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Vážení spoluobčané,
musím začít nejdůležitější zprávou posledních dnů. Firma SITULI požádala o změnu územního rozhodnutí na výstavbu obchodního centra. Na jednání zastupitelstva, kde se tato problematika řešila,
přišlo asi 145 občanů. Na jednání bylo vidět, že není rozpor mezi zájmem občanů a zastupitelů.
Na námitkách proti územnímu rozhodnutí pracovali dva právníci a připomínky přišlo podat 270
občanů.Vše jsme předali na Magistrát města Plzně, který o námitkách bude rozhodovat.Věřím, že
i na další jednání zastupitelů přijdete v tak hojném počtu.
V letošním roce připravujeme OPRAVY místních komunikací, které již byly naplánovány na konec
loňského roku, ale vlivem nepříznivého počasí bylo nutné práce přesunout na rok letošní. Připravujeme výběrové řízení na opravu kanalizace v ulici Štemberova a prodloužení inženýrských sítí
do ulice Jižní. Obě akce budou dokončeny v I. pololetí. Stejně tak bude opravena ulice Poštovská,
kterou zajistí firma METROSTAV v květnu letošního roku. O přesném rozsahu opravy se v současné době jedná.
Ještě se musím zmínit o SPOLEČNÉM PLESU obcí Dýšiny a Kyšic. Dovolím si tvrdit, že se jednalo o
nejpovedenější ples v dosavadní historii. Nejvyšší návštěva, výborná hudba a spokojení návštěvníci.
A pak MASOPUST! Výborně připravená akce, dobrá nálada a hodně masek. Poděkování patří všem,
kteří se na této akci podíleli.
Hynek Sladký, starosta obce
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Z jednání zastupitelů obce
Na jednání 6. 12. 2017 zastupitelé obce projednali a schválili:

• rozpočtové opatření č. 7/2017
• rozpočet Mateřské školy Kyšice na rok 2017. Příspěvek obce na rok 2018 je 345 000 Kč
• cenu stočného na rok 2018 ve výši 27,89 Kč včetně DPH a zároveň uložili starostovi
obce, jednat s firmou ČEVAK o dokončení akce s občany, kteří neplatí stočné
• realizaci stavby „Stavební úpravy objektu na parc. č. 85, Kyšice“ (Kyšice č. p. 95) v roce
2018 za podmínky získání dotace ve výši minimálně 50 % rozpočtu stavby.
• odměňování zastupitelů pro rok 2018 ve stejné výši jako v roce 2017
• rozpočet obce Kyšice na rok 2018
– Příjmy:
11 515 tis. Kč
– Výdaje:
15 319,- tis. Kč
– Schodek rozpočtu:
3 804,- tis. Kč
– Schodek rozpočtu bude kryt z finančních rezerv obce.
• rozpočtový výhled do roku 2022
• zajištění požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, pro obec Letkov jednotkou obce Kyšice, a to sdružením prostředků na činnost jednotky SDH obce Kyšice dle § 69a uvedeného zákona za paušální roční
poplatek ve výši 30 000 Kč

Zastupitelé obce neschválili:

• zadání územní studie Kyšice jihovýchod vzhledem k současnému zpracování ÚP

Na jednání 14. 2. 2018 zastupitelé obce projednali a schválili:

• účetní závěrku a hospodářský výsledek MŠ Kyšice za rok 2017 ve výši 1 836,43 Kč.
Přebytek hospodaření bude převeden:
– Do rezervního fondu 1 000,00 Kč
– Fond odměn
836,43 Kč
• snížení nájmu za nebytové prostory na prodejnu potravin v Kulturním domě, Ke Hřišti
185 na 1 Kč/rok.
• podpis dodatku č. 1 ke smlouvě 2012/6723-6 z 29. 3. 2013 s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu nemovitosti č. p. 95.
• přidělení dotace pro TJ Sokol Kyšice, z. s. ve výši 105 000 Kč
• rozpočtové opatření č. 1/2018
• rozpočtový výhled Mateřské školy Kyšice – příspěvkové organice do roku 2020

Zastupitelé obce neschválili:

• návrh změny územního rozhodnutí č.j. MMP/015134/18 ze dne 16. 1. 2018 a ukládají
starostovi obce využít veškerých zákonných prostředků k zabránění změny stávajícího
územního rozhodnutí.
• umístění výjimečně přípustných staveb, tj. zařízení výrobních služeb, sklady celní a velkoobchodní, služební byty a byty majitelů v území určeném územním plánem obce
Kyšice pro komerční využití – plocha č. 36.
Magda Cubrová, referentka OÚ Kyšice
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TERMÍNY SVOZŮ SMĚSNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
v obci Kyšice
DEN VÝSYPU: ČTVRTEK

Měsíc

1x za 14 dní
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1x za měsíc

1x týdně
(říjen–duben)

poslední čtvrtek v měsíci
(říjen–duben)

1x za 14 dní
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(květen–září)
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Dobrý den všem kyšickým občanům,
pomalu se blíží termín májky 2018 spojený s pálením čarodejnic, kde by se nám na večer
oslavy hodil starý, nepotřebný gauč. Kdo by přemýšlel o jeho případném vyhození a nevadilo by mu nám jej v den májky darovat, moc by nám pomohl. Odvoz zajistíme.Velice děkuji.
Tel.:731 707 966

Vojtěch Suchý
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Jednotka sboru
dobrovolných hasičů
obce Kyšice
Ohlédnutí se za rokem 2017.
Události jednotky:
Jednotka vyjela jen jednou na žádost operačního střediska a to na požár kamionu
na přivaděči nad obcí Kyšice.
Od 8.5. do 5.12.2017 byla jednotka odhlášena z výjezdu z důvodu rekonstrukce
hasičské zbrojnice.
I když byla jednotka mimo výjezd a technika byla uskladněna na různých místech,
čtyřikrát podala pomocnou ruku a to:
• čištění okapů na mateřské škole
• čištění okapů na rodinném domu paní Růžičkové
• pomoc obci - řezání suchých větví v parku pod hřištěm.
• pomoc při cyklistickém závodě, kdy jsme hlídali dopravu na křižovatce na návsi.
Cvičení jednotky:
Jednotka měla jedno cvičení, které měl na starosti Roman Palán. Opuštěný objekt
po panu Rottovi jsme využili pro cvičení s dýchací technikou. Objekt byl zakouřen
divadelním kouřem a my jsme se učili základům orientace v zakouřeném prostoru.
Pak jednotlivé skupiny hasičů vyhledávali ztracenou osobu.
Konec roku 2017 nebyl pro jednotku jednoduchý. Začali jsme se stěhovat zpět
do hasičárny, kterou jsme museli uklidit, zařídit vybavením a nastěhovat zpět techniku. Po týdnu přihlášení do výjezdu byla jednotka opět odhlášena a to z důvodu
poruchy cisterny. Závadu na brzdovém systému jsme opravili, auto pak odvezli
do firmy HTZ Soukup k celkové kontrole před technickou kontrolou. Výsledkem
bylo, že cisterna kontrolou STK prošla a mohla být opět zařazena do výjezdu.
Rok 2018 začal pro hasiče ve slavnostním duchu.
„Sen se stal skutečností“, v tomto duchu neslo slavnostní otevření hasičské
zbrojnice konané v sobotu 6. ledna. Myšlenka rekonstrukce budovy vznikla už
v roce 2011 a díky dotačním programům mohla být realizována až v roce 2017.
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Na celou akci byli pozváni kyšičtí občané, hosté z okolních vesnic, naši kamarádi
hasiči z okolních vesnic a zástupci profesionálních hasičů: plk. Ing. Pavel Musil ( ředitel územního odboru Plzeň ) a npor. Bc. Robert Kučera ( velitel stanice Nýřany ).
Slavnostní přestřižení pásky provedl starosta obce Ing. Hynek Sladký, zástupce profesionálních hasičů Ing. Pavel Musil a velitel jednotky Robert Barták. Hasiči v Kyšicích se po dlouhých letech dočkali zázemí, které odpovídá moderní době. Vedení
obce patří velké poděkování, že do projektu šlo, podpořilo a pomohlo zajistit toto
zázemí lidem, kteří jsou ochotni pomáhat druhým. K financování celé akce bylo
využito dvou dotačních programů.
Co nám to přineslo?
Technika stojí v suchých stáních, vybavení pro členy jednotky má své místo ve výstrojně a v podkroví vznikla klubovna, kterou využijí jak dospělí, tak mladí hasiči.
A hlavně, konečně máme vodu a WC.
Od 1. 1. 2018 zásahová jednotka obce Kyšice zajišťuje i požární ochranu obce
Letkov. V Letkově přestala fungovat zásahová jednotka a obec Letkov požádala
o pomoc kyšické.
Velitel jednotky provedl kontrolu letkovského katastru, kontrolu přístupů na lesní
cesty a zdrojů požární vody a tyto zdroje byly nahlášeny na HZS PK.
11. ledna a 1.února navštívili naší hasičskou zbrojnici starší a mladší hasiči z Letkova. Velitel jednotky děti provedl, ukázal jim vybavení a techniku, kterou kyšičtí
dobrovolní hasiči mají k dispozici. Děti pozorně poslouchaly při ukázkách vybavení
a mohly si tak udělat obrázek, čím disponuje dobrovolná a čím profesionální jednotka a jaké jsou úkoly dobrovolné jednotky.
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Události jednotky:
Požár: 20. ledna v 17:35 je jednotce vyhlášen poplach. Jednotka vyjíždí v počtu devíti lidí k hořícímu vozidlu na přivaděči nad obcí Kyšice.
Technická pomoc: 1. února jednotka vyjíždí na žádost zemědělského družstva Červený Hrádek na pomoc při úklidu znečištěné vozovky od zemědělské techniky.

