
 
Komentář     
 
 
 Podle legendy slavil první posvícení Šalamoun, když světil svůj chrám 
v Jeruzalémě. Každý rok v ten stejný den pak dopřával hostinu pro své přátele na 
počest vysvěcení chrámu. Jak již legenda naznačuje, posvícení bylo výroční slavností, 
která se slavila v neděli „před“ nebo „po“ svátku světce, jemuž byl zasvěcen místní 
kostel. 
 Posvícení bývalo jedním z nejoblíbenějších svátků prostého venkovského lidu, 
kterým zároveň oslavoval ukončení polních prací. Posvícení v Čechách a potažmo 
hody na Moravě se slavívaly na podzim, tedy v období kdy již byl nový mák do buchet, 
zásoba čerstvé mouky a vajec, zralé švestky na povidla a vykrmené husy na pekáč, 
zkrátka ideální doba na posvícení. 
 Za starých časů se posvícení slavilo téměř v každé farnosti, a to v jinou dobu. 
Lidé chodili na posvícení konaná v okolních obcích nejen aby navštívili své příbuzné a 
přátele nebo aby něco utržili prodejem různého zboží, ale také proto, že se jim díky 
této slavnosti naskýtala možnost dobrého jídla a zároveň odpočinku od práce. A tím, 
jak se lidé bavili, pracovní morálka trpěla. Císař Josef II. chtěl nějakým způsobem 
sjednotit oslavy v celé zemi a proto roku 1787 vydal nařízení, kterým lidu nařídil slavit 
posvícení v jeden čas. Termín stanovil na neděli po svátku svatého Havla. Poslušní 
poddaní přijali toto nařízení velice nadšeně. Od té doby slavili třetí neděli v říjnu tzv. 
„císařské hody nebo také havelské posvícení“ a mimo nich dál i svoje místní posvícení 
tzv. „naše posvícení“.  
 A jak je to s oslavou posvícení v Malých Kyšicích? Farností obec spadá do 
Unhoště, kde je kostel vysvěcen sv. Petru a Pavlovi, ale Unhošť je pravděpodobně 
jedním z míst, kde přetrvává posvícenská oslava v návaznosti na uváděné nařízení 
císaře Josefa II., tedy zde se slaví posvícení Havelské. (Poznámka: svátek sv. Havla 
je 16. 10.) Písemné dokumenty, včetně zápisů v naší obecní Pamětní knize o 
vysvěcení zdejšího Božího stánku – kapličky na návsi nemáme k dispozici, proto jen 
podle přetrvávající tradice se u nás slaví posvícení „Podušičkové“ – tedy o první 
neděli po svátku „Památky zesnulých“.  
 V životě naší obce oslavy probíhají tak, že se připraví taneční zábava a 
uvedený svátek se vzpomene „větší útratou“ v místních restauracích. Vzhledem 
k tomu, že po neděli následuje pracovní den, taneční zábava se vždy koná v sobotu, 
aby tancem zmožení účastníci veselice mohli o posvícenskou neděli odpočívat, či 
dospávat. Stejně tomu mělo být i letos, ale … Klasická oslava posvícení se mohla 
uskutečnit v neděli 3. listopadu, ale skutečně – už z piety k našim zemřelým - bylo 
nevhodné konat taneční zábavu v Den památky zesnulých. Z uvedeného důvodu naše 
obec, organizátor taneční zábavy, tuto zábavu přesunula o týden později – na sobotu 
9. listopadu. Ano, byli jsme si vědomi této změny a snažíme se ctít tradice, ale mrzí 
nás, že ne všichni naši spoluobčané tuto nutnou změnu pochopili. Snad je tedy 
dostačující toto mé vysvětlení.           Kateřina Bláhová, místostarostka obce 
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ČÍ JE POSVÍCENÍ? NAŠE! 



