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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 obce 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 2011. Případné připomínky, doplňky, opravy, návrhy na změnu – v písemné 
podobě – je možné doručit na Obecní úřad v Malých Kyšicích, a to v termínu: 
do 14. prosince 2012. 
                                                                                  Jan    K u n a,  starosta obce 

 
 
 

Návrh zápisu do Kroniky obce Malé Kyšice za rok 2011 
Zpracoval kronikář obce Mgr. Miroslav Oliverius 

 
 

I. ÚVODEM 
 
Zápis do obecní kroniky je začínán vlastně událostí z konce sledovaného roku 

2011. Jedná se o událost, díky které naše obec vstoupila do širšího povědomí 
obyvatel v celé České republice, ale i o událost, která názorově na krátký čas 
rozdělila i její spoluobčany. Název tohoto úvodu tedy zní: „SMRK PRO VÁNOČNÍ 
PRAHU ROKU 2011“. 
   Vše zapříčinil jeden smrk, přesněji „vítězství potepelského smrku“ v soutěži 
(ve výběrovém řízení) o nejhezčí smrk v České republice pro vánoční trhy roku 2011 
na Staroměstském náměstí v Praze. Skutečně „náš potepelský smrk“ v této soutěži 
zvítězil, proto si na den 20. listopadu uvedeného roku tímto vítězstvím nad sebou 
podepsal svůj ortel.  
   V ten den (v neděli dopoledne) došlo k uzavření silnice z Unhoště-Čeperky 
k Chyňavské myslivně. Po vlastní ose firma Švestka, provádějící jeřábové práce, 
dopravila svoji techniku, dodala řidiče, dělníky, byla přizvána media a za přítomnosti 
více jak sto osob (novinářů, fotografů, kameramanů, jejich pomocníků – i policie 
Poteplím projížděla – a četných potepelských a malokyšických zvědavců) se v deset 
hodin mohlo za příznivého slunečního počasí začít „s porážkou“. Nutno poznamenat, 
že přijeli pracovníci radia City, pracovníci České televize i krvelačné televize Nova, 
ač tu žádná krev (a ani snad míza) netekla. V Poteplí v tu dobu s určitostí chyběl jen 
hlídkující vrtulník!  
   Pro fotoreportéry z různých novin majitelka smrku (i zdejší rekreační chaty) 
Hana Hospodářská – na rozloučenou – jeho kmen objala a potom už se do něj 
zakousla motorová pila. Za nedlouho se potepelský smrk ztepilý podobal oběšenci, 
visíce a houpajíce se na rameni jeřábu. Následně byl o sedm metrů zkrácen do 
potřebné délky a kvalifikovaně položen na plošinu přepravujícího vozidla. Při 
dodržování silničních bezpečnostních opatření se kolona vydala ku Praze; konkrétně 
do pražských Stodůlek, kde „uříznutý“ smrk přenocoval. V noci 21. listopadu před 
půlnocí byl převezen do centra Prahy, kde na Staroměstském náměstí došlo k jeho 
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vztyčení. Zde potom, ověšen ozdobami a svítícími žárovkami, vévodil během 
vánočních trhů, které v Praze začínaly již 26. listopadu. Zdobilo ho na padesát tisíc 
světýlek, půlmetrové zlaté dukáty, trubice s padajícím sněhem, trumpety s červenými 
vlaječkami a královským jablkem na špici. Na jeho rozsvěcení se v začínajícím 
adventu prý přišlo nebo přijelo do Prahy podívat na více jak 15 000 dospělých a dětí. 
Smrk se tak stal dočasnou vánoční ozdobou míst, kudy šly české dějiny.  

A o tom, že to byl skutečný krasavec mluví jeho popis: Výška zdravého a 
především krásně rostlého stromu se odhadovala a určila na 22 metrů, ale ve 
skutečnosti měřil 29 metrů. (Těch sedm metrů mu ubrali pracovníci, připravující jeho 
odvoz do Prahy.) Nastíněný údaj o 202 cm šířky kmene ve výšce 130 cm byl 
potvrzen jako správný. Dle sdělení své majitelky smrk měl být v Poteplí zasazen 
začátkem okupace Československa hitlerovským Německem, takže mu mohlo být 
asi tak 70 let.  

K jeho poražení se objevilo několik názorů dokonce i v tisku: „Strom nám bude 
chybět. Jeho kořeny zasahují bohužel už i pod chatu a je tak vysoký, že se začínáme 
bát, aby nám nespadl na střechu a někomu se něco nestalo“, uvedla jeho majitelka 
v Kladenském deníku z 21. 11. 2011, která za něj měla obdržet 10 000,- Kč. Ve 
stejném periodiku se vyjádřil starosta naší obce Jan Kuna: „Jsme rádi, že letošní 
vánoční strom, který uvidí miliony lidí, bude od nás. Doufáme, že udělá všem radost 
a smysluplně se využije do poslední jehličky.“ Naproti tomu v 3. čísle Malokyšických 
ozvěn již 11. listopadu 2011 Miroslav Oliverius svůj předvánoční komentář uzavřel 
slovy: „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!“ 
 
 

II. VĚCI VEŘEJNÉ 
 
Zápis do mateřské školy. Dne 3. března t. r. se konal v mateřské škole v Malých 
Kyšicích zápis dětí pro letošní školní rok. Z počtu 17 žádostí, doručených mateřské 
škole bylo podle pevně stanovených kritérií, kdy se přednost dává malokyšickým 
žadatelům, přijato 7 uchazečů. Stav 20 míst byl tak pro sledovaný školní rok naplněn.  
 
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. V neděli dne 17. dubna 2011 
naše obec pro své občany pořádala od 9,00 do 12,00 hodin sběr nebezpečného a 
velkoobjemového odpadu, a to – obojího – v areálu sběrného místa u čistírny 
odpadních vod. Podzimní svoz byl organizován dne 2. října. Podle evidence 
obecního úřadu se na podzim odvezlo: 1,56 t nebezpečného odpadu a 5,34 t 
velkoobjemového odpadu. Celkem obec v roce 2011 uhradila za svoz 
velkoobjemového a nebezpečného odpadu 42 598,60 Kč.                                    
 
Sportovní hřiště. V minulém volebním období se zastupitelstvu naší obce nepodařil 
– ne jeho vinou – zajistit jeden z volebních slibů, se kterým do komunálních voleb 
šlo: vybudovat sportovní hřiště pro malokyšické děti a mládež. Tento úkol přešel do 
stávajícího volebního období. Po zdlouhavém jednání na příslušných místech, po 
zajištění financí na realizaci této stavební akce vyrazila na ne zcela plně využívanou 
louku u ČOV těžká technika. Došlo k přesunu zeminy tak, aby plocha pro budoucí 
hřiště byla dána do roviny.  
 
Nová čerpačka. Stávající přečerpávací stanice byla již technicky nevyhovující a 
kapacitně nedostačující, proto obec během měsíců května a června t. r. zajistila za 
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pomoci firmy vybudování nové přečerpávací stanice. Tato stavební akce stála 1,5 
milionu Kč.   
 
