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kyšický
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Vážení spoluobčané,
jaro je pro mnoho lidí obdobím velkého úklidu. Vyklízíme, třídíme, zbavujeme se nepotřebného. Více než dvě desítky dětí a několik dospělých se v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko pustilo do úklidu obce. Společně jsme prošli a uklidili okolí kulturního domu, Horní
Náves, Náves a Hrádeckou ulici. Je příjemné vidět, že pro děti je naprosto přirozené uklízet
své okolí, že čistá obec je to, co se jim líbí, co by si přály. Škoda, že jim to často dospělí svým
přístupem kazí, domnívají se, že jejich svět končí za dveřmi bytu či za zahradní brankou.
Na druhé straně je ale v naší obci dost dospělých ochotných věnovat svůj čas a energii, aby
pomohli, kde je potřeba, připravili akce nejen pro sebe ale i pro ostatní. Díky nim jsme si
mohli zazpívat a pobavit se na Masopustu, zatančit si na bálech i tanečním odpoledni, vyrobit
si krásné velikonoční ozdoby či přání. Jistě jste se alespoň některé z těchto akcí zúčastnili.
Věřím, že jste společně se svými blízkými strávili příjemné Velikonoce a užili si až téměř
letní počasí, které lákalo k procházkám, výletům či práci na zahrádkách. Stejné počasí nás,
doufám, čeká i při všech nadcházejících květnových akcích – slavnostním odpoledni při
příležitosti 74. výročí konce II. světové války, tradiční kyšické pouti a dětském odpoledni.
Udělejte si čas a přijďte se podívat.
Martina Beranová, starostka obce
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Z jednání zastupitelů obce
Na jednání dne 6. 3. 2019 zastupitelé obce projednali a schválili:
• rozpočtové opatření č. 1/ 2019.
• hospodářský výsledek MŠ Kyšice za rok 2018 ve výši + 7.282,48 Kč, účetní závěrku za rok
2018 a rozdělení zisku MŠ Kyšice do fondů – rezervní 4.000 Kč a fond odměn 3.282,48 Kč.
• udělení individuální dotace z rozpočtu obce pro Korálkovnu ve výši 10.000 Kč na zajištění výtvarného materiálu dle žádosti, pro ČSŽ ve výši 18.000 Kč na úhradu nákladů dle
žádosti a TJ Sokol Kyšice ve výši 153.000 Kč.
• poskytnutí účelové dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského
kraje v roce 2019 Plzeňskému kraji ve výši 53.570 Kč a pověřují starostku obce podpisem
smlouvy.
• prodej hasičské cisterny CAS 25 panu
za částku 40.000 Kč a pověřují starostku obce podpisem smlouvy o prodeji.
• prodej pozemků parc.č. 739/19 o výměře 25 m2 a parc.č. 739/18 o výměře 161 m2 Správě
železniční dopravní cesty, státní podnik, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7
za celkovou částku 131.370 Kč a pověřují starostku obce podpisem smlouvy.
• koupi pozemků parc.č. 1011 o výměře 84 m2 a parc.č. 1012 o výměře 16 m2, oba druh
pozemku – ostatní plocha, jiná plocha za částku 3.200 Kč a pověřují starostku obce podpisem smlouvy.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2009
ze dne 15. 4. 2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Kyšice.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Požární
řád obce Kyšice ze dne 18. 4. 2001 včetně Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 ze dne
24. 3. 2010, kterou se mění a doplňuje vyhláška obce Kyšice „Požární řád obce Kyšice“.
• vypovězení smlouvy č. 5220/2017 uzavřené dne 28. 8. 2017 mezi společností Česká pošta,
státní podnik a obcí Kyšice a pověřují starostku obce podáním písemné výpovědi v souladu s bodem 6.5 Smlouvy.
• dodatek Smlouvy č. 20913 (o pronájmu části pozemku p.č. 186/6), o přenechání předmětu nájmu v souladu s bodem VI. a pověřují starostku obce podepsáním dodatku.
neschválili:
• Dodatek ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na pozemcích 183/1 o výměře 145 m2, 243/36 o výměře 343 m2, 889/1 o výměře
118 m2 a 889/3 o výměře 61 m2 – kanalizace IO-06.1 Odvod dešťových a přečištěných
vod z areálu „Středisko obchodu a služeb PLZEŇ-KYŠICE“.
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Diskuze a informace z obce
• Problematika odpadů – ke kontejnerům na separovaný odpad vyváží odpad i občané Ejpovic. Do našich kontejnerů se jim odpad snadno vhazuje. V Ejpovicích mají malé otvory
do zvonů. Starosta Ejpovic není ochoten měnit zvony za kontejnery. S občany, kteří vyvážejí do Kyšic osobně jednal. Do kontejnerů dávají odpad i firmy, které tady pracují. Měly
by ho likvidovat na své náklady. Obec nemůže toto pokutovat. Může dát pouze podnět
a pokusit se s firmou dohodnout. Tlak může být vyvolán pouze přes inspekci životního
prostředí. Zastupitelstvo obce pracuje na realizaci sběrného dvora.
• Problematika lokality Na Hlíny – zvýšená prašnost a rozlétané obaly.
• Komunikace Za Humny – zvýšená doprava. Dříve tato komunikace sloužila pouze pro
pěší.Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o prašnou cestu, jezdící auta ji rychle devastují.
• Od 4. 3. 2019 přibyl odpolední spoj ČSAD, který jede z obce až na terminál autobusového nádraží (nově zbudované).
• Dotaz, zda by nebylo možné zajistit zpomalovací prahy na komunikaci v ulici Poštovská.
V nejbližší době se budou vytipovávat další místa v obci, na která bude vhodné prahy
umístit.
• Občané upozornili na stále otevřené závory u lesa. Lidé do lesa vozí nepořádek.
Magda Cubrová, referentka OÚ Kyšice