Zprávy z radnice                                
 
V září t. r. nechala obec vybudovat v místě 
bývalého rybníku na malokyšické návsi 
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ. Travní plocha byla 
osazena herními prvky (pro děti od 3 do 12 
let) z akátového dřeva a na asfaltový povrch 
byl položen měkký bezpečnostní povrch. Ode 
dne svého zprovoznění se hřiště těší velké 
oblibě a každodenně je navštěvováno dětmi 
v doprovodu rodičů. Hřiště se rovněž stalo 
místem, kde si odpočinou rodiče dětí a 
vznikají zde nová přátelství.                   (skk) 
 

 
NOVÉ NÁZVY ULIC. Na základě zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, bylo zastupitelstvo 
obce nuceno schválit přejmenování názvu ulice „Krátká“, neboť se v naší obci 
nacházely dvě ulice s tímto názvem. S účinností od 1. listopadu 2013 byla ulice 
„Krátká“ v jižní části obce přejmenována na ulici „Skalní“. Zároveň zastupitelstvo obce 
schválilo pojmenování ulice, která oficiálně název neměla, ale všem byla známa pod 
názvem „Polní II“ na ulici „Břidlicovou“.         (kuj) 
 
Dne 12. listopadu t. r. pořádala obec zájezd do DIVADLA NA FIDLOVAČCE na 
představení My Fair Lady. O velkém zájmu malokyšických občanů svědčí i poptávka 
po vstupenkách, které však byly týden před konáním představení již vyprodané. 
Ohlasy účastníků na představení byly ve všech případech kladné. Pro velký úspěch je 
naplánován další zájezd do divadla na období jara 2014.          (skk)    
 
V listopadu t. r. byl ve výběrovém řízení vybrán zhotovitel na akci „ROZŠÍŘENÍ 
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI MALÉ KYŠICE“. Přípravné práce již byly 
zahájeny a termín dokončení je závislý zejména na povětrnostních podmínkách.  (kuj) 
 
LOKÁLNÍ SBĚRNÉ MÍSTO v prostoru ČOV Malé Kyšice je, jako každoročně, 
v období od 1. prosince 2013 do 31. března 2014 uzavřeno. Vstup je možný pouze po 
předchozí domluvě na tel. 312 698 813.        (kžp) 
 
V sobotu 7. prosince 2013 se od 15.00 hodin uskuteční v sále restaurace LIKA 
tradiční MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE pro děti. Na naše nejmladší občánky čeká jako 
obvykle spousta zábavy, soutěžních her a tance.         (skk) 
 
POLICIE ČR upozorňuje v poslední době na velmi časté krádeže v naší obci a 
okolí. V této souvislosti vyzývá všechny občany k obezřetnosti a všímavosti. 
V případě podezření, že je páchána jakákoliv trestná činnost, se obracejte na 
Obvodní oddělení Policie ČR v Unhošti – tel. 777 690 021.           (kuj) 
 
 
  

 
Dne 16. listopadu 1963 se vdávala Jaroslava Trejbalová z Malých Kyšic č.p. 88. 

Jejím vyvoleným se stal Václav Klenovec z nedalekého Libečova, bydlící v č.p. 28. 
V nedávné době – v sobotu 16. listopadu 2013 – si malokyšičtí manželé Jaroslava a 
Václav Klenovcovi připomněli, a věříme, že i oslavili, svou padesátiletou společnou 
cestu životem. Dodatečně si jim dovolujeme gratulovat a popřát jim hodně štěstí, 
radostí a především zdraví do dalších – společných – let.               (skk) 

BLAHOPŘEJEME 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KONANÉ VE DNECH 25. – 26. ŘÍJNA 2013 
 

 P L A T N É     H L A S Y Česká 
republika Č R Malé 

Kyšice M K 

Číslo Volební strana celkem v % celkem v % 
1. Česká strana sociálně demokr. 1 016 829 20,45 22 09,86 
2. Strana svobodných občanů 122 564 02,46 9 04,03 
3. Česká pirátská strana 132 417 02,66 5 02,24 
4. TOP 09 596 357 11,99 41 18,38 
5. HLAVU VZHŮRU – volební blok  21 241 00,42 2 00,89 
6. Občanská demokrat. strana 384 174 07,72 39 17,48 
7. Romská demokratická strana 609 00,01 0 00,00 
8. Klub angažovaných nestraníků 293 00,00 - - 
9. Politické hnutí Změna 28 592 00,57 1 00,44 

