září 2017

kyšický
zpravodaj

FOTO: Hynek Sladký

Vážení spoluobčané,
léto končí, děti se vrátily do školních lavic a v naší obci došlo k některým zásadním změnám. Koncem
května nám přestala fungovat PRODEJNA POTRAVIN. Zejména pro starší občany to byla velmi
nepříjemná zpráva. Naštěstí se podařilo koncem srpna znovu prodejnu otevřít. Dnešní provozovatel
požadoval větší prostory. Ani umístění prodejny není příliš výhodné. Z těchto důvodů bylo velice
obtížné přesvědčit provozovatele, že prodejna bude efektivně fungovat.Vy, kteří prodejnu navštěvujete, musíte potvrdit, že dnešní sortiment se nedá srovnat s tím předchozím. Stejné je to i s provozní
dobou.Věřím, že si všichni přijdete nakoupit a tím prodejnu podpoříte. Pokud se ani tento obchod
neudrží, nevěřím, že by se ještě nový znovu otevřel.
V naší obci také skončila ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE. Do dnešního dne se nám nepodařilo sehnat nového lékaře. Přesto můžeme být trochu optimističtí. Krajský úřad na naši žádost vypsal
výběrové řízení na obsazení místa praktického lékaře. Nyní probíhají jednání se zájemcem o ordinaci
a pokud se dohodneme na způsobu dotací, je předpoklad otevření ordinace od 1. 11. 2017.
Další změnou je POŠTA. Od pondělí 4. září 2017 provozuje poštu naše obec. Dělali jsme vše proto,
aby občané žádnou změnu nepoznali. Provozní doba se prodloužila a na poště můžete najít nové služby. Tou nejpodstatnější je prodej jízdenek městské hromadné dopravy a hlavně dobíjení PLZEŇSKÉ
KARTY, které do této služby vkládá.
Nakonec mi dovolte, abych Vás pozval na HISTORICKÉ ODPOLEDNE, které je tentokrát ve stylu
country. Bližší informace najdete na zadní straně zpravodaje.V době, kdy píši tyto řádky je na teploměru
jen 9 stupňů a prší.Věřím, že na historickém odpoledni se sejdeme v příjemném podzimním počasí.
Hynek Sladký, starosta obce
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Z jednání zastupitelů obce
Na jednání 28. 6. 2017 zastupitelé obce projednali a schválili:

• dodatek smlouvy se Zemědělským družstvem Plzeň – Červený Hrádek, kde se zvyšuje
cena za pronájem pozemků na 1 500 Kč/ha.
• smlouvu s firmou SITULI o poskytnutí finančního příspěvku ve prospěch obce ve výši
3 660 000 Kč
• rozpočtové opatření č. 4/2017
• prodloužení smlouvy s firmou ČEVAK a.s. na správu kanalizace do 31. 12. 2019
• přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce ve výši 1 063 000 Kč
na přístavbu požární zbrojnice

Na jednání 2. 8. 2017 zastupitelé obce projednali a schválili:

• vícepráce na přístavbě požární zbrojnice ve výši 376 752,63 a schvaluje pravomoc starosty k odsouhlasení případných dalších víceprací.Vícepráce musí být odsouhlaseny TDI
• částečnou rekonstrukci povrchu hřiště do maximální ceny 450 000 Kč s DPH
• realizaci vodovodu z Ejpovické ulice dle projektu do celkové ceny 500 000 Kč Kč s DPH
• obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2017 o vedení technické mapy obce
• rozpočtové opatření č. 5/2017

Magda Cubrová, referentka OÚ Kyšice

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR
se konají 20. a 21. října 2017.

Volební místnost bude otevřena v budově obecního úřadu v době:
20. října   14–22 hod.
21. října     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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Český pohár v silniční cyklistice
Vážení občané,
chtěli bychom Vás informovat, že dne 30.9.2017 se bude konat poslední ze závodů Českého poháru v silniční cyklistice. Závod bude probíhat od 10 hodin do 18 hodin a přinese řadu omezení
v silničním provozu. Nebude jezdit ani městská hromadná doprava.
Žádáme Vás tímto, abyste během konání závodu dbali pokynů pořadatelů, a to s ohledem na bezpečnost celé sportovní akce, které se budou účastnit jak děti, tak dospělí. Podrobnou trasu
závodu naleznete v přiložené mapce. Pokud přijdete fandit, budeme rádi!
Organizátoři závodu

letecké snímky
Na obecním úřadě je možné zakoupit nové letecké snímky Kyšic. Cena jednoho snímku
zalaminovaného ve folii je 300 Kč.

