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Sdělovací prostředky v posledních dnech přinesly 
zprávy o letošním udílení Nobelovy ceny za mír, na kterou 
bylo nominováno rekordních 259 kandidátů (209 z řad 
jednotlivců a 50 organizací). Ví se, že mezi uchazeči je 
například pakistánská školačka Malalaj Júsufzáíová, která 
neohroženě bojuje za právo dívek na vzdělání, bývalý 
americký prezident Bill Clinton, či reformám nakloněný 
barmský prezident Thein Sein. Z jakého důvodu to vše 
připomínám v místním periodiku? 
 Všechny ty osobnosti a především jejich aktivní 
činnost a ideje na mírovém poli jsou – dnes – aktuální, 
významné, dotýkají se mnoha miliónů lidí na celém světě, 

ale uplyne pár let a stejně i ony upadnou v zapomnění; pouze v encyklopediích, 
v dochovaném dobovém tisku, či v internetové paměti si je bude možné připomenout. 
Tento svůj názor odůvodňuji otázkou: „Kdo si dnes připomene prvního nositele 
Nobelovy ceny za mír?“ Ta byla poprvé udělena v roce 1905 a byla jí poctěna žena; 
dokonce to bylo poprvé, kdy Nobelovu cenu získala (samostatně) příslušnice něžného 
pohlaví. Nositelkou Nobelovy ceny míru se tenkrát stala, dnes již zapomenutá, 
baronka Bertha Suttnerová, na konci 19. a začátkem 20. století jedna z nejznámějších 
žen na planetě. Právě svými mírovými aktivitami se tato vídeňská spisovatelka a 
publicistka s českými kořeny stala – užiji-li dnešní terminologii – „světovou celebritou“. 
Paradoxem však je skutečnost, že se její čas naplnil dne 21. června 1914 – tedy 
pouhý týden před sarajevským atentátem. Zemřela týden před událostí, která 
rozpoutala světovou válku, čímž se potvrdily barončiny oprávněné obavy o světový 
mír. 
 Od narození Berthy Suttnerové, roz. Kinské, letos uplyne (nar. 9. 6. 1843 
v Praze) rovných 170 let. Jen pro zajímavost sledujme, jak (a zda vůbec?) tato 
významná světová pacifistka bude připomenuta alespoň na republikové úrovni. 
(Prozatím jen Česká pošta dne 13. 2. t. r. k připomenutí Berthy Suttnerové vydala 
poštovní známku s jejím portrétem.) My na Unhošťsku na ni nezapomínáme, a to 
především díky jejímu úvodnímu příspěvku, uveřejněnému v časopise pro 
mezinárodní dorozumění „Odzbrojte!“. (I když byla vydána pouze dvě čísla časopisu 
v říjnu a listopadu v roce 1904 v redakci Bedřicha Frickeho, tehdejšího nájemce 
potepelského hostince.)  
 Jubilantka je dnes sice zapomenuta, ale právě s odkazem na vzpomínané 
jubileum by snad stálo za pokus vyhodnotit, v jakém rozsahu zůstávají mírové ideje a 
názory této výjimečné ženy i v dnešní době aktuální, přestože jsou povětšině starší 
více jak sto let!            Miroslav Oliverius, kronikář obce 
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Zprávy z radnice                                    
 
PLATBA STOČNÉHO. Stočné hradí vlastníci nemovitostí v obci Malé 
Kyšice (i v části obce, kde byla v loňském roce dostavěna nová část 
kanalizace) společnosti Středočeské vodárny, a.s. se sídlem v Kladně. 
V současné době by měli mít všichni vlastníci nemovitostí podepsanou 
smlouvu s výše uvedenou společností. Pokud by tomu však tak 
nebylo, doporučujeme neprodleně tuto záležitost vyřídit.                (kuj) 
 
Od 1. března 2013 je zřízeno další místo, kam lze ukládat TŘÍDĚNÝ ODPAD z 
domácností. Barevné kontejnery na sklo, papír a plasty jsou umístěny u křižovatky ulic 
Jabloňová a Berounská. Věříme, že tato změna bude prospěšná pro udržování 
pořádku jak v obci, tak i v okolních lesích.                                                   (kžp) 
 
Obec Malé Kyšice zve všechny děti v sobotu 16. března 2013 od 15,00 hodin do sálu 
restaurace LIKA, kde se uskuteční MAŠKARNÍ ZÁBAVA. Přijďte si užít zábavné 
odpoledne plné tance, her a soutěží o sladké odměny. Od 19,30 hodin volně navazuje 
maškarní akce pro dospělé. Masky vítány!         (skk) 
 
