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Podle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí: „Každá obec vede kroniku 
obce, 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 2014. Případné připomínky, doplňky, opravy, návrhy na změnu – 
v písemné podobě – je možné doručit na Obecní úřad v Malých Kyšicích, a to 
v termínu: do 6. prosince 2015. 

                                                                                  Jan    K u n a,  starosta obce 

 

 

Návrh zápisu do Kroniky obce Malé Kyšice za rok 2014 

Zpracoval kronikář obce Mgr. Miroslav Oliverius 

I. ÚVODEM 

V 00.01 hodin roku 2014 se Malé Kyšice, a stejně asi i všechny obce v České republice, za 
pomoci světlic a petard proměnily v dějiště různobarevných světel a velkého hluku, 
podobajícího se útočnému tažení v minulosti tolik opěvovaných Katuší. Tmavá noční obloha 
se naráz změnila v mnohobarevnou blikající, zhasínající a zase se rozsvěcující a také prskající 
scénu. Návštěvníci zdejších restauračních zařízení Lika, U Kozla a zaručeně i U Netopýra 
v Poteplí střílením světlic a vybuchováním petard – již tradičně – vítali Nový rok. Několik 
nadšených občanů tento rej barvy a hluku sledovalo z vrcholu Velkého vrchu. V kalendářích 
se tedy objevila číslice 2014, ale nikdo si v tuto krásnou, i když neskutečně bouřlivou půlnoc 
neuvědomil, že před sto lety stejně vesele, i když asi méně hlučně, vstupovali do roku 1914 
naši předchůdci … a vůbec jim nepřišlo na mysl, že za několik měsíců z browningu Gavrilo 
Principa dne 28. června 1914 v Sarajevu vyjdou smrtelné výstřely na následníka rakousko-
uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku Žofii, které zapálí doutnák, a 
ten se stane do té doby největším světovým válečným dramatem, že vypukne válka, která za 
sebou nechá milióny mrtvých a zmrzačených lidí, která s odstupem několika dalších let 
dostane hrůzné přívlastky „První světová“.  

Vrátíme-li se do začínajícího roku 2014 a opomeneme-li, že nastupující rok se v České 
republice měl stát rokem volebním, tak více než k domácímu i ke světovému politickému 
dění, a že ho opět nebylo málo, se malokyšičtí spoluobčané upnuli a se zájmem sledovali 
(prostřednictvím sdělovacích prostředků) světové sportovní události. Rok 2014 byl 
předurčen jako rok „Olympijský“ – v ruském přímořském městě Soči byly dne 7. února 2014 



zahájeny XXII. Zimní olympijské hry; opětovně se sjeli sportovci z celého světa, aby v klidu a 
především v míru změřili své síly v zimních sportovních disciplínách. (A všechny nás potěšily 
ojedinělé úspěchy především našich zástupců: především rychlobruslařky Martiny Sáblíkové, 
snowboardistky Evy Samkové, biatlonistů Ondřeje Moravce, Gabriely Soukalové, Jaroslava 
Soukupa ad.) A potom, i když bohužel bez české účasti, bylo na jihoamerickém kontinentu 
zahájeno „fotbalové šílenství v rytmu samby“. Fotbalové mistrovství se konalo od 12. června 
do 13. července v zemi, k níž neodmyslitelně patří jak karneval, tak i fotbal – v