duben 2018

kyšický
zpravodaj

FOTO: Hynek Sladký

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás pozval na připravované akce v jarním období, na kterých se podílí nejen obec, ale
i HASIČI a TJ SOKOL. Již 30. dubna 2018 si můžete opékat špekáčky u MÁJKY, která bude postavena
NA LOMECH.
O prvním májovém víkendu se uskuteční tradiční POUŤ s páteční zábavou v kulturním domě,
kde vystoupí KABÁT REVIVAL. V neděli 6. května 2018 od 15:00 hodin můžete přijít na MŠI
U KAPLIČKY NA NÁVSI.
A konečně 8. května 2018 od 15:00 hodin proběhne U POMNÍKU NA NÁVSI PIETNÍ AKT
k 73. výročí ukončení druhé světové války. Svoji účast na slavnosti potvrdil vnuk generála Pattona pan
George Patton Waters. Je příjemné se setkat s touto osobností. Během oslav si můžete prohlédnout
historickou i současnou vojenskou techniku. Program oslav najdete na zadní straně ZPRAVODAJE
a věřím, že se určitě přijdete podívat.
15. – 17. června 2018 proběhne na hřišti národní házené POHÁR MLADŠÍCH ŽÁKŮ, kterého se zúčastní šest družstev z celé České republiky. Následující víkend ve dnech 23. a 24. června 2018 se uskuteční Mistrovství České a Slovenské republiky v cyklistice za účasti největších hvězd naší cyklistiky.
Věřím, že si z bohatého programu vyberete.
Hynek Sladký, starosta obce
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Připravované stavební akce
v roce 2018

Po dvou letech, kdy jsme realizovali v naší obci významné investiční akce – přístavba kulturního domu a rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, nepolevujeme
ani letos.V době, kdy držíte nové číslo ZPRAVODAJE, již proběhla oprava místních
komunikací – Jedlová, Smrková, Ke Hřišti a velké výmoly v ostatních částech obce.
V průběhu měsíce května dojde k celkové rekonstrukci ulice Poštovská, kterou
zajistí firma METROSTAV a současně s touto akcí bude vyasfaltována plocha vedle
staré hasičské zbrojnice na Návsi.
V současně době bylo vyhodnoceno výběrové řízení na opravu kanalizace v ulici
Štemberova za cca 2 500 000,- Kč. Realizace opravy je plánována do konce června.
I přes velké úsilí se nepodařilo koordinovat práce s Vodárenskou a kanalizační a. s.,
která plánuje v této ulici výměnu vodovodního řadu až na počátek příštího roku.
Z tohoto důvodu bude konečný povrch komunikace realizován až po této akci.
Další stavbou jsou inženýrské sítě v ulici Jižní. Nyní je vypsáno výběrové řízení
na zhotovitele stavby a realizace je plánována ještě před začátkem prázdnin.
V letošním roce ještě plánujeme umístění hracích prvků pro děti na Návsi a u kulturního domu. Rozsah stavby je závislý na výši přidělené dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj, která bude přidělena do konce května 2018.
Zajištění dokumentace a stavební povolení je značně zdlouhavý proces, ale předpokládáme, že stejný rozsah oprav a investic bude pokračovat i v dalších letech.
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Jednotka sboru
dobrovolných hasičů
obce Kyšice
Události jednotky:
24.3. v 17:48 jednotka vyjela na žádost operačního střediska na technickou pomoc
k dopravní nehodě cisterny s betonem do ulice Ejpovická. Na místě události dostala instrukce od velitele zásahu, že její úkol bude čištění sacího bagru od betonu.
Jednotka odjela s cisternou na skládku stavebního odpadu pod obcí Kyšice (směr
Dýšina), kam speciální vozidlo HZS (sací bagr) přijíždělo a vozilo beton z převrácené cisterny.
Školení: 31. 3. proběhlo školení členů jednotky (teorie) v hasičské zbrojnici podle
témat, která byla vydána GŘ HZS. Praktická část pro členy jednotky bude provedena v průběhu roku.
14. 4. prošli velitelé: Robert Barták, Tomáš Drnek a Milan Lehner cyklickým školením na stanici Slovany.
Prevence - Hasiči varují: Jaro je období s velkým počtem požárů způsobených nedbalostí a vypalováním travních porostů. Vypalování trávy je nezákonné a hrozí vysoké pokuty! Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách
je zákonem o požární ochraně zakázáno. Ten, kdo se totiž rozhodne „vyčistit“ svou zahradu ohněm, může zaplatit i několikatisícovou pokutu. Při plošném
vypalování porostů se dopouští přestupku dle zákona o požární ochraně,
za který hrozí pokuta do 25 000 Kč.
Nejen plošné vypalování trávy je ale zákonem zakázáno. Pokud se člověk rozhodne
rozdělat si velký oheň, byť je to na vlastním pozemku, je také dobré dát o tom
hasičům dopředu vědět.

