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ředvánoční čas – advent vychází z latinského 
slova advenir = přicházeti. Tento čas byl 
v minulosti spojen s řadou tradičních lidových 
zvyků a obyčejů. Začínal na sv. Ondřeje (30. 
listopadu) a končil den před Štědrým dnem (tedy 
23. prosince). 
 Polní práce ustaly a hospodářství čekal zimní 
klid. Jen na mlatech se cepy ještě někde kolem 
Mikuláše mlátilo. Nadešel čas zimních radovánek. Na 
advent se z celého kalendářního roku soustředilo 
nejvíc lidových zvyků a obyčejů – lidový kalendářní 
rok tu vrcholil. 
 Zima do vsi přicházela obvykle krátce před 
adventem na sv. Martina (11. listopadu), kdy napadal 

i první sníh. Ten den se pekly zvláštní martinské rohlíky, které dostávala čeleď na 
ukončení služby, jež se tehdy na statku až do 19. století končila či sjednávala na další 
rok (později se tento zvyk přenesl na sv. Štěpána – 26. prosince.) 
 Na den sv. Cecilie (22. listopadu) patronky hudebníků, scházeli se podle 
stanov členové zpěváckých a hudebních souborů a společností zváčů a svatebních 
družbů k výročnímu shromáždění. Tam po mši svaté jednali o spolkových 
záležitostech, přijímali nové členy, rozhodovali o podpoře nemocných, vdov a sirotků. 
Večer se pak šlo do hospody, kde se konala veselá cecilská zábava – „cecilka“ na 
rozloučenou před adventem. Tento zvyk zanikl asi v polovině 19. století. Po zániku 
oslav sv. Cecilie se zábava přesunula na sv. Kateřinu (25. listopadu). Byla to 
dominantní zábava žen a dívek, které měly při muzice v ten den volenku. Tanečníci 
místo nich seděli u kamen a na lavicích kolem oken a děvčata a ženy na ně kývaly, 
aby šli do kola. Jen po půlnoci měli muži jednu nebo dvě volenky. Kateřinskou skončil 
čas zábav – říkalo se: „Řekla Káča Barce, zanech toho tance!“ 
 Na sv. Ondřeje tedy začínal advent. Zakrátko v předvečer sv. Barbory (4. 
prosince) chodívaly „barborky“. Pro hodné děti měly dárky, pro neposluchy metly. 
Když vešly do stavení, vyzývaly děti k modlení slovy: „Modli se“ či jen „muli si“! 
Barborky na Kladensku a Slánsku, podobně jako na Podřipsku mívaly na sobě dlouhý 
bílý šat a obličej zastřený průhlednou látkou (tylem). Na Podřipsku tato obchůzka 
přetrvala až do 20. století, na Kladensku však již koncem 19. století zanikla. Zbyla z ní 
jen nadílka. Maminky dávaly dětem za okna punčochy, do kterých barborka 
nadělovala. V chudých rodinách to často byla jen polínka a kousky uhlí, aby zbylo na 
Mikulášskou nadílku, jíž se přikládala větší váha.  
 Sv. Mikuláš následoval dva dny po Barboře. Na rozdíl od Barbory se Mikuláš na 
Kladensku udržel dodnes. Hlavní figurou je sv. Mikuláš jako biskup v dlouhém bílém 
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šatě, obvykle s biskupskou mitrou (vysokou pokrývkou hlavy) na hlavě a biskupskou 
berlou v ruce. Doprovází ho čert s andělem. Tento zvyk měl na Kladensku kdysi ještě 
archaičtější figuru – ještě v polovině 19. Století tu chodívali Mikuláši dva. Jeden chodil 
pěšky, druhý seděl na brůně - na koni. (Chodil obkročmo nad bidlem.) Druhý Mikuláš 
při příchodu do stavení pobízel děti k modlení. Při odchodu rozdávali dětem cukroví a 
uhlí. 
 Po sv. Mikuláši chodívaly ještě „lucky“, a to na sv. Lucii (13. prosince). I tento 
zvyk zanikl v 19. století. Po staveních chodívalo šest bíle oblečených dívek 
s pomoučněným obličejem a bílým šátkem či čepcem na hlavě a prováděly jakousi 
pantomimu, která končila tím, že děti znalé modlení dostávaly dárky (cukroví a ovoce).   
 Ze všech těchto adventních zvyků a obyčejů se do naší doby zachovaly jen 
dva: barborky a Mikuláš. Každoročně na svátek sv. Barbory si lidé v zahradě utrhnou 
několik snítek z jabloně a třešně. Tyto větvičky doma vloží do sklenice s vodou a 
umístí je na světlo k oknu. Potom se pečlivě sleduje, zda větvičky do Štědrého dne 
rozkvetou či nerozkvetou. Jestliže rozkvetou, věří se, že příští rok bude pro rodinu 
dobrý a šťastný, v opačném případě pak rodinu čekají špatné časy. Dříve si také 
barborky trhala mladá děvčata a čekala, že jim barborky ukážou, zda se do roka vdají, 
či zda ještě budou příští rok svobodné.  

