
 - 1 -

 
 
 
Podle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí: „Každá obec vede kroniku, do 

níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro 
informaci i poučení budoucím generacím.“ Podle § 3 cit. zákona se „zápis do kroniky 
provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec“. 
Ustanovení § 4 cit. zákona přiznává právo občanům starším 18 let navrhnout písemně 
změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle 
okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní. Dávám tak na vědomí 
občanům naší obce níže uvedený návrh zápisu do Kroniky obce Malé Kyšice za 
kalendářní rok 2009. Případné připomínky, doplňky, opravy, návrhy na změnu – 
v písemné podobě – je možné doručit na Obecní úřad v Malých Kyšicích, a to 
v termínu: do 25. 10. 2010. 
 
                                                                                  Jan    K u n a,  starosta obce 

 
 

Návrh zápisu do Kroniky obce Malé Kyšice za rok 2009 
Zpracoval kronikář obce Mgr. Miroslav Oliverius 

 
 
 
I.  ÚVODEM 
 
 Vstupujeme do roku 2009, do roku, ve kterém obec Malé Kyšice zaznamenala svůj 
další stavební rozvoj, kdy především v její jižní části došlo k dokončení výstavby dalších 
rodinných domů. S těmi je zákonitě spojeno i zvýšení počtu trvalé hlášených obyvatel v obci. 
Podle evidenčních dokladů Obecního úřadu v Malých Kyšicích bylo (např. k 15. květnu t.r.) v 
naší obci hlášeno k trvalému pobytu 339 obyvatel, kteří žili ve 161 domech (s č.p.) a také v 
několika rekreačních chatách (s č.ev.). Za poslední roky se obec rozrostla co do počtu 
„úředně hlášených“ občanů, tak i do velikosti, ale ten přívlastek "Malé" jí v jejím názvu stále 
sluší...  A vysloví-li se dokonce zdrobnělina "Kyšičky", tak to dokáže pohladit nejen na jazyku, 
ale i na srdci.                                                                                                 

Nejvýznamnější, a dá se napsat i „nejnáročnější“, činností naší obce, ale i obecního 
úřadu, v roce 2009 bylo zřízení mateřské školy v Malých Kyšicích. Datum 1. října t.r. je 
datem – pro nás všechny – historickým, protože v tento den, příchodem prvních žáčků, byla 
skutečně školka uvedena do provozu. Splnili jsme si tak úkol, o kterém se občanům, ale ani 
členům zastupitelstva obce po dodatečném zvolení v roce 2007 a následném nástupu do 
samosprávy ani nesnilo. Z uvedeného důvodu je i na stránkách obecní kroniky za zřízení 
malokyšické mateřské školy nutné poděkovat všem členům zastupitelstva obce, 
v neposlední řadě sponzorům, ale stejně tak i všem ostatním, kteří při plnění tohoto 
náročného úkolu jakkoliv pomohli.  

 „Zaměstnáni“ školkou byl tak trochu odložen do pozadí záměr zastupitelstva obce 
vybudovat pro dospívající mládež, ale i pro malé děti v obci hřiště, na kterém by mohly 
prostřednictvím jak míčových, tak i dalších her trávit svůj volný čas. Tomuto úkolu se 
zastupitelé budou dále věnovat v příštím roce. Studie je již zpracována, plastový model je 
možný předložit k nahlédnutí na obecním úřadě, ale zase vše bude záviset především na 
financích.  
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II.  VĚCI VEŘEJNÉ 
 
Činnost obce     

Zasedání zastupitelstva obce se v roce 2009 převážně konala v sále restaurace LIKA 
v Malých Kyšicích, vyjímečně v zasedací místnosti malokyšického obecního úřadu. 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se konalo 16. února 2009 schválilo návrh na 
dodatečnou změnu rozpočtu obce r. 2008. Zabývalo se majetkovými věcmi obce, když 
schválilo návrh na odkoupení pozemku a návrh na schválení smlouvy o věcném břemenu.  
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané v úterý dne 6. dubna 2009 schválilo návrh 
na dotaci na stavbu „Malé Kyšice – splašková kanalizace“. 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se konalo v úterý dne 2. června 2009 schválilo 
podmínky udělené dotace pro Czech-Point a návrh na závěrečný účet obce za rok 2008. 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané v úterý dne 13. července 2009 schválilo 
návrh na schválení zastavěného území v Malých Kyšicích a návrh OZV, kterou se stanoví 
část společného školského obvodu základní školy. 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané v úterý dne 12. srpna 2009 schválilo návrh 
financování zaměstnanců MŠ Malé Kyšice a financování vybavení MŠ Malé Kyšice. 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané v úterý dne 31. srpna 2009 schválilo změnu 
Zřizovací listiny MŠ a převod majetku obce do vlastnictví MŠ. 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané v úterý dne 7. října 2009 schválilo dodatek 
ke Zřizovací listině MŠ. 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané v úterý dne 3. listopadu 2009 schválilo 
změnu rozpočtu obce pro r. 2009 a návrh zápisu do kroniky obce za rok 2008. 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané v úterý dne 30. listopadu 2009 projednalo 
návrh rozpočtu  na rok 2010 a zřídilo komisi pro kontrolu hospodaření MŠ. 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané v úterý dne 16. prosince 2009 schválilo 
schodkový rozpočet na rok 2010. 
 
K plnění volebního programu: výstavba hřiště  

Jedním "z volebních slibů", se kterým stávající členové obecního zastupitelstva při 
komunálních volbách předstoupili před své voliče byl námět: „v obci, především pro děti a 
mládež, vybudovat hřiště nebo sportoviště“. Splnění tohoto volebního úkolu je ztěžováno 
jednak skutečností, že obec nevlastní žádný pozemek, kde by se výstavba hřiště mohla 
realizovat a ztěžuje ho i její poloha uprostřed lesů. Z uvedeného důvodu bylo jednáno s 
Vojenskými lesy Hořovice o pronájmu pozemku (naproti čističce odpadních vod). Obec 
uzavřela se jmenovanou organizací smlouvu o pronájmu tohoto pozemku na pět let - za 3 
000,- Kč (bez DPH) za rok - s možností prodloužení smlouvy na dalších pět let, ale to jen za 
předpokladu, že zde vybuduje dětské hřiště a sportoviště s technickým zázemím.  
 