Slavnosti svobody
Plzeň, 3.–6. května 2019
Jako každý rok si i letos Plzeň první květnový týden připomene události, které
se odehrály na začátku května roku 1945. Slavnosti svobody, oslavy osvobození
americkou armádou, se uskuteční od pátku 3. do pondělí 6. května tradičně s bohatým vojensko-historickým a kulturním programem. K němu neodmyslitelně patří dobové vojenské kempy, stejně tak setkání s válečnými veterány, vzpomínkové
akty a atraktivní koncertní vystoupení, letos například s hudebním seskupením
Hradišťan a Jiří Pavlica, Čechomorem nebo Hanou Holišovou & New Time Orchestra. Lákavá přehlídka historické vojenské techniky Convoy of Liberty projede
Plzní v neděli 5. května. Celý program završí hlavní vzpomínkový akt u pomníku
Díky, Ameriko! v pondělí 6. května v 16 hodin. S celou Evropou si připomeneme
75. výročí otevření Druhé fronty ve francouzské Normandii. Bojů o přístavy u kanálu La Manche se zúčastnila také čs. zahraniční jednotka ve Velké Británii - Československá samostatná obrněná brigáda, které bude věnována výstava ve Smetanových sadech a soutěž pro děti.
Více o programu www.slavnostisvobody.cz
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Mateřská škola Kyšice, okres Plzeň-město, příspěvková organizace, Náves 98, IČO 75005972

vyhlašuje

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2019–2020
a

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve čtvrtek 2. května 2019 od 8:30–15:30 hod.