Původní budova

Po rekonstrukci

Technika

Klubovna

Za JSDH Robert Barták
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Jarní tvoření 
Korálkovny Kyšice
Abychom přivítali jaro, připravili jsme pro Vás Velikonoční tvoření spojené s prodejní výstavou, které se bude konat v sobotu
24.3.2018 od 14. do 18. hod. v Malém sále Kulturního domu v Kyšicích.
Ozdobit si můžete jarní korálkové zápichy, kytičky, ptáčky. Kromě korálkování bude
připraveno zdobení sádrových odlitků s velikonočními motivy, vytvoření velikonoční dekorace v květníku. Můžete si vyrobit velikonoční věneček či ozdobit vajíčka.
Kluci i holky si budou moci vlastnoručně uplést pomlázku, aby byli připraveni na
velikonoční koledování. Pro nejmenší bude připraveno i papírové velikonoční tvoření. Díky podpoře obce Kyšice bude opět část tvoření pro děti zdarma.

Zakoupit si můžete různé jarní a velikonoční dekorace, vzklíčené osení, ručně vyráběné stužkové kytičky, vajíčka, velikonoční zajíčky a jiné drobnosti.
Nebudou chybět ani naše ručně šité, navlékané, či vyráběné šperky - náhrdelníky,
náušnice, náramky, přívěsky, brože, čelenky.
Přijďte si opět užít jarní tvoření, posedět u kávy, čaje s pohoštěním nebo se přijďte
pouze podívat.
Budeme se na Vás těšit
Za Korálkovnu v Kyšicích Alena, Alča a Radka
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Několik pohledů 
do historie obce Kyšic
V letošním roce 2018 si připomeneme kulatá jubilea v historii naší obce.
1898 – 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů. Sbor patří v současné době mezi nejaktivnější organizace v obci. K významnému jubileu se mu dostalo
mimořádného dárku, neboť byla nákladem 4 650 000,- Kč zrekonstruována hasičská zbrojnice a 6.ledna slavnostně předána k dalšímu využívání.
1908 – 100 let od založení Dělnické tělovýchovné jednoty ( DTJ) v obci.
1928 – 90 let, kdy byla dokončena výstavba hřiště DTJ na tehdejší Českou házenou. Hřiště slouží po různých úpravách do současné doby a nyní na
umělém trávníku trénuje i hraje mládež i věkově starší sportovci zařazeni v 11
družstvech.
1948 – 70 let, kdy došlo ke sjednocení tělovýchovných organizací Sokola
a DTJ pod názvem Sokol Kyšice, který v současné době patří mezi nejaktivnější organizace a do sportovní činnosti je aktivně zapojeno 155 sportovců, což je
mimořádným jevem nejen v okrese Plzeň – sever.
1948 – 70 let, kdy byla v naší obci zřízena Státní traktorová stanice. Její
sídlo bylo v tehdejším statku Na Návsi, mezi čp. 107 a Pomníkem padlých.
1978 – 40 let od otevření mateřské školy, která vznikla po rekonstrukci školy
základní a slouží svémuúčelu i v současné době.
Josef Barčuk
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ze sportu
KYŠIČTÍ NÁRODNÍ HÁZENKÁŘI 
ANI V LETOŠNÍ ZIMĚ NEZAHÁLEJÍ
Přestože je zimní období, které by mohlo pro kyšické národní házenkáře znamenat
klid a pohodu, opak je pravdou. Již od listopadu 2017 probíhá v tělocvičnách v Kyšicích a v Ejpovicích zimní tréninková příprava všech družstev na jarní část soutěžního ročníku 2017/2018, ke které se od ledna přidaly i zimní halové turnaje a zároveň
kulturní akce, jejichž jsou národní házenkáři pořadatelem či spolupořadatelem.
Zatím nejnáročnějším „zimním dnem“ pro národní házenkáře byla sobota 20. 1.
2018, kdy muži absolvovali osmifinále 44. ročníku Českého poháru mužů, mladší
žačky Zimní halový pohár a zároveň byl uspořádán tradiční Maškarní ples, který
hned v neděli 21. 1. 2018 doplnil Dětský maškarní ples.

