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Vážení spoluobčané,
máte před sebou poslední číslo letošního ZPRAVODAJE. Čas je neúprosný, a proto jsme již nyní
museli naplánovat všechny adventní akce. Jejich přehled najdete na konci tohoto vydání. Věřím,
že si v předvánočním shonu uděláte čas na jejich návštěvu.
V říjnu byla dokončena rekonstrukce POŽÁRNÍ ZBROJNICE. Upravilo se i okolí. Hasiči již
začínají do nové budovy stěhovat vybavení. Slavnostní otevření je naplánováno na sobotu
6. ledna 2018 od 15:00 hodin. Všichni jste zváni, můžete si prohlédnout nové prostory. Požární
zbrojnice se stala jednou z dominant naší obce. Nyní se soustředíme na BUDOVU OBECNÍHO
ÚŘADU, která vyžaduje novou izolaci suterénu a opravu fasády. Další akcí v příštím roce bude
rekonstrukce kanalizace ve Štemberově ulici. Do konce listopadu budou zastupitelé rovněž
rozhodovat o provedení dalších stavebních projektů.
Ještě bych Vás chtěl vyzvat k využívání PRODEJNY POTRAVIN a na POŠTU si přijďte dobít
PLZEŇSKOU KARTU a od 1. prosince koupit DÁLNIČNÍ ZNÁMKU.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se podílejí na přípravě všech kulturních, sportovních a společenských akcí v obci. Jménem svým i všech zastupitelů Vám přeji klidný
adventní čas, pohodové VÁNOČNÍ SVÁTKY a do NOVÉHO ROKU hodně štěstí a hlavně zdraví!
Hynek Sladký, starosta obce
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Z jednání zastupitelů obce
Na jednání 4. 10. 2017 zastupitelé obce projednali a schválili:
•
•
•
•

zápis kroniky obce Kyšice za rok 2016
závěrečný účet DSO Horní Berounka – povodí Klabavy za rok 2016
rozpočtové opatření č. 5/2017
pronájem pozemku parc.č. 473/1, paní Lucii Hrůzové Kvasnicové. Nájemné se sjednává
na dobu 5 let. Účel nájmu - pastva pro koně.
• pronájem nebytových prostor v KD Kyšice na prodejnu potravin pro firmu: AVIE
FOOD, s. r. o., Malesická Náves 34, 318 00 Plzeň, IČ.: 033 99 834 za cenu 500 Kč/měsíc.

Magda Cubrová, referentka OÚ Kyšice

VOLBA PREZIDENTA ČR

se koná 12. a 13. ledna 2018
případné II.kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Volební místnost bude otevřena v budově obecního úřadu v době:
12. ledna   14–22 hod.
13. ledna     8–14 hod.
a
26. ledna   14–22 hod.
27. ledna     8–14 hod.
Voliči dostanou v dostatečném předstihu před konáním voleb obálku s volebními lístky do
svých poštovních schránek. Volební lístky budou k dispozici i ve volební místnosti. Pokud
tedy nebudou voliči doručeny volební lístky na adresu, může si je převzít ve volební místnosti. Občané, kterým zdravotní stav neumožňuje dostavit se do volební místnosti, mohou
tuto skutečnost nahlásit na obecní úřad (tel.: 377945325), požádat o přenosnou hlasovací
schránku a volit tak ve svém domově mimo volební místnost.
VOLIČ JE POVINEN PŘI HLASOVÁNÍ PROKÁZAT SVOU TOTOŽNOST A STÁTNÍ
OBČANSTVÍ ČR PLATNÝM OBČANSKÝM PRŮKAZEM NEBO CESTOVNÍM PASEM.
Magda Cubrová, referentka OÚ
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Vyhodnocení dotazníku