Na webových stránkách HZS Plzeňského kraje je k dispozici aplikace – evidence
pálení. Zdroj: http://www.hzscr.cz/clanek/-i-evidence-paleni-i--evidence-paleni.aspx
Za JSDH Robert Barták
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Hvězdy světové cyklistiky
můžete vidět přímo v Kyšicích
Stačí jen vykouknout z okna nebo vyjít na Dýšinskou či Letkovskou ulici a přichystat si tak výjimečný sportovní zážitek. O víkendu 23. a 24. června totiž budou
mít obyvatelé Kyšic možnost zblízka vidět nejlepší české a slovenské cyklisty při
silničních závodech na mistrovství republiky Mercedes-Benz PRAHA silnice 2018.
V sobotu pojedou o medaile junioři, juniorky a ženy, v neděli pak závodníci v kategoriích do 23 let a elite, a to nejspíše včetně hvězd světové cyklistiky – českých
es Romana Kreuzigera, Zdeňka Štybara či Leopolda Königa nebo Slováka Petera
Sagana, kterého fanoušci oceňují nejen pro jeho výsledky, ale také osobitost.
„Věříme, že obyvatelé Kyšic cyklisty během závodů přijdou povzbudit, protože
mít je na dosah ruky je úžasný zážitek. Teprve až na vlastní oči doopravdy poznáte, jak rychle cyklisté při závodech jedou,“ říká Michaela Kreuzigerová, ředitelka
šampionátu. „Zároveň chápeme, že všichni nejsou fanoušky cyklistiky a že uzavírky
spojené s pořádáním závodů jsou někdy nepříjemné, proto se snažíme omezení
minimalizovat. Doufáme, že společné české a slovenské cyklistické mistrovství republiky bude pro diváky velkým sportovním svátkem a že díky nim závodníci zažijí
atmosféru, na kterou budou dlouho v dobrém vzpomínat.“
Šampionát začne ve čtvrtek 21. června časovkami v Karlových Varech.Víkendové závody pak doplní bohatý doprovodný program u obchodního centra Plzeň na Rokycanské
ulici, kde bude start i cíl závodu a kde bude přichystána zábava pro celou rodinu.
„Závodní okruh měří šestnáct kilometrů a pojede se dvanáctkrát. Jeho podstatná
část je otevřená, takže tam bude foukat z boku a půjde o zajímavý okruh vybízející
k aktivnímu závodění,“ dodává Michaela Kreuzigerová.
I to budete mít na dosah ruky přímo v Kyšicích.Více informací o šampionátu najdete na www.silnice2018.cz.
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Pálení čarodějnice u májky
Obec Kyšice ve spolupráci s
Jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Kyšice

srdečně zve děti
na opékání buřtů
před zapálením hranice u májky
dne 30. 4. 2018 od 18 hodin – Na Lomech
(buřty s chlebem zajištěny)
V 19:00 hod. bude zapálení hranice s čarodějnicí
a veškerý další program u májky s občerstvením, na
který Vás zve
TJ SOKOL Kyšice

Obec Kyšice ve spolupráci s TJ Sokol Kyšice,
SDH Kyšice a Eliškou
pořádají

DĚTSKÝ
DEN
Přijďte v pátek 1. 6. 2018
od 16:30 hodin ke kulturnímu domu.
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Mateřská škola Kyšice, okres Plzeň-město, příspěvková organizace, Náves 98, IČO 75005972

vyhlašuje

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2018–2019
a

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve středu 2. května 2018 od 8:30–15:30 hod.