Rozšíření kanalizační sítě v chatové části obce 

Na rozšíření kanalizační sítě v ulicích Dlouhá, Jabloňová, Bezová, Jasmínová, Polní 
a Sadová naše obec v prvním kole rozdělování finančních dotací neobdržela požadovanou 
dotaci ve výši 9 miliónů Kč. Druhé kolo bylo vyhlášeno v průběhu měsíce října 2009, ale 
výsledek do konce roku nebyl znám.  
 
Zpravodaj obce – Malokyšické OZVĚNY 

Díky zakoupení nové kopírovací techniky pro obecní úřad obec ve sledovaném 
období prostřednictvím své Sociálněkulturní komise pokračovala ve vydávání obecního 
zpravodaje „Malokyšické ozvěny“, který po obnoveném zahájení vydávání v roce 2007 tak ve 
sledovaném roce 2009 vstoupil do svého III. ročníku. Zpravodaj vycházející v nákladu 200 
výtisků byl zdarma doručován do všech malokyšických domácností, dále byl prostřednictvím 
České pošty zasílán jak určeným knihovnám v České republice (povinnost dle tiskového 
zákona), tak i sousedním obcím (Bratronice, Horní Bezděkov, Chyňava) a městu Unhošť. 
Průběžně (v roce 2009 čtyři vydaná čísla) informoval o konání zastupitelstev obce, o 
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celoobecních a kulturních akcích, jakož i o dalším společenském dění v životě 
malokyšických občanů. 
                           
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.  

Můžeme být spokojeni s organizací a průběhem sběru velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu, a to dvakrát v roce (jaro-podzim), čímž podstatně předcházíme 
zhoršování životní prostředí v obci a v jejím nejbližším okolí. Při té příležitosti je nutné 
poděkovat všem – jak organizátorům, tak především občanům, kteří se na těchto akcích 
pravidelně podílejí.  
  Sběr a odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se v roce 2009 uskutečnil 
ve dnech 19. dubna  a 20. září t.r., kdy  ho organizovala a hradila naše obec. Tato akce byla 
již tradičně prováděna svozem ze strany občanů na náves a do areálu „čističky“, a to vždy 
v době od 9.00 do 12.00 hodin. Obec za odvoz a likvidaci odpadu následně zaplatila v dubnu  
9 975,- Kč (za nebezpečný) a 8 628,- Kč (za velkoobjemový odpad) a v září celkem 16 918,- 
Kč.                                                                                                                   

Odvoz kontejnerů se sklem, plasty a papírem průběžně během roku zajišťovala naše 
obec prostřednictvím firmy MPS Kladno, spol. s r. o. Naučili jsme se domovní odpad třídit, 
ale počínaje letošním létem především u kontejneru s papírem, umístěnému v ulici Za 
Mlýnem byl neustálý nepořádek, a to díky velkému množství krabic od zeleniny. A tak se 
zdá, že ne všichni spoluobčané v naší obci pochopili dobré předsevzetí a záměr svých 
zastupitelů.  
 
Brigáda na úpravě okolí ČOV   

Pracovní brigáda na úpravě a úklidu areálu ČOV byla organizována komisí životního 
prostředí naší obce dne 3. října t.r. se zaměřením na opravu zdejší buňky, jakož i na likvidaci 
silnějších větví pálením. Velkému počtu zúčastněných na této akci patří poděkování. 
Bohužel, při pálení se zvedl silný vítr, a tak kouř zamořil spodní část obce. Jinak se udělalo 
velké množství práce, za což patřilo poděkování všem zúčastněným z řad malokyšických 
občanů.  
 
 
Činnost obecního úřadu   
Servis kanalizace a stanice odpadních vod. 

Od 1. ledna 2009 byl obecní úřad podle „vodního zákona“ nucen za naši obec uzavřít 
smlouvu na servis kanalizace a čistící stanice odpadních vod. Od uvedeného dne servis 
kanalizace a „čističky“ pro naši obec provádí VEOLIA VODA, Středočeské vodárny, a.s.  
 
Czech-Point  

Od 1. července t.r. vstoupil v platnost zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Dle tohoto zákona i naše obec byla povinna 
zřídit si datové schránky a Czech-Point. Na tuto akci nám byla přidělena dotace, a to 
v poměru: 85% hradil stát, 15% obec. 
 
Mateřská škola  

S rozšiřující se výstavbou rodinných domů, jakož i s přibývajícími nově opravenými 
domy v původní zástavbě naší obce dochází k rozšíření bytového fondu. Do obce se 
přistěhovali noví, především mladí občané a obec tak „začala mládnout“. Tato skutečnost 
však před zastupitele obce postavila nemalé úkoly, pokud všichni chceme, aby Malé Kyšice 
se pro všechny staly skutečným domovem. Jeden takový (možno napsat) problém se začal 
objevovat brzy po dodatečných volbách v roce 2007: Mateřská škola! Mateřská školka 
v Unhošti již po více let má plný stav! Stejně tak mateřské školy v Kyšicích, v Braškově  a 
jinde jsou také naplněny. Rodiče své „předškolní“ děti až do Prahy den co den nemohu vozit, 
proto zastupitelé naší obce schválili vlastní návrh: „Zřídit vlastní školku! Mateřskou školu 
přímo v Malých Kyšicích!“  
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K vybudování mateřské školky bylo potřeba zajistit dvě základní věci: jednak vhodný 
objekt a jednak k tomuto obstarat četné posudky a odborná vyjádření. První bod byl 
zabezpečen díky úspěšnému jednání s manželi Ing. Alešem a Ing. Helenou Novákovými 
z Malých Kyšic č.p. 39, kteří rovněž v Malých Kyšicích vlastní v Hlavní ulici (do té doby 
nevyužívaný, prázdný) dům č.p. 35. Jmenovaní souhlasili s pronajmutím tohoto objektu za 
účelem provedení četných stavebních úprav ke zřízení mateřské školy. Z uvedeného důvodu 
potom zástupci obce oslovili desítky odborníků a ke zprovoznění mateřské školky zajistili 
všechny potřebné posudky a vyjádření. Potom se konečně mohlo začít pracovat na vlastní 
úpravě objektu, který musel vyhovovat jak nárokům hygieny, tak i stavebního úřadu, 
hasičů… a dalších jiných institucí. Začal administrativní útok na všechny možné úřady, či 
instituce: krajským úřadem počínaje a třeba hygienou konče. Žádost střídala žádost, schůze 
a jednání, v četných případech však byla spojena se vstřícností, s poskytnutím 
kvalifikovaných rad a doporučení. Vzhledem k obstarávání a zajišťování všech potřebných 
administrativních formalit se zástupci obce, ne však vlastní vinou, několikrát dostali do 
časovém prodlevy. Především v době, když začaly probíhat stavební úpravy na objektu 
(přidání střešních oken, obložení dřevěných stěn sádrokartonem, vestavění šatny pro děti), 
protože každá taková akce si vyžádala splnění stanovených lhůty, které v návaznosti na 
další akce se musely bezpodmínečně dodržet. I přes urychleně svolávaná jednání, bez 
ohledu na skutečnost, že v řadě institucí s přicházejícím létem začaly probíhat i dovolené, se 
podařilo započatý záměr realizovat do 1. září 2009.  
 Ale ještě před tímto termínem – koncem měsíce května 2009 – obec Malé Kyšice v 
souladu s § 166 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o 
náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, vyhlásila konkurz na obsazení 
funkce ředitele Mateřské školy Malé Kyšice s nástupem do funkce dnem 1. srpna 2009. Ze 
dvou přihlášených uchazeček požadavky konkurzu splnila Mgr. Mirka Švantnerová. Byly 
rozhozeny sítě na další personální obsazení i po okolí obce. Na místo učitelky byla přijata 
Alena Nováková a na místo hospodářky Romana Dědečková. Čas běžel, školní rok se 
nepředstavitelně rychle blížil, někteří rodiče se začali dotazovat... Dokončit se však ještě 
musely poslední řemeslnické práce, novotou vonící objekt se začal vybavovat nábytkem i 
všemi pomůckami.    
           Školka se skutečně začala rýsovat, ale to až v době, kdy proběhlo její zkolaudování. 
Škola byla materiálně velmi dobře vybavena, splňovala všechny náročné požadavky pro 
provoz předškolního zařízení. Tedy bylo (a je) namístě poděkovat starostovi obce Janu 
Kunovi, místostarostce Kateřině Bláhové, jakož i ostatním členům zastupitelstva obce, kteří 
po celou dobu budování školy věnovali velkou pozornost všem záležitostem, spojeným se 
vznikem školy a aktivně spolupracovali s  ředitelkou MŠ při vybavování školy nábytkem a 
dalším zařízením. Za finanční dary zasloužili poděkování četní sponzoři, především z řad 
malokyšických podnikatelů. 

