
 
 
Komentář                        
 

 
Nepamatuji si přesně, co se všechno v desetiletých periodách 

obměňuje, ale „Sčítání lidu, domů a bytů“ v naší republice určitě. Ani jsme 
se nenadáli a už se z 25. na 26. března tohoto roku budeme – všichni – 
zase sčítat. Sčítání lidu má již více jak tisíciletou tradici. Například v 
Evangeliu podle Lukáše se uvádí: „Stalo se v oněch dnech, že přišlo 
nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidí…“ 
A tak i Josef se vydal s Marií, která mu byla zasnoubena z Galileje, města 

Nazaretu, do Judska, do města Davidova, kde potom také došlo k biblickému 
narození Ježíše.  
 V Čechách se sčítání lidu, domů, ale i tažného dobytka uskutečnilo již v roce 
1770 na základě ediktu císařovny Marie Terezie. Tenkrát se poprvé očíslovávaly 
všechny domy a po provedení sčítání bylo lidem zakázáno měnit si příjmení, což 
dotaženo do úspěšného konce bylo roku 1786 až následovníkem na habsburském 
trůně císařem Josefem II., kdy bylo definitivně nařízeno dědičné užívání těchto 
příjmení.  
 Prvním, dá se napsat „moderním“, sčítáním na našem území však bylo až to, 
které se konalo v roce 1869; tehdy zákon poprvé stanovil konání sčítání lidu a domů 
každých deset let, tedy v desetiletých intervalech. A tento interval se dodržuje, i když v 
menších obměnách, v České republice dodnes. Pouze z důvodů „válečných“ – v roce 
1940 – se uváděná sčítací akce v bývalém Protektorátu Čechy a Morava nekonala. 
 Letos poprvé se také sčítá přes internet, poprvé se počítají lidé bez domova, 
ale na druhé straně se už nezjišťuje, zda je v domácnosti televize nebo lednička. 
Změna je letos také v tom, že tuto celostátní akci zajišťují pracovníci České pošty. Na 
otázku, zda a do jaké míry sčítání důležité je, nejlépe odpoví nejen statistikové a různí 
programátoři, ale třeba i hasiči, dopravci, pracovníci ze zdravotnictví, či pracovníci jak 
státní správy, tak i samosprávy.  
 Vycházeje z letité tradice sčítání, ale i z vlastní od 1. listopadu 1980 trvající 
zkušenosti, se u vás, svých čtenářů, přimlouvám: „Vyjděte vstříc našemu sčítacímu 
komisaři a to nejen až k vám dorazí s formuláři, ale i tím, že mu je zodpovědně 
vyplněné a včas odevzdáte!“ 
 Nechci zdůrazňovat, že za bojkot sčítání letos hrozí pokuta. I když jen finanční! 
To v dobách Marie Terezie ten, kdo se tomuto císařskému nařízení vyhýbal, tedy 
nesečetl se, ten dostal hned dva roky nucených prací na pevnostních stavbách. (A 
tam potom mohl „v klidu“ - a nejen o sčítání - přemýšlet.) To se ale dnes u nás stát 
nemůže, a i kdyby se to stát mohlo, tak by se to v Malých Kyšicích určitě nikdy 
nestalo, proto si vám v „předvečer“ sčítání  dovoluji za našeho poštovního sčítacího 
komisaře i za všechny ty, kteří tuto akci zajišťují poděkovat.          

 Miroslav Oliverius 

Malokyšické 

OZVĚNY 
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A ZASE SE SČÍTÁME 



Zprávy z radnice                                    
 

 Výzva. Obecní úřad vyzývá všechny občany, kteří do konce 
února 2011 nezaplatili místní poplatky a poplatek za stočné, 
aby tak učinili v co nejkratší době.                      
(mal)  

 Obec plátcem DPH. V listopadu minulého roku zastupitelstvo 
obce schválilo návrh, aby se obec stala plátcem DPH z důvodu 
splnění podmínek pro poskytnutí dotace na realizaci investiční 
akce – rozšíření kanalizace. Vzhledem k této skutečnosti dojde ke zvýšení ceny 
stočného za rok 2011 z 850,- Kč na 950,- Kč za osobu. (Týká se platby v roce 
2012).                            (kuj) 

 Svoz bioodpadu. Do 16. března 2011 mají občané možnost požádat o 
zavedení svozu bioodpadu. Občané si mohou pronajmout 140 l (690,- 
Kč/sezona) nebo 240 l (890,- Kč/sezona) ukládací nádobu. Svoz se provádí 
vždy 1 x za 14 dní v termínu od května do prosince. V případě malého zájmu o 
tuto službu, nebude svoz realizován.        (mal) 

 Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. V neděli dne 17. dubna 
2011 naše obec pro své občany pořádá od 9,00 do 12,00 hodin před čističkou 
odpadních vod sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.       (kuj) 

 Veřejné osvětlení. V období leden – únor t.r. došlo k rozšíření veřejného 
osvětlení v obci přidáním světel u zastávky autobusu a v Lesní ulici. Během 
jarních měsíců t.r. se plánuje oprava a přidání dalších světel v obci     (kuj) 

 Pozor na zloděje! Od konce minulého roku došlo jak v naší obci, tak i v jejím 
okolí k několika krádežím (vykradená a poškozená osobní auta, garáže, atd.). 
Vzhledem k tomu, že pachatelé nebyli buď dopadeni nebo v jednom případě 
usvědčeni, žádám občany, aby ve vlastním zájmu veškeré podezřelé události 
obratem hlásili Policii ČR na tel. č. 974 873 574 nebo tel. 158. Tento závěr 
vyplynul z jednání mezi zástupci našeho obecního úřadu a Policie ČR.    (kuj) 

 Chovatelům psů! Končí zima a s mizejícím sněhem se na chodnících a na 
dalších veřejných prostranstvích obce objevují pozůstatky po čtyřnohých 
miláčcích, jakož se i v ulicích opětovně objevují bez dozoru volně pobíhající psi, 
což dokládá, jak je dodržována obecně závazná vyhláška obce, kterou se 
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Upozorňuji na tyto 
stále se opakující nešvary z důvodu, že v případě oznámení a prokázání 
porušení OZV konkrétním vlastníkem (chovatelem) psa dojde ze strany obce 
k jeho postižení - uložením pokuty.          (kuj) 

 Kulturní akce. Na svátek Josefů – 19. března 2011 se od 15,00 hodin 
připravuje Maškarní odpoledne pro děti, na které naváže večerní zábava pro 
dospělé při reprodukované hudbě. Obě kulturní akce se budou konat v sále 
restaurace LIKA.             (kbl)  

 Významné životní jubileum. Dne 25. ledna 2011 oslavil své významné životní 
jubileum – 80 let – náš spoluobčan pan Pravoslav Jelínek z č.p. 92. Mezi 
četnými gratulanty nechyběli zástupci naší obce, kteří jubilantovi předali 
dárkový balíček, poděkovali mu za dlouholetou činnost ve veřejném životě a 
popřáli hodně zdraví a životního optimismu do dalších let.  
Poděkování. Pan Pravoslav Jelínek také prostřednictvím našich Ozvěn děkuje 
jak zástupcům obce Malé Kyšice za gratulaci a dárek, tak i všem 
spoluobčanům a přátelům, kteří mu k uváděnému životnímu jubileu přišli 
pogratulovat.              (kbl) 



                                                        
                             
 Při blížícím se „Sčítáni lidu domů a bytů“ bude v naší obci sečteno i sedm 
občánků, kteří se narodili během roku 2010, a protože jejich rodiče jsou u nás hlášeni 
k trvalému pobytu, jsou právě oni našimi nejmladšími malokyšickými občany.  
 
Vítáme tak mezi námi: 
Kateřinu Vejvarovou ze Zelené ulice č.p.124, která se narodila  25. února 2010, 
Marka Horáčka ze Slunečné ulice č.p.150, narozeného  5. března 2010, 
Jonáše Nováka ze Zahradní ulice č.p. 91, narozeného  2. července 2010, 
Kláru Jurkovičovou ze Hřebenek č.e. 298, narozenou  2. září 2010, 
Kláru Tázlerovou z Borové ulice č.p. 50, narozenou  11. září 2010, 
Miu Manningovou z ulice Na Vrškách č.p. 102, narozenou  16. listopadu 2010, 
Matyáše Hofmanna ze Zahradní ulice č.p. 82, narozeného  1. prosince 2010.     (skk) 
      

 
 

 
 V uplynulém období jsme se rozloučili s našimi spoluobčany: 
s panem Zdeňkem Klímou z Malých Kyšic č.p. 84, který zemřel  26. prosince 2010, 
s panem Václavem Štědronským z Malých Kyšic č.p. 123, který zemřel  9. ledna 
2011 a s nejstarší občankou naší obce – paní Růženou Kotroušovou, roz. 
Čermákovou z  č.p. 9, která zemřela ve věku nedožitých 98 let dne 2. února 2011. 
Čest jejich památce!                                                                                    (skk)                                          
 
 
Na aktuální téma: 

 
Z důvodu úmrtí senátora Jiřího Dienstbiera prezident republiky svým 

rozhodnutím ze dne 11. ledna 2011 vyhlásil podle čl. 63 odst. 1 písm. f) Ústavy České 
republiky a § 80 odst. 1 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů doplňovací volby do 
Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 30 (Kladno). Zároveň 
stanovil dny jejich konání na pátek 18. března 2011 a sobotu 19. března 2011. 
 K zajištění uvedených voleb jsem v souladu s výše citovaným zákonem mimo 
jiné stanovil počet členů okrskové volební komise na 4.  

Dne 26.2. t.r. skončil termín pro delegování zástupců (+náhradníků) volebními 
stranami do okrskové volební komise v Malých Kyšicích, která tak po doplnění bude 
pracovat ve složení: Eva Kunová, Lada Horská, Mgr. Marie Hrošová a zapisovatelka 
Ing. Lenka Markupová. 

V našich podmínkách volba senátora proběhne ve volební místnosti, zřízené již 
tradičně v budově Obecního úřadu Malé Kyšice, Míru 72, a to v pátek 18. března 2011 
od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 19. března 2011 od 08,00 – 14,00 hodin.  

Pokud ani jeden ze zaregistrovaných kandidátů nebude v tomto prvním kole 
voleb zvolen, bude se o týden později (25. a 26. března 2011 ve stejné časové relaci) 
konat druhé kolo, do kterého postoupí už jen dva nejúspěšnější kandidáti z kola 
prvního.  

O konečných výsledcích voleb budou voliči prostřednictvím obecního úřadu 
informováni.                                                                            Jan Kuna, starosta obce 

NAŠI NEJMLADŠÍ OBČÁNKOVÉ 
 

ODEŠLI S HLASEM ZVONU 
 

DOPLŇOVACÍ  VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 
VE VOLEBNÍM OBVODU č. 30 - KLADNO 



Na aktuální téma: 
 
 
 

K uváděné celostátní akci obdrželi primátoři a starostové měst a obcí dopis 
místopředsedy ČSÚ Ing. Stanislava Drápala z 8.2. t.r., kterým je informoval o výše 
uvedené celostátní akci. Vzhledem k tomu, že se „Sčítání“ dotkne každého občana, 
který se bude v rozhodný den (viz dále) zdržovat na území republiky, z dopisu 
vybírám: 

Ke dni 26. března 2011 se uskuteční na celém území České republiky Sčítání 
lidu, domů a bytů 2011 (SLDB), které upravuje zák. č. 296/2009 Sb., o SLDB 2011. 
Sčítání se koná jednotně v roce 2011 ve všech členských státech EU podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU č. 763/2008. 

Rozhodným okamžikem Sčítání, tj. okamžikem k němuž se vztahují všechny 
zjišťované údaje, je půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března 2011. Za každou 
osobu musí být vyplněn sčítací list osoby, za každou domácnost jeden bytový list a za 
každý dům určený k bydlení jeden domovní list.  

Při tomto SLDB mají sčítané osoby poprvé možnost vyplnit sčítací formuláře 
v elektronické podobě. Podrobné pokyny k tomu budou uvedeny na informačních 
letácích vydaných Českým statistickým úřadem (ČSÚ), které budou doručeny do 
každé domácnosti a na internetových stránkách www.scitani.cz.  

    Opatření k bezpečnosti občanů. Vzhledem k možnosti zneužití Sčítání 
kriminálními živly přijal ČSÚ řadu opatření k eliminaci tohoto nebezpečí. Jedná se 
především o: 

1) Každá domácnost obdrží předem do své poštovní schránky letáček o Sčítání a 
lístek s informací o jméně a příjmení sčítacího komisaře s jeho služebním 
číslem  a s uvedením termínu jeho první návštěvy k předání sčítacích 
formulářů. 

2) Sčítací komisaři budou plnit svoji funkci většinou v uniformě České pošty 
(poštovní doručovatelé) všichni budou mít velkou speciální brašnu tmavomodré 
barvy s výrazně žlutým nápisem „Česká pošta“. 

3) Sčítací komisař musí být označen služebním průkazem sčítacího komisaře 
fotografií, jménem a příjmením služebním číslem současně předloží svůj 
osobní průkaz.  

4) Jméno a příjmení sčítacího komisaře bude uvedeno v seznamu na úřední 
desce obecního úřadu. 

5) Správnost jména a příjmení sčítacího komisaře si lze ověřit na call centru 
telefonicky. 

6) Občan může požádat o návštěvu sčítacího komisaře v termínu, kdy s ním bude 
v bytě další osoba. 

7) Občan není povinen vpouštět sčítacího komisaře do svého bytu či domu.  
 

První předběžné výsledky Sčítání budou publikovány koncem roku 2011 a 
většina definitivních výsledků v podrobném třídění, včetně údajů za obce a města a 
jejich části, ve druhém pololetí roku 2012. Naprostá většina výsledků bude k dispozici 
na webových stránkách ČSÚ (www.czso.cz).  

 
Vážení spoluobčané, dovolte mi vyjádřit přesvědčení, že se jak naší obci, tak i 

obecnímu úřadu tuto významnou společenskou akci podaří s vaší podporou úspěšně 
realizovat. Jsem přesvědčen, že získané výsledky, o kterých vás budeme po jejich 
sumarizaci prostřednictvím Ozvěn informovat, napomohou k rozvoji nejen našeho 
státu, ale i naší obce. Děkuji vám za spolupráci.            Jan Kuna, starosta obce 

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 



Ozýváme se k dotazu: 
 
 
 

Začátkem ledna t.r. jsem od čtenáře našich Ozvěn 
obdržel záhadný dotaz: „Kde se v okolí Poteplí nachází 
lokalita „Kostelíček“?“ Přestože jsem se zeptal několika 
pamětníků, především členů mysliveckého sdružení, tak nikdo 
nedokázal odpovědět. Vzhledem k tomu, že „Lexikon obcí“ zná 
jen „naše“ Poteplí a Poteplskou myslivnu, tak se 
pravděpodobně jedná „o nás“, tedy o nějakou lokalitu, či bývalý 
revír „u nás“, ale s dnes již zapomenutým názvem. Tazatel svůj 
dotaz zdůvodnil tím, že: „Nedávno v bazaru viděl srnčí trofej 
s podložkou, na které bylo napsáno „Poteplí Kostelíček 1923“ 
(viz. snímek). Já se s pojmenováním „Kostelíček“ setkal před 
mnoha lety při zpracovávání zajímavostí z minulosti Dolního 
Bezděkova; cituji ze svých poznámek (vypsaných 
z hornobezděkovské Pamětní knihy Františka Oliče): „Po pravé 
straně cesty z Dolního do Horního Bezděkova se na území 
bývalého Křivoklátského panství tyčí kuželovitý, vejčitý vršek, 

lidově zvaný „Kostelíček“. Podle pověsti zde opravdu stával dřevěný kostel, který 
v dobách válečných byl zničen a památky se po něm nedochovalo.“  Jestli se však 
jedná o spojitost této lokality s naším Poteplím, to nemohu tvrdit. Pokud k hledané 
lokalitě („Kostelíčku“) někdo z vás - čtenářů - bude vědět více, věřím, že se mi ozve. 
Předem děkuji za pomoc.                    Miroslav Oliverius, kronikář obce                                                    
 
Co o nás napsali? 
 
 
 

 
V čísle 3/2011 Speciálu RISK, které vyšlo 11.2. t.r. je čtenářům doporučen „Tip 

na malý výlet do zimní přírody v okolí Unhoště“. Autor příspěvku mimo jiné 
popisuje cestu z Nouzova k nám do Malých Kyšic: „Půjdete též kolem známé 
restaurace U Spalů, kde se můžete občerstvit a ohřát. Pohodlná cesta lesem 
(cca 1 km) vede odtud do Malých Kyšic, kde jsou dvě dobré restaurace. Lika 
v horní části a dole u kapličky restaurace U kozla. Pěkná kaplička zde byla 
postavena v roce 1948 na oslavu zrušení roboty.“  
 Tím, že se autor příspěvku upsal, respektive naši kapličku nechal postavit v 
roce „Únorového vítězství pracujícího lidu“, tak nás ochudil o krásnou dobu národního 
obrození. Oni tak naši předkové v době rozvinutého feudalismu chytře v Malých 
Kyšicích přeskočili kapitalismus a v uvedeném roce 1948 přešli rovnou na budování 
socialismu. Jen mě tak napadá, kdyby tomu tak skutečně bylo, tak proti komu by se 
tenkrát – v osmačtyřicátém 20. století – mobilizovaly lidové milice?                  (oli)   
 
Stalo se 
                                                                                                                                                              

 
 

Tak už to tady zase bylo: Kačák se rozzlobil, či spíše rozlil ve svém údolí! Nejvíce 
vody z rychle roztávajícího sněhu naplnilo jeho koryto při letošní oblevě ve dnech 14. a 
15. ledna tohoto roku. Z mírumilovného a klidného potoku se stala dravá řeka a voda 
brala vše, co se jí postavilo do cesty. Ne jinak tomu bylo i na jeho (jinak drobných) 

KDE SE NACHÁZÍ LOKALITA „KOSTELÍČEK“? 
 

KDYŽ SE KAČÁK ROZZLOBÍ 

MALOKYŠICKÁ HISTORICKÁ RARITA 
 



přítokách. Žlábecký  potůček se proměnil v živě klokotající horskou bystřinu, potůček 
tekoucí od Langrovky, vlévající se do Kačáku v Poteplí, právě zde zaplavil pozemky a 
vytopil několik zdejších rekreačních chat. Nevíme, v jaké výši majitelé vytopených a tím 
poškozených nemovitostí vyčíslili způsobené škody, ale řady chat i ve výše jak metrové 
proudící vodě v některých místech připomínaly italské Benátky. Voda začala opadávat od 
nedělního rána - tj. od 16. ledna 2011. Kačák tak způsobil stejně jako už častokrát 
v minulosti pozdvižení, ale od 30. let minulého století tyto „povodňové události“ jsou o to 
horší, že výstavbou nejdříve trampských a následně rekreačních chat (v těsné blízkosti 
koryta potoku) je poškozováno čím dál více majetku.  
 Podíváme-li se do historie, tak již k roku 1775 je doloženo, že dne 2. srpna průtrž 
mračen způsobila velkých škod kolem Chyňavy. Velká voda strhla dva mlýny, vyvracela 
stromy a na polích tolik škod způsobila, že tato více vzdělána být nemohla. V jednom, 
blíže nejmenovaném, mlýně dokonce přišly o život dvě osoby – mlynář a jeho tchýně. Ne 
jinak tomu bylo v květnu roku 1872, kdy se přes Rakovnicko a Berounsko a tím i přes 
navazující Unhošťsko přehnala deštivá smršť, která přivodila povodně, jejichž následky 
byly nedozírné.  
 Do povědomí četných – ještě žijících – pamětníků se snad nejvíce zapsaly 
povodně, které se do povodí Kačáku přihnaly v červnu roku 1939. Jak psal tehdejší tisk: 
„…V málokterých místech je Kačák široký dva metry, v neděli dopoledne a pak ještě 
v pondělí, po vydatných deštích, je proud vody, jehož šířka dosahuje v několika místech 
120 metrů…“ V této zprávě se o toku Kačáku dokonce mluví jako „o jezeru“.  

 Mnohý z nás si vzpomene na začátek 
let 80. minulého století, kdy tehdy se 
začínajícím létem se vody Kačáku rozlily tak 
rychle, že řada chatařů se ráno nedostala ze 
svých chat a při nich nejedno zaparkované 
auto spočinulo až po okénka ve vodním 
proudu. Na tuto povodeň ve svých písemných 
vzpomínkách roku 1996 zavzpomínala paní 
Hana Pokorná, dcera z mlynářské rodiny 
Prošku ze mlýna v Poteplí: „…Z požárního 
sboru v Unhošti telefonovali sestře Jarce a 

následně i mně, co se na Kačáku děje a že ani v Poteplí to nevypadá vesele, doporučili 
nám, abychom ihned jely za maminkou do mlýna. Sedly jsme na kola a okamžitě vyjely. 
Cestou jsme promokly na kůži. Přijedeme ke mlýnu. Dveře do mlýnice byly otevřené. 
Probrodily jsme se a vyběhly rovnou do pokoje v prvním patře, kde vždy býval náš úkryt 
před velkou vodou. Již na schodech jsme nechtěly věřit svým uším – z pokoje se ozývala 
harmonika a zpěv. Maminka, bez ohledu na svízelnou situaci a na svůj věk si v poklidu 
hrála na harmoniku a k tomu ještě zpívala: „Nemelem, nemelem, sebrala nám voda 
mlejn…“ Na naše slova: „No, mami, ty si tu vyhráváš a my jsme strachy bez sebe!“, klidně 
odpověděla: „A co mám dělat asi? V kuchyni mám vodu, vařit nemůžu, tak si alespoň 
hraju.“ 
 A tak se i letos Kačák rozlil, pohrozil, ale dnes už opětovně jeho vody spořádaně 
plynou v korytě. Bohužel, tak to asi má být, a naši spoluobčané-chataři, hledící nebo i 
máchající si nohy přímo ze svých chat v jeho vodách se „velké vodě“ neubrání. Lze je při 
povodni a bezprostředně po jejím skončení litovat, lze se vžít do jejich nezáviděnihodné 
situace, ale „když se Kačák rozzlobí“, tak jsme všichni bezmocní.         Miroslav Oliverius 
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