Celý advent býval přípravou na Vánoce – svátky Narození Páně. Duchovní 
přípravou k tomu byly ranní roráty (mše) v kostele, kam lidé chodívali se zvláštní 
svíčkou – sloupkem – kterou si dávali na okraj lavice ke kancionálům (zpěvníkům), 
aby z nich v ranní tmě mohli zpívat. Štědrým dnem advent končil a nastal radostný 
čas Vánoc, rovněž spojený s řadou lidových zvyků a obyčejů. 
                                                              (podle Miroslava Chaloupky, upraveno – oli) 
 
Redakční rada si dovoluje popřát všem svým čtenářům hezkou a klidnou dobu 
adventní.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zprávy z radnice  
 

V sobotu 5. prosince 2015 proběhne od 15.00 hodin v restauraci LIKA 
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro děti. Všechny hodné děti jistě potěší soutěže 
o sladké odměny, mikulášská diskotéka i příchod Mikuláše za doprovodu 
anděla a nezbedného čerta.           (skk) 
 
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ i lokální SBĚRNÉ MÍSTO bude v době od          
1. prosince 2015 do 31. března 2016 uzavřeno. Vstup bude umožněn pouze po 
předchozí telefonické domluvě: hřiště - tel. 723 484 533, sběrné místo - tel. 
312 698 813.             (kuj) 

Srdečně zveme všechny občany a přátele naší obce na  
 

S L A V N OS T N Í  R O ZS V ÍC E N Í  
V ÁN OČ N Í H O  S T R OM U ,  

 

které se uskuteční v sobotu 28. listopadu 2015 od 16.00 hodin 
na malokyšické návsi. Přijďte s námi prožít poklidnou sobotu 
v předvánoční atmosféře, potěšit se vystoupením dětí z naší      
mateřské školy a ochutnat vynikající svařáček. Další 
občerstvení bychom rádi udělali formou „co kdo přinese“ – 
proto žádáme šikovné kuchaře a kuchařky o případné dodání 
mňamek, na kterých si budou moci všichni pochutnat. Těšíme 
se na Vás!         sociálně-kulturní komise obce 



Upozorňujeme, že z důvodu havarijního stavu, je dočasně UZAVŘEN DŘEVĚNÝ 
MOST v Poteplí ve směru na Roučmídu.         (kuj) 
 
Během následujících 14 dnů bude vydán NÁVRH ZÁPISU DO KRONIKY obce za rok 
2014. Návrh bude možné shlédnout v úředních hodinách na Obecním úřadě v Malých 
Kyšicích nebo na internetových stránkách obce (www.malekysice.cz).              (kuj) 
 