Tvořivý kroužek
Od října bude opět pokračovat tvořivý kroužek pro děti. Scházíme se v klubovně v kulturním
domě, letos nabízíme dva možné termíny. Buď pondělí 16:30 – 17:30 nebo středa ve stejném
čase. Konkrétní den vybereme podle zájmu dětí.Věk nerozhoduje, jen bychom poprosily u dětí
mladších 6-ti let doprovod rodičů. První informační schůzka, kde se podle počtu a věku dětí domluvíme, kdy se budeme scházet, bude v pondělí 25.9.2017 v 17:00 v klubovně.V případě, že by
tento termín nevyhovoval, můžete nás kdykoliv kontaktovat na níže uvedených telefonech. Také
bychom uvítaly, kdyby se našli další rodiče, kteří by s kroužkem příležitostně nebo pravidelně
vypomohli.
Těšíme se na vás. Lucka (tel: 777 133 774) a Vlaďka (724 677 777)

Nedělní volejbal
Je možnost se připojit k našemu „neprofi“ volejbalu. Hrajeme každou neděli od 17:00
do 19:00 v tělocvičně KD, muži i ženy bez věkového omezení. Kdo jste to někdy hrál
a po volejbalu se Vám stýská, jste vítáni. Jen mě, prosím, předem kontaktujte. Děkuji
Vlaďka Sedláková (tel: 724 677 777)
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cvičení pro děti
Od října začíná opět cvičení pro děti v tělocvičně KD. Každé úterý od 16:30 do 17:30 se na vás
těší Eliška tolarová a František Křen.
Začínáme 3. 10. 2017!

přednáška 
o turínském plátně
Milí spoluobčané,
Pivovar Pod Lípou si vás dovoluje pozvat na atraktivní přednášku,
která se uskuteční

6. října 2017od 17.00 hod. v salonku restaurace.
Možná jste slyšeli o Turínském plátně...
Starobylá látka, ve které mohlo být zahaleno tělo ukřižovaného Ježíše Krista?
Nebo je to středověký podvrh?
Vědecká bádání přiblíží Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský, prezident
Diecézní charity Plzeň, absolvent Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy.

Taneční kurzy pro dospělé
Obec Kyšice Vás srdečně zve na taneční pro dospělé (a případně i starší mládež). Taneční pod
vedením profesionálních tanečních mistrů Věry Šimečkové a Tomáše Urbana z taneční školy V+T, které se v Kyšicích opakují již počtvrté, budou probíhat v malém sále KD v Kyšicích vždy v úterý od 19:00 do 21:45 hodin. První lekce kurzu proběhne 10. října 2017.
Podzimní kurzy jsou prodlouženy na 8 setkání.
Cena kurzu je 1.600 Kč za pár.
V případě zájmu se hlaste na OÚ.
Martina Beranová
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Svět hudby se opět otevírá
i dětem z Kyšic

Po prázdninách už se také kyšické děti, které navštěvují pobočky ZUŠ Chrást v Dýšině nebo Kyšicích, opět zdokonalují v hudebním umění. Nejmladší děti mají opět
možnost se seznamovat s hudbou, především formou her, písniček, tanečků a říkadel, v rámci přípravné hudební výchovy probíhající každé pondělní odpoledne
v MŠ v Kyšicích. I v letošním školním roce pro obyvatele Kyšic chystáme tradiční
vánoční a jarní koncert a děti budou moci vyrazit společně s hudebkou na některé
divadelní představení nebo hudební výlet, jako tomu bylo těsně před prázdninami.
Žáci si prohlédli slavné Rudolfinum, kde nám zahrála věhlasná Česká filharmonie.
Za ZUŠ Chrást Mgr. Jaroslava Čejková
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HISTORICKÉ ODPOLEDNE 2017