Dotazník odevzdalo 67 respondentů v podobném poměru muži – ženy, věkové
zastoupení všech kategorií, většina dojíždějících do zaměstnání – převážně vlastním
vozem, nejčastější trávení volného času udali péči o dům a zahradu (50), dále sport
(32) a cestování (30).
Označovala se čísla 1 – 5, jako známkování ve škole.
1. Jak jste spokojen/a s životem v obci Kyšice? Máte svou obec rádi takovou,
jaká je, nebo myslíte, že jsou podmínky k životu v okolních obcích lepší?
1 28,8 % 2 48,5 % 3 22,7 %
2. Jak jste spokojen/a se současným vzhledem obce? Líbí se Vám upravenost
veřejných prostranství, údržba zeleně, prostředí centra obce?
1 21,5 % 2 50,8 % 3 16,9 % 4 10,8 %
nedostatky – neuklizené listí, nepořádek kolem kontejnerů
3. Jak jste spokojen/a s údržbou a čistotou obce a jejího okolí?
1 12,7 % 2 31,7 % 3 36,5 % 4 19,0 %
nedostatky – brzy plné kontejnery na separovaný odpad i na bioodpad, nepořádek
kolem nich
4. Jak jste spokojen/a s bezpečností v obci? (vandalismus, kriminalita, apod.)
1 40,9 % 2 42,4 % 3 36,5 % 4 3,0 % 5 1,5 %
nedostatky – nedodržování povolené rychlosti v obci, občasné krádeže, posprejovaná
skála v parku
5. Jak byste ohodnotil/a celkovou atraktivitu obce pro návštěvníky? Má obec
co nabídnout návštěvníkům, kteří by zde chtěli trávit volný čas?
1 13,8 % 2 26,2 % 3 33,8 % 4 20,0 % 5 6,2 %
nedostatky – chybí venkovní sezení před kulturním domem, špatný stav cyklostezky
klady – pěkná náves, hospoda Pod Lípou s pivovarem, hřiště, dobře fungující spolky:
Sokol, Hasiči, Ženy
6. Jak jste spokojen/a s kvalitou, dostupností a množstvím služeb v obci? (obchody, kadeřník, pošta, apod.)
Nespokojenost – zrušená prodejna potravin, otevírací doba pošty, absence
lékaře
Toto je již neaktuální stav, od té doby došlo ke znovuotevření potravin, prodloužení
otevírací doby pošty a k jednání s novým lékařem.
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7. Jak jste spokojen/a s kulturním vyžitím v obci?
1 39,7 % 2 39,7 % 3 15,9 % 4 3,2 % 5 1,6 %
nedostatky – nedostatečná informovanost občanů, malá podpora kulturních akcí
samotnými občany
klady – konání plesů, fungování spolků i dobrovolníků, historické odpoledne, oslavy
osvobození
8. Jak jste spokojen/a se sportovním vyžitím v obci?
1 46,2 % 2 41,5 % 3 12,3 %
nedostatky – chybí hřiště pro děti, absence jiných sportů
klady – úspěšná házená, víceúčelové hřiště, přístavba KD
9. Jak jste spokojen/a s dostupností a vybavením místní MŠ? Je o Vaše děti/
vnoučata dobře postaráno, dostává se jim kvalitní péče?
1 57,4 % 2 34,0 % 3 8,5 %
nedostatky – nedostačující provozní doba, prázdniny
klady – vynikající dojem, vybavenost, kvalitní péče
10. Jak jste spokojen/a s úrovní péče o kvalitu života rodin s dětmi?
1 21,1 % 2 47,4 % 3 27.5 % 4 25,5 % 5 1,8 %
nedostatky – chybí hrací prvky a dětské hřiště
klady – dostatek dětských akcí – Den dětí, Mikuláš, maškarní ples
11. Jak jste spokojen/a se službami pro seniory či handicapované občany obce?
1 7,8 % 2 27,5 % 3 27,5 % 4 25,5 % 5 11,8 %
nedostatky – málo akcí a aktivit, není dům pro seniory, není bezbariérový přístup na