od 17.4.2019 do 26.4. 2019 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

Májka 2019
Zveme Vás na letošní pálení čarodějnic. Těšit se můžete na hranici s ní a hlavně
na májku. K dispozici bude jako každoročně stánek s pitím. Ve spolupráci s obcí
a s hasiči bude pro každé dítě buřt zdarma. Takže se budeme těšit 30. 4. 2019
v podvečer na lomech.
Na akci Vás zve TJ Sokol Kyšice ve spolupráci s kyšickými hasiči.
Vojtěch Suchý
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zprávy z obce
Výstavba vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Jižní
Přestože již obyvatelé Jižní ulice mohou
zajíždět až ke svým domovům, stavba vodovodního a kanalizačního řadu stále není
obcí převzata. V současné době se řeší dokončení povrchu v ulici Smrková a K Jandovo Skále, budou ještě možné drobné úpravy
přímo v Jižní, probíhá kolaudace vodovodního řadu. K zprovoznění splaškové kanalizace dojde až po dokončení druhé etapy
díla – napojení nově vybudovaného řadu
na splaškovou kanalizaci v Letkovské ulici.
Tato etapa bude probíhat až na podzim letošního roku.

Oprava kanalizačního
a vodovodního řadu v ulici
Štemberova
Ve Štemberově ulici měla od začátku března probíhat oprava vodovodního řadu, kterou pro VaK, a.s. bude provádět firma OMEGA C+M. Stavba zatím nebyla ani zahájena.
Z tohoto důvodu došlo alespoň k částečné
úpravě komunikace, konečné úpravy budou realizovány až po provedení plánované
opravy vodovodního řadu, nejdříve na podzim letošního roku.

Lokalita Na Hlíny
Komunikace Na Čermu byla upravena recyklátem, došlo k jejímu částečnému rozšíření, aby byla zajištěna bezpečnost chodců i cyklistů. Za úpravu komunikace obec
děkuje panu Martinu Kubovému. Při vjezdu
byla osazena dopravní značka zakazující
vjezd vozidel nad 3,5 tuny. Další úpravy dopravní situace na vjezdech do dané lokality
pro obec zpracovává společnost Stavplan,

v brzké době dojde k úpravě v místech, kde
navazuje ulice Pod Školkou na komunikaci
Za Humny. Zde dojde i k dosypání ornice
a osazení trávy, aby se pás podél silnice konečně zazelenal.
Zároveň na obci proběhlo jednání se zástupci VaK, a.s. a Vodárny Plzeň a.s., na kterém byl dohodnutý postup přeložky vysokotlaku vody v této oblasti. Výtlačný
vodovodní řad, který zajišťuje zásobování
pitnou vodou pro větší část obce, je v havarijním stavu, často praská a jeho opakované opravy rozhodně nepřispívají ke kvalitě vody. Přeložku je nutné realizovat před
vybudováním místních komunikací, v jejichž
trase povede. Na konci dubna probíhá jednání správní rady VaKu, kde má být schváleno zadání dokumentace k územnímu
rozhodnutí i stavebnímu povolení, v příštím roce by pak měla proběhnout samotná
realizace.

Poštovská
Vlaky na trase Praha – Plzeň již od prosince
jezdí nově vybudovaným tunelem, ale samotná stavba bude ukončena až posledního
června.V naší obci v současné době probíhá
vybudování protierozního valu u Poštovské,
do konce dubna zde pak budou započaty
práce na opravě žlabů (v místech, kde byly
položeny v malém nebo dokonce opačném
spádu), pročištění žlabů i vpustí. V Nouzově dojde k úpravě cesty, která byla využívána v průběhu stavby firmou Berdych,
a k protažení strouhy podél komunikace
až do vodoteče, aby voda ze spodní části Poštovské měla kam odtékat. Jednáme i o výsadbě ovocných stromů podél
Poštovské.
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zprávy z obce
Malý sál KD
V malém sále KD proběhly drobné stavební
úpravy, za jejichž provedení děkujeme panu
Stanislavu Pražákovi, členovi stavební komise. Probíhá výměna světel, výmalba a lakování dveří. Následovat bude renovace parket, drobné úpravy a nákup nových skříněk.
Věříme, že nám opravený malý sál vydrží
dlouho krásný.

