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PŘÍLOHA    Malokyšických  OZVĚN,  roč. VIII / 2014,  č. 6 (102) 

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 2013. Případné připomínky, doplňky, opravy, 
návrhy na změnu – v písemné podobě – je možné doručit na Obecní úřad v Malých Kyšicích, a 
to v termínu: do 8 prosince 2014. 

                                                                                  Jan    K u n a,  starosta obce 

 

Návrh zápisu do Kroniky obce Malé Kyšice za rok 2013 

Zpracoval kronikář obce Mgr. Miroslav Oliverius 

I.  ÚVODEM 

   Občané obce Malé Kyšice - v počtu 404 (197 mužů a 207 žen) - se probudili do prvního dne 
Nového roku, roku 2013, někteří po půlnočních oslavách jeho příchodu u rozhledny na vrcholu 
Vysokého vrchu. Tento rok však nezačal dvakrát slibně: Prezident republiky Václav Klaus se 
v novoročním projevu neslavně rozloučil s Pražským hradem. Jeho amnestie z 1. ledna, díky níž 
se na svobodu dostalo na dvacet tisíc lidí a od soudního rozsudku zůstalo ušetřeno několik 
opravdu „velkých ryb“, svým způsobem uzavřela kmotrovskou kapitolu v historii ODS. Tato 
strana, kterou právě Václav Klaus založil, se dopotácela k sedmiprocentnímu výsledku 
v předčasných volbách a začala bojovat o svou budoucnost. V lednu tohoto roku se v České 
republice – poprvé v historii – konala přímá volba hlavy státu. Prezidentské žezlo převzal bývalý 
šéf ČSSD a čestný předseda SPOZ Miloš Zeman; ve druhém kole hlasování mu dalo hlas 54,8 % 
voličů, jeho protějšku Karlu Schwarzenbergovi, kandidátovi TOP 09, 45,2 % voličů. Ani česká 
vláda nestála pevně ve svých kramflecích: Premiér Nečas dokonal dílo, které sněmovna těsnou 
většinou hlasů schválila v noci 8. listopadu 2012 v den 392. výročí bitvy na Bílé hoře, čili 
církevní restituce. Se zástupci 16 církví a náboženských společností podepsal 22. února 2013 
smlouvy o finančním vyrovnání. Tento právní akt zpečetil vydání majetku v hodnotě 75 miliard 
a peněžní náhradu 59 miliard korun s inflační doložkou (celkem může jít během 30 let až o 100 
miliard). Těsně před ukončením desetiletého prezidentského období Senát 4. března schválil 
ústavní žalobu na Václava Klause; důvodem byla jeho lednová amnestie, nejmenování soudce 
Petra Langera a zdržování podpisu mezinárodní smlouvy. (Začátkem března Ústavní soud 
odmítl senátorský návrh na zrušení amnestie s tím, že amnestijní rozhodnutí prezidenta 
republiky je nezrušitelné a ke své povaze nepodléhá soudní kontrole.) Dne 8. března Miloš 
Zeman složil prezidentský slib a v inauguračním projevu slíbil, že bude zemi sjednocovat, 
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bojovat s kmotrovskými mafiemi, projevy neonacismu a podstatnou částí médií. Dne 3. dubna 
prezident ukázal předsedovi Evropské komise José Barrosovi vlídnou tvář, když společně na 
Pražském hradě vyvěsili vlajku Evropské unie a prezident podepsal dodatek „Lisabonské 
smlouvy“, který umožňuje vznik záchranného fondu na pomoc ohroženým ekonomikám 
eurozóny. (To jeho předchůdce zásadně odmítal.) Dusno kolem Ústavu pro studium totalitních 
režimů vyvrcholilo 10. dubna odvoláním jeho ředitele Daniela Hermana. Ten společně 
s premiérem Nečasem poukazoval na puč, který předznamenává budoucí vládnutí levice, tedy 
ČSSD a KSČM. Tentýž Daniel Herman však nezůstal být poškozeným, neboť již v prosinci t. r. se 
stal kandidátem KDU-ČSL na post ministra kultury ve vládě sociálního demokrata Bohuslava 
Sobotky. Dne 2. června se jisté Alexandře Kiňové narodila historicky první česká paterčata (4 
chlapci a 1 dívka), když do jiného stavu přišla přirozenou cestou. Začátkem června začaly 
záplavy, které v ČR zasáhly 970 obcí a měst. Nouzový stav byl vyhlášen v sedmi krajích ČR. 
Šokující zpráva přišla 13. června, dva dny po Nečasově oznámení, že se rozvádí kvůli své 
tajemnici Janě Nagyové, se kterou se skutečně v září oženil. Policisté z Útvaru pro odhalování 
organizovaného zločinu zasáhli jak v jejím bytě, tak i na jejím pracovišti – Úřadu vlády, ale také 
na ministerstvu obrany a ředitelství Lesů ČR. Jmenovanou se třemi exposlanci ODS a šéfem 
Vojenského zpravodajství zadrželi; obvinění putovali do vazby. Nečasův kabinet tak neslavně 
skončil 16. června, když premiér Petr Nečas oznámil demisi. (Nikdo si v tu chvíli neuvědomil, že 
Nečasův kabinet pětkrát přestál pokus o vyslovení nedůvěry.) Nový „úřednický“ kabinet pod 
vedením prezidentova přítele Jiřího Rusnoka byl prezidentem jmenovan 25. června a do 
Strakovy akademie nastoupil 10. července 2013. Léto začalo rozhodnutím Ústavního soudu, 
který 2. července zrušil nadstandardy ve zdravotnictví a zvýšení poplatků za denní pobyt 
v nemocnici z 60 na 100 Kč. Nejvyšší soud 16. července rozhodl o vynětí tří stíhaných 
exposlanců ODS z trestního stíhání kvůli imunitě. O tři dny později vazbu opustili i další 
obvinění v kauze Nagyová. Prezident Zeman na to konto v projevu před Senátem dne 21. srpna 
oznámil, že ztratil důvěru v tento soudní orgán. Dne 1. srpna Rusnokova vláda zvýšila minimální 
mzdu na 8 500,- Kč. Dne 7. srpna úřednická vláda nezískala ve sněmovně důvěru. Rozpuštění 
sněmovny poslanci odhlasovali 20. srpna a prezident Zeman vyhlásil termín voleb na poslední 
říjnový víkend. Jiří Rusnok podal 13. srpna demisi, ale jeho lidé s vervou řídili „své“ úřady ještě 
na samém konci roku 2013. V září ministr financí Jan Fischer připravil návrh státního rozpočtu 
na rok 2014 se schodkem 112 miliard korun. Vláda ho schválila 25. září, sněmovna pak 19. 
prosince. V sobotu 26. října skončily předčasné volby, ve kterých zvítězila ČSSD s 20,45 %, těsně 
za ní s 18,65 % skončilo hnutí ANO Andreje Babiše. Do sněmovny se dále dostaly: KSČM, TOP 
09, ODS, Úsvit a KDU-ČSL. Vyjednávací týmy ČSSD, ANO a KDU-ČSL v pátek 13. prosince 
schválily text koaliční dohody. Postupně s ní souhlasily vrcholné orgány všech tří stran. Koncem 
prosince se jejich šéfové dohodli i na rozdělení křesel; ČSSD jich získala osm, ANO šest a lidovci 
tři.   
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II.  VĚCI VEŘEJNÉ 

