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„Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří 
územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, 
která má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese 
odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého 
území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.“  
 Tolik malé připomenutí, jak obec charakterizuje zákon č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdě jších předpisů. Podíváme-li se však  
na poslední čtyři uplynulé měsíce, tak tomu – u nás v Malých Kyšicích – nebylo.  
Od druhé poloviny měsíce října 2006 do 17. února 2007 naše obec přestala být obcí, 
neboť nemě la zvoleno své zastupitelstvo, což je také jedna ze zákonných podmínek 
pro právní existenci obce. Tím, že nebylo zvoleno zastupitelstvo obce, nemohly být 
vytvořeny (zvoleny) další orgány obce jako např. starosta, zástupce starosty, obecní 
úřad, výbory, či komise.  
 Obec Malé Kyšice  toho času vstupuje do další etapy svého vývoje. 
Vzpomeňme na historické mezníky, které naši předkové v oblasti samosprávy  
(v návaznosti na státní správu) museli překonat: Malé Kyšice existují jako samo-
statná obec poměrně krátkou dobu – v listopadu roku 1923 obec vznikla rozdě lením 
Horního Bezděkova, Dolního Bezděkova a Malých Kyšic na tři samostatné svrcho-
vané subjekty. Během existence ČSR, tzv. „První republiky“, a následně i v době 
okleštěné „Předmnichovské republiky“ samospráva byla zajišťována prostřednictvím 
zastupitelstva a státní správa prostřednictvím obecního úřadu.  
 Pro dokreslení obrazu historického vývoje samosprávy je možné pouze dodat, 
že v období okupace naší vlasti v letech 1939-1945 okleštěná samospráva již jen 
dožívala, omezena pouze na svůj nejnižší článek – právě na obce. Své opodstatnění 
ztratila po roce 1945, kdy v Československu došlo k definitivnímu odstranění 
někdejší dvojkolejnosti veřejné správy vytvořením národních výborů jako zcela 
nových orgánů státní moci a správy v letech 1945-1989. Aktivně se do znovu-
obnovení poválečného života zapojil také malokyšický MNV. Ten přetrval do konce 
roku 1985, protože z podnětu tehdejších vyšších stranických orgánů byly Malé 
Kyšice od 1. ledna 1986 integrovány k městu Unhošti. Obec přestala být obcí a stala 
se jednou ze tří částí (Malé Kyšice, Svárov, Unhošť) jmenovaného města. I tak 
zvolení zástupci malokyšičkých občanů se jako poslanci unhošťského MěNV 
automaticky stali členy nově vytvořeného Občanského výboru Malé Kyšice, který 
však měl v návaznosti na MěNV Unhošť dost omezené pravomoci.  
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      OZVĚNY     
 
  Zpravodaj obce Malé Kyšice, číslo 0 (62) – zkušební vydání 

 
K  PROBLEMATICE  OBCE  



 Rok po „Sametové revoluci“, v roce 1990, nabyly účinnosti zákony o obcích  
a o okresních úřadech, které ukončily činnost národních výborů I. a II. stupně. 
S odkazem na požadavek většiny malokyšických občanů ještě před účinností těchto 
zákonů plenární zasedání ONV v Kladně na svém zasedání 25. června 1990 mimo 
jiné schválilo i vyčlenění části obce Malé Kyšice z města Unhošť. S účinností  
od 24. listopadu 1990, kdy se konaly volby do obecních zastupitelstev, jsme se zase 
(po čtyřech letech) stali samostatnou obcí.  

Za šestnáct uplynulých let existence znovuobnovené obce malokyšičtí zastu-
pitelé dosáhli jedinečných úspěchů při vytváření životních podmínek při zlepšování 
bydlení a životního prostředí v obci. Především si uveďme, že obec byla plynofi-
kována. Převážná většina domácností je napojena nejen na vodovodní řád, ale také  
na řád kanalizační, který vyúsťuje do „vlastní“ čistící stanice odpadních vod. Došlo 
k úpravě nebo opravě povrchu většiny ulic, či komunikací, k vybudování parku, chod-
níků, k opravě kapličky na návsi. 
  Komunální volby v říjnu 2006, jak již bylo uvedeno, se v naší obci ne-
uskutečnily; teprve až při konání dodatečných voleb, vyhlášených ministrem vnitra již 
10. listopadu 2006, jsme si i my, malokyšičtí občané, zvolili své zastupitele (výsledky 
komunálních voleb jsou uvedeny na jiném místě). „Dodatečně“ zvolení členové 
obecního zastupitelstva ve spolupráci se všemi občany naší obce tak mají možnost 
navázat na významné úspěchy a chvályhodné výsledky, kterých v oblasti samo-
správy i státní správy v Malých Kyšicích průběžně dosahovali a dosáhli jejich 
předchůdci.  