Kanalizace. Díky finanční dotaci od Ministerstva zemědělství se v ulicích Sadová, 
Jasmínová, Polní, Bezová, Dlouhá a Jabloňová „rozjela“ výstavba kanalizační sítě.  
 
Deratizace. Z důvodu přemnožení drobných hlodavců byla v měsíci červnu t. r. v 
obci provedena plošná deratizace kanalizační sítě. 
 
Pozor na zloděje! Koncem minulého roku, ale i začátkem roku letošního došlo jak 
v naší obci, tak i v jejím okolí k několika krádežím (vykradená a poškozená osobní 
auta, garáže). Vzhledem k tomu, že pachatelé nebyli buď dopadeni nebo jen 
v jednom případě usvědčeni, občané obce byli o tomto negativním jevu informováni, 
a byli prostřednictvím Malokyšických ozvěn starostou obce vyzváni, aby ve vlastním 
zájmu veškeré podezřelé události obratem hlásili Policii ČR. Tento závěr vyplynul 
z jednání mezi zástupci našeho obecního úřadu a Policie ČR.           
                                                                                                                
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, které (také již tradičně) zajistil „náš“ Jaroslav Brejcha. Všem 
zúčastněným je nutné i tímto zápisem vyslovit velké poděkování, protože díky jejich 
dobrovolné bezplatné 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 okresního města Kladna.                                                                                    
 
 

III. POLITICKO-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 
 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011. K uváděné celostátní akci obdrželi primátoři a 
starostové měst a obcí dopis místopředsedy ČSÚ Ing. Stanislava Drápala z 8. 2. t. r., 
kterým je informoval o výše uvedené celostátní akci.  

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB) se uskutečnilo ke dni 26. března 2011 
na celém území České republiky. Jeho oprávněnost i průběh byly upraveny zák. č. 
296/2009 Sb., o SLDB 2011. Sčítání se konalo jednotně - v roce 2011 - ve všech 
členských státech EU podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 
763/2008. 

Rozhodným okamžikem Sčítání, tj. okamžikem k němuž se vztahují všechny 
zjišťované údaje, byla půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března 2011. Za každou 
osobu musel být vyplněn sčítací list osoby, za každou domácnost jeden bytový list a 
za každý dům určený k bydlení jeden domovní list.  

Při tomto SLDB měly sčítané osoby poprvé možnost vyplnit sčítací formuláře 
v elektronické podobě. Podrobné pokyny k tomu byly uvedeny na informačních 
letácích vydaných Českým statistickým úřadem (ČSÚ), které byly doručeny do každé 
domácnosti a na internetových stránkách www.scitani.cz. Sčítací tiskopisy poprvé 
v historii Sčítání na území České republiky neroznášeli, ani nenabírali zpět sčítací 
komisaři, ale pracovníci pošty. Sčítaná osoba potom byla po jejich doplnění povinna 
je vrátit cestou pošty nebo prostřednictvím internetu Českému statistickému úřadu.  

 Opatření k bezpečnosti občanů: Vzhledem k možnosti zneužití Sčítání 
„kriminálními živly“ musel ČSÚ přijmout řadu opatření k eliminaci tohoto nebezpečí, o 
kterých byli všichni respondenti včas informováni. 

První předběžné výsledky Sčítání byly ČSÚ publikovány koncem roku 2011, 
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z nichž následně jsou uvedeny základní údaje k 26. 3. 2011, týkající se naší obce: 
 
 

MALÉ KYŠICE: Obyvatelstvo celkem 374 
                                      V tom pohlaví   muži 
                                                               ženy 

175 
199 

                                      Ze 175  mužů   svobodní 
                                                               ženatí 
                                                               rozvedení 
                                                               ovdovělí 

   77 
   81 
  13 
    4 

                                      Ze 199 žen       svobodné 
                                                               vdané 
                                                               rozvedené 
                                                               ovdovělé 

  65 
  86 
  25 
  23 

                               V tom druh pobytu   trvalý 
                                                               dlouhodobý 

372 
    2 

Z celku cizinci     7 
Narozeni v obci trvalého pobytu 106 
Obyvatelstvo ekonomicky  aktivní  185 
                                                  V tom   zaměstnaní 
                                                              nezaměstnaní 

172 
  13 

Obyvatelstvo ekonomicky  neaktivní 172 
Věřící    nehlásící se k církvi, náboženské společnosti 
              hlásící se k církvi, náboženské společnosti 

   - 
 18 

Bez náboženské víry 173 
Obyvatelstvo podle národnosti  -    česká 

- slovenská 
- polská 
- neuvedeno 

283 
    7 

             1 
 79 

 
 

MALÉ KYŠICE: Domy celkem 169 
Z toho obydlené 
                                       Z obydlených    rodinné domy 
                                                                bytové domy                        

122 
118 
  - 

Z obydlených podle vlastníka domu      fyzická osoba 
                                                               obec, stát 
                                                               bytové družstvo 
                                                               spoluvl. vlastníků 
                                                               kombinace 

113 
    2 
    - 
    1 
    1 

Neobydlené domy         47 
                       Z toho rodinné domy     
                                                              sloužící k rekreaci 
                                                              přestavba domu 
                       Z toho bytové domy 

43  
  4 
  3 
 - 
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MALÉ KYŠICE: Obytné byty obydlené celkem 147 
Z toho právní důvod užívání  bytu         ve vlastním domě                          
                                                               v osob. vlastnictví  
                                                               nájemní  
                                                               družstevní 

125 
    5 
    2 
   - 

Z toho vybavenost osob. počítačem      s internetem 
                                                               bez internetu   

  91 
    7 

Z toho koupelna, sprchový kout v bytě 135 
Z toho splachovací záchod v bytě 136 
Z toho převládá způsob vytápění          ústřední 
                                                               etážové 
                                                               kamna 

 90 
 29 
 19 

Z toho energie požívaná k vytápění     z kotelny mimo dům 
                                                             uhlí, koks, brikety 
                                                             plyn 
                                                             elektřina 
                                                             dřevo 

- 
  12 
  64 
 42 
 15 

 
 
Doplňovací volby do Senátu  Parlamentu České republiky ve volebním obvodu 
č. 30 – KLADNO. Z důvodu úmrtí senátora Jiřího Dienstbiera prezident republiky 
svým rozhodnutím ze dne 11. ledna 2011 vyhlásil podle čl. 63 odst. 1 písm. f) Ústavy 
České republiky a § 80 odst. 1 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů doplňovací volby do 
Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 30 (Kladno). 
Zároveň stanovil dny jejich konání na pátek 18. března 2011 a sobotu 19. března 
2011. 
 K zajištění uvedených voleb starosta obce v souladu s výše citovaným 
zákonem mimo jiné stanovil počet členů okrskové volební komise na čtyři a dne        
18. února t. r. jmenoval zapisovatelkou této okrskové volební komise Ing. Lenku 
Markupovou. Okrsková volební komise v Malých Kyšicích dále pracovala ve složení: 
předsedkyně Eva Kunová, členky Lada Horská a Ing. Marie Hrošová.  