Převzato z denního tisku: Spadl z kola a několik hodin volal o pomoc. Dočkal se 
jí. Malé Kyšice – Dramaticky skončila v sobotu jízda na kole pro třiačtyřicetiletého 
muže z Pelhřimovska mezi Chyňavou a Malými Kyšicemi na Kladensku. Zhruba třicet 
minut po jedenadvacáté hodině v lese z bicyklu spadl, zranil se a nemohl se hýbat. Po 
několika hodinách ho zachránili policisté. Jejich hlídka z Unhoště zde pravděpodobně 
prováděla kontrolu chatové oblasti. Zaslechla z lesa volání o pomoc. Bylo půl třetí 
ráno. Policisté se vydali do lesa a snažili se najít osobu, která se ocitla v úzkých. Na 
pomoc přivolali kolegy z oddělení hlídkové služby z Kladna. „Ti nejprve propátrali 
chatové oblasti a následně se přesunuli do místní rokle. Snažili se zachytit, odkud se 
hlas ozývá," informovala mluvčí kladenské policie Michaela Nováková. Pátrání 
v nočním lese nebylo jednoduché. Dokonce bylo zvažováno nasazení policejního 
vrtulníku vybaveného termovizí. Přibližně až o hodinu později se podařilo policistům 
volajícího člověka lokalizovat. „Na nezpevněné cestě v lese našli zraněného 
podchlazeného muže. Spadl z kola a nemohl hýbat dolními končetinami. Měl navíc 
tržnou ránu na hlavě. Jeden ze zasahujících policistů neváhal a poskytl zraněnému 
svou mikinu, protože muž byl už silně podchlazený. Poté zabalili potlučeného cyklistu 
do termoizolační folie a vyčkali na příjezd přivolaných záchranářů," popsala další sled 
událostí mluvčí. Před příjezdem sanitky policistům muž sdělil, že mu na lesní cestě 
vypadlo přední kolo z vidlice a on spadl. Od té doby volal o pomoc, protože se nemohl 
pohnout z místa. Záchranáři převezli zraněného do motolské nemocnice. 

                     (zkráceno, převz. z Kladenského deníku, 6.10.2015-R. Brožovský) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dne 28. září 2015 zemřela ve věku 68 let paní Marie Justová, roz. Šímová 

původem z ul. Míru v Malých Kyšicích.                    
V sobotu 14. listopadu 2015 zemřel ve věku  62 let pan Miroslav Holý z ulice 

Hlavní v Malých Kyšicích.                 Čest jejich památce!               (skk) 
 
 
 
Obce zajišťují odvoz některých druhů odpadu, a to zrovna ne za malé peníze! 

Stejně tak je tomu i u nás – v Malých Kyšicích. Na třech vyčleněných místech jsou 

P O ZV Á N K A  
 

V zastoupení obce MALÉ KYŠICE si dovoluji pozvat 
všechny malokyšické spoluobčany na 

6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, 
které se bude konat v restauraci „LIKA“ v Malých Kyšicích 

v pondělí dne 7. prosince 2015 od 17.30 hodin. 
*  *  * 

Zahájení * Změna rozpočtu 2015 * Rozpočet 2016 * Žádost o dotaci * Prodej 
pozemků * Zápis do kroniky obce za rok 2014 * Návrh na usnesení * Různé a 

diskuse * Závěr 
Jan Kuna, starosta obce 

ODEŠLI S HLASEM ZVONU 

NEPOCHOPITELNÉ PRO „NĚKTERÉ Z NÁS“! 



umístěny kontejnery ke třídění odpadu na: sklo, papír a plasty. Tyto jsou dokonce 
barevně odlišeny, proto je zarážející, že i po tolika letech, co je tento odpad z obce 
odvážen, „někteří z nás“ nechápou, či nechtějí pochopit(?) pravidla, kterými se 
uložení, odvoz a následná likvidace odpadů řídí!  

