
 
Komentář                      
 
 

 Rok 2012 se přibližuje ke svému konci; budeme zase 
o rok starší, protože čas byl, stále je a bude neúprosný, i 
když asi ke všem je stejně spravedlivý. My dnes prožíváme 
svůj dnešek, lamentujeme sice nad „dobou“, která se nám 
nezdá být zase tak veselá; někteří řeknou: „… bývalo hůř! 
Proč si stále jen stěžovat?“ Jiní si neodpustí poznámku: 
„Mohlo by být, a snad nebude, ještě hůř!“ Blíží se však doba 
vánoční, proto právě teď hoďme všechny své starosti za 
hlavu a těšme se na svátky, které by nás měly zastihnout 
v pohodě, klidu a míru. 

  V této poklidné předvánoční době vzpomeňme také na všechny své příbuzné a 
další osoby nám blízké, se kterými jsme bývali rádi, ale s mnohými již nebudeme moci 
usednout ke štědrovečernímu stolu. Vzpomeňme také na radostné, ale třeba i méně 
radostné události, které jsme v minulosti o Vánocích nebo při silvestrovské noci prožili. 
S přihlédnutím k blížícímu se výročí v podobě 270 let si dovolím připomenout události 
(promiňte, že nebudou vůbec radostné a veselé), které na Unhošťsku prožívali naši 
předchůdci v prosincových dnech roku 1742. 
 Při válkách o dědictví rakouské proti dědickým nárokům Marie Terezie stáli jak 
Prusové, Sasové, Bavoři, tak i Francouzi. Dne 26. listopadu 1741 francouzská, 
bavorská a saská vojska dobyla po předchozím obléhání Prahu, ve které se Francouzi 
usídlili na celý dlouhý rok. Přestože se k místnímu obyvatelstvu chovali celkem 
korektně, tak toto díky jejich zdlouhavému pobytu trpělo (především na venkově 
v okolí Prahy) rekvírováním potravin, dobytka, drůbeže, obilí i píce. K nepatrnému 
obratu začalo docházet v měsících srpen-prosinec roku 1742, kdy habsburská armáda 
začala vytlačovat bavorská a francouzská vojska z Čech. Nejdříve však došlo 
k uzavření obléhacího kruhu kolem pražských měst, kdy habsbursko-lotrinské 
dělostřelecké baterie soustředily svoji palbu jednak proti městským hradbám a jednak 
i proti opevněnému francouzskému ležení. Ceny potravin během obléhání stouply 
neuvěřitelným způsobem a všeobecnému hladu padlo za oběť na osm tisíc koní. 
Zoufalá situace přiměla podstatnou část Francouzů, aby i za cenu těžkých ztrát 
v první polovině měsíce prosince roku 1742 prorazili kruh obléhatelů a podle tajného 
rozkazu se pokusili stáhnout k Chebu. 
 Do této doby se řadí událost, která se do povědomí místních lidí na Unhošťsku 
zapsala - nesprávně - jako „Bitva na Šibenci“. Ač se blížil čas vánoční, tak Francouzi 
začali nejdříve podnikat výpady do okolí obklíčené Prahy, aby se nejen zásobili, ale 
aby získali i pokrývky a šatstvo. (Záznamy dokládají přepadení usedlostí v Lidicích, 
Jenči, ale i jinde.) Konečně dne 16. prosince 1742 francouzská vojska vyrazila branou 
sv. Markéty z Prahy směrem na Břevnov, Bílou Horu, Hostivice. Rakouští panduři a 
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husaři, tedy lehká jízda, pod velením Kristiana knížete z Lobkowitz zahájili intenzivní 
sledování ustupujících francouzských jednotek. Tyto potom byly napadány ze zálohy. 
K jednomu takovémuto střetu - regionální unhošťský historik František Melichar se 
zmiňuje „o krvavé seči“- mělo dojít dne 17. prosince 1742 právě u Šibence (mezi 
Malým Přítočnem a Unhoští). Další - vážná - srážka se pak udála ve stejný den u 
Tuchlovic, kde po průchodu vsí na Francouze zaútočili ze severu rakouští kyrysníci 
v síle asi čtyř tisíc jezdců. Útok byl sice s vypětím všech sil odražen soustředěnou 
palbou pěchoty, ale zdejší srážka byla ve srovnání s tou u Šibence mnohem prudší. 
Ztráty u francouzského vojska během ústupu z Prahy do Chebu byly strašlivé: celkem 
mělo zahynout nebo mělo být zajato na deset tisíc Francouzů. Za ústupu však byly 
hrozivější než nepřítel krutý mráz, hlad a nemoci, jimž nakonec podlehlo více vojáků, 
než-li jich padlo v boji.  
 Taková smutná je tedy minulost i našeho Unhošťska. Bez ohledu na to, zda po 
270 letech budeme francouzské vojáky považovat za agresory nebo zda nad nimi 
projevíme lítost, tak se především musíme pozastavit nad skutečností, že tehdy v 
předvánočním čase roku 1742 nejen v našem kraji zbytečně hasly životy mladých lidí. 
Díky dobyvačné válce evropských mocností velké množství francouzských vojáků již 
nikdy nespatřilo svoji slunnou vlast.  
                                                                               Miroslav Oliverius, kronikář obce 
 