Volba senátora proběhla ve volební místnosti, zřízené již tradičně v budově 
Obecního úřadu Malé Kyšice, Míru 72, a to I. kolo v pátek 18. března 2011 a v 
sobotu 19. března 2011 a II. kolo o týden později ve dnech 25. a 26. března 2011. 

Konečné výsledky uvedených voleb, a to jak ve volebním okrsku Malé 
Kyšice, tak - pro srovnání - i na úrovni dotčeného senátorského volebního obvodu, 
ve kterém byl ve II. kole zvolen senátorem kandidát ČSSD Mgr. Jiří Dienstbier:  
 
Volební okrsek – MALÉ KYŠICE 
Č. Kandidát  

příjmení, jméno, tit. 
Volební 
strana 

I. kolo 
hlasy 

I. kolo  
v % 

II. kolo 
hlasy 

II. kolo  
v % 

1. Vodička Milan, Ing. Svobodní 1 01,23 X X 
2. Levý Zdeněk KSČM 7 08,64 X X 
3. Protiva Karel, MUDr. OBČ+KAN 2 02,46 X X 
4. Vašíček Ivo, PaedDr. ČPS 2 02,46 X X 
5. Bobošíková Jana, Ing. SBB 9 11,11 X X 
6. Dienstbier Jiří, Mgr. ČSSD 22 27,16 30 53,57 
7. Jiránek Dan, Ing. ODS 30 37,03 26 46,42 
8. Kvapil Luděk STAN+TOP 8 09,87 X X 
9. Rovenský Mirosl.,Mgr. KDU-ČSL 0 00,00 X X 
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Volební obvod č. 30 - KLADNO 
Č. Kandidát  

příjmení, jméno, tit. 
Volební 
strana 

I. kolo 
hlasy 

I. kolo  
v % 

II. kolo 
hlasy 

II. kolo  
v % 

1. Vodička Milan, Ing. Svobodní 191 00,69 X X 
2. Levý Zdeněk KSČM 2 435 08,91 X X 
3. Protiva Karel, MUDr. OBČ+KAN 571 02,09 X X 
4. Vašíček Ivo, PaedDr. ČPS 205 00,75 X X 
5. Bobošíková Jana, Ing. SBB 1 993 07,29 X X 
6. Dienstbier Jiří, Mgr. ČSSD 12 088 44,27 13 505 65,14 
7. Jiránek Dan, Ing. ODS 7 422 27,18 7 227 34,85 
8. Kvapil Luděk STAN+TOP 2 053 07,51 X X 
9. Rovenský Mirosl.,Mgr. KDU-ČSL 346 01,26 X X 
 
 
Statistika o voličích, volební účasti, odevzdaných obálkách a platných 
volebních hlasech 
 I.  18.-19. 3. 
II.  25.-26. 3. 

Okrsky 
počet 

Okrsky 
zprac. 

Voliči 
v sezn. 

Vydané 
obálky 

Voleb. 
úč. % 

Odevz. 
obálky 

Platné 
hlasy 

Pl. hl. 
v % 

MK – I. kolo 1 1 296 82 27,70 82 81 98,78 
VO – I. kolo 157 157 117 826 27 474 23,32 27 456 27 304 99,45 
MK – II.kolo 1 1 296 57 19,26 57 56 98,25 
VO – II. kolo 157 157 117 843 20 780 17,63 20 768 20 732 99,83 
 
Vysvětlivka: MK – volební okrsek Malé Kyšice,  VO – volební obvod Kladno 
             
 

IV. KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 
 
Stavba cyklostezky do Malých Kyšic. Obyvatelé Kladenska i Unhošťska mají od r. 
2011 více příležitostí k trávení volného času jízdou na kole. Přispěla k tomu nová 
cyklostezka z Kožové hory k nám - do Malých Kyšic. Tu připravila obecně prospěšná 
společnost NSEV Kladno – Čabárna ve spolupráci s obcí Braškov při partnerství 
města Kladna a obcí Braškov, Pletený Újezd, Kyšice a Horní Bezděkov. Projekt 
výstavby cyklostezky byl schválen a byla uzavřena smlouva na poskytnutí dotace. 
S budováním cyklostezky se nejen v naší obci již začalo v samém začátku měsíce 
května sledovaného roku. 
 Nová cyklostezka je dlouhá 7,7 kilometru a protíná celkem sedm katastrálních 
území: Pletený Újezd, Velká Dobrá, Braškov, Kyšice, Unhošť, Horní Bezděkov a 
Malé Kyšice (se zakončením u Kačáku pod naší obcí). Její povrch je převážně 
mlatový, částečně živičný. Součástí je i naučná stezka s dvanácti informačními 
tabulemi, které napomáhají orientaci cyklistů a upozorňují na okolní turistická místa. 
Další dva kusy tabulí označují začátek a konec cyklostezky, osm tabulí informuje o 
zdejším životním prostředí.  
 Pro ty, kteří upřednostňují spíše pěší procházky, je k dispozici mobiliář se stoly 
a lavičkami. Nová cyklostezka byla hotova ještě do konce roku 2011 s tím, že 
celkové plánované náklady na její výstavbu se přibližně dotkly částky ve výši 19,5 
milionu korun. Poskytovatel podpory, kterým byla Regionální rada soudržnosti 
Střední Čechy, přispěla maximálně 15,6 miliony korun. Zbývající necelé 4 miliony 
korun uhradila vzpomínaná obecně prospěšná společnost NSEV Kladno. Tuto částku  
na realizaci uvedené akce získala formou dotace od města Kladna. 
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Skautský závod. Ve dnech 14. -. 15. května 2011 se v okolí obcí Horní Bezděkov a 
Malé Kyšice konal Svojsíkův závod. Přestože jeho vyhodnocení organizátoři provedli 
na louce u naší ČOV, tak podrobnosti o jeho průběhu nebyly zjištěny. 
 
