
 
Komentář 
 
 

„Dokonáno jest!“, tak by šlo charakterizovat skončení voleb do zastupitelstev 
obcí, které se v České republice konaly ve dnech 15. a 16. října tohoto roku. 
V některých – i v okolních – obcích se do těchto voleb nechalo zaregistrovat více 
volebních stran, takže tam se s napětím čekalo, jak dopadne rozdělení mandátů a 
tím i křesel „na radnicích“ a teď, když se konají ustavující zasedání zastupitelstev 
s určitostí převládá zvědavost, kdo bude zvolen starostou, místostarostou … 
 V naší obci letitá tradice kandidujících volebních stran porušena nebyla! Jak 
jsme prostřednictvím Ozvěn byli informováni, u Městského úřadu v Unhošti (jako u 
pověřeného úřadu pro zajišťování voleb i pro naši obec) byla zaregistrována jen 
jediná kandidátní listina, takže všech sedm, na ní uvedených, kandidátů bylo 
následně, a to bez jakéhokoliv velkého očekávání zvoleno. Teď před těmito 
staronovými zastupiteli stojí volba starosty, jeho zástupce, předsedů komisí 
s doplněním o další členy. Tím budou splněny podmínky pro to, aby se i naše obec 
mohla znovu rozjet, aby se mohly začít plnit úkoly, které přetrvávají již z minulého 
volebního období, aby skutečně i Malé Kyšice byly obcí tak, jak to zákon o obcích 
vyžaduje.  
 Zastupitelů je tedy sedm. Nechci to parafrázovat, ale sedm bylo i těch 
statečných, co ve známém americkém filmu pomáhali vesničanům zbavit se banditů. 
V našem případě nejde ani o film, natož o bandity, u nás jde o realitu, protože těch 
našich „sedm statečných“, či spíše „sedm odvážných“ se rozhodlo, že bez ohledu na 
své starosti, své pracovní vytížení, ale i bez ohledu na své osobní volno se budou 
společně podílet na chodu obce, budou vykonávat jak obecní samosprávu, tak i 
přenesenou státní správu. Řeknu-li to laicky, tak oni se zase budou starat o nás 
místní, ale potažmo budou opět plnit i požadavky těch, kteří k nám ve dnech volna 
jezdí do svých rekreačních chat a chalup. Těch našich sedm zastupitelů šlo do toho 
s přesvědčením, že to tak má být a slibem při ustavujícím zasedání mimo jiné slíbí, 
že to tak i bude! Poděkujme jim za tento přístup, a to už z důvodu, že my ostatní 
jsme nenašli sílu ani odvahu jít do těchto komunálních voleb s nimi! (Anebo proti 
nim?) A protože ani nám není osud naší obce lhostejný, nenechme je během těch 
čtyř let samotné. Usnaďněme jim to jejich zastupitelské – čestné – břímě! Jak? Stačí 
jen tím, že budeme dodržovat platnou právní úpravu, která se týká i každodenního 
života obcí v ČR, že budeme dodržovat v podmínkách naší obce malokyšické 
obecně závazné vyhlášky, že svým zvoleným zastupitelům pomůžeme, když se na 
nás náhodou s něčím obrátí. Uvědomme si, že sedm zastupitelských křesel v obci 
není zase tak moc, ale čtyřleté volební období, to je přece jen dost dlouhá doba, 
dlouhá doba pro to, abychom mohli někoho pořádně (pozn. ne houbami) otrávit.            
                                                                                                         Miroslav Oliverius 
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KE  KOMUNÁLNÍM  VOLBÁM 
 



Na aktuální téma 
 
 
 

 
Před konáním voleb do zastupitelstva naší obce ve dnech 15. a 16. října 2010 

bylo do voličského seznamu zapsáno 298 voličů. V uvedených dnech se volební 
účast v malokyšickém  volebním obvodu dotkla 55,37 %, což znamená, že do volební 
místnosti, zřízené v budově obecního úřadu přišlo odvolit 165 voličů. Všichni 
zúčastnění na volbách obdrženou volební obálku (tedy ve 165 případech) odevzdali 
– vhodili do volební urny.  

V obci Malé Kyšice se volilo sedmičlenné zastupitelstvo s tím, že zde 
kandidovala (byla registrována) jen jedna volební strana – SNK - MALOKYŠICKÁ 
VOLBA. Okrsková volební komise po skončení voleb sečetla 785 platných hlasů 
s tím,  že všech sedm kandidátů bylo dne 16. října t.r. zvoleno.  
 
