
 
Komentář                      
 
 
 Mnozí návštěvníci naší obce nám závidí její polohu v rekreační oblasti, v lesích, 
které ji v podstatě „chránily a chrání“ před všemi těmi technickými, ale i chemickými a 
jinými vymoženostmi, spojenými se zemědělským hospodařením a podnikáním. 
Můžeme se také pochlubit tím, že jsme byli jednou z prvních obcí v kladenském 
okrese, která měla k většině rodinných domů zaveden jak vodovodní a kanalizační řád 
s čistící stanicí odpadních vod, tak i zde byla v plném rozsahu realizována 
plynofikace.  

Na druhé straně si však málokdo uvědomí, že ale v okresním měřítku jsme 
patřili a patříme k těm „malým“ obcím, a to co do počtu jak domů s čísly popisnými, tak 
zákonitě i co do počtu trvale hlášených obyvatel. S tím vším souvisí nejen rozsah 
obecního majetku, ale především i výše finančních dotací, které jsou obcím pro jejich 
potřeby přidělovány.  

Stávající zastupitelstvo, které v roce 2007 po půlročním „bezvládí“ vstupovalo 
do dodatečných voleb si předsevzalo, že naváže na dosažené výsledky svých 
předchůdců a do svého volebního programu si mimo jiné stanovilo nejen pokračovat v 
další výstavbě obce, ale také rozvíjet zájmovou činnost a vyžití jejích občanů – 
především se zaměřením na mladou generaci. Nechci uvádět, jak složitě se mu 
podařilo zajistit dotace na vybudování přečerpávací stanice, na pokračování výstavby 
kanalizační sítě v rekreační zástavbě a finance na zřízení mateřské školy, chci 
připomenout, že na úkor takovýchto obecně-prospěšných akcí se mu ve skutečnosti 
do dnešních dnů nepodařilo vybudovat sportovní hřiště, které by mohli využívat 
všichni malokyšičtí sportumilovní zájemci, hlavně ti mladí. 

Po tříletém pronajmutí louky a po jejích úpravách na jižní straně obce (u ČOV) 
se zastupitelstvu podařila s Vojenskými lesy a statky ČR, s. p. uzavřít kupní smlouva, 
na základě které tato louka přešla do vlastnictví obce. A teď vyvstávají otázky: Jak ji 
účelově využít? Jak s ní naložit, aby na jedné straně ve vztahu ke všem voličům z 
obce byla splněna předsevzetí zastupitelů, ale na druhé straně, aby byl co nejméně 
dotčen stávající stav, popřípadě nebylo narušeno sousedské soužití s vlastníky 
sousedících nemovitostí? Samozřejmě nezanedbatelnou podmínkou na realizaci 
čehokoliv jsou finance!  

Ve čtvrtek dne 8. listopadu t. r. se v rámci konané schůze zastupitelstva obce o 
této problematice diskutovalo, a to skutečně věcně, kultivovaně, bez emocí všech 
zúčastněných. Nepřijímaly se žádné konečné závěry, sondovalo se, jaké jsou potřeby, 
jaké jsou na věc názory, zda by bylo důležitější to, či ono. A také se odhadovalo, kolik 
by to, či ono asi stálo! 

Padaly návrhy různé: Vybudovat samotné sportovní hřiště? Nebo víceúčelové 
hřiště s umělým povrchem? Proč k tomu hřišti – třeba v další etapě – nepostavit objekt 
mateřské školy? (Ten stávající vyhovuje, ale bude vyhovovat i v roce 2019, kdy má 
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skončit již dnes nemalý nájem?) Bylo konstatováno, že ve věci vhodného využití 
tohoto, dnes již obecního, pozemku bude s občany jednáno znova a znova a teprve 
potom zastupitelé rozhodnou. Nebudou mít lehký úkol, protože mohou přijít další 
návrhy: I u nás občané stárnou! Proč nezvážit vybudování třeba sociálního domu pro 
seniory? Stárne i budova obecního úřadu, přestože právě teď je modernizována. Není 
tu důvod nechat postavit jak zmiňovanou mateřskou školu, tak i do společného 
objektu zahrnout kanceláře obecního úřadu? A nebo přetrvá původní záměr na 
vybudování sportoviště, ale třeba i s kabinami na převlékání, popř. i s místností pro 
správce?  
 Věřme, že se najde vhodné řešení! Nezávidím však členům našeho 
zastupitelstva; již dnes je zřejmé, že se asi nezavděčí všem. Proto, jak se v Čechách 
říká: „A teď babo, raď!“                                              Miroslav Oliverius 
 
Zprávy z radnice                                    
 
UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO MÍSTA. Od 1. prosince 2012 do 31. března 2013 bude, jako 
každoročně, uzavřeno sběrné místo u čistírny odpadních vod. Vstup bude možný 
pouze po předchozí domluvě na tel. 312 698 813.       (kžp) 
 
