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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 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 2012. Případné připomínky, doplňky, opravy, návrhy na změnu – 
v písemné podobě – je možné doručit na Obecní úřad v Malých Kyšicích, a to 
v termínu: do 7. prosince 2013. 

                                                                                  Jan    K u n a,  starosta obce 

 

Návrh zápisu do Kroniky obce Malé Kyšice za rok 2012 

Zpracoval kronikář obce Mgr. Miroslav Oliverius 

I.  ÚVODEM 

Do Nového roku 2012 jsme vstupovali na Vysokém vrchu. Naše obec se v 
samém závěru roku 2011 - již tradičně - stala iniciátorem „Silvestrovského setkání na 
Vysokém vrchu“, a to již v poledne 31. prosince. Počasí v ten den i hodinu pro výstup 
na samý vrchol přálo, proto se zde sešlo na 300 „poutníků“ nejen z Malých Kyšic a 
Horního Bezděkova, ale i z Bratronic, Chyňavy, Družce, Unhoště a z dalších obcí. 
Přítomné přivítala naše místostarostka Kateřina Bláhová, následoval přípitek a potom 
na společném ohni i opékání buřtů. Tak se někteří z nás oficiálně rozloučili s rokem 
„starým“. 

 Četní občané naší obce potom těsně před půlnocí vystoupili opětovně 
k rozhledně na Vysokém vrchu a zde s občany z okolních obcí čekali na příchod roku 
Nového, roku 2012. I v tuto pozdní noční hodinu počasí přálo. Bylo sice chladno, 
foukal studený vítr, ale viditelnost byla dobrá. Sotva se vteřinová ručička na hodinách 
přehoupla přes 24. hodinu, všechny obce v okolí vrchu se rozzářily, nastalo veselí 
v podobě světlic, rachejtlí, ohňostrojů, dělbuchů … Záře byly vidět i nad Kladnem a 
v dálce nad sídlišti, ležícími na okraji hlavního města Prahy.  

 Začal tak rok, který u nás doma měl být ve znamení krajských voleb, v Evropě 
ve znamení změření si sil na fotbalových trávnících (tentokrát také za účasti i 
fotbalové reprezentace České republiky), ale především – stejně jako v dobách 
starořeckých – tento rok měl být rokem klidu a míru: v první polovině měsíce srpna 
Velká Británie se chystala přivítat sportovce z celého světa při konání Olympijských 
her.   
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II.  VĚCI VEŘEJNÉ 

Činnost obce     

Zastupitelstvo obce ve sledovaném roce zasedalo sedmkrát s tím, že první 
zasedání se konalo 12. března 2012, poslední potom 17. prosince 2012. Byly 
projednávány otázky, týkající se chodu a budování obce, jakož i jejího dalšího 
rozvoje.  

Z jednání obecního zastupitelstva: Stavba, oficiálně nazvaná „Malé Kyšice – 
splašková kanalizace + ČS1 a ČS2“ byla započata v srpnu roku 2011. Při stavbě 
došlo k rozšíření stávající kanalizační sítě do dalších částí obce. Konkrétně došlo 
k prodloužení kanalizačního řádu o 1.815 metrů. Špatný stav přečerpávací stanice 
v Borové ulici nedovolil její využití při rozšíření kanalizační sítě. Z uvedeného důvodu 
byla v téměř stejném místě vystavěna nová plně funkční přečerpávací stanice 
označená ČS2. Další přečerpávací stanice pod označením ČS1 byla vybudována 
v Jasmínové ulici. S celkovým rozpočtem 15.710.499,91 Kč (bez DPH) vyhrála 
výběrové řízení na stavbu společnost FISA s.r.o. (přejmenovaná na JIPE s.r.o). Obec 
vynaložila ze svých prostředků 3.140.499.91 Kč. Ministerstvo zemědělství poskytlo 
v rámci programu „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ dotaci 
ve výši 10.990.000,- Kč a Středočeský kraj vyčlenil z rozpočtu Středočeského Fondu 
životního prostředí a zemědělství 1.570,000 Kč na dofinancování uvedené akce. 
V průběhu prací se vyskytly nepředvídané výdaje, uhrazené z finančních prostředků 
obce, které navýšily celkový plánovaný rozpočet o 400.529,- Kč (bez DPH). 
Kolaudačním řízením, které provedl Magistrát města Kladna – odbor životního 
prostředí, nebyly zjištěny žádné nedostatky, proto mohl být dne  14. 9. 2012 vydán 
kolaudační souhlas. Od toho dne bylo možné začít s připojováním nemovitostí do 
této nově vybudované kanalizační sítě. Následovalo asfaltování  povrchů v ulicích, ve 
kterých stavba probíhala.   

Vybavenost obce. Dále bylo konstatováno, že mnozí návštěvníci naší obce nám 
závidí její polohu v rekreační oblasti, v lesích, které ji v podstatě „chránily a chrání“ 
před všemi těmi technickými, ale i chemickými a jinými vymoženostmi, spojenými se 
zemědělským hospodařením a podnikáním. Můžeme se také pochlubit tím, že jsme – 
díky našim předchůdcům - byli jednou z prvních obcí v kladenském okrese, která 
měla k většině rodinných domů zaveden jak vodovodní a kanalizační řád s čistící 
stanicí odpadních vod, tak i zde byla v plném rozsahu realizována plynofikace. Na 
druhé straně si však málokdo uvědomí, že ale v okresním měřítku jsme patřili a 
patříme k těm „malých“ obcím, a to co do počtu jak domů s čísly popisnými, tím 
zákonitě i co do počtu trvale hlášených obyvatel. S tím vším souvisí nejen rozsah 
obecního majetku, ale především i finančních dotací, které jsou obcím pro jejich 
potřeby přidělovány.  