Nakonec se konal zápis prvních dětí; většinu dětí z naší obce doplnilo několik 
přespolních - na stávající číslo 20. Konečně přišel tolik očekávaný den: čtvrtek 1. října 2009. 
V osm hodin přišly první děti! V Malých Kyšicích tak zahájila činnost instituce, která zde nikdy 
neexistovala, která tu dnes je a věřme, že bude své poslání plnit ku prospěchu všech, kteří 
s ní kdy budou mít co do činění!  
 
Popis objektu Mateřské školy v Malých Kyšicích v objektu č.p. 35: 
 V přízemí jsou šatny, technické zázemí, jídelna a kuchyň, ve které se v době zahájení 
provozu MŠ připravovaly jen dopolední a odpolední svačiny. Obědy byly dováženy ze školní 
jídelny v Unhošti. To byla komplikovaná a nákladná záležitost, a proto bylo vyhověno 
dodatečné žádosti ředitelky MŠ a od listopadu 2009 se ve školní kuchyni začali připravovat a 
vařit i obědy. Jídelna, kromě svého hlavního účelu – stravování dětí,  také slouží jako 
pracovna pro výtvarnou výchovu. V prvním patře je velmi pěkně vybavená prostorná herna, 
v jejíž části děti také odpočívají po obědě. Umývárna a WC jsou zařízeny na míru malých 
uživatelů.  
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 Zahrada kolem školy od samého začátku jejího provozu byla v dobrém stavu; zvláštní 
pozornost si zasloužil nově postavený altánek. I tak bylo nutné úpravy zahrady dokončit, což 
se plánovalo na příští rok, kdy mělo být postupováno podle již zpracovaného projektu.  
 
Sběrné místo 

Sběrné místo (u čistící stanice odpadních vod) během letní sezóny plnilo svůj účel. 
Každou sobotu v odpoledních hodinách bylo vidět spousty „kolečkářů“ vyvážejících sem 
biologický odpad ze svých zahrádek. Za řádný chod a udržování pořádku v areálu sběrného 
místa v roce 2009 patřilo poděkování zaměstnanci obce Františku Bradáčovi z Malých Kyšic 
ev.č. 153. O přechodném uzavření sběrného místa v zimní sezóně byli občané informováni 
obecním rozhlasem, jakož i oznámením na informační tabuli OÚ.  
 
Zaměřeno na chodníky a veřejná prostranství.  

Nepořádek na stavebních parcelách a chodníkách v ulici Za Mlýnem obecní úřad 
začal řešit sankcemi ve správním řízení. Vzhledem k tomu, že se jeden z vlastníků nechal 
zastupovat renomovanou advokátní kanceláří, v souladu se zákonem o přestupcích byla 
starostou obce zřízena komise pro projednávání přestupků, která tato řízení v podmínkách 
naší obce vyřizovala za obecní úřad. Na základě upozornění této komise obecní úřad vyzval 
12 spoluobčanů, aby z důvodu zanedbání úklidu svých nemovitostí si před nimi uklidili 
chodníky. V 10 případech během měsíce září došlo ihned k nápravě. 

Rovněž i majitelé psů byli prostřednictvím Malokyšických ozvěn starostou obce 
opětovně upozorněni na volné pobíhání nezajištěných psů, jakož i na povinnost úklidu psích 
výkalů. Sběrné koše na ukládání exkrementů nebyly vůbec využívány, ale přitom výskyt 
psích výkalů byl v obci znatelný. 
 
Pokácení lípy na návsi 

Poznámka k události, která rozvířila klidnou hladinu malokyšického podzimu roku 
2009: Ve druhé polovině měsíce října t.r. z příkazu starosty obce byla poražena jedna ze 
dvou vzrostlých lip malolistých, rostoucích od roku 1848 na naší návsi. Zachvělo se nejedno 
srdce malokyšického patriota „nad činem tak barbarským“! Přestože na úřední desce 
v Hlavní ulici se občané mohli seznámit s odborným posudkem, kterým bylo zdůvodněno 
odstranění tolik nám drahého stromu, znova byl požádán o vyjádření, či vysvětlení Jan Kuna, 
starosta obce.   

