
 
Komentář     
 
 
  

Už to budou čtyři roky, co jsme si 
v polovině října roku 2010 při komunálních 
volbách zvolili své zastupitele. Tehdy  - 
Pamatujete? - jsem v Malokyšických ozvěnách 
konstatoval, že tradice kandidujících volebních 
stran v naší obci není porušena. Při minulých 

komunálních volbách a stejně i při všech volbách předcházejících v naší obci byla 
zaregistrována kandidátní listina jen jedné volební strany. My, voliči, jsme mohli 
ovlivnit pouze pořadí kandidátů. Teď, opětovně v říjnu, tomu bude jinak. Konstatuji, že 
tato malokyšická tradice letos prolomena je. Pověřeným úřadem pro zajišťování 
komunálních voleb pro naši obec – Městským úřadem v Unhošti – byly zaregistrovány 
dvě volební strany: staronová MALOKYŠICKÁ VOLBA a nově kandidující DOBRÁ 
VOLBA.  

Budeme se tak rozhodovat mezi dvěma volebními stranami, což představuje 
celkem 12 zaregistrovaných kandidátů. Dvanáct „z nás“, to je občanů s trvalým 
pobytem v Malých Kyšicích, při volbách bude usilovat o naši přízeň, o volební hlasy 
nás - přibližně 300 malokyšických voličů. Přijďme k volbám! Zvažme, komu dáme své 
hlasy! Vyberme si ty nejlepší z nejlepších, protože oni po další čtyři roky budou 
rozhodovat o nás, o naší obci. Nebuďme flegmatičtí jako jedna (také potencionální 
volička) od nás, která se přede mnou rozradostněně vyjádřila: „… to my s manželem 
nikam nechodíme, ani do lesa, když rostou houby, tak proč bychom šli na volby!“ I to 
je názor, ale až bude v obci třeba nedostupný sběrný dvůr nebo u nich v ulici nebude 
svítit veřejné osvětlení, tak bude mezi prvními, kdo si přijde na obecní úřad stěžovat.  

Každé volby jsou věcí (právem ne povinností) všech voličů; naši zástupci 
zvolení „nahoru“ o nás sice také rozhodují, ale ta jejich rozhodnutí zase tak moc 
nedokážeme ovlivnit. Ale ti zvolení na komunální úrovni – do obce, ti jsou přece od 
nás a společně s nimi, když už nic jiného, tak o problémech v naší obci můžeme 
diskutovat, radit se, můžeme jim i pomoci… A právě proto ve dnech 10. a 11. října 
tohoto roku pojďme volit! A vám, lídrům obou volebních stran – Jane Kuno a Ondřeji 
Nováku, přeji volební úspěch! Věřím, že právě vy dva jdete do voleb s předsevzetím, 
aby Malé Kyšice vzkvétaly k radostnému obrazu nás - malokyšických občanů. 

                                                                                                          Miroslav Oliverius   
 
 
 
 

Malokyšické 

OZVĚNY 
Zpravodaj obce Malé Kyšice, ročník VIII / 2014, číslo 5 (101) 

VSTŘÍC VOLBÁM KOMUNÁLNÍM! 



 
Zprávy z radnice  
 
Koncem září t. r. byla na zdi vedle Obecního úřadu v Malých Kyšicích 
instalována dřevěná informační NÁSTĚNKA, která bude sloužit 
obdobně jako nástěnka v Hlavní ulici, k informování občanů.        (mal) 
 
Ve středu 8. října 2014 bude v době od 7.30 do 14.00 hodin 
přerušena dodávka ELEKTŘINY v místní části Hřebenka. Důvodem 
je provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, popř. v jeho 
ochranném pásmu.              (kuj) 
 