OÚ a poštu
klady – pravidelná setkávání seniorů (OÚ), pravidelné kulturní akce
12. Jak jste spokojen/a se sociální a zdravotní péčí v obci a jejím okolí?
Nespokojenost – končící lékařka
Aktuálně jedná pan starosta s novým lékařem o jeho požadavcích
13. Jak jste spokojen/a se spoluprací a komunikací ze strany obce? (informovanost, zpětná vazba apod.)
1 24,4 % 2 32,3 % 3 16,1 % 4 22,6 % 5 4,8 %
Velice individuální postoje
nedostatky – včasná informovanost občanů a komunikace
klady – místní rozhlas, e-mailové zprávy, webové str. obce, komunikace se starostou
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14. Jak jste spokojen/a se sounáležitostí občanů s obcí a se vztahy mezi obyvateli?
1 19,4 % 2 41,9 % 3 29,0 % 4 8,1 % 5 1,6 %
Velice individuální postoje
nedostatek – nezájem občanů o zapojení – nízká účast na veřejných jednáních
15. Jak jste spokojeni s průjezdností a dopravou v obci?
1 3,2 % 2 14,3 % 3 36,5 % 4 27,0 % 5 19,0 %
nedostatky – velká frekvence kamionů a nákl. dopravy, absence obchvatu, nedodržování povolené rychlosti v obci
16. Jak jste spokojen/a s dopravní infrastrukturou?
1 7,7 % 2 30,8 % 3 27,7 % 4 20,0 % 5 13,8 %
nedostatky – špatný stav mnoha silnic, nedostatek chodníků, nedodržování povolené
rychlosti
17. Jak jste spokojen/a s dostupností a možnostmi stanic veřejných dopravních služeb ve Vaší obci?
1 10,2 % 2 32,2 % 3 37,3 % 4 16,9 % 5 3,4 %
nespokojenost s vnější zónou, nízká četnost spojů MHD v týdnu i o víkendech
18. Jak jste spokojen/a s technickou infrastrukturou v obci?
1 29,2 % 2 30,8 % 3 26,2 % 4 12,3 % 5 1,5 %
nedostatky – nevyhovující (nízký) tlak vody, časté poruchy vodovodu, nekvalitní kanalizace
19. Co vnímáte jako největší přednosti Vaší obce, čeho si na své obci nejvíce
považujete, co se Vám na obci nejvíce líbí?
• blízkost Plzně
• dolní náves i celkový vzhled obce, příroda, okolí, zeleň
• hřiště + TJ Sokol, sportovní využití
• kulturní akce + kulturní dům, lidé
• klid, čistota, samostatnost obce, slušné spojení MHD
20. Co považujete za největší nedostatky Vaší obce, co se Vám nejvíc nelíbí?
• Doprava, velká průjezdnost kamionů a nákladních aut
• Nedostatečné množství kontejnerů a nepořádek kolem nich
• chybí obchod s potravinami a smíšeným zbožím, lékař
• bezpečnost v ulicích – nedostatek chodníků, přechodů, zpomalovacích pruhů
• malá angažovanost starosty i zastupitelů při řešení problémů obce
• chybí dětské hřiště, je málo spojů MHD, vnější zóna, psí výkaly, údržba
zeleně, …
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21. Napište podle důležitosti investiční akce obce, které by měla co nejdříve
realizovat
• rekonstrukce kanalizace a vodovodu
• zajistit prodejnu potravin
• podporovat snížení dopravy a hluku – obchvat, zákaz vjezdu pro kamiony
• sezení a prostor před hospodou U Hřiště, dětské hřiště
• údržba silnic a chodníků, oprava místních komunikací, úklid v obci, údržba
zeleně
• zachovat lékaře
• komunit. centrum, dům pro seniory, podpora zájm. kroužků, sběrný dvůr,
čekárna, …
Dotazníky zpracovala Vl. Sedláková,
konečné vyhodnocení provedla Iv. Suchá