První horský běh na Kladensku: MALÉ KYŠICE – VELKÝ VRCH. Ve středu       
15. června 2011 v odpoledních hodinách začalo na naší návsi docházet 
k nadměrnému srocování občanů – starších, mladších, mužů i žen, převážně cizích, 
kteří netrpělivě očekávali 17.45. hodinu. V ten čas měl být odstartován 3. ročník 
PRVNÍHO HORSKÉHO BĚHU NA KLADENSKU (MALÉ KYŠICE – VELKÝ VRCH), 
který organizovaly TJ Sokol Unhošť a OS Zdravá Unhošť. S malým zpožděním 
závod odstartoval jeho ředitel Jiří Ben Pucholt a 65 závodníků (z toho 9 žen) se 
vyřítilo směr SV - JZ naší obce, potom „K Lávce“ a odtud přímo k vrcholu nejvyššího 
přírodního bodu v okrese Kladno (o n. m. 486 m). Pro úplnost si uveďme, že časem 
00:11:57 se absolutním vítězem stal dvacetiletý Ondřej Čadek z AC TEPO Kladno, 
který tak porazil skoro o třicet let staršího Josefa Podušku (00:12:05) ze stejné 
jednoty. Ten v tomto běhu drží trojnásobný primát (z 0., 1. a 2. ročníku). Z žen byla 
nejrychlejší šestadvacetiletá Gabriela Raková, závodnice Maratón klubu Kladno, a 
to s časem 00:15:39. K vyhlášení vítězů došlo v předzahrádce malokyšické 
restaurace „U Kozla“. Naše obec darovala pro nejstaršího účastníka závodu cenu 
v podobě publikace, kterou získal Ladislav Tlustý, nar. 1940, závodník kladenského 
Maratón klubu.  
 
Cyklistický závod - "Po stopách unhošťské lyže". Nadpis zní divně, ale nejedná 
se o žádnou „kachnu“. V sobotu dne 11. června t. r. se na mužské trati dlouhé 44 km 
a na ženské trati 25 km jel cyklistický závod, který měl start i cíl u malokyšické 
kapličky. Naše barvy v kategorii „muži do 45 let“ hájili: Ondřej Sosenka, držitel cykl. 
světového rekordu v jízdě na jednu hodinu, který jasně vedl, ale protože „si zajel“ 
skončil až na 2. místě, Jakub Strnad (9. místo) a Jan Kuna (14. místo). Nestor 
četných cyklistických závodů (např. závodu Karlovy Vary-Unhošť) MVDr. Jan Černý 
z Malých Kyšic č. p. 80 v kategorii „veteráni“ prokázal své kvality a přesvědčivě 
zvítězil. /A ještě k tomu názvu závodu: Pojmenování navazuje na původní zimní 
závod na běžkách (Unhošťská lyže); a protože v červnu sníh není, tak…/       
                                                                                             
Čarodějnice. Členové komisí životního prostředí a kulturní se dne 30. dubna t. r. 
podíleli na přípravě a průběhu „Pálení čarodějnic“, které se již tradičně konalo na 
louce před ČOV. K zapálení ohně došlo v 18.30 hodin, a to za velké účasti jak 
místního, tak i přespolního občanstva všech věkových kategorií. Bylo zajištěno 
občerstvení, „teklo“ pivo, „tekla“ limonáda, opékaly se vuřty! Škoda, že zdařilý průběh 
oslav tohoto jarního svátku od 22.30 hod. pokazil déšť.        
                                                                                                                                                                                                                                                  
Odpoledne pro děti. Za hojné účasti místních i přespolních dětí se dne  28. května 
2011 od 15.00 hod. na louce u ČOV konal „Dětský den“. Děti (asi v počtu 50) všech 
věkových kategorií se se zájmem zúčastnily nápaditých soutěží a rády převzaly jak 
ceny, tak po „tuhých bojích“ i občerstvení. Bez nadsázky lze napsat, že tato kulturně-
společenská akce měla jak u účastníků, tak i u organizátorů dobrý ohlas, proto 
oběma patří poděkování nás všech.       
 
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! Všichni zúčastnění i pořadatelé se dobře 
bavili.       
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Posvícenská zábava byla pro malokyšické občany připravena naší obcí na             
5. listopadu 2011 v restauraci LIKA a i v letošním roce zaznamenala ze strany 
občanů velký zájem. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Ladislava Horvátha. 
Každý třetí účastník tomboly měl možnost vyhrát hodnotnou cenu. Posvícenská 
pěkná hodinka proběhla dne 7. listopadu 2011 v restauraci „U Kozla“ v Malých 
Kyšicích. Hudbu zajišťoval opětovně Ladislav Horváth. 
 
Dětská Mikulášská zábava se konala v restauraci LIKA v sobotu dne 3. prosince 
2011 od 15.00 hodin za účasti jak malokyšických dětí, tak i dětí z unhošťského 
Dětského domova. Zástupci obce připravili bohatý program, skládající se ze soutěží, 
hudby… a nakonec přišel i Mikuláš. Od 20.00 hodin potom následovala Mikulášská 
zábava pro dospělé.  
 
 

V. OSOBNÍ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ OBČANŮ OBCE 
 
Narození. V roce 2011 se malokyšickým občanům narodily děti: 

- dne 15. června 2011 Věře Holé a Milanu Kozelkovi z Hlavní ulice č. p. 1 dcera  
Karolína, 

- dne 4. července 2011 Štěpánce a Tomášovi Frantovým z ulice Míru č. p. 17 
syn Václav. 

 
Významné životní jubileum. Dne 25. ledna 2011 oslavil své významné životní 
jubileum – 80 let – náš spoluobčan pan Pravoslav Jelínek z č. p. 92. Ve 
sledovaném roce životní jubileum 80 let dále oslavili: dne 7. 3. pan Jiří Zahradníček 
z č. ev. 159, dne 10. 11. pan Jindřich Zikmund z č. ev. 194 a dne 26. 12. pan 
Štefan Greňo z č. p. 105. Mezi četnými gratulanty nechyběli zástupci naší obce, 
kteří jubilantům předali dárkové balíčky a popřáli jim hodně zdraví a životního 
optimismu do dalších let.   
 
Úmrtí. V roce 2011 jsme se rozloučili s našimi spoluobčany:  

- s panem Václavem Štědronským (*1942) z ulice Na Vrškách č. p. 123, který 
zemřel  9. ledna 2011,  

- s paní Růženou Kotroušovou, roz. Čermákovou (*1913), nejstarší občankou 
naší obce z  č. p. 9, která zemřela ve věku nedožitých 98 let dne 2. února 
2011,  

- s panem Vladimírem Bláhou (*1949) z ulice Polní č. ev. 97, který zemřel    
18. dubna 2011  

- s paní Hanou Miltnerovou, roz. Ciprovou (*1948) z ulice Hlavní č. p. 114, 
která zemřela 1. září 2011, 

- s panem Josefem Hájkem (*1941) z ulice Hlavní č. p. 33, který zemřel        
14. listopadu 2011. 

Čest jejich památce! 
  

