
 
Komentář                        
 
 
 Nevím, při jaké příležitosti básník František Hrubín 
řekl, či snad dokonce napsal následující slova: „Jistě 
každý z nás má svůj strom. Spojuje ho s ním dávný 
zážitek, a je-li to starý, prastarý strom, jako by 
prodlužoval naši paměť do minulosti. Svůj strom vídáme 
denně, máme-li štěstí žít s ním ustavičně. Není-li nám to 
přáno, vzpomínáme na něj, bojíme se o něj, je nám po 
něm smutno jako po příteli.“ 
 Úvodní komentář dnes začínám tímto úryvkem, 
protože po jeho přečtení mi bude také tak trochu smutno. 
Za krátkou dobu, v druhé polovině listopadu, aniž to kdo 
postřehne, se rozloučíme s jedním stromem 
z malokyšického katastru a potom jen pár řádek 
v celostátním tisku nám ho – snad – ještě připomene: 
„Letošní vánoční svátky Pražané oslavili na 
Staroměstském náměstí pod krásným ztepilým smrkem 
z Poteplí u Malých Kyšic…“  
 Uvádím-li Staroměstské náměstí, tak každoročně 
před Vánoci je v Čechách nebo na Moravě „podříznut“ 
jeden smrk – ten nejkrásnější, dokonce vybraný ve  
výběrovém řízení – a potom je vztyčen a ozdoben 
v pomyslném centru našeho hlavního města. Letošní 
výběrovou soutěž vyhrál (asi spíše „prohrál“) krásně 
rostlý, snad dvacet dva metrů vysoký, tedy mohutný smrk, rostoucí při levé straně silnice 
při výjezdu z Poteplí směrem k Chyňavské myslivně. Nejsem jeho vlastníkem, proto 
nejsem oprávněn vyptávat se, co skutečného vlastníka k tomuto rozhodnutí vedlo: 
předtucha, že jednou spadne na jeho chatu, vidina nějaké tisícikoruny na koupi vánočních 
dárků nebo pochybnosti, že ho v budoucnu – až bude skutečně potřeba – sám nezmůže 
odstranit? Nedokáži ani odhadnout jeho stáří. Snad sto, snad sto padesát let tomu, co na 
onom místě z maličkého, křehkého semenáčku začal vyrůstat dnešní velikán? Každý 
lesák určitě správně odpoví: „Při obvodu 202 cm měřeném na kmeni ve výšce 130 cm to 
je xy roků.“ 

To teď však není podstatné! Má-li strom ovšem paměť, tak jisté je, že tento 
pamatuje drkotající se ke mlýnu koňské potahy, přetížené obilím, kterak je přiváží 
k semletí, a kterak zpět odváží pytle plné mouky. Pamatuje, kterak se za mlýnem začal 
stavět hostinec, ke kterému potom začaly přijíždět skupinky jezdců na podivných 
vysokých kolech, aby se tito zde občerstvili. Možná si vzpomene, kdy se kolem něj 
s velkým rámusem přehnal první automobil, poháněný „výbušným“ motorem? Kolik 
lidských generací kolem něj prošlo; krajánkové, dřevorubci, ale i Bedřich Fricke, nájemce 
potepelského hostince, si tu měl léčit tuberkulózu. Smrk ho viděl umírat, a stejně tak viděl, 
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jak ve zdejším mlýně dokončil svoji pozemskou pouť inž. Josef Prošek, architekt, syn 
zdejšího mlynáře a starosty bezděkovské obce. Smrk shlížel na klepající mlýn, když jeho 
zdi špalírem rudoarmějců opouštěla rakev s ostatky Anny Proškové. Bez ohledu na roky 
se mu musí vybavovat další a další postavy: Tonda Šíma –Tulák, hostinský Burda a jeho 
dobrá žena Emča, výletníci z Unhoště, Kladna i Prahy. Pamatuje hodně a najednou - 
koncem listopadu roku 2011 - se mu jeho osud naplní!  
 Ano, je to jen strom, který bude o Vánocích zdobit naše hlavní město! Měli bychom 
proto být pořádně hrdí, že ten smrk je od nás! Ale mně bude smutno, a to obzvláště až 
půjdu procházkou přes Poteplí a uvidím po něm prázdné místo. A asi nejen ke mně 
zavane nostalgie, protože když se kácí strom, tak poslouchá celý les!  

