
 
Komentář                        
 
 

Se vznikem České republiky naši zákonodárci určili, že 
kromě jiných významných dnů budeme oslavovat také tři 
svátky, které se týkají české státnosti. V podstatě jsme rádi, 
protože ke každému státnímu svátku se váže pracovní, 
potažmo studijní, volno. Víme ale vlastně, co každoročně 
oslavujeme? V září to je 28. den – den Václava, dne 28. října 
se jedná o Den vzniku Československa a 1. ledna je Den 
vzniku České republiky. Podíváme-li se na tyto dny z historického hlediska, tak nás 
trochu zamrazí, protože ne vždy máme důvod k oslavě.  
 O Nový rok 1993 skutečně vznikla naše Česká republika, ale v podstatě jako 
neschopnost udržet si společný stát se Slováky. Buďme však rádi, že tento svátek 
vychází na 1. ledna, kdy se v klidu můžeme vzpamatovávat ze silvestrovského veselí 
v častých případech doprovázeného novoroční ranní kocovinou. 
 Den 28. září je svátkem uměle vytvořeným. Kníže Václav s určitostí nebyl 
zakladatelem Českého státu. Tento jako stát feudální začal vznikat mnohem dříve, ale 
onen kníže se nám vepsal do dějin tím, že se roku 929 podřídil německému králi 
Jindřichovi I. a zavázal se mu k odvádění poplatku za zachování míru. Václavův 
postoj podřízenosti německému sousedovi byl vzpomenut po roce 1939 a byl vodou 
na mlýn německým okupantům, i když o skoro tisíc let dříve ho nesdílel Václavův bratr 
Boleslav I. Dne 28. září 935 ve Staré Boleslavi nechal Václava zavraždit. Brzy po své 
smrti byl Václav prohlášen za svatého, čímž se Přemyslovci vysoko vyvýšili nad 
ostatní příslušníky vládnoucí vrstvy a kult svatého Václava se rozšířil tak, že se jako 
„patron země České“ stal národním světcem a symbolem státní moci. Tedy asi ne 
pádný důvod k oslavě? 
 A tak skutečným svátkem české státnosti je pouze 28. říjen, i když tento je 
svátkem státu, který již neexistuje. Vrátíme-li se zase do naší minulosti, tak je 
paradoxem, že nebýt válečného konfliktu v podobě I. světové války, tak by v českých 
podmínkách nebylo co oslavovat. Našim předchůdcům se nepodařilo to, čeho dosáhli 
Uhři roku 1867: rozdělit habsburskou říši na části rakouskou a uherskou, spojenou jen 
panovníkem, zahraniční politikou a obranou. Naopak české země se měly rozdělit na 
oblasti německé a smíšené (ne české!) a ve všech se měl zavést jediný úřední jazyk – 
němčina. Teprve po vypuknutí války T.G. Masaryk v emigraci po zvážení všech 
okolností, včetně vyhlídek bojujících stran, vydal manifest „Zničte Rakousko-
Uhersko!“. Nikdy by se však tato idea tria Masaryk-Beneš-Štefánik nezdařila, kdyby 
neměla podporu jak „Dohodových mocností“, tak i zázemí vytvářených 
československých legií ve Francii, Itálii a především v Rusku. Československé legie 
se svými skoro čtyřiceti tisíci muži (včetně sedmi malokyšických občanů) a s mnoha 
oběťmi přispěly nesmazatelně právě k vítězství Dohody. Dne 28. října 1918 v Ženevě 
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začala probíhat jednání českého Národního výboru se zástupci zahraničního odboje. 
Jeho výsledkem se stala dohoda, že nově vzniklý československý stát bude 
republikou; mnohonárodnostním státem s řadou demokratických práv a svobod, 
státem, který již v době svého vzniku patřil k průmyslově nejvyspělejším státům 
střední a východní Evropy.  

Ne každý s tímto názorem bude souhlasit, ale skutečným svátkem naší 
státnosti je tak pouze 28. říjen, protože bez vniku Československa by dnes 
neexistovala ani Česká, ani Slovenská republika.   
                                                     Miroslav Oliverius 
 
Zprávy z radnice                                    
 

TURNAJ VE CVRNKÁNÍ KULIČEK, který se uskutečnil v rámci akce „Rozloučení 
s létem“ překvapil nečekanou účastí spíše starších ročníků než dětí. Díky příznivému 
počasí se všichni zúčastnění rádi vrátili do „dětských let“ a zasoutěžili si o zajímavé 
ceny. Na řádný průběh turnaje dohlížel vicemistr světa ve cvrnkání kuliček pan 
Zbyněk Fojtík, se kterým si po skončení turnaje zahrál zápas i náš vítěz v kategorii 
nad 10 let pan Jaroslav Šváb.                                      (skk) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma GA Energo technik s.r.o. oznamuje všem vlastníkům a nájemcům pozemků 
v obci, že v termínu 15. září – 10. listopadu 2012 bude v této oblasti provedeno 
opakované PŘEMĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ na vybraných stožárech VVN. 
 