V sobotu 1. prosince 2012 pořádá Obec Malé Kyšice ve spolupráci s mateřskou 
školou v restauraci LIKA od 15,00 hodin MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU pro děti. 
Připravena je  spousta her a soutěží o sladké odměny a možná přijde i Mikuláš. Od 
19,30 hodin volně navazuje mikulášská akce pro dospělé.      (skk) 
 
PREZIDENTSKÉ VOLBY. Prezidenta půjdeme volit přímo, a to v pátek 11. a v sobotu 
12. ledna 2013. Případné druhé kolo, pokud si prezidenta v prvním kole nezvolíme, se 
bude konat o dva týdny později. Bližší informace o organizaci „prezidentských voleb“ 
v podmínkách naší obce přineseme v příštím čísle Malokyšických ozvěn.             (mal) 
 
 
 
 

Dne 3. listopadu 2012 zemřela a dne 8. listopadu t. r. jsme se rozloučili s paní 
Janou Strnadovou, roz. Pinknerovou z Malých Kyšic č.p. 55.                                                                     
                                                                                              Čest její památce!      (skk) 
 
 
 
 
 

Ve dnech 12. a 13. října 2012 v České republice proběhly volby do 
zastupitelstev krajů. Ve Středočeském kraji bylo zaregistrováno 21 volebních stran a 
hnutí, kterým voliči na úrovni STŘEDOČESKÉHO KRAJE, OKRESU KLADNO a 
OBCE MALÉ KYŠICE rozdělili hlasy takto: 
 

Čís. Volební strana / hnutí KRAJ 
celkem 

KRAJ 
v % 

OKRES 
celkem 

OKRES 
v % 

OBEC 
celkem 

OBEC 
v % 

3 „Sdruž. nestraníků“ 11 115 03,17 1 360 03,35 8 06,66 
7 Volte Pravý Blok… 5 452 01,55 655 01,61 14 11,66 

16 Strana soukrom.ČR 1 579 00,45 125 00,30 0 00,00 
19 SUVERENITA… 5 311 01,51 590 01,45 0 00,00 
22 Nár.socialisté-lev… 896 00,25 91 00,22 0 00,00 
29 TOP 09 a Starost. .. 40 981 11,71 2 618 06,56 8 06,66 

ODEŠLA S HLASEM ZVONU 

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 



30 Věci veřejné 2 226 00,63 155 00,38 0 00,00 
31 ZMĚNA 2012 2 636 00,75 604 01,49 0 00,00 
43 Kom. strana Č a M 71 975 20,57 9 905 24,44 19 15,83 
51 Strana zelených 9 071 02.59 883 02,17 11 09,16 
52 Středočeši 2012.cz 2 801 00,80 293 00,72 1 00,83 
60 Česká str. soc. dem. 76 255 21,79 9 587 23,66 14 11,66 
68 Koal. KDU,SNK,N 10 764 03,07 696 01,71 1 00,83 
70 Občan. dem. strana 64 101 18,32 8 476 20,91 26 21,66 
77 Strana svob. občanů 8 236 02,35 906 02,23 2 01,66 
78 Hn. na podp. DH 5 744 01,64 319 00,78 3 02,50 
80 Děl. str. soc. sprav. 3 444 00,98 485 01,19 0 00,00 
83 Kom. str. Českosl. 2 862 00,81 463 01,14 6 00,50 
88 UNP-STŘED. 2012 4 986 01,42 340 00,83 1 00,83 
91 SPO ZEMAN…… 8 744 02,49 807 01,99 3 02,50 
93 Česká pirát. strana 10 617 03,03 1 117 02,75 3 02,50 

 

VOLBY Okrsky 
celkem 

Okrsky 
zpr. % 

Voliči 
v sezn. 

Vydané 
obálky 

Voleb. 
účast% 

Odevzd. 
obálky 

Platné 
hlasy 

% pla. 
hlasů 

KRAJ 2 055 100 % 1006408 366 816 36,45 366 114 349796 95,54 
OKRES 211 100 % 127 736 42 196 33,03 42 124 40 518 96,19 
OBEC  1 100 % 319 126 39,50 126 120 95,24 
                                                                         (zpracováno podle údajů MV a ČSÚ – oli)                                                    
 
Poděkování: Děkuji členkám okrskové volební komise ve složení: Eva Kunová – 
předsedkyně, Věra Doušová, Lada Horská, Klára Davidovičová, Petra Fričová; její 
zapisovatelce Ing. Lence Markupové, jakož i všem malokyšickým voličům, kteří se na 
hladkém průběhu uvedených voleb v naší obci podíleli. 
                                                                                                 Jan Kuna, starosta obce 
 
Vlastivěda   
 
 
 

V každém městě i v každé obci, a ne jinak je tomu také u nás v Malých 
Kyšicích, orientaci jak místních obyvatel, tak především nově příchozích mohou 
usnadňovat jednak “úřední“ pojmenování ulic a jednak místní nebo pomístní názvy, či 
lokální označení.  

Místní názvy jsou jména obcí, jejich čtvrtí a částí nebo jen pojmenování určité 
části nebo lokality. Pomístní jména jsou potom jména všech pevně fixovaných objektů 
v obci nebo v okolní krajině. Ve skutečnosti jde o označení pozemků, terénních 
útvarů, vodstva, komunikací, význačnějších objektů ad.  