Zprávy z radnice         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
K PROTAHOVÁNÍ A UKLÍZENÍ SNĚHU. S blížícím se zimním obdobím naše obec, 
tak jako v minulých letech, uzavřela pro případ sněžení smlouvu na protahování ulic 
plužnou soupravou. Upozorňují se proto všichni majitelé jak nákladních, tak i 
osobních motorových vozidel parkujících v obvodu obce Malé Kyšice, aby tyto během 
zimních měsíců neparkovali na veřejných komunikacích, a tak umožnili hladký průjezd 
soupravě. Zároveň se obracíme se žádostí na všechny vlastníky nemovitostí, aby 
v době sněžení obci pomohli se shrabáváním sněhu na chodnících před svými 
nemovitostmi. 

                                          Za pomoc i pochopení děkuje Jan Kuna, starosta obce 
 
Upřesnění konání VOLBY PREZIDENTA. Volební místnost v obci Malé Kyšice bude, 
jako obvykle, zřízena v budově obecního úřadu a bude otevřena v pátek 11. ledna 
2013 od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8,00 do 14,00 hodin. 
Volební lístky obdrží voliči nejpozději 8. ledna 2013.        (mal) 

P O ZV Á N K A  
 

V zastoupení obce MALÉ KYŠICE si dovoluji pozvat 
všechny malokyšické spoluobčany na 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, 

které se bude konat v restauraci „LIKA“ v Malých Kyšicích 
v pondělí dne 17. prosince 2012 od 18 hodin. 

*  *  * 
Program: 1) Zahájení 2) Změna rozpočtu 2012 3) Rozpočet 2013 4) Zápis do 

kroniky obce za rok 2011 5) Prodej pozemku parc. č. 461/164 v k. ú. Malé Kyšice 
6) Smlouva o zřízení věcného břemene k části poz. p. č. 476/5 a 476/8 v k. ú. Malé 
Kyšice 7) Smlouva o uzavření sml. budoucí o zřízení věc břemene „Malé Kyšice, 
kNN, Sadová, p. č. 479/97“ 8) Odpisování majetku 9) Inventarizace 10) Návrh na 

usnesení 11) Různé a diskuse 12) Závěr. 
Jan Kuna, starosta obce 



POPLATKY NA ROK 2013. Termín pro úhradu poplatků je stanoven od 2. ledna 
2013 do 28. února 2013. Poplatky je možné hradit v hotovosti v úředních hodinách 
obecního úřadu (PO 15,00 – 17,00 hod., ST 16,00 – 18,00 hod.), bezhotovostním 
převodem na bankovní účet obce č. 26726141/0100 nebo složenkou (k dispozici na 
obecním úřadě).  
Poplatek za psa činí 70,- Kč za jednoho psa (v objektu s č. p. nebo č. ev.) a za 
každého dalšího psa se poplatek zvyšuje na 140,- Kč.   
Variabilní symbol: 1341, specifický symbol: číslo domu. 
Poplatek za komunální odpad: pro vydání známky na svoz komunálního odpadu je 
třeba odevzdat (doručit) obecnímu úřadu vyplněné „Prohlášení plátce“ (viz. příloha, 
popř. je prohlášení k dispozici na obecním úřadě, a nebo je možné jej vytisknout 
z internetových stránek www.malekysice.cz.) 
Druhy známek: 

Známka Interval svozu komunálního odpadu Poplatek 
Červená 1 x týdně 1 860,- Kč* 
Zelená 1 x týdně v zimě, 1 x  za 2 týdny v létě 1 500,- Kč* 
Žlutá 1 x za 2 týdny    990,- Kč-* 
Modrá 1 x týdně v zimě    990,- Kč* 
Jednorázová Dle potřeby plátce, minimální počet: 10 známek 55,- Kč/1 ks 