Desatero správného topiče
1/ Nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co jde z Tvého komínu.
2/ Suš dřevo minimálně 1 - 2 roky. Uhlí musí být také suché, řádně uskladněné.
3/ Nespaluj odpadky!
4/ Nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, nedus oheň!
5/ Přikládej častěji menší dávky paliva než jednu velkou za dlouhý čas.
6/ Pravidelně čisti kotel a komín.
7/ Používej moderní kotel či kamna.
8/ Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ!
9/ Udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250° C.
10/ Top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused.
Jana Šnajdrová

KULTURNÍ AKCE
NA POČÁTKU ROKU 2018
PLES OBCÍ KYŠICE A DÝŠINA se bude konat 3. února 2018.
MASOPUST 2018 – tradiční masopustní průvod se bude konat 10. února 2018.
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Korálkovna Kyšice
V Korálkovně se stále tvoří, právě se připravujeme na Vánoce.
Na kurzech vyrábíme korálkové hvězdičky, třpytivé jmelí, věnce a hlavně se těšíme
na naše další Vánoční tvoření v Kyšicích v malém sále Kulturního domu v sobotu 2. prosince 2017 od 14. do 18. hod.
Někdo nás zná už z podobného tvoření o Velikonocích nebo o minulých Vánocích.
Připravili jsme pro Vás spoustu novinek.V celém sálu budou stoly s různými sadami
na tvoření, vyberou si jistě děti i dospělí. U každého místa bude pomocník, který
vše vysvětlí a pomůže.
Těšit se můžete na výrobu vánočních papírových přáníček, máme pro vás připravenou zajímavou třpytivou novinku. Ozdobit si můžete odlitky stromečků, hvězdiček,
andílků, věnečků. Malovat budeme štětcem a zdobit třpytivými barvami. Ozdobené
drobnosti můžete zavěsit jako dekoraci na stromeček nebo s nimi ozdobit věnec.
Novinkou také bude zdobení vánočních svíček. Pomáhat u těchto tvoření budou
naše pomocnice z Korálkovny.
S Alčou se bude už tradičně vyrábět z korálků a drátků. Vytvořit si můžete korálkové
rampouchy, ozdobit drátkované andílky, hvězdičky a určitě bude i nějaké další překvapení. Jako krásný dárek si můžete u Radky navléknout náramky z vámi vybraných korálků
z kamenů, minerálů, s přívěskem a dalšími ozdobami. Na výběr bude spoustu barev.Také
budeme mít pro vás připravené k tvoření stále oblíbené náramky shamballa s třpytivými korálky a paracordové náramky se sponou s kompasem, křesadlem a píšťalkou.
Výstava bude jeden den před první adventní
nedělí, připraveny budou k zakoupení tradiční i netradiční adventní věnce od Aleny a další vánoční dekorace. K prodeji budou také
drobné vánoční ozdoby, hvězdičky, stromečky, andílci, jmelíčka. Kromě vánočních dekorací si můžete přijít vybrat i ze široké nabídky šitých a ručně vyráběných náhrdelníků,
náramků, náušnic či jiných drobných doplňků,
které vyrábíme.
Přijďte si užít pohodové odpoledne, zabavit děti, vyzkoušet si něco nového, posedět u kávy a čaje se známými a kamarády.
Budeme rádi, když se s vámi potkáme.
za Korálkovnu Kyšice - Alena, Alča a Radka
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Adventní čas v Kyšicích
zpestří tradiční vánoční
koncert ZUŠ Chrást
V předvánočním čase pro Vás žáci a učitelé z kyšické a dýšinské pobočky ZUŠ Chrást chystají
opět hudební setkání v malém sále kulturního domu v Kyšicích. Tentokrát to bude v neděli
17. prosince odpoledne. Můžete se těšit na vystoupení připraveného studia MŠ v Kyšicích a také
na starší děti, které zahrají na různé hudební nástroje jak klasické, tak vánočně laděné skladby.
Žáci i zaměstnanci ZUŠ Chrást Vám přejí pohodový a klidný předvánoční čas podbarvený tóny
krásné hudby.
Mgr. Jaroslava Čejková

