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 Tak už je tady léto, ale současné letní počasí 
je nevyzpytatelné. Svádíme to na sopečnou činnost 
vulkánu v ledovci Eyjafjallajökull někde na 
vzdáleném Islandu. Zda-li se na těch klimatických 
výkyvech tato sopečná činnost skutečně podepsala, 
to nás dnes už tolik nezajímá. Nyní je pro nás 
rozhodující nezadržitelně se blížící doba prázdnin a 
dovolených a tím pro mnohé i doba odpočinku a 
načerpání nových sil. 
 Těm, kteří vyrazí za lepším počasím na pláže 
- ať už u „českého moře“ Jadranu nebo na pláže v 
Řecku, na Kanárských ostrovech, či ještě někam 
dál, těm společně popřejme šťastnou cestu (a také 
prosperující a seriózní cestovní kancelář). Těm, 
kteří budou trávit dovolenou v Čechách nebo na 
Moravě, tak těm přejme především to pravé letní 

počasí, aby i oni nabrali správný „bronz“, aby se 
mohli koupat, odpočívat u vody a občas aby také 

obětovali nějaký ten peníz navíc na nekřesťansky drahé vstupné při návštěvě třeba 
zámku, hradu, či zříceniny (poznámka: ve které možná nenajdou kastelána, ale 
prodejce vstupenek ano).  
 A my, co zůstaneme doma v Malých Kyšicích, tak my si popřejme, aby „nám 
alespoň ty hřiby a další a další houby rostly!“, když už nechceme, či nemůžeme vyjet 
za hranice všedních dnů. Jenže v lese pozor! Ona prý každá houba je jedlá, ale 
některá jen jednou. A dejme si také pozor na klíšťata! Ta se už na nás připravují od 
května a mohlo by být ještě hůř!  

Já nevím, jak vy? Ale já jsem i v době prázdnin a dovolených prožívaných na 
Chaloupkách spokojený…, a když alespoň na chvíli zmlkne nebe (poznámka: jako 
třeba když mraky sopečného popele v polovině dubna zastavily provoz letišť), tak i u 
nás doma je „Boží ráj to na pohled“! Když k tomu správný Čech přidá plný talíř vepřo-
knedlo-zéla a jednu pořádně orosenou Plzeň tak, co si přát víc? Proto vážení čtenáři 
tohoto listu: „Hezky si prožijte letošní dovolenou nebo letošní prázdniny a vám, kteří 
v prázdninovodovolenkové době opustíte své domovy, vám přejeme šťastný návrat!“                  
                                                                                                       
                                                                                                        Miroslav Oliverius  
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Kresba Neprakta 



Zprávy z radnice                                    
 

 Lavičky v parku. Do konce měsíce července t.r. obecní úřad 
zajistí osazení laviček v obecním parku při návsi, tak aby tento 
konečně začal plnit svůj účel. K některým ohlasům ze strany 
občanů se sděluje a zároveň i upozorňuje na nepřípustnost 
vypouštění do parku jak psů, tak i koní. Konkrétní porušení 
budou projednána ve správním řízení s možností uložení sankce. 

 Personální změna. Od začátku měsíce května t.r. byla provedena změna ve 
funkci vedoucího sběrného místa: za p. Františka Bradáče byl na toto místo 
obecním úřadem přijat p. Pravoslav Jelínek. Provozní hodiny sběrného místa 
v letních měsících zůstávají nezměněny: Sobota od 15.00 do 17.00 hodin 
(případně po individuální dohodě s novým vedoucím SM). 

 Chválíme a děkujeme. V období měsíců duben-květen t.r. se členové našeho 
zastupitelstva podíleli na třech kulturně-společenských akcích, které byly ze 
strany malokyšických občanů kladně hodnoceny: V pátek  30. dubna 2010 se 
uskutečnilo již tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC, kterého se zúčastnilo 
nepočítaně jak dětí, tak i dospělých, a to nejen z naší obce. V neděli 23. 
května 2010 se konala ŽLÁBECKÁ POUŤ, kdy přímo u kapličky ve Žlábku 
sloužil mši svatou býv. unhošťský vikář P. Jaroslav Ptáček. Naše obec 
prostřednictvím pánů Jaroslava Brejchy a Vladimíra Maška zajišťovala 
občerstvení pro poutníky, z nichž si někteří zakoupili i naši “malokyšickou 
knihu“. A do třetice: na sobotu 29. května 2010 byl v naší obci připraven 
DĚTSKÝ DEN zakončený pálením ohně. Této akce se zúčastnilo na 60 dětí a 
také jejich rodiče a další příbuzní. Zástupci naší obce zajišťovali nejen 
občerstvení, ale také organizovali soutěžní hry pro děti. Za vzornou přípravu i 
zdárný průběh je nutné poděkovat jak všem organizátorům, tak i členům 
zastupitelstva obce Jaroslavu Brejchovi a Ondřeji Novákovi.  

