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Dne 28. července letošního roku – si připomínáme sté výročí vypuknutí války, 
která posléze dostala přívlastek „světová“ a která díky svému rozsahu a hrůzám, 
objevovaných se jak v zákopech vojákům, tak i v zázemí u civilního obyvatelstva, 
„měla být válkou poslední“.  
 Měsíc po spáchaném atentátu na následníka habsburského trůnu Ferdinanda 
d´Este a jeho manželku v Sarajevu císař František Josef I. vyhlásil Srbsku válku. Na 
vývěsních tabulích c. a k. úřadů, na nároží ulic, na titulních stranách deníků se 
objevila císařova vyhláška o vypovězení války s honosným označením „Mým 
národům!“  
 Obyvatelstvo tehdejšího Českého království bylo součástí Rakouska-Uherska, 
a přestože se ho válečné dění přímo nedotklo, i ono trpělo. Otcové od rodin, manželé 
od manželek, starší bratři od svých mladších sourozenců, synové od matek, všichni se 
museli rozloučit a ihned narukovat ke svým regimentům. Válka neskončila 
bombardováním Bělehradu, jak se uvažovalo, rakousko-uherská monarchie zahájila 
válečný konflikt, do kterého se postupně zapojily nejen evropské státy v podobě 
Německa, Francie, Velké Británie, Ruska, Bulharska, později i Itálie, ale i státy 
poměrně od Evropy vzdálené – USA, Japonsko, vedle ní ležící Turecko ad. Frontové 
linie se začaly táhnout přes celý evropský kontinent. 

Denní příchod poštovního doručovatele do kterékoliv obce s sebou přinášel 
strach o ty, kteří byli v zákopech. Začaly přicházet zprávy o nezvěstných, o raněných, 
o padlých! Také v naší obci si tato válka vybrala svoji daň, své oběti. Od těch dob 
uběhne uvedené jedno století, přesto vzpomínáme našich občanů: Josefa Anýže, 
Josefa Šímu, Václava Vlčka a Františka Vydru. Už není v obci nikdo, kdo by je osobně 
znal, ale jejich jména nechť jsou věčně uvedena na památníku, který jim byl postaven 
v roce 1924 péčí zdejšího sboru dobrovolných hasičů za přispění občanstva! Válka se 
odehrávala na Ruské frontě, ve Francii, v Albánii, v severní části Itálie, válčilo se na 
dalších místech, ale „za císaře pána“ trpělo i civilní obyvatelstvo; v zázemí se šířily 
zhoubné nemoci, s nimi spojený nedostatek léků, a především převládal nedostatek 
potravin, nastal hlad, do domácností přišly bída, úzkost, vyčerpání, bázeň, v mnoha 
případech i smrt někoho z rodiny.  

Zkraje druhého roku tohoto válečného konfliktu, po vyhlášení války Itálií 
Rakousku-Uhersku, byli v květnu roku 1919 do Čech, tedy i na Unhošťsko, dokonce i 
k nám do Malých Kyšic, vysídleni Italové. Také je – v cizí neznámé zemi – provázely 
dopady a hrůzy války, bázeň o své příbuzné na frontě, o své domovy, majetek, o vše, 
co museli zanechat v jižním Tyrolsku. Přestože se ne všichni po necelých čtyřech 
letech zdejšího pobytu již v době míru mohli vrátit do nové, samostatné Itálie, je 
potěšitelné, že naši předchůdci jim pomohli v nelehkých podmínkách přežít. I těchto 
vysídlenců musíme vzpomínat! 
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Válka skončila, v srdci Evropy mimo jiné vznikl nový stát – Československá 
republika, a lidé začali věřit, že to byla válka poslední. Nebyla! A jak ukazuje historie, 
za dalších dvacet let přišla druhá světová válka; modernější, proto také 
mnohonásobně krutější. Ale ani po jejím skončení se lidstvo nepoučilo a válčilo dál, i 
když jinými strategickými způsoby a technickými prostředky. A vlastně ani dnes 
nemusíme chodit daleko: denně umírají lidé na Ukrajině, válčí se v oblasti Gazy, kde 
rovněž umírá a trpí tamní civilní obyvatelstvo. Člověk, homo sapiens, jediný vládce na 
zeměkouli, se nepoučil. Nevzpomněl si na 28. červenec roku 1914 a jeho následky jak 
pro poražené, tak i pro vítěze. Válčí se dál! Snad jednou, někdy, na této planetě bude 
žít generace, která ve světovém rozsahu ze svého slovníku slovo válka vymaže; 
generace, která již nikdy nezažije osudný den, jakým se pro lidstvo stal                     
28. červenec 1914!  
                                                                                                          Miroslav Oliverius   
 