Letošní Historické odpoledne je už sedmou výpravou do minulosti. Znovu ožijí
dávné historické postavy a příběhy kyšické obce.
Hlavním tématem slavností je tento rok přelom 19. a 20. století, konkrétně rok
1906. Do zemí českých zavítala Wilde West Show legendárního Buffalo Billa. Se
svým programem představoval divoký západ. Do své divadelní společnosti přizval
indiány, dokonce jeden čas zde vystupoval i siouxský náčelník Sedící býk či později
medicinman Černý jelen.
Diváci zhlédnou indiánské tance, rituály i jejich lovecké umění. Dále pistolníky, kovboje i lovce, jak předvádí své dovednosti se zbraněmi, lasy i biči. Pro velké i malé
bude připraveno mnoho soutěží a her z divokého západu.
Navíc touto slavností oslavíme výročí 100 let od úmrtí velkého Buffalo Billa.
Jako vrchol tohoto westernového odpoledne se bude konat v malém sále KD muzikál LIMONÁDOVÝ JOE.
Celý program je jako vždy koncipován jako hravé odpoledne pro rodiny s dětmi,
zároveň jako připomínka toho, že i malá obec může mít velkou historii.
Termín: 23. 9. od 14.00–19.00
Místo: Náves Kyšice – Vstup zdarma
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ČESKÝ POHÁR NA SILNICI
MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH 2017
PLZEŇ

ČESKÝ POHÁR NA SILNICI
MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH 2017
PLZEŇ

Vážení,

Vážení,

rádi bychom Vás touto cestou pozvali na závěrečný závod Českého poháru v silniční cyklistice,
rádi sebychom
Vás touto
cestou
pozvali
který
bude konat
v sobotu
30.9.2017
se startem a cílem v Červeném Hrádku. Veškeré
zázemí
je pro Vás připraveno
ve Sportovním
centru Červený Hrádek.
na závěrečný
závod Českého
poháru

v silniční cyklistice, který se bude konat

Těšíme
se na30.
Vás.
v sobotu
9. 2017 se startem a cílem

v Červeném Hrádku. Veškeré zázemí je
pro Vás
připraveno ve Sportovním cenLuděk
Kubias
tru
Červený
ředitel závodu Hrádek.
Těšíme se na Vás.
Luděk Kubias,
______________________________________________
ředitel závodu

Starty:

Starty: 10:00
10:05
11:45
13:05
14:00

10:00

junioři

junioři			
6 okruhů
10:05
žáci starší + kadetky
žáci starší + kadetky
2 okruhy
11:45
kadeti + juniorky, ženy
kadeti
+ juniorky,
ženy 4 okruhy
13:05
žáci mladší + žačky
žáci
mladší + žačky
1 okruh		
14:00
Elite + U23
Elite + U23		
10 okruhů

6 okruhů

96 km

2 okruhy

32 km

96 km
32 km
4 okruhy
62 km
1 okruh
16 km
10 okruhů
160 km

62 km
16 km
160 km

Trať
závodu:
start––Červený
Červený Hrádek,
směrsměr
Dýšiná,
vpravo vpravo
na Kyšice,
na Letkov,
Trať
závodu: start
Hrádek,
Dýšiná,
navpravo
Kyšice,
vpravo na
vpravo na Božkov, vpravo Červený Hrádek, sjezd z kopce vpravo cíl před
Letkov, vpravo na hasičskou
Božkov, vpravo
Červený
Hrádek,
stanicí. Okruh
je dlouhý
16 km sjezd z kopce vpravo cíl před