Společnost ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje, že dne 5. října. t.r. bude v době od 10,00 
do 11,30 hodin PŘERUŠENA DODÁVKA ELEKTŘINY v celé obci Malé Kyšice. 
 
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE se konají ve dnech    
12. a 13. října t.r. Volební místnost v budově obecního úřadu bude otevřena v pátek 
12. října od 14,00 do 22,00 hodin a v neděli 13. října od 8,00 do 14,00 hodin. Volební 
lístky obdrží voliči nejpozději v úterý 9. října.                 (mal) 
 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU proběhne v neděli   
14. října t.r. od 9 hodin do naplnění kontejnerů (nebo do 12 hodin) na louce naproti 
ČOV. Ve stejnou dobu rádi uvítáme pomoc dobrovolníků při úklidu okolí obce.    (kuj)  



 
 
 

Dne 4. srpna t.r. oslavila své 80. narozeniny paní Hana Kleinová z ulice Míru 
v Malých Kyšicích. K tomuto životnímu jubileu i prostřednictvím Ozvěn přejeme 
oslavenkyni hodně zdraví a životního optimismu do dalších let.    (skk) 
 
 
 
 
 

Malé Kyšice, sobota 7. 7. 2012. Tento den se navždy stal významným, 
krásným a rovněž i nezapomenutelným pro nevěstu Moniku Kůrkovou z Prahy a 
ženicha Davida Zlatého z Malých Kyšic (ev. č. 108). V tento den vstoupili na 

společnou cestu životem, 
když si v zahradním traktu 
malokyšické restaurace 
LIKA řekli své manželské 
„ano“. Tento den je také 
premiérový, a tím i 
významný, pro naši obec, 
protože snoubence na 
malokyšickém katastru 
mohl oddávat (a skutečně 
oddával) starosta naší 
obce Jan Kuna. Jedná se 
o malokyšickou premiéru, 
protože se v minulosti 
obce Malé Kyšice obdobný 
případ nepodařilo 

dohledat; žádný z dřívějších starostů nebo předsedů MNV v Malých Kyšicích 
neoddával své spoluobčany. 

 
Vysoký vrch u 

Malých Kyšic, sobota  
15. 9. 2012. Druhá 
svatební premiéra na 
území naší obce se váže 
k uzavření manželství 
nevěsty Pavlíny Pokorné 
a ženicha Martina Štorka, 
obou z Unhoště. Tito byli 
oddáni MUDr. Petrem 
Urbanem, zastupitelem 
města Unhoště, přímo na 
zalesněné plošině 
Vysokého vrchu. Skutečně 
se asi jedná o první 
doloženou svatbu, která 
kdy byla uzavřena na 
nejvyšším přírodním bodě 
kladenského okresu.  

VÝZNAMNÉ VÝROČÍ 

MALOKYŠICKÉ PREMIÉRY:  2x SVATBA 
 



 
 
Oběma manželským párům si dodatečně prostřednictvím i našich Ozvěn 

dovolujeme popřát hodně štěstí, radostí a především lásky. Dříve i dnes stále platí 
výrok českého spisovatele, novináře a dramatika Josefa Kajetána Tyla: „Žeňte se 
Čechové, ať jsou Češata!“ Věřme, že právě oni jednou – po společně prožitých letech 
– budou rádi vzpomínat na svůj svatební den, ve který společně vykročili do života 
právě od nás: z Malých Kyšic. 
                                                 (oli) 
 
 
 
 
 

Dne 27. srpna t.r. jsme se rozloučili s paní Helenou Holou z Malých Kyšic       
č. p. 146. Čest její památce!                     (skk) 

 
 

 
  
 
 

Stavba, oficiálně nazvaná „Malé Kyšice – splašková kanalizace + ČS1 a 
ČS2“, byla započata v srpnu loňského roku. Při stavbě došlo k rozšíření stávající 
kanalizační sítě do dalších částí obce. Konkrétně došlo k prodloužení kanalizačního 
řadu o 1.815 metrů. Špatný stav přečerpávací stanice v Borové ulici nedovolil její 
využití při rozšíření kanalizační sítě. Proto byla v téměř stejném místě vystavěna nová 
plně funkční přečerpávací stanice označená ČS2. Další přečerpávací stanice 
označená ČS1 byla vybudována v Jasmínové ulici. 