Činnost obce     

Zastupitelstvo obce ve sledovaném roce zasedalo šestkrát. Na svém 18. zasedání konaném 
dne 13. února 2013 mimo jiné zastupitelé schválili realizaci „Sportovního a relaxačního areálu 
s mateřskou školou“ na pozemcích parc. č. 461/3 a parc. 461/159 v k.ú. Malé Kyšice, podání 
žádosti o dotaci na vybudování dětského hřiště na uvedených pozemcích z podprogramu 
„Podpora rozvoje a obnovy venkova“ vypsaného Ministerstvem pro místní rozvoj a účetní 
závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Malé Kyšice za rok 2012. Hlavním schváleným 
bodem na 19. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. května 2013 bylo 1. rozpočtové 
opatření roku 2013. Při jednání 20. zasedání obce dne 26. června 2013 se m. j. schválila účetní 
závěrka a hospodářský výsledek obce Malé Kyšice za rok 2012, zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Dětské hřiště Malé Kyšice“. Dne 7. srpna 2013 21. zasedání zastupitelstva 
obce projednalo návrh na schválení realizace zateplení budovy obecního úřadu a zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rozšíření veřejného osvětlení v obci“. Rovněž došlo 
ke schválení 2. rozpočtového opatření roku 2013. Při 22. zasedání konaném dne 2. října 2013 
byl projednán návrh na stanovení nových názvů ulic (Břidlicová a Skalní) a návrh na zadání 
výběrového řízení na rozšíření veřejného osvětlení, bylo schváleno i 3. rozpočtové opatření 
roku 2013. Dne 9. prosince 2013 se konalo 23. zasedání obce, kdy došlo ke schválení 4. 
rozpočtového opatření roku 2013, vyrovnaného rozpočtu na rok 2014 jakož i návrhu zápisu do 
Kroniky obce Malé Kyšice za rok 2012.  

(Poznámka: Uvedeny jen orientačně nejdůležitější body jednání, podrobný zápis z každého 
jednání se archivuje obecním úřadem, v rámci skartačního řízení je podle lhůt spisového řádu 
předán k uložení SOA v Praze – Státnímu okresnímu archivu v Kladně.)  