Zastavme se
před Štědrým dnem
Děti z MŠ Vás co nejsrdečněji zvou,

v sobotu 23. prosince 2017 v 16,30 hod.
na jejich vánoční vystoupení na schodech Obecního úřadu.
V podvečer je možné zakoupit vánoční svařené víno, andělský čaj
a také se bude se rozdávat betlémské světlo.
Krásné Vánoce s vločkami štěstí, zabalené kouzlem lásky, přikryté peřinou splněných snů
a mnoho radostných chvil, štěstí a radost pod stromečkem a vše nejlepší v novém roce
přejí všem občanům Kyšic
děti a zaměstnanci mateřské školy

Mateřská škola Kyšice
přijme do svého kolektivu
uklízečku-školnici 
na zkrácený úvazek.
V případě zájmu zašlete svůj životopis na mskysice@seznam.cz,
nebo využijte telefonní kontakt 603 516 567 / Vladimíra Kunešová /
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Vyřezávání dýní

Když se řekne dýně, většině z nás se asi vybaví dýňová polévka. To u nás v mateřské škole se jsme si 25. listopadu donesli dýně, ze kterých jsme dlabali a vyřezávali
„Dýňáky“, které ochrání naše domovy.V jídelně mateřské školy to zavonělo podzimem. Nejdřív jsme se někteří trochu báli, ale nakonec se nám to moc líbilo a určitě
bychom si to chtěli zopakovat. To, že vydlabat dýni je fuška, jsme se přesvědčili, ale
výsledek stál za to! Bez pomoci rodičů bychom asi dýně neprořezali, takže jsme
byli moc rádi, že nám pomohli.
Děkujeme rodičům za přinesené dýně a za to že nám pomohli. I díky nim si děti
odpoledne moc užily!
MŠ,Vl. Kunešová
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ze sportu
ohlédnutí za podzimní částí soutěžního 
ročníku  2017/2018
Výborní muži A, skvělé výsledky žen a snový podzim mladších žáků, tak
se dá v krátkosti shrnout podzimní část soutěžního ročníku 2017/2018 z pohledu
družstev TJ Sokol Kyšice.
2. liga mužů sk. A
Muži A vstoupili do soutěžního ročníku 2017/2018 velmi dobře a od začátku soutěže se drželi na předních místech 2. ligy. První prohru zaznamenali naši muži až v 6. kole, kdy nestačili v domácím utkání
na družstvo TJ Příchovice v poměru 21:24. O všechny body dokázali naše muže připravit už jen vedoucí
Čakovice a jeden bod za remízu 16:16 si A družstvo mužů přivezlo z nedalekých Všenic, kde se jim
po nepodařeném vstupu do utkání nakonec podařilo vyválčit cenný bod. Zásluhou osmi výher, jedné
remízy a dvou proher přezimují muži A na vynikajícím 2. místě tabulky 2. ligy mužů s bilancí 17 bodů
při skóre 233:205.

Oblastní přebor mužů
Muži B nevstoupili do soutěžního ročníku 2017/2018, 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 Sokol
Ejpovice B. Díky jedné výhře a sedmi prohrám přezimují muži B na posledním 9. místě tabulky
Oblastního přeboru mužů s bilancí 2 bodů při skóre 166:206.

Oblastní přebor žen
Družstvo žen vstoupilo do své druhé sezony po dvacetileté odmlce, stejně tak jako na jaře skončilo
sezonu první, velmi dobře. Děvčata v průběhu podzimní části našla pouze jediného přemožitele, a to
suveréna oblastního přeboru – družstvo TJ Přeštice a jeden bod si děvčata odvezla z Litic za remízu 12:12. Zásluhou šesti výher, jedné remízy a jedné prohry přezimují naše děvčata na vynikajícím
2. místě tabulky Oblastního přeboru s bilancí 13 bodů při skóre 235:109.

