září 2018

kyšický
zpravodaj

FOTO: Hynek Sladký

Vážení spoluobčané,
prázdniny i dovolené skončily a věřím, že jste načerpali dostatek sil, které budeme všichni
potřebovat.V naší obci jsou připravené hodnotné kulturní akce.
Již tento víkend naši HASIČI oslaví 120. VÝROČÍ od svého založení. 28. září se uskuteční
fotbalový turnaj na hřišti O POHÁR STAROSTY a 29. září 2018 proběhne HISTORICKÉ
ODPOLEDNE, které je tentokrát věnované 100. výročí založení Československa. Na tyto
akce naleznete bližší informace uvnitř zpravodaje. 12. října 2018 od 18:30 hodin pořádá
obec ve spolupráci s Dýšinou v dýšinském kostele BENEFIČNÍ KONCERT ve prospěch
NADACE PRO TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ. A 28. října 2018 společně zasadíme
na Návsi LÍPU ke 100. výročí založení Československa.
Nejdůležitější však jsou říjnové volby do obecního zastupitelstva, které se konají
5. a 6. října 2018. Já jsem se rozhodl dále nekandidovat do zastupitelstva a proto se s Vámi
tímto výtiskem zpravodaje loučím. I nadále se budu zúčastňovat kulturních, sportovních
i společenských akcí v obci a nestáhnu se do ulity jako moji předchůdci.
Zároveň Vás všechny chci vyzvat: „Jděte k volbám!“ Je důležité rozhodnout, kdo naši obec
povede v příštích čtyřech letech.Vyberte sedm kandidátů, ke kterým máte největší důvěru.
Závěrem vám chci popřát hlavně hodně zdraví a štěstí v životě!
Hynek Sladký, starosta obce
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Z jednání zastupitelů obce
Na jednání dne 18. 4. 2018 zastupitelé obce projednali a schválili:

• rozpočtové opatření č. 3/2018.
• závěrečný účet obce Kyšice k 31. 12. 2017 včetně jeho příloh, a to bez výhrad. Zároveň schvaluje účetní závěrku za rok 2017. Přebytek 2 657 631,58 Kč bude převeden
do rezerv obce.
• úhradu energií v nebytových prostorách o výměře 48,19 m2 podlahové plochy v přízemí Kulturního domu Kyšice, Ke Hřišti č.p.185 - ﬁrma AVIE FOOD s. r. o., IČ: 033 99 834
bude hradit paušální platbu 400,-/měsíc, obec Kyšice bude hradit doplatek.
• pronájem pozemku p. č. 958/14 v k. ú. Kyšice u Plzně, ﬁrmě Ředitelství silnic a dálnic,
IČ. 00258024.
• poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost pro Plzeňský kraj ve výši 53 845 Kč.
• přijetí dotace KÚ PK ve výši 500 000,- Kč na opravu kanalizace v ulici Štemberova.

Na jednání dne 20. 6. 2018 zastupitelé obce projednali a schválili:

• nákup malotraktoru do ceny 500 000,- Kč s DPH.
• přijetí ﬁnanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Kyšice ve výši
500 000 Kč na nákup nové cisternové automobilové stříkačky.
• přijetí ﬁnanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Kyšice ve výši
705 781,40 Kč na pořízení a doplnění datových sad ÚMPS a kanalizační infrastruktury.
• přijetí ﬁnanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Kyšice ve výši
15 000 Kč na zřizování nových oplocenek - ochrana mladých lesních porostů.
• dokument „Program rozvoje obce pro období 2018 – 2028“
• zápis kroniky obce Kyšice za rok 2017
• rozpočtové opatření č. 4/2018

Na jednání dne 1. 8. 2018 zastupitelé obce projednali a schválili:

• nákup travní sekačky za cenu do 480 000 Kč s DPH
• realizaci zakázky Kyšice – veřejná kanalizace a vodovod – ulice Jižní a ukládá starostovi
podepsat s ﬁrmou OMEGA C + M, s. r. o., IČ: 477 18 056 smlouvu za cenu 5 053 995 Kč
s DPH.
• rozšíření zakázky na opravu kanalizace v ulici Štemberova o úsek ul. Na Draha - Letkovská a ukládá starostovi podepsat s ﬁrmou OMEGA C + M, s. r. o., IČ: 477 18 056
smlouvu za cenu do 2 000 000 s DPH.
• nákup CAS pro jednotku SDH Kyšice a ukládá starostovi podepsat s ﬁrmou THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ.: 465 08 147 za cenu 5 525 000 Kč bez
DPH.
• realizaci zakázky na osazení prvků dětského hřiště a ukládá starostovi podepsat
s ﬁrmou TR ANTOŠ s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov, IČ.: 481 52 587 za cenu
637 575,00 Kč bez DPH.
• realizaci zakázky „Pořízení datových sad Účelové mapy povrchové situace a dat kanalizační infrastruktury na území obce Kyšice“ s předpokládanou cenou 825 508 Kč
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včetně DPH a ukládá starostovi obce podepsat smlouvu o realizaci s vítěznou ﬁrmou
z výběrového řízení.
• přestěhování Pošty PARTNER Kyšice z budovy Štemberova 156 do budovy obecního
úřadu Kyšice, Horní Náves 136.
• výstavbu pergoly 6 x 6 m, pro výstavbu musí být splněny veškeré legislativní podmínky
• rozpočtové opatření č. 5/2018