hasičskou stanicí. Okruh je dlouhý 16 km.
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Plzeňské oslavy vzniku republiky 
28. října 2017
Plzeň oslaví 28. říjen, vznik samostatného
Československa, podobným způsobem
jako v minulých dvanácti letech. Za symbolických 28 korun nebo zdarma pozve zájemce do celé řady zajímavých míst, muzeí,
galerií, historických památek včetně zahrad a některých sportovišť. Bohatý celodenní
program zakončí vzpomínkové setkání na náměstí T. G. Masaryka s následným lampionovým průvodem a ohňostrojem.
Pro veřejnost bude otevřena například radnice, Měšťanská beseda,Velké divadlo nebo
běžně nepřístupný Loosův interiér v domě na Klatovské 19. Centrum JOHAN sídlící
v působivě revitalizované kulturní památce Moving Station připravuje netradiční prohlídky prostor spolu s významnými českými spisovateli 20. století na téma nádraží a železnice. Nově se k celodenní akci připojí Divadlo Alfa s představením pro děti Norská
pohádka a následnou exkurzí do zákulisí nebo Biskupství plzeňské s prohlídkami katedrály sv. Bartoloměje včetně odborného výkladu. Své dveře otevřou v 9.28 a ve 13.28 h
také čistírna odpadních vod a úpravna vody na Homolce.
Sportovně založeným účastníkům program nabízí turistický pochod na rozhlednu
Chlum v délce tras 4 a 15 kilometrů, volné bruslení v tréninkové hale zimního stadionu
nebo dopolední plavání v bazénu na Slovanech. Sousedské procházky Skrytého města
mají vedle již známých témat Tour de Doubravka, Petrohrad z příběhů a Plzeň za První
republiky v nabídce novinku s názvem Plzeň v idejích.Věnuje se nenaplněným meziválečným i poválečným vizím města.
Areál DEPO2015 bude po celý den lákat nejen na festival pouličního jídla, ale i na aktuální výstavy, třeba plzeňského sochaře Benedikta Tolara nebo fotografky a spisovatelky
Anne Erhard.
Rozmanitou programovou nabídku doplňují okružní jízdy zástupců historických vozů
dopravních podniků, trolejbus Škoda 9 TR, autobus ŠKODA 706 RTO a tramvaj T1.
Kompletní seznam míst a institucí, které jsou součástí programu Plzeňských oslav vzniku republiky, je k dispozici na webových stránkách města. Rezervaci a prodej vstupenek
s omezením počtu maximálně pro pět osob na jedno vybrané místo umožní od 9. října
v 9 hodin portál www.plzenskavstupenka.cz a Turistické informační centrum města
Plzně na náměstí Republiky 41. U některých subjektů, jako je například Divadlo J. K.
Tyla, Pivovarské muzeum a Plzeňské historické podzemí, je nutné si vstupenky pořídit
prostřednictvím jejich prodejních webů.
Více informací o programu na www.plzen.eu.
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Workcamp
Již pošesté se v srpnu v naší obci konal workcamp. Letos přijelo 11 dobrovolníků
z 8 zemí (Stéfane ze Švýcarska, Chuang-Chan (Hang) a Sheng-Min (Minnie) z Tchajwanu, Maria z Ruska, Omer a Serdar z Turecka,Vivien z Maďarska, Alecsia z Mexika,
Erik z Německa a Yusuke a Daisuke z Japonska), aby nám pomohli s údržbou chodníků v obci, seznámili nás na mezinárodních večerech se svými domovy a připravili
pro děti odpoledne plné her, soutěží a výtvarných aktivit Loučení s prázdninami.
Většina z nás si pod pojmem dobrovolník představí studenty, kteří část svých
prázdnin věnují bezplatné práci na projektech, které je těší, výměnou za ubytování,
stravu a možnost poznat cizí zemi, její zvyky, seznámit se s místními obyvateli, strávit čas s podobně smýšlejícími lidmi a procvičit si angličtinu. Dobrovolnictví je ale
spíše způsob myšlení, ochota udělat něco navíc, pro druhé, bez nároku na odměnu.
Je to schopnost vidět nedostatky kolem sebe i cestu k jejich odstranění či alespoň
zmenšení, chuť měnit svět k lepšímu.
Jen pro zajímavost, letos u nás bylo jen šest studentů, všichni ostatní pracují.
Daisuke je učitel na prvním stupni, Vivien pracuje jako účetní, Maria je novinářka,
Chuang-Chan obchodník a Stéfane, který mluví devíti jazyky včetně japonštiny
a arabštiny, má vlastní IT firmu. Přesto v rámci své dovolené přijeli do Kyšic, aby
společně s ostatními dobrovolníky a občas i některými místními (převážně dětmi)
vyčistili chodníky u autobusové zastávky na přivaděči, prostor pro pěší podél Letkovské ulice, pomohli s údržbou zeleně podél Letkovské a na Návsi. Zároveň si pro
zájemce připravili zajímavé vyprávění o svých domovech i ochutnávku národních
kuchyní a především krásné odpoledne pro děti Loučení s prázdninami. Škoda, že
nám v letošním roce nepřálo počasí a všechny soutěže a hry se musely přestěhovat
z louky do tělocvičny. I tak si je všechny děti užily. Největší zájem byl samozřejmě
o skládání origami, kde se často zastavovali i rodiče a prarodiče.
Je dobře, že se workcamp v Kyšicích již stal tradiční akcí, na kterou se děti i dospělí
těší a rádi ji navštěvují.
Martina Beranová
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ze sportu
POHÁR ČESKÉ REPUBLIKY 2017 – kategorie mladší žáci
Velký úspěch kyšické mládežnické házené – po roce máme opět
medaili z republikových soutěží mládeže
V červnovém zpravodaji jsme se věnovali jarní části soutěžního ročníku 2016/2017 a představili si konečné výsledky všech kategorií. Dlužni jsme zůstali jen jeden výsledek, a to výsledek pro TJ Sokol Kyšice v sezoně 2016/2017 nejúspěšnější. Po loňském triumfu starších žaček v Poháru České republiky
2016 vybojovali mladší žáci v Poháru České republiky 2017 bronzové medaile a postarali
se tak o další výborný výsledek kyšické mládežnické házené v posledních letech.
Mladší žáci TJ Sokol Kyšice od pátku 23. 6. 2017 do neděle 25. 6. 2017 reprezentovali naše barvy
na Poháru České republiky 2017 v kategorii mladšího žactva, který z pověření Svazu národní házené
pořádala TJ Sokol Tymákov. Chlapci si účast na Poháru České republiky zajistili 3. místem v oblastním
přeboru, jako náhradník za nepřihlášené družstvo středočeské oblasti.
Oficiální program Poháru České republiky byl zahájen v pátek 23. 6. 2017 v 07:30 hod. slavnostním
nástupem, který byl zakončen státní hymnou. Následně už se od 08:00 hod. roztočil kolotoč utkání,
do kterého jsme naskočili v 10:00 hod. utkáním se zástupcem východočeské oblasti TJ Sokol Krčín, které bylo pro naše chlapce první zkušeností na republikovém turnaji, a nervozita na nich byla velmi patrná.