 
VI. K MALOKYŠICKÉ HISTORII 
 
K povodním na Kačáku. V souvislosti s letošní povodní je zajímavé podívat 

se do minulosti naší obce a připomenout si, kdy se po Kačáku přihnala „velká voda“. 
Již k roku 1775 bylo unhošťským historikem Františkem Melicharem zjištěno, že dne     
2. srpna průtrž mračen způsobila velkých škod kolem Chyňavy. Velká voda strhla (na 
Kačáku) dva mlýny, vyvracela stromy a na polích tolik škod způsobila, že tato více 
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vzdělána být nemohla. V jednom, blíže nejmenovaném, mlýně dokonce přišly o život 
dvě osoby – mlynář a jeho tchýně. Ne jinak tomu bylo v květnu roku 1872, kdy se 
přes Rakovnicko a Berounsko a tím i přes navazující Unhošťsko přehnala deštivá 
smršť, která přivodila povodně, jejichž následky byly nedozírné.  
 Do povědomí četných – ještě žijících – pamětníků se snad nejvíce zapsaly 
povodně, které se do povodí Kačáku přihnaly v červnu roku 1939. Jak psal tehdejší 
tisk: „…V málokterých místech je Kačák široký dva metry, v neděli dopoledne a pak 
ještě v pondělí , po vydatných deštích, je proud vody, jehož šířka dosahuje v několika 
místech i 120 metrů…“ V této zprávě se o toku Kačáku dokonce mluví jako „o 
jezeru“.  
 Mnohý z malokyšických občanů si vzpomněl na začátek let 80. minulého 
století, kdy tehdy se začínajícím létem se vody Kačáku rozlily tak rychle, že řada 
chatařů se ráno nedostala ze svých chat a při nich nejedno zaparkované auto 
spočinulo až po dveřní okénka ve vodním proudu. Na tuto povodeň ve svých 
písemných vzpomínkách roku 1996 zavzpomínala paní Hana Pokorná, dcera 
z mlynářské rodiny Prošku ze mlýna v Poteplí: „…Z požárního sboru v Unhošti 
telefonovali sestře Jarce a následně i mně, co se na Kačáku děje a že ani v Poteplí 
to nevypadá vesele, doporučili nám, abychom ihned jely za maminkou do mlýna. 
Sedly jsme na kola a okamžitě vyjely. Cestou jsme promokly na kůži. Přijedeme ke 
mlýnu. Dveře do mlýnice byly otevřené. Probrodily jsme se a vyběhly rovnou do 
pokoje v prvním patře, kde vždy býval náš úkryt před velkou vodou. Již na schodech 
jsme nechtěly věřit svým uším – z pokoje se ozývala harmonika a zpěv. Maminka, 
bez ohledu na svízelnou situaci a na svůj věk si v poklidu hrála na harmoniku a 
k tomu ještě zpívala: „Nemelem, nemelem, sebrala nám voda mlejn…“ Na naše 
slova: „No, mami, ty si tu vyhráváš a my jsme strachy bez sebe!“, klidně odpověděla: 
„A co mám dělat asi? V kuchyni mám vodu, vařit nemůžu, tak si alespoň hraju.“ 
 
 
 
Doplnění k roku 2010: 
Platby za odvoz a likvidaci odpadu. V minulém roce naše obec za svoz odpadů 
celkem zaplatila 120 475,40 Kč, což představuje: za separovaný odpad (v 
kontejnerech) 86 080,- Kč, nebezpečný odpad 17 329,40 Kč a velkoobjemový odpad  
17 066,- Kč. K výše uvedené celkové částce je nutné připočíst 140 660,- Kč za 
odpad komunální (odvoz popelnic), který byl hrazen z poplatků od jednotlivých 
domácností (podle malokyšické OZV).                                                                                                                  
 
 