Zastávky MHD
Lavičky do zastávek byly objednány již
v prosinci loňského roku, bohužel firma,
která jejich dodání slíbila začátkem ledna,
na urgence obce nijak nereagovala. Do konce dubna mají být dodány lavičky, které jsme
objednali následně.Všem, kteří čekají na autobusové spojení bez možnosti si sednout,
se omlouváme.

Veřejné projednání ÚP

V průběhu letošního roku plánujeme opravy místních komunikací – Stará Ulička, Čiperova, Lesní, Na Kamení, Pod Vranovou,
Polní a Zahradní. Dojde k vyčištění památníku obětem 1. světové války a k odstranění
graffiti ze skály v Žižkově háji. Před kulturním domem bude postavena již zakoupená
pergola, bude opraven poklop nad šachtou
u rybníka Na návsi. Zpracovává se projektová dokumentace k výstavbě malometrážních bytů pro seniory, jednáme se společností LB Minerals o získání pozemků pro
sběrný dvůr.

Ve středu 24. dubna proběhlo veřejné projednání návrhu územního plánu obce Kyšice,
kde všichni příchozí měli možnost seznámit se podrobně s plánovanými změnami.
O tomto jednání byli informováni všichni
občané Kyšic formou osobní informace
do svých poštovních schránek. Paní Ing. Růžičková z plzeňského magistrátu společně
se zpracovatelem územního plánu Ing. arch.
Staškem a zastupiteli obce zodpověděli všechny dotazy. Námitky či připomínky
k zpracovanému návrhu se mohou podávat
písemnou formou do sedmi dnů od konání
veřejného projednání. Následně se podané
námitky budou zpracovávat a případně i zapracovávat do návrhu ÚP.

SITULI

Česká pošta

Společnost Situli doplnila informace požadované plzeňským magistrátem a na základě tohoto doplnění se pokračuje v řízení
o změně územního rozhodnutí. Obec Kyši-

V polovině března podala obec Kyšice výpověď ze smlouvy Pošta Partner, čímž došlo
k přerušení příprav na stěhování pošty do budovy obecního úřadu. K tomuto kroku jsme

Plánované opravy a akce
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ce podala jako účastník řízení námitky k doplnění žádosti. Rozporovali jsme především
tvrzení, že se jedná o prodejní plochy (ať již
uváděné e-shopy či nákupní centra), neboť
projektová dokumentace ukazuje na plochy skladové, které schválený územní plán
obce bez souhlasu zastupitelstva nepřipouští. Dále jsme vyjádřili nesouhlas s využitím
hromadné dopravy z Plzně do Kyšic případnými pracovníky plánovaného střediska,
rozporovali jsme výšku budov a jejich členění i množství parkovacích stání.Vzhledem
k výše uvedenému i k námitkám podaným
již v předcházejícím kole jsme doporučili
magistrátu, aby návrh na změnu územního
rozhodnutí zamítl.

zprávy z obce
přistoupili z důvodů, že obec provoz Pošty
Partner dotuje částkou téměř 20.000 Kč
měsíčně a společnost Česká pošta s.p. nebyla
ochotna pomoci se zajištěním provozu pošty v době dovolené či nemoci naší poštovní
úřednice. Obec sama není schopna zajistit
provoz pošty tak, aby nedocházelo k jejímu
uzavření, přestože to smlouva mezi obcí
a Českou poštou vyžaduje. Výpověď neznamená, že se pošta v obci uzavře. Nyní probíhají nová jednání mezi obcí a ČP s.p., kdy se
snažíme zajistit pro obec vstřícnější podmínky. Pokud jednání nebudou úspěšná, provoz
pošty v naší obci od poloviny září opět převezme společnost Česká pošta. V takovém
případě uvažujeme o možnosti dobíjení Plzeňské karty na OÚ, aby občané nebyli o tuto
službu připraveni.