Ten v listopadovém čísle Malokyšických ozvěn uvedl: „Musím se přiznat, že mě 
nepřekvapila reakce mých spoluobčanů, ale nemohl jsem postupovat jinak. Kladl jsem si 
otázky: „Čekat až padne sama?“ nebo „Nechat ji porazit?“ (pozn. „lípu“). Na malokyšické 
návsi jsem vyrostl, proto jsem se přikláněl k první variantě. Jenže lípa se nakláněla a větší 
výskyt suchých větví naznačoval, že s ní není něco v pořádku. Nechal jsem zpracovat 
odborné vyjádření, které - bohužel - vyznělo pro druhou variantu: „Porazit!“ Byl jsem 
upozorněn na to, co by sedmnáct metrů vysoký strom mohl při pádu způsobit a 
s přihlédnutím v poslední době k dost silným větrům jsem ani nemohl jednat jinak. Souhlasím 
s názorem některých spoluobčanů, že dnes je naše náves chudá, jakoby vyklizená, proto za 
pomoci Ing. Aleše Nováka obec připravuje vysazení jiné – pravděpodobně již vzrostlejší – 
lípy, která by tak vyplnila prázdné místo po své předchůdkyni. Věřme, že se nám to, snad už 
během příštího roku, ke spokojenosti všech malokyšických občanů, povede!“   

    
Z odborného vyjádření zprac. dne 23.9. 2009 firmou „ŽIVA – péče o zeleň“: 
„…Důvodem neblahého hodnocení (pozn. známkou 5-6) je rozsáhlá dutina v centrálním 
kmeni, zasahující výrazně až do výšky cca 6 metrů, spojená s rozpadem dřeva odhadem na 
bázi kmene z 80%. Tento stav byl jednoznačně způsoben při vyasfaltování návsi, kdy 
neprodyšný povrch zapříčinil odumření kořenové zóny pod asfaltem. Při instalaci obrubníků 
došlo navíc k mechanickému poškození kořenových náběhů, které se stalo vstupní infekcí 
kmene. Ze zjištěných skutečností vyplývá výrazně snížená provozní bezpečnost stromu. Při 
jeho pádu by byla zasažena plocha s relativně častým výskytem zaparkovaných automobilů, 
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vč. pohybu osob a dětí. Ztrátu schopnosti udržení stability napovídá i zvětšující se náklon 
stromu s doplňkovým jevem zvedajících se kořenů. Vzhledem k těmto skutečnostem 
navrhujeme lípu pokácet.“ 
                               
Regionální knihy 

 Dne 30. ledna 2009 byl nakladatelem (Dr. Josef Ženka, Prahy 8) naší obci doručen 
dotisk knihy „NA KYŠICKÝCH CHALOUPKÁCH“, a to ve vázaném provedení (tvrdé desky) 
s tmavozeleným tónováním písma a fotografií; cena za tento výtisk byla stanovena na 250,- 
Kč. Koupě knihy byla možná v úředních hodinách na obecním úřadě a v otvírací době 
v prodejně smíšeného zboží v Malých Kyšicích.  V brožované podobě se tato kniha 
prodávala za 150,- Kč á výtisk. Pro návštěvníky měst a obcí Středočeského kraje, a tím i pro 
malokyšické občany byla dále určena reprezentativní publikace „STŘEDOČESKÝ KRAJ““ 
(tradice, historie, památky, turistika, současnost), jejíchž deset výtisků bylo obecním úřadem 
odkoupeno od vydavatele PROXIMA Bohemia za pořizovací cenu 700,- Kč. (V podmínkách 
obce kniha, která zahrnovala i krátké pojednání o Malých Kyšicích byla ke koupi jen na OÚ.)  
 
III.  POLITICKO-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

Volby do do Evropského parlamentu 
Ve dnech 5. a 6. června  2009 se v České republice konaly volby do Evropského 

parlamentu. Malokyšičtí voliči - již tradičně - volili v jednom okrsku, jehož volební místnost 
byla opětovně zřízena v budově obecního úřadu. Přestože se začalo volit v pátek (5.6. od 
14.00 do 22.00 hod.) a volby pro nás - voliče - skončili již v sobotu (6.6. od 8.00 do 14.00 
hod.), výsledky musely být sumarizovány až v neděli 7.6. 2009 od 22.00 hod. Tento atypický 
zásah do našeho volebního systému byl zdůvodňován návazností voleb v ČR na konání 
voleb v ostatních státech Evropské unie. 

Příprava a vlastní průběh uvedených voleb: postupovalo se podle zák. č. 62/2003 
Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů. Dne 14.5. 2009 
starosta obce proto jmenoval členy okrskové volební komise s tím, že pracovala  
ve čtyřčlenném složení Marie Topinková a Věra Barchánková pod vedením zvolené 
předsedkyně Lady Horské. Zapisovatelkou OVK byla jmenována Ing. Lenka Markupová.  

Všichni voliči prostřednictvím obce obdrželi jednak hlasovací lístky, ale i „Informaci  
o způsobu hlasování ve volbách do EP“. Pro tyto volby bylo zaregistrováno 33 volebních 
stran. 

V okrese Kladno byly výsledky přebírány a sumarizovány ve čtyřech přebíracích 
místech: na Magistrátu statutárního města Kladna a na městských úřadech ve Slaném,  
v Unhošti, kde volební výsledky předávala naše okrsková volební komise a ve Velvarech.  

Níže uvedené tabulky sumarizují celkové volební výsledky: na celostátní úrovni (dále 
jen: „STÁT“), v okrese Kladno (dále jen: „OKRES“), v přebíracím místě na MěÚ Unhošť (dále 
jen: „Př. místo“) a v našem jediném volebním okrsku (dále jen: „OBEC“). Ze 33 v ČR pro tyto 
volby zaregistrovaných volebních stran jsou uvedeny jen ty (14), které obdržely alespoň 
jeden a více volebních hlasů od voličů ve volebním okrsku - ve volební místnosti  - v Malých 
Kyšicích. 
 