VII. POČASÍ 
 

Leden. Začátek roku byl ve znamení teplot kolem 0 °C. Dne 3. 1. 2011 bylo přes den 
zataženo až oblačno, chvílemi slabé sněhové přeháňky; sníh převážně roztával. 
Následující den byla proměnlivá oblačnost, slabé sněžení, noční teploty se 
pohybovaly k -5 °C. Dne 7. 1. se oteplilo, teplota se pohybovala do +5 °C, bylo 
zataženo s občasným deštěm. Slabý déšť nebo alespoň mrholení se vyskytovaly i 
v následujících dnech, kdy se přes den teplota vystupovala až k +10 °C, stále 
občasný déšť. Od 14. 1. tající sníh, srážky a půda nasycená vodou začala 
komplikovat život obyvatelům, žijících v blízkosti vodních toků. V sobotu dne 15. 1. 
se v denním tisku začaly objevovat titulky: „Berounka zaplavila domy“, „Třetí stupeň 
povodňové pohotovosti v Berouně“, „Krajem a metropolí se žene velká voda“ apod.  
Glosa k situaci v malokyšickém katastru: Ve stejnou dobu jako Berounka se i 
Kačák začal rozlévat ve svém údolí! Nejvíce vody z rychle roztávajícího sněhu 
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naplnilo jeho koryto při této oblevě ve dnech 14. a 15. ledna, kdy se teplota 
pohybovala kolem +10 °C a místy přes den pršelo. Z mírumilovného a klidného 
potoku se stala dravá řeka a voda brala vše, co se jí postavilo do cesty. Ne jinak 
tomu bylo i na jeho (jinak drobných) přítokách. Žlábecký  potůček se proměnil v živě 
klokotající horskou bystřinu, potůček tekoucí od Langrovky, vlévající se do Kačáku 
v Poteplí, právě zde zalil pozemky a vytopil několik zdejších rekreačních chat. 
Nepodařilo se zjistit v jaké výši majitelé vytopených a tím poškozených nemovitostí 
vyčíslili způsobené škody, ale řady chat i ve výše jak metrové proudící vodě 
v některých místech připomínaly italské Benátky. Voda začala opadávat od 
nedělního rána - tj. od 16. ledna 2011. Kačák tak způsobil stejně jako už častokrát 
v minulosti pozdvižení, ale od 30. let minulého století tyto „povodňové události“ bývají 
o to horší, že výstavbou nejdříve trampských a následně rekreačních chat (v těsné 
blízkosti koryta potoku) je poškozováno čím dál více majetku.  
 A tak se i letos Kačák rozlil, pohrozil, ale poměrně brzy jeho vody spořádaně 
plynuly v původním korytě. Bohužel, tak to asi má být, a naši spoluobčané-chataři, 
hledící nebo i máchající si nohy přímo ze svých chat v jeho vodách se „velké vodě“ 
neubrání. Lze je při povodni a bezprostředně po jejím skončení litovat, lze se vžít do 
jejich nezáviděnihodné situace, ale „když se Kačák rozzlobí“, tak jsme všichni 
bezmocní.   
V pondělí 17. 1. se přes den teplota ustálila na +8 °C, bylo polojasno, chvílemi 
slunečno. Ve dnech 22.-25. 1. denní teploty kolem 0 °C, oblačno, občasné drobné 
sněžení.                                                                  
Únor. První únorové dny (1.-6.) nevybočovaly z nějakého průměru: bylo oblačno až 
polojasno s teplotami od +6 °C do +10 °C s místy se slabým deštěm. V noci 
přimrzávalo. Jenže přišel 7. únor, kdy se „Do ledového sevření probudilo Česko“, jak 
se psalo v denním tisku. Příčinou byl noční déšť, který se po dopadu na zmrzlou zem 
okamžitě změnil ve sklovitý kluzký krunýř. Ledovka postupovala republikou od 
západu k východu. A ráno to už klouzalo všude. Kritická situace byla především ve 
Středočeském kraji a v Praze. Nejhůře na tom byli chodci, pro které se během pár 
minut změnily chodníky v ledovou past. Zlomeniny počítali záchranáři na desítky. Ne 
jiná situace byla na silnicích; kdo nemusel vyjíždět autem, ten nevyjížděl, autobusová 
doprava se díky ledovkám zkomplikovala.  
V sobotu dne 12. 2., přestože místy byly sněhové přeháňky, již byla situace 
stabilizována; teplota vystoupila přes den na +2 °C. (Připomínal se rok 1929, kdy 
v pražském Klementinu byla naměřena nejnižší teplota -26,2 °C.) Ke konci měsíce se 
ještě objevovalo slabé sněžení, ale denní teploty u nás neklesly pod 0 °C, převážně 
dosahovaly +2 °C.  
Březen. Denní teploty se pohybovaly v rozmezí +8 °C – +14 °C. Převážně bylo jasno 
a polojasno. Dne v sobotu 12. 3. naměřena teplota +13 °C při polojasném počasí. O 
týden později dne 19. 3. teplota přes den poklesla na +7 °C, slabé dešťové srážky. 
Naopak v první jarní den – 21. 3. – bylo polojasno až slunečno s denní teplotou 
kolem 11 °C. Dne 25. 3. při polojasném počasí přes den teplo - naměřena teplota 
+18 °C. 
Duben. Začátek měsíce se uvedl pro toto období dost vysokou teplotou – přes den 
(2. 4. bylo skoro jasno) naměřeno i +20 °C. V polovině měsíce se ustálila denní 
teplota ke +14 °C, převážně polojasno. Od půlky dubna meteorologové předpovídali 
oteplení na 20 °C. Skutečně bylo jasno a polojasno s teplotami od +14 °C do +20 °C. 
Dne 23. 4. se rtuť teploměru vyšplhala až na +25 °C, ale teplotní rekord v ČR nebyl 
překonán; ten drží rok 1968, kdy v Klementinu bylo naměřeno +28,5 °C. V závěru 
měsíce bylo oblačno s dešťovými přeháňkami – teplota k +21 °C.   
Květen.  Nenastaly žádné větší změny: dne 2. 5. polojasno s teplotou do +13 °C, 
odpoledne přibývání oblačnosti. Dne 6. 5. se denní teplota zvedla při slunečném 
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počasí až na +18 °C při mírném jihovýchodním větru. O den později naměřena denní 
teplota již +21 °C a opětovně přes celý den slunečno. Stejné počasí bylo i v pondělí 
9. 5. Dne 14. 5. přibyla oblačnost, ale teplota stále zůstávala k +20 °C. V noci z 19. 
na 20. 5. řádila západně od Prahy, ale i v Praze bouřka, doprovázena hřměním a 
blesky. Dle zprávy z denního tisku blesk měl udeřit do Petřínské rozhledny. Během 
hodiny při bouřce v Praze spadlo 30 mm srážek, tedy 30 litrů vody na metr čtvereční. 
V naší obci se pravděpodobně jednalo o menší množství srážek a ani nějaké vzniklé 
škody nebyly hlášeny. Dne 21. 5. bylo během dne oblačno s přeháňkami, denní 
teploty od +22 °C do +24 °C při proměnlivém větru.   
Červen. Tento sledovaný měsíc byl ve srovnání s jinými roky spíše chladnější – dne 
4. 6. sice naměřena denní teplota při oblačném počasí +27 °C, ale ve druhé polovině 
se pohybovala mezi +19 °C - +22 °C, kdy přibývala oblačnost a často bylo zataženo 
s ojedinělými přeháňkami.  
Červenec. V první prázdninový den – 1. 7. – byla v obci naměřena teplota v rozmezí 
+17 °C - +20 °C. Převládala zvětšená oblačnost s občasnými přeháňkami. Situace se 
nezměnila ani v následujících dnech 2. 7. – 4. 7. t. r. Teprve 9. 7. v denních hodinách 
bylo jasno, v obci naměřena teplota +30 °C a v Praze dokonce +32 °C; mnoho 
nechybělo a byl překonán historický rekord z roku 1828, kdy v Klementinu bylo 
naměřeno +33,6 °C. V polovině měsíce potom teploty klesly a pohybovaly se (např. 
měření z 16. 7.) do +25 °C. Ojediněle byly přeháňky. Závěr července byl ve znamení 
polojasna, kdy teploty nepřesáhly +22 °C, vyskytoval se slabý déšť. 
Glosa k červenci roku 2011: ten byl nejchladnější za posledních 11 let. Sledovaný 
měsíc byl od roku 2000 nejchladnějším, ale také od roku 1997 nejdeštivějším. 
S průměrnou měsíční teplotou 15,8 stupně byl teplotně podprůměrný o -1,1 stupně 
zjistili meteorologové z pražského Meteopressu. Průměrná červencová teplota v 60. 
a 80. letech byla na hodnotách letošního roku běžná. V 60. letech bylo pět červenců 
teplotně podprůměrných, v 70. letech čtyři, v 80. letech tři a v 90. letech pouze jeden 
– v roce 1993. V prvním desetiletí 21. století byl takto studený červenec jen v roce 
2000. (Zpráva z 3. 8. 2011) 
Srpen. Dne 1. 8. bylo oblačno až zataženo, chvílemi déšť, teplota přes den do +22 
°C. Ve dnech 3. 8. až 6. 8. se teplota průběžně pohybovala až k +27 °C. bylo 
převážně oblačno s občasnými přeháňkami. Dne 8. 8. pršelo při teplotě do +20 °C. O 
čtyři dny později – 12. 8. – se začalo vyjasňovat, místy přeháňky, teplota se dotkla 
+25 °C. Následující den pršelo, což způsobilo asi pokles teploty na +22 °C. Dne 19. 
8. bouřka mezi 14. a 15. hodinou se silným přívalovým deštěm. Západní část 
Středočeského kraje nebyla tak postižena jako Liberecko, Ústecko, Teplicko, kde 
dělal problémy i silný vítr, nebo následně i Praha. V Malých Kyšicích žádné škody 
nebyly hlášeny. 
Glosa k přívalovému dešti dne 19. 8.: Stržené střechy, popadané větve, problémy 
v dopravě, extrémní srážky, ale i nejvyšší teploty za poslední dva měsíce (i +27 °C). 
Tak aprílové počasí bylo v uvedený den v Česku. Radar ČHMÚ přiřadil srážkám 
hodnotu okolo 60 mm za hodinu. Déšť potrápil i Prahu: Např. u chuchelského 
závodiště spadl strom na auto, na 11 minut musela být zastavena lanovka na Petřín. 
(Zpráva z 20. 8. 2011) 
Od 24. 8. nastoupila v ČR vedra: dne 24. 8 u nás naměřena teplota +33 °C; v Praze 
dostihnut rekord dne z r. 1807 - +34 °C a dne 25. 8. dokonce překonán +34 °C oproti 
+33,4 °C z cit. roku 1807. Ke konci měsíce teploty poklesly pod +30 °C, pokles byl 
doprovázen deštěm, místy bouřky.  
Glosa k teplotním rekordům: Tropy udeřily na Česko plnou silou. Teplotní rekordy 
padaly dokonce i na horách. V pátek 26. 8. mělo být nejhůř – dokonce až +37 °C. Ke 
zlomu mělo dojít (a došlo) v sobotu nad ránem, kdy přes Česko měla přejít studená 
fronta, spojená se silnými bouřkami, kroupami a přívalovými dešti. Modely 
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naznačovaly, že by mohlo spadnout na některých místech až 69 mm srážek, 60 litrů 
vody za hodinu. Ochlazení se mělo udržet několik dní. (Zpráva z 24. 8. 2011) 
Září. První zářijový den byl teplý – do +23 °C, bylo skoro jasno, ráno místy mlhy. Dne 
3. 9. opětovně skoro jasno, teplota se pohybovala mezi +24 °C - +28 °C. Dne 8. 9. a 
9. 9. občasný déšť, zataženo, teplota jen +17 °C. V polovině měsíce (např. již 15. 9.) 
teplota se místy dotýkala +20 °C, mírný severozápadní vítr, polojasno. V závěru 
měsíce polojasno s teplotami přes +20 °C.  
Říjen. Začátek měsíce jasno s teplotami přes +20 °C (např. 1. 10. naměřena denní 
teplota +23 °C). Dne 7. 10. zvětšená oblačnost, přeháňky, denní teplota poklesla na 
+12 °C. Dne 22. 9. teplota jen +9 °C, ale jasno a slunečno. V poslední říjnový den 
zataženo s nízkou oblačností, denní teploty +7 °C - +11 °C 
Listopad. Dne 5. 11: zataženo, chvílemi mrholení, denní teploty od +7 °C do +10 °C. 
Dne 11. 11. sv. Martin nepřijel na bílém koni – teplota přes den do +8 °C, v noci do  
-2 °C.  Ve dnech 16. 11. – 19. 11. se denní teploty pohybovaly do +4 °C bylo 
převážně polojasno. Ke konci měsíce převážně jasno až polojasno s denními 
teplotami od +4 °C do +8 °C. V noci poklesly na 0 °C až -2 °C.  
Prosinec. V prvních osmi dnech prosince zataženo, místy déšť, denní teploty do +5 
°C. V sobotu 17. 12. silný vítr; meteorologové dokonce varovali před orkánem, který 
se 16. 12. měl přehnat přes ČR; v Krkonoších a Krušných horách se očekávala síla 
větru 125 km v hodině. V Malých Kyšicích byla zaznamenána jen vichřice 
doprovázená deštěm vlhkým sněhem, která nezpůsobila škody.  Dne 19. 12. 
polojasno, slunečno s teplotou do +3 °C.  Dne 23. 12. bylo zataženo až oblačno, 
denní teplota dosahovala do +5 °C. O Vánocích slabý déšť při teplotě do +5 °C přes 
den, noční teploty do -1 °C. Ve dnech 27. 12. - 29. 12. denní teploty do +6 °C, 
zataženo s nízkou oblačností. Dne 30. 12. a následně i o Silvestra zataženo, teplota 
do +4 °C přes den, v noci do -4 °C.  
 