Přejme si, aby i v následujícím volebním období naše obec vzkvétala ke spo-
kojenosti všech svých obyvatel! 
                                                                                       Jan   K u n a 
                                                                                   člen zastupitelstva obce 

*  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAM  I. (USTAVUJÍCÍHO) ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
1) Zahájení a uvítání p řítomných                      6) Z řízení výbor ů a komisí 
2) Složení slibu členů zastupitelstva                7) Volba p ředsedů orgán ů obce 
3) Určení zapisovatele a ov ěřovatel ů zápisu   8) Zpráva o č innosti správce obce 
4) Schválení jednacího řádu OZ a stanovení   9) R ůzné a diskuse 
    způsobu volby                                              10) Návrh na usnesení 
5) Volba starosty a místostarosty                   11) Závěr 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

OBECNÍ ÚŘAD MALÉ KYŠICE p řijme na polovi ční pracovní úvazek 
pracovní sílu – administrativa, ú četnictví. 
Bližší informace p římo na obecním ú řadě. 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

DOVOLUJEME  SI  POZVAT 
VŠECHNY  OBČANY  OBCE  MALÉ  KYŠICE  

na 

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, 
které se uskuteční dne 4. března 2007 (neděle) od 18.00 hodin 

                    v restauraci LIKA v Malých Kyšicích. 
                                                                                         Členové zastupitelstva obce 

 



 
 
Počet zapsaných voli čů: 244                                                            Volební ú čast: 71,31 % 

 Příjmení, jméno V ěk Zaměstnání Bydlišt ě Počet hlas ů 
1. KUNA Jan 37 provozní elektrikář Malé Kyšice 155   14,24% 
2. BLECHA Robert Ing. 31 projektant Malé Kyšice 153   14,06% 
3. NOVÁK Ondřej Mgr. 40 učitel Malé Kyšice 149   13,69% 
4. BREJCHA Jaroslav 46 soukr. podnikatel Malé Kyšice 145   13,32% 
5. BARCHÁNEK Zdeněk 32 řidič Malé Kyšice 139   12,77% 
6. KRATOCHVÍL Milan 37 soukr. podnikatel Malé Kyšice 138   12,68% 
7. BLÁHOVÁ Kateřina   34 soukr. podnikatel Malé Kyšice 133   12,22% 

Náhr. DAVIDOVIČOVÁ Klára 37 prodavačka  Malé Kyšice 044   04,04% 
Náhr. REHBERGER David 34 referent Malé Kyšice 032   02,94% 

Všichni zvolení členové OZ a náhradníci kandidovali za SNK „MALOKYŠICKÁ VOLBA“ . 

 
 

 
Podle obecního zřízení se obecní zastupitelstvo schází podle potřeby, 

nejméně však jedenkrát za tři měsíce. V těchto intervalech chceme pravidelně 
informovat občany obce jak o činnosti jednotlivých obecních orgánů, tak i o činnosti 
malokyšického obecního úřadu. Jednou z možností je zavedení pravidelného  
– periodického – místního tisku. Vzpomínáme na doby minulé, kdy u nás v Malých 
Kyšicích po dobu skoro deseti let vycházel informační zpravodaj místního národního 
výboru a následně občanského výboru – MALOKYŠICKÉ OZV ĚNY. Tento svým 
čtenářům šestkrát do roka (v 61 vydaných číslech) aktuálně přibližoval jak současné 
dění v obci, tak je také nechal nahlédnout do její minulosti. (Ještě dnes jsou 
v některých rodinách jednotlivá čísla tohoto zpravodaje uschovávána a občané, 
především ti dříve narození, se k nim čas od času rádi vrací.)  
 Na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva bude předložen návrh, aby 
jednou z možností komunikace „občan + obec“ se stalo právě znovuobnovení 
vydávání tohoto malokyšického periodika. Dnes předkládaný „zkušební“ výtisk není 
ještě periodikem v tom smyslu, jak ho zná (a vyžaduje) zákon o periodickém tisku. 
Pokud zastupitelé uvedený návrh schválí, požádáme Ministerstvo kultury ČR o povo-
lení k vydávání obecního zpravodaje v obvodu působnosti naší obce.  

Poslední číslo Malokyšických ozvěn bylo v obci vydáno a rozneseno v říjnu 
roku 1990, tedy více jak před 16 lety; jak ten čas letí! Nechceme se vracet 
k důvodům, za jakých bylo vydávání Ozvěn ukončeno. Podstatné je, že je jiná doba, 
jsme o více jak 16 let dál, máme jiné (modernější) možnosti pro tisk, a my tímto 
způsobem chceme naše občany, v mnoha případech své voliče, alespoň čtvrtletně 
informovat o dění v Malých Kyšicích. Jsme přesvědčeni, že to je také jedna z forem 
nejen komunikace, ale i spolupráce zastupitelů obce s jejími občany. 
 Dalším úkolem, který před námi bezprostředně leží je zajištění internetových 
stránek  pro naši obec, na kterých mimo jiné bude zřízena úřední deska OÚ  tak,  
aby byla nejen průběžně aktualizována, ale, jak požaduje zákon o správním řízení, 
aby byla i nepřetržitě přístupná. I tento způsob podávání informací se může stát 
spojnicí mezi obecním úřadem a občanem. 
 Starosta obce rovněž stanoví úřední hodiny  Obecního úřadu Malé Kyšice  
pro styk s veřejností s tím, že v mezidobí, kdy na úřadě nebude nikdo přítomen bude 
možné písemné vzkazy nechat ve schránce, která je připevněna při vstupu na OÚ.        
.                                                                                                                                 (bl)                                                                                            