10. Strana soukromníků ČR 13 041 00,26 1 00,44 
11. Křesť. dem. unie – Čsl. str. lid. 336 970 06,78 4 01,79 
12. Volte Pr. Blok www cibulka net 1 225 00,02 - - 
13. Suver.-Strana zdrav. rozumu 13 538 00,27 1 00,44 
14. Aktiv nezávislých občanů 1 237 00,02 0 00,00 
15. Str. Práv Občanů ZEMANOVCI 75 113 01,51 1 00,44 
16. OBČANÉ 2011 455 00,00 - - 
17. Úsvit přímé demokracie T.O. 342 339 06,88 9 04,03 
18. Dělnická str. sociální spravedl. 42 906 00,86 3 01,34 
20. ANO 2011 927 240 18,65 48 21,52 
21. Komunistická str. Čech a Mor. 741 044 14,91 25 11,21 
22. LEV 21 – Národní socialisté 3 843 00,07 0 00,00 
23. Strana zelených 159 025 03,19 11 04,93 
24. Koruna Česká (monarch. str.) 8 932 00,17 1 00,44 

Poznámka: Tučně zvýrazněné volební strany byly zvoleny do Poslanecké sněmovny ČR 

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 

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 9. prosince 2013 od 18.00 hodin. 

*  *  * 
Program: 1) Zahájení 2) Změna rozpočtu 2013 3) Rozpočet 2014 4) Zápis do 
kroniky obce za rok 2012 5) Smlouva o uzavření sml. budoucí o zřízení věc. 

břemene – plynárenské zař. na poz. p.č. 507/1 v k.ú. Malé Kyšice 6) Inventarizace 
7) Návrh na usnesení 8) Různé a diskuse 9) Závěr. 

Jan Kuna, starosta obce 



ÚDAJE O VOLBÁCH VE VOLEBNÍM OKRSKU V MALÝCH KYŠICÍCH 
Voliči 

v seznamu 
Vydané 
obálky 

Vol.účast 
v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

Pl. hlasy 
v % 

323 226 69,97 226 223 98,67 
 
PODĚKOVÁNÍ: Starosta obce děkuje všem malokyšickým voličům, kteří svou účastí 
přispěli ke zdárnému průběhu voleb v naší obci. Zároveň děkuje za přípravu a hladký 
průběh těchto voleb okrskové volební komisi ve složení: předsedkyně Eva Kunová, 
členky Pavla Antonínová, Věra Doušová, Petra Fričová a zapisovatelka Ing. Lenka 
Markupová.                  (oli)                                                         
 
Na aktuální téma                   
 
 

V červnovém čísle Malokyšických ozvěn hodně čtenářů upoutal komentář pod 
názvem „Naše obec asi nepatří na Kladensko?“, kterým bylo poukázáno na hluk 
z letadel. Ten měl nastat v návaznosti na dokončení rekonstrukce ranveje v Ruzyni. 
V době vydání tohoto čísla již opětovně – dva měsíce (říjen a listopad) – přes naši 
obec letadla vzlétají, ale také přistávají. Budeme rádi, když právě čtenáři 
Malokyšických ozvěn na náš obecní úřad sdělí své názory na obnovený letecký 
provoz, a to především s uvedením, zda se hluk zmírnil nebo naopak zvýšil, zda se 
letové intervaly zmenšily nebo zvětšily, do jaké míry jsme v obci přelety letadel 
obtěžováni. 

Vzhledem k tomu, že se nás tato problematika úzce dotýká, zpětně 
přepisujeme dva příspěvky z konce měsíce září letošního roku, se kterými se ne 
všichni naši čtenáři mohli seznámit v denním tisku. Zveřejňujeme je v našem obecním 
zpravodaji dodatečně – bez komentářů, aby s odkazem na předcházející odstavec 
nedošlo k nějakému ovlivňování malokyšických čtenářů. První příspěvek je z pera 
redaktora Pavla Škopka: 
KLADENSKO 5 PLUS 2, Nejčtenější týdeník v České republice (Každý čtvrtek 
zdarma), roč. II, číslo 39 z 26. září 2013: OPRAVA RANVEJE KONČÍ. Lidice, 
Buštěhrad i Kladno si brzy oddychnou. Hluk ze startujících letadel se vrací nad 
Hostivici. Rekonstrukce hlavní ranveje je hotová. Už za pár dní se vrací letadla na 
opravenou dráhu pražského letiště. Obce, přes které nyní létají, si oddychnou. 
„První letadla se zde objeví v noci z 30. září na 1. října. Podařilo se nám zkrátit 
kompletní rekonstrukci hlavní dráhy, která měla být dokončena až v roce 2014, o rok,“ 
potvrzuje mluvčí letiště Václava Havla Praha Eva Krejčí.  
Dokončení generální rekonstrukce hlavní dráhy je dobrá zpráva především pro obce, 
přes které od 15. května, kdy začala druhá etapa rekonstrukce hlavní dráhy, letadla 
létala, jako jsou například Lidice, Buštěhrad, Kladno, Středokluky nebo Dobrovíz.  
„Na hluk jsme již zvyklí z pravidelných výluk během údržby. Jsme však rádi, že je 
generální rekonstrukce hlavní dráhy hotová,“ pochvaluje si starosta Dobrovíze Martin 
Šafr, který upozorňuje i na fakt, že se díky rekonstrukci zkrátí i budoucí odstávky 
z důvodu údržby z týdne na dva až tři dny a přes obec tak budou létat letadla méně 
často než dosud. Lidé v obci si podle jeho slov sice občas povzdechli nad vyšším 
hlukem, ale žádné písemné stížnosti radnice neobdržela.  
Obce jako Hostivice a Jeneč, přes které létají letadla z hlavní ranveje a které si 
v uplynulých měsících užívaly klidu, čeká návrat do „normálu“. Stejně jako další 
dotčené obce a města si i Dobrovíz dohodla s vedením letiště finanční odškodnění, 
kompenzaci za způsobené nepohodlí svých občanů. (Oprava hlavní ranveje trvala 
čtyři a půl měsíce.) 

