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 Následujícím pojednáním vybočuji z naší – 
malokyšické – tématiky, ale i tak nadále zůstávám na 
Unhošťsku, konkrétně v samotném městě Unhošti. Zde se 
za krásného slunného počasí v neděli 5. června t.r. konal, 
resp. na tamním Václavském náměstí (před kostelem) byl cíl 
populárního cyklistického závodu „KARLOVY VARY – 
UNHOŠŤ“. Snad není podstatné, že zvítězil mně neznámý 
cyklista Novák, a to těsně před, mně také neznámým, 
Zahrádkou. Podstatná a především obdivuhodná je 
skutečnost, že se od karlovarského golfového hřiště na 

stokilometrovou silniční trať vydalo na 120 závodníků různých věkových kategorií. To 
už byla masa lidí, tedy závodících cyklistů-amatérů, kterou nadšená skupinka 
dobrovolných organizátorů musela od startu až po cíl zvládnout! Kdo něco tak velkého 
někdy „dělal“, ten pochopí tu jejich obětavost i zodpovědnost. Jen neznalec a 
nezasvěcenec náročnost takovéto masové akce přehlédne a třeba nad ní jen mávne 
rukou. 
 Unhošť v podobě skupiny nadšenců kolem nestora - cyklisty Antonína 
Mittelbacha, ředitele závodu, opětovně dokázala, že je v přípravě a organizování 
cyklistického amatérského sportu jedničkou – minimálně v celé Evropě! Ano, 
organizátorům pomohly: Policie ČR, město Unhošť, několik sponzorů, ale tíha závodu 
ležela skutečně jen na „nestárnoucích“ členech unhošťského HaF Klubu. A snad 
právě proto vše proběhlo opět na výbornou; stejně jako 21. května roku 1983, kdy se 
jel první ročník závodu, i letos – po 28 letech – před závodníky ležela stokilometrová 
trať se svým pověstným stoupáním i klesáním. Karlovy Vary (u golfu), Lubenec, 
Hořesedly, Řevničov, Nové Strašecí, Velká Dobrá, Unhošť, to je osa, kterou ještě 
nikdo v tomto závodě nepokořil časem pod dvě hodiny, ale i tak bývá na trati plno 
vzruchu, napětí, sebezapření, ale i krásy. Nejlépe by o tom všem mohl vyprávět sám 
Antonín Mittelbach, který v roce 1988 tuto vzdálenost poprvé zdolal jako jezdec na 
historickém vysokém kole – v čase rovných sedmi hodin. 
 Unhošť se díky vzpomenuté cyklistické tradici již tradičně představila 
v nejlepším světle! Přejme si proto, aby ono nadšení všech těch organizátorů i 
sponzorů cyklistického závodu „Karlovy Vary – Unhošť“ jim ještě dlouho vydrželo! A 
snad, aby – až to nadšení bude chladnout – za sebe dokázali najít stejně nadšené a 
stejně hravé své nástupce!             

Miroslav Oliverius 
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Zprávy z radnice                                    
 

 Sportovní hřiště. Jedním z volebních úkolů zastupitelstva naší 
obce bylo vybudovat sportovní hřiště pro malokyšické děti a 
mládež. Po zdlouhavém jednání na příslušných místech a po 
zajištění financí na realizaci této stavební akce vyrazila na 
začátku května tohoto roku na ne zcela plně využívanou louku u 
ČOV těžká technika. Došlo k přesunu zeminy tak, aby plocha 
pro budoucí hřiště byla dána do roviny. Na podzim letošního 
roku dojde na její osetí trávou.              (kuj) 

 Úklid ČOV. Během měsíce května t.r. byly v prostoru ČOV rozštěpovány 
všechny uskladňované zbytky dřevin a poté byla roztříděna veškerá zde 
uložená zemina. Prosetá zemina bude využita jako podklad před zatravněním 
vznikajícího sportoviště. Věříme, že při pracích na úpravách hrací plochy 
zastupitelé nezůstanou osamoceni, neboť hřiště má sloužit jak dětem 
z mateřské školy, tak i dětem z naší obce.                     (kuj) 