žijí jejich spoluobčané. Nikomu z nás by se
nelíbilo dívat se oknem na prostor připomínající smetiště, tak to, prosím, nedělejme
těm, kteří mají kontejnery na tříděný odpad ve svém blízkém okolí. Věřte, že nikdo
z nich není nadšen, že právě prostor před
jejich domy byl pro umístění kontejnerů
vybrán. Přesto ještě často sami uklízejí to,
co udělal někdo jiný. (Za udržování pořádku
na Horní Návsi děkujeme paní Haurové.)
Navíc se všichni, kteří odkládají jakékoliv
odpady mimo místo pro ně určené, dopouštějí přestupku, za který mohou dostat i finanční postih. S nepořádkem v obci nám pomohou bojovat i kamery, které plánujeme
v nadcházejících měsících nakoupit a instalovat.V případě potřeby pak budou záznamy
z nich poskytnuty Policii ČR.

Odpadky

Odvoz větví

Za poslední dva měsíce jsme v naší obci našli: u kontejnerů dětský kočárek, nafouknutý
ucházející dětský bazének, pytle s komunálním odpadem, velké plastové zahradní židle,
zrcadlo, dětský hrací domeček, tašku plnou
CD a LP desek, pytel oblečení, pánské pracovní boty, zrezlou lopatu; v Žižkově háji vykopané betony, jak si někdo dělal nový plot;
v lese rozkládací křeslo, předsíňovou stěnu,
koberec; u jezera staré koupelnové dlaždičky; na Návsi mrtvou kočku v igelitové tašce.
Ti, kdo odkládají tříděný odpad na zem, často argumentují plnými kontejnery. Bohužel
je stále mnoho lidí, kteří vhazují do nádob
na tříděný odpad nerozložené krabice, nesešlápnuté PET láhve atd. Kontejnery zaplňují i podnikatelé, přestože mají povinnost
své odpady likvidovat sami. Ale všichni,
kteří odloží odpady vedle kontejnerů, by si
měli uvědomit, že v okolí jsou domy, kde

Obec nabízí odvoz větví po prořezu stromů. Máte-li zájem, můžete si domluvit odvoz obecním traktůrkem, cena jednoho
svozu je 150–-200 Kč dle množství větví.
Občané sami větve na obecním pozemku
odkládat nesmí.

Kaplička Sv. Vavřince
V letošním roce byly zrenovovány i oba andělé z kapličky Sv. Vavřince. Všechny opravené sochy (sv. Bartoloměje i oba anděly)
si můžete prohlédnout na OÚ. Před kyšickou poutí, která se letos koná v neděli
26. května, budou umístěny opět do kapličky na Návsi.

PLT
Příměstské letní tábory probíhají v Kyšicích
v posledních dvou srpnových týdnech. Týden od 19. do 23. srpna je určen pro děti
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zprávy z obce
od 7 do 12 let, poslední týden pak dětem
od 12 do 16 let. Oba tábory jsou se zaměřením na angličtinu a jejich cena je 1000 Kč
za týden. Přihlašovat se je možné na OÚ,
bližší informace naleznete na webu obce.

Proběhlé kulturní
a společenské akce
Masopustní průvod prošel Kyšicemi v sobotu 9. března. Největší úspěch samozřejmě
měly masky na vysokých chůdách (za toto
výrazné zpestření akce děkujeme Martinu
Lukášovi, Jéňovi Truhlářovi a jeho dceři Terce), ale pozornost si zasloužili i Mexičané,
cikáni, víly, tradiční masopustní kobyla, sedlák se selkou a všechny ostatní masky. Letos,
přestože jsme nedodrželi tradiční termín
masopustu, nám otevřelo opět více domácností než v loňském roce. Děkujeme všem
za velmi příjemnou sobotu.
V neděli 10. března uspořádaly kyšické
ženy za finanční podpory obce odpolední
taneční zábavu u příležitosti Mezinárodního
dne žen. Celá akce byla vzorně připravená
a všichni, kteří se přišli podívat, odcházeli
spokojeni. Je dobře, že se tradiční „Žákovec“ v obci pořádá, jen je škoda, že většina
účastníků byla z okolních vesnic. Snad se
příště přijde pobavit více místních.
O týden později, 16. března jsme si mohli
zatančit na velmi příjemném hasičském bále
s bohatou tombolou.
V letošním roce se naše obec zapojila
do celorepublikové dobrovolnické úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Úklid probíhal v pátek 5. dubna od 16:00
hodin a uklízelo se okolí kulturního domu
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Foto Tereza Lukášová