OTEVŘENÍ SBĚRNÉHO MÍSTA. Od 1. dubna 2013 se opět otevře každou sobotu od 
15,00 do 17,00 hodin lokální sběrné místo u čistírny odpadních vod, kam je možné 
odkládat odpady rostlinného původu (větve, tráva, listí) z místních zahrad.       (kžp) 
 
PLETENÍ POMLÁZEK na Vysokém vrchu se uskuteční v neděli 31. března 2013 od 
14,00 hodin. Proutky na pomlázky a občerstvení v místě bude zajištěno.     (skk) 
 
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU se koná v neděli         
7. dubna 2013 od 9,00 hodin do naplnění kontejnerů (nejpozději však do 12,00 hod.) 
na louce před čistírnou odpadních vod. Ve stejnou dobu proběhne brigáda na úklid 
okolí obce – dobrovolníci se sejdou před čistírnou odpadních vod, kde získají 
instrukce a plastové pytle na odpad.          (kžp) 
 
V úterý 30. dubna 2013 proběhne od 18,30 hod. na louce před čistírnou odpadních 
vod již tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Občerstvení při ohni bude zajištěno.       (skk) 
 
 
 

 
 
Dne 21. prosince 2012 zemřel pan Jindřich Zikmund z Malých Kyšic č. ev. 

194.               Čest jeho památce!      (skk)  
 

 
  

 
Dne 13. února 2013 oslavila své 85. narozeniny paní Milena Chaloupková ze 

Zahradní ulice v Malých Kyšicích. K tomuto životnímu jubileu hodně štěstí, zdraví a 
spokojenosti jubilantce do dalších let popřáli také zástupci naší obce. Ke gratulaci se 
dodatečně připojujeme i prostřednictvím Malokyšických ozvěn.                             (skk) 
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(Porovnávací výsledky: Česká republika a volební okrsek Malé Kyšice) 
 

Č. Kandidát: 
příjmení, jméno, titul 

Politická 
příslušn. 

1. kolo 
ČR hlasy 

ČR 
v % 

1. kolo 
MK hlasy 

MK 
v % 

1. Roithová Zuzana, MUDr. MBA.  KDUČSL 255 045 04,95 4 01,78 
2. Fischer Jan, Ing. CSc. BEZPP 841 437 16,35 24 10,71 
3. Bobošíková Jana, Ing. SBB 123 171 02,39 2 00,89 
4. Fischerová Taťána KH 166 211 03,23 4 01,78 
5. Sobotka Přemysl, MUDr. ODS 126 846 02,46 7 03,12 
6. Zeman Miloš, Ing. SPOZ 1 245 848 24,21 54 24,10 
7. Franz Vladimír, Prof. JUDr. BEZPP 351 916 06,84 18 08,03 
8. Dienstbier Jiří ČSSD 829 297 16,12 25 11,16 
9. Schwarzenberg Karel TOP 09 1 204 195 23,40 86 38,39 

 
Č. Kandidát: 

příjmení, jméno, titul 
Politická 
příslušn. 

2. kolo 
ČR hlasy 

ČR 
v % 

2. kolo 
MK hlasy 

MK 
v % 

6. Zeman Miloš, Ing. SPOZ 2 717 405 54,80 94 40,00 
9. Schwarzenberg Karel TOP 09 2 241 171 45,19 141 60,00 

 
Děkuji za příkladné zajištění volebních úkolů při volbě prezidenta České republiky ve 
dnech 11.-12. a 25.-26. ledna 2013 členkám malokyšické okrskové volební komise: 
Evě Kunové (předsedkyni), Petře Fričové, Věře Doušové, Kláře Davidovičové a       
Ing. Lence Markupové (zapisovatelce).                                                    starosta obce 
 
Na aktuální téma 
 

 
 
Momentální obecná nedůvěra většiny veřejnosti v počínání politických stran 

může u někoho samozřejmě vyústit až v apatii, zároveň však nutí k zamyšlení. 
Potřebuje dnes společnost vyhraněný pravolevý model? Když v praxi veškeré veřejné 
počínání stejně určují jen čistě ekonomické možnosti a všechny strany si podporu 
voličů zajišťují převážně populistickými výroky svých lídrů…  

I když si myslím, že aktuální společenské nálady iniciativám jakýchkoli 
politických stran příliš nepřejí, rozhodl jsem se v Malých Kyšicích založit místní 
organizaci Hnutí pro sport a zdraví. Mám k tomu dva zásadní důvody.  