 Příklad z Poteplí. Před májovými svátky byl opraven a celkově upraven 
„Památník rudoarmějců“ v Poteplí. Z vlastní iniciativy a bez ohledu na osobní 
volno tak učinili pracovníci Lesní správy Nouzov: Lubomír Volek, Pavel 
Karmazín, Zbyněk Nejman a Petro Markiv. Za tento příkladný postoj jim patří 
poděkování nejen ze strany naší obce, ale nás všech, kdo pietně vzpomene 
obětí těch, kteří se podíleli na osvobození naší vlasti v roce 1945.  

 Nabídka pro chataře. Zakoupení publikace o minulosti, současnosti i o okolí 
obce s názvem „Na kyšických Chaloupkách“ s mnoha fotografiemi a 
genealogickými rodokmeny je možné v úředních dnech a hodinách na 
obecním úřadě. Vázaný výtisk 250,- Kč, brožovaný 150,- Kč.                    (kuj)                                               

                                                        
* * * 

                             
 
 

V sobotu 5. června 2010 v hotelu Astra v Srbech  
před oddávající místostarostkou města Stochov manželství uzavřeli 

Olga PÍPALOVÁ z Kladna  a  Vojtěch OLIVERIUS z Malých Kyšic č.p. 102. 
Všechno nejlepší a jen samé radosti ve společné cestě životem  

                                                       přejí jejich malokyšičtí přátelé a kamarádi. 
 

S gratulací se jménem naší obce připojuje starosta a členové soc.kulturní komise.  

BLAHOPŘEJEME 



 
 

V měsíci červnu 2010 jsme se rozloučili s paní Antonií BŘEZINOVOU 
z Malých Kyšic č.p. 111, která zemřela dne 13.6. t.r.  Čest její památce! 

                                                                                                                    (skk) 
Na aktuální téma 
 
 
 
Na výše uvedené téma nám starosta naší obce Jan Kuna odpověděl:  

„V poslední době mě trápí tři věci, které se musí stále dokola řešit a ať se 
snažím sebevíc, tak ze začarovaného kruhu nemohu vystoupit. V Borové ulici je 
vybudována přečerpávací stanice odpadních vod. Neuplynou tři dny a na mobilním 
telefonu dostanu zprávu: „Přečerpávačka se zastavila, zasekla… nefunguje!“ A vždy 
zjistíme stejný a stejný důvod. Do tekutého biologického odpadu jsou přimíchány 
igelitové sáčky a nebo hygienické kapesníčky (ty z umělé hmoty na jedno použití). 
Ani jedny se nerozpustí, ale naopak při namotání se na čerpadlo se z nich stanou 
provázky, někdy doslova nitě, které zablokují a tím zastaví chod přečerpávací 
stanice. Vyčištění přečerpávací stanice a její opětovné spuštění potom není 
okamžitou ani lehkou záležitostí. Netvrdím, že to někdo z občanů dělá úmyslně, ale 
upozorňuji, že je nutné ve vlastním zájmu i v zájmu všech se splachování těchto 
„umělotin“ do kanalizace vyvarovat, a to nejen do doby, než se podaří vyřešit a 
následně realizovat namontování síta, či jiné zábrany, které by případné další 
„umělotiny“  k čerpadlu nevpustily.    

V centru nové zástavby „V Kunštátě“ máme dvě „kouzelné“ parcely, o které se, 
ač přes výzvy obce, jejich majitelé nehodlají starat. Jeden majitel mě alespoň 
ubezpečuje o nápravě, ale nekoná. Majitelka druhé parcely než by pravidelně 
zajistila její údržbu, tak se raději, a asi za nemalé peníze, nechá zastupovat 
advokátní kanceláří, věc se potom vleče a odvolací orgán ji smete se stolu 
s odůvodněním, že je (upozorňuji: ne vinou naší obce) promlčena a aby v tom on 
sám nejel, tak najednou vyhledá taková pochybení, že odborník žasne a laik se i diví.  