od 16. 4. 2018 do 20. 4. 2018 si zájemci vyzvednou v MŠ potřebné tiskopisy pro přijetí
dítěte (žádost, evidenční list...), které předají v den zápisu ředitelce školy.
Kontakt: tel. 377 945 488, 603 516 567, mskysice@seznam.cz
Vladimíra Kunešová, ředitelka mateřské školy

Rády bychom pochválily děti z tvořivého kroužku, konkrétně Emičku, Johanku, Agátku,Tomáška, Kryštůfka, Filípka, Honzíka za to, jak jsou šikovné a krásně tvoří. Letos se v kroužku sešly
menší děti, proto bylo zapotřebí i trochu spolupráce od jejich maminek, tatínků, babiček. I těm
všem velké díky. S kroužkem pro letošek ještě nekončíme. Čeká nás ještě i nějaké tvoření v přírodě. Co by mohlo zajímat i ostatní děti je, že na konec května plánujeme společné opékání
buřtíků, ke kterému se může kdokoliv přidat.Více informací včas vyvěsíme u vstupu do KD.
Lucie Kubová,Vlaďka Sedláková
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ze sportu
NEZAPOMENUTELNÝ BŘEZEN
KYŠICKÝCH MLADÝCH HÁZENKÁŘŮ
1. místo družstva starší přípravky na ZHP Zpč. Oblasti
1. místo družstva mladších žáků na Zimním halovém poháru ČR 2018
V únorovém zpravodaji jsme se rozloučili poděkováním členům za reprezentaci na zimních
halových turnajích a přáním úspěchu těm, kteří své boje mají ještě před sebou. V tu chvíli
jsme netušili, že se měsíc březen nesmazatelně vepíše do historie kyšické mládežnické
házené.
Nejprve se o víkendu 3. 3. 2018 a 4. 3. 2018 zúčastnila družstva mladší a starší přípravky
Zimního halového poháru Zpč. oblasti v Přešticích, na kterém vybojovalo družstvo starší
přípravky prvenství. O dva týdny později, konkrétně v sobotu 17. 3. 2018 vyrazili mladší žáci
v brzkých ranních hodinách reprezentovat naše barvy na Zimní halový pohár České republiky 2018, do východočeského městečka, České Skalice. Po rozpačitém začátku turnaje se
chlapci semkli a hrou na hranici svých možností vybojovali, pro TJ Sokol Kyšice prvenství
a stali se tak Vítězem Zimního halového poháru České republiky 2018.
Mladší přípravka
V sobotu 3. 3. 2018 hájilo naše barvy v Zimním halovém poháru 2018 v Přešticích družstvo
mladších přípravek. Turnaje se zúčastnilo celkem šest družstev, a to krom našeho družstva,
družstva TJ Přeštice, TJ Litohlavy, TJ Sokol Nezvěstice, Sokol Tymákov A a Sokol Tymákov B.
Naše drobotina se srdnatě bila a nakonec s celkovou bilancí 2 výher a 3 proher obsadila
celkové 4. místo.
Utkání našich mladších přípravek:
TJ S. Nezvěstice–TJ Sokol Kyšice 18:6
Sokol Tymákov A–TJ Sokol Kyšice 8:9
TJ Přeštice–TJ Sokol Kyšice 14:10
TJ Sokol Kyšice–Sokol Tymákov B 12:6
TJ Litohlavy–TJ Sokol Kyšice 11:3

7

Konečné pořadí ZHP 2018 mladší přípravky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TJ Litohlavy
TJ Sokol Nezvěstice
TJ Přeštice
TJ Sokol Kyšice
Sokol Tymákov B
SokolTymákov A