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A SENÁTU Parlamentu České republiky se 
konají v pátek 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 
8.00 do 14.00 hodin. Případné druhé kolo voleb do Senátu proběhne o týden později – 
v pátek 17. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 18. října od 8.00 do 14.00 hodin. 
Volby do zastupitelstev obcí 
Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a jde o státního 
občana České republiky nebo státního občana členského státu Evropské unie, pokud 
požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Volič po příchodu do volební 
místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České 
republiky. Jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 
326/1999 Sb. V každém případě musí volič při hlasování označit křížkem volební 
stranu či kandidáta, jinak je hlas neplatný! 
Volby do Senátu Parlamentu České republiky 
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let. Ve druhém kole může volit i občan České republiky, který alespoň 
druhý den konání druhé kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Volič prokáže 
okrskové volební svou totožnost a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Hlasovací lístky jsou vytištěny 
pro každého kandidáta samostatně. 
Podrobné informace o hlasování obdrží voliči společně s hlasovacími lístky do 
svých poštovních schránek.         (mal) 
 
Na neděli 12. října 2014 připravila obec zájezd do HUDEBNÍHO DIVADLA KARLÍN 
na muzikál Noc na Karlštejně. Zájezd je již plně obsazen. Zakoupené vstupenky je 
možné vyzvedávat v úředních hodinách obecního úřadu. Odjezd autobusu od 
Obecního úřadu v Malých Kyšicích je stanoven na 13.30 hodin. Představení začíná 
v 15.00 hodin a i s přestávkou trvá 2 hodiny.         (skk) 
 
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU se uskuteční v neděli 
19. října 2014 na louce naproti čistírně odpadních vod Malé Kyšice od 9.00 hodin do 
naplnění kontejnerů (nebo nejpozději do 12.00 hodin). V 9.00 hodin na stejném místě 
uvítáme pomoc dobrovolníků, kteří by se rádi zapojili do úklidu obce a jejího okolí.  

 (kžp) 
 
Tradiční POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA proběhne za doprovodu živé hudby v sobotu       
8. listopadu 2014 od 19.30 hodin v sálu Restaurace LIKA.      (skk) 
 
 
                                                                                                                                            
 



VOLEBNÍ PŘÍLOHA * * * VOLEBNÍ INZERCE * * * VOLEBNÍ PŘÍLOHA 
 
 
DOBRÁ VOLBA 

  

Milí občané Malých Kyšic, 

komunální volby se budou konat 10. a 11. října. Volby do obecního zastupitelstva jsou pro nás 

všechny příležitostí jak ovlivnit dění v obci v následujících čtyřech letech. 

Dobrá volba je sdružení pěti nezávislých kandidátů: 

 

Mgr. Ondřej Novák – středoškolský profesor  

Ing. Štěpán Fuchs – pracovník informačních technologií  

Milan Kozelka - provozovatel restaurace 

Irena Skalická  - vychovatelka v dětském domově 

Jakub Koucký – grafik 

 

Jsme občané Malých Kyšic a rozhodli jsme se kandidovat v komunálních volbách 2014. Naše 
pracovní obory vyžadují velmi dobré komunikační dovednosti, manažerské vedení a 
organizační schopnosti. Záleží nám na obci, ve které žijeme a rádi nabídneme naše schopnosti, 
praktické zkušenosti a energii pro zdravý rozvoj Malých Kyšic. 

 

Děkujeme za podporu a věříme, že Vaše volba bude  d o b r á.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VOLEBNÍ PŘÍLOHA * * * VOLEBNÍ INZERCE * * * VOLEBNÍ PŘÍLOHA 
 
CO CHCEME? DALŠÍ ROZVOJ OBCE!        
 
Pod názvem „MALOKYŠICKÁ VOLBA“ jako sdružení nezávislých 
kandidátů vedeme obec Malé Kyšice již dvě volební období (tedy téměř 
osm let). Všichni máme svá zaměstnání, ale i přesto ve svém volném 
čase rádi vykonáváme funkce zastupitelů obce.  