 Nová čerpačka. Stávající přečerpávací stanice byla již technicky nevyhovující 
a kapacitně nedostačující, proto obec během měsíce května a června t.r. 
zajistila za pomoci stavební firmy vybudování nové přečerpávací stanice. Akce 
byla hrazena z rozpočtu obce v celkové výši 1,5 milionu Kč.       (kuj) 

 Deratizace. Z důvodu přemnožení drobných hlodavců bude v nejbližších dnech 
v obci provedena plošná deratizace kanalizační sítě.        (kuj) 

 Čarodějnice. Členové komise 
životního prostředí a sociálně-
kulturní komise se dne 30. 
dubna t.r. podíleli na přípravě a 
průběhu „Pálení čarodějnic“, 
které se již tradičně konalo 
v prostoru před ČOV. 
K zapálení ohně došlo v 18.30 
hodin, a to za velké účasti jak 
místního, tak i přespolního 
občanstva všech věkových 
kategorií. Bylo zajištěno 
občerstvení, „teklo“ pivo, „tekla“ limonáda, opékaly se vuřty! Škoda, že zdařilý 
průběh oslav tohoto jarního svátku od 22.30 hod. pokazil déšť.     (kab) 

 Odpoledne pro děti. Za hojné účasti 
místních i přespolních dětí se dne          
28. května t.r. od 15.00 hod. na louce u 
ČOV konal „Dětský den“. Přibližně 50 dětí 
všech věkových kategorií se se zájmem 
zúčastnilo nápaditých soutěží a rádo 
převzalo jak ceny, tak i zasloužené 
občerstvení. Bez nadsázky lze napsat, že 
tato kulturně-společenská akce měla jak u 
účastníků, tak i u organizátorů dobrý 
ohlas, proto oběma patří poděkování nás 
všech.                    (kab)  

 Setkání v mateřské škole. Dne 17. června t.r. proběhlo v době od 16 do 18 
hodin v Mateřské škole Malé Kyšice loučení s pěti předškoláky. Občerstvení 



bylo zajištěno rodiči dětí navštěvujících školku. Děti své rodiče pobavili 
připraveným vystoupením a poté všichni společně vytvářeli barvami na textil 
veselé obrázky na tašky a barevné vitráže.        (kab) 

 K pořádku v obci. Na základě podnětu občanů již přes dva roky naše komise 
pro projednávání přestupků dokazuje majitelce pozemku ležícího na rozhraní 
malokyšických ulic Za Mlýnem 
a Na Louce (v Kunštátě), že 
se o tuto parcelu nestará, že ji 
v souladu s OZV č. 2/2008 
naší obce ani neposeká, 
zkrátka, že je na ní 
nepořádek. Krajský úřad 
Středočeského kraje, jako 
odvolací orgán, je však 
pokaždé jiného názoru a 
pokaždé, když se majitelka - 
nesouhlasíc s uloženou 
pokutou - odvolá, rozhodnutí jmenované komise zruší. Tolik na vysvětlenou…, 
protože v posledních dnech na tuto parcelu i na chodník k ní přiléhající 
„NĚKDO“ začal navážet stavební suť! Než-li bude oznámen, zjištěn a následně 
i on potrestán, lze mu jen doporučit, aby si tuto svoji suť zase rychle odvezl.      
I on zasluhuje pokutu.                      (kppp-oli) 

 
 
Informace 
 
 
 
 

V předešlém čísle Malokyšických ozvěn starosta naší obce informoval 
malokyšické voliče o zajišťování úkolů v souvislosti s přípravou doplňovacích voleb do 
Senátu Parlamentu České republiky. Voliči ve volebním obvodě č. 30 – KLADNO, ale i 
další široká veřejnost, byli následně informováni, že v těchto volbách se stal vítězem 
kandidát ČSSD Mgr. Jiří Dienstbier, syn zemřelého senátora. Plníme slib, který byl 
starostou obce dán čtenářům Ozvěn a následně, i když již s odstupem více jak dvou 
měsíců, přinášíme konečné výsledky uvedených voleb, a to jak ve volebním okrsku 
Malé Kyšice, tak pro srovnání i na úrovni dotčeného senátorského volebního obvodu:  
 