5
5
5
5
5
5

5
4
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0

0
1
2
3
4
5

10b 72:26
8b
70:29
6b
53:48
4b 40:57
2b
25:58
0b
27:69

Naše barvy reprezentovaly:
Adam Jindřich, Adéla Markupová, Miroslav Kuba, Tomáš Potůček, Markéta Kafková, Nela Velická,
Zita Rašková
Starší přípravka
Starší přípravka TJ Sokol Kyšice B - „Vítěz Zimního halového poháru Zpč. oblasti 2018“
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V neděli 4. 3. 2018 hájila naše barvy v Zimním halovém poháru 2018 v Přešticích dvě družstva
starších přípravek.Turnaje se zúčastnilo celkem dvanáct družstev a los je rozdělil do dvou skupin.
Do skupiny A byla krom našeho A družstva nalosována družstva - TJ Přeštice A, TJ Plzeň Újezd B, Sokol Tymákov, TJ Litohlavy a TJ Spartak Rožmitál. Do skupiny B pak krom našeho
B družstva přiřadil los družstva - TJ Přeštice B, TJ Plzeň - Újezd A, TJ Božkov, TJ Sokol Ejpovice, a TJ Sokol Nezvěstice.
„A“ družstvo namíchané z chlapců a děvčat si v základní skupině připsalo jednu výhru
a 4 prohry a umístilo se na 5. místě, čímž se kvalifikovalo do bojů o celkové 9. - 10. místo.
V boji o 9. - 10. místo pak „A“ družstvo podlehlo 5:7 a obsadilo konečné 10. místo.
„B“ družstvo složené z chlapců nepoznalo v základní skupině hořkost porážky a suverénně
postoupilo do boje o prvenství v turnaji, kde se utkalo s vítězem skupiny A - TJ Litohlavy.
Ani ve finále nenašlo „B“ družstvo přemožitele a dovedlo utkání k vítězství v poměru 7:4
a stalo se tak Vítězem Zimního halového poháru Zpč. oblasti 2018
Utkání našich mladších přípravek:
TJ Sp. Rožmitál - TJ Sokol Kyšice A 6:3 skupina A
TJ S. Nezvěstice - TJ Sokol Kyšice B 1:12 skupina B
TJ Sokol Kyšice A - Sokol Tymákov 2:11 skupina A
TJ Sokol Kyšice B - TJ Božkov 8:2 skupina B
TJ Litohlavy - TJ Sokol Kyšice A 7 : 2 skupina A
TJ Sokol Ejpovice - TJ Sokol Kyšice B 6 : 9 skupina B
TJ Sokol Kyšice A - TJ Plzeň-Újezd B 4 : 3 skupina A
TJ Sokol Kyšice B - TJ Plzeň-Újezd A 11 : 0 skupina B
TJ Přeštice A - TJ Sokol Kyšice A 9 : 4 skupina A
TJ Přeštice B - TJ Sokol Kyšice B 2 : 12 skupina B
TJ Sokol Kyšice A - TJ S. Nezvěstice 5 : 7 O 9. místo
TJ Litohlavy - TJ Sokol Kyšice B 4 : 7 Finále
Skupina A
1. TJ Litohlavy
2. Sp. Rožmitál
3. TJ Přeštice A
4. Sokol Tymákov
5.	TJ Sokol Kyšice A	
6. TJ Plzeň Újezd B

5
5
5
5
5
5

5
3
3
2
1
0

0
1
0
1
0
0

0
1
2
2
4
5

10b 38:12
7b
29:17
6b
24:25
5b
35:19
2b 15:36
0b
10:41

5
5
5
5
5
5

5
4
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0

0
1
2
3
4
5

10b
8b
6b
4b
2b
0b

Skupina B
1.	TJ Sokol Kyšice B	
2. TJ Sokol Ejpovice
3. TJ Božkov
4. TJ Plzeň Újezd A
5. TJ Sokol Nezvěstice
6. TJ Přeštice B

52:11
35:15
23:21
15:26
12:27
6:37
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Konečné pořadí ZHP 2018 starší přípravky:
1. TJ Sokol Kyšice B
2. TJ Litohlavy
3. TJ Sokol Ejpovice
4. TJ Spartak Rožmitál
5. TJ Přeštice A
6. TJ Božkov
7. Sokol Tymákov
8. TJ Plzeň Újezd A
9. S.Nezvěstice
10. TJ Sokol Kyšice A
11. TJ Přeštice B
12. TJ Plzeň Újezd B
Naše barvy reprezentovaly:
TJ Sokol Kyšice A  – Jakub Škrle, Adam Jindřich, Simona Matějková, Adéla Beránková,
Štěpánka Lanzerdorfová
TJ Sokol Kyšice B – Tadeáš Voříšek, Jan Baumruk, Viktor Holzknecht, František Patera,
Petr Hošek