 

VIII. ZAJÍMAVOSTI (CELOSTÁTNÍHO ROZSAHU) VE SLEDOVANÉM 
ROCE 

 
Ke Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Téměř polovina dospělých v ČR, jak vyplynulo 
z předběžných výsledků SLDB, žila jako „singles“, tedy sami ve své domácnosti. Tito 
lidé mají partnerské vztahy, komunikují se společností, s dalšími lidmi, ale žijí a 
hospodaří si samostatně (jedná se tak o jednočlenné domácnosti). Na 50 000 Čechů 
uvedlo, že nemají žádné vzdělání, nechodili do žádné školy a mají problémy se 
čtením a psaním. Před deseti lety v ČR bylo těchto negramotných 37 000. Nárůst 
souvisí s migrací a chudobou určitých skupin lidí. Na druhé straně u nás prudce 
přibylo lidí s vysokoškolským vzděláním; vysokoškolský diplom vlastnilo 1 117 830 
osob. To představovalo nárůst oproti roku 2001 o 46,6 %. Sčítání potvrdilo, že 
obyvatelé ČR se přestávají hlásit ke své národnosti. Možnost neodpovědět na 
otázku, jakou mají národnost, nevyužilo 2,74 miliónu lidí. Nejvíce lidí – 6 732 104 – 
se hlásilo k české národnosti, druhá nejsilnější s 522 474 je národnost moravská, na 
třetím místě je slovenská, k níž se hlásilo 149 140 lidí. Následovali Poláci (39 269) a 
Němci (18 772). Romů podle sčítání bylo jenom 13 150. Téměř polovina Čechů (4,8 
miliónu) se v roce 2011 odmítla přihlásit k jakémukoliv náboženství. Přes 3,612 
miliónu obyvatel pak deklarovalo, že je bez vyznání. Z 1,5 miliónu „oficiálních“ 
věřících se jich nejvíce hlásilo k římskokatolické církvi (1,083 miliónu), k evangelické 
církvi 51 tisíc, k husitské církvi 39 tisíc. Závěrem nutno uvést, že obyvatel ČR přibylo 
za deset let 332 154. Naše republika za to ovšem vděčí hlavně cizincům, kterých v ní 
žilo o 261 % více než v roce 2001. Podle zjištění však česká společnost dál stárne. 
Za deset let přibylo seniorů téměř o pětinu, dětí naopak skoro o desetinu ubylo. Lidí 
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v produktivním věku bylo jen o necelá tři procenta více než v roce 2001.  (Zpráva 
z 16. 12. 2011) 
 
Cizinci žijící v Česku. Ke konci roku 2010 žilo v ČR přes 425 300 hlášených cizinců. 
Trvalý pobyt zde mělo téměř 190 000 z nich. Jejich počet se ve srovnání s rokem 
2009 snížil o 8 000. Nejvíce cizinců žijících v ČR pocházelo z Ukrajiny (30 % - přes 
124 000). Slováků je u nás téměř 72 000, Vietnamců přes 60 000. (Zpráva z 5. 2. 
2011) 
 
Cholesterol u Středočechů. Přes 50 % úmrtí v České republice způsobovalo 
srdečně-cévní onemocnění. Jedním z hlavních rizikových faktorů, podílejících se na 
jejich vzniku, byla zvýšená hladina cholesterolu v krvi (nad 5 mmol/1), která byla 
v rámci Dnů zdraví naměřena u 35 % z vyšetřených Středočechů. Nebezpečí vysoké 
hladiny cholesterolu si většina lidí uvědomí až při prvním srdečním infarktu nebo 
mozkové mrtvici, ale to už bývá na nápravu pozdě. Lidé by měli výrazně omezit 
konzumaci potravin živočišného původu a více konzumovat potraviny rostlinného 
původu; měli by se pravidelně hýbat a neměli by kouřit! (Zpráva z 1. 2. 2011) 
 