ZE SPORTOVNÍ ČINNOSTI TJ Sokol Kyšice
MUŽI – OSMIFINÁLE 44. ROČNÍKU ČESKÉHO POHÁRU
DOSPĚLÝCH – sobota 20. 1. 2018
V sobotu 20. 1. 2018 se muži zapojili do soutěžních bojů v osmifinále 44. ročníku
Českého poháru dospělých. Turnaj se hrál za účasti šesti druholigových družstev
systémem každý s každým na 2 x 15 minut.
OSMIFINÁLE 44. ROČNÍKU
ČESKÉHO POHÁRU DOSPĚLÝCH - VÝSLEDKY
TJ SOKOL KYŠICE

16:9 (10:4)

TJ DIOSS NÝŘANY B

TJ SPARTAK ROŽMITÁL
p.TŘEMŠÍNEM

4:11 (1:6)

TJ SOKOL KYŠICE

TJ VŠENICE

11:8 (3:3)

TJ SOKOL KYŠICE

TJ PŘÍCHOVICE

10:9 (5:3)

TJ SOKOL KYŠICE

TJ SOKOL KYŠICE

10:9 (4:2)

TJ VŘESKOVICE

3. MÍSTO – 6 bodů – skóre  54 : 43
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Osmifinále 44. ročníku Českého poháru dospělých se stalo pro naše muže kolem
prvním a zároveň i posledním. Muži díky 3 výhrám a 2 prohrám obsadili konečné
3. místo, kdy stejný počet bodů dosáhlo i na 2. postupovém místě družstvo TJ
Všenice, přičemž od 2. místa dělilo naše muže pouze horší vzájemné utkání právě
s družstvem TJ Všenice.
MLADŠÍ ŽAČKY – ZIMNÍ HALOVÝ POHÁR 2018 MLADŠÍCH
ŽAČEK – sobota 20. 1. 2018
Jako první z mládežnických družstev se představilo v Zimním halovém poháru 2018
družstvo mladších žaček. Děvčata v sobotu 20. 1. 2018 v nafukovací hale v Plzni
- Bolevci změřila síly s družstvy TJ Plzeň - Újezd, TJ Přeštice, TJ Sokol Tymákov
a TJ Sokol Nezvěstice, přičemž turnaj byl odehrán systémem každý s každým
na 1 x 24 minut. Děvčata díky absenci některých útočnic bojovala po celý turnaj
s proměňováním střeleckých příležitostí, ale díky výborné Aničce Lanzendorfové
v brance držela i s favority turnaje krok. Nakonec děvčata s celkovou bilancí 2
výher, 1 remízy a 1 prohry obsadila při shodě bodů s TJ Sokol Nezvěstice jen díky
horšímu skóre (o 1 branku) celkové 3. místo v turnaji.
ZIMNÍ HALOVÝ POHÁR 2018 – MLADŠÍ ŽAČKY – VÝSLEDKY
TJ SOKOL KYŠICE