* Uvedená cena se může v průběhu roku 2013 měnit v závislosti na aktuální výši daně 
z přidané hodnoty. 
Variabilní symbol: 21113722, specifický symbol: číslo domu. 
Stočné se v současné době hradí Středočeským vodárnám, a.s. Vlastníci nemovitostí 
v ulicích, kde došlo k rozšíření kanalizační sítě (Sadová, Polní II, Bezová, Jasmínová, 
Dlouhá a Jabloňová), budou hradit stočné obci, a to až v roce 2014 (zpětně za rok 
2013).                  (kuj) 
 
VÝZVA K OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA. V obci Malé Kyšice je v současné době 
zaměstnán jeden pracovník na úklid obce, dotovaný úřadem práce. Náplní jeho 
činnosti je zametání veřejného prostranství, vynášení košů, sekání trávy a v zimním 
období zejména odklízení sněhu. Vzhledem k nárůstu a náročnosti práce se obec 
rozhodla zaměstnat na obdobném místě dalšího pracovníka. Případní zájemci o práci 
se mohou hlásit v úředních hodinách na obecním úřadě.       (kuj) 
 
 
 
 

Během roku 2012 se v rodinách našich malokyšických spoluobčanů narodili a 
tím jsou nejmladšími občánky obce: 
 
- dne 23. července 2012 manželům Žanetě a Pavlu Míškovým z č.p. 166 syn Šimon, 
- dne 9. srpna 2012 manželům Iloně a Davidu Slovákovým z č.p. 154 syn Vít, 
- dne 26. října 2012 Lence Valouškové a Martinu Hýbkovi z č.p. 101 syn Martin, 
- dne 28. října 2012 manželům Lucii a Kamilu Urbanovým z č.p. 109 syn Adam, 
- dne 8. listopadu 2012 manželům Tereze a Aleši Novákovým z č.p. 91 syn Jakub. 
 

Rodičům blahopřejeme a novorozencům přejeme hodně štěstí a radostí v 
životě.             (ssk) 
 
 
 

NAŠI NEJMLADŠÍ OBČÁNKOVÉ 
 



 
 
Do Školního vzdělávacího programu naší MŠ jsme ve školním roce 2011/2012 

zařadily celoroční projekt „Medvěd Světoběžník“. Medvěd Světoběžník je plyšový 
medvídek, kterého si děti braly domů na jeden týden. Rodiče pobyt medvěda v rodině 
dokumentovali fotografiemi, které lepili do společného alba. Světoběžník s dětmi 
chodil například k zubaři, na očkování, na návštěvy příbuzných. Někteří rodiče 
přiznali, že je Světoběžník motivoval k uskutečnění výletů, exkurzí i jiných aktivit.  

Medvěda Světoběžníka jsme tedy i my učitelky musely vzít na náš výjezd po 
institucích EU. Hned po návratu jsme děti seznámily s pobytem Světoběžníka v 
zahraničí prostřednictvím fotografií na interaktivní tabuli a rodičům jsme poskytly k 
nahlédnutí získané materiály. 

V září jsme zařadily do Školního vzdělávacího programu čtrnáctidenní projekt o 
Evropské unii. Během prvního týdne projektu umísťovaly děti na magnetickou tabuli 
pohledy, mapky a fotky ze svých prázdninových cest po zemích EU kolem dětské 
mapy Evropy z  bruselského  informačního centra. Navštívené země vyhledávaly na 
mapě a vyprávěly ostatním o zajímavých zážitcích. 

Během druhého týdne se děti seznámily s některými zeměmi EU (Česká 
republika, Slovensko, Řecko, Itálie, Španělsko), s jejich vlajkami, jazykem, hymnami  
a s jejich národními tradicemi.  

Při práci jsme využily také pracovní listy a propagační materiály o EU, které 
jsme si přivezly. Znovu jsme si všichni připomněli pobyt Světoběžníka v EU na 
interaktivní tabuli.  

Ve spolupráci s paní kuchařkou jsme připravily jídelníček „EU na našich 
talířcích“ a jídla, která si děti oblíbily, byla zařazena do běžného jídelníčku. 