Oblastní přebor dorostenek
Družstvu dorostenek se v podzimní části soutěžního ročníku 2017/2018 dařilo střídavě, kdy z pěti
soutěžních utkání dokázala děvčata ve dvou případech odejít vítězně a ve třech případech si připsala
prohru. S touto bilancí přezimují naše děvčata na 4. místě tabulky Oblastního přeboru s bilancí
4 bodů při skóre 106:130.
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Oblastní přebor starších žaček
Družstvo starších žaček vstoupilo do soutěžního ročníku 2017/2018 notně doplňované děvčaty z kategorie mladších žaček. Nízký věk našich děvčat se na předvedené hře a výsledcích značně podepsal,
kdy děvčata převážně sbírají cenné zkušenosti ve vyšší kategorii. Z devíti utkání dokázala naše děvčata
vybojovat 4 body, což jim po podzimní části stačí na 9. místo tabulky Oblastního přeboru při skóre
98:129.

Oblastní přebor starších žáků
Po několika letech patří nově do „flotily“ našich družstev i družstvo starších žáků, které se nám
ve spolupráci se sousední TJ Sokol Ejpovice podařilo znovu obnovit a v soutěžním ročníku hájí naše
barvy tj. barvy TJ Sokol Kyšice. Družstvo je půl na půl namíchané z našich odchovanců a z odchovanců TJ Sokol Ejpovice, přičemž na oplátku vypomáhají naši hoši v družstvu dorostenců v barvách TJ
Sokol Ejpovice. Chlapci si v soutěži nevedou vůbec špatně a po podzimní části soutěžního ročníku
2017/2018 jsou s bilancí tří výher a tří proher při zisku 6 bodů a průběžném skóre 158:177 na 3. místě tabulky Oblastního přeboru (družstvo TJ Všenice uvedené v tabulce na 3. místě hraje soutěžní
ročník 2017/2018 mimo soutěž – se staršími chlapci a do oficiální tabulky se nezapočítává).

Oblastní přebor mladších žaček
Družstvo mladších žaček se v podzimní části soutěžního ročníku 2017/2018 opíralo o velmi dobrou
defenzívu (nejlepší v oblastním přeboru), ale potýkalo se s mizernou produktivitou střelby svých
útočnic. Zejména zásluhou zmíněné velmi dobré defenzivní fáze hry jsou naše děvčata po podzimní
části soutěžního ročníku s bilancí 8 bodů při skóre 45:22 na průběžném 2. místě tabulky Oblastního přeboru, která děvčatům prozatím zajišťuje účast na Poháru ČR 2018 (družstvo Sokol Blovice
uvedené v tabulce na 1. místě hraje soutěžní ročník 2017/2018 mimo soutěž – se staršími děvčaty
a do oficiální tabulky se nezapočítává).