TJ Sokol Kyšice 10 (7:4) 7 TJ Sokol Krčín
Chlapci, ač velmi nervózní, vstoupili do utkání velmi dobře a rychle se ujali tříbrankového vedení 4:1.
Ve zbytku utkání se už chlapcům střelecky nedařilo jako v úvodu utkání, přesto nedovolili soupeři
přiblížit se na méně než dvoubrankový rozdíl a po zásluze si připsali do tabulky první dva body za vítězství 10:7.
V pátečním odpoledním programu narazili chlapci v 15:00 hod. na favorita turnaje TJ Přeštice.

TJ Sokol Kyšice 8 (2:9) 20 TJ Přeštice
Utkání s Přešticemi mělo od začátku jednoznačný průběh. Chlapci vědomi si síly a kvalit soupeře,
i přes předzápasové nabádání k bojovnosti a odvaze, nastoupili do utkání ustrašeně, což soupeř využil
a od úvodu vzal otěže utkání pevně do rukou. Až v 17. minutě, kdy soupeř vedl o 8 branek, začali
chlapci plnit udělené pokyny a zbytek utkání už byl o poznání lepší. Přesto zlepšený výkon nestačil
na lepší výsledek než konečných 8:20.
V rámci sobotního programu měli chlapci na programu hned tři utkání. V parném dni je čekalo v dopoledním programu utkání od 08:00 hod. s reprezentantem severomoravské oblasti - TJ Chropyně
a od 10:00 hod. utkání s družstvem pořádajícího oddílu TJ Sokol Tymákov.
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Sobotní odpoledne pak měli chlapci na programu utkání v 15:00 hod. se zástupcem jihomoravské
oblasti, družstvem Draken Brno.

TJ Sokol Kyšice 4 (2:9) 15 TJ Chropyně
Utkání hned od začátku ukázalo, kdo je na hřišti pánem, soupeř v čele s nejlepším brankářem Poháru ČR a nejlepším útočníkem a zároveň střelcem Poháru ČR byl nad naše síly a po zásluze vysoko
zvítězil. I přes vysoké vítězství soupeře nebyl herní projev našeho družstva až tak špatný, útočníci si
dokázali vytvořit velké množství střeleckých příležitostí, které ovšem vzhledem ke kvalitám soupeřova brankáře nedokázali proměnit.

TJ Sokol Kyšice 12 (7:1) 7 TJ Sokol Tymákov
Do utkání s Tymákovem jsme vstoupili vědomi si jeho důležitosti velmi dobře a od začátku až do poločasového hvizdu jsme neustále navyšovali svoje vedení až na rozdíl 6 – ti branek. Po prostřídání
sestavy ve druhém poločasu se náš náskok mírně smrskl až na konečný 5 – ti brankový rozdíl v poměru 12:7.