Děti byly celou akcí nadšeny a nosily stále nové a nové materiály.  
O úspěšnosti projektu svědčí nejen zájem dětí, ale i to, že byl vybrán k 

prezentaci před řediteli  středních,  základních a mateřských škol Středočeského kraje  
a setkal se s velkým úspěchem. Máme radost, že naše malá školka tak přispěla k 
šíření dobrého jména Malých Kyšic.                                        Mgr. Mirka Švantnerová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V sobotu dne 1. prosince t. r. se v sále malokyšické restaurace LIKA 
uskutečnila Mikulášská zábava pro děti, kterou i letos připravila naše obec 
v součinnosti s malokyšickou mateřskou školou. Dětí se dostavilo nepočítaně a 
během průběhu této dětské zábavy panovala úžasná atmosféra. Stává se již milou 
tradicí, že se naší Mikulášské zábavy zúčastňují také děti z unhošťského dětského 

K DĚTSKÉ MIKULÁŠSKÉ ZÁBAVĚ 

Zastupitelé naší obce si dovolují pozvat 
všechny malokyšické občany a další zájemce na tradiční 

 

SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ NA VYSOKÉM VRCHU. 
 

Výstup dne 31. 12. 2012 individuálně tak, aby všichni zájemci mohli v pravé 
poledne (ve 12,00 hodin) připít na blížící se Nový rok 2013. 

 
Stejně jako v minulém roce se doporučuje vzít si sebou šampus na přípitek a 
špekáčky na opékání; ohniště s ohněm budou zajištěny. Předpokládáme a budeme 
rádi, když se společně s námi tohoto setkání zúčastní také občané z Horního 
Bezděkova a z dalších okolních obcí.                                                                  (kuj) 

 

CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE 



domova. Je potěšitelné, že na všechny dorazivší děti se i letos dostaly dárky, ale i tak 
do budoucna organizátoři musí zvážit „nějaká“ pravidla pro jejich rozdávání, a to 
z důvodu, aby některé z dětí nepřišlo zkrátka a potom neodcházelo domů zklamané.  

Do konání obdobné dětské akce v naší obci zbývá ještě dostatek času, proto 
zatím jen zmapováváme náměty ke zkvalitnění jejího lepšího průběhu i organizace 
příprav, ale i tak přivítáme jakékoliv vhodné návrhy ze strany rodičů a dalších 
malokyšických občanů, kterými by se takovéto dětské akce mohly v budoucnu (při 
jejich konání v Malých Kyšicích) zlepšit.  
        Za případné náměty nebo návrhy děkuje Kateřina Bláhová, místostarostka obce 
 

 
 
 
Na samém začátku měsíce prosince tohoto roku zastupitelstvo naší obce 

obdrželo dopis od paní Zuzany Fišerové z Malých Kyšic č.p. 170, která napsala: „… 
Ráda bych Vám poděkovala za uspokojivé vyřešení situace s přípojkami na kanalizaci 
v Jabloňové ulici. Jednání s majitelem pozemku mezi silnicí a ploty byla zdlouhavá, 
jeho požadavky nereálné, a tak jsem ani nedoufala, že se najde uspokojivé řešení, 
které by i nám umožnilo užívat výdobytku civilizace, zvaného kanalizace.“    

Paní Fišerová  dopis zakončila slovy: „Vy jste to však dokázali a za to vám patří 
velké uznání a poděkování. Myslím, že fungujete dobře a zkvalitňujete malokyšickým 
občanům život po mnoha stránkách. Přeji vám do budoucna zdraví, pohodu a 
neutuchající energii.“ 

Děkujeme pisatelce za slova uznání naší práce a věříme, že se nám v obci 
podaří splnit i další plány a úkoly, které jsme si předsevzali realizovat ke spokojenosti 
svých malokyšických spoluobčanů.   

      Za členy zastupitelstva obce: Jan Kuna, starosta 
 
Podle denního tisku 
 
 