VOLBY DO EP 
v roce 2009 

Okrsky1) Zapsaní 
voliči  

Vydané 
obálky 

Voleb.2) 
účast % 

Odevzd. 
obálky 

Platné hl. 
celkem 

Platné hl. 
v % 

Výsledky za:        
Stát  (ČR) 14 777 8 401 374 2 371 009 28.22 2 369 137 2 358 934 99.57 
Okres  (Kladno)      211     126 989 33 843 26.65      33 819      33 670 99.56 
Př. místo  (Unhošť)        11        5 943 2 148 36.14       2 148       2 132 99.26 
Obec (Malé Kyšice)          1          280 115 41.07          115          113 98.26 
 
1) Okrsky   =  počet volebních  okrsků celkem (v konkrétní územní jednotce) 
2) Volební  účast   = celková volební účast v % 

* * * 
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu v ČR podle jednotlivých volebních stran 3) 

Volební strana STÁT STÁT OKRES OKRES Př.místo Př.místo OBEC OBEC 
 Pl. hlasy v % Pl. hlasy v % Pl. hlasy v % poč.hlas. v % 

 2. KDU-ČSL 180 451 07.64 900 02.67 59 02.76 6 05.30 
 3. Věci veřejné 56 636 02.40 881 02.61 59 02.76 6 05.30 
 4. ODS 741 946 31.45 11 029 32.75 865 40.57 41 36.28 
 5. Suverenita 100 514 04.26 1 615 04.79 105 04.92 4 03.53 
 6. Volte PB-cibulka 23 612 01.00 341 01.01 29 01.36 3 02.65 
 7. SPR-RSČ 7 492 00.31 165 00.49 15 00.70 2 01.76 
 9. Evrop. dem. str. 68 152 02.88 932 02.76 80 03.75 2 01.76 
11. Dem.Str. Zelen. 14 761 00.62 249 00.73 17 00.79 2 01.76 
21. KSČM 334 577 14.18 6 034 17.92 258 12.10 14 12.38 
22. SN-Vaše Altern. 53 984 02.28 616 01.82 45 02.11 3 02.65 
23. Str. svob. občanů 29 846 01.26 490 01.45 32 01.50 1 00.88 
26. Strana zelených 48 621 02.06 542 01.60 51 02.39 7 06.19 
30. Zelení 3 717 00.15 43 00.12 5 00.23 1 00.88 
33. ČSSD 528 132 22.38 7 327 21.76 381 17.87 21 18.58 
 

3) Tučným písmem jsou zvýrazněny volební strany, které postoupily do skrutinia a následně získaly mandáty. 
 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v České republice 
podle volebních stran, které postoupily do skrutinia (s přehledem zisku mandátů) 

Volební strana Platné hlasy v  % Mandáty v % 
 4.  Občanská demokratická strana 741 946 31.45 9 40.91 
33. Česká strana sociálně demokratická 528 132 22.38 7 31.82 
21. Komunistická strana Čech a Moravy 334 577 14.18 4 18.18 
 2.  Křesť. a demokr. unie – Českosl. strana lidová 180 451 07.64 2 09.09 

(Zpracováno podle podkladů Českého statistického úřadu a Ministerstva vnitra) 
 
 
IV.  KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

 
Oslavy příchodu jara  

Začíná se stávat tradicí, že občané jak z naší obce, tak i z  okolních obcí se před 
velikonoci schází na Vysokém vrchu u rozhledny a zde se aktivně zúčastňují velikonočního 
pletení pomlázky. Nebylo tomu jinak ani o letošních  velikonočních svátcích. Organizátorům 
této akce jak z Malých Kyšic, tak z Horního Bezděkova patří poděkování všech účastníků, 
kteří ve velkém počtu letos na Velký vrch dorazili.           

  
Čarodějnice 

Posledního dubna t.r. se zastupitelé naší obce stali organizátory tradiční české 
zvyklosti "Pálení čarodějnic". Průběžná účast, tak jako v minulém roce, místních i několika 
přespolních občanů u ohně byla dost početná (odhadem 200 až 250 účastníků). Po celou 
dobu, a to i v ranních hodinách byla dodržována pravidla slušného chování, bezpečnosti a 
pořádku. Za zdárný průběh patří poděkování všem účastníkům této akce, jakož i 
organizátorům v čele se zastupitelem naší obce Jaroslavem Brejchou.            
 
Kniha a pamětní deska na paměť italských vysídlenců, (1915-1919) 

V lednu letošního roku uplynulo 90 let od doby, kdy "tyrolští uprchlíci", jak je tenkrát 
místní lidé nazývali, se vrátili zpět do své nové vlasti. Po 90 letech od skončení I. světové 
války lidé z několika italských obcí z údolí jezera Ledro vzpomněli na své předky, na všechna 
ta utrpení, o kterých jim jejich pradědové a prabáby vyprávěli a která museli prožít, než se 
zase mohli v roce 1919 vrátit do svých válkou zničených domovů.   

Ke konání těchto pietních akcí bylo v r. 2008 do severní Itálie pozváno i několik 
starostů z českých měst a obcí, jejichž předchůdci tenkrát (ve válečných letech) museli 
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početné italské komunity ve vlastních podmínkách dlouhodobě ubytovat a pomáhat jim 
přežít. Na úrovni těchto stávajících českých a italských obcí došlo v červnu minulého roku 
symbolicky k uzavření "Dohody o partnerství".  

Přestože naše obec není signatářem této dohody, tak s přihlédnutím ke své minulosti, 
doložené m.j. matričními zápisy o úmrtích čtyř italských vysídlenců v Malých Kyšicích (Italo 
Briga, Ferdinand Pircher, Luisa Cogalotti a Maria Daldos) se hlásí k jejich památce, a to 
stejně jako se k ní hlásí i další obce z našeho regionu: např. Doksy, Chyňava, Družec, 
Kyšice ad. Naši zastupitelé snad především proto vyšli vstříc žádosti obce Doksy a se 
zastupiteli z dalších 13 obcí (z okresů Kladno, Beroun a Praha-západ) se podíleli na 
společném projektu: obce sloučily finanční prostředky na vydání knihy, která vyšla (v česko-
italské jazykové kombinaci) dne 31. května t.r. a byla věnována i památce těch italských 
vysídlenců, kteří ve válečné době přebývali mimo jiné také v Malých Kyšicích. Na zpracování 
knihy se podíleli jak zástupci (především starostové a starostky dotčených obcí), tak 
podklady pro její zpracování dodali obecní kronikáři. Editorem, který zpracoval a napsal 
konečný text obsahu knihy se stal kronikář naší obce Mgr. Miroslav Oliverius. Kniha, která 
m.j. byla prodávána i naším obecním úřadem a v místní prodejně měla mezi čtenáři, a to jak 
na české, tak i na italské straně, velmi pozitivní ohlas.  
           Zastupitelé naší obce dále rozhodli o zhotovení pamětní desky, která  od června r. 
2009 v  obci  na  pomníku (společně  se  jmény našich padlých malokyšických vojínů)  
připomíná  jak  nám,  tak  jednou i budoucím  generacím nejen hrozné období let 1914-1918, 
ale i  osudy tyrolských vysídlenců, v letech 1915-1919 přebývajících v Malých Kyšicích. 
 