INFORMOVÁNÍ  OBČANA  A  KOMUNIKACE  S  NÍM  

VÝSLEDKY VOLEB DO ZO MALÉ KYŠICE   17. 2. 2007 



 
 
 
Proč se v Malých Kyšicích ve dnech 20.–21. října 2006 neuskute čnily komu-
nální volby? A co následovalo? 
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí mj. stanoví, že kandidátní listiny volebních 
stran se u registračního úřadu (v našem případě u MěÚ Unhošť) podávají do 16.00 
hodin 66 dnů přede dnem voleb. Vzhledem k tomu, že do 15. srpna 2006 žádná 
volební strana u MěÚ v Unhošti nepodala svoji kandidátní listinu pro volby  
do malokyšického obecního zastupitelstva, komunální volby se nekonaly. Následně 
ministr vnitra vyhlásil na 17. února 2007 do zastupitelstva v Malých Kyšicích 
dodate čné volby . Pro uvedené mezidobí ministr vnitra jmenoval správcem naší 
obce pracovnici ministerstva vnitra Evu Minksovou , která zde mohla zabezpečovat 
jen výkon přenesené působnosti a zákonem stanovené úkoly v oblasti samostatné 
působnosti. Za plnění těchto úkolů jí patří naše poděkování.                                  (oz)    
 
 
  
 
  Z pera redaktora Miroslava Koreckého se narodil následující příspěvek, který byl 
zveřejněn 2. 1. 2007 v týdeníku TÝDEN, a to pod názvem „ŽIVOT POD GUBER-
NÁTOREM. Když nikdo nechce být starostou, vládnou s právci“ . Přepisujeme jen 
část týkající se naší obce: „… Dveře obecního úřadu jsou nedobytně zamčené. Obec 
nemá starostu ani zastupitelstvo a správcem určená správkyně Eva Minksová si 
vzala dovolenou. „Nedivím se, že nikdo nechce dělat starostu, tady jsou lidi hrozný 
hovada,“ křičí přes plot vedlejšího domu žena, která má trvalý pobyt (a tedy i volí) 
v Praze. Malé Kyšice mají sice na příjezdové tabuli u jména obce hrdý dodatek 
„CITY“, za svou city tu ale nikdo moc nekrvácí. Vesnice o necelých třech stovkách 
obyvatel nedaleko Kladna, již místní označují roztomilým názvem Kyšičky, je jedním 
z devatenácti míst v zemi, v nichž se loni na podzim nekonaly komunální volby. 
Proč? Nenašel se nikdo, kdo by chtěl dělat starostu nebo sedět v zastupitelstvu. 
  „Po dvaadvaceti letech v čele obce jsem si řekl, že je toho už tak akorát. Dřív tu 
vládly přátelské vztahy, šlo se na brigádu, pak na pivo. Dneska se za nic vděku 
nedočkáte. Kdekdo si na vás otevře hubu, že platí daně, a proto chce všechno 
hned,“ líčí své dojmy z řízení obce bývalý starosta Richard Kuhnert. Garda 
šedesátníků a sedmdesátníků, která s ním léta vládla Kyšicím, už na podzim 
kandidátku do voleb nepodala. A ani mezi mladšími se nikdo nenašel. Proto teď 
jednou týdně dojíždí do vesnice pracovnice ministerstva vnitra, aby se postarala  
o běžný chod bezhlavé vesnice. … A příznačné je, že nejvíce obcí bez starosty je  
ve středních Čechách, kam mnohdy lidé přijíždějí z Prahy jen přespávat. Krajním 
případem jsou už zmiňované Malé Kyšice. Obec je rozdělena na několik táborů. 
Stará garda kolem bývalého starosty se schází v omšelé hospodě naproti obecnímu 
úřadu, mladší kolem podnikatele Jaroslava Brejchy v restauraci jeho novotou 
zářícího penzionu. Vlastní zájmy v obci prosazují také „lufťáci“, kteří denně dojíždějí 
do Prahy, nebo majitelé nedalekých chat. „Krátce jsem byl v minulém zastupitelstvu, 
ale odešel jsem, protože se nešlo na ničem dohodnout. Tlučou se tu zájmy, bují 
závist a v téhle rozbouřené situaci si nikdo nechtěl pálit prsty,“ říká Brejcha. 
 
 
 

MalokyšickéMalokyšickéMalokyšickéMalokyšické OZVĚNY,  zkušební  vydání zpravodaje obce Malé  
Kyšice, okres Kladno. Vydala obec Malé Kyšice 21.2.2007 v počtu 200 vý- 
tisků  při příležitosti konání  I. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva obce. 
 

OZÝVÁME  SE  K  DOTAZU 

CO SE O NÁS NAPSALO? 