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Uvedenou akci pro své občany organizovala 
na louce u čistírny odpadních vod a také finančně hradila naše obec v neděli 7. dubna 2013 
v časovém rozmezí 9.00 hod. – 12.00 hod. Ve stejnou dobu proběhla brigáda k úklidu obce a 
jejího okolí.  Akce se opakovala a stejně bylo postupováno i 26. října 2013. 

Přelety letadel nad Unhošťskem. V červnovém čísle Malokyšických ozvěn hodně čtenářů 
upoutal komentář pod názvem „Naše obec asi nepatří na Kladensko?“, kterým bylo poukázáno 
na hluk z přelétajících letadel nad obcí. Ten měl nastat v návaznosti na dokončení rekonstrukce 
ranveje v Ruzyni na podzim t. r. V měsících říjen a listopad 2013 přes naši obec letadla opět 
začala vzlétat, ale také přistávat. Vzhledem k tomu, že se naší obce tato problematika úzce 
dotýkala, jsou do kroniky obce přepsány dva příspěvky z konce měsíce září roku 2013, se 
kterými se ne všichni malokyšičtí občané měli možnost seznámit v denním tisku. 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 
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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.) Poznámka do kroniky: „Naše 
obec, ač leží přesně na linii přistávacího směru, tedy je zde hluk dost vysoký, neměla na nějaké 
odškodnění nárok, protože dle vypracované mapy nespadá do hlukové zóny letiště!“ 

METRO, Nejčtenější noviny v Praze (rozdávané zdarma), č. 186 z pondělí 30. září 2013, 
příspěvek Adama Váchala: Obloha ztichne už od zítřka. Trasa letadel nad Prahou se stane 
minulostí. Navíc se chystá výstavba nové ranveje. Letadla nad Prahou od zítřka (poznámka: od 
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.  

Dětské hřiště. V září roku 2013 nechala obec vybudovat v parku na místě bývalého obecního 
rybníku při 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 
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povrch. Ode dne svého zprovoznění se hřiště těšilo velké oblibě dětí, které je navštěvovaly 
každodenně.  

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 na sebe nenavazující 
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“.  

Malokyšické ozvěny. V popisovaném roce 2013 členové redakční rady ve složení: Kateřina 
Bláhová, Jan Kuna, Ing. Lenka Markupová, Mgr. Miroslav Oliverius prostřednictvím sociálně-
kulturní komise vydali pět čísel zpravodaje naší obce Malokyšické ozvěny. Čtenáři tak byli 
průběžně informováni o politicko a kulturně společenském dění v obci. Byli seznamováni 
s připravovanými akcemi v obci, popř. byli obeznámeni s událostmi, které se svým dosahem 
dotýkaly našich Malých Kyšic. V každém čísle Ozvěn byla vzpomenuta významná osobnost, 
která se narodila nebo svým působením patřila na Unhošťsko nebo přímo do Malých Kyšic. 
Např. příspěvky: k nedožitým 100. narozeninám hudebního skladatele Miloše Sokoly, k deseti 
letům úmrtí korepetitora a dirigenta Národního divadla Josefa Chaloupky, k 60. výročí úmrtí 
herce, režiséra a uměleckého vedoucího činohry Národního divadla Zdeňka Hofbauera ad. 
Sedmý ročník obnoveného vydávání Malokyšických ozvěn byl zakončen 18. prosince 2013 
vydáním pátého (vánočního) čísla (celkově č. 96.). Všechna vydaná čísla Ozvěn byla stejně jako 
v předcházejících letech zveřejněna na oficiálních internetových stránkách naší obce. 

 

Činnost obecního úřadu 

Zřízení dalšího místa k ukládání „Tříděného odpadu“. Obecní úřad zajistil barevné kontejnery 
na ukládání tříděného odpadu (papír, sklo, plasty) na křižovatku ulic Jabloňová a Berounská. 
Jedná se tak o třetí místo tohoto druhu: první bylo v předcházejících letech zřízeno přímo u 
areálu ČOV, druhé v Kunštátě – v ulici Za mlýnem. Odvážení tříděného odpadu pro naši obec 
zajišťoval Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o. 

Otevření sběrného místa. Od 1. dubna 2013 do konce listopadu t. r. bylo v obci každou sobotu 
od 15.00 do 17.00 hodin otevřeno lokální sběrné místo v areálu čistící stanice odpadních vod. 
Občané obce a chataři, kteří mají postavenu rekreační chatu v k. ú. naší obce tak měli možnost 
v tyto hodiny na takto určené místo vyvážet: větve, trávu, listí ze svých malokyšických zahrad. 
Každou sobotu bylo po obci vidět „kárkaře“ s biologickým odpadem, jak vždy odpoledne 
směřují k „čističce“. 