ZIMNÍ HALOVÝ POHÁR ČESKÉ REPUBLIKY 2018:
kategorie mladší žáci
Mladší žáci TJ Sokol Kyšice: Vítěz Zimního halového poháru ČR 2018
MLADŠÍ ŽÁCI TJ SOKOL KYŠICE SE V SOBOTU 17. 3. 2018 NESMAZATELNĚ
ZAPSALI DO HISTORIE KYŠICKÉ MLÁDEŽNICKÉ HÁZENÉ
Mladší žáci TJ Sokol Kyšice v sobotu 17. 3. 2018 reprezentovali naše barvy na Zimním halovém poháru České republiky 2018 v kategorii mladšího žactva, který z pověření Svazu
národní házené pořádal Sokol Krčín, ve sportovní hale v České Skalici. Chlapci si účast
na Zimním halovém poháru České republiky 2018 zajistili vítězstvím v Zimním halovém
poháru Západočeské oblasti 2018.
Mladší žáci na republikové finále vyrazili v sobotu ráno v brzkých ranních hodinách spolu
s fanouškovskou podporou. Do místa konání naše výprava dorazila, po více než tříhodinové
cestě, těsně před devátou hodinou ranní a již od 10:15 hod. čekalo chlapce první utkání.
Republikového halového finále se účastnilo 7 družstev – TJ Sokol Kyšice, TJ Žatec, SK Studénka, Draken Brno, Sokol Bakov,TJ Podhorní Újezd a Sokol Krčín.Turnaj se hrál systémem
každý s každým na 2 x 10 minut.
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TJ Sokol Kyšice 7 (2:3) 8 Draken Brno
Vstup do turnaje se chlapcům příliš nepovedl, dal by se nazvat „syndromem prvního utkání“. Chlapci do utkání vstoupili vlažně a první branku se útočníkům podařilo vstřelit až v 9.
minutě, za nepříznivého stavu 0:3. Obrana držela v průběhu prvního poločasu naše šance
na zvrat, ale více než 10 technických chyb bylo na 20 minutové utkání přespříliš.Ve druhém
poločasu se konečně začali prosazovat i útočníci a 2 minuty před koncem byl stav utkání vyrovnaný 7:7. Další zbytečné technické chyby, stáli chlapce další inkasovanou branku,
na kterou již nedokázali odpovědět, a proto hned v prvním utkání okusili hořkost porážky.
Sokol Bakov 5 (3:7) 14 TJ Sokol Kyšice
Do druhého utkání vstoupili chlapci, po pohovoru po prvním utkání, o poznání lépe. Na chlapcích bylo patrné mnohem vyšší nasazení, bojovnost a touha po vítězství. Během pár minut si
chlapci vytvořili několikabrankový náskok, který navyšovali až na konečný stav 5:14.
TJ Podhorní Újezd 2 (0:5) 7 TJ Sokol Kyšice
Ve třetím utkání čekal na naše chlapce velmi silný soupeř, družstvo TJ Podhorní Újezd a již
před utkáním, s ohledem na již odehraná utkání, se dalo předpokládat, že by se mohlo jednat o utkání družstev aspirujících na medailová umístění. Chlapci do utkání vstoupili s jasně
danými pokyny a ty v prvním poločasu splnili bezezbytku. Vynikající obranná hra, která
nepovolila soupeři jedinou branku, podpořená pestrou a účinnou hrou útoku znamenala
poločasové vedení 5:0. I druhý poločas se nesl v nadstandartní kvalitě, ale značil se již větší
vyrovnaností hry. Utkání nakonec chlapci dovedli k vítězství v poměru 7:2.
TJ Sokol Kyšice 10 (7:1) 1 SK Studénka
Do utkání proti soupeři zvučného jména vstoupili chlapci opět s výborným nasazením a během pár minut si vytvořili několikabrankový náskok, který v podstatě rozhodl předčasně
o osudu utkání.Ve druhém poločasu se utkání v podstatě již jen dohrávalo a ukazatel skóre
se zastavil na stavu 10:1 v náš prospěch.
Sokol Krčín 5 (2:6) 10 TJ Sokol Kyšice
Do utkání s pořádajícím oddílem jsme vstoupili opět velmi dobře. Velmi dobrou obrannou
hrou podpořenou vysokou kvalitou v útočné fázi jsme se soupeři brzy vzdálili na rozdíl tří
branek, který jsme do konce utkání dokázali ještě navýšit na pětibrankový rozdíl 10:5.
Před posledním utkáním našich chlapců a zároveň posledním 21. utkáním turnaje byly karty
rozdány více než jasně. Žatec měl po odehraných 5- ti utkáních plný počet 10 – ti bodů,