Sportovní hřiště. Stávající zastupitelstvo, které v roce 2007 po půlročním „bezvládí“ 
vstupovalo do dodatečných voleb, si předsevzalo, že naváže na dosažené výsledky 
svých předchůdců a do svého volebního programu si mimo jiné stanovilo nejen 
pokračovat v další výstavbě obce, ale také rozvíjet zájmovou činnost a vyžití jejích 
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občanů – především se zaměřením na mladou generaci. Složitě se podařilo zajistit 
dotace na vybudování přečerpávací stanice, na pokračování výstavby kanalizační 
sítě v rekreační zástavbě, na zřízení mateřské školy. Na úkor takovýchto obecně-
prospěšných akcí se ve skutečnosti do konce roku 2011 nepodařilo vybudovat 
sportovní hřiště, které by mohli využívat všichni malokyšičtí sportumilovní zájemci, 
hlavně ti mladí. Po dvouletém pronajmutí louky a po jejích úpravách na jižní straně 
obce (u ČOV) se zastupitelstvu podařila s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. uzavřít 
kupní smlouva, na základě které tato louka přešla do vlastnictví obce. Vyvstaly 
otázky: Jak ji účelově využít? Jak s ní naložit, aby na jedné straně ve vztahu ke všem 
voličům z obce byla splněna předsevzetí zastupitelů, ale na druhé straně, aby byl co 
nejméně dotčen stávající stav, popřípadě nebylo narušeno sousedské soužití s 
vlastníky sousedících nemovitostí? Samozřejmě nezanedbatelnou podmínkou na 
realizaci čehokoliv jsou finance!   

Ve čtvrtek dne 8. listopadu 2012 se v rámci konané schůze zastupitelstva 
obce o této problematice diskutovalo, a to skutečně věcně, kultivovaně, bez emocí 
všech zúčastněných. Nepřijímaly se žádné konečné závěry, sondovalo se, jaké jsou 
potřeby, jaké jsou na věc názory, zda by bylo důležitější to, či ono. A také se 
odhadovalo, kolik by to, či ono asi stálo! Padaly návrhy různé: Vybudovat samotné 
sportovní hřiště? Nebo sportovní komplex s umělým povrchem? Proč k tomu hřišti – 
třeba v další etapě – nepostavit objekt mateřské školy? (Ten stávající vyhovuje, ale 
bude vyhovovat i v roce 2019, kdy má skončit nájem?) Bylo konstatováno, že ve věci 
vhodného využití tohoto, dnes již obecního, pozemku bude s občany jednáno znova 
a znova a teprve potom zastupitelé rozhodnou. Nebudou mít lehký úkol, protože 
mohou přijít další návrhy: I u nás občané stárnou! Proč nezvážit vybudování třeba 
sociálního domu pro seniory? Stárne i budova, přestože právě teď je modernizovaná, 
obecního úřadu. Není tu důvod nechat postavit jak zmiňovanou mateřskou školu, tak 
i do společného objektu zahrnout kanceláře obecního úřadu? Anebo přetrvá původní 
záměr na vybudování sportoviště, ale třeba i s kabinami na převlékání, popř. i 
s místností pro správce?  

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Zástupci obce i další 
dobrovolníci z řad občanů obce pomáhali při svozu velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu a při úklidu okolí obce dne 22. dubna a následně dne 14. 
října 2012.  

Zpravodaj obce – Malokyšické OZVĚNY. Zpravodaj byl vydáván prostřednictvím 
Sociálně kulturní komise; příspěvky zajišťovali, jejich přepis, ale i grafickou úpravu a 
vlastní tisk Mgr. Miroslav Oliverius a Ing. Lenka Markupová za podpory starosty obce 
Jana Kuny a místostarostky Kateřiny Bláhové. Ve sledovaném roce od 2. 3. do         
12. 12. 2012 celkem  vyšlo pět čísel, která informovala své čtenáře o životě obce, o 
činnosti obecního úřadu, seznamovala je jak s významnými výročími, tak i 
s různorodými zajímavostmi, týkajících se nejen Malých Kyšic, ale i Unhošťska. 
K jejich obsahu se během roku ze strany čtenářů neobjevily žádné připomínky ani 
doplnění. 
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Činnost obecního úřadu   

Ze statistiky. K 1. lednu 2012 měla naše obec přihlášeno k trvalému pobytu celkem 
378 občanů, z toho bylo 180 mužů a 196 žen. (Pro srovnání: před deseti lety v obci 
bylo k 1.1. trvale hlášeno jen 260 občanů.) Průměrný věk mužů byl 40 let a žen 43 
let. Nejčetnějším ženským jménem v obci je Jana, poté Jaroslava s Věrou a 
následuje Kateřina. Mezi mužskými jmény převládá Jiří, následovaný Janem a 
Petrem.  

Mateřská škola. Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo Mateřskou školu Malé 
Kyšice celkem 20 dětí (14 chlapců a 6 dívek), z nichž 16 mělo trvalé bydliště v naší 
obci. V září 2012 ukončila pracovní poměr v mateřské škole paní Alena Kalinová a 
na její místo byla přijata paní Radka Wimmerová. V září rovněž proběhl v návaznosti 
na studijní pobyt pedagogů v Bruselu projekt o EU, který byl prezentován na Krajské 
úřadě Středočeského kraje a vyhodnocen jako jeden z nejlepších. Děti se v rámci 
mateřské školy zúčastnily různorodých výletů – např. do ZOO Zájezd u Kladna, do 
ZOO Praha, na hrad Točník, do divadla Lampion, do Divadla S+H apod. Děti se také 
učily jak pečovat o své zdraví, ať už sportem (plavecký kurz v Tuchlovicích, solná 
jeskyně v Berouně), zapojením do projektu Zdravé zuby, kdy mateřská škola získala 
certifikát „Školka bojující proti zubnímu kazu“ či praktickým užíváním podologického 
chodníku, kde děti trénují správné držení těla, rovnováhu, ovlivňují reflexní zóny 
chodidel atd. Do aktivit dětí se zapojili i rodiče dětí – např. hudebním programem, 
přednáškou pilota, popisem podmořského života prostřednictvím kameramana nebo 
účastí v projektu Afrika. Zakončení školního roku patřilo tradičnímu pasování 
předškoláků na školáky. Ředitelka mateřské školy Mgr. Mirka Švantnerová v tomto 
roce zakončila úspěšnou obhajobou práce a závěrečnou zkouškou studium 
logopedie organizované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Sběrné místo (u čistící stanice odpadních vod) během letní sezóny plnilo svůj účel. 
Každou sobotu v odpoledních hodinách bylo otevřeno – k dispozici našim občanům i 
chatařům katastru naší obce, kteří sem vyváželi biologický odpad ze svých zahrádek. 
Za řádný chod a udržování pořádku v areálu sběrného místa v roce 2012 patřilo 
poděkování zaměstnanci obce panu Jaroslavu Holečkovi. O přechodném uzavření 
sběrného místa v zimní sezóně (od 1. 12. 2012) byli občané informováni obecním 
rozhlasem, zprávou v Malokyšických ozvěnách, jakož i oznámením na informační 
tabuli OÚ.  

    
III.  POLITICKO-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

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

hnutí 
KRAJ 

celkem 
KRAJ 
v % 

OKRES 
celkem 

OKRES 
v % 

OBEC 
celkem 

OBEC 
v % 

3 „Sdruž.nestraníků“ 11 115 03,17 1 360 03,35 8 06,66 
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7 Volte Pravý Blok 5 452 01,55 655 01,61 14 11,66 
16 Str. soukrom. ČR 1 579 00,45 125 00,30 0 00,00 
19 SUVERENITA… 5 311 01,51 590 01,45 0 00,00 
22 Nár.socialisté-lev 896 00,25 91 00,22 0 00,00 
29 TOP 09 a Starost.  40 981 11,71 2 618 06,56 8 06,66 
30 Věci veřejné 2 226 00,63 155 00,38 0 00,00 
31 ZMĚNA 2012 2 636 00,75 604 01,49 0 00,00 
43 Kom.strana Č a M 71 975 20,57 9 905 24,44 19 15,83 
51 Strana zelených 9 071 02.59 883 02,17 11 09,16 
52 Středoč. 2012.cz 2 801 00,80 293 00,72 1 00,83 
60 Čes. str.soc. dem. 76 255 21,79 9 587 23,66 14 11,66 
68 Koal. KDU,SNK,N 10 764 03,07 696 01,71 1 00,83 
70 Obč. dem. strana 64 101 18,32 8 476 20,91 26 21,66 
77 Str. svob. občanů 8 236 02,35 906 02,23 2 01,66 
78 Hn. na podp. DH 5 744 01,64 319 00,78 3 02,50 
80 Děl.str.soc. sprav. 3 444 00,98 485 01,19 0 00,00 
83 Kom.str. Českosl. 2 862 00,81 463 01,14 6 00,50 
88 UNP-STŘED2012 4 986 01,42 340 00,83 1 00,83 
91 SPO ZEMAN…… 8 744 02,49 807 01,99 3 02,50 
93 Česká pirát. str. 10 617 03,03 1 117 02,75 3 02,50 

 

VOLBY Okrsky 
celkem 

Okrsky 
zpr. % 

Voliči 
v sezn. 

Vydané 
obálky 

Voleb. 
účast% 

Odevzd. 
obálky 

Platné 
hlasy 

% pla. 
hlasů 

KRAJ 2 055 100 % 1006408 366 816 36,45 366 114 349796 95,54 
OKRES 211 100 % 127 736 42 196 33,03 42 124 40 518 96,19 
OBEC  1 100 % 319 126 39,50 126 120 95,24 
                                              

Okrsková volební komise v budově OÚ Malé Kyšice pracovala ve složení: 
předsedkyně Eva Kunová, členky: Věra Doušová, Lada Horská, Klára Davidovičová, 
Petra Fričová a zapisovatelka Ing. Lenka Markupová.  

 

IV.  KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

Maškarní odpoledně pro děti se spoustou soutěží a zábavy se uskutečnilo od 
15.00 hodin v sobotu dne 10. března 2012 v restauraci LIKA v Malých Kyšicích. Od 
20.00 hod. následovala Maškarní zábava pro dospělé. Hrála hudební skupina 
Paradoksy. 

Pletení pomlázek se za zájmu občanů konalo na Vysokém vrchu dne 8. dubna t. r. 

Čarodějnice. Již tradiční pálení čarodějnic na louce před čistírnou odpadních vod 
proběhlo dne 30. dubna 2012 za velké účasti dětí i dospělých. K podpálení hranice 
došlo v 18.30 hodin. 

Dětský den proběhl v sobotu 2. června t. r. na louce před čistírnou odpadních vod. 
Sešlo se na 45 dětí z obce i okolí. Příjemné počasí všem dopřálo strávit hravé 
odpoledne se spoustou soutěží o ceny. Připraveno bylo rovněž občerstvení.                                                       
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Rozloučení s létem. Na závěr letních prázdnin, konkrétně na sobotu 1. září t. r., se 
opětovně konal turnaj ve cvrnkání kuliček. Překvapila nečekaná účast a zájem 
účastníků „starších ročníků“, kteří převažovali nad účastí dětí. Na řádný průběh 
turnaje dohlížel vicemistr světa ve cvrnkání kuliček Zbyněk Fojtík, se kterým si po 
skončení turnaje zahrál přátelský zápas vítěz malokyšického turnaje v kategorii nad 
10 let – Jaroslav Šváb.  

Mikulášská. 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 
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.  

Údržba rozhledny na Vysokém vrchu. „NATÍRÁNÍ ROZHLEDNY“ se uskutečnilo 
v sobotu 8. září t. r. na Vysokém vrchu díky skupině přátel rozhledny. Na rozhledně, 
jako v minulých letech, proběhly servisní práce a všichni, kteří se v ten den rozhodli 
pro výstup na Vysoký vrch, měli možnost se přímo na vrchu občerstvit.      

Ze sportu. Stejně jako v minulém roce, tak i letos byla naše Malokyšická náves 
svědkem dvojího srocování sportovců. Dne 2. června 2012 sem byl položen cíl 
cyklistického závodu a dne 13. června od kapličky byl odstartován a zde i končil 
závod běžecký: 

      Ke 14. ročníku závodu „PO STOPÁCH UNHOŠŤSKÉ LYŽE NA HORSKÝCH 
KOLECH“ jsme zjistili, že se jel v pěti kategoriích (muži: do 45 let, veteráni 46-59 let, 
ctihodní kmeti nad 60 let věku, ženské kategorie: starší dorostenky do 45 let a ženy 
nad 46 let). Muži jeli trasu dlouhou 44 km, ženy o dvacet km méně – tedy 24 km. 
Naši obec reprezentovali tři borci, kteří v silné konkurenci obstáli: v kategorii do 45 let 
s číslem 13 Jakub Strnad skončil třetí, když ujel svému „skorostrýci“ Janu Kunovi, 
který ač měl na dresu číslo dvě, tak stříbrný nebyl – s časem 2:09:15 skončil desátý. 
V kategorii veteránů nestor závodu – náš Jan Černý – do boje vyrazil s číslem jedna 
na hrudi a mnoho nechybělo (necelých sedm minut), aby se stal vítězem. Skončil na 
stříbrném stupni. Mimo soutěž si trať projel další náš zástupce Ondřej Sosenka. 
Bohužel, ani v jedné ze ženských kategorií jsme neměli svoji reprezentantku, proto 
se musíme těšit (a doufat, že se zablýská na lepší časy) na další ročníky.     

Ke 4. ročníku (+ jeden zkušební „nultý“) horského běžeckého závodu „MALÉ 
KYŠICE – VELKÝ VRCH“, který se běžel v katastrálním území naší obce přebíráme 
krátkou informaci od jeho neúnavného organizátora Jiřího Bena Pucholta z Unhoště:   
Závod každoročně pořádá TJ Sokol Unhošť ve spolupráci s občanským sdružením 
Zdravá Unhošť a Maratónským klubem Kladno. Letos se závodu zúčastnilo 58 
závodníků z Kladenska, Berounska, Rakovnicka a Prahy. Zvítězil Metod Fikes 
z časem 12:25, když nepokořil traťový rekord Ondřeje Čadka z minulého roku 11:57. 
Závod je zařazen do Sokolského běžeckého poháru města Unhoště a Poháru běžců 
Kladenska a Rakovnicka. Všichni věříme (a již se těšíme stejně jako Jiří Ben 
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Pucholt),  že ten příští – oficiálně pátý – ročník závodu bude co do počtu závodníků 
ještě početnější. I tak blahopřejeme všem, kteří ho letos absolvovali.      

Cyklostezka a starosti s ní spojené. O tom, že v roce 2011 byla zahájena stavba 
cyklostezky, která začíná nedaleko Kožové hory a svými skoro osmi kilometry délky 
protíná šest katastrálních území, aby byla zakončena na sedmém – na našem 
katastrálním území pod obcí – u Kačáku „Na Lávce“, existuje již zápis. Jen je nutné 
doplnit, že slavnostního otevření se dokončená cyklostezka dočkala letos v dubnu, 
kdy ji symbolicky otevřel primátor města Kladna Ing. Dan Jiránek. Kdo si již 
cyklostezku projel na kole nebo kdo po ní šel pešky potvrdí, že nemalé finanční 
prostředky vynaložené na její realizaci byly vloženy do díla, které teď slouží všem, 
kteří milují cykloturistiku, kteří rádi chodí pěšky, kteří se brzy a bezpečně chtějí dostat 
do přírody.  

 Nepřísluší v zápise do kroniky obce hodnotit, jak je dodržována právě 
bezpečnost na této stezce od jejího začátku až po projetí hornobezděkovským 
katastrem, ale je nutné uvést několik – bohužel negativních – poznatků, se kterými 
se setkáváme především u nás v Malých Kyšicích, a to v jejím závěru – od čističky 
odpadních vod ke vzpomínané „Lávce“. Všichni Malokyšičtí vzpomenou, jak bývala 
špatně schůdná cesta v uvedeném úseku. Chtěl-li tudy jet někdo na jízdním kole, tak 
musel jet krokem. V dnešní době je zde vybudován velmi kvalitní – hladký – povrch, 
takže řada cyklistů si alespoň tento úsek cyklostezky s výškovým převýšením plete 
se závodní dráhou. Ač je zde velmi dobře viditelné značení, tak nejednoho cyklistu 
překvapí závěrečná pravotočivá zatáčka; prý již několik neukázněných z nich (zatím 
snad bez vážnějšího zranění) skončilo ve vodách Kačáku. Doufejme, že se tato 
zátočina nebude někdy v budoucnu označovat přívlastkem „smrtonosná“!  

 Stezka je určena také pěším turistům. Nemáme jim za zlé, že po ní často 
prochází v hloučcích, ale asi málokdo z nich tuší, jaké nebezpečí na ně může čekat 
v případě nesvědomitého cyklisty, řítícího se k Lávce od Malých Kyšic. Proto 
sledovanost okolí a ostražitost by na tomto úseku měly být obzvláště zvýšeny, a to 
jak ze strany cyklistů, tak i pěších! 

 A do třetice, spíše všeho zlého! Představitelé města Kladna by mohli nejlépe 
uvést, kolik vybudování cyklostezky stálo, a že asi nebylo jednoduché potřebné 
finanční prostředky získat. A již jsme se setkali i s tím, že tuto „asfaltovou zkratku“, ač 
je řádně označena příslušnými značkami, čas od času použije jak neznámý 
motorkář, tak i řidič osobního automobilu.  

 

V.  OSOBNÍ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ OBČANŮ OBCE 

Narození. V roce 2012 se malokyšickým rodičům narodili tito – naši nejmladší – 
občánkové obce, kterým přejeme hodně zdraví, radostí a úspěchů v životě: 

dne 26. 1. 2012 Martin Hýbek ze Zelené ulice, dne 28. 1. 2012 Adam Urban z ulice 
Na Louce, dne 23. 7. 2012 Šimon Míšek ze Zelené ulice, dne 9. 8. 2012 Vít Slovák 
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ze Sadové ulice, dne 8. 11. 2012 Jakub Novák ze Zahradní ulice, dne 19. 12. 2012 
David Pauer ze Sadové ulice, dne 19. 12. 2012 Ivana Pauerová ze Sadové ulice. 

Sňatky. Ve sledovaném roce manželství uzavřeli snoubenci, z nichž alespoň jeden 
měl trvalý pobyt v Malých Kyšicích:                                

Dne 7. 3. 2012 ženich Jan Řezníček a nevěsta Simona Feitové z Malých Kyšic. 

Dne 7. 7. 2012 u matričního úřadu Unhošť – před Obecním úřadem v Malých 
Kyšicích uzavřeli manželství ženich David Zlatý z Malých Kyšic a nevěsta Monika 
Kůrková z Prahy. Snoubence na malokyšickém katastru oddával starosta naší obce 
Jan Kuna. Jednalo se o malokyšickou premiéru, protože se v minulosti obce Malé 
Kyšice obdobný případ nepodařilo dohledat; žádný z dřívějších starostů nebo 
předsedů MNV v Malých Kyšicích neoddával své spoluobčany.   Dále se konala: 

Svatba na Vysokém vrchu. V sobotu dne 15. 9. 2012 uzavřeli manželství před MěÚ 
Unhošť ženich Martin Štorek a nevěsta Pavlína Pokorná, oba z Unhoště. Na 
Vysokém vrchu je oddával zastupitel města Unhoště MUDr. Petr Urban. 
Pravděpodobně se jedná o první doloženou svatbu, která kdy byla uzavřena na 
nejvyšším přírodním bodě kladenského okresu. 

Životní jubileum. Dne 26. 2. 2012 se dožil 85 let nejstarší občan v naší obci - pan 
Zdeněk Holý z ulice 5. května. Významné životní jubileum – 80 let – dne 4. srpna t. 
r. oslavila paní Hana Kleinová z ulice Míru.  Blahopřejeme! 

Úmrtí.  Rozloučili jsem se s našimi spoluobčany: 

dne 20. 1. 2012 ve věku nedožitých 80 let zemřela paní Věra Myknyiková z ul. Za 
Mlýnem, 
dne 12. 2. 2012 ve věku nedožitých 89 let zemřela paní Jiřina Kločurková z ulice 
Krátká, 
dne 10. 4. 2012 ve věku nedožitých 62 let zemřela paní Anna Bradáčová z ulice 
Jasmínová,  
dne 27. 8. 2012 ve věku nedožitých 77 let zemřela paní Helena Holá z ulice 5. 
května, 
dne 3. 11. 2012 ve věku nedožitých 74 let zemřela paní Jana Strnadová z ulice 
Spojovací, 
dne 21. 12. 2012 ve věku 81 let zemřel pan Jindřich Zikmund ze Zahradní ulice.   
                                                                                                      Čest jejich památce!                                                                                                          
                                                                                                                                                                            
VI.  K MALOKYŠICKÉ HISTORII  

Paní Eliška Stočesová – Lomová v Malokyšických ozvěnách zavzpomínala na 
školní docházku dětí z Malých Kyšic v době okupace ČSR. Při té příležitosti 
vzpomněla významnou osobnost Unhošťska Karla Stýbla, řídícího učitele Obecné 
školy v Horním Bezděkově, který se narodil dne 16.3. 1890 v Praze. V důchodovém 
věku žil v Malých Kyšicích č. p. 34, kde i zemřel 23. 11. 1976. 

Škola (pro malokyšické děti) se nacházela v obci Horní Bezděkov. Pod ni 
spadala naše malá obec Malé Kyšice s částí Poteplí a obec Dolní Bezděkov. Kolem 
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sedmé hodiny ranní obec ožívala dětským štěbetáním odcházejících dětí do školy a 
také opozdilci, kteří utíkali za vzdalujícími se dětmi. Cesta tam se zdála být velice 
krátká. Vedla křivoklátským lesem, který voněl různorodostí stromů: dubem, bukem, 
habrem, modřínem, borovicí i smrkem. Jinak tomu bylo však cestou ze školy domů. 
Cesta, jíž se říkalo „trávníčková“, lákala k usednutí; to když slunce stálo vysoko na 
obloze a jeho hřejivé paprsky dopadaly na mechové polštáře kolem vysokých borovic 
v době, když v lesích bylo plno lesních jahod, borůvek a hub, to se návrat domů ještě 
více protahoval. Horší to však bývalo za sněhových bouří, vánic a mrazů. To lesní 
cesty zapadly sněhem a rodiče chodívali dětem naproti a prošlapávali jim cestu. 

 K roku 1943 – období fašistické okupace. Byl měsíc prosinec, chladné ráno, 
cesta kolem hustého, vysokého porostu. Nedaleko za smrčinou stál hotel „Čeperka“, 
který byl tehdy obsazen mladými Němci z Hitler-Jugend. Náhle ze smrčiny vystoupil 
voják SS. Ranními protrhávajícími se mraky záblesky jasnější oblohy osvítily černou 
uniformu a čepici s umrlčí lebkou. Na uniformě se leskla četná vyznamenání. 
Vystrašení všech bylo veliké! Děti se s křikem rozeběhly a utíkaly pryč, jen malé děti 
do první třídy zůstaly stát a plakaly.  

 Na schodech školy čekával pan řídící Stýblo ve tmavém obleku a s vážnou 
tváří, která budila respekt. Konec bylo povídání a smíchu. Když se všechno uklidnilo 
a pootevřená okna třídy se uzavřela, do kamen se přiložila plná lopatka uhlí, pan 
řídící stanul na stupínku, ze stolu vzal housličky a všichni museli povstat. Vyučování 
začínalo – vždy tichým zpěvem za doprovodu houslí – písní „Kde domov můj?“ Dnes, 
když si vzpomenu na tuto dobu válečných let, s obdivem vzpomínám na člověka, 
který věděl, co by následovalo, kdyby se Němci doslechli, že se denně ve škole – 
ráno co ráno – zpívá československá hymna. Jistě si byl dobře vědom nebezpečí, 
které plynulo z toho, co dělá, a přesto se nebál. Co kdyby to někdo, třeba 
nevědomky, prozradil? Pan řídící měl dvě dcery a hodnou ženu; všichni tenkrát 
bydleli v přízemí školy. Tohoto skromného a poctivého učitele, pana řídícího Stýbla, 
člověka, jenž nečekal odměn a vděků, bylo potom možné potkávat v Malých 
Kyšicích. Ve svém pokročilém důchodovém věku se z Horního Bezděkova 
přestěhoval ke své dceři Květě Horákové do jejich domu.                                                                    

 

VII.  POČASÍ 

LEDEN: Teplé zimní počasí úplně pobláznilo přírodu. Např. medvědi v ZOO 
zapomněli na zimní spánek, husy neodletěly na zimu do teplých krajin a ani houbaři 
neodcházeli z lesů s prázdnou. Přesto se předpokládalo, že zima ještě přijde. Dne   
2. 1.  se přes den teploty pohybovaly mezi 7 °C až 11 °C. Dne 7. 1. teplota klesla na 
4 °C a chvílemi byl drobný déšť. O týden později 14. 1. svítilo slunce, drobné 
sněžení, teplota se zastavila na 3 °C. Dne 28. 1. oblačno až zataženo, chvílemi 
poletoval sníh, teplota na 0 °C. ÚNOR: V pátek 3. 2. uhodily třeskuté mrazy; na 
některých místech, jak se uvádělo v denním tisku, byl mráz větší než mrazy 
v Antarktidě. (V Jezerní slati u Kvildy ráno naměřena teplota -38,1 °C, rekordy padly 
na 105 meteorologických stanicích.) V našich podmínkách se v tento den ráno 
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teplota vzduchu pohybovala do -18 °C. V sobotu 4. 2. přes den bylo oblačno, teploty 
klesly přes -11 °C až na -7 °C. Polojasno bylo 11. 2. s teplotami do -7 °C. Dne 16. 2 
denní tisk informoval „o největší kalamitě letošní zimy“ – o stovkách nehod: „Zaváté 
silnice, hromadné havárie, bílá tma, stojící vlaky. Zima dala 15. 2. razantně najevo, 
že zdaleka nekončí.“ Popsaná situace byla charakteristická především pro úsek 
Brno-Olomouc-Ostrava. U nás byly silnice rovněž zaváté, místy silně sněžilo, ale 
k zablokování silnic nedocházelo. Již o dva-tři dny později mrazy ustoupily, teploty se 
začaly šplhat k nule a lidé u řek se znepokojením začali sledovat hromadící se kry a 
stoupající hladinu. (Např. v dolním toku Berounky se hrozivě nahromadily kry a 
v úžinách ucpávaly její tok. K jejímu vylití nedošlo.) Dne 18. 2. naměřena teplota do  
5 °C, 25. 2 do 9 °C. BŘEZEN: Rapidně se oteplilo – mezi 9 °C až 13 °C! Také 15. 3. 
u nás bylo přes den jasno, chvílemi slunečno, teplota do 12 °C. Slunce svítilo i 
v následujících dnech, sluneční paprsky získaly na síle: dne 17. 3. v Praze naměřena 
teplota 20 °C, což se dotklo tamního teplotního rekordu z r. 2004 (20,1 °C); u nás 
teplota v rozmezí 16 °C-18 °C. Dne 24. 3. opětovně slunečno s teplotami do 18 °C. 
Koncem března se očekávalo ochlazení místy až o 15 °C. Česko zasáhl silný vítr, 
který ve vyšších polohách měl dosahovat rychlosti až 90 km za hodinu. V obci 
k žádné větrné kalamitě nedošlo. DUBEN: V polovině měsíce – 15. 4. bylo sice 
zataženo a oblačno, ale teplota se pohybovala do 15 °C. Dne 26. 4. již naměřena 
teplota 22 °C, bylo jasno a slunečno. O dva dny později se rtuť teploměru vyšplhala 
dokonce na 27 °C. Počasí v ČR ovlivňovala tlaková výše nad východní Evropou, po 
jejíž zadní straně proudil na naše území velmi teplý vzduch od jihu. V neděli 29. 4. se 
očekávalo překonání teplotního rekordu 28,7 °C, naměřeného r. 1800 v Klementinu. 
KVĚTEN: Dne 4. 5. u nás teplota do 20 °C, polojasno, oblačno. Dne 17. 5. teplota 
přes den do 13°C, dne 24.5. mezi 20 °C-22 °C, stejně tak i 30. 5., kdy bylo polojasno. 
ČERVEN: V první polovině měsíce se teploty pohybovaly do 25 °C (např. 7. 6 teplota 
24 °C, 14. 6. 25 °C), ale již 16. 6. naměřeny teploty mezi 27 °C až 31 °C. Dne 28. 6. 
teplota do 26 °C, ale 30. 6. přes den naměřena teplota v rozmezí 30 °C až 32 °C! 
ČERVENEC: Začátkem měsíce pokračovala vedra a dne 7. 7. opětovně naměřeny 
teploty do 30 °C. Následovaly silné bouřky s přívalovými dešti, které zasáhly severní 
a východní Čechy, jakož i jižní část Moravy. U nás silněji pršelo, k žádným škodám 
v obci nedošlo. Dne 16. 7. dešťové přeháňky při teplotě do 19 °C. V období od 19. do 
23. 7. teplota nepřekročila 24 °C, střídavě polojasno následně jasno. V závěru 
měsíce teplo – denní teploty v rozmezí 28 °C až 32 °C, převážně slunečno. SRPEN: 
Po celý měsíc se denní teploty pohybovaly ke 30 °C – doloženo např. ve dnech 3. 8. 
(27 °C), 4., 18. a 24. 8. (pokaždé naměřeno 30 °C); ke konci měsíce občasný déšť 
s bouřkou. ZÁŘÍ: Dne 1. 9. teplota do 20 °C s dešťovými přeháňkami. Dne 7. 9. 
denní teploty od 20 °C do 23 °C, částečně jasno. V polovině měsíce – 15. 9. oblačno 
s teplotou do19 °C; stejné počasí přetrvávalo 22. i 27. 9. ŘÍJEN: Dne 6. 10. denní 
teplota do 23 °C, v odpoledních hodinách oblačno a zataženo. Dne 12. 10. přes den 
teplota do 15 °C, ráno mlhy, polojasno. Ke konci měsíce ochlazení – dne 27. 10. 
teploty klesly jen do 4 °C, zataženo, déšť se sněhem. Došlo k ohlášení nečekaně 
rychlého příchodu zimního počasí s hrozbou sněhu, náledí a prudkým ochlazením 
hluboko pod nulu. LISTOPAD: Zpráva se nepotvrdila, dne 3. 11. bylo přes den 15 
°C, dne 5. 11. sice pršelo, ale teplota dosahovala 12 °C. Dne 10. 11. teplota 11 °C, 
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oblačno, dne 16. 11. teplota do 6 °C, zataženo. PROSINEC: Dne 1. 12. teplota 1 °C, 
oblačno, dne 15.12. teplota do 3 °C, občasný déšť, dne 21. 12. teplota na 0 °C, slabé 
sněžení, o Silvestra 31. 12 přes den teplota do 7 °C, polojasno s nízkou oblačností.  

 

VIII.  ZAJÍMAVOSTI 

ÚNOR: Dne 8. 2. po Sněmovně i Senát schválil změnu ústavy, proto příštího 
prezidenta si čeští voliči zvolí sami – přímou volbou. Ve stejný den by se  
malokyšický rodák Josef Chaloupka, významný český korepetitor a dirigent opery 
Národního divadla v Praze dožil 80 let. Pocházel z č. p. 37 z rodiny Josefa a Růženy 
Chaloupkových. Zemřel 2. 6. 2003. V obci bylo toto jeho jubileum připomenuto 
prostřednictvím Malokyšických ozvěn. BŘEZEN: V sousedství – na Berounsku – 
společnost Basgas Energia Czech usilovala o provedení vyhledávacího průzkumu 
(vrtů) těžby zemního plynu z tamních břidlicových podloží. Proti se postavilo vedení 
města Berouna, starostové dotčených obcí, proti se zvedla i silná vlna odporu mezi 
lidmi z celé republiky, argumentujícími ničením krajiny a životního prostředí. Prestižní 
turistický průvodce Lonely Planet doporučil 10 nejlepších alkoholických nápojů 
světa, které by cestovatelé měli ochutnat. V této desítce figurovaly hned dva nápoje 
české provenience – zelená víla „absint“ a bylinný likér „Becherovka“. DUBEN: 
V období od 5. 4. do 8. 7. ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně ve spolupráci 
se Sokolskou župou Budečskou proběhla výstava o historii jednot této župy, a to při 
příležitosti 150. výročí založení Sokola. (I u nás v Malých Kyšicích vzpomínáme - 
dnes zaniklou - sokolskou tělocvičnou jednotu.) V polovině měsíce ceny pohonných 
hmot stouply až k hranici 40 Kč. Např. litr Naturalu 95 stál v průměru 37,77 Kč, nafta 
podle společnosti CCS průměrně 36,81 Kč. Od začátku roku tak došlo ke zdražení 
benzínu o 3,- Kč, ale u mnoha čerpacích stanic se za benzín zaplatilo i přes 41,- Kč. 
Koncem měsíce podle CVVN Unii věřilo pouze 40 % Čechů; důvěra v Evropskou 
unii, její instituce a představitele v Česku soustavně klesala. Požár. Dne 22. 4. hasiči 
vyjížděli do Malých Kyšic, kde v malém zahradním domku začal hořet odpad 
v kuchyňce. Kouře, který stoupal z pod střechy si všimli lidé z okolí a okamžitě 
zavolali pomoc. Vznikla škoda čtyři tisíce Kč, podařilo se uchránit hodnoty za sto 
tisíc. Požár měl být založen úmyslně. KVĚTEN: Od poloviny měsíce se začala 
odvíjet kauza s poslancem ČSSD a býv. středočeským hejtmanem Davidem 
Rathem, zatčeným s úplatkem v hotovostní částce sedm miliónů Kč. Dne 15. 5. 
Letiště Praha začalo opravovat hlavní vzletovou dráhu. V rámci první etapy, trvající 
do 8. 8., byl vyměněn povrch třetiny ranveje. Letecký provoz byl tak převeden z této 
ranveje na vedlejší vzletovou dráhu. Letadla proto přistávala ve směru od Prahy, 
vzlety ve směru na Kladno, v Malých Kyšicích proto nastal dočasný klid! ČERVEN: 
Dne 6. 6. mohli nadšenci sledovat přechod Venuše přes Slunce. Unikátní 
podívanou lidstvo shlédne až po uplynutí dalších 105 let. Od 8. 6. Do 1. 7. Polsko a 
Ukrajina společně pořádaly Mistrovství Evropy ve fotbale, ve kterém naše 
reprezentace vyhrála skupinu A, postoupila do čtvrtfinále. Z dalších bojů na 
evropském šampionátu byla vyřazena Portugalskem (ve Varšavě po prohře 0:1). Dne 
10. 6. si obec Lidice společně s četnými hosty připomněla smutné 70. výročí svého 
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vyhlazení německými nacisty. Dne 28. 6. panovalo příjemné počasí při startu 2. 
ročníku pochodu po Unhošťských mlýnech, který pořádal kynologický klub 
z Unhoště. Jedna z tras procházela přes katastrální území naší obce a končila u 
Proškova mlýna v Poteplí. ČERVENEC: V pátek večer na Olympijském stadionu 
v Londýně velkolepě začal největší sportovní svátek planety – Olympijské (letní) 
hry. Olympiády se zúčastnili sportovci z 204 zemí. SRPEN: Dne 12. 8. v Londýně 
skončily Olympijské hry; v medailovém pořadí 85 zemí obsadili reprezentanti České 
republiky 19. místo, když získali 4 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové medaile. V obci byl 
průběh OH se zájmem sledován ve většině domácnostech prostřednictvím 
televizního vysílání. Návrh na vyhlášení Národního parku „Křivoklátsko“ o rozloze 
102 km2 ve sledovaném roce nebyl realizován z důvodu nedostatku financí na tento 
projekt ze strany ministerstva životního prostředí. ZÁŘÍ: Zlaté a stříbrné svatby, 
tedy výročí, kdy spolu lidé žijí v manželství 50, či 25 let, se stanou brzy v ČR 
naprostým unikátem. Lidé se do manželství nehrnou a pokud se vezmou, tak 
v pozdějším věku, tedy kolem třicítky. Současně roste i počet rozvodů po 20 i více 
letech. V první polovině měsíce se na severu Moravy objevil v prodejních stáncích 
„smrtící alkohol“ (17. 9. počet obětí metylalkoholu v ČR stoupl na dvacet). Dne 20. 
9. od 19.30 hod. ministr zdravotnictví L. Heger vyhlásil úplný zákaz vývozu lihovin 
s obsahem alkoholu nad 20 % do zahraničí. Od 27. 9. se na pulty obchodů i do barů 
vrátil „tvrdý“ alkohol, došlo ke zmírnění prohibice. ŘÍJEN: Dne 5. 10. Ruzyňské 
letiště přejmenovali na Letiště Václava Havla Praha; naší obce se změna nedotkla, 
letadla přes nás létala ve stejném množství. LISTOPAD: Dne 3. 11. – před 55 lety – 
v r. 1957 se dvouletá Lajka stala prvním tvorem, který byl ze Země vyslán do 
vesmíru. Zpráva z denního tisku ze dne 24. 11.: „Na druhém křídle elitního útoku 
místo zraněného Jiřího Tlustého nastoupil teprve dvacetiletý Jakub Strnad a svůj 
čtvrtý extraligový zápas ozdobil premiérovým gólem.“ Jakub Strnad je od nás 
z Malých Kyšic. Dne 23. 11. t. r. hokejové Kladno doma hostilo leadra mistrovské 
soutěže – Škodu Plzeň. Rytíři nakonec před návštěvou 4 821 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 „náš“ Jakub. Ve druhé polovině 
listopadu cena benzínu Natural 95 klesla v průměru na 36,08 Kč za litr. Nafta byla 
dražší než benzín, prodávala se za 36,50 Kč. PROSINEC: Daň z více nemovitostí, 
spadajících do stejného kraje se od r. 2013 bude platit u jednoho úřadu. 

(Zpracováno podle údajů v r. 2012 převzatých z veřejných sdělovacích prostředků.) 

 

Projednáno bude na schůzi zastupitelstva obce dne  9. prosince 2013 

 

 

 Zpracoval v měsících říjen-listopad 2013:        Za obec Malé Kyšice předkládá: 

  Mgr. Miroslav Oliverius, kronikář obce                 Jan Kuna, starosta obce 