Chřipková epidemie, která se přehnala v měsíci únoru Českem a napadala všechny 
věkové skupiny lidí si dle sdělení hlavního hygienika republiky vyžádala 22 lidských 
obětí. V posledním únorovém týdnu bylo ještě hlášeno 1 548 nemocných na 100 000 
obyvatel. Pro chřipku byl charakteristický rychlý nástup onemocnění - během 
několika hodin. Nemocný měl horečku přes 39 stupňů, bolely ho svaly, klouby, hlava, 
celkově se cítil velmi unavený a mohl trpět i dráždivým kašlem. (Zpráva z 5. a 26. 2. 
2011) 
 
Benzín nejdražší v historii. Ceny benzínu u čerpacích stanic v Česku byly 
začátkem měsíce března nejvyšší v historii. Nejprodávanější Natural 95 stál 
v průměru 33,89 Kč. To bylo o 13 haléřů více než v dosud rekordním září 2005. Ale 
na mnoha místech se jeho cena pohybovala přes 35,- Kč, někde dokonce i 36 korun. 
Nafta se v té době prodávala za průměrnou cenu 33,30 Kč a stále zůstávala pod 
hranicí rekordu z léta roku 2008, kdy stála téměř 35,- Kč. (Zpráva z 6. 3. 2011) 
 
Čistě kuřácké restaurace. V ČR podle průzkumu Asociace hotelů a restaurací byla 
provozu už jen čtvrtina čistě kuřáckých restaurací. V těch ostatních se buď kouřit 
nesmělo vůbec, nebo se zřídily oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky.  (Zpráva 
z 6. 3. 2011) 
 
Užití si důchodu. Důchod si na světě nejdéle užívali Francouzi, a to 24 let. Češi jen 
15 let. Ukázala to demografická studie Puls, kterou zpracovala na základě 
celosvětových údajů Aliannz. V ČR si více jak 20 let v důchodu užily pouze ženy – 21 
let, muži jen uvedených 15 let. Podíl obyvatel ČR nad 60 let v roce 2011 činil 22,3 
procenta. (Zpráva z 16. 4. 2011) 
 
Zdražení bílého pečiva. V období od poloviny měsíce dubna do poloviny měsíce 
května 2011 v tuzemských obchodech vyrostla cena chleba o více jak 15 % a bílého 
pšeničného pečiva téměř o pětinu. Pekařské a cukrářské výrobky zdražovaly kvůli 
růstu cen energií a surovin. Kmínový chléb za měsíc podražil o více než tři koruny na 
průměrných 22,66 Kč za kilogram. Kilogram bílého pšeničného pečiva prodejci 
nabízeli za 45,78 Kč, tady o 7,46 Kč dráž. (Zpráva ze 14. 5. 2011)  
 
Houbaři hlásí. Začátkem měsíce dubna se při srážkách a teplotě kolem 15 °C 
začaly v našich lesích objevovat první houby – májovky. Napomohlo tomu i vlhko 
z dostatečného množství roztátého sněhu při letošní zimě. První hříbky, ale 
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výjimečně, začaly růst  začátkem května. Velká úroda hub byla zaznamenána 
začátkem měsíce srpna 2011 – hřibovité houby rostly především ve smíšených 
lesích. V té době kdo šel do lesa na houby, tak se nikdy nevracel s prázdnou. 
(Zprávy z 9. 4. a 4. 8. 2011)  
 
Pacienti s virem HIV. Za období leden-září 2011 bylo v ČR evidováno 114 nových 
pacientů s virem HIV. Nemoc AIDS propukla u 14 nakažených. Sedm lidí pak na tuto 
chorobu selhání imunity v uvedeném období zemřelo. (Zpráva z 5. 11. 2011) 
 
Přímá volba prezidenta republiky. Ve Sněmovně nastala dne 14. 12. 2011 
historická chvíle. Po dvaceti letech sporů (a slibů) poslanci schválili přímou volbu 
hlavy státu. Poprvé v českých dějinách. Drtivou většinou 159 hlasů ze 192 
přítomných změnili ústavu tak, aby nástupce Václava Klause v roce 2013 mohli volit 
přímo občané místo parlamentu. (Zpráva z 15. 12. 2011) Kolik nás to bude stát 
navíc, to už nikdo neuvedl! 
 
Dlužníci Češi. Státní dluh České republiky se zvýšil. Od počátku sledovaného roku 
do konce září 2011 vzrostl téměř o 113 miliard na 1,457 biliónu korun. Ministerstvo 
financí dále uvedlo, že na každého Čecha tak připadá dluh přes 138 000,- Kč. 
(Zpráva z 16. 12. 2011) 
 
Přemnožení divočáků. Stáda divočáků se stahovala ze sklizených polí do lesů, 
někde i k vesnicím a k městům. Za sebou nechávala spoušť, odpovídající jejich 
přemnožení. Kvůli nadměrné úrodě žaludů a bukvic nemigrovala a právě z důvodu 
dostatku potravy zůstávala v lesích. (Zpráva z 24. 12. 2011) Rozrýpané plochy se ve 
sledovaném roce pravidelně objevovaly i v lesích v širším okolí, ale i v blízkosti naší 
obce.  
 
Rozvody manželství v Česku. I přes zjištění, že najít vhodného partnera a vydržet 
v jednom manželství celý život zůstávalo pro 90 procent obyvatel České republiky 
nejvyššími životními hodnotami, i tak co do počtu rozpadů rodin Češi atakovali přední 
místo v Evropě. Rozvodem končilo každé druhé manželství. (Zpráva ze 27. 12. 2011) 
 
Poznámka: Jednotlivé „Zprávy“ byly převzaty z celostátního denního tisku. 
 
 

* * * 
 

Na závěr roku 2011. Naše obec se tradičně stala jedním z iniciátorů 
„Silvestrovského setkání na Vysokém vrchu“, a to již v poledne 31. prosince 2011. 
Počasí v ten den i hodinu pro výstup na samý vrchol přálo, a tak se zde průběžně 
scházelo a rozcházelo tedy odhadem se sešlo na 300 „poutníků“ jak z Malých Kyšic 
a Horního Bezděkova, tak i z Bratronic, Chyňavy, Družce, Unhoště a z dalších obcí. 
Přítomné úderem 12. hodiny přivítala naše místostarostka Kateřina Bláhová, 
následoval přípitek a potom na společném ohni i opékání buřtů. PF 2012! 
 
 
Projednáno bude na schůzi zastupitelstva obce. 
 
 
 
Zpracoval v měsících říjen-listopad 2012:           Za obec Malé Kyšice předkládá: 
   Mgr. Miroslav Oliverius, kronikář obce                   Jan Kuna, starosta obce 