Miroslav Oliverius 
 
Zprávy z radnice                                    
 
KANALIZACE. Díky finanční dotaci od Ministerstva zemědělství se 
v ulicích Sadová, Jasmínová, Polní, Bezová, Dlouhá a Jabloňová 
„rozjela“ stavba kanalizační sítě. Stavba s sebou nese i negativní 
dopady – hluk projíždějících nákladních aut a zvýšené množství 
prachu. Přesto, že jsou silnice zametány, není možné je po dobu 
stavby udržet stále čisté. Tímto děkujeme občanům za pochopení.        
                           (kuj) 
 

UKONČENÍ LÉTA. Dne 27. srpna 2011 se k ukončení léta pod záštitou naší obce 
uskutečnil turnaj ve cvrnkání kuliček, který zahrnoval dvě věkové kategorie: děti a 
dospělé. Byli vítězové, nebyli poražení! I přes nepříznivé počasí, se všichni zúčastnění 
i pořadatelé dobře bavili.                                                             (skk) 
 

ÚDRŽBA ROZHLEDNY. Dne 3. září 2011 se již tradičně na Vysokém vrchu sešli 
nadšenci z Malých Kyšic i z okolních obcí - „přátelé rozhledny“, kteří se se zápalem 
pustili do jejího natírání a další údržby. Po dobře vykonané práci došlo i na 
občerstvení. Všem zúčastněným je nutné vyslovit velké poděkování, protože díky 
jejich činnosti i obětavosti se rozhledna na Vysokém vrchu v posledních letech stává 
cílem stále se zvyšujícího zájmu turistů, a to nejen z Unhošťska nebo z Kladna.   (kuj) 
 

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU se v Malých Kyšicích 
uskutečnil dne 2. října 2011. Celkem bylo odvezeno 1,56 t nebezpečného odpadu a 
5,34 t velkoobjemového odpadu. Obec za svoz uhradila 26 238,90 Kč.          (kuj) 
 
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA, kterou pořádala obec Malé Kyšice dne 5. listopadu 2011 
v restauraci LIKA zaznamenala mezi občany, jako každoročně, velký zájem. K tanci i 
poslechu hrála skupina Ladislava Horvatha. Každý třetí účastník měl možnost vyhrát 
cenu v tombole.                                                                                   (kuj) 
                                                                    
POSVÍCENSKÁ PĚKNÁ HODINKA proběhla v restauraci „U Kozla“ v Malých 
Kyšicích v pondělí 7. listopadu 2011. Hudbu zajišťoval opět Ladislav Horvath.     (kuj) 
 
DĚTSKÁ MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA se bude konat v restauraci LIKA v sobotu              
3. prosince 2011 od 15.00 hodin. Opět se můžete těšit na soutěže, hudbu i Mikuláše. 
Od 20.00 následuje Mikulášská pro dospělé s vystoupením skupiny Paradoksy.  (kab) 
 

NEPOŘÁDEK V PARKU NA NÁVSI. V minulém roce byly do parku na návsi 
umístěny lavičky, aby posloužily k případnému odpočinutí kolemjdoucích. Tito je ale 
asi ani nevyužijí, a pokud by měli snahu, tak tamní nepořádek je na 100 % odradí. 



Díky několika „bordelářům“ si musíme položit otázku, zda má význam jim tyto lavičky 
nechávat v parku vůbec k dispozici?                               (kuj) 
 

OBECNÍ ÚŘAD OZNAMUJE:  
Z důvodu ukončení pracovního poměru Václava Seidla s naší obcí došlo dnem 1. 10. 
2011 k výměně na postu správce sběrného místa. Stal se jím Jaroslav Holeček.  
Sběrné místo bude v měsíci listopadu otevřeno každou sobotu od 15.00 do 16.00 
hodin. Od prosince do konce března bude sběrné místo otevřeno pouze na vyžádání. 
 
Známky na odvoz komunálního odpadu bude možné zakoupit od 28. listopadu 2011 v 
úředních hodinách obecního úřadu v Malých Kyšicích, a to pondělí od 15.00 do 17.00 
hodin a středa od 16.00 do 18.00 hodin.         (mal) 
 
 
 
 
Dne 15. června 2011 se narodila Karolína KOZELKOVÁ – Malé Kyšice č.p. 1. 
Dne 4. července 2011 se narodil Václav FRANTA – Malé Kyšice č.p. 17. 
                         Blahopřejeme a přejeme jim jen samé štěstí, radosti a zdraví v životě! 
                                                                                                                                (skk) 
 
 
 
Dne 1. září 2011 zemřela paní Hana Miltnerová z Malých Kyšic, Hlavní ul. č.p. 114.                                                                                 
                                                                                               Čest její památce!    (skk) 
 
 
 
 
Dne 10. listopadu t.r. oslavil své 80. narozeniny pan Jindřich Zikmund ze Zahradní 
ulice v Malých Kyšicích. K tomuto životnímu jubileu oslavenci přejeme hodně zdraví a 
životního optimismu do dalších let.        (skk) 
 
 
 