Magda Cubrová, referentka OÚ Kyšice

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
a
VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
(I. kolo)

se konají 5. a 6. října 2018.
Volební místnost bude otevřena v budově obecního úřadu v době:
5. října 14–22 hod.
6. 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.
Případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se bude konat 12. a 13. října 2018.
Magda Cubrová, referentka OÚ
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Jednotka sboru
dobrovolných hasičů
obce Kyšice
Události jednotky:
19 .7. ve 14:59 – Požár - jednotka vyjela na žádost operačního na požár různého stavebního
odpadu u rodinného domu v ulici Sadová. Na místo dorazily také jednotky HZS stanice
Plzeň střed a JSDH Dýšina.
27 .7. – Technická pomoc – z důvodu havárie na vodovodním řadu vyjela naše jednotka
s cisternou na doplnění vody na stavbu rodinného domu do ulice Ke Hřišti.
31 .7. ve 12:19 – Požár - jednotka vyjela na žádost operačního na požár travního porostu
u železniční trati Praha – Plzeň v k.ú. obce Kyšice. Na místě zasahovala společně s jednotkami JSDH Dýšina a SŽDC.
V letošním roce slavíme výročí 120 let založení sboru
a 10 let od znovuobnovení činnosti sboru a jednotky.
Píše se rok 2008 a na základě zákona o požární ochraně dochází k sestavení kyšické zásahové
jednotky z nových členů. Obec pro jednotku kupuje od obce Chrást za cenu 30 000 Kč cisternu
zvanou trambus. Praga RN v té době již ve stavu nepojízdném, je odstěhována do spodní hasičárny, kde bude stát další čtyři roky, než začne její oprava.
Milníky jednotky:
Jednotka:
2008 – jmenování nové zásahové jednoty a velitelem se stává Jan Navrátil
2009 – obec pro jednotku dostává zdarma od státu z dotačního programu jednovrstvé
zásahové obleky a obuv.
2009–2018 - z prostředků obce a dotačních programů je postupně nakupováno vybavení
pro jednotku a pro hasiče.
Dále členové jednotky musejí projít povinným proškolením: velitel jednotky, velitel družstva, strojník, nositel dýchací techniky, obsluha motorové pily. Školení členů jsou udržována
a obnovována.
2014 – v červnu se velitelem jednotky se stává Robert Barták
2015 – HZS Plzeňského kraje oslovuje obec s nabídkou o změně zařazení kategorie jednotky z JPO V. na JPO III.
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Zastupitelé obce v červnu návrh schvalují a od 1. 11. 2015 je jednotka zařazena do kategorie JPO III. Znamená to:
a. pro jednotku: zasahovat na katastru obce, ale i na katastrech okolních obcí dle poplachového plánu Plzeňského kraje.
b. pro obec: obec lépe dosáhne na dotace, které jsou určeny zřizovatelům jednotek
PO na jejich podporu a rozvoj
c. pro obec: podporu svých hasičů, kteří jsou připraveni v případě problému pomoci
občanům obce, ale i jiných obcí
2018 – obec podepisuje smlouvu s obcí Letkov a Kyšice mají od 1. 1. 2018 na starost i požární ochranu sousední obce.
Cisterna:
Cisterna, lidově zvaná trambus, byla v dost zbídačeném stavu. S nárůstem zásahové činnosti
a vybavení byla během uplynulých 10ti let neustále opravována, upravována a vylepšována.
2014 – obec získává dotaci 50 000 Kč od Plzeňského kraje na opravu a úpravu úložných
prostor nástavby cisterny
2015 – během let co obec cisternu vlastnila, již po třetí neprošla technickou kontrolou.
Situací se začal intenzivně zabývat velitel jednotky a starosta obce.
2016 – zastupitelé schvalují záměr - podání žádosti o dotaci na nákup nové cisterny v roce
2017. V dotačním programu obec neuspěla.
2017 – zastupitelé schvalují záměr - podání žádosti o dotaci na nákup nové cisterny pro rok
2018. V dotačním programu obec uspěla.
2018 – na základě úspěšného získání peněžních prostředků získaných ze dvou dotačních
programů, obec do konce roku pořídí nové zásahové vozidlo. Získané peněžní prostředky
budou činit 50% z kupní ceny nové cisterny.
Hasičská zbrojnice:
2009–2011 – členové jednotky si svépomocí budují zázemí - klubovnu / výstrojnu.
2011 – vzniká studie rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice
2012 – obec schvaluje záměr rekonstrukce budovy a přípravu projektové dokumentace.
V závěru roku je vydáno stavební povolení.
2016 – podání žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy. V dotačním programu obec
neuspěla.
Po vypsání nového programu pro rok 2017 je podána druhá žádost o dotaci na rekonstrukci budovy. Obec tak po neúspěšném prvním kole, v kole druhém, získává dotaci ve výši cca.
1,6 milionu korun od Generálního ředitelství HZS.
2017 – rekonstrukce a přístavba budovy. Dále získání dotace ve výši 1 milion korun od Plzeňského kraje na rekonstrukci hasičské zbrojnice.
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V současné době má jednotka 16 členů, kteří svoji práci dělají dobrovolně ve svém volném
čase a prošli různými školeními.
Zásahy za poslední tři roky:
2016 – 18 událostí
2017 – 2 události, 8 měsíců jednotka odhlášena z výjezdu z důvodu rekonstrukce budovy
2018 – 12 událostí
Za JSDH Robert Barták