 
Zpráva z denního tisku ze dne 24. 11. 2012: „Nejlukrativnější místo 

v sestavě hokejového Kladna při zranění Jiřího Tlustého obsadil nejmladší 
útočník v sestavě. Vedle Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance nastoupil v elitní 
formaci Rytířů proti Plzni dvacetiletý Jakub Strnad.“ Příznivcům ledního hokeje 
nemusíme tuto informaci vysvětlovat, ale pro všechny ostatní naše čtenáře si 
dovolujeme poznamenat, že Jakub Strnad je od nás z Malých Kyšic. Lední hokej hrál 
již od dětství v družstvu kladenských žáků a od té doby je členem kladenského 
hokejového klubu – dnešních Rytířů Kladno. V roce 2009 sbíral zkušenosti v kolébce 
hokeje – Kanadě. Po svém návratu se stal členem širšího kádru svého mateřského 
klubu, za který nastoupil dne 23. 11. t. r., kdy Kladno doma hostilo leadra mistrovské 
soutěže – Škodu Plzeň. Rytíři nakonec před návštěvou 4821 platících diváků 
v dramatickém zápase zvítězili 4:3 (po třetinách 3:2, 1:0, 0:1), když se jejich druhým 
gólem v 8. minutě na listinu střelců zapsal právě Jakub. Na dotaz, jak se hraje vedle 
takových hvězd, jakými jsou Jaromír Jágr nebo Marek Židlický náš šťastný střelec 
uvedl: „Je to neskutečné. Ohromná zkušenost sledovat takové hráče jak se připravují 
a co dělají na ledě.“  

Takže Jakube, blahopřejeme Ti ke sportovnímu úspěchu a věříme, že 
v kladenských barvách nezůstane jen u té „první“ branky!    

      Podle deníku PRÁVO doplnil (oli) 
 

DOPIS, KTERÝ POTĚŠIL 

ŘÁDKY NAŠÍ HRDOSTI I PÝCHY 



Všem našim občanům a čtenářům tohoto listu přeji příjemné a klidné 
prožití vánočních svátků a mnoho radosti v novém roce 2013.    
                                                                      Jan Kuna, starosta obce 
 

Vlastivěda   
 
 

(pokračování I.) 
 

V současné době máme v Malých Kyšicích pojmenováno 30 ulic, které jsou pod 
svými jmény zaneseny do centrálního registru. Většina z nich byla úředně 
pojmenována v první polovině 70. let minulého století podle návrhů členů tehdejšího 
MNV. V rámci integrace obce Malé Kyšice k městu Unhošti (1986-1990) byly názvy 
ulic: Na Louce, Na Vrškách a Za Mlýnem schváleny plenárním zasedáním MěNV 
v Unhošti dne 17. 4. 1986. O pojmenování ulice Hřebenka dne 26. 11. 2007 bylo 
zmíněno v minulém čísle Malokyšických ozvěn. 

Vyhodnotíme-li si jména ulic, tak tyto lze rozdělit do několika základních skupin. 
Ulice jsou pojmenovány podle: 

 
I. Stromů a keřů: Bezová, Borová, Jabloňová, Jasmínová a Lipová. Snad 

i Růžová – po růžích(?). 
II. Charakteristických znaků: Dlouhá, Hlavní, Krátká, Lesní, Osadní, Polní, 

Sadová, Slunečná, Spojovací, Strmá, Vyhlídková a Zahradní. Snad i 
Zelená – po barvě, která by zde měla převažovat(?). 

III. Podle polohy: Na Louce, Na Vrškách, Nad Jezem, U Jezu, 
V Zahrádkách, Za Mlýnem. Sem lze přiřadit i ulici Berounskou, která leží 
směrem k okresnímu městu Berounu. Nepřesvědčivý název nese ulice  
U Jezu, neboť tato leží na vršku a v její těsné blízkosti nejen, že se 
nenachází jez, ale ani vodní tok. 

IV. Po událostech: 5. května – v tento den roku 1945 v Praze vypuklo 
povstání pražského lidu podporované venkovem proti německým 
okupantům. Osvobození – v době, kdy byla ulice pojmenována, tak se za 
den osvobození Československa považoval 9. květen 1945 (t.č. se oslavuje 
8. květen jako Den vítězství.) 

V. Celosvětového významu: Míru – ulice svým názvem vzdává hold a úctu 
jedné z nejvyšších hodnot lidského žití.  

 
Poznámka: Koncem 70. let a v letech 80. minulého století, kdy se v naší obci – v 
místech pozdějších ulic Na Vrškách, Na Louce, Za Mlýnem a v části ulice Zahradní – 
stavěly nové rodinné domy a tehdejší MNV zde zajišťoval vybudování chodníků, 
vyasfaltování ulic a položení kanalizačního řádu, tak „starousedlíci“ tuto lokalitu 
nazývali Kunštát. Reagovali tak na „budovatelský“ televizní seriál Jaroslava Dietla 
Muž na radnici, který v té době uváděla Československá televize.     

                                                                                        (pokračování příště – oli) 
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