Zprávy z radnice  
 
V červenci t. r. byla na malokyšické návsi vedle studny instalována 
MALOVANÁ INFOMAPA kladenského regionu se znázorněním 
turisticky zajímavých cílů.                 (kuj) 
 
OBECNÍ ÚŘAD v Malých Kyšicích bude v pondělí 28. července 2014 
z důvodu dovolené uzavřen.                (kuj)  
 
Obec Malé Kyšice organizuje v neděli 12. října 2014 zájezd do 
HUDEBNÍHO DIVADLA KARLÍN na muzikál Noc na Karlštejně. Představení začíná 
v 15.00 hodin. Vstupné ve výši 390,- Kč je možné hradit v úředních hodinách na 
Obecním úřadě v Malých Kyšicích. Pro seniory nad 60 let a studenty vlastnící kartu 
ISIC platí při úhradě vstupenky do 31. 7. 2014 zvýhodněné vstupné 120,- Kč. Bližší 
informace k vyzvedávání vstupenek a k odjezdu budou včas zveřejněny.    (skk) 
 
Na sobotu 6. září 2014 je naplánována každoroční akce „NATÍRÁNÍ ROZHLEDNY“ 
na Vysokém vrchu. Ať přijde jednotlivec nebo celá parta, každý se jistě skvěle pobaví 
u dobrého jídla a pití. Akce probíhá od ranních až do večerních hodin.    (skk) 
 
 
 

Letiště Václava Havla Praha nabídlo obci Malé Kyšice v rámci podpory 
dobrých sousedských vztahů možnost zúčastnit se exkurze na letišti. Obec tohoto 
kroku ráda využila a zájezd na exkurzi zorganizovala. Až na dvě místa byl zájezd plně 
obsazen.  

V pondělí 21. července 2014 odvezl sjednaný autobus účastníky exkurze na 
pražské letiště přímo před Terminál 3, kde si skupinu převzal místní průvodce. Po 
krátkém představení historického, současného i plánovaného stavu letiště, prošel 
jeden účastník po druhém bezpečnostní kontrolou. Poté následoval přesun do 
letištního autobusu, v němž účastníci strávili téměř dvouhodinovou prohlídku areálu 
letiště. Průvodce účastníkům popisoval veškeré činnosti spojené s provozem na letišti 
(tankování paliva, doplňování potravinových zásob, nakládání zavazadel, manuální 
navádění letadel na přistávací místo apod.), z nichž mnohé byly v tu chvíli na letišti k 
vidění. Autobus na několik minut zastavil u ranveje 06/24, aby mohli účastníci sledovat 
přistávání a vzlétání letadel. Průvodce také popsal všechny budovy na letišti. Exkurze 
končila u hasičské stanice, kde byla představena zaparkovaná výjezdová technika.  

Věříme, že se exkurze všem líbila a snad i zpestřila prázdninové dny školou 
povinným účastníkům.            (mal) 

EXKURZE NA LETIŠTI 



 
 
 
 

Dne 12. června 2014 oslavil své 80. narozeniny pan Václav Kuna z ulice Míru 
v Malých Kyšicích. Oslavenci přišli k tomuto životnímu jubileu osobně popřát zástupci 
obce a redakce Malokyšických ozvěn se rovněž připojuje s přáním pevného zdraví a 
životního optimismu do dalších let.                     (skk) 
 
 
Na aktuální téma 
 
 
 

V současnosti, i když především při jednáních zastupitelstva obce, se znova a 
znova probírá otázka: „Jak bude využit pozemek u čistící stanice odpadních vod 
v naší obci?“ Mezi občany se množí další a další dohady, někdy se objevují i 
zkreslené informace. Dovolím si proto i já položit otázku „Zastupitelé, a jak dál?“, na 
kterou se zároveň pokusím i odpovědět. 
 Zmiňovaný pozemek se naší obci podařilo odkoupit v roce 2012, takže obec je 
jeho výlučným vlastníkem. Od samého začátku, a to ještě v době než ho získala, 
zastupitelé zvažovali, co s ním bude do budoucna. Voliči volební strany „Malokyšická 
volba“ jistě vzpomenou, že jedním z jejích volebních „slibů“ bylo vybudování 
sportovního hřiště pro malokyšickou mládež; zajištění místa, kde by se mohla 
sportovně vyžít. Když se obec stala vlastníkem uvedeného pozemku, říkejme mu 
„louka u čističky“, nechala zpracovat studii na její možné využití. Studie prošla plodnou 
diskuzí, a to jak mezi zastupiteli, tak i mezi občany obce, kteří se průběžně zúčastnili 
několika veřejných zasedání zastupitelstva. Poté se začaly zpracovávat podklady pro 
územní řízení, jehož předmětem byla potřeba rozvrhnout plochu louky pro toto další 
využití. (Na vysvětlenou uvádím, že v územním řízení se rozhoduje o tom, co a kde by 
na předmětném pozemku mohlo, či nemohlo být postaveno, vybudováno, zvažuje se 
případné rozmístění a typy staveb apod.)  
 V současné době územní řízení probíhá v nástinu podle obrázku níže.           