Beseda o minulosti obce s potepelskými osadníky 

Při besedě zástupců obce s osadníky o minulosti naší obce a jejího okolí, konané 
v sobotu dne 29. srpna t.r. v restauraci v Poteplí, pořádané pod záštitou naší sociálněkulturní 
komise a potepelského osadního výboru, bylo mimo jiné prodáno i na třicet (malokyšických) 
knih. Potom následovala společenská zábava spojená s hudbou. 

Údržba rozhledny na Vysokém vrchu 
Setkání (nejen pracovní) na Vysokém vrchu. Přátelé kolem rozhledny, ale i další 

občané z okolí se v první polovině měsíce září, při 2. výročí jejího opětovného postavení, 
sešli při údržbě rozhledny na Vysokém vrchu. Opětovně panovala dobrá nálada. Po dobře 
odvedené práci následovala zábava. Naši obec vzorně zastupoval Jaroslav Brejcha, kterému 
také patří poděkování za zajištění občerstvení pro účastníky této akce.  
 
Hudební a taneční zábavy   

V sobotu dne 5. prosince 2009 Obecní úřad Malé Kyšice pořádal od 15.00 hod. 
v restauraci LIKA v naší obci „Mikulášské odpoledne pro děti“. Všechny malokyšické děti byly 
zvány a to i se svými rodiči nebo prarodiči. 

Ve stejný den – tedy 5. prosince 2009 – vedení restaurace LIKA připravilo  
„Mikulášskou diskotéku“, která v sále restaurace začínala od 19,30 hodin. Diskotéka byla 
určena pro mladší, starší i pro pokročilé. DJ Jirka Brejník mixoval hudbu pocházející od 80. 
let až do současnosti! 

V sobotu dne 26. prosince 2009  opětovně na sále restaurace LIKA od 19.00 hod. pro 
zájemce z obce i okolí proběhlo „Posezení  s country skupinou Kupa“, 
              
 
V.  OSOBNÍ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ OBČANŮ OBCE 
 
Narození. 
   V roce 2009 se narodili a vítáme tak mezi námi Jakuba Friče z Malých Kyšic č. p. 37 
narozeného 11. 11. 2009 a Matouše Nováka z Malých Kyšic č. p. 91 narozeného 8. 4. 2009. 
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Svatby. 
Dne 25. 4. 2009 uzavřeli u Obecního úřadu v Lidicích sňatek novomanželé Romana 
Šefčíková z Unhoště a Jaromír Dědeček z Malých Kyšich č. p. 111.  
Dne 23. 7. 2009 uzavřeli u Městského úřadu v Unhošti sňatek Irena Vychnerová a Jaroslav 
Holeček, oba z Malých Kyšic č. p. 5. 
 
Životní jubileum 

Dne 14. listopadu 2009 se významného životního jubilea – osmdesáti let – dožil pan 
František KLEIN, původem Kladeňák, ale v Malých Kyšicích, kam se přiženil především 
známý jako dlouholetý předseda tehdejšího místního národního výboru (1969-85) a následně 
i jako člen zastupitelstva naší obce (1990-2004). Připomeňme si, že v letech jeho „předse-
dování“ se v obci mimo jiné začalo s výstavbou nové čtvrti rodinných domů (starousedlíky 
pojmenované „Kunštát“), došlo k vybudování první větve kanalizační sítě. Především z jeho 
iniciativy se rekonstruovalo koupaliště v Poteplí, kde v čele kolektivu brigádníků z řad 
poslanců MNV a dalších občanů obce odpracoval nepočítaně brigádnických hodin. Civilním 
povoláním byl THP-zaměstnancem SONP Kladno; dnes již - zákonitě - v obci tráví svůj, 
může se napsat, spokojený důchod. 
 
Úmrtí. 
    Rozloučili jsem se s našimi spoluobčany: 
- paní Marií Herbstovou, rozenou Rubešovou z M. Kyšic č. p. 151, která zemřela 7. června 
2009 ve věku 76 let, 
- paní Věrou Jelínkovou, rozenou Nejedlou z M. Kyšic č.p. 92, která zemřela 31. srpna 
2009 ve věku 71 let, 
- paní Libuší Tyburcovou, rozenou Klímovou z M. Kyšic č.p. 72, která zemřela 8. září 2009 
ve věku 78 let, 
- panem Josefem Lomem z M. Kyšic č.p. 38, který zemřel 6. října 2009 ve věku 81 let. 

Čest jejich památce!                                                                                                           
                                                                                                            
 
VI.  K MALOKYŠICKÉ HISTORII  

 
Dávno tomu, co údolím Kačáku chodil od vesnice k vesnici, od stavení ke stavení, ale 

i od chaty k chatě tulák Šíma. Dávno se již na tuto malokyšickou figurku na Unhošťsku 
zapomnělo; přetrvává však v paměti, i když jen několika málo, těch dříve narozených, 
pamětníků. Jeho osudy byly částečně připomenuty v Malokyšickcýh ozvěnách a podle 
ohlasu čtenářů se příspěvek těšil dost velkému zájmu. Můžeme tak doplnit krátké pojednání, 
týkající se i minulosti naší obce: 