Masopust

a na Návsi. Dospělých mnoho nepřišlo, ale
děti se ochotně zapojily. Chtěli bychom poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nasadili
rukavice a šli uklízet naši obec!
Velikonoční vyrábění si děti i dospělí mohli vyzkoušet na tradičním tvoření s Korálkovnou, které se v malém sále KD konalo
v sobotu 13. dubna. Všichni si zde mohli
vytvořit velikonoční závěs na dveře, uplést
si pomlázku, ozdobit přáníčka, vyrobit si
jarní ozdobu do květináče, prohlédnout si
(a případně si i koupit) nádherné výrobky
šikovných žen z Korálkovny, či jen posedět
u kávy a výborného občerstvení a popovídat si s ostatními. Všem organizátorkám
patří obrovské poděkování, neboť přípravě věnovaly mnoho času i energie. Odměnou jim jistě byly díky návštěvníků, kterých
za sobotní odpoledne prošlo malým sálem
více než 200!

zprávy z obce
Plánované kulturní
a společenské akce
V nejbližších dnech, týdnech a měsících nás
čekají následné kulturní a společenské akce:
Konec dubna je již tradičně spojen se stavěním májky a pálením čarodějnic. I letos
tuto akci za finanční podpory obce připravili ve vzájemné spolupráci kyšičtí hasiči
a TJ Sokol.
Květnové oslavy proběhnou na Návsi
ve středu 8. května, ale vojenské ležení zde
bude již od nedělního odpoledne. V letošním roce k nám opět zavítá i britský historik pan Richard Gaskell. Podrobnější program najdete na plakátku na zadní straně
Zpravodaje.
U příležitosti kyšické pouti bude v neděli
26. května sloužena v kapličce Sv.Vavřince
mše. Na louce u kulturního domu si děti
opět budou moci užít pouťové atrakce.
Poslední květnový den je pro děti od 17 hodin
na louce u KD připraven Dětský den.V letošním roce jej společně organizují hasiči a sokolové za pomoci aktivních kyšických občanů
a finanční podpory obce.
24. června se v malém sále KD bude od 17
hodin konat tradiční koncert ZUŠ Chrást.
V červnu se bude konat i setkání seniorů
a vítání občánků. Na obě akce budou jejich
účastníci oficiálně pozváni.
V neděli 14. července se v naší obci budou
konat závody v silniční cyklistice. Jedná se
o Český pohár mládeže v silniční cyklistice
a silniční závod mužů. Start i cíl bude na kyšické návsi a trasa povede z Návsi do Červeného Hrádku, Chrástu, Dýšiné a zpět

Foto Tereza Lukášová

Ukliďme svět,
ukliďme Česko

do Kyšic. Závody si samozřejmě vyžádají určitá dopravní omezení, ale nedojde k úplné
uzavírce, vozy se budou pouštět po směru
závodu. Na Návsi se po celou dobu konání
závodu plánuje doprovodný program.
V druhé polovině července a v srpnu si budeme moci vyzkoušet „kukuřičné bludiště“,
které bude vytvořeno u výjezdu z obce
směrem na Červený Hrádek.
Poslední dva srpnové týdny se v naší obci
bude opět konat workcamp. Letos přijedou mladí (15–17 let) a pro všechny zájemce připraví dva mezinárodní večery –
22. a 27.8. vždy od 19.00 hodin.
Historické odpoledne se v letošním roce
proběhne v sobotu 7. září.
Martina Beranová
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Velikonoční tvoření 
Korálkovny