6:0

TJ PLZEŇ - ÚJEZD

TJ SOKOL KYŠICE

3:4

TJ PŘEŠTICE

TJ SOKOL KYŠICE

4:2

TJ SOKOL TYMÁKOV

TJ SOKOL KYŠICE

3:3

TJ SOKOL NEZVĚSTICE

3. MÍSTO – 5 bodů – skóre  16:9

Naše barvy reprezentovaly:
Brankářka: Anna Lanzendorfová,
Hráčky v poli: Zuzana Kafková, Marie Strejcová, Petra Baumruková, Markéta Hánělová,
Barbora Šímová, Michaela Adámková, Veronika Maurová, Šárka Jindřichová, Aneta
Sadlíková
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MLADŠÍ ŽÁCI – ZIMNÍ HALOVÝ POHÁR 2018 MLADŠÍ ŽÁCI 
– sobota 27. 1. 2018
Mladší žáci TJ Sokol Kyšice
„Vítěz Zimního halového poháru Zpč. oblasti 2018“
V neděli 28. 1. 2018 se představili na Zimním halovém poháru 2018 mladších žáků
i naši mladší žáci. V postupové části poháru byla přihlášena pouze 4 družstva, a tak
čekala na naše chlapce jen tři utkání, o to těžší průběh však zimní halový pohár
sliboval.
V prvním utkání turnaje se chlapci utkali s družstvem TJ Sokol Tymákov. V utkání,
proti stále se lepšícímu 4. družstvu průběžné tabulky oblastního přeboru, měli naši
chlapci mírně navrch. Obrovské množství neproměněných střeleckých příležitostí
našich útočníků však dělalo utkání vyrovnaným a soupeř se rval o každou šanci
korigovat skóre. I přes velmi sympatickou a bojovnou hru soupeře dokázali naši
chlapci utkání dovést k vítězství o sedm branek.
Druhým soupeřem mladších žáků bylo družstvo TJ Litohlavy, 3. družstvo průběžné
tabulky oblastního přeboru. Utkání bylo od počátku velmi vyrovnané, kdy naši
chlapci tahali od úvodu za delší konec. I v tomto utkání dávala naše horší střelecká
potence soupeři, který se prezentoval velmi dobrou hrou, šanci na zvrat v utkání.
Nakonec naši chlapci dokázali i toto utkání urvat ve svůj prospěch a zvítězit
pětibrankovým rozdílem.
Poslední, třetí utkání bylo očekávaným soubojem 1. a 2. družstva průběžné tabulky
oblastního přeboru a bylo v podstatě vyvrcholením turnaje. Do utkání chlapci
vstoupili dobře a od počátku se dostali do vedení, které postupně navyšovali. Utkání
mělo vynikající oboustranné nasazení, hrálo se na tuto kategorii ve výborném
tempu a za velkého nasazení obou družstev, které bohužel v některých momentech
bylo až za hranou. Možná, ale právě toto vyhecovalo naše chlapce, k vynikajícímu
výkonu, kdy chlapci utkání do posledních sil „odjezdili po zadku“ a zaslouženě se
mohli po závěrečném hvizdu radovat ze sedmibrankového vítězství.
ZIMNÍ HALOVÝ POHÁR 2018 – MLADŠÍ ŽÁCI – VÝSLEDKY
TJ SOKOL KYŠICE

11:4

TJ SOKOL TYMÁKOV

TJ SOKOL KYŠICE

10:5

TJ LITOHLAVY

TJ SOKOL KYŠICE

12:5

TJ PŘEŠTICE

1. MÍSTO – 6 bodů – skóre  33:14

Důležitější než vítězství v posledním utkání a celém turnaji ovšem bylo to, jak
chlapci k utkání s TJ Přeštice přistoupili - všichni nechali na hřišti úplně všechno,
jeden pomohl druhému, a to je to důležité, co si z tohoto turnaje odnáší - že poctivý
výkon podpořený obětováním se pro kolektiv přináší nejen výbornou podívanou
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pro diváky a plesající srdíčko trenéra, ale nakonec i ten mnohdy v mládežnických
kategoriích přeceňovaný výsledek.
Mladší žáci tak po veleúspěšné podzimní části soutěžního ročníku 2017/2018
pokračovali ve spanilé jízdě i v Zimním halovém poháru 2018 a v soutěžním ročníku
zatím nepoznali přemožitele. Díky zisku titulu „Vítěz Zimního halového poháru
Zpč. oblasti 2018“ se kvalifikovali na Zimní halový Pohár České republiky 2018
v kategorii mladšího žactva, který bude z pověření Svazu národní házené pořádat
v sobotu 17. 3. 2018 Sokol Krčín ve sportovní hale v České Skalici.
HOŠI DRŽÍME PALCE