S celkovým rozpočtem 15.710.499,91 Kč (bez DHP), vyhrála výběrové řízení 
na stavbu společnost FISA s.r.o. (nyní přejmenovaná na JIPE s.r.o.). Obec vynaložila 
ze svých prostředků 3.150.499,91 Kč. Ministerstvo zemědělství poskytlo v rámci 
programu „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ dotaci ve výši 
10.990.000,- Kč a Středočeský kraj vyčlenil z rozpočtu Středočeského Fondu 
životního prostředí a zemědělství 1.570,000,- Kč na dofinancování uvedené akce. 
V průběhu prací se vyskytly nepředvídané výdaje, uhrazené z finančních prostředků 
obce, které navýšily celkový plánovaný rozpočet o 400.529,- Kč (bez DPH).  

Kolaudačním řízením, které provedl Magistrát města Kladna – odbor životního 
prostředí, nebyly zjištěny žádné nedostatky, proto mohl být dne 14. 9. 2012 vydán 
kolaudační souhlas. Ode dne jeho vydání je tedy možné začít připojovat 
nemovitosti do nově vybudované kanalizace. 

Závěrečnou fází stavby bude asfaltování povrchů v ulicích, kde stavba 
probíhala. V některých ulicích lze očekávat nové povrchy během následujícího 
měsíce. Z technických důvodů však nebudou do konce letošního roku kompletně 
hotové povrchy ve všech dotčených ulicích. Prohlubně a jiné nerovnosti budou 
zavezeny, ale konečná úprava povrchů asfaltováním bude provedena až 
v nadcházejícím roce. 

Uvedená akce stála naši obec nemálo úsilí, věnovali jsme ji spoustu času i 
financí, proto věříme, že napomůže ke zlepšení jak životní úrovně většiny obyvatel 
obce, tak přispěje ke spokojenosti všech. 
 
                                                                                                Jan Kuna, starosta obce 

KANALIZACE – DÍLO JE DOKONČENO 

ODEŠLA S HLASEM ZVONU 
 



Na aktuální téma 
 
 
 

Pojedete-li v současné době osobním autem na ruzyňské letiště, tak při 
nedodržení patnáctiminutové čekací doby nebo při dvojím projetí tamním parkovištěm 
během jedné hodiny vypláznete rovných 100,- Kč, protože je na to vydané nařízení. 
Nevím, kdo toto nařízení vydal, kdo ho schválil, nevím ani, zda toto parkoviště vlastní 
stát nebo nějaký soukromý podnikatel, ale „stovka“ vám za nedodržení uvedených 
podmínek zmizí z peněženky stejně, jako když si v dnešní době v Česku peněženku 
bezpečně neohlídáte.  
 Ať je vlastníkem nebo provozovatelem parkoviště kdokoliv, tak mi dáte 
zapravdu, on těží z toho, že každý kdo parkoviště k průjezdu použije, někoho odváží 
nebo někoho veze k letecké přepravě. Kdyby této nebylo, tak by si na parkovišti mohl 
klidně pěstovat brambory nebo hrát 
gorodky, protože by mu prázdný pozemek 
jinak byl k ničemu. Na druhé straně, a to i 
v době, kdy právě píši tyto řádky, přes naši 
obec přelétají desítky, či dokonce stovky 
letadel, které nás obtěžují tím, že svým 
neustálým hlukem narušují náš klid. A tak 
se ptám, proč by obec nemohla přijmout 
obecně závaznou vyhlášku č. XY, o přeletu 
vzdušným prostorem nad katastrálním 
územím obce Malé Kyšice? Představte si, 
jak by se nám „vylepšil“ obecní rozpočet, až by vyhláška stanovila, že za každé 
přeletivší letadlo nám náleží stokoruna. Že by vydání takovéto vyhlášky zákon 
zakazoval? To možná bude vědět pan starosta, já to nevím. 
 Vypadá to jako legrace, ale ona by to zase taková legrace nebyla! Provozovatel 
letiště by schválenou vyhlášku napadl a věc by projednával krajský úřad. Ten by ji 
v bázni sobě vlastní určitě pozastavil a následovalo by řízení u Ústavního soudu. Tam 
někde v Brně bychom kauzu prohráli, protože by nám bylo vysvětleno, že 
projednávaná věc nespadá do kompetence obce a kdyby spadala – nedej Bože! – tak 
by se určitě našel jiný důvod ke zrušení. (Připomeňme si malokyšickou OZV, o volném 
pobíhání psů, která je nám na 99 % k ničemu, protože četní volně pobíhající psi po 
obci volně nepobíhají, oni – podle nějakého soudního výkladu – se dopouštějí „úniku“, 
a tak není v pravomoci obce tyto případy podle schválené OZV projednávat.)  