TJ Sokol Kyšice 10 (5:2) 5 Draken Brno
Za parného sobotního odpoledne probíhalo utkání s brněnským soupeřem, ve kterém jsme od počátku tahali za delší konec. Od začátku jsme byli ve 2 – 3 brankovém vedení a jediné co nám mohlo
vzít vítězství, byly vlastní chyby a velmi nízká střelecká produktivita útočníků, kteří se střelecky trápili
celou sobotu. Utkání se nám nakonec podařilo dovést do vítězného konce a o nedělní drama bylo
postaráno.
Po programu prvních dvou dnů jsme poslední noc Poháru ČR přenocovali na vynikajícím 3. místě
tabulky s bilancí 3 výher a 2 proher. Od obrovského a před turnajem nepředstavitelného úspěchu nás
dělilo jedno utkání s TJ Sokol Dobruška. Karty byly rozdány jasně, naše vítězství a remíza nám zaručovali 3. místo a Dobrušce až 6. místo, naše prohra by pak znamenala 3. místo pro našeho nedělního
soupeře z Dobrušky a nás by odsunula na nepopulární 4. místo. O motivaci bylo tedy oboustranně
postaráno. Všichni jsme si byli vědomi kvalit našeho soupeře, zejména jsme však měli v hlavách velké
množství neproměněných stoprocentních šancí, které naši útočníci nedokázali proměnit v sobotních
utkáních. Rovněž jsme měli v paměti velké množství zbytečných chyb, kterými jsme soupeřům darovali laciné branky. Nad toto všechno jsme si ovšem byli vědomi, že když se zbytečných chyb vyvarujeme,
tak jsem schopni porazit kohokoli, protože naše obrana na turnaji, co se týče hry v bloku na brankovišti, fungovala jako nikdy v sezoně a Michala v brance zastihl turnaj rovněž ve velmi dobré formě.
Věděli jsme, že když se nám vše sejde, jak má, máme šanci uspět a „placku“ si z Poháru ČR odvézt.

TJ Sokol Kyšice 9 (6:4) 8 TJ Sokol Dobruška
Slunečné nedělní ráno nás v Tymákově přivítalo k rozhodujícímu utkání o poslední volnou medaili.
Před utkáním jsme měli motivační pohovor, v rámci kterého si kluci prohlédli 30 let starou bronzovou medaili z Mistrovství republiky mladších žáků z roku 1987. V 08:00 hod. to vše začalo úvodním
hvizdem rozhodčího a všem přítomným bylo jasné, že jen jedno z družstev na hřišti vyjde z utkání
jako vítěz a poslední medailista Poháru ČR. Možná to byla právě ranní motivace, možná to byl hlouček
našich věrných fanoušků, kteří chlapce hnal vstříc úspěchu, možná to bylo jen odhodlání chlapců, že
do utkání vstoupili velmi dobře a neustále navyšovali náskok až na 6:2. Soupeř na toto reagoval změnou rozestavení v obranné hře, kdy zvolil osobní obranu na Jana Baumruka nejml., se kterou si chlapci
v útoku až do konce poločasu nedokázali poradit a několika zbytečnými chybami dovolili soupeři
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korigovat skóre na poločasový stav 6:4. Ani začátek druhého poločasu chlapcům příliš nevyšel, soupeř
se dotáhl na rozdíl jediné branky 6:5 a o dramatický náboj utkání bylo opět postaráno. Chlapci, snad
svázáni nervozitou ze své první velké sportovní akce, poztráceli v útočné fázi několik míčů, ale obrana
v čele s Michalem v brance nás v tento okamžik podržela. Následně se přidal i útok a třemi brankami
v řadě posunuli chlapci skóre na stav 9:5 a přiblížili se tak blíže k vysněné medaili. Utkání však bylo
nadále jako na houpačce a po velmi dobré fázi přišla opět fáze slabší, kdy zásluhou zbytečných ztrát
míčů, které soupeř potrestal, svítil 50 vteřin před koncem na ukazateli skóre stav na 9:8. Útočníci už
v závěrečných vteřinách utkání takticky zvládli a po závěrečném hvizdu rozhodčího se mohli všichni
chlapci spolu s fanoušky nefalšovaně radovat ze zisku své první republikové medaile.
NA POHÁRU ČR 2017 NÁS REPREZENTOVALI:
Brankář: Michal Navrátil – v rámci závěrečného ceremoniálu vyhodnocen jako 3. nejlepší brankář Poháru ČR
Hráči v poli: David Novák, Jan Hlávka, Jan Urbánek, Matěj Tománek, Josef Dvořák, Ladislav Beneda
(18 branek), Jan Baumruk (26 branek),Tomáš Pech (5 branek), Dominik Škrle (1 branka), Matěj Krystl,
Tadeáš Voříšek (3 branky), Petr Hošek
HOŠI DĚKUJEME A GRATULUJEME
Mladších žáci by touto cestou ještě jednou chtěli poděkovat hloučku kyšických fanoušků, který
po celé tři dny chlapce neúnavně povzbuzoval a hnal je vstříc úspěchu. V průběhu turnaje byl hodně
slyšet (sice o trochu méně než trenéři, ale to se dalo čekat). Po závěrečném hvizdu nedělního utkání,
se dočkali fanoušci od chlapců i osobního poděkování.
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družstvo