OBECNÍ KNIHOVNA
Obecní knihovna je stále otevřená dvakrát týdně, každé pondělí od 16 do 17:30 a každou středu od 17:30 do 19 hodin. Knihovna se nachází v budově obecního úřadu. Čtenářský průkaz je
zdarma.Výpůjční doba 2 měsíce.
Vloni byl do nově zakoupeného počítače nainstalován knihovní systém Tritius. Bohužel se zaevidované knihy začaly zobrazovat v katalogu Městské knihovny v Plasích a naopak. Problém se řeší.
Omlouváme se všem čtenářům, kteří se již těšili na nový online katalog naší knihovny. V nejbližších dnech dojde k nápravě.
Na veřejném jednání ze dne 1. srpna 2018 bylo odsouhlaseno přestěhování Pošty PARTNER
do budovy obecního úřadu do prostoru současné knihovny. Knihovna se proto musí přestěhovat. Jedinými volnými prostory jsou momentálně neprovozovaná ordinace s čekárnou. Dojde
zde k menším úpravám, vymalování, nákupu nových polic.Věříme, že se zde čtenářům bude líbit.
Přesuny by měly být provedeny do konce tohoto roku.
Knihovní fond se každým rokem zvětšuje o nově nakoupené knihy, ale také o knihy darované
především od kyšických občanů. Rádi bychom poděkovali všem, kteří naší knihovně knihy věnovali. Byly to knihy jak staré, tak úplně nové. Bohužel již nebudeme brát knihy staršího vydání,
pouze s výjimkou těch, které jsou součástí povinné četby na školách. Můžeme Vám doporučit
volně stojící knihovny po Plzni, jedna je také v budově vlakového nádraží v Rokycanech. Zde
můžete knihy odložit a někdo jiný si je rád vezme třeba na cestu vlakem.
Přejeme Vám příjemně strávené podzimní dny třeba s knihou z obecní knihovny.
Jindřiška Nováková Švecová, knihovnice
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VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ

Konec prázdnin a Korálkovna má opět od září otevřeno, a to každý pátek od 16. do 18. hod.
Na našich stránkách www.koralkovani.eu najdete informace, jaké pro vás připravujeme tvoření. Můžete se přijít podívat a vyzkoušet si tvoření z různých druhů korálků, drátků nebo
papíru. Pro oděti máme připravené jednoduché sady na tvoření.
Nebudeme chybět ani na Historickém odpoledni, chystáme pro děti Halloweenské tvoření
a tradičně vánoční kurzy, kde si vyrobíte vánoční hvězdičky, andílky, adventní věnce a další.
Bližší informace a termíny budou uvedeny na našich stránkách.
Na den 24. listopadu 2018 od 14. hod. v malém sále Kulturního domu Kyšice připravujeme opět Vánoční tvoření spojené s prodejní výstavou. K tvoření připravíme pro děti
i dospělé různé drobné dárečky a dekorace. Na výstavě si pak můžete zakoupit vánoční
dekorace, adventní věnce, svícny, korálkové ozdoby a další naše výrobky. Pokud budete chtít
přijít tvořit nebo i jen posedět, podívat se, popovídat, budeme moc rádi. Připraveno bude
občerstvení s čajem a kávou.
Za Korálkovnu Kyšice
Alena, Alča a Radka
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KYŠICE
u příležitosti
40. výročí otevření mateřské školy a 125. výročí založení školy
VÁS ZVE NA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v sobotu 20. října 2018
Program:
12,00 – 16,00 hod. - prohlídka školy a fotodokumentace
14,00 hod. – slavnostní přivítání hostů a bývalých pracovníků
- vystoupení dětí z MŠ
15,30 hod. – divadelní vystoupení pro malé i velké
(představení se uskuteční v malém sálu kulturního domu)
15,30 hod. – setkání bývalých zaměstnanců
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Zaměstnanci MŠ