Opětovně konstatuji, že to není z mé strany legrace, ale taková je realita. Proto 
milí zastupitelé, raději nic neprojednávejte a neschvalujte, neb by to byla práce zcela 
zbytečná… až na to, že naše prohra u Ústavního soudu v Brně by možná mohla 
někoho kompetentního zajímat a ten by potom mohl zkoumat, že i to „ruzyňské 
parkovné alá 100,- Kč“ je zhovadilost. A my, malokyšičtí občané, raději seďme na 
svých zahrádkách, hleďme k nebi za burácejícími motory letadel a – nedej Bože! – 
abychom pro někoho museli jet a vyzvedávat ho na ruzyňském letišti!                    (oli) 
 
 
Z osobností Unhošťska 
 
 
 

Vojenský historický ústav v Bratislavě při přípravě publikace o elitě 
československé armády se v první polovině tohoto roku obrátil o upřesnění některých 
údajů na Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti, a protože se jednalo o věc 

ZAPOMENUTÝ GENERÁL 

NE LEGRACE, ALE REALITA 



zapomenutého rodáka z Poteplí, byl jsem požádán o součinnost i já z pozice kronikáře 
obce. Dotazy se týkaly osoby ANTONÍNA HOŠKA, rodáka z Poteplí. V našich 
malokyšických podmínkách se již o jmenovaném nepodařilo nic dohledat; 
pravděpodobně se v Poteplí koncem 80. let 19. století jen narodil, ale v pozdějším 
věku se zde nezdržoval. Protože se však jedná o osobu, která díky svému narození 
má vztah ke stávajícímu katastrálnímu území naší obce, dovolil jsem si o případně 
zjištěné údaje požádat jak pracovníky Melicharova vlastivědného muzea, tak i VHÚ 
v Bratislavě. Oběma institucím za kladné vyřízení této žádosti také prostřednictvím 
našich Ozvěn děkuji. 
 Antonín Hošek se podle své osobní (služební) karty narodil dne 28. června 
1888 v Poteplí (pol. okres Kladno), domovskou obcí však patřil do Lán (v pol. okrese 
Slaný). Absolvoval reálné gymnázium v Rakovníce. Ještě před I. světovou válkou 
vystudoval Höhere -Veterinär-Schule ve Vídni, kdy diplom mu byl udělen 21.8. 1912. 
Vstoupil do služeb armády, což dokládá záznam o jeho povýšení do hodnosti poručíka 
dne 1.4. 1912. Zároveň byl jmenován mladším zvěrolékařem Ulanen-Regiment Nr. 12 
a v prosinci toho roku se stal zvěrolékařem Train-Bataillon Nr.15. Po vypuknutí I. 
světové války byl přednostou veterinářské služby 9. Gebirgs-Brigade na srbské frontě, 
od září 1915 působil ve funkci velitele Feld-Veterinär-Hospital Nr. 101 německé 
armády a v dubnu 1917 byl jmenován přednostou veterinární služby Etappen-
Kommando Macedonien a od prosince 1917 stál v čele Feld-Veterinär-Hospital 
Serbien: v té době dosáhl hodnosti nadporučíka veterináře.  
 V listopadu 1918 Antonín Hošek vstoupil do československé branné moci a stal 
se referentem veterinářské služby štábu Zemského vojenského velitelství pro Čechy, 
od června 1921 působil jako veterinářský referent 17. oddělení Ministerstva národní 
obrany (MNO), od března 1922 zastával stejnou funkci, ale v 35. oddělení MNO a 
v květnu 1926 se stal přednostou veterinářské služby velitelství První divize. Od 
března 1931 zastával funkci přednosty veterinářské služby Zemského vojenského 
velitelství v Praze. Dne 1.7. 1936 mu byla udělena generálská hodnost. 
 Za branné pohotovosti státu na podzim roku 1938 působil jako přednosta 
veterinářské služby Hlavního velitelství, po okupaci českých zemí Hitlerovským 
Německem byl jmenován náměstkem ředitele pražských jatek. Od léta 1944 
spolupracoval s odbojem a za pražského povstání v květnu roku 1945 řídil zásobování 
povstaleckých jednotek. Po osvobození ČSR byl v srpnu 1945 jmenován přednostou 
veterinářské služby na MNO, ale již v srpnu roku 1946 byl penzionován. Tímto údajem 
informace o gen. Antonínu Hoškovi končí, neznáme žádné údaje o jeho rodině, 
dokonce nebylo dohledáno ani místo, ani datum jeho úmrtí. Bohužel, nepodařila se 
zajistit žádná fotografie, ze které by byl vzpomínaný potepelský rodák identifikován. 
Dovoluji si požádat čtenáře Malokyšických ozvěn o případné sdělení jakékoliv další 
informace, pokud by jim cokoliv ze života Antonína Hoška bylo známo. 
 
(Zpracováno podle osobní karty jmenovaného a publikace: Sluka V., Fidler J., Encyklopedie 
branné moci Republiky československé 1920-1938, Praha, Libri 2006, s. 267) 
 
                                                                       Miroslav Oliverius, kronikář obce 
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