Oblastní přebor mladších žáků
Družstvo mladších žáků vstoupilo, po úspěšném završení soutěžního ročníku 2016/2017 3. místem
na červnovém Poháru České republiky, do nového ročníku 2017/2018 v omlazené sestavě. Hned
v úvodním domácím utkání si chlapci jednoznačně (26:10) poradili s obhájcem titulu Mistra České
republiky v kategorii mladšího žactva - TJ Božkov, který do nového ročníku naskočil rovněž v omlazené sestavě. Úspěšný vstup do sezony předznamenal další průběh podzimní části, který trochu
předčasně vygradoval v sobotu 23. 9. 2017 utkáním s největším spolufavoritem soutěže TJ Přeštice.
V tomto utkání se utkala na tuto kategorii dvě velmi kvalitní družstva, která předváděla velmi pěknou
házenou v moderním pojetí okořeněnou hlučnějšími lavičkami, což dodalo utkání o to větší náboj
a zejména pro nestranného diváka, ale i toho domácího, bylo na co koukat. Chlapci do utkání vstoupili velmi dobře a od počátku tahali za delší konec. Velmi fyzicky náročnou hrou donutili soupeře
k chybám, které se jim následně dařilo nekompromisně trestat i za pomoci nad očekávání úspěšného
rychlého přechodu do útoku završeného vysokou úspěšností střelby. Odměnou za nasazení a odvedenou „práci“ bylo chlapcům konečné vítězství v poměru 17:10. I v dalších utkáních podzimní části
se chlapcům nadále herně a výsledkově dařilo a se 100% ziskem 16 bodů při famózním skóre
193:48 vévodí, po zásluze (s nejlepším útokem – více jak 24 vstřelených branek na utkání a nejlepší obranou – 6 obdržených branek na utkání) po podzimní části soutěžního ročníku tabulce
Oblastního přeboru.
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Oblastní přebory přípravek
Barvy TJ Sokol Kyšice v rámci Oblastních přeborů krom výše uvedených družstev hájí ještě dvě družstva
starších přípravek (kategorie dětí narozených po 1. 1. 2008) a jedno družstvo mladší přípravky (kategorie dětí narozených po 1. 1. 2010). Jde o naše nejmenší naděje, které hrají soutěž turnajovým způsobem.
Řídící orgán bohužel v těchto kategoriích nezveřejňuje průběžné tabulky soutěží. Soutěž je organizována v počtu čtyř až pěti turnajů na podzim a stejného počtu na jaře tj. celkem 8 – 10 turnajích, 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 2017/2018, který
nám jak doufáme, přenese i nějaké účasti na republikových soutěžích mládeže – ať již Mistrovství
ČR či 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 44. ročníkem Poháru dospělých. Sami se pak ucházíme ve spolupráci
s TJ Sokol Ejpovice o pořadatelství Poháru České republiky 2018 v kategorii starších žáků, který se
uskuteční v termínu od 15. 6. 2018 do 17. 6. 2018. Teď je již vše v rukou svazových funkcionářů, zda
nám dají důvěru a pověří nás pořadatelstvím této republikové akce, která by do Kyšic mohla přivést
družstva ze všech koutů republiky.

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 24. 11. 2017 – KABÁT revival
pátek 29. 11. 2017 – PŘEDSILVESTROVSKÁ  „Žákovec“
sobota 20. 1. 2018 – MAŠKARNÍ PLES
neděle 21. 1. 2018 – DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
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 2017 a všem sponzorům, příznivcům
a podporovatelům by chtěla touto cestou vyslovit poděkování za přízeň v roce 2017. 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 2018.
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TURNAJ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY

Účastníci turnaje

Dne 28.9.2017 se konal III. ročník turnaje
v malé kopané o putovní pohár starosty. Organizátorem sportovní akce byl loňský vítěz
TJ Sokol Kyšice. Turnaje se letos zúčastnily
čtyři týmy – TJ Sokol Kyšice, restaurace Pod
Lípou, restaurace U Hřiště a hasiči Kyšice.
K vidění bylo celkem šest zajímavých zápasů. Mužstva na prvních třech místech měla
shodný počet bodů a o vítězi muselo rozhodnout skóre. Vítězem se stalo družstvo
restaurace Pod Lípou a to se stane i pořadatelem dalšího ročníku. Na dalších místech se
umístily týmy v pořadí restaurace U Hřiště,
hasiči Kyšice a TJ Sokol Kyšice. Věcné ceny
byly předány všem zúčastněným celkům.
Turnaj navštívilo i velké množství diváků, pro
které bylo připraveno kromě sportovní podívané i bohaté občerstvení.
Všichni se už těší na další ročník.
Robert Nekola

Vítězné mužstvo
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HISTORIE
Někteří kyšičtí občané si vyrobili různé
traktůrky a frézy, které používali na obdělání
políček nebo na odvoz stavebního materiálu, stavební sutě atd. Na obrázku vpravo byl
traktůrek upraven jako vrátek na stavbu rodinného domu.
Foto: archiv Josef Syrový,Text: Josef Syrový

Traktůrek pana Františka Nového. Čp. 32.

Traktůrek pana Františka Štrunce. Čp. 3.
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Fréza pana Jaroslava Brady čp. 175.