naši chlapci 8 bodů za 4 výhry a 1 prohru. Žatci tedy k prvenství v turnaji stačila remíza,
nám prvenství v turnaji zaručovalo jakékoli vítězství, případná remíza a prohra by pro nás
pak znamenaly 2. místo.
TJ Sokol Kyšice 2 (2:0) 1 TJ Žatec
Osud tomu asi chtěl, že los turnaje svedl proti sobě v posledním utkání právě dvě družstva,
která budou nakonec bojovat o celkové prvenství v turnaji a titul „Vítěz Zimního halového poháru České republiky 2018“. Před utkáním nám bylo jasné, že nás nečeká vůbec
lehký úkol. Žatečtí, na turnaji podporovaní velmi početnou skupinou fanoušků, budili respekt.
Ani naši fanoušci se na tribuně haly neztratili, a proto se dal očekávat velmi vyrovnaný boj
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za bouřlivého doprovodu diváků.Taktika zvolená na poslední utkání byla zvolena a pokyn pro
chlapce byla jasný a stručný - hrát svojí hru, užít si utkání a nenechat se znervóznět diváky. Poslední zmíněné bylo asi to nejdůležitější, protože na chlapcích byla znatelná nervozita, neboť si
byli vědomi, oč hrají a zároveň jsme nedokázali odhadnout, co udělá bouřlivá atmosféra, která
se v posledním utkání dala očekávat a kterou naši chlapci ještě nezažili.
Očekávané se stalo skutečností, již s úvodním hvizdem začala hala bouřit a strhl se boj o „halového mistra republiky pro rok 2018“. Chlapci do utkání vstoupili s obrovským nasazením
a bojovností. Vědomi si toho, že jejich největší překážkou budou na tuto kategorii vynikající
brankář Žatce a zároveň velmi šikovný levoruký střelec. Utkání bylo oboustranně velmi vyrovnané, hrané s vysokým nasazením a bojovností. Obrany obou družstev převyšovali útoky,
možná i z důvodu částečné únavy hráčů z průběhu turnaje. Za zvuku neustále bouřící haly
jsme se dostali do jednobrankového vedení. Díky skvěle fungující obraně v čele v Matyášem
v brance jsme odráželi jeden útok soupeře za druhým. Naši útočníci několika výborně zahranými útoky překonali obranu soupeře, ale ztroskotali na vynikajícím brankáři soupeře. Možná
rozhodujícím momentem utkání byla jednoduchá, leč velmi účinná útočná akce dvou kolmých
náběhů zakončená, přesnou střelou o tyč do „šibenice“ branky soupeře, která znamenala naše
poločasové vedení 2:0. Do druhého poločasu vstoupili naši chlapci stejně tak, jako odehráli
poločas první, velmi vysoké nasazení, obrovská bojovnost a touha nechat na palubovce úplně
vše. Utkání se neslo ve stejném duchu, jako v poločasu prvním - naší obraně se dařilo ubránit
levorukého střelce soupeře, který se nedokázal s agresivní obranou popasovat a na soupeřovo brankáři si naši útočníci i vzhledem k stále větší únavě nadále lámali zuby. Naše obrana se
za celých 20 minut dopustila jedné vážné chyby, která ovšem znamenala snížení stavu na 2:1.
Následkem snížení bylo i o několik decibelů hlasitější povzbuzování soupeřova kotle, které
vneslo na ruce obou soupeřů ještě o trochu více nervozity. Zbytek utkání se hrál za vysokého
nasazení obou soupeřů, ze kterého pramenili i zbytečné ztráty míčů. Minutu před koncem
se po jedné takové naší chybě dostal soupeř do útoku, který se podařilo našim zadním řadám ubránit a posledních 40 vteřin, už naši útočnici takticky zvládli na jedničku s hvězdičkou.
Po závěrečném hvizdu mohli chlapci nechat propuknout emoce na plno – obrovská radost,
u některých doplněná slzami štěstí, byla odrazem nasazení, odhodlání a bojovnosti, kterou se
chlapci po prvním nepovedeném utkání na turnaji prezentovali. Po zásluze pak v rámci závěrečného ceremoniálu převzali z rukou ředitele turnaje zlaté medaile.
1.	TJ Sokol Kyšice
2. TJ Žatec
3. TJ Podhorní Újezd
4. Draken Brno
5. Sokol Krčín
6. SK Studénka
7. Sokol Bakov