Se sběrem skla, kromě občasného vhazování nepatřících sem porcelánových a 
keramických předmětů, snad nejsou takové problémy, jako s roztříděním papíru 
a plastů. Velmi často se lze setkat s tím, že v kontejnerech na plasty je vhozen papír, 
či obráceně, že zase plastové lahve jsou uloženy do papíru. Kontejnery mají svoji 
kapacitu, která je málokdy využita, protože už „některým z nás“ nedojde, že je potřeba 
jak papírové obaly, tak i obaly plastové před jejich uložením sešlapovat. (Odpad, který 
zůstane ležet mimo kontejner, nemá za povinnost firma, zajišťující jeho odvoz převzít.) 
Asi není nutné zdůrazňovat, aby se po každém uložení odpadu do kontejneru tento 
uzavřel. Jak prosté! „Některým z nás“ zase nedojde, že občas i prší, proto voda 
zvyšuje váhu kontejneru nasáknutím papíru ... A úplně zarážející je skutečnost, že 
„někteří z nás“ nechápou: Odpad, který se rozměrově do kontejneru nevejde, stejně 
jako eternitové desky nebo ojeté pneumatiky, na sběrné místo nepatří, nelze ho tam 
postavit vedle kontejneru; jeho likvidaci si musí jeho majitel zajistit – i když za úplatu – 
na specializovaných místech sám! (Pokud však dvakrát do roka nevyužije obcí 
organizovaného sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu.) Jak jednoduché 
k pochopení! Stačí jen chtít a myslet na druhé, kteří přijdou s odpadem ke kontejneru 
po mně, tak především vzpomenout na životní prostředí v podobě úhledně uklizených 
sběrných míst.                              komise životního prostředí                                                                      
 
Zajímavost z Unhošťska 
 

Než Loděnice odevzdá část svých vod Kyšickému mlýnu, prosvítá na levém 
břehu mezi stromy skalní masív. Na jeho temeni je rozložena chatová osada volně 
přecházející v obec Malé Kyšice. Mezi množství chat je vklíněna malá osada Red 
Star. Osadu založili trampové z pražských Holešovic, nejprve jako stanařskou. První 
chatu Red Star vystavěli v roce 1927. Patřil k nim Hozna Pokorný, Franta Táborský a 
Honza Benešovský, který jako jediný zůstal na osadě i nadále. Další chaty vyrostly 
v letech 1929-46, vystavěli je postupně Chmel s Piskáčkem a Figarem, Čenda Melich 
s Vencou Hlavatým a Hevákem, Krňanský s Kofroněm a Holan, Venca Šmíd, Ota 
Charvát, Pepa Valtr, Wolfovi. Roku 1932 došlo ke spojení s osadou Údolí mlhy, 
později obě osady vystupovaly znovu samostatně. Kolem roku 1930 již bylo 
k dispozici menší hřiště, hrál se zde volejbal a od roku 1947 i nohejbal. V polovině 60. 
let zaniklo.   

Vzpomíná Miloslav Holan (*1936): „Red Star byla menší uzavřená osada. 
Hráli jsme mezi sebou především volejbal, hlavně debly. Jezdili jsme i na turnaje. 
Hřiště bylo za tátovou chatou, z jedné strany svah a ze druhé jsme natáhli upletenou 
síť, aby balón nelítal k sousedům na zahradu. Nechali jsme na něj dokonce navézt 
antuku. Nohejbal s námi chodil hrát Jirka Beran, který nebyl z osady, ale měl kousek 
od osady chatu. Hráli to také můj táta, Pepík Waltr, já a Melich, později i další. Začalo 
to tak v roce 1945, po osvobození. Hřiště se pak rozšiřovalo, ale kvůli tomu také 
začaly rozpory, které se táhly do roku 1965, kdy bylo hřiště zrušeno.“ 

(Převzato z knihy Martin Maršálek : Osadní toulky, vyd. Mladá fronta, a.s., Praha 2015) 
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