Fréza (zvaná kamion ) pana Jaroslava Šnajdra čp. 194.
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Mladí hasiči

Na cvičišti

S blížícím se koncem listopadu bude brzy mladým hasičům končit podzimní sezona.
Sezona, která začala velkou generační proměnou. Některé děti, se kterými jsme
v roce 2009 začínali, opustily kategorii starších žáků a přešly do dorostu. Jiné starší
děti se odhlásily - nahradily je nové děti hlavně předškolního věku.
První závod podzimu proběhl 7. října, šlo o závod ve všestrannosti okolo Hromnického jezírka. Zúčastnil se ho maximální počet družstev, které dáme v současnosti
dohromady, a to jedno družstvo starších žáků, dvě družstva mladších žáků a jedno
družstvo přípravky. Přípravka svou kategorii vyhrála, mladším i starším žákům se
sice nepovedla štafeta požárních dvojic, ale ve všestrannosti byli starší žáci na 6.
místě a mladší žáci na 9. a 19. místě, což byl při minimálních zkušenostech a nízkém
věku dětí také dobrý výsledek. O týden později se v sobotu 14. října ve Stýskalech
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Na návštěvě u hasičů

konalo podzimní kolo hry Plamen pořádané Okresním sdružením hasičů Plzeň
sever. Znovu jsme přihlásili všechny čtyři družstva, bohužel však většina dětí onemocněla a nakonec startovalo pouze družstvo starších. Ačkoliv družstvo běželo ve
stejném složení jako před týdnem, závod se jim tolik nepovedl a skončili ve středu
tabulky na 11. místě. Druhý víkendový den, v neděli 15. října, jsme se zúčastnili závodu jednotlivců ve všestrannosti „Na vlastní pěst“ v Horní Bříze. I letos zde byl ve
své kategorii úspěšný David Vokurka, který se umístil na 3. místě. Zatím posledním
závodem, kterého jsme se zúčastnili, bylo 4. listopadu noční Nevřeňské bloudění. Startovalo družstvo starších žáků, jenž získalo osmnácté místo z celkových 38
družstev. Na konci října jsme zakončili sezonu trénování na cvičišti tradičním táborákem. I přes chladné počasí přišlo velké množství dětí i rodičů. Rodiče s námi
také navštívili 6. listopadu stanici HZS na Košutce. Děti si tam prohlédly techniku,
avšak nejvíce je bavilo prolézání cvičného polygonu pro hasiče a nekonečný žebřík.
Rodičům dětí bychom rádi poděkovali za pomoc při zastřešování hasičského kontejneru na cvičišti a podzimním úklidu hasičského vybavení.
Závěrem bychom Vám chtěli za mladé hasiče popřát krásné vánoční svátky, hodně
štěstí, zdraví a pohody v roce 2018.
Za SDH Kyšice Alena a Jan Navrátilovi
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Mladší žáci Hromnice

Starší žáci Hromnice

Přípravka Hromnice
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GOLF
RESTAURANT
DÝŠINA

RODINNÉ OSLAVY
SMUTEČNÍ HOSTINY
SVATBY
K DOMLUVENÉMU MENU KÁVA A DESERT ZDARMA*
602 388 749 | golfrestaurantdysina.cz |
* platí v období listopad 2017 - březen 2018
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KY Š I CE

Advent
v Kyšicích
25. 11. 2017 od 14 hodin | malý sál KD

Vánoční výstava – ČSŽ
02. 12. 2017 od 14 hodin | malý sál KD

Korálkovna – Vánoční tvoření
03. 12. 2017 od 1430 hodin | velký sál KD

Mikulášská nadílka
04. 12. 2017 od 17 hodin | zahrada u OÚ

Rozsvícení vánočního stromu
17. 12. 2017 od 17 hodin | malý sál KD

Vánoční koncert
ZUŠ Chrást
23. 12. 2016 od 16:30 hodin | u obecního úřadu

Zastavme se
před Štědrým dnem –
vystoupení dětí
z MŠ Kyšice