6
6
6
6
6
6
6

5
5
3
3
1
1
0

0
0
1
0
2
2
0

1
1
2
3
3
3
6

50:23
30:18
31:19
26:28
32:37
22:40
26:52

10
10
7
6
4
4
0

Barvy TJ Sokol Kyšice reprezentovali:
Brankář: Matyáš Černý
Hráči v poli: Petr Hošek, Jan Baumruk (v rámci závěrečného ceremoniálu vyhlášen
nejlepším útočníkem turnaje), Tomáš Pech, Dominik Škrle, Jakub Škrle, Ladislav Beneda, Jaromír Voves,Tadeáš Voříšek, Jan Urbánek a Jan Hlávka
HOŠI DĚKUJEME A GRATULUJEME
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Hasičské novinky
17. března od 20.00 se ve velkém sále kulturního domu konala hasičská zábava. K tanci, poslechu, zpěvu a dobré náladě hrála kapela SEKVENCE Plzeň.
Pobavit se přišlo 143 návštěvníků mezi, které byla rozdána bohatá tombola.
Děkujeme všem, kteří si zakoupili lístek a podpořili tak spolek Sbor dobrovolných
hasičů a všem, kteří se přišli přímo pobavit do velkého sálu KD. Byla to naše první
akce v tomto roce, kdy slavíme 120. let od založení.
Druhou slavnostní akcí, která proběhne 26.května na návsi obce je soutěž dospělých v požárním útoku Okrsku Dolany. Družstva mužů Kyšice A, Kyšice
B a družstvo žen budou opět bojovat o medailové pozice.
Třetí slavnostní akcí, která proběhne 15. září bude „Den s hasiči“. Na sobotní
odpoledne připravujeme soutěže pro děti a podívanou pro malé i velké diváky.
Předvedou se mladí hasiči z Kyšic, jednotka dobrovolných a profesionální hasičů.
Prezentovat se bude historická i moderní technika, kterou mají dobrovolní i profesionální hasiči ke své práci k dispozici. Během akce bude zajištěno občerstvení.
Na všechny akce jste srdečně zváni.
Za SDH Kyšice Robert Barták

Sanctus Florianus – Svatý Florián,
aneb patron nejen hasičů slaví 4. května svátek
Postava ve zbroji římského vojína s mečem a korouhví, vylévající vodu z vědra na hořící dům v připomínce toho, že
prý kdysi svou modlitbou odvrátil plamennou zkázu, to je
Svatý Florián – ochránce v nebezpečí ohně, vody a války,
patron hasičů, kominíků a zedníků.
Pocházel z vojenské rodiny a sám byl na konci 3. stol. n. l.
vojenským úředníkem na území dnešních Horních Rakous.
V té době, za vlády císaře Diokleciána, kdy byla římská
říše zmítána bídou a četnými válečnými konflikty, hledal
prostý lid v křesťanském učení útočiště před existenční
nejistotou.
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Císař, ve snaze obnovit upadající říši a s ní i tradiční římské pohanství, zbavoval
křesťany úřednických míst, propouštěl je z vojska, pronásledoval kazatele. Jeho
dvouleté protikřesťanské tažení stálo věřící řadu mučedníků. Jedním z nich byl
i později kanonizovaný Florián.
Je-li na den sv. Floriána silný vítr, bude toho roku mnoho ohňů.
Svatý Florián si může ještě nasadit sněhový klobouk
V okolí dnešního Lince, v městě Lauriacum (neboli Lorch) u soutoku Enže s Dunajem, dal jeho místodržitel Aquilinus pozavírat a usmrtit mnoho zdejších křesťanů.
Když se to Florian dozvěděl, spěchal křesťanům na pomoc.
Nebyl však dostatečně opatrný a po několika dnech byl zatčen a pod neustálým týráním měl zapřít Krista. Protože se nechtěl za žádnou cenu víry zříct a soud nevzal
ohledy na jeho zásluhy v armádě a jeho bezúhonný život, vydal ho do rukou katů.
Ti mu dne 4. května r. 304 přivázali na krk mlýnský kámen a hodili ho do řeky Enže
poblíž římské osady Lauriacum (dnes Lorch, část obce Enns v Rakousku).
A proč se vlastně Florián stal patronem hasičů? Byl usmrcen vodou, která je protikladem ohně a používá se k hašení. Proto se Florián stal hlavním patronem proti
nebezpečí ohně. Floriánovo „hasičství“ je také možné vyložit jako hašení požáru
lidské zloby a nenávisti.
Pohřeb byl nedaleko Lince, v místech kde dnes leží městys Sankt Florian, a nad jeho
hrobem byl už v 6. století vystavěn augustiniánský klášter.
Mučedníkovi ostatky pak přenesli dva jáhnové do Říma a v roce 1183 je získal
od papeže polský král Kazimír, aby je uložil v nově vystavěném chrámu sv. Floriána
na Krakovském předměstí Kleparz.
Hornorakouský národní světec se tak stal i polským zemským patronem a kromě
chrámu, jenž mu byl zasvěcen, po něm byla pojmenována i jedna z bran krakovských městských hradeb.
Část světcových ostatků získal z Polska také Karel IV. pro svatovítský chrám v Praze. Tak sv. Florián pronikl hlouběji i do českého povědomí. V samotné církvi nebyl nikdy předmětem rozsáhlého kultu, jeho uctívání mělo spíš profánní charakter
a bylo rozšířeno zejména mezi venkovským lidem.
Již ve středověku lidé považovali sv. Floriána za ochránce před nebezpečím ohně
(snad pro jeho násilnou smrt ve vodě), lidé věří také v jeho ochranu před bouří,
velkou vodou či suchem.
Traduje se, že modlitby směřované ke sv. Floriánovi již zachránily nejeden život
a nemalý majetek. Sv. Florián je nejčastěji zpodobňován jako římský voják s přilbou,
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mečem a korouhví vylévající z vědra vodu na hořící dům, popř. chrám.
Zejména na venkově pak sv. Florián představoval častý námět pro nejrůznější sošky,
plastiky či malby, které měly chránit dům a jeho obyvatele před neštěstím.V minulosti bylo během svátku sv. Floriána dokonce zapovězeno rozdělávat oheň a nosit
vodu, aby v usedlosti nedošlo k nehodě.
Stal se typickou postavou štítových výklenků vesnických chalup, lidových maleb
na skle, svatých obrázků a rustikálních, hlavně pozdně barokních plastik, jako jsou
např. světcovy sochy v Lipnici nad Sázavou či ve Slavonicích.
Často se objevoval i na morových sloupech ve společnosti morových patronů, jak
je tomu třeba v Poličce, Hostivici nebo Velvarech. Jeho obraz najdeme ve velehradské bazilice, jeho socha zdobí hlavní oltář kostela v Borovanech.
Také Praha má několik významných uměleckých památek svato floriánského kultu.
Dominuje mezi nimi světcova socha od I. F. Platzera z poloviny 18. století na nároží domu U zlatého anděla na Staroměstském náměstí, známějšího asi restaurací
U prince.
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KYŠICE

květnové
oslavy
v Kyšicích
PROGRAM
pondělí 7. května 2018
17:00

koncert skupiny LIGNIT

úterý 8. května 2018
15:00

Příjezd historické vojenské techniky
pod velením kpt. Higginse
Vystoupení dětí Mateřské školy Kyšice
Slavnostní projev
Vystoupení hostů
Pietní akt – položení věnců k pomníku

16:30

hudební vystoupení Jana Tejkala

V průběhu odpoledne je možnost prohlídky
historické i současné vojenské techniky.

7. a 8. května 2018 | Náves