Volební okrsek – MALÉ KYŠICE 
Č. Kandidát 

příjmení, jméno, tit. 
Volební 
strana 

I. kolo 
hlasy 

I. kolo 
v % 

II. kolo 
hlasy 

II. kolo 
v % 

1. Vodička Milan, Ing. Svobodní 1 01,23 X X 
2. Levý Zdeněk KSČM 7 08,64 X X 
3. Protiva Karel, MUDr. OBČ+KAN 2 02,46 X X 
4. Vašíček Ivo, PaedDr. ČPS 2 02,46 X X 
5. Bobošíková Jana, Ing. SBB 9 11,11 X X 
6. Dienstbier Jiří, Mgr. ČSSD 22 27,16 30 53,57 
7. Jiránek Dan, Ing. ODS 30 37,03 26 46,42 
8. Kvapil Luděk STAN+TOP 8 09,87 X X 
9. Rovenský Mirosl.,Mgr. KDU-ČSL 0 00,00 X X 
 
 

O DOPLŇOVACÍCH VOLBÁCH DO SENÁTU PARLAMENTU 



Volební obvod č. 30 - KLADNO 
Č. Kandidát 

příjmení, jméno, tit. 
Volební 
strana 

I. kolo 
hlasy 

I. kolo 
v % 

II. kolo 
hlasy 

II. kolo 
v % 

1. Vodička Milan, Ing. Svobodní 191 00,69 X X 
2. Levý Zdeněk KSČM 2 435 08,91 X X 
3. Protiva Karel, MUDr. OBČ+KAN 571 02,09 X X 
4. Vašíček Ivo, PaedDr. ČPS 205 00,75 X X 
5. Bobošíková Jana, Ing. SBB 1 993 07,29 X X 
6. Dienstbier Jiří, Mgr. ČSSD 12 088 44,27 13 505 65,14 
7. Jiránek Dan, Ing. ODS 7 422 27,18 7 227 34,85 
8. Kvapil Luděk STAN+TOP 2 053 07,51 X X 
9. Rovenský Mirosl.,Mgr. KDU-ČSL 346 01,26 X X 
 
Statistika o voličích, volební účasti, odevzdaných obálkách a platných volebních 
hlasech 

I.    18.-19. 3. 
II.   25.-26. 3. 

Okrsky 
počet 

Okrsky 
zprac. 

Voliči 
v sezn. 

Vydané 
obálky 

Voleb. 
úč. % 

Odevz. 
obálky 

Platné 
hlasy 

Pl. hlasy 
v % 

MK – I. kolo 1 1 296 82 27,70 82 81 98,78 
VO – I. kolo 157 157 117 826 27 474 23,32 27 456 27 304 99,45 

MK – II. kolo 1 1 296 57 19,26 57 56 98,25 
VO – II. kolo 157 157 117 843 20 780 17,63 20 768 20 732 99,83 

(oli - podle www.volby.cz ) 
 
Poděkování za řádné splnění všech volebních úkolů, vyplývajících z činnosti 
malokyšické okrskové volební komise patří její předsedkyni Evě Kunové, členkám 
Ladě Horské, Mgr. Marii Hrošové a zapisovatelce Ing. Lence Markupové.    (kuj) 
 
Ze sportu 

 
Ve středu 15. června t.r. v odpoledních hodinách začalo na naší návsi docházet 

k nadměrnému srocování občanů – starších, mladších, mužů i žen, převážně cizích, 
kteří netrpělivě očekávali 17.45. hodinu. V ten čas měl být odstartován 3. ročník 
PRVNÍHO HORSKÉHO BĚHU NA KLADENSKU (MALÉ KYŠICE – VELKÝ VRCH). 

S malým zpožděním závod 
odstartoval jeho ředitel Jiří Ben 
Pucholt a 65 závodníků (z toho 9 
žen) se vyřítilo směr SV - JZ naší 
obce, potom „K Lávce“ a odtud 
přímo k vrcholu nejvyššího 
přírodního bodu v okrese Kladno 
(o n.m. 486 m). Pro úplnost si 
uveďme, že časem 00:11:57 se 
absolutním vítězem stal 
dvacetiletý Ondřej Čadek z AC 
TEPO Kladno, který tak porazil skoro o třicet let staršího Josefa Podušku (00:12:05) 
ze stejné jednoty. Ten v tomto běhu drží trojnásobný primát (z 0., 1. a 2. ročníku). 
Z žen byla nejrychlejší šestadvacetiletá Gabriela Raková, závodnice Maratón klubu 
Kladno, a to s časem 00:15:39. K vyhlášení vítězů došlo v předzahrádce malokyšické 
restaurace „U Kozla“. 