Zvolení zastupitelé obce Malé Kyšice: 
 

P.č. Zvolený kandidát 
Příjm., jméno, tit. Věk Navrhující 

strana 
Politická 

příslušnost 
Hlasy 
abs. 

Hlasy 
v % Pořadí 

1. KUNA Jan 40 NK BEZPP 127 16,17 1 

2. BLÁHOVÁ Kateřina 37 NK ODS 101 12,86 2 

3. BLECHA Robert, Ing. 35 NK BEZPP 106 13,50 3 

4. BARCHÁNEK Zdeněk 35 NK BEZPP 111 14,14 4 

5. NOVÁK Ondřej, Mgr. 43 NK BEZPP 106 13,50 5 

6. KRATOCHVÍL Milan 41 NK BEZPP 117 14,90 6 

7. BREJCHA Jaroslav 50 NK BEZPP 117 14,90 7 
 
 Blahopřejeme všem zvoleným kandidátům do zastupitelstva naší obce. 
Přejeme jim hodně úspěchů v činnosti. Závěrem naše poděkování za dobře 
vykonanou práci při přípravě i v průběhu komunálních voleb patří malokyšické 
okrskové volební komisi ve složení: 
Předsedkyně Eva Kunová, členky Věra Barchánková, Lada Horská, zapisovatelka 
Ing. Lenka Markupová.           (kuj) 
 
 
 
 
 

V uplynulém období jsme se rozloučili s paní Ludmilou Hrošovou z Malých 
Kyšic – Hřebenek, která zemřela dne 27. srpna 2010. 
Čest její památce!                                                                                             (skk) 

 
 
 

ODEŠLA  S  HLASEM  ZVONU 
 

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA 
OBCE MALÉ KYŠICE - 2010 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zprávy z radnice 
 
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA, kterou pořádá obec Malé Kyšice se uskuteční 
v restauraci LIKA v sobotu dne 6.11. 2010 od 20.00 hodin. K tanci i poslechu hraje 
Ladislav Horvath. Prodej vstupenek byl zahájen v měsíci říjnu t.r.; poslední (á 150,- 
Kč) jsou k dostání v LICE. Každá vstupenka bude slosovatelná v tombole. Rezervace 
míst je platná jen do 20.00 hodin! Za obec Malé Kyšice zvou pořadatelé.    (kuj) 
                                                                    
POSVÍCENSKÁ PĚKNÁ HODINKA proběhne v restauraci „U Kozla“ v Malých 
Kyšicích, a to v pondělí 8.11. 2010 od 11.00 hodin. Od 14.00 hodin za doprovodu 
opět Ladislava Horvatha.  Srdečně zveme!                                                    (kuj) 
 
DĚTSKÁ MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA se bude konat v restauraci LIKA v sobotu 4.12. 
2010 od 15.00 hodin. Milé děti, možná přiletí i čert! Od 20.00 následuje Mikulášská 
pro dospělé s hudbou.                                             (kbl) 
 
PODĚKOVÁNÍ. Starosta obce děkuje všem brigádníkům, kteří se zúčastnili dne 2.10. 
t.r. brigády na úklidu obce – především při likvidaci přírodních odpadů a úklidu 
sběrného místa. Zároveň  děkuje jak zastupitelům, tak i všem spoluobčanům, kteří se 
podíleli na organizaci nebo svozu velkoobjemného a nebezpečného odpadu v obci 
dne 3.10. t.r.                           (kuj) 

 
ZABÍJAČKA ke spokojenosti jak hostů restaurace LIKA, 
tak i dalších malokyšických občanů proběhla dne 23.10. 
2010.  Připomínáme ji fotografií od Kateřiny Bláhové.  (skk)           
 
MALÉ KYŠICE V TELEVIZI. V neděli 31.10. t.r. ČT1 
odvysílala již druhý z celkově pěti detektivních televizních 
filmů „Ach, ty vraždy!“, jejichž autorem, scénáristou a 
režisérem je Zdeněk Zelenka. Herečka Jiřina Bohdalová 
jako bývalá advokátka se svým vnukem kriminalistou 
(Václav Jílek) tak vyšetřuje nejednu záhadnou vraždu. Před 

rokem – ve dnech 27.-28. listopadu 2009 – se natáčení několika scén konalo i v naší 
obci, proto sledujme, kterou neděli od 20.00 hod. se malokyšické scenérie objeví na 
televizní obrazovce.                    (oli)                

 

P O ZV Á N K A  
 

Dovoluji si pozvat všechny občany naší obce 
na USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, 

které se koná v neděli dne 7. listopadu 2010 od 18 hodin 
v restauraci LIKA v Malých Kyšicích 

*  *  * 
Program: 1) Zahájení, 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3) Složení slibu 

nově zvolených členů zastupitelstva, 4) Volba starosty a místostarosty,  
5) Zřízení výborů a komisí, 6) Volba předsedů a členů výborů a komisí,  

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva,  
8) Změna rozpočtu roku 2010, 9) Návrh na usnesení, 10) Různé a diskuse, 11) Závěr. 