 
KLADENSKÝ TURISTA. V závěru měsíce října t.r. byla v Kladně představena knížka 
autora textu Jaroslava Vykouka a fotografa Jaroslava Vyšína „KLADENSKÝ 
TURISTA“. Tato čtivou formou zmapovává všechny cykloturistické trasy, naučné 
stezky a turistické cesty, které mají společného jmenovatele a tím je naše okresní 
město Kladno. Všechny vzpomenuté trasy, stezky i cesty se buď nachází v Kladně a 
jeho okolí (Drvotova stezka kolem Záplav, Hornická stezka ve Vrapících, Industriální 
cesta po Vojtěšské huti, Naučná stezka Vinařická hora) a nebo paprskovitě vyráží 
z Kladna do míst blízkých i vzdálených (do Loděnice, Lidic, Nižboru, Nezabudic, či 
Velké Dobré). 
 Jaroslav Vykouk, kronikář města Kladna a autor několika publikací kladenské 
provenience, uvedenou problematiku velmi dobře zná, proto vycházejíc z vlastních 
zkušeností a z vlastivědně-naučné regionální literatury tyto stezky popsal, ale ne 
způsobem: „Půjdete tam a tam, u dubu zahnete vlevo a pak se dáte 2 km podél 
potoka, až dojdete na kraj vesnice; právě jste ušli 10 km!“ Jaroslav Vykouk čtenáři-
turistovi každou stezku nebo cestu nejen popisuje, ale on mu ji i převypráví. Stručně 
shrne základní fakta a události míst, kterými turista prochází, připomene významné 
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osobnosti, které zde žily nebo působily, nezapomíná popsat nemovité památky i 
přírodní zajímavosti … Knížka tak není jen stručným čtením, ale je jakousi 
miničítankou na cestu. (Tomu odpovídá i její podlouhlý rozměr 23,5 x 11,5 cm pro 
zasunutí do náprsní kapsy.) Pro lepší orientaci je přílohou knížky podrobná mapa 
s vyznačenými trasami.   

Jaroslav Vyšín dlouhodobě patří mezi přední kladenské fotografy, a tomu 
odpovídají i do knížky zařazené fotografie; zdokumentovávají popisovaná místa a 
svou poetičností přímo vybízejí „ihned vyrazit na cestu!“  
 Nás Malokyšické mile potěší strany 121-124, kde se autor zmiňuje o minulosti 
jak Proškova mlýna v Poteplí, tak především dost podrobně o minulosti naší obce. A 
jako zajímavost k lepšímu přidává pojednání o nám všem dobře známém furiantském 
sporu Matěje Šefčíka a Dominika Šímy, kterým směrem bude postavena čelní strana 
kapličky na malokyšické návsi. Této části knihy dominují barevné fotografie Žlábecké 
kapličky, Markova mlýna, potepelského Proškova mlýna a především naší kaple. Po 
delší době – konečně – nedošlo v regionální literatuře k opomenutí naší „malé“ obce. 
(Páni autoři, děkujeme!)                                                                    Miroslav Oliverius                                                                              

* * * 
KYTICE VZPOMÍNEK ŘÍDÍCÍHO UČITELE. V letošním roce nezahálel ani náš 
kronikář Miroslav Oliverius a jako editor připravil pro vydání knihu vzpomínek řídícího 
učitele z Motyčína Adolfa Kožíška (1888-1984). Přestože se kniha svou problematikou 
předně dotýká dnešních kladenských místní částí Motyčína a Hnidous, jakož i Slánska 
a „severního“ Plzeňska, kde všude Kožíšek, nadšený vlastivědný pracovník a 
především český učitel, zanechal stopu, tak je poutavým čtením pro všechny, kteří se 
zajímají o regionální historii. Dávno již i na Kladensku a Slánsku zapomenutý Adolf 
Kožíšek tak díky vydavateli – Společnosti pro ochranu kulturního dědictví PATRIA – 
opět ožívá a čtenářům prostřednictvím svých vzpomínek přibližuje dobu svého dětství 
v malé vsi Dřevec u Kožlan, dobu studií na plzeňském učitelském ústavu, učitelování 
na Slánsku, válečná léta 1914-1918, kdy s berounským 88. pěším plukem byl 
převelen do uherského Szolnoku, radostné chvíle při zrození Česko-slovenské 
republiky v čele s T.G. Masarykem, či dobu ponížení v podobě Protektorátu Čechy a 
Morava.   
Jméno A. Kožíška dnes už málokomu něco řekne, ale někteří ze dříve narozených 
čtenářů si zajisté vzpomenou na Vlastivědné sborníky školních okresů Slánského a 
Kladenského, kterých byl Kožíšek dlouholetým výkonným redaktorem a které se ve 
30. a zač. 40. let odebíraly i ve všech školách na Unhošťsku. Kniha obsahuje četné 
dokumentární fotografie a náš kronikář nezapře, kam patří; i do této problematikou 
naší obci vzdálené práce zařadil jednu pozoruhodnou fotografii z 30. let m. st. Asi 
málokdo však pozná, že tato pochází z našeho sousedství – z údolí „V Charvátinách“.                                                                                          

    Jan Kuna 
 
Pokud o uvedené knihy máte – např. jako dárek pod vánoční stromeček - zájem, tak je 
prodává Informační centrum statutárního města Kladna, Kladno, Masarykova třída (naproti 
škole u Floriánské kaple). V případě zájmu o Kožíškovu Kytici je možné obrátit se přímo na M. 
Oliveriuse.                
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