Pivovar Pod Lípou
Vás zve na IV. ročník turnaje

O PUTOVNÍ POHÁR
STAROSTY OBCE,
který uskuteční 28. září 2018 od 12:30 hodin
na hřišti TJ Sokol Kyšice.
Tradičně se turnaje zúčastní družstva SDH Kyšice, TJ Sokola Kyšice, OÚ Kyšice,
Hospoda U Hřiště a Pivovar Pod Lípou.
Patronem turnaje bude legenda plzeňského fotbalu a dlouholetý prvoligový hráč, pan
Ivan Bican
Přijďte povzbudit hráče všech týmů
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ze sportu
KYŠIČTÍ NÁRODNÍ HÁZENKÁŘI
MAJÍ MISTRY ČESKÉ REPUBLIKY
V červnovém zpravodaji jsme se mimo jiné loučili s přáním mnoha úspěchů družstvům
mladších žaček a mladších žáků, která od 22. 6. do 24. 6. 2018 reprezentovala barvy TJ Sokol
Kyšice na Poháru ČR a Mistrovství ČR. To jsme ani netušili, jakou radost nám obě družstva
udělají.
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MLADŠÍCH ŽÁKŮ 2018
22. 6. – 24. 6. 2018 BRNO
V mladší žáci TJ Sokol Kyšice se podruhé v kalendářním roce 2018 nesmazatelně zapsali
do historie kyšické házené – poté co se 17. 3.
2018 stali vítězem zimního halového poháru
české republiky, „dobyli“ o prodlouženém víkendu 22. 6. – 24. 6. 2018 Brno a zaslouženě
se stali mistry České republiky pro soutěžní
ročník 2017/2018.
Mladší žáci TJ Sokol Kyšice se vítězstvím
v Oblastním přeboru západočeské oblasti
kvaliﬁkovali na Mistrovství České republiky
2018, které hostila jihomoravská metropole
Brno. Mistrovství České republiky 2018
pořádal z pověření Svazu národní házené místní klub - Draken Brno.
Mladší žáci na Mistrovství České republiky vyrazili vlakem již ve čtvrtek 21. 6. 2018
dopoledne společně s částí své fanouškovské podpory. Do Brna naše výprava dorazila,
po šestihodinové cestě, těsně po sedmnácté hodině a ihned se vydala na ubytování. Zbytek
podvečera vyplnili chlapci řádnou „regenerací“ na místním koupališti, kde již projevili svoji
chuť dobýt Brno a zabrali si pro sebe převážnou část bazénu včetně atrakcí.
Oﬁciální program Mistrovství České republiky 2018 v kategorii mladších žáků byl zahájen
slavnostním nástupem a státní hymnou v pátek 22. 6. 2018 v 09:00 hod..V rámci slavnostního
nástupu byla představena všechna zúčastněná družstva - TJ Sokol Kyšice (vítěz západočeské
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oblasti), TJ Žatec (vítěz severočeské oblasti), SK Studénka (vítěz severomoravské oblasti),
Draken Brno (vítěz jihomoravské oblasti), TJ Podhorní Újezd (vítěz východočeské oblasti)
a NH Řevnice (vítěz středočeské oblasti).
Následně se už od 09:30 hod. roztočil kolotoč utkání, do kterého jsme naskočili v 11:50
hod. utkáním se zástupcem severomoravské oblasti SK Studénka. V programu Mistrovství
České republiky bylo celkem 15 utkání na 2 x 25 minut – systémem každý s každým.
Pátek 22. 6. 2018
TJ Sokol Kyšice 13 (5:3) 6 SK Studénka
TJ Sokol Kyšice 15 (6:4) 9 TJ Žatec
Sobota 23. 6. 2018
NH Řevnice 16 (5:16) 28 TJ Sokol Kyšice
TJ Sokol Kyšice 12 (8:3) 6 Draken Brno
Neděle 24. 6. 2018
TJ Sokol Podhorní Újezd 11 (6:6) 18 TJ Sokol Kyšice
Neskutečné se stalo skutečností, před soutěžním ročníkem by tomu asi málokdo věřil, že
se mladší žáci TJ Sokol Kyšice stanou vítězi oblastního přeboru, natož aby se stali poprvé
v historii kyšické házené MISTRY REPUBLIKY. Po vynikající podzimní části soutěžního
ročníku a po triumfu v Zimním halovém poháru České republiky odjížděli naši chlapci
do Brna jako spolufavorité a adepti na titul. Již toto samo o sobě bylo něco neskutečného,
zároveň pro kluky dosti zavazujícího. My sami jsme si kladli cíle skromnější – jakákoli
medaile bude vynikající výsledek a obrovský úspěch. Ačkoli se jarní část soutěžního ročníku
v rámci oblastního přeboru chlapcům nevyvedla tak jako část podzimní a zimní, semkli se
a v rámci všech pěti utkání bojovali jeden za druhého a šli vstříc svému dosud největšímu
sportovnímu snu a cíli. Po zásluze se pak v rámci závěrečného ceremoniálu dočkali
dekorování MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY a hlasitých ovací publika a ostatních družstev
MISTŘI MISTŘI MISTŘI…..
Naše barvy reprezentovali a titulem MISTRA ČESKÉ REPUBLIKY pro rok
2018 v kategorii mladších žáků se mohou pyšnit:
Brankář: Matyáš Černý
Obránci: Jan Urbánek, Petr Hošek, Dominik Škrle
Útočníci: Jakub Škrle (celkem 2 vstřelené branky), Tadeáš Voříšek (10 vstřelených branek),
Ladislav Beneda (11 vstřelených branek), Tomáš Pech (15 vstřelených branek), Jan
Baumruk – kapitán družstva (44 vstřelených branek) – při vyloučení našich hráčů zaskočil
v brance i na obraně. V rámci závěrečného ceremoniálu byl vyhlášen 2. nejlepším útočníkem, 3.
nejlepším střelcem turnaje a nejužitečnějším hráčem družstva v rámci Mistrovství ČR.
Obránce a útočník (univerzál): Jaromír Voves (4 vstřelené branky) - v rámci závěrečného
ceremoniálu byl vyhlášen NEJLEPŠÍM OBRÁNCEM MISTROVSTVÍ ČR (maximální
počet bodů)–u soupeřových trenérů získal svými výkony přezdívku ROBOT.
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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
2018
MLADŠÍ ŽÁCI
1.
TJ Sokol Kyšice
2.
Draken Brno
3.
TJ Žatec
4.
TJ Sokol Podhorní Újezd
5.
SK Studénka
6.
NH Řevnice