Jan Kuna, starosta obce 



Z minulosti Unhošťska 
 
    

V některých předcházejících číslech Ozvěn byla vzpomenuta literatura, která – i 
když jen v krátkosti – připomíná naši obec, popř. její nejbližší okolí. V dnešním příspěvku 
se zastavíme o trochu dál; za pomoci publicisty a především botanika Václava Větvičky 
se přeneseme do kláštera v Hájku na Unhošťsku, který v minulosti býval poutním 
místem. 

„Hájek. Svým způsobem to je samota v polích za Jenčí, samota obklopená 
hájkem, tentokrát opravdu stromovým, spíš náletovým než sázeným, s javory a lípami, 
v jejichž korunách je krákorající kolonie havranů. Tak trochu starosvětská. U silnice je 
zdejší pověstná hospoda, knajpa jak má být, se stěnami plnými cedulek od reklam na 
pivo a pivovary snad ze všech časů. Tmavá, zakouřená, absolutní protiklad Hájku 
s velkým H. 

Tím je barokní klášter svatého Františka. Jenomže dávno před ním tu byla v roce 
1623 postavena jedna z vůbec nejstarších loretánských kaplí u nás. Financoval ji jistý 
Florián Žďárský ze Žďáru, a vysvěcena byla roku 1625. Taková zvláštnost si ovšem 
vyžadovala obsluhu, a tak byli povoláni řádoví bratři františkáni. A hned šest najednou, a 
aby neměli do práce daleko, bydleli ve zdejší hájecké poustevně.  

Teprve pak (to pak v číslicích zní 1663) byla pro ně zahájena výstavba důstojnější 
ubytovny, kláštera svatého Františka. A nebyla to stavba ledajaká, protože je autorsky 
připisována dvojici významných barokních (italských čti vlašských) stavitelů, Carlo 
Luragovi a Giovanni Dominiko Orsinimu. Orsi či Orsini byl pan Někdo, tzv. vrchní 
baumistr království Českého. 

Už v roce 1673 bylo v Hájku důstojné obydlí se 17 celami pro františkány. Slůvko 
cela ve vás asi nevyvolá žádné příjemné pocity, ale ta vězeňská náplň je až dodatečná. 
Původně znamenalo výraz pro komoru nebo dokonce pro chrámovou síň s nějakou 
sochou, např. pro ústřední síň v římském (antickém) chrámu. V roce 1681 byla hrubá 
stavba čtyřlodního patrového kláštera hotová, v roce 1733, po padesáti letech, byla 
dopilována. Ještě před tím, zhruba před 300 lety, tu byl vztyčen Mariánský sloup. 
Z Hájku se stalo oblíbené poutní místo na dohled i dochod z Prahy. Taková drobná 
Matějská, i s boudami kramářů. Až do první rány. Tou byl 12. leden 1786. Toho dne byl 
přečten dekret Josefa II. o zrušení (nejen) zdejšího kláštera.  

To skutečné zrušení přišlo později. Došlo k němu v noci z 13. na 14. dubna 1950, 
kdy na příkaz tehdejšího Státního úřadu pro věci církevní byl proveden celoplošný noční 
zátah na řeholníky. Ta druhá rána byla účinnější. Možná, že účastníci tohoto zátahu 
mezi námi ještě žijí. Řeholníci byli svezeni do internačních táborů: Jedním z nich byl až 
do roku 1953 i Hájek. Pak tu sídlila 36 let armáda se smyslem pro historii i pietu majora 
Terazkyho.  

Dnes je Hájek jako bájný Fénix. Schován za vysokými kamennými zdmi pomalu 
pookřává. Jmenuje se Klášter menších bratří Františkánů a mj. i z prostředků 
ministerstva kultury je obnovován jako významná stavební památka.“                (oli) 
 
Převzato z knihy: Větvička Václav, Poutník okouzlený rodnou zemí, vydalo nakladatelství Jan 
Vašut s.r.o., Praha 8, 2010. 
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