KE HLUKU NAD NAŠIMI STŘECHAMI 



METRO, Nejčtenější noviny v Praze (rozdávané zdarma), č. 186 z pondělí 30. září 
2013: Obloha ztichne už od zítřka. Trasa letadel nad Prahou se stane minulostí. 
Navíc se chystá výstavba nové ranveje. Letadla nad Prahou od zítřka (poznámka      
1. 10. 2013) už nenadělají tolik hluku. Otvírá se totiž opravená hlavní ranvej Letiště 
Václava Havla. Díky tomu budou piloti přilétat a odlétat se svými stroji ze 
severovýchodu, který je méně osídlený. Opravou hlavní dráhy však proměna letiště 
nekončí. „Pracujeme na projektu nové paralelní dráhy. Připravujeme dokumentaci pro 
územní rozhodnutí,“ říká mluvčí letiště Eva Krejčí. První turisté by mohli zažít přistání 
na nové dráze již mezi roky 2018 a 2019. Zatímco nyní letiště odbaví zhruba 11 
miliónů lidí ročně, po dostavbě nové ranveje to může být dvojnásobek. 
Nyní v Ruzyni přistává a vzlétá až 46 letadel za hodinu. Po dostavbě třetí ranveje by 
se kapacita zvedla až na 72 letounů za hodinu. 
Nová dráha: V případě, že půjde vše podle plánů, mohla by se nová ranvej začít 
budovat v roce 2016. Bude rovnoběžná s hlavní ranvejí, od které bude vzdálena 
zhruba 1,5 kilometru jižně směrem na Hostivici. Se stavbou nové dráhy se počítalo již 
při budování hlavní ranveje v 60. letech. V 70. letech byla zanesena do plánovací 
dokumentace.      Adam Váchal                      (oli) 

* * * 
 
Dne 21. listopadu t. r. proběhlo jednání starosty obce Malé Kyšice se zástupci 
Letiště Václava Havla Praha. Jednání bylo vyvoláno ze strany obce ve snaze zajistit 
obci případné kompenzace za trvalé obtěžování občanů hlukem přelétajících strojů 
nad obcí. Jednání nebylo zdaleka poslední, měla by následovat další, na kterých by 
se postupně ujasnily možnosti řešení vzniklé situace.       (kuj) 
 
 
Z osobností Unhošťska 
 
 
 

Ve druhé polovině měsíce listopadu si připomínáme 
smutné – šedesáté – výročí úmrtí českého divadelního 
herce, režiséra a krátce i uměleckého vedoucího činohry 
Národního divadla Zdeňka Hofbauera, který se narodil 
v Unhošti dne 13. května 1911. Zde také začínal jako 
herec v ochotnickém souboru. (V roce 1930 poprvé při 
ochotnickém představení vystoupil v unhošťské sokolovně 
v roli Koziny v Jiráskových Psohlavcích.) Následně se 
začal prosazovat i jako režisér a schopný divadelní 
organizátor. O šest let později - v roce 1936 přešel 
k profesionálnímu divadlu. Působil ve Slovenském 
národním divadle v Bratislavě, potom založil tzv. Lidovou 
scénu v divadle Uranie v Praze, hostoval v Národním 
divadle. Ve válce hrál v divadlech v Brně a v Plzni. Po 
osvobození republiky byl v roce 1946 povolán do čela 