Prvním je víra v cíle této strany. Hnutí pro sport a zdraví hodlá prosadit 
komplexní novelu zákona o podpoře sportu, která by sport definovala jako veřejně 
prospěšnou činnost. Na rozdíl od mnoha jiných vyspělých zemí tato samozřejmá 
skutečnost, že totiž sport skutečně je veřejně prospěšnou činností a pomáhá 
upevňovat zdraví lidí, opravdu v České republice oporu v zákoně nemá. A také u nás 
nefunguje vícezdrojové financování sportu, na němž by se vedle státu výrazně 
podílela rovněž samospráva, a byly by v rámci daňového režimu vytvořeny podmínky 
pro vyšší podíl účasti soukromého sektoru. To je další věc, kterou Hnutí pro sport a 
zdraví hodlá prosadit. Nechť se nikdo neleká, tyto peníze pochopitelně nemají sloužit 
sportu vrcholovému. Musejí se promítnout ve zlepšení podmínek pro sport dětí a 
talentované mládeže.  

Druhý důvod, proč se v Hnutí pro sport a zdraví angažuji, pramení do jisté míry 
i z osobních zkušeností. Celkem 11 roků jsem byl jako profesionální cyklista členem 

HNUTÍ PRO SPORT A ZDRAVÍ V MALÝCH KYŠICÍCH 
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švýcarských, polských a italských klubů. Měl jsem možnost poznat jejich zázemí, 
způsoby chování závodníků a funkcionářů v nejrůznějších situacích, i možnosti 
financování a další podpory této činnosti. Jsem si jist, že právě společenské uznání 
sportu jako prostředku upevňování zdraví a dokonce i jisté kultivace národa, ve 
vzpomínaných zemích funguje výrazně lépe, než u nás.  

Hnutí pro sport a zdraví chce být moderní stranou bez přebujelého aparátu, 
která už prvními svými kroky velmi vzrušuje zejména některé složky ČSTV. Ten je 
sice společenskou organizací, ale systémově funguje tak, že podstatný díl prostředků 
státem uvolňovaných pro aktivní sportování, spotřebovává na existenci sebe 
samotného. Mnohem víc o činnosti a cílech Hnutí pro sport a zdraví, i stanovy této 
strany, lze nalézt na www.hnutiprosport.cz.  

Místní organizace Hnutí pro sport a zdraví v Malých Kyšicích existuje. Zdráhám 
se napsat, že vyvíjí činnost, nebo dokonce, že pracuje. Brání mi v tom počet členů, na 
jejichž spočítání zatím bohatě stačí prsty jedné ruky. Hledáme posily! Komu jsou 
sympatické hodnoty, které propagujeme, a kdo by se chtěl podílet na návratu české 
společnosti k ideálům zdravého způsobu života, ten je vítán. Lze mi v této věci volat 
na telefon 725 808 008.  

Pokud se nemýlím, bývaly někdy před sedmdesáti lety v Malých Kyšicích 
dokonce dvě tělocvičné jednoty! Až neuvěřitelné. Je tedy také na co navazovat… A 
jsem si k tomu všemu jist, že málokde jinde jsou přírodou dané podmínky pro 
vzpomínaný zdravý způsob života tak zřetelné, jako právě u nás.      Ondřej Sosenka 
 
 
 
 
 

(pokračování II.) 
 

U LAVKY - jižně pod obcí v místech, kde v současné době končí cyklostezka 
(směrem na Vysoký vrch) je položen přes Kačák mostek. V dobách dřívějších zde 
bývala jen úzká dřevěná lávka, na kterou v jednom ze svých zápisů v Pamětní knize 
obce vzpomíná i kronikář Antonín Rys: „Naše vesnička bývala spojena 
s Křivoklátskými lesy lávkou přes Kačák. Tato lávka sloužila pouze pro pěší. Byla to 
dvě dřevěná prkna, položená přes potok. Není proto divu, že takovou lávku odnesla 
„velká voda“. Proto tam později dala lesní správa zřídit dřevěný můstek. Dodnes se 
tam však říká „U lávky“.  

ELEKTROKRUH - pomístní název skupinky chat na břehu potoka Kačáku, 
postavených do kruhu při spodní cestě z obce do Poteplí, se vztahuje k začátkům 
výstavby chatových osad také na Unhošťsku ve 30. letech min. století. Tato lokalita 
byla zastavěna chatami zaměstnanců  Elektrických podniků Praha - v Poteplí 
nazývaných "tramvajáci". 

V ZABITÉM - les nad Dědkovým a Červeným mlýnem táhnoucí se směrem 
k naší obci. Pomístní název připomíná tragickou událost, kdy v těchto místech byl dne 
6. února 1870 při kácení a zpracovávání dřeva zabit padajícím stromem čtrnáctiletý 
Klement Holub, syn nádeníka, který pomáhal lesním dělníkům.                 (oli) 
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