1
2
3
4
5
6
7

poč. zap.

výhry

remízy

prohry

6
6
6
6
6
6
6

6
5
4
2
2
2
0

0
0
0
0
0
0
0

0
1
2
4
4
4
6

TJ Přeštice
TJ Chropyně
TJ Sokol Kyšice
Draken Brno
TJ Sokol Krčín
TJ Sokol Dobruška
TJ Sokol Tymákov

vstřelené obdržené

103
77
53
46
60
53
36

48
39
62
66
70
68
75

body

12
10
8
4
4
4
0

TURNAJ GENERACÍ
V sobotu 19. 8. 2017 se uskutečnil již 29. ročník tradičního turnaje generací.V rámci letošního ročníku
se do turnaje, krom tradičních mužských kategorií do 20- ti let, do 30 – ti let, do 40 – ti let a nad 40
let, zapojilo i družstvo žen.V rámci turnaje se ve vloženém utkání představila rovněž družstva mladšího žactva. A výsledky jednotlivých utkání? Ty nebyly vůbec důležité, smyslem turnaje je setkání bývalých a současných házenkářů, setkání starých přátel, kteří se právě třeba i ten rok nevidí. Po skončení
turnaje následovalo večerní posezení.

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2017/2018
V neděli 27. 8. 2017 začal pro všechna naše družstva dospělých kategorií nový soutěžní ročník
2017/2018.
O druhém zářijovém víkendu se pak k dospělým družstvům přidala i družstva mládežnická, ke kterým nově patří i obnovené družstvo starších žáků, které se díky spolupráci s ejpovickými házenkáři
podařilo po několika letech obnovit.
Dosavadní výsledky našich družstev v soutěžním ročníku 2017/2018.
mladší žáci
mladší žačky
starší žáci
starší žačky
dorostenky
ženy
ženy
ženy
muži B
muži B
muži A
muži A
muži A
muži A

TJ Sokol Kyšice – TJ Božkov
TJ Sokol Kyšice – TJ Přeštice
TJ Sokol Kyšice – TJ Přeštice
TJ Sokol Kyšice – TJ Plzeň Litice
TJ Sokol Kyšice – TJ Přeštice
TJ Sokol Nezvěstice – TJ Sokol Kyšice
TJ Sokol Kyšice – SKH Stupno
TJ Plzeň Litice – TJ Sokol Kyšice
TJ Sokol Nezvěstice B – TJ Sokol Kyšice B
TJ Příchovice B – TJ Sokol Kyšice B
TJ Litohlavy – TJ Sokol Kyšice A
TJ Sokol Kyšice A – TJ Sokol Ejpovice A
TJ Sokol Kyšice A – TJ Šroubárna Žatec B
TJ Sokol Kyšice A – Baník Most NH

26:10
9:7
24:22
19:5
16:34
10:15
26:21
12:12
24:19
30:24
18:19
19:18
25:17
17:13
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OP muži průběžná tabulka
družstvo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Přeštice B
Tymákov B
Chudenice
Záluží
Ejpovice B
Příchovice B
Nezvěstice B
TJ Sokol Kyšice B
Blovice

poč. zap.

výhry

remízy

prohry

2
2
3
3
1
2
3
2
2

2
2
2
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
2
0
1
2
2
2

poč. zap.

výhry

remízy

prohry

3
3
2
3
2
3
1
2
3

3
2
2
1
1
1
0
0
0

0
1
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
2
1
2
3

vstřelené obdržené

35
41
66
67
19
47
36
43
32

17
35
67
59
17
43
51
54
43

body

4
4
4
2
2
2
2
0
0

OP ženy průběžná tabulka
družstvo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Přeštice B
TJ Sokol Kyšice
Božkov
Litice
Chudenice
Stupno
Blovice B
Nezvěstice
Dobřív