ostravského divadla, ale své organizační schopnosti začal plně rozvíjet až jako ředitel 
Krajského divadla v Plzni, kam přišel na jaře roku 1948. Toto období – druhé plzeňské 
v letech 1948-1953 – je nejplodnějším obdobím v jeho umělecké dráze. Soustředil se 
na režii, ale hrál i nejvýznamnější roli své herecké kariéry - Shakespearova Macbetha. 
V roce 1951 režíroval film Karhanova parta. V době svého plzeňského působení 
pozvedl tamější činohru na vysokou úroveň. Divadlo získalo řadu poct a Zdeněk 
Hofbauer se v roce 1952 stal jedním z prvních laureátů státní ceny. 

ZDENĚK HOFBAUER - K 60. VÝROČÍ ÚMRTÍ 



Na podzim roku 1953 byl jmenován šéfem činohry Národního divadla, ale své 
schopnosti a um zde již nestačil plně uplatnit a rozvinout – přišla osudová druhá 
polovina měsíce listopadu 1953! Dne 16. listopadu toho roku se Zdeněk Hofbauer, 
„čerstvě“ jmenovaný šéf činohry Národního divadla, vracel z Plzně do Prahy. Cesta 
skončila nešťastně – autonehodou! Z místa tragické události byl převezen do 
berounské nemocnice, kde se začalo rozhodovat mezi jeho životem a smrtí. O čtyři 
dny později – 20. listopadu 1953 – Zdeněk Hofbauer zemřel. Na počest tohoto 
významného unhošťského rodáka byla v Unhošti jedna z ulic pojmenována jeho 
jménem a rovněž i výstavní síň v tamním Melicharově vlastivědném muzeu nese jeho 
jméno.  
 Před třiceti lety, v roce 1983 při příležitosti 30. výročí úmrtí Zdeňka Hofbauera, 
Marie Kronbergerová v Kladenské záři konstatovala: „Jméno Zdeňka Hofbauera je 
živé ve vzpomínkách současníků, kteří na něj vzpomínají s úctou a láskou jako na 
mimořádného člověka a umělce…“  Věřím, že tato slova jsou aktuální (především 
v Unhošti) i v dnešní době, kdy si připomínáme již 60. výročí úmrtí této významné 
osobnosti českého divadelnictví.             (oli) 
 
Zajímavosti 
 
 

V souvislosti s trojkou na konci letopočtu si připomínáme tři časem 
zapomenutá výročí:  

Zavedení PSČ. Dne 1. ledna 1973 (před 40 lety) bylo v tehdejším 
Československu zavedeno používání poštovních směrovacích čísel. Do té doby se na 
dopisní obálce uvádělo do poslední řádky jen jméno obce nebo města, popř. i okresu. 
Se zvýšeným počtem korespondence, za účelem třídění více automaty, ale i také kvůli 
velkému množství míst se stejným názvem bylo výhodné přistoupit k zavedení 
jednoduchého pětimístného třídícího kódu. Při rozdělení na konkrétní dodací obvody 
pošt získala unhošťská pošta dnes již nám dobře známé PSČ 273 51. 

Zavedení rozhlasu po drátě. Před 60 lety – 14. června 1953 – byl v Unhošti 
jako v prvním městě v Československu zahájen zkušební provoz vysílání rozhlasu po 
drátě (lidově dráťáku). V České republice fungoval rozhlas po drátě až do roku 1999, 
kdy byl tento způsob vysílání ukončen.  

Návštěva Valentiny Těreškovové v Unhošti. Dne 16. června 1963 se 
k obloze vznesla sovětská kosmická loď Vostok 6 řízená Valentinou Těreškovouvou, 
první ženou ve vesmíru. Přesně o dva měsíce později 16. srpna 1963 – před rovným 
půlstoletím – se tato astronautka v rámci slavnostní návštěvy Československa na 
krátkou chvíli také objevila přímo v Unhošti. Dostalo se jí zde velmi bouřlivého přijetí. 
Ulice, náměstí, kudy projížděla kolona aut s první kosmonautkou, byly lemovány 
zástupy obyvatel a na budovách vlály vlajky obou států. 

(podle Jakuba Neumanna – převzato z měsíčníku Unhošťské listy 09/2013)   (oli) 
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