výhry

remízy

prohry

5
4
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0

0
1
2
3
4
5

86
70
59
73
47
74

skóre

body

:
:
:
:
:
:

10
8
6
4
2
0

48
53
55
66
73
114

HOŠI DĚKUJEME A GRATULUJEME
Velký dík zaslouží skupinka kyšických fanoušků, která chlapce přijela podpořit až na druhou
stranu republiky. Odměnou jim bylo společné prožití radosti z předvedených výkonů,
za které si chlapci ten titul zasloužili.
MLADŠÍ ŽÁCI DĚKUJÍ VŠEM FANDŮM ZA PODPORU
POHÁR ČESKÉ REPUBLIKY MLADŠÍCH ŽAČEK 2018
22. 6. – 24. 6. 2018 TYMÁKOV
Mladší žačky TJ Sokol Kyšice se jako náhradnice
probojovaly na Pohár České republiky 2018,
který se uskutečnil v nedalekém Tymákově.
Pohár České republiky 2018 pořádal
z pověření Svazu národní házené místní klub –
TJ Sokol Tymákov.
Poháru České republiky se zúčastnilo celkem
7 družstev a naše děvčata čekalo v průběhu 3
dnů celkem šest utkání.
V rámci pátečního programu měla děvčata
na programu dvě utkání. Děvčatům se vstup
do turnaje povedl a po pátečním programu
měla děvčata plný bodový zisk a fantastické
skóre 19:2.V průběžné tabulce Poháru České republiky, po odehrání všech utkání pátečního
programu, patřilo našim děvčatům krásné 2. místo.
Pátek 22. 6. 2018
TJ Sokol Kyšice – Svinov 11:2 (7:0)
Vracov – TJ Sokol Kyšice 0:8 (0:4)
V rámci sobotního programu měla děvčata na programu tři utkání. Hned v prvním utkání
děvčata nestačila na soupeřky ze středočeského Bakova a zbytečně ztratila na Poháru první
body. Ve druhém sobotním utkání děvčata s přehledem porazila soupeřky ze severočeské
Raspenavy a už je čekalo jen poslední utkání sobotního programu proti domácí TJ Sokol