Původ místních a pomístních jmen se vztahuje k určité době, která však už 
není přesně určitelná. Jsou pevně vázána na konkrétní místo nebo objekt a vypovídají 
o stavu jazyka v době svého vzniku. Podstatné je, že se předávají  z generace na 
generaci; dříve především v mluvené a následně i v psané formě. 

Stará pomístní jména často bývají – to již v novější době – přebírána za 
oficiální názvy ulic a veřejných prostranství. A jména ulic, jejich historie, zachycují 
život nejen obce, státu, ale někdy i celého světa. V jejich jménech se odráží charakter 
doby, často i její oblíbenci – tedy oblíbenci toho kterého režimu, charakter krajiny, 
zaměstnání lidí a mnoho dalšího, čím v určitě době společnost žila a jaké hodnoty 
vyznávala.  

MALOKYŠICKÉ ULICE A MÍSTA POMÍSTNÍ 



Bohužel ne všechny pomístní názvy se uchovají v paměti lidí, neboť s jejich 
odchodem někdy upadnou v zapomnění. Z uvedeného důvodu se budeme snažit 
čtenářům Malokyšických ozvěn jednak připomenout dostupné místní a pomístní 
názvy, které se dochovaly jak v naší obci, tak i v jejím okolí, a jednak se také 
pokusíme o vysvětlení jejich významu, popř. i vzniku. Náš záměr by nebyl úplný, 
kdybychom neuvedli identifikaci místa, ke kterému se bezprostředně ten který název 
nebo pojmenování váže.  

V naší obci (včetně její části s rekreačními objekty v jižní části) je v současné 
době pojmenováno 30 ulic. I k významu jejich jmen se chceme postupně vrátit. 
Zároveň si uvědomujeme, že ne všechna jména nebo názvy nám jsou známy, proto 
se tímto obracíme na své čtenáře – především na ty dříve narozené – aby nás 
kontaktovali pokud na cokoliv zapomeneme nebo to z důvodu neznalosti uvedeme 
nepřesně. 

Dnes pojednáme o místních (úředních) názvech, které by nám – malokyšickým 
občanům – měla být známa, a to jak po stránce významové, tak i historické: 

Obec MALÉ KYŠICE se rozkládá na jednom katastrálním území o rozloze 
418,80 ha. Skládá se z jedné části (Malé Kyšice), do které dále spadají dvě místní 
části (osady), a to Poteplí a Hřebenka, jejichž větší část je součástí města Unhoště. 

Název Malé Kyšice má značit ves lidí Kychových, kdy osobní jméno Kych bylo 
asi domáckou zkratkou osobního jména Kylian (jako např. Pech z Petr, Šich ze Šimon 
nebo Vach z Václav). Jméno Kyšice je shodné se jménem blízké obce Kyšice, i když 
v minulosti tehdejší osada Malé Kyšice s touto obcí (vsí) neměla nic společného, 
neboť vznikla v sousedství obce Horní Bezděkov, ke které až do roku 1923 spadala. 
Přívlastek „Malé“ charakterizuje velikost obce (tehdejší osady) a je rozlišujícím prvkem 
v návaznosti na název zmiňované obce Kyšice, lidově zvané „Velké Kyšice“.    

Pomístní názvy pro naši obec „Na Chaloupkách“ nebo „Kyšické Chaloupky“ 
připomínají obydlí zakladatelů obce (dřevorubců a uhlířů), kteří na území dnešní obce 
přebývali v dřevěných staveních – chaloupkách a koncem 17. století se tak měli stát 
jejími zakladateli. 

Název Poteplí, dříve psaný v různých variantách: Poteply, Podteplí nebo 
německy Potepl, se vztahuje k osadě, rozkládající se při potoku Leděnice (Kačáku), a 
to kolem Potepelského (Proškova) mlýna. Název měl vzniknout pro místo, na kterém 
se usadili lidé, a toto místo (snad osada) mělo ležet „pod teplým“ (vrchem?) nebo „pod 
teplou“ (strání?).  

Název Hřebenka byl převzat po smíchovské místní části „Hřebenka“, a to ve 
třicátých letech minulého století, kdy si na zalesněném hřebenu (nad údolím Kačáku) 
v převážné většině smíchovští občané nechali postavit rekreační vily. Příjezdová cesta 
je hranicí mezi katastry Unhoště a Malých Kyšic. Dne 26. listopadu 2007 se 
zastupitelstvo obce Malé Kyšice usneslo, že tato hranice – v podobě ulice ponese 
název „Hřebenka“.                  (pokračování příště – oli) 

 
(Zpracováno podle: Vykouk Jaroslav, Kladenský tulák, vyd. Sládečkovo vlastivědné muzeum 
v Kladně, Kladno 2009. Oliverius Miroslav, Na Kyšických Chaloupkách, vyd. Obec Malé 
Kyšice, Malé Kyšice 2008.) 
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