V sobotu 13.dubna 2019 jsme pořádali Velikonoční
tvoření a výstavu. Děkujeme všem návštěvníkům, že
za námi přišli, tvořili, bavili se a koupili si naše výrobky. Ozdobilo se více než 80 velikonočních dekorací
z proutků, na které jsme připravili přes 500 barevných kytiček. Navléklo se spoustu náramků, korálky
se ozdobily zápichy. Dále se tvořily jarní kytičkové víly,
barvily sádrové dekorace, lepily kytičky na přání, pletly pomlázky, zdobily vajíčka. Kdo si chtěl od tvoření
odpočinout, mohl posedět s kávou, čajem a ochutnat
něco z upečených buchet, perníčků a dalších dobrot.
Děkujeme všem našim kamarádům a známým, kteří nám s výstavami pomáhají. Děkujeme i za podporu obci Kyšice, která přispěla na materiál a my jsme
mohli některá tvoření poskytnout zdarma.
Na další setkání, ať už v Korálkovně, nebo na výstavě se těší
Ali, Alča a Radka., www.koralkovani.eu
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ze sportu
NÁRODNÍM HÁZENKÁŘŮM ZAČÍNÁ JARNÍ ČÁST
SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2018/2019
V předchozím zpravodaji jsme se loučili informací, že družstva přípravek mají svoje
Zimní halové poháry ještě před sebou. I naši nejmenší již mají tyto zimní soutěžní
akce za sebou a všichni už upínají zraky na jarní část soutěžního ročníku 2018/2019,
do které jako první vstoupili utkáním v Přešticích v neděli 7. 4. 2019 muži B.
ZE SPORTOVNÍ ČINNOSTI TJ Sokol Kyšice
Dorostenky – čtvrtfinále Zimní ligy mládeže 2019 – neděle 17. 2. 2019
Družstvo dorostenek se v neděli 17. 2. 2019 představilo ve čtvrtfinále Zimní ligy
mládeže 2019 ve sportovní hale v Žatci. V rámci čtvrtfinále změřila děvčata síly
s družstvy TJ Přeštice, TJ Sokol Tymákov, TJ Litohlavy, KNH Litvínov a TJ Žatec.
Čtvrtfinále Zimní ligy mládeže se odehrálo systémem každý s každým na 2 x 15
minut. Děvčata čtvrtfinále absolvovala ve velmi omlazené sestavě a s celkovou bilancí 1 výhry a 4 proher obsadila celkové 5. místo.
Starší přípravka – Zimní halový pohár 2019 –
sobota 16. 3. 2019
V sobotu 16. 3. 2019 se představilo na Zimním halovém
poháru 2019 družstvo starších přípravek. Zimní halový
pohár starších přípravek byl vzhledem k velkému počtu
družstev rozdělen na dvě skupiny, přičemž naše družstvo
se účastnilo skupiny hrané v Přešticích. Turnaje se účastnilo celkem 7 družstev a naše družstvo postupně změřilo
síly s družstvy TJ Spartak Rožmitál, TJ Sokol Nezvěstice,
TJ Příchovice, TJ Přeštice, TJ Všenice a TJ Sokol Záluží.
Starší přípravka všechna utkání zvládla a s bilancí 6 výher se stala vítězem turnaje.
Naše barvy reprezentovali: Škrle Jakub (35 branek), Jindřich Adam (6 branek), Petrák
Matěj (1 branka), Humlová Eliška (8 branek), Beránková Adéla (4 branky), Nováková
Anežka (2 branky), Šiková Libuše
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Mladší přípravka – Zimní halový pohár 2019 – sobota 23. 3. 2019
V sobotu 23. 3. 2019 se jako poslední z našich družstev představilo v Zimním halovém poháru 2019 družstvo mladších přípravek. Zimní halový pohár mladších přípravek byl uspořádán v nafukovací hale v Plzni – Bolevci a zúčastnilo se ho celkem
9 družstev. Naše drobotina se na turnaji postupně utkala s družstvy TJ Přeštice,