vstřelené obdržené

68
53
43
52
39
56
15
25
43

49
43
33
45
34
66
21
39
64

body

6
5
4
3
2
2
0
0
0

TURNAJ STARŠÍCH PŘÍPRAVEK – EJPOVICE
V sobotu 9. září 2017 se uskutečnil první podzimní turnaj starších přípravek, jehož pořadatelem byla
TJ Sokol Ejpovice. Naše barvy hájila dvě družstva a B družstvu se podařilo hned z prvního turnaje
přivézt medaili za 3. místo.
Kyšice „A“ (sestava: Jakub Škrle, Jakub Švec, Matěj Petrák (vyhlášen nejlepším brankářem turnaje),
Adam Jindřich, Simona Matějková, Eliška Humlová, Tereza Tománková)
Kyšice „B“ (sestava: Petr Hošek, Tadeáš Voříšek, František Patera, Viktor Holzknecht, Libuše Šiková,
Adéla Beránková, Štěpánka Lanzerdorfová)

Kyšice A – Božkov 5:4
Kyšice A – Rožmitál 3:10
Kyšice A – Přeštice B 9:3
Kyšice A – Újezd 2:6
Kyšice A – Tymákov 2:6
Skupina o umístění 7:12
Kyšice A – Dobřív 1:2
Kyšice A – Přeštice A 4:4
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Kyšice A – Nezvěstice 4:2
Kyšice B – Dobřív 4:1
Kyšice B – Přeštice A 9:3
Kyšice B – Ejpovice 8:4
Kyšice B – Nezvěstice 8:3
Kyšice B – Litohlavy 2:5
Finálová skupina 1:6
Kyšice B – Rožmitál 9:4
Kyšice B – Tymákov 7:9
Kyšice B – Újezd 10:5
Pořadí: 1. Tymákov, 2. Litohlavy, 3. Kyšice „B“, 4. Ejpovice, 5. Rožmitál, 6. Újezd, 7. Přeštice A, 8. Dobřív, 9. Kyšice „A“, 10. Újezd, 11. Nezvěstice, 12. PřešticeB
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Mladí hasiči

Na soustředění

Mladí hasiči se po letní přestávce začali znovu scházet na pravidelných pondělních
schůzkách. Pokud nám počasí dovolí, scházíme se v 17 hodin na hasičském cvičišti
v Ejpovické ulici. Kroužek navštěvují děti od 5 do 15 let a soutěží ve třech kategoriích.
Předposlední akcí minulé sezóny, o které jsme ještě nepsali, bylo hasičské soustředění. Znovu jsme byli v areálu Svatý Štěpán v Cheznovicích na Rokycansku,
kde jsou velmi dobré podmínky pro naši činnost. Letos jelo 13 dětí a díky velkému
počtu dětí z přípravky přijelo i 8 dospělých. Během soustředění jsme navštívili Koněpruské jeskyně, trénovali hasičskou všestrannost, hráli různé hry, koupali se, měli
jsme stopovačku za pomoci buzoly a diskotéku. Poslední, velice příjemnou akcí, byla
na konci června závěrečná grilovačka na cvičišti. Každý rok takto společně s rodiči
dětí ukončujeme sezonu a i letos se závěrečná akce povedla.
Za SDH Kyšice Alena a Jan Navrátilovi
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Trénujeme spojování hadic

Grilování na cvičišti
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Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru:
- šetříte energii, materiál, lidské zdraví i ﬁnanční prostředky,
- zabraňujete úniku nebezpečných látek při neodborném rozebírání spotřebičů,
- chráníte přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.
Více informací na www.elektrowin.cz
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K Y ŠI C E

historické
odpoledne
100 let Buffalo Bill
PROGRAM
14.00 Slavnostní průvod, zahájení, slovo
starosty
14.20

Historické osobnosti, host Buffalo Bill

14.45

Zahájení westernových soutěží a her

od 15.00 v každou celou a půl ukázky z West
Wilde Show z divokého západu
(kovbojové, indiáni, lovci)
16.00

Soutěž pro dospělé dvojice (muž, žena)

17.30

Poslední ukázka

18.00

Průvod do KD

18.30

Muzikál Limonádový Joe – SMEČKA
Smědčice

19.30

Závěr

Program zajišťuje West park Plzeň.
Současně s programem probíhají soutěže
a hry pro děti, jarmark s dílničkami – Ruprt.
(občerstvení...)
Divadelní představení Limonádový Joe se
uskuteční v malém sále KD

s o b o t a 2 3 . 9 . 2 0 1 7 o d 1 4 0 0 | N á ve s
vstup zdarma