Úspěšně jsme navázali na projekty započaté našimi 
předchůdci; rozšířili jsme veřejné osvětlení i kanalizační řad do 
dalších zastavěných částí obce. Podařilo se nám odkoupit 
rozsáhlý pozemek - „louku“, na kterém plánujeme vybudovat 
sportoviště a objekt mateřské školy. V loňském roce jsme ve 
středu obce otevřeli hřiště pro děti od 3 do 12 let. I přes realizaci těchto 
finančně náročných projektů se nám podařilo zachovat přibližně dvojnásobný stav finančních 
prostředků na bankovním účtu ve srovnání se zůstatkem, se kterým jsme obec v roce 2007 
přebírali.  

„Vést obec“ pro nás neznamená pouze sedět za psacím stolem a administrativně 
rozhodovat. Pravidelně se setkáváme s občany jak při pořádání společných kulturních akcí, tak 
i při organizování brigád, kdy společně uklízíme a zvelebujeme obec i její okolí.  

V nadcházejícím volebním období je naším cílem věnovat se dalšímu rozvoji obce. 
Vzhledem k omezeným možnostem sportovního vyžití mládeže jedním z vytýčených cílů pro 
nás bude výstavba víceúčelového hřiště na "louce" naproti čistírně odpadních vod. V jeho 
sousedství máme v úmyslu vybudovat vlastní budovu mateřské školy s vyšší kapacitou dětí, 
jejíž část by mohla být v odpoledních hodinách nekomerčně využívána rovněž jako centrum 
pro volnočasové aktivity malokyšických dětí a mládeže. Důležitým úkolem je zkvalitnění 
místních komunikací v obci: chystáme výstavbu a rekonstrukci chodníků a očekáváme úspěšné 
zakončení probíhajících jednání ve věci rekonstrukce komunikace v Hlavní ulici s jejím 
vlastníkem – se Středočeským krajem. Aktivně se zasadíme o získávání dotací na všechny 
investiční akce. Plánujeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem bez jakéhokoliv zadlužení 
obce. I nadále budeme pokračovat v jednáních s Letištěm Václava Havla Praha o získání dotací 
na konkrétní tituly či přiznání finančních kompenzací za omezování hlukem přelétávajících 
letadel.  

V neposlední řadě nehodláme omezovat kulturu v obci: i nadále budeme pokračovat v 
pořádání oblíbených kulturně-společenských akcí (např. pálení čarodějnic, posvícenské 
zábavy, zájezdů do divadla aj.) i akcí pro děti (např. Mikulášské, Maškarní, dětského dne, 
apod.). Občané obce budou o politicko-organizačním a společensko-kulturním dění 
informováni čtvrtletně prostřednictvím zpravodaje obce „Malokyšické ozvěny“. 
 
Kandidáty MALOKYŠICKÉ VOLBY jsou: 
 

1. Jan Kuna, 44 let, vedoucí střediska strojní údržby, Malé Kyšice, „bez politické příslušnosti“ 
2. Kateřina Bláhová, DiS., 41 let, soukromá podnikatelka, Malé Kyšice, „bez politické příslušnosti“ 
3. Ing. Robert Blecha, 38 let, technický poradce ve stavebnictví, Malé Kyšice, „bez politické 

příslušnosti“  
4. Zdeněk Barchánek, 39 let, řidič, Malé Kyšice, „bez politické příslušnosti“ 
5. Milan Kratochvíl, 45 let, soukromý podnikatel, Malé Kyšice, „bez politické příslušnosti“ 
6. Jaroslav Brejcha, 54 let, soukromý podnikatel, Malé Kyšice, „bez politické příslušnosti“ 
7. David Rehberger, 42 let, odborný referent technického zabezpečení budov, Malé Kyšice, „bez 

politické příslušnosti“ 
 

K ÚČASTI PŘI KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH VÁS ZVOU  
KANDIDÁTI MALOKYŠICKÉ VOLBY 



 
 