11

Tymákov. Děvčata do utkání vstoupila dobře a držela si několika brankové vedení. Po prvním
poločasu měla děvčata tříbrankový náskok. Bohužel děvčata tento výsledek ve druhém
poločasu, zejména bídnou střeleckou produktivitou, nedokázala udržet a po závěrečném
hvizdu svítil na výsledkové tabuli nerozhodný stav 8:8. V průběžné tabulce Poháru České
republiky, po odehrání všech utkání sobotního programu, patřilo našim děvčatům 3. místo.
Sobota 23. 6. 2018
Bakov – TJ Sokol Kyšice 7:6 (4:2)
TJ Sokol Kyšice – Raspenava 9:2 (4:1)
Tymákov – TJ Sokol Kyšice 8:8 (4:7)
V rámci nedělního programu čekalo naše děvčata družstvo TJ Přeštice, které dosud
turnajem procházelo jako nůž máslem - bez ztráty bodu. Děvčatům se toto utkání povedlo
a se suverénem turnaje drželo po celé utkání krok a odměnou jim nakonec byla remíza
v poměru 7:7, kterou děvčata potvrdila konečné 3. místo na Poháru ČR 2018 mladších
žaček.
Neděle 23. 6. 2018
TJ Sokol Kyšice – Přeštice 7:7 (3:3)
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30. ROČNÍK TURNAJE GENERACÍ
SOBOTA 18. 8. 2018

5:4

4:2

1:2

5:1
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3:7

2:1

15:5

6:10

21:48

1:5

12:35

5:15

30:36

57:42
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9

6.

7.

4.

2.

V sobotu 18. 8. 2018 se uskutečnil JUBILEJNÍ 30. ROČNÍK tradičního TURNAJE GENERACÍ.
V rámci letošního ročníku se v rámci turnaje, krom tradičních mužských kategorií do 20ti let, do 30 – ti let, do 40 – ti let a nad 40 let, představila ve vloženém utkání družstva
bronzových medailistek z Poháru České republiky 2018 mladších žaček a mistrů České
republiky 2018 v kategorii mladších žáků. Po tomto vloženém utkání převzaly naše naděje
od starosty obce věcné dary jako poděkování za reprezentaci naší obce.
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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 2018/2019
V neděli 26. 8. 2018 odstartoval domácím dvojutkáním družstev mužů soutěžní ročník
2018/2019. O prvním zářijovém víkendu se k mužským družstvům přidalo i družstvo žen.
Družstvo A mužů navázalo v prvních dvou utkáních nového ročníku na výborné výsledky
minulého soutěžního ročníku a své soupeře deklasovalo rozdílem třídy. Díky dvěma výhrám
vede průběžnou tabulku 2. ligy se 4 body při skóre 50:26.
Družstvu B mužů se úvodní dvě utkání příliš nevydařila a jsou předposlední v tabulce
oblastního přeboru mužů.
Družstvo žen vstoupilo do nového ročníku utkáním v Dobřívě, kde po sedmibrankovém
poločasovém vedení nakonec zvítězilo o dvě branky.
Mládež si na své první utkání musí počkat až na druhý zářijový víkend.
Dosavadní výsledky našich družstev v soutěžním ročníku 2018/2019.
ženy
muži B
muži B
muži A
muži A