PRVNÍ HORSKÝ BĚH NA KLADENSKU: MALÉ KYŠICE – VELKÝ VRCH 
 



 Naše obec darovala pro nejstaršího účastníka závodu cenu v podobě 
publikace, kterou získal Ladislav Tlustý, nar. 1940, závodník kladenského Maratón 
klubu. Vítězům jednotlivých kategorií, ale i všem účastníkům tohoto „horského“ běhu 
gratulujeme a pořadatelům – TJ Sokol Unhošť a OS Zdravá Unhošť – blahopřejeme 
ke zdařile organizované sportovní akci. Závěrem citujeme z dopisu ředitele závodu 
Ing. Pucholta, který adresoval starostovi naší obce: 
„Vážený pane starosto, předem mi dovolte, abych Vám poděkoval za možnost 
uspořádání závodu v regionu Malých Kyšic a za krásný dárek pro nejstaršího 
účastníka. Uspořádat běh s cílem na Velkém vrchu nás vždy lákalo, protože je to 
jednak dominanta našeho kraje a jednak je to jedinečná přírodní scenerie 
s překrásnými výhledy. Pořád na to ale nebyl čas a také do toho vstupovaly různé jiné 
důvody. Až před čtyřmi lety - v srpnu 2008 - jsme svolali narychlo nultý (na zkoušku) 
ročník. Přestože jsme měli na přípravu  jen jeden týden, a bylo to jen krátce 
zveřejněno na internetu, přišlo 22 závodníků, kterým se běh strašně líbil a vynutili si 
pořádat „oficiální ročník“. Poté nám účast rostla na cca 40, 52 a letos již 65 závodníků. 
Nejúspěšnějším závodníkem byl Josef Poduška - 3 vítězství s nejlepším časem 12:14. 
Letos vyhrál Ondřej Čadek – v rekordním čase 11:57, Poduška byl druhý 12:05. 
Podrobné výsledky uvádíme na www.sokolunhost.estranky.cz.  Jiří Pucholt, Unhošť“                 

Miroslav Oliverius 
Regionální událost 
 
 
 
 Obyvatelé Kladenska i Unhošťska budou mít více příležitostí k trávení 
volného času jízdou na kole. Přispěje k tomu nová cyklostezka z Kožové hory 
k nám - do Malých Kyšic. Tu připravuje obecně prospěšná společnost NSEV Kladno 
– Čabárna ve spolupráci s obcí Braškov při partnerství města Kladna a obcí Braškov, 
Pletený Újezd, Kyšice a Horní Bezděkov. Projekt výstavby cyklostezky byl schválen a 
byla uzavřena smlouva na poskytnutí dotace. S budováním cyklostezky, jak si mohli i 
malokyšičtí občané v naší obci všimnout, se již začalo, a to v samém začátku měsíce 
května letošního roku. 
 Nová cyklostezka bude dlouhá 7,7 kilometru a bude protínat celkem sedm 
katastrálních území: Pletený Újezd, Velká Dobrá, Braškov, Kyšice, Unhošť, Horní 
Bezděkov a Malé Kyšice (se zakončením u Kačáku pod naší obcí). Její povrch bude 
převážně mlatový, částečně živičný. Součástí bude i naučná stezka s dvanácti 
informačními tabulemi, které zlepší orientaci cyklistů a upozorní na okolní turistická 
místa. Další dva kusy tabulí budou označovat její začátek a konec, osm tabulí bude 
informovat o zdejším životním prostředí.  
 Pro ty,  kteří upřednostňují spíše pěší procházky, bude k dispozici mobiliář se 
stoly a lavičkami. Nová cyklostezka bude hotova ještě v letošním roce s tím, že 
celkově plánované náklady na její výstavbu se přibližně dotknou částky ve výši 19,5 
milionu korun. Poskytovatel podpory, kterým je Regionální rada soudržnosti Střední 
Čechy, přispěje maximálně 15,6 miliony korun. Zbývající necelé 4 miliony korun 
uhradí vzpomínaná obecně prospěšná společnost NSEV Kladno. Tuto částku na 
realizaci uvedené akce získala formou dotace od města Kladna. 