Veřejné osvětlení. V listopadu r. 2013 byl ve výběrovém řízení vybrán zhotovitel na realizaci 
akce „Rozšíření veřejného osvětlení v obci Malé Kyšice“. Přípravné práce byly zahájeny ještě 
v listopadu t r., osvětlení bylo dokončeno do konce uváděného roku, a to v ulicích Břidlicová, 
Bezová, Jasmínová, Dlouhá, Jabloňová, Osadní, V Zahrádkách a Zelená. 
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III.  POLITICKO-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

Volba prezidenta České republiky.  V lednu 2013 se poprvé v historii České republiky 
uskutečnila přímá volba hlavy státu, a to ve dnech 11. a 12. ledna první kolo, o týden později 
18. a 19. ledna druhé kolo. Prezidentem České republiky, jak je zřejmé z následující 
porovnávací tabulky, byl zvolen Ing. Miloš Zeman, kandidující za volební stranu: Strana práv 
občanů - Zemanovci, který ve II. kole zvítězil nad kandidátem TOP 09 Karlem Schwarzenbergem 
v poměru získaných hlasů 54,80 % ku 45,19 %. Malokyšičtí voliči však byli jiného názoru; 
v jediném vytvořeném volebním okrsku, který byl zřízen pro obvod obce Malé Kyšice, ve II. kole 
s převahou zvítězil Karel Schwarzenberg v poměru 60 % (tj. 141 hlasů) ku 40 % (94 hlasů).  

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 
 

Okrsková volební komise. V rámci malokyšického volebního okrsku volební úkoly při volbě 
prezidenta České republiky v obou dvou kolech příkladně zajišťovaly členky malokyšické 
okrskové volební komise, jmenované starostou obce: Eva Kunová (předsedkyně), Klára 
Davidovičová, Petra Fričová, Věra Doušová a Ing. Lenka Markupová (zapisovatelka).                 

* * * 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na podzim roku 2013, ve dnech 25. a 26. 
října, se v České republice konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 
Níže je uvedena porovnávací tabulka, do které jsou zaznamenány jak konečné celostátní 
výsledky, tak i výsledky sumarizované okrskovou volební komisí v Malých Kyšicích.    
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Porovnávací výsledky: Česká republika a volební okrsek Malé Kyšice 

 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 
 

Údaje o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním okrsku Malé Kyšice  

Voliči v sezn. Vydan.obálky Vol.účast v % Odevz.obálky Platné hlasy Pl. hlasy v % 
323 226 69,97 226 223 98,67 
 

Složení okrskové volební komise, která zajišťovala volební úkoly ve volební místnosti, zřízené 
v úřadovně malokyšického obecního úřadu: předsedkyně komise Eva Kunová, členky: Pavla 
Antonínová, Věra Doušová, Petra Fričová, zapisovatelka Ing. Lenka Markupová. 

 

IV.  KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

Maškarní zábava. V sobotu 16. března t. r. se na sále restaurace LIKA uskutečnila pro 
malokyšické děti Maškarní zábava, kterou organizovala naše obec. Od 19.30 hodin na sále LIKY 
došlo k vystřídání dětí dospělými; konala se tam Maškarní zábava pro dospělé. 

Pletení pomlázek. Dne 31. března t. r. se na Vysokém vrchu konalo předvelikonoční Pletení 
pomlázek, při kterém naše obec pro případné zájemce zajišťovala jak proutky na pletení, tak i 
občerstvení.  
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Pálení čarodějnic. Již tradičně se dne 30. dubna t. r. „Pálily čarodějnice“ za účasti občanů 
z obce i chatařů z některých okolních chat. Postavení hranice, občerstvení, jakož i bezpečnostní 
dohled zajišťovala naše obec. Účast občanů stejně jako v minulých letech byla četná; sešlo se 
na 200 přihlížejících diváků.  

Zábavně-sportovní odpoledne – KYŠIČKOVÁNÍ. Významnou kulturní akcí se v naší obci dne 15. 
června 2013 stalo zábavně-sportovní odpoledne s příznačným pojmenováním KYŠIČKOVÁNÍ. 
Program napovídal, že každý obyvatel Malých Kyšic si zde něco najde podle svého zájmu a snad 
i podle data narození. Na louce u čistící stanice odpadních vod příchozího upoutal především 
skákací hrad; děti s velkým zájmem skákaly v jeho útrobách stejně jako na vedlejší trampolíně. 
Následovaly soutěže o drobné ceny, které zakončil závod do vrchu startovaný od lávky přes 
Kačák do cíle u vchodu do lokálního sběrného místa. Zvítězil každý, kdo se této sportovní akce 
zúčastnil. Během celého odpoledne bylo k dispozici občerstvení; prodávala se limonáda, 
cukrová vata, popcorn, ale i další pamlsky. S končícím odpolednem nastoupili členové hudební 
skupiny „Stav nouze“, kteří předvedli ukázky ze svého bohatého repertoáru a ve večerních 
hodinách tuto podařenou akci také zakončili.                                                                                                     

Mikulášské odpoledne. Na den 7. prosince t. r. v restauraci LIKA byla pod záštitou naší obce 
připravena již tradiční kulturní akce pro děti spojená s mikulášskou nadílkou. Dětí – malých i 
větších – se na sále objevilo na šedesát a jaká by to byla Mikulášská, kdyby chyběl, či kdyby 
nepřišel nadělovat sám Mikuláš? A skutečně bylo se na co dívat: čerta se děti bály, ten přilétl 
přímo ze samotného Pekla, anděl byl krásný, toho dodalo samo Nebe a i Mikuláš byl originální; 
připomínal nám předsedu naší kulturní komise. Nakonec po skončení tanečního veselí byli 
všichni spokojeni: děti, že dostaly dárky, organizátoři, že se akce líbila, že byla dětmi 
hodnocena na jedničku s hvězdičkou.  

Zájezd do divadla. Dne 12. prosince 2013 obec pro své občany pořádala zájezd do Divadla Na 
Fidlovačce v Praze – na představení My Fair Lady. Zájem o vstupenky mezi nimi byl velký, proto 
z obce odjel do posledního místa zaplněný autobus. Ohlasy účastníků byly po skončení 
divadelního představení ve všech případech jen kladné.   

Rybova Česká mše vánoční. V neděli 15. prosince 2013 od 14.30 hod. byla v podání členů 
sboru Státní opery zazpívána na sále restaurace „U Kozla“ v Malých Kyšicích Česká mše vánoční 
Jakuba Jana Ryby. Sál restaurace byl naplněn do posledního místa a bohužel se nedostalo na 
všechny zájemce o tuto nevšední podívanou. Na konci mše si všichni zúčastnění společně 
zazpívali vánoční koledu „Narodil se Kristus Pán“. Účinkující se vzdali nároku na honorář a 
vybrané dobrovolné vstupné ve výši 4 789,- Kč věnovali pro účely Mateřské školy v Malých 
Kyšicích.  

Silvestrovské setkání na Vysokém vrchu. Již tradiční setkání malokyšických občanů a dalších 
zájemců z okolních obcí se konalo dne 31. prosince 2013 v poledne u rozhledny na Vysokém 
vrchu. Účastníci si připili a popřáli si šťastný nový rok 2014. 
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V.  OSOBNÍ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ OBČANŮ OBCE 

Významná životní výročí našich občanů. Dne 13. února 2013 oslavila své 85. narozeniny paní 
Milena Chaloupková ze Zahradní ulice v Malých Kyšicích. Dne 10. dubna 2013 rovněž 85. 
narozeniny oslavila paní Jaroslava Hemerková z Hlavní ulice. Dne 14. dubna stejné výročí 
narození oslavila paní Marie Barcalová z ulice Krátká. Dne 24. června t. r. oslavila své 
„osmdesátiny“ paní Marta Kaňková ze Spojovací ulice a 21. červenec 2013 byl výročím 85. 
narozenin paní Jaroslavy Kuškové z ulice Za Mlýnem.  

Narození.  Vítáme do obce narozené občánky:  Jana Palána, nar. 15. května 2013 z Lesní ulice a 
Adama Ivana Holečka, nar. 22. června 2013, z ulice Míru. 

Zlatá svatba. Dne 16. listopadu 1963 se vdávala Jaroslava Trejbalová z Malých Kyšic č. p. 88. 
Jejím vyvoleným se stal Václav Klenovec z nedalekého Libečova, tehdy bydlící v č. p. 28. 
V sobotu 16. listopadu 2013 si tak malokyšičtí manželé Jaroslava a Václav Klenovcovi 
připomněli svou padesátiletou společnou cestu životem.  

Uzavření manželství. Čtvrtý den ve čtvrtém měsíci roku 2013 se stal slavnostním pro nevěstu 
Miroslavu Špačkovou a ženicha Lubomíra Mundiho. Své „ano“ si řekli před svědky, příbuznými 
a známými na neobvyklém místě – v Poteplí, ve mlýnici Proškovic mlýna. A to tu, co i paměť 
starousedlíků sahá, ještě nebylo! A pokud by se snad ve jmenovaném mlýně někdy dříve nějaká 
svatba konala, tak určitě neoddával malokyšický starosta. Vzhledem k tomu, že oba snoubenci 
měli (a mají) trvalé bydliště v obvodu působnosti naší obce a požádali o umožnění svatebního 
obřadu v tomto mlýnském objektu, oddal je místně příslušný starosta Jan Kuna za asistence 
matrikářky MěÚ v Unhošti paní Silvie Hoškové. 

Úmrtí. V roce 2013 se obec rozloučila se svými občany: Dne 14. dubna 2013 zemřel ve věku 
nedožitých 82 let pan Štefan Greňo z ulice Za Mlýnem. Dne 27. června 2013 zemřela ve věku 
70 let paní Eva Ondráčková z ulice Na Louce. Dne 24. července 2013 zemřel ve věku 82 let pan 
Pravoslav Jelínek z ulice Spojovací. Dne 2. září 2013 zemřela paní Marta Lohrová z Poteplí ve 
věku 25 let. Dne 22. prosince 2013 paní Alena Skoková z ulice Spojovací ve věku 88 let. Čest 
jejich památce! 

                                                                                                                                                                                                  

VI.  K MALOKYŠICKÉ HISTORII  

Připomenutí „Srpnových událostí roku 1968“ v Malých Kyšicích. Před 45 lety, dne 21. srpna 
1968, došlo k neoprávněnému vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území tehdejší 
Československé socialistické republiky. Letos – v  den tohoto ponurého výročí – se české deníky 
doslova „předháněly“ a každý se snažil formou zveřejnění vzpomínek významných osobností 
přiblížit postoje, názory a mínění účastníků těchto událostí. Vzhledem k tomu, že pamětníci 
„srpnových“ dnů postupně odcházejí, pokusila se redakční rada 21. srpen 1968 připomenout 
prostřednictvím Malokyšických ozvěn, tak jak proběhl v Malých Kyšicích. Byly dotázany: paní 
Olga Vlasáková, Hana Kleinová a Milena Chaloupková, které v roce 1968 v Malých Kyšicích 
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bydlely. Jejich vzpomínky se shodují s úryvkem, který je uveden v knížce „Na kyšických 
Chaloupkách“:   

Občané Malých Kyšic se o obsazení republiky dozvěděli ráno z rozhlasu a potom také 
z televizního vysílání. U samoobsluhy JEDNOTA (prodej zajišťovali manželé Charvátovi) se 
začaly vytvářet fronty a docházelo ke zkupování základních potravin – mouky, konzerv, masa 
apod., protože se lidé báli, že vypukne válečný konflikt. Zvýšil se zájem o denní tisk, průběžně 
se sledovaly události – např. dění v Praze a následně jednání našich představitelů se Sověty 
v Čierné nad Tisou. Vojáci Varšavské smlouvy se v naší obci neobjevili, proto nebylo třeba psát 
nějaká, často humorná, hesla, jak tomu bylo především v Praze nebo i v Kladně.“ Připomenuto, 
že jedna z vojenských kolon právě dne 21. srpna t. r. dlouho stála v úseku od Ameriky až do 
Kyšic. Pravděpodobně se jednalo o součást sovětské armády, která čekala na další rozkazy.                                                                                                                                        

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

 

VII.  POČASÍ 

LEDEN. Na samém začátku roku se teploty přes den pohybovaly mezi 1°C až 5°C, bylo oblačno, 
v noci slabé přeháňky. Dne 11. ledna teplota klesla z předcházejících i 8°C na 0°C, proměnlivá, 
převážně velká oblačnost, u nás bez sněhových přeháněk. V polovině měsíce přes den 
zataženo, denní teplota do -1°C. V posledním lednovém týdnu se odpolední teploty pohybovaly 
od -6°C do 0°C. Ke konci měsíce – 31. 1. –  se oteplilo až na 8°C, bylo oblačno, chvílemi 
polojasno. ÚNOR. I tento měsíc byl zkraje teplý; teploty se pohybovaly přes den do 5°C. Ve 
Středních Čechách rostl počet nemocných chřipkou a podobnými respiračními nemocemi. Na 
každých sto tisíc obyvatel připadalo 1733 nemocných (informace z 2. 2.). V polovině měsíce 
začalo sněžit, ale intenzivní sněžení bylo zaznamenáno především na severovýchodě republiky, 
dvacet cm napadlo z 12. na 13. 2. v Krkonoších. Dne 16. 2. již teplota stoupla až na 2°C, večer se 
jednalo spíše o mrznoucí mrholení. V poslední únorový den se teplota vyšplhala na 3°C, bylo 
zataženo až oblačno. BŘEZEN.  Začátkem března teplota přes den dosahovala do 5°C, 
polojasno. Dne 16. března u nás bylo jasno, teplota do 3°C, ale např. Slovensko bylo zasaženo 
silným sněžením a vichřicí. Dne 28. 3. zataženo, déšť se sněhem, ale teplota do 5°C. Také 
velikonoční svátky byly „podmračené“; spíše zimní než jarní počasí, bylo oblačno, zataženo, 
noční teploty klesly na -5°C. DUBEN. Od začátku dubna přes den již nemrzlo, v polovině měsíce 
naměřena teplota 15°C (13. 4.), 20°C dne 15. 4. s tím, že bylo převážně jasno, ale ráno se 
objevily mlhy. Dne 18. 4. naměřena teplota 23°C, oblačno, stejně tak i 25. 4. KVĚTEN. Začal 
přeháňkami a teplotou do 15°C. V sobotu 4. 5. bylo převážně zataženo; denní teploty k 17°C. 
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Tato teplota přetrvávala i 11. 5., ale s trvalejšími srážkami. Vyčasilo se 15. 5., když se denní 
teploty začaly pohybovat přes 20°C a bylo jasné sluneční počasí. Dne 24. 5. jsme se probudili do 
mrazivého rána, ale na rozdíl od loňského roku, kdy jarní mráz spálil místy až polovinu sadů, 
letos se jednalo o krátkodobou záležitost, protože již 25. 5. při zatažení se teplota pohybovala 
kolem 13°C a 29. 5. k 20°C. ČERVEN. Povodně. Předčasný Medard udeřil již z 31. 5. na 1. 6., kdy 
došlo k vydatným přeháňkám. 1. 6. vydatný déšť při denních teplotách do 15°C. Vše však začalo 
v sobotu dne 1. června ráno: Ve Středočeském kraji začaly stoupat hladiny řek i potoků. U nás 
se vylil z břehů Kačák a opětovně zatopil rekreační chaty v celém svém údolí. Na 1. 6. byl 
kladenským klubem PETASITES připraven 26. ročník rekreačního triatonu. Vzhledem 
k nepříznivému počasí se na trať vydalo jen 14 závodníků, ale všichni museli ze závodu 
odstoupit. Při teplotě vody 11,7°C a vzduchu 13°C, jakož i za vydatného deště se nejen nikomu 
nechtělo přeplavat rybník Bucek v horním toku Kačáku, ale cesta o 25 kilometrech chůze 
z Družce přes naše k. ú. do Loděnice na Berounsku byla z důvodu zatopených nebo zablácených 
cest neschůdná. V deset hodin dopoledne v neděli 2. 6. měla Berounka hladinu 447 cm a 
průtok 610 metrů krychlových. V úterý 4. 6. stav nouze začal platit pro všechny české kraje 
kromě Pardubického. Na Unhošťsku stále pršelo, teplota se pohybovala do 15°C. Sotva voda 
začala opadávat, přišla sobota 8. 6., Medard, teplota přes 20°C: Nad Kladnem se přehnala silná 
bouře, která minula obce na jihu Unhošťska a byla ohraničena územími obcí Pletený Újezd, 
Malé Přítočno, Dolany … K tomu uvedl starosta obce Malé Přítočno J. Janoušek: „K večeru se 
začalo zatahovat. Najednou byla tma a začalo prudce pršet a padaly také kroupy. V neděli 
dopoledne jsem projížděl obcí a v zasažené části u silnice a obecního úřadu jsou všude bláto a 
kameny. Hodně vytopené jsou čtyři domy … Ze zahrady jsem měl moře.“ Nad Malé Přítočno 
tehdy dorazil velký černý mrak, který kompletně vypršel nad Dolany. Voda se sem přihnala 
nejen místním Dolanským potokem, ale i z okolních polí a po silnicích vedoucích obcí. 
V Dolanech voda vytrhávala kusy asfaltu ze silnice, brala dlažební kostky a poničila most. 
Blesková povodeň dále zaplavila obec Běloky, která leží na Zákolanském potoce. V Zákolanech, 
kam již byla dána výstraha o valící se přívalové vlně, vodu naštěstí udrželo koryto potoka. Ještě 
v pátek 14. 6. pokračovaly přeháňky, docházelo k ubývání oblačnosti. O den později se vyjasnilo 
a teplota stoupla až na 25°C, bylo polojasno. Od úterý 18. 6. začaly v České republice padat 
teplotní rekordy, např. 20. 6. se v Praze očekávala teplota 37°C, u nás byla naměřena 32°C. 
Následující den klesla na 25°C. Závěr měsíce byl stále ve znamení oblačna s přeháňkami, 
teplota do 19°C. ČERVENEC. Obdobné počasí bylo sledováno i o sobotách 4. a 13. 7. s teplotou 
do 23°C. Přeháňky byly hlášeny na sobotu 20. 7., kdy byla naměřena teplota 25°C. SRPEN. 
Rovněž i srpen byl teplý, např. 17. 8. se rtuť teploměru zastavila na 27°C, dne 24. 8. na 25°C.  
V poslední srpnový den bylo oblačno s denní teplotou do 23°C.  ZÁŘÍ. Vydařilo se počasí v září; 
dne 7. 9. slunečný den, jasno při teplotě do 25°C, dne 12. 9. oblačno, ale teplota stále do 18°C, 
14. 9. polojasno s teplotou do 20°C. V závěru měsíce zataženo, od severu občasný déšť, teplota 
do 15°C.  ŘÍJEN. Tento stav přetrvával ještě 5. 10., ale nepršelo. Oblačno až dne 12. 10. 
polojasno rovněž s teplotami do 15°C. LISTOPAD. V sobotu 23. 11. denní teplota do 7°C, noční 
teploty kolem 1°C, převážně oblačno, chvílemi slabý déšť. Koncem měsíce noční teploty již 
slabě pod 0°C, přes den do 6°C s mírným větrem. PROSINEC. Vichr o síle orkánu. Nesjízdné 
silnice, popadané stromy, domácnosti bez proudu i zavřené vánoční trhy. Taková je bilance po 
řádění silného větru, který se od 5. 12. proháněl Českou republikou. Na Británii, Skandinávii a 
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severní Německo ve čtvrtek 5. 12. udeřila mohutná bouře Xaver, kterou provází vichr o síle 
orkánu. Vítr udeřil, i když s menší silou i u nás. Ruzyňské letiště kvůli špatnému počasí bylo 
nuceno zrušit pět letů s Británií a Ruskem. Vánice s větrnými poryvy přesahujícími 
stokilometrovou rychlost zasáhla hlavně horské a podhorské oblasti. Např. Sněžku bičoval 
orkán o rychlosti skoro 140 km v hodině. U nás v obci byl zaznamenán silný vítr, ale k žádným 
škodám nedošlo. Ve dnech 6. a 7. 12. proměnlivá oblačnost, drobné sněhové přeháňky, noční 
teploty od -1°C do 3°C. Dne 14. 12. zataženo a mlhavo, ojedinělé mrholení, teplota do 5°C. Dne 
21. 12. polojasno s nízkou oblačností, teploty přes den mezi 0°C – 4°C. V sobotu 28. 12. 
oblačno, denní teploty vystouply do 8°C, tyto v závěru roku poklesly na -2°C. Silvestr bez 
sněhové nadílky. 

 

VIII.  ZAJÍMAVOSTI 

Rozšíření Letiště V. Havla v Ruzyni. Středočeský kraj se v polovině srpna 2013 ohradil proti 
rozhodnutí krajského soudu, který se vymezil proti dalšímu rozšiřování letiště v Ruzyni. Soud 
tak dal za pravdu obcím, které napadly dokumenty o rozvoji s plánovanou výstavbou třetí 
dráhy; ta by měla kopírovat hlavní dráhu a měla by vést v jejím těsném sousedství. Pokud i 
v budoucnu má Praha zůstat důležitým leteckým terminálem, pak má kraj jen dvě možnosti – 
buď vybudovat třetí startovací a přistávací plochu v Ruzyni, nebo umožnit převedení na civilní 
provoz letiště ve Vodochodech. Kraj podporuje první variantu. Lze předpokládat, že po její 
realizaci v letech 2017-19 hluk z letadel nad našimi střechami ještě (a ne málo) vzroste! 

Výročí 60. let naší televize. Ke kulise českého rodinného života patří bezesporu televize. Dne 1. 
5. 1953 začalo veřejné pokusné vysílání Československé televize. Čím vším si od té doby TV 
prošla? Dne 25. 2. 1954 bylo zahájeno pravidelné vysílání. Od r. 1955 se začal vybírat 
koncesionářský poplatek 15 Kčs měsíčně a byl odvysílán první přímý přenos (z hokejového 
utkání). V r. 1956 se na obrazovce poprvé objevily „Branky, body vteřiny“ a bylo spuštěno 
vlastní zpravodajství „Televizní aktuality a zajímavosti“. Od r. 1958 se začalo vysílat i v pondělí, 
tedy každodenně. V r. 1961 dosaženo prvního milionu koncesionářů a vysílalo se i odpoledne. 
R. 1970 byl spuštěn druhý program, na kterém se poprvé objevila barva. R. 1975 v barvě začal 
vysílat i 1. program. R. 1982 pokusné vysílání teletextu. Od r. 1990 začátek vysílání 3. programu 
OK3. R. 1993 v Praze a okolí začala vysílat první soukromá tel. stanice FTV Premiéra (od r. 1997 
Prima). V roce 1994 začala vysílat celoplošná komerční televize TV Nova. R. 2005 ČT jako první 
začala s experimentálním digitálním vysíláním.  

 

Projednáno bude na schůzi zastupitelstva obce dne  10. prosince 2014 

Zpracoval v měsících říjen-listopad 2014:        Za obec Malé Kyšice předkládá: 

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