Tulák Šíma se začínal toulat ještě v dobách končícího Rakouska-Uherska, a to někde 
v Doksech a končil u Dědkova mlýna. Přesně se už neví odkud pocházel a jak znělo jeho 
křestní jméno. Otec Vlastimila Tvrdka (pozn. majitele rekr. chaty v Poteplí) tuláka Šímu 
poznal po první světové válce; to mu mohlo být něco málo po třicítce. V té době se již toulal, 
měl být rozvedený; v manželství se měly narodit dvě děti: syn a dcera. O tom, co se 
v manželství stalo nikdy nemluvil. Na svoji dobu byl poměrně vzdělaný. Měl absolvovánu 
kvintu kladenské reálky. Kde byl po odchodu z reálky zaměstnán se neví. Uměl velice pěkně 
kreslit. Jeho kresby tužkou byly dokonalé. Nejraději kreslil rakouské vojáky; sám p. Tvrdek 
jich viděl několik. On tuláka Šímu poznal těsně po druhé světové válce, v roce 1945. Ani on 
však neví, jaké bylo jeho křestní jméno. Ti, kdo se s ním setkali ho oslovovali „pane Šímo“. 
Kamkoliv přišel, tak tam ztropil nějakou legraci, i když z pohledu součastníků to byla postava 
spíše tragická než komická. Pan Tvrdek zavzpomínal, jak jmenovaný navštěvoval jejich 
chatu v Poteplí, jak rozmlouval s jeho otcem. Někdy na něj doléhala tíha života. To býval 
střízlivý a ochotný ke sdílení svých životních osudů. Tehdy seděl na lavičce pod potepelským 
mlýnem, pod vysokými jasany a s jeho otcem rozprávěl. Vzpomínal na své děti. Obě bydlely 
někde na severu, snad u Liberce ve vlastních domech. Často ho zvaly k sobě na návštěvu a 
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on je skutečně navštěvoval. Mohl u nich žít trvale. Několikrát to zkoušel, ale nevydržel to 
nikdy déle než dva, tři měsíce. „Pak jsem musel odejít zpět sem do kraje a toulat se. 
Nevydržím na jednom místě. Tady je mi souzeno žít“, říkával. Při jednom takovém setkání se 
rozpovídal o posledních chvílích života. Rozhovořil se také o sebevraždě, o svém vlastním 
konci života. Uvažoval o tom, jaký způsob ukončení života si dobrovolně zvolit.  
 Přišel rok 1948 a s ním i pro každého povinnost pracovat. Ti, kdo pracovat nemohli a 
neměli kde bydlet, tedy žebráci a tuláci, byli pochytáni a nastěhováni do domovů důchodců. 
Stejný osud potkal i tuláka Šímu. Byl proti své vůli nastěhován do domova důchodců 
v Unhošti. Vydržel tam několik týdnů. Pak utekl. A ten útěk se po několika týdnech opakoval. 
Opět ho chytili a potom znova utekl, ale už naposled. Když ho našli, bylo již pozdě. Oběsil se 
prý na drátě, jak si to předem naplánoval.  
K tomu Vlastimil Tvrdek dodává: „Tak takový byl tulák Šíma. Člověk, který nikoho 
nezarmoutil. Lidé ho měli rádi. Svými povedenými průpovídkami dodával lidem optimismu a 
rozdával radost. Jak se cítil on, zda byl šťastný nebo nešťastný, to nevíme. Pravděpodobně 
se cítil šťastný, alespoň po velkou část svého života. Nikdo neznal jeho duši. Nikomu do ní 
nenechal nahlédnout. A my, kteří jsme ho znali vzpomínejme na něj jako na člověka 
poctivého a milého. Zaslouží si to.“ 

(podle vzpomínek Vlastimila Tvrdka, majitele rekr. chaty v M. Kyšicích-Poteplí) 
                                                       
VII.  POČASÍ 
     
Začátek měsíce ledna roku 2009 byl v normálu, např. hned 2. leden byl ve znamení 
oblačnosti, která během dne ubývala, i tak chvílemi bylo zataženo. Nepatrně drobně sněžilo. 
Denní teploty se pohybovaly od -6°C až -2°C. Ve druhé polovině ledna se oteplilo, teploty se 
pohybovaly (19.1.) od +2°C do +6°C, bylo zataženo až oblačno, občas déšť. Dne 30.1. 
oblačno se měnilo ve skoro jasno, teploty se měnily od -3°C do +1°C. 
Zkraje měsíce února nebyl v naší obci zaznamenán nějaký velký výkyv počasí. Dne 2.2. bylo 
oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť, který chvílemi (hlavně k večeru) namrzal. Ze 
Sněžky však byl hlášen orkán, který k ránu dosahoval až 196 km/hod. Na Českomoravské 
vrchovině byl prudký nárazový vítr spojený se sněžením, který vytvářel tzv. „bílou tmu“. U 
nás bylo počasí bezproblémové; nejvyšší teploty naměřeny (2.2) v rozmezí 0°C až + 4°C.  
Dne 24.2. bylo zataženo, občas sněhové přeháňky; teploty se pohybovaly v rozmezí -1°C - 
+3°C. V březnu – 6.-7. 3. – většinou zataženo, chvílemi déšť, oteplilo se na +4°C až +8°C.  
Tající sníh a déšť 6.3. zvedly hladiny řady řek v ČR. Nejvíce vody se nashromáždilo a 
proudilo toky na Vysočině a na jižní Moravě. Také Praha preventivně zavřela protipovodňová 
vrata na Čertovce. V našich podmínkách potok Kačák zůstal na normálu, nestalo se, že by 
někde vystoupil ze svých břehů. O první jarní den – 21.3. – teploty dosahovaly +2°C až 
+6°C. Vál mírný severozápadní vítr. Do rekordní teploty, naměřené v Klementinu r. 1974 
chybělo +17,3°C.  Dne 4.4. byla v Praze naměřena teplota +22°C, což bylo jen o jeden 
stupeň méně než v letech 1949 a 1953, kdy padl teplotní rekord; tehdy naměřeno +23°C. 
V polovině měsíce teplota klesla na +14°C. Dne 25.4. t.r. se teploty pohybovaly v rozmezí 
+17°C až +21°C. Nad lesem se k ránu objevila mlha.  Přestože v polovině května slabě 
pršelo, teplota se ve dne dotkla +19°C. Podobně tomu bylo i v následujících dnech. 
K většímu oteplení došlo 26.5. (naměřeno +28°C. Přeháňky se v obci objevily také 6.6., kdy 
byla denní teplota naměřena +16°C. Dne 20.6. bylo zataženo a opět s dešťovými 
přeháňkami , naměřena teplota +18°C. V červnu dorazily na Moravu a do jižních Čech tzv. 
„bleskové“ povodně, při kterých někde spadlo i 100 litrů vody na jeden metr čtvereční za dvě 
hodiny. V polovině července (14.7.) se teploty pohybovaly od +27 do +31°C, občasné 
bouřky, při kterých zesiloval vítr. Ve čtvrtek 23.7. večer se nad středními Čechami 
(především na Mladoboleslavsku) prohnala vichřice, která lámala stromy, ničila střechy a 
způsobila značné škody na elektrickém vedení. V obci vichřice nedosahovala takové síly, 
proto ji všechny domácnosti přežily bez úhony. Jen chvílemi byl centrálně vypnut elektrický 
proud. Měsíc srpen byl ve znamení teplých letních dnů, občas proložených bouřkami. Denní 
teploty se převážně pohybovaly v rozmezí +24°C až +28°C. Dne 10.8. bylo polojasno až 
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oblačno, postupně se zatáhlo a začalo pršet, místy byla slyšet bouřka. Teplota se i tak dotkla 
čísla +28°C. Dne 8.9. bylo skoro jasno, ráno se objevily mlhy nejvyšší naměřená teplota 
v tento den v M. Kyšicích +25°C. Ochladilo se až 29.9., kdy u nás teplota klesla na +16°C. 
První „nový“ sníh napadl v obci 15.10. a to brzy ráno, ale byl vlhký, roztál, neudržel se. Pro 
říjnové dny je nutno např. vzpomenout 17.10., kdy se přehnaly dešťové přeháňky; teploty se 
pohybovaly od +2°C do +6°C. Listopad byl ve znamení polojasna, k větším teplotním 
výkyvům nedocházelo. Teplota se pohybovala od +3°C do +13°C. Během vánočních svátků 
bylo počasí převážně oblačné, chvílemi poletoval vlhký mrznoucí déšť. Na Štěpána se tyto 
srážky přeměnily ve sněhové, teploty dosahovaly výše – od -2°C až -3°C. O Silvestra teploty 
překročily plusovou hranici, a proto  rázem došlo k mírné oblevě. Dne 30.4. byly naměřeny 
+4°C. Ojediněle se tvořily námrazy.  
 