A poslední bolístkou v naší obci (pominu-li hluk motorových pil a sekaček o 
nedělích a o svátcích) jsou ani ne tak psi jako jejich chovatelé. Nedávno jsem dostal, 
zdůrazňuji pravdivý, dopis od paní Jiřiny Kločurkové. Nelíbí se jí, že majitelé psů 
venčí po vsi své miláčky a ač obec za nemalé finanční prostředky na mnoha místech 
rozmístila koše se sáčky na psí exkrementy, tak tyto jsou nevyužívány, ale v jejich 
okolí ……, prostě čistota obce je vniveč! (A skutek utek!) Souhlasím nejen s paní 
Kločurkovou, ale i s obdobnými nářky dalších spoluobčanů, jenže do dnešního dne 
za mnou nikdo na úřad nepřišel a neoznámil mi: „Starosto, dne toho a toho v tolik 
a v tolik hodin žlutohnědočerný pes pokálel roh té a té ulice a jeho 
průvodce/kyně pan/paní ten nebo ta, ač to viděl/a a dokonce na to byl/a mnou 
upozorněn/a se psem bez nápravy odešel/a. Dosvědčit to může sousedka ta a 
ta.“ Zjednodušeně řečeno, tak je postavena právní úprava oznámení přestupku. Dá-li 
úřad pokutu a neprokáže-li přestupci jednání dostatečně, tak díky podanému 
odvolání nějaký hodně vzdálený úředník z Prahy to tak rychle shodí se stolu… A na 
to právě vy, někteří z našich chovatelů, spoléháte, psíci na chodnících proto své 
exkrementy produkují dál a my ostatní potom „máme možnost“, jak píše paní 
Kločurková, „se s tímto fyzicky seznámit“.  

Tak, a teď tedy známe starosti našeho pana starosty a je zcela na nás, zda 
mu od nich pomůžeme nebo ne?                                                                           (oli) 

ODEŠLA S HLASEM ZVONU 
 

STAROSTI  NAŠEHO  STAROSTY 
 



FOTOPŘÍLOHA MALOKYŠICKÝCH OZVĚN č. 2 (79) roč. 2010 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na rozhraní malokyšických ulic „Za Mlýnem“ a „Na Louce“.  
(Fotografie z 22. 6. 2010) 

 

TAKÉ SE VÁM LÍBÍ?  
 



 
 (Výsledky ve volebním okrsku Malé Kyšice) 

 
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny volební výsledky tak, jak je zjistila dne 

29. května t.r. okrsková volební komise v našem jediném okrsku, který byl k zajištění 
voleb do Poslanecké sněmovny vytvořen v obci – se sídlem na obecním úřadu 
v Malých Kyšicích. Zároveň je (poslední sloupek) v procentech provedeno jejich 
porovnání s konečnými celostátními volebními výsledky. Pro úplnost si uveďme, že 
ve dnech 28. a 29. 5. t.r. se v naší obci voleb zúčastnilo 73,84% oprávněných voličů 
(celostátní účast 63%); odvolit tedy nepřišlo 26,16% malokyšických oprávněných 
voličů. V seznamu voličů bylo zapsáno 302 voličů, volební obálky byly vydány 223 
voličům s tím, že 222 odevzdaných hlasů (99,55%) bylo platných a 1 hlas (00,45%) 
byl neplatný. 
 
Pořadí Volební strana, kterou voliči 

volili v M.K. 
M. Kyšice 

hlasy 
M. Kyšice 

v  % 
Česká republ. 

v  % 
1. Občanská demokrat. strana 66 29,72 20,22 
2. TOP 09 43 19,36 16,70 
3. Česká str. sociálně demokrat. 34 15,31 22,08 
4. Věci veřejné 17 07,65 10,88 
5. Komunistická strana Č. a M. 14 06,30 11,27 
6. Strana zelených 12 05,40 02,44 
7. Volte Pravý blok 11 04,95 00,47 
8. Suverenita-blok J.Bobošíkové  9 04,05 03,67 
9. Str. práv občanů – Zemanovci 8 03,60 04,33 

10. Dělnická strana soc. spravedl. 3 01,35 01,14 
11. Česká pirátská strana 2 00,90 00,80 

12.-14. Křest.dem. unie-Čs.str. lidová 1 00,45 04,39 
12.-14. SPR – Republik. str. Čes. 1 00,45 00,03 
12.-14. Strana svobod. občanů 1 00,45 00,74 
 

Starosta obce tímto děkuje za příkladnou práci při zajišťování voleb členkám 
okrskové volební komise ve složení: Eva Kunová (předsedkyně), Lada Horská, 
Mgr. Marie Hrošová, CSc. (členky) a Ing. Lenka Markupová (zapisovatelka).    (oli)          

                         
 
 

 
Vážení občané naší obce, přátelé mateřské školy, milí čtenáři, 

nastává konec prvního školního roku v nové mateřské škole v naší obci. Škola je 
místem, kam děti rády chodí a kde je radost pracovat. To se daří zejména díky velmi 
dobré spolupráci školy se členy zastupitelstva obce. Finanční podpora obce i četných 
sponzorů, a to nejen z řad rodičů dětí, umožnila vybavit školu kvalitním nábytkem i 
hračkami a dalšími didaktickými pomůckami. Po dlouhé zimě ožila školní zahrada; 
díky velkorysému sponzorskému daru děti užívají nové houpačky a skluzavku. Děti tu 
mají i svůj záhonek, kam na jaře zasadily ředkvičku, řeřichu, petržel, hrášek. Nyní už 
sklízí první úrodu, kterou s radostí odnášejí paní kuchařce. Ta jim vaří podle zásad 
zdravé výživy, a tak dříve s nedůvěrou přijímaná polévka s pohankou, zeleninové 
saláty a jáhlová pomazánka, nyní bez problémů mizí z talířků. 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 2010 
 