Naše barvy úspěšně reprezentovali:
Brankář: Matyáš Černý
Hráči v poli: Petr Hošek, Jan Baumruk,Tomáš Pech, Dominik Škrle, Ladislav Beneda,
Jaromír Voves,Tadeáš Voříšek, Jan Urbánek
DOROSTENKY – ČTVRTFINÁLE ZIMNÍ LIGY MLÁDEŽE 2018
– sobota 3. 2. 2018
Družstvo dorostenek se v sobotu 3. 2. 2018 představilo ve čtvrtfinále Zimní ligy
mládeže 2018 v nafukovací hale v Plzni – Bolevci.V rámci čtvrtfinále změřila děvčata
síly s družstvy TJ Plzeň - Újezd, TJ Přeštice A, TJ Přeštice B, TJ Sokol Tymákov a TJ
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Litohlavy. Čtvrtfinále Zimní ligy mládeže se odehrálo systémem každý s každým
na 2 x 15 minut. Děvčata díky zdravotní indispozici a absenci některých hráček
vstupovala do turnaje s vědomím, že nemají co ztratit, že mohou pouze získat.
Dorostenky s celkovou bilancí 1 výher a 4 proher obsadila celkové 5. místo
v turnaji.
ČTVRTFINÁLE ZIMNÍ LIGY MLÁDEŽE 2018 – VÝSLEDKY
TJ SOKOL KYŠICE

7:15 (3:5)

TJ SOKOL TYMÁKOV

TJ PŘEŠTICE A

18:10 (10:7)

TJ SOKOL KYŠICE

TJ SOKOL KYŠICE

14:6 (8:4)

TJ LITOHLAVY

TJ PŘEŠTICE B

13:12 (5:8)

TJ SOKOL KYŠICE

TJ SOKOL KYŠICE

16:20 (8:10)

TJ PLZEŇ - ÚJEZD

5. MÍSTO – 2 body – skóre  59 : 72

Naše barvy reprezentovaly:
Brankářka:Veronika Přibilová
Hráčky v poli: Julie Štemberová, Nikol Sadlíková, Zuzana Čížková, Eliška Moricová, Daniela
Hánělová, Veronika Smahová, Petra Vitáková, Daniela Havelková, Pavla Baumruková
(nejlepší střelkyně čtvrtfinále se 42 brankami)
Kategorie přípravek mají ještě své Zimní halové poháry 2018 před sebou.Ve svých
kategoriích budou naše barvy reprezentovat v sobotu 3. 3. 2018 a v neděli 4. 3.
2018 - držíme palce.

Z KULTURNÍ ČINNOSTI Sokol Kyšice
Jako každý rok i letos uspořádala TJ Sokol Kyšice tradiční maškarní plesy. V letošním
roce byly plesy z organizačních důvodů uspořádány netradičně již lednu. Jako první
byl v sobotu 20. 1. 2018 uspořádán Maškarní ples, kterého se zúčastnilo více jak
180 masek, které rejdily na parketu Kulturního domu v Kyšicích za doprovodu
hudební produkce skupiny Ponorka band. Hned v neděli 21. 1. 2018 odpoledne byl
na stejném místě uspořádán Dětský maškarní ples, který patřil nejmladší generaci.
I tento ples se těšil vysoké návštěvnosti a na parketu se prohánělo více než 80
dětských masek.
TJ Sokol Kyšice děkuje všem členům za reprezentaci na zimních halových turnajích,
drží palce těm družstvům, které mají své boje před sebou a zároveň děkuje všem
rodičům, fanouškům a sponzorům za osobní i finanční podporu.
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Hasičské novinky
Rok 2018 je rokem slavnostním. V roce 1898 byl založen Sbor dobrovolných hasičů Kyšice a my letos oslavujeme 120. let od založení. V průběhu roku budeme
pořádat několik akcí.
První akcí bude hasičská zábava, která se bude konat 17. března od 20.00 h ve
velkém sále kulturního domu. K tanci, poslechu, zpěvu a dobré náladě hraje kapela
SEKVENCE Plzeň.
Druhou akcí, která proběhne v květnu, bude soutěž dospělých v požárním útoku
Okrsku Dolany. Hostitelskou obcí jsou letos Kyšice. Družstva mužů Kyšice A, Kyšice B a družstvo žen budou opět bojovat o medailové pozice.
Třetí akcí, která proběhne v měsíci září, bude „ Den s hasiči“.Připravujeme soutěže
pro děti a podívanou pro malé i velké diváky.
Na všechny akce jste srdečně zváni. Přijďte si zatančit, zazpívat, pobavit se, zasoutěžit a fandit kyšičákům.
Za SDH Kyšice Robert Barták
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