Sokol Tymákov A, TJ Litohlavy A, TJ Sokol Nezvěstice, Sokol Tymákov B, Sokol Dobřív a TJ Příchovice. Mladší přípravka s celkovou bilancí 5 výher a 3 proher obsadila
na turnaji konečné 4. místo.
Jarní část soutěžního ročníku 2018/2019
V neděli 7. 4. 2019 odstartovala jarní část soutěžního ročníku 2018/2019. Jako první
se z našich družstev představilo družstvo mužů B, které zajíždělo k venkovnímu
utkání do Přeštic.
Družstvo A mužů se v jarní části soutěžního ročníku představí až v pátek 19. 4.
ve Vřeskovicích a v prvním domácím utkání se představí v neděli 28. 4. 2019, kdy
přivítá družstvo TJ Všenice.
Družstvo B mužů v úvodním utkání jarní části prohrálo v Přešticích nejtěsnější rozdílem, aby pak o týden později, v neděli 14. 4. 2019, v domácím prostředí porazilo
o 3 branky soupeře z Dobříva.
Družstvo žen vstoupilo do jarní části soutěžního ročníku v neděli 14. 4. 2019 domácím utkáním proti družstvu Sokola Dobřív, kdy si ženy připsaly první dva jarní
body za přesvědčivé vítězství.
Z mládežnických družstev se představila doposud pouze družstva mladších žáků
a starších žaček. Ostatní si na svoje první jarní utkání musí ještě počkat.
Z KULTURNÍ ČINNOSTI Sokol Kyšice
V únoru 2019 uspořádala TJ Sokol Kyšice tradiční maškarní plesy, které se opět
těšily velkému zájmu široké veřejnosti. Velký maškarní ples, který se uskutečnil
v sobotu 16. 2. 2019, byl přehlídkou různorodých masek a za doprovodu kapely
Ponorka band praskal velký sál Kulturního domu ve všech. Hned následující den
po obědě byl v režii dětských masek, kterým patřil parket velkého sálu.
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Hasičské novinky
Mladí hasiči
Mladí hasiči měli na začátku roku
zimní přestávku. Zimní měsíce nejsou pro hasičský sport moc vhodné, ale jednoho zimního závodu pro
děti se pravidelně zúčastňujeme. Je
to Zimní závod všestrannosti v Oboře. Proto jsme v polovině února
přestávku přerušili, dali dohromady dvě družstva mladších žáků a jeli
do Obory. Počasí soutěži přálo. Děti v pohodě zvládly všechny úkoly, jako je
střelba z luku, foukačky, vzduchovky, topografie, zdravověda, uzlování, řezání dřeva a spousta dalších. Trasa soutěže byla dlouhá přes 5 kilometrů, a protože je
zima, tak se neběží a soutěž není na čas. Máme tuto soutěž velice rádi. Jedno
z našich družstev se umístilo na osmém místě a to nám udělalo velkou radost.
V současné době jsme začali trénovat naší nejoblíbenější disciplínu – požární útok.
Společně s rodiči dětí jsme uklidili a připravili hasičské cvičiště na jarní sezonu
a připravujeme se na okrskovou soutěž v požárním útoku.
Za SDH Kyšice Alena a Jan Navrátilovi
Kyšický zpravodaj
Duben 2019
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SDH Kyšice, TJ Sokol a aktivní občané zvou děti na

Dětský
den
Akce se koná za finanční podpory obce.

3 1 . k v ě t n a 2 0 1 9 | o d 1 7 00
louka u kulturního domu
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KYŠICE

květnové
oslavy
v Kyšicích
PROGRAM
středa 8. května 2019
15:00

Příjezd historické vojenské techniky
pod velením kpt. Higginse
Vystoupení ZUŠ Chrást – Malá muzika
Slavnostní projev
Vystoupení hostů
Pietní akt – položení věnců k pomníku

17:00

hudební vystoupení Gentleman´s
agreement

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

8. května 2019 | Náves