VIII.  ZAJÍMAVOSTI 
 
LEDEN: Krajské lékárny bez poplatku. Fronty a obrovský nával lidí byl začátkem ledna 
2009 v nemocničních lékárnách pěti středočeských krajských nemocnic – m.j. i v Kladně. Od 
1. ledna t.r. se v nich nemusely platit poplatky za položku na receptu. V ostatních lékárnách 
se tyto poplatky platily. 
DUBEN: K umístění radaru USA v Brdech. Přestože prezident USA Barack Obama 
s manželkou při své čtyřiadvacetihodinové návštěvě Prahy o víkendu ze 4. na 5. dubna 2009 
oznámil, k radosti četných odpůrců radaru v Brdech, že USA odstupují od záměru vybudovat 
ve střední Evropě základny protiraketového systému, i tak USA s odkazem na reálnou 
hrozbu raket dlouhého doletu ze strany Iránu v Česku „stále chtějí“ vybudovat radar, který by 
byl součástí raketové obrany Evropy, jak to ve sdělovacích prostředcích uvedl Petr Kolář, 
velvyslanec ČR v USA.  
ČERVEN: Stagnace růstu mezd. Růst mezd se v ČR v polovině roku 2009 kvůli krizi 
výrazně zpomalil. Např. v prvním čtvrtletí stoupla průměrná měsíční mzda v meziročním 
srovnání o 534,- Kč na 22 941,- Kč. Byl to nejmenší nárůst mezd od vzniku samostatné ČR. 
ČERVENEC: Datové schránky. Zákon č. 300/2008 Sb., o základních registrech nabyl 
účinnosti dnem 1.7. 2009 a stanovil, že datovou schránku musejí povinně používat všechny 
státní úřady, soudy a instituce. Tedy zhruba 9000 subjektů v ČR. Vlastní datovou schránku 
od toho data musely mít také všechny právnické osoby, zapsané v obchodním rejstříku. 
ČERVENEC: Čtyřicet let od přistání člověka na Měsíci. Dne 20. července 2009 si světová 
veřejnost připomněla 40. výročí přistání americké kosmické lodi Apollo 11 na Měsíci, kdy 
kosmonauté Neil Armstrong a  Edwin E. Aldrin, jako první lidé v dějinách lidstva, vystoupili na 
povrch jiné planety.  
ČERVENEC: Schodek státního rozpočtu. Stát hospodařil ke konci července 2009 se 
schodkem 76,2 miliardy korun, což byl téměř dvojnásobek deficitu schváleného pro celý 
tento rok.  Naproti tomu v loňském roce – ke konci července – rozpočet naopak vykazoval 
přebytek 9,3 miliardy korun.  
ČERVENEC: Abnormální růst hub. Ve druhé polovině července r. 2009 v českých lesích 
začaly – ve velkém - růst houby. Nájezdy houbařů se nevyhly ani lesům v okolí naší obce, 
kde na mnoha místech byly k vidění zaparkovanými osobními auty ucpané lesní přístupové 
cesty. Podle mykologů-odborníků by se sběr hub měl omezovat a to s přihlédnutím, že 
houbaři sbírají i houby malé, které se kvůli předčasnému sběru nestačí reprodukovat, 
nešetrným sběrem se ničí podhoubí, na kterém také páchají škody i čtyřkolkáři a 
přemnožená černá zvěř.  
LISTOPAD: Informační systém datových schránek. S prvním listopadovým dnem r. 2009 
v ČR odstartoval provoz datových schránek, jenž nahradil dosavadní papírové dopisování 
mezi úřady a firmami. Jde o největší revoluci v české byrokracii od dob Marie Terezie! 
Smlouvu o této nové službě podepsalo již 27. února t.r. ministerstvo vnitra s Českou poštou, 
které od 1.11. 2009 celý tento systém provozuje.  
LISTOPAD: Katastrofální start datových schránek. Jen deset tisíc poslaných zpráv, 
kolaps připojení na některých soudech, marné vyhledávání adres, tak vypadal „den D“, první 
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den po ostrém startu datových stránek, které od 1.11. 2009 nahradily pro firmy tradiční 
obálky „s pruhem“. Ale již po prvních dvou týdnech ostrého provozu datových schránek si 
adresáti vyzvedli téměř 90% zpráv, které jim byly touto cestou doručeny.  
LISTOPAD: K vaření jídel doma. I přes masívní nabídky fast foodů, pizzerií či asijských 
restaurací se české domácnosti začaly vracet ke sporákům a k domácímu vaření. Vrátila je 
k nim současná krize, kdy řadě rodin citelně poklesly příjmy, neboť uvaření jídla po domácku 
je vyšlo podstatně laciněji než návštěva restaurace. Navíc velký výběr jídel podle 
celostátního průzkumu umělo v ČR uvařit 73% žen a 16% mužů.  
PROSINEC: Částečné zatmění měsíce. Měsíc dne 31.12. 2009 vypadal, jako by mu pravý 
spodní okraj začadil černý kouř. Tento jev se v ten den v našich podmínkách odehrál mezi 
19.53 a 20.53 hod. Měsíc tak vstoupil do kontrastně temného zemského stínu. K tomuto 
pozorování nebyla potřeba žádná pomůcka. Dle astronomů další zatmění Měsíce bude v ČR 
možné sledovat až 15. 6. 2011. 

(Zpracováno podle údajů v r. 2009 převzatých z veřejných sdělovacích prostředků.) 
 
 
 
Projednáno bude na schůzi zastupitelstva obce. 
 
 
 Zpracoval v měsících srpen-září 2010:               Za obec Malé Kyšice předkládá: 
Mgr. Miroslav Oliverius, kronikář obce                        Jan Kuna, starosta obce 
 
 
 
 

 
 
 
 
     
 
                                                                                                                                                                       
                                                             
 
 