KONEC PRVNÍHO ŠKOLNÍHO ROKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
 



Doba, kterou děti tráví ve škole, je vyplněna nejen spontánními hrami, ale i 
řízenou činností. Pracuje se podle školního vzdělávacího plánu „Blízko k přírodě“ a je 
potěšující sledovat, jaké pokroky děti dělají například v hudební nebo ve výtvarné 
výchově. Krásné výsledky přinášejí pravidelné lekce keramiky, vedené odbornou 
lektorkou. Malá umělecká díla si děti nejen odnášejí domů, ale svou tvorbou se 
podílejí i na výzdobě školy. Naše děti vedou i bohatý kulturní život – pravidelně 
navštěvují představení divadla Lampion. Velký úspěch mělo divadelní představení 
v zámecké zahradě. Nebylo vynecháno ani setkání s medvědy. 

A co sport? Po zimě tolik bohaté na sníh se z dětí stali zdatní závodníci na 
bobech a sněžných lopatách. S prvním jarním sluníčkem absolvovaly lekci na 
golfovém hřišti. Všechny se těší na její pokračování. Protože naše děti jsou hodné a 
ukázněné, mohly se zúčastnit exkurze na letiště v Praze. 

Školní rok byl ukončen zahradním posezením, při kterém došlo k rozloučení 
s naším prvním předškolákem Filípkem. Všichni jsme mu popřáli hodně úspěchů ve 
„velké škole“. Věříme, že si i vy uděláte čas a některé naší akce se zúčastníte. 
Všichni jste srdečně zváni!                                            Mgr. Mirka Švantnerová 

                                                                                 ředitelka MŠ Malé Kyšice 
 
 
 
 

 
Dne 24.6. 2010 jako komerční příloha Deníku střední Čechy (tedy i Kladenského 

deníku) vyšel magazín s názvem „Cesty městy“, ve kterém byly uvedeny všechny 
rozhledny našeho kraje.  Některé jsou i blíže představeny a k těmto byla zařazena i ta naše 
na Vysokém vrchu. Z pojednání o rozhledně mimo jiné vyjímáme, že se „jedná o 
jednoduchou trámovou konstrukci dřevěné rozhledny tyčící se do výšky cca 10 metrů, která 
je od podzimu 2007 novou dominantou Vysokého vrchu u Malých Kyšic. Žebřík na plošinu 
má 17 schodů. Otevření proběhlo v sobotu 8. září 2007 a hned další sobotu 15. září 2007 
rozhledna byla oficiálně zpřístupněna veřejnosti“. Zároveň byla vzpomenuta i její 
předchůdkyně, kterou na počátku r. 1994 zde vystavěla skupinka nadšenců.  
 Další zmínka o Vysokém vrchu se objevila v knize Otomara Dvořáka s honosným 
názvem „Křivoklátským královským hvozdem“, kterou asi před měsícem vydalo 
nakladatelství Regia v Praze 6. Jak se čtenář dozví, tak „Otomar Dvořák, známý spisovatel, 
autor poutavých cestopisů a historických románů je zasvěceným průvodcem, neboť se 
v tomto kraji narodil, prochodil ho křížem krážem a dodnes tady často pobývá“. A tak by 
čtenář měl očekávat seriózní pojednání o Křivoklátsku, a tedy i o Vysokém vrchu, o kterém 
se autor skutečně zmiňuje v kapitole „Dýmající hora“. V podstatě sem opsal své pojednání 
ze své knížky „Dávnou vodní cestou za tajemstvím zlaté kačice“ (o potoku Kačáku), ve které 
již také šíří své bludy: „kterak zde zuřil požár, když se přes náspy drali do hradiště nelítostní 
dobyvatelé, jako štiplavá mlha se tu válel kouř z milířů a vesničané sem přicházeli o 
svatojánské noci zapalovat ohně čarodějnic“. Ono se to hezky čte, autor je „profík“, rád si 
děje i události vymýšlí, takže chudák čtenář nepozná, co skutečně odněkud převzal a co 
nalhal. Když už knihu za 249,- Kč koupí, a když dokážete oddělit Dvořákovy plevy od zrna, 
tak čtenáře alespoň nadchnou zajímavé dobové kresby, pohlednice, či fotografie, které 
v mnoha případech zapůjčilo Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti.                       (oli) 

 

ZMÍNKY O NÁŠEM VYSOKÉM VRCHU  
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