Sokol Dobřív
TJ Sokol Kyšice B
Sokol Dobřív
TJ Sokol Kyšice A
TJ Všenice

13:15
14:29
19:15
30:17
9:20

TJ Sokol Kyšice
TJ Přeštice B
TJ Sokol Kyšice B
TJ Vřeskovice
TJ Sokol Kyšice A
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Hasičské novinky
Vážení spoluobčané, i když do zpravodaje za náš sbor dobrovolných hasičů pravidelně přispívají velitel hasičů Robert Barták a vedoucí mladých hasičů manželé Navrátilovi, přesto
jsem se tentokráte rozhodl, že něco málo přispěju i já, jakožto starosta našeho sboru.
Pro nás hasiče je v letošním roce několik významných výročí.
Připravili jsme pro Vás hasičské odpoledne, které je k příležitosti 120. výročí vzniku hasičů
v Kyšicích.
Samozřejmě pro naši republiku je nejvýznamnější 100 let naší samostatnosti.
Pro současný sbor hasičů je desetileté období, kdy jsme přibližně po sedmnáctileté odmlce
obnovili naši činnost. A myslím si, že dobře. Hlavně z důvodů, že zásahová jednotka je plně
funkční a skvěle vybavená. Rovněž kvalitu jednotky dokazuje proškolenost velitelů zásahu,
strojníků, nositelů dýchací techniky a dalších odborností. Pro splňování všech podmínek
jsme byli zařazeni z nejnižšího stupně úrovně zásahu číslo 5. na stupeň 3. V loňském roce
jsme byli svědky otevření nové hasičské zbrojnice. Letos, závěrem roku, obdržíme novou
cisternu značky Tatra. K úspěchům přispívají po celou dobu naši nejaktivnější členové SDH.
Jmenovitě bych rád poděkoval největším tahounům, kterými jsou:Velitel zásahové jednotky
Robert Barták, rovněž výborný strojník, po určitou dobu i jediný řidič cisterny. Hlavně má
velké zásluhy při výstavbě nové hasičské zbrojnice. Moje díky patří také manželům Navrátilovým za jejich obětavou práci s dětmi, podloženou nemalými úspěchy na soutěžích.
Věrce Drnkové, jakožto pokladní sboru a důležité správkyni naší agendy.Výstrojáři jednotky
Tomáši Drnkovi, který rovněž zvládá všechny práce údržby a chodu techniky. Nyní je nový
strojník a řidič cisterny. Milanu Lehnerovi ve funkci jednatele. Je rovněž aktivní v technických záležitostech provozu, prozkoušený s motorovou pilou a nově se zařadil jako další
strojník a řidič cisterny. Samozřejmě na práci se v současné době podílí i ostatní členové
sboru, kterým patří také moje díky.
Náš sbor spolupracuje i ostatními složkami v obci. Velmi bych chtěl poděkovat obecnímu
úřadu za spolupráci a samozřejmě za ﬁnanční podporu.
Na začátku jsem zdůraznil pro nás významná výročí. Bohužel z dřívější činnosti se nám
nezachovaly žádné písemné materiály. A to ani kronika, která se postrádá z dob přibližně
kolem roku 1990. V současné době kdo byl členem SDH do devadesátých let, kdy ustala
činnost sboru, jsem já a donedávna pan Miroslav Mašek, bohužel zesnulý v minulém roce.
V podstatě zhruba před deseti lety jsme my dva iniciovali obnovu kyšických hasičů. Když
vzpomeneme na minulou dobu, byl starostou sboru Mourek Ladislav, velitel Linhart Jan,
strojník Tikal Josef, dále Rott Jindřich, Josef a Stanislav Pražákovi, Štrunc Miloslav, Kuneš
Miroslav, Kuneš Josef, Racek Miloslav, Mašek Miroslav a já, Oldřich Velický. V této sestavě
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bylo jedním z úspěchů vítězství okrskové soutěže v Chrástu a rovněž první místo v okresní
soutěži v Ulicích. Také se jednalo o přístavbě hasičské zbrojnice, ale to se již neuskutečnilo.
Pak přišla doba, kdy nebyli pokládáni dobrovolní hasiči za potřebné. Tento stav odstartoval
zmíněný útlum činnosti sboru. Nejstarší dosud žijící pamětník je pan Miloslav Hájek, který
vykonával funkci starosty sboru.
V nejbližší době si Vás dovolujeme pozvat 15. 9. na hasičské odpoledne s bohatým programem. Podrobnosti o této akci jsou uvedeny v přiložené pozvánce.
Oldřich Velický st., starosta SDH Kyšice

CHLOUBA KYŠICKÝCH HASIČŮ SLAVÍ 67. NAROZENINY
A 40 LET V KYŠICÍCH
V roce 1951 sjela z výrobní linky národního podniku Auto Praga kyšická automobilová stříkačka Praga RN AS16.
Automobilová stříkačka AS 16 byl požární automobil určený k přepravě požárního družstva s příslušenstvím potřebným k provedení
požárního zásahu vodou nebo pěnou z vnějších zdrojů hasicích látek.
Automobilovou stříkačku tvořil podvozek Praga RN s šestiválcovým
benzinovým motorem, kabina pro posádku 1+10, na níž navazovaly
ukládací prostory pro požární příslušenství. Čerpadlo (odstředivé třístupňové s průtokem vody 1.600 l/min ) umístěné v přední části vozidla před motorem. Vývěva je plynová
na spálené plyny z motoru.Vezla kromě hasičského příslušenství také nářadí, žebříky, naviják
na hadice, trhací hák a sanitní nosítka. Další technické detaily o vozidle najdete v přiložené
tabulce.

Historie kyšického vozu:
V roce 1951 je přidělena první SPZ.
Prvním vlastníkem bylo Ministerstvo vnitra Praha a to od roku 1951 do roku 1955. V roce
1955 se vozidlo dostalo do Plzně a vlastníkem byla Rada krajského národního výboru –
Odbor civilní obrany.
Od roku 1977 byl vůz v majetku Národního výboru obce Březina a to až do podzimu roku
1978.V tomto roce kyšičtí hasiči získali Erenu výměnou za železný šrot a protože v té době
nemohl spolek vlastnit požární vozidlo, vlastníkem se stal místní Národní výbor Kyšice.
18. října 1978 je vozidlu přidělena poznávací značka PS 37-55, vozidlo se začalo opravovat
a také dostalo nové hasičské barvy dle tehdejší vyhlášky: červená barva s bílou střechou.
Do té doby měla Erena barvu vojenskou zelenou. Vůz sloužil kyšickým k požární ochraně
obce až do roku 1990, kdy neprošel technickou kontrolou. Kvůli závadám na brzdách byl
odstaven v hasičské zbrojnici. 31. března 1999 byl vůz vyřazen z evidence vozidel.
Přichází zlomový rok 2008, kdy se tehdejší vedení obce rozhodlo vozidlo prodat. To se setkalo s velkým odporem „starých“ hasičů, kteří vůz do Kyšic přivezli, vyměnili jej za železný
šrot a celá léta se o něj starali, jezdili k požárům a cvičení. Po jednání s paní starostkou Janou
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Hradskou vozidlo zůstalo v Kyšicích. Veterán
byl odtažen do staré hasičárny na návsi, kde
čekal až do roku 2012.
Jaro 2012 je pro veterána obdobím, že by se
mohl opět vrátit na silnice. Vozidlo je za pomoci profesionálních hasičů ze stanice Plzeň
– Košutka odvezeno k Miroslavu Vopatovi
do obce Studená, aby vůz zprovoznil. První informace, kterou dostáváme, není dobrá. Auto má za ta dlouhá léta stání poškozený motor.
Pan Vopata se pokusil o nemožné a provedl opravu motoru. Dále byly opraveny brzdy
a čerpadlo. Aby mohl veterán jezdit na silnici, byly mu zařízeny Veterán car clubem Plzeň
veteránské SPZ.
V srpnu obec Kyšice, v té době zastoupená místostarostkou paní Martinou Beranovou,
daruje veterána Sboru dobrovolných hasičů Kyšice, pod jednou podmínkou. Vozidlo nesmí
být prodáno, ale opraveno.
Pojízdný vůz byl slavnostně kyšickým hasičům předán v září v obci Studená Miroslavem
Vopatou. Od podzimu 2012 jezdí vozidlo opět po silnicích a členové sboru Zdeněk Altman,
Vladislav Barták, Robert Barták a Tomáš Drnek se s nadšením pouštějí do kompletní rekonstrukce vozu, která probíhá neustále v závislosti na ﬁnančních možnostech sboru. Opraven byl motor, brzdy, podvozek, zakoupeny nové pneumatiky a některá okna, kompletně
opraven interiér kabiny posádky, elektroinstalace, vnější vzhled vozu a čerpadlo. Náklady
na rekonstrukci již přesáhly částku 186000,- Kč a vozidlo je dnes z 95% opravené. Finanční
prostředky na opravu jsou získávány z bálů, různých brigád, sběru vysloužilých el. spotřebičů, sponzorské dary kyšických hasičů, dotace obce Kyšice, sponzorský dar od občana obce
a dotace od Plzeňského kraje. Za šest let práce na rekonstrukci bylo odpracováno více
jak 1360 hodin, další desítky hodin strávené u internetu hledáním náhradních dílů a jiného.
Ereně přejeme mnoho šťastných kilometrů na hasičské výstavy, slavnosti a soutěže.
Za Erena club Robert Barták
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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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KYŠICE

historické
odpoledne
100 LET REPUBLIKY

PROGRAM
14.00

Zahájení
slavnostní průvod – položení květin
k pomníku T. G. Masaryka

15.00

Rudy Harden – varieté

15.30

dílny

16.00

Jana Hoffmanová – lidové písně

16.30

dílny

17.00

Rudy Harden – ekvilibristika

17.30

dílny

18.00

Divadlo V Boudě – Kašpárkovo varieté

18.30

dílny

19.00

Rudy Harden – varieté

19.30

dílny

20.00

Noční program s ohněm – Lorika, Rudy
Harden, Hell ﬁre

21.00

Závěr akce – rozloučení
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