi dobře a od začátku soutěže se
drželi na předních místech 2. ligy. První prohru zaznamenali naši muži ve 3. kole, kdy nestačili v domácím utkání na družstvo TJ Sokol Tymákov B v poměru 15:17. O všechny body
dokázali naše muže připravit už jen vedoucí Příchovice a poslední třetí ztrátou bylo pro
naše muže závěrečné utkání podzimní části soutěžního ročníku, kdy podlehli v Mostu 19:14.
Zásluhou sedmi výher a tří proher přezimují muži A na velmi pěkném 3. místě tabulky
2. ligy mužů s bilancí 14 bodů při skóre 199:155.
Oblastní přebor mužů
Muži B nevstoupili do soutěžního ročníku 2018/2019, 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 2 soutěžní body za domácí vítězství
s družstvem TJ Dioss Nýřany B. Díky jedné výhře a sedmi prohrám přezimují muži B na předposledním 8. místě tabulky Oblastního přeboru mužů s bilancí 2 bodů při skóre 118:187.
Oblastní přebor žen
Družstvo žen vstoupilo do své třetí sezony po dvacetileté odmlce velmi dobře. Děvčata
první tři utkání dotáhla do vítězného konce a držela se na špici oblastního přeboru. První
prohru zaznamenala děvčata ve čtvrtém utkání, kdy nestačila na suveréna oblastního přeboru – družstvo TJ Božkov. Ve zbývajících třech utkáních oblastního přeboru se děvčatům
už tak nedařilo, děvčata nestačila na družstva Litic a Nezvěstic a s bilancí čtyř výher a tří
proher přezimují naše děvčata na 4. místě tabulky Oblastního přeboru s bilancí 8 bodů
při skóre 129:113.

12

Oblastní přebor dorostenek
Družstvu dorostenek, které je v aktuálním soutěžním ročníku tvořeno převážně děvčaty,
které věkově spadají do kategorie starších žaček, se v podzimní části soutěžního ročníku
2018/2019 dařilo střídavě, kdy ze čtyř soutěžních utkání dokázala děvčata v jednom případě
odejít vítězně, jednou remizovala a ve dvou případech si připsala prohru. S touto bilancí přezimují naše děvčata na 3. místě tabulky Oblastního přeboru s bilancí 3 bodů při skóre 73:95.
Oblastní přebor starších žaček
Družstvo starších žaček vstoupilo do soutěžního ročníku 2018/2019 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 4 body, což jim po podzimní části
stačí na 6. místo tabulky Oblastního přeboru při skóre 91:105.
Oblastní přebor starších žáků
Družstvo starších žáků je v aktuálním soutěžním ročníku tvořeno převážně loňskými mistry České republiky v kategorii mladších žáků, kteří od nového soutěžního ročníku přešli
o kategorii výše, zároveň je doplňováno o tři chlapce věkově náležících stále do kategorie
mladších žáků. Chlapci si v podzimní části soutěžního ročníku 2018/2019 nevedli vůbec
špatně, v prvním utkání podlehli po velmi dobrém výkonu v Přešticích 22:27, kdy utkání
bylo po 40 minut naprosto vyrovnané a poté už je o body připravil pouze suverén soutěže
TJ Božkov. S bilancí čtyř výher a dvou proher přezimují starší žáci na 3. místě tabulky
Oblastního přeboru s bilancí 8 bodů při skóre 154:98.
Oblastní přebor mladších žaček
Družstvo mladších žaček si v podzimní části soutěžního ročníku 2018/2019 nevedlo vůbec
špatně. Z celkového počtu pěti soutěžních utkání dokázala děvčata třikrát vyhrát a dvakrát
odešla poražena, při zisku 6 bodů a při skóre 51:44 patří děvčatům průběžné 3. místo
tabulky Oblastního přeboru.
Oblastní přebor mladších žáků
Družstvo mladších žáků vstoupilo do soutěžního ročníku 2018/2019, po veleúspěšném završení soutěžního ročníku 2017/2018, v notně omlazené sestavě. Z mistrovské sestavy
zůstali v kategorii mladších žáků pouze tři chlapci a zbytek družstva tvoří chlapci věkem
spadající do kategorie starších přípravek. Chlapci si v podzimní části soutěžního 2018/2019
vedli nad očekávání dobře, kdy v rámci soutěžních utkání (utkání bez družstev mimo soutěž) našli pouze jednoho přemožitele a to favorita oblastního přeboru TJ Litohlavy. 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.
Ob lastní 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,
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které hrají soutěž turnajovým způsobem. Soutěže přípravek jsou organizovány zpravidla
v počtu čtyř turnajů na podzim a stejného počtu na jaře tj. celkem 8 turnajů, přičemž na každém turnaji dojde k vyhodnocení výsledků a ocenění vítězů a následně jsou po skončení
sezony v červnu sečteny umístění ze všech turnajů a vyhlášeny pouze první tři místa Oblastního přeboru. Tak jako všichni ostatní mají i družstva přípravek před sebou svoje zimní
halové poháry, takže držíme palce.

CO NÁS ČEKÁ V NADCHÁZEJÍCÍCH TÝDNECH A MĚSÍCÍCH?
Sportovní činnost
V zimě čeká všechna družstva tvrdá zimní příprava na jarní část soutěžního ročníku
2018/2019, který nám jak doufáme, přenese i nějaké účasti na republikových soutěžích mládeže (Poháru ČR) a v dospělé kategorii doufáme minimálně v udržení podzimní výkonnosti
družstev, která by za jistých okolností mohla znamenat třeba i postup do vyšších kategorií,
což by mohl být v posledních letech další historický úspěch kyšické házené. Zimní příprava
bude okořeněna i zimními halovými poháry mládeže a 45. ročníkem Poháru dospělých.
Kultura
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:
• pátek 28. 12. 2018 od 15:00 do 19:00 hod. – PŘEDSILVESTROVSKÁ „Žákovec“
• sobota 16. 2. 2019 od 20:00 hod. – MAŠKARNÍ PLES
• neděle 17. 2. 2018 od 14:00 hod. – DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
• neděle 10. 3. 2019 od 15:00 do 19:00 hod. - JARNÍ MDŽ „Žákovec“
Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední zpravodaj v tomto kalendářním roce, dovoluje
si TJ Sokol Kyšice touto cestou poděkovat všem svým členům za sportovní výkony v roce
2018 a všem sponzorům, příznivcům a podporovatelům by chtěla touto cestou vyslovit
poděkování za přízeň v roce 2018.
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 2019.
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Hasičské novinky
V minulém zpravodaji jsme Vás zvali na oslavu 120. let od založení našeho sboru. Oslava
proběhla 15. září na louce u Kulturního domu za podpory obce Kyšice a Plzeňského kraje.
Díky pomoci spřátelených sborů, profesionálních hasičů a policejního psovoda jsme dali
dohromady několikahodinový program. Na oslavě jsme ukázali historickou i současnou
techniku v akci, ukázky profesionálních hasičů, výcvik psů.Velitel jednotky předvedl vybavení
naší zásahové jednotky a mladí hasiči také pomohli s programem. Po celou dobu oslavy
bylo možné ve velkém sále KD navštívit výstavu historických uniforem, přileb, vyznamenání
a modelů hasičských aut. Náš sbor na výstavu dodal kyšické historické dokumenty a fotograﬁe. Pro děti jsme měli připravený skákací hrad. Děkujeme všem fandům kyšických hasičů,
kteří se na naši oslavu přišli podívat a po celou dobu vytvářeli výbornou atmosféru.

Mladí hasiči

15. září při oslavách našeho sboru pomáhali také mladí hasiči. Na začátku oslav předvedli
několik povedených požárních útoků – za podpory obecenstva složeného i z jejich rodičů,
prarodičů a kamarádů. Svou odvahu pak ukázali při našem druhém vystoupení – hašení
hořícího domečku. Po zapálení domečku a vyhlášení poplachu přijelo všech 18 dětí naším
veteránem Pragou RN, natáhlo hadice a společně, pomocí tří proudů, oheň uhasili. Naši
nejmenší z přípravky v průběhu zásahu ošetřili zraněného (plyšový medvěd) a odnesli ho
na nosítkách z místa zásahu.
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Hned po oslavách jsme začali trénovat na závod ve všestrannosti v Hromnicích a podzimní kolo soutěže Plamen. Letos jsme do obou
soutěží přihlásili jedno družstvo přípravky
a jedno družstvo mladších žáků. Přípravka patřila na obou soutěžích mezi nejlepší a mladší
se umístili ve středu tabulky. Do konce roku
nás ještě čeká jedna soutěž ve střelbě. Dále
se pojedeme podívat k záchranářům na vrtulníkovou základnu v Líních.
Hasiči Vám všem přejí klidné vánoce a hodně zdraví v roce 2019.
Za SDH Kyšice Alena a Honza Navrátilovi
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zve na slavnostní akci
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25. listopadu 2018 Dům hudby, Plzeň, Husova

15:00
Slavnostní koncert bývalých i současných žáků
k 45. výročí založení školy
19:00
křest CD „ZA ČĚSKIMI HORAMI“
Lidová muzika z Chrástu
Volduchy

18

Chrást

Dýšina

TŘÍKRÁLOVÝ
PLES OBCÍ
KYŠICE
A DÝŠINA
K TANCI I POSLECHU HRAJE SKUPINA JENNY
V průběhu večera Vás čeká pestrý
kulturní program i bohatá tombola.

5. ledna 2019 od 20 00

19

KYŠICE

Adventní
a vánoční čas
v Kyšicích
24. 11. od 14 do 18 hodin

Vánoční tvoření
a prodejní výstava
(pro děti i dospělé)

1. 12. od 14.30 hodin

Mikulášská nadílka
3. 12. od 16 hodin

Vánoční koncert ZUŠ Chrást
3. 12. od 1730 hodin

Rozsvícení vánočního
stromečku (u obecního úřadu)
17. 12. od 17 hodin

Vánoční přehrávka ZUŠ
Chrást
23. 12. od 1630 hodin

Vystoupení dětí MŠ
u obecního úřadu,
rozdávání betlémského
světla
28.12. od 15 do 19 hodin

Předsilvestrovská
zábava „Žákovec“