BLAHOPŘEJEME 

ZASTUPITELÉ, A JAK DÁL? 



Na konkrétní stavby, pokud se rozhodne o jejich realizaci, musí proběhnout stavební 
řízení – o povolení stavby. Toto řízení by teprve řešilo již podrobně předložený projekt.  

Jaký je tedy záměr stávajících zastupitelů obce? Většinový záměr 
zastupitelstva obce vychází z návrhu: „na louce u čističky vybudovat – nejdříve – 
multifunkční hřiště“. Na tuto akci má obec možnost požádat o přiznání dotace. Pokud 
by se dotaci nepodařilo získat, budou finanční prostředky zajištěny (bez uzavření 
půjčky) z obecního rozpočtu. Ostatní stavby se potom budou realizovat postupně, a to 
s přihlédnutím k potřebám našich občanů.  

Dalším ze záměrů, a snad i velkým přáním stávajících zastupitelů je 
vybudování nové budovy mateřské školy, která by sloužila především pro potřeby 
malokyšických občanů; v případě nižšího počtu předškolních dětí i zájemcům 
z okolních obcí. Díky nabídce manželů Novákových a jejich pomocnému přístupu 
mohla obec v roce 2009 urychleně vyřešit kritickou situaci v případě malokyšických 
dětí, v té době nezařazených do mateřských škol v okolních obcích včetně města 
Unhoště. Mohlo by se tedy zdát, že výstavba nové školní budovy dnes již není 
aktuální, potřebná, ale vedení obce stále naráží na jeden problém ekonomického 
rázu: Tím, že má obec stávající objekt v pronájmu, jako její provozovatel nemá 
možnost pro školu čerpat případné dotace, protože tyto jsou vázány „na vlastnictví 
dané nemovitosti“, takže náklady na provoz mateřské školy se hradí převážně 
z rozpočtu obce. 

V další etapě využití louky u čističky by se potom měla realizovat výstavba 
dětského hřiště, které by sloužilo nejen pro potřeby mateřské školy, a ve spodní části 
louky in-line dráhy. Všechny tyto záměry jsou odvislé nejen na potřebě našich občanů, 
ale také jsou závislé na finanční stránce projektu - včetně získání možných dotací. 
Dovoluji si zdůraznit, že stávající zastupitelstvo obce nikdy nezvažovalo, a věřme, že 
tomu tak bude i po komunálních volbách v říjnu letošního roku, o uzavření jakékoliv 
„výhodné“ půjčky na realizaci plánovaného projektu. Obec na úkor jakéhokoliv 
zhodnocování svého majetku, a to nejen louky u čističky, není a nebude zadlužována. 
Stejně tak za stávající zastupitelstvo obce prohlašuji, že uvedený prostor nebude 
pronajat k jakémukoliv komerčnímu využití, ale bude sloužit výhradně pro potřeby 
občanů obce Malé Kyšice.                                Kateřina Bláhová, místostarostka obce 
 
  
 
 

V úterý 22. července 2014 
občané Malých Kyšic zvědavě 
sledovali vrtulník, který dost nízko 
přelétával jak nad obcí, tak i nad 
Vysokým vrchem a okolními lesy. 
Policisté v tento den od 14.00 
hodin vyhlásili pátrací akci, o 
které informovali média. Hledali 
asi třicetiletého muže, který byl 
ozbrojen krátkou střelnou zbraní 
a vyhrožoval, že spáchá 
sebevraždu. Z uvedeného 

důvodu se akce zúčastnily policejní jednotky ze Středočeského kraje a Prahy, přijela 
zásahová jednotka a do akce byl nasazen také zmiňovaný vrtulník. Po zhruba 
tříhodinovém pátrání byl hledaný muž nalezen nezraněn, i tak byl předán lékařům. Dle 
sdělení policistů blíže neuvedení obyvatelé Malých Kyšic jim sdělili, že byl slyšet 
minimálně jeden výstřel. O akci informovala celostátní sdělovací media.   
                 (podle iDNES/23.07.2014-oli) 

VRTULNÍK NAD MALÝMI KYŠICEMI 

Foto: Jiří Meixner, iDNES.cz 



 
 
 

Vážení spoluobčané, v minulém čísle Malokyšických ozvěn byla formou 
miniankety otevřena diskuse k celkové problematice naší obce. S odkazem na 
několikerá letošní zasedání obecního zastupitelstva, kde se občané pravidelně – a 
podnětně – ozývali, k minianketě se ozvali jen čtyři spoluobčané a jeden komunikoval 
doslova „na chodníku“ s odůvodněním, že si netroufá dopisovat s takovým prestižním 
listem, jakým v obci jsou Malokyšické ozvěny. Ale - i přes tento, snad můžeme napsat, 
„většinový nezájem“ - minianketa ukázala na několik problémů, které jsou a nebo 
budou v obci řešeny. Na některé náměty budeme – prostřednictvím zastupitelů obce – 
reagovat v dalších číslech Ozvěn, popřípadě budou vyhodnoceny na nejbližším 
zasedání zastupitelstva.  

A nyní k vlastním výsledkům miniankety: Celková spokojenost se stavem 
obce v současné době je, což – alespoň nás na radnici – může jen těšit, ale jistá 
negativa, zasahující do běžného života spoluobčanů se objevují. Největším 
problémem je přetrvávající letecká doprava „nad obcí“; a to v poslední době i letadla 
startující, o přistávajících ani nemluvě. V posledních dvou-třech letech je to i 
nadměrný chov psů, což má vliv na zvýšený výskyt psích exkrementů v samotné obci; 
k tomu také přispívá volné pobíhání psů po obci. A zvýšení chovu psů má vliv také na 
klid: pes má hlídat, ale majitel psa odjede do práce a pes vyje a kvílí po celou dobu 
„páníčkovy“ nepřítomnosti. Neřeší se parkování aut na chodnících – včetně aut 
nákladních, kdy účastník ankety srovnává stav s Prahou: přijede-li náš občan do 
Ruzyně, prvních 15 minut má zdarma, při druhém průjezdu parkovištěm platí „jako 
mourovatý“, zaparkuje-li kdekoliv blíže centra, platí za každou parkovací hodinu, a ne 
málo … A u nás po obci stojí auta osobní i nákladní (i s pražskými SPZ) celé týdny, 
ne-li měsíce, a obci za to neplatí nic. Nedostatečná je autobusová doprava, která je 
„příliš řídká“, kdy ráno není šance dostat se na Kladno na 7.00 hod., stejně je tomu i 
na 9.00 hod., špatné spojení do obce je ve večerních hodinách (okolo 21.00 hod.) 
z Prahy. I některé další spoje jsou postrádané, jako třeba autobusové spojení obce 
s vlakovým nádražím. Co se týká chodníků, tak ty chybí především v Hlavní ulici, ale 
tam kde jsou, tak se po nich nedá zase projít pro jejich prorostlost plevelem; jako 
příklad je uváděna ulice Za Mlýnem a Na Louce. Sběrné nádoby na papír, plasty a 
sklo jsou průběžně využívány, doporučuje se zvýšit jejich počet, protože po víkendech 
bývají zcela přeplněny. O pořádání kulturních akcí zájem je; blíže neuvedeno, o jaké 
akce by se mělo jednat. Spokojenost je i s údržbou veřejné zeleně. V jednom případě 
bylo uvedeno, že v obci chybí „plánovaný sportovní areál“. Informace o dění v obci 
jsou přebírány z obecního zpravodaje Malokyšické ozvěny, ale také z informačních 
tabulí v Hlavní ulici a u obecního úřadu, jakož i „u hospodského v restauraci „U Kozla“.  
Redakční rada Ozvěn zmiňovaným pěti účastníkům miniankety děkuje za jejich 
přístup. Přestože zná jejich jména (účastníci miniankety se pod své odpovědi 
podepsali), zachová je v anonymitě, protože účelem miniankety bylo zjistit, co je a co 
není v obci uspokojivé, co by se mělo zlepšit, ale ne kdo jaký názor má, kdo ho 
oznamuje, kdo dává podnět k řešení.                                               Redakční rada MO    
 
 
Na vědomí 
 

 
 
 
 
V minulém čísle našich Ozvěn jsme čtenáře informovali o přípravě „Voleb do 

Evropského parlamentu“ (dále jen EP) v Česku 2014. Ty se uskutečnily ve dnech     

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
V MALÝCH KYŠICÍCH 

 

K MALOKYŠICKÉ MINIANKETĚ 



23. a 24. května t. r. v rámci celoevropských voleb do EP. V České republice se volilo 
21 poslanců z celkového počtu 751 evropských poslanců, které čeká pětiletý mandát 
(do roku 2019). Naše republika po volbách přišla oproti předcházejícímu stavu, kdy 
měla v Evropě 22 zástupců, o jednoho europoslance, protože dle Lisabonské smlouvy 
byly počty poslanců o něco sníženy – do r. 2014 měl EP 766 poslanců. 
 Ve volbách, které v ČR provázela rekordně nízká účast – 18,2 % - vyhrálo hnutí 
ANO 2011 s 16,13 % hlasů a čtyřmi získanými mandáty, těsně druhá skončila koalice 
TOP 09 a Starostů s 15,95 % a stejným počtem mandátů a třetí místo získala ČSSD 
se 14,17 % a taktéž se čtyřmi mandáty. Dvě další strany v pořadí, KSČM (10,98 %) a 
KDU-ČSL (9,95 %) získaly po třech mandátech. Dva mandáty získala ODS se 7,67 % 
a jeden mandát Svobodní s 5,24 %. 
 Ve volbách do EP kandidovalo 38 volebních stran s tím, že ve volebním okrsku 
v Malých Kyšicích získaly takto hlasy: číslo strany 1 – SNK Evropští demokraté – 1 
hlas/1,26 %, 5 – KDU-ČSL 3 hl./3,79 %, 7 – Koalice TOP O9 a STAN 9 8 hl./10,12 
%, 10 – KSČM 6 hl./7,59 %, 14 – ČSSD 11 hl./13,92 %, 16 – ANO 2011 24 hl./30,37 
%, 20 – ODS 10 hl./12,65 %, 21 – VIZE 2014 1 hl./1,26 %, 22 – Úsvit T. Okamury 3 
hl./3,79 %, 23 – SZ 4 hl./4,06 %, 24 – Strana svob.obč. 3 hl./3,79 %, 27 – 
Vol.PB.www – 2 hl./2,53 %, 31 – Republika 1 hl./1,26 %, 32 – Česká pirát. str. 2 
hl./2,53 %. Zbývajících 24 volebních stran u nás nedostalo žádný hlas. 
 Ve volebním okrsku Malé Kyšice bylo do seznamu voličů zapsáno 336 voličů, 
80 voličům (23,81 %) byla vydána úřední obálka, 80 obálek bylo odevzdáno, 79 bylo 
shledáno platných hlasů.  

Starosta obce děkuje za hladký průběh voleb členkám okrskové volební komise 
ve složení: Eva Kunová (předsedkyně), Pavla Antonínová, Věra Doušová, Lada 
Horská a zapisovatelce komise Petře Fričové.                       (podle ČSÚ zpracoval oli) 
 
Z osobností Unhošťska 
 
 
 

 
 
Dne 21. června t. r. uplynulo sto let od úmrtí první ženské nositelky Nobelovy 

ceny Berthy von Suttnerové. Jejím otcem byl František Josef Kinský. Po jeho smrti 
odešla spolu se svou matkou do Brna, kde se jí dostalo kvalitního vzdělání. V roce 
1889 vydala román Odzbrojte!, v němž popisuje dění a dopady války těsně po velké 
bitvě u Hradce Králové v roce 1866. Vyjadřovala odpor k antisemitismu a obhajovala 
práva žen. Přijala pozvání od tehdejšího amerického prezidenta Theodora Roosevelta 
do Bílého domu a byla blízkou přítelkyní vynálezce Alfreda Nobela. Zemřela ve věku 
71 let jako jedna z nejznámějších žen své doby; stalo se tak v roce 1914 ve Vídni. 
Týden jí chyběl, aby se dožila atentátu na následníka habsburského trůnu, nedočkala 
se tedy ani dne, který potvrdil její obavy o světový mír. Ač Bertha Suttnerová nikdy 
nebyla na Unhošťsku, tak název jejího pacifistického románu Odzbrojte! byl převzat za 
název časopisu, který koncem roku 1904 vyšel v Poteplí u Unhoště. Ale o tom všem 
bude publikován obšírnější příspěvek v příštím čísle Malokyšických ozvěn.           (oli) 
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