 

 
Dne 14. srpna 2014 zemřel ve věku 76 let pan Jaromír Hašler z Hlavní ulice v 

Malých Kyšicích.                    
V sobotu 20. září 2014 zemřel ve věku  87 let do té doby nejstarší občan 

Malých Kyšic pan Zdeněk Holý z ulice 5. května v Malých Kyšicích. 
       Čest jejich památce!             (skk) 

 
Na aktuální téma 
       

Naše redakční rada v rámci vydání 100. čísla Ozvěn, 
jak jsem již předeslal na zasedání zastupitelstva obce, 
připravila jejich mimořádné číslo v podobě obsáhlejšího čtení 
– Malokyšickou čítanku. Než-li tato stačila spatřit světlo světa, 
byl nám doručen dopis, jehož řádky potěšily, či zahřály na 
duši. Autorovi dopisu děkujeme a jsme zároveň rádi, že se 
Ozvěny se zájmem čtou i v dalších domácnostech a dokonce 
v některých, jak nám bylo sděleno, „se po přečtení 
uschovávají, či archivují“. Ještě jednou děkuji za uznání naší 
amatérsky prováděné dobrovolné činnosti.  

                                                       
         Miroslav Oliverius      
 

 
 
 
 
 
 

Vychází “jubilejní“ Malokyšické OZVĚNY. Za údajem v záhlaví: ročník VIII/číslo 
4 se objevuje magické (100). Malokyšické OZVĚNY již po sté navštěvují naše obydlí. 
Od vydání 1.čísla v r.1982 uběhlo 32 let. Tolika let se “nedožilo“ mnoho silných 
periodik celostátního rozměru, nemluvě o různých zpravodajích měst, obcí nebo 
korporací. Náš Zpravodaj obce Malé Kyšice stále žije, pravidelně jej nacházíme v 
poštovních schránkách a se zájmem jej čteme, aniž bychom si uvědomili kolik času, 
úsilí, vytrvalosti musel někdo obětovati, abychom jej mohli v pohodě domova číst. Měli 
bychom být vděčni obci, že věnuje peníze na jeho vydávání, distributorům za jeho 
roznos a ale hlavně p. Mgr. Oliveriusovi, který je duší a  tlukajícím srdcem OZVĚN. 
Mnoho periodik na této úrovni zaniklo hlavně proto, že nemělo štěstí mít za sebou 
takového člověka. A tak postupem času jak opadalo nadšení, nejdříve zmenšovaly 
svůj rozsah, poté zvětšovaly periodičnost až přestaly vycházet vůbec. Přeji 
Malokyšickým OZVĚNÁM, aby je takový osud nepotkal, aby nám přinášely hlavně 
dobré zprávy, užitečné informace i zajímavé čtení. Mnoga leta Malokyšické OZVĚNY! 
Jsem rád,že zde mohu žít. Jsem rád, že mohu číst zajímavé Malokyšické OZVĚNY. 

Děkuji Vám, Váš čtenář Ján Kúsek     
 
Poznámka: Mimořádné – sté číslo Ozvěn bylo distribuováno stejně jako všechna 
předcházející čísla, do všech malokyšických domácností, ve kterých je alespoň jedna 
osoba hlášena k trvalému pobytu. K několika dotazům ze strany chatařů, popř. 
obyvatel z okolních obcí sdělujeme, že Malokyšická čítanka je k dispozici na Obecním 
úřadě v Malých Kyšicích, kde si ji zájemci mohou koupit v úředních hodinách za 
pořizovací cenu 100,- Kč.                                                                                  (mal)   
 
 

100x MALOKYŠICKÉ OZVĚNY 

ODEŠELI S HLASEM ZVONU 



 
 

Na jedné straně je hezké, že obec žije kulturou, že se i v místním pohostinství 
pořádají kulturní akce typu hudební produkce, ale na druhé straně se ptám: „Proč toto 
veselí mají odnášet vzrostlé lípy na návsi?“ Ty před pořádáním akce pořadatelům 
poslouží jako vývěsní informační tabule nebo nástěnka. Všeobecně je v obci známo, 
že o připravovaném kulturním dění lze informovat prostřednictvím vývěsní tabule 
v Hlavní ulici; toho času se připravuje zřízení obdobné tabule přímo na objektu 
obecního úřadu. Takže milé naše lípy, doufejme, že už si vás nikdo nebude plést 
s informačním poutačem, či dokonce s městským kandelábrem!                                                                            

Miroslav Oliverius   
                                                                               

 
 

V pondělí 21.července 2014 ve večerních hodinách zuřila nad Malými Kyšicemi 
silná bouřka. Blesků a hromů se báli lidi i zvířata. Mohutný úder blesku v prostoru ulic 
Skalní a U Jezu zapříčinil nejen výpadek elektrického proudu (v rozvaděči u č.198 E 
vyhořela 40 A! nožová pojistka), ale přepětí v rozvodné síti napáchalo v okolních 
objektech značné škody: ve studni spálené vodovodní čerpadlo, zničené elektronické 
ovládání domácích vodáren a topení, elektronika nově zakoupené mikrovlnné trouby, 
ale i modem pro připojení k internetu, počítač, laserová tiskárna a infračidla indikátorů 
pohybu osob. Vysoké napětí naindukované do souběžného slaboproudého tlf. vedení 
vypálilo domovní připojovací zásuvku. Naštěstí byla již “samozhášecí“, takže díky 
Bohu nedošlo k tomu nejhoršímu – k požáru. Tak taková je moc přírody. Dokáže škodit 
i v 21.století.                  (ijk) 

                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

V letošním roce jsme si připomněli smutné – sté – výročí vypuknutí „velké 
války“, která později začala být označována jako válka I. světová. Připomněli jsme si 
také jména čtyř našich spoluobčanů – Josefa Anýže, Josefa Šímy, Václava Vlčka a 
Františka Vydry, kteří se již z této války nevrátili a jejich životy vyhasly v severní Itálii, 
v Makedonii, v předhůří Karpat a neznámo kde v Rusku. O deset let později, tedy již 
v době mírové, v době, kdy už existovala Československá republika, členové Sboru 
dobrovolných hasičů v Malých Kyšicích, podporováni zdejším občanstvem 
zorganizovali sbírku a na nároží dnešní Hlavní ulice s ulicí 5. května obětem světové 
války nechali postavit „vkusný památník za 4 000 Kč, aby budoucím hlásal paměť 
těch, jichž životy vykoupena svoboda národa.“ Stalo se tak v naší obci před 
devadesáti lety - v roce 1924.  

V roce 2009 – před pěti roky – zastupitelé naší obce rozhodli umístit na tento 
památník pamětní desku, která připomíná exodus italských vysídlenců z Tridentska i 
do naší obce také v době I. světové války, konkrétně v letech 1915-1919.              (oli)  
 

Malokyšické OZVĚNY, zpravodaj obce Malé Kyšice, okres Kladno 
Vydává: min. 4x ročně obec Malé Kyšice, IČO 00640557, prostřednictvím své 
Sociálněkulturní komise, ev. číslo MK ČR E17465. Toto číslo v nákladu 230 
výtisků bylo vydáno v Malých Kyšicích dne 1. 10. 2014. Neprodejné.  
Kontaktní adresa: Obecní úřad, Malé Kyšice, ul. Míru 72, 273 51 Unhošť. 
ou.malkysice@volny.cz,           www.malekysice.cz 

DEVADESÁT LET OD POSTAVENÍ PAMÁTNÍKU 
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY 

CHUDÁCI MALOKYŠICKÉ LÍPY 

VELKÁ BOUŘKA ŠKODILA 