(volně podle KLADNO, měsíčník informací, rad a zajímavostí, květen 2011 – oli) 
 
 

 
 

Skautský závod – Ve dnech 14. - 15. května t.r. se v okolí obcí Horní 
Bezděkov a Malé Kyšice konal Svojsíkův závod. Podrobnosti nám nejsou známy, ale 

GLOSA O DALŠÍCH SPORTOVNÍCH AKCÍCH 

STAVBA CYKLOSTEZKY DO MALÝCH KYŠIC 



jeho vyhodnocení proběhlo na louce u naší ČOV.                                                 (mal) 
 

Cyklistický závod - "Po 
stopách unhošťské lyže". Nadpis 
zní divně, ale nejedná se o žádnou 
tiskařskou kachnu. V sobotu dne 11. 
června t.r. se na mužské trati dlouhé 
44 km a na ženské trati 25 km jel 
cyklistický závod, který měl start i cíl 
u malokyšické kapličky. Závodu se 
zúčastnilo 50 mužů a 22 žen. Naše 
barvy hájili: v kategorii „muži do 45 
let“ skončil na 2. místě Ondřej 
Sosenka, na 9. místě Jakub Strnad 
a na 14. místě Jan Kuna, starosta naší obce. V kategorii „muži veteráni“ prokázal 
své kvality a přesvědčivě zvítězil MVDr. Jan Černý. 

A ještě k tomu názvu závodu: Pojmenování navazuje na původní zimní závod 
na běžkách (Unhošťská lyže); a protože teď není sníh, tak…                                  (oli)    

 
Malokyšické osobnosti 
                                                                                                                                                              

 
 

 Známe ho s injekcí v ruce, když očkuje naše 
čtyřnohé mazlíčky, a nebo se skalpelem, když … To je 
MVDr. Jan Černý (*1956) od nás z Malých Kyšic. Již 
ale méně víme, že je nadšeným cyklistou-amatérem, 
který se při letošním cyklistickém závodu „Karlovy Vary 
– Unhošť“ objevil na jeho startu. Dokonce spadl 
pří hromadném pelotonovém pádu, ale nevzdal! (Sedl 
na kolo, sám trochu odřený, a jel. Jel, i když v tu chvíli 
Unhošť byla ještě tak daleko!)  
 V závodě nakonec nezvítězil, ale s jistotou lze 
napsat, že neskončil v poli poražených. Stále je aktuální 
Coubertinův výrok: „Není důležité zvítězit, je důležité 
zúčastnit se!“ A náš Jan, skromně potom stojící v cíli, 
svým způsobem zvítězil, když tuto stokilometrovou 
náročnou trať skutečně v dobrém čase ujel. Dokonce 
kriticky na sebe prozradil: „Byl jsem pomalejší než vloni, 

ale za to může asi ten hromadný pád! Příště bych mohl být lepší…“  
 Bez ohledu na to, v jakém čase náš závodník Jan Černý dojede v příštím 
ročníku, již dnes je vedle bývalých závodících cyklistů - amatérů Zdeňka Loma a Karla 
Roulicha dalším malokyšickým reprezentantem, který se v silné konkurenci dokázal 
na svém kole poprat s náročnou tratí cyklistického závodu „Karlovy Vary – Unhošť“. 
Blahopřejeme.                          (oli) 
   

Malokyšické OZVĚNY, zpravodaj obce Malé Kyšice, okres Kladno 
Vydává: min. 4x ročně obec Malé Kyšice, IČO 00640557, prostřednictvím své 
Sociálněkulturní komise, ev. číslo MK ČR E17465. Toto číslo v nákladu 200 
výtisků bylo vydáno v Malých Kyšicích dne 22. 6. 2011. Neprodejné.  
Kontaktní adresa: Obecní úřad, Malé Kyšice, ul. Míru 72, 273 51 Unhošť. 
ou.malkysice@volny.cz,           www.malekysice.cz 

JAN ČERNÝ, CYKLISTA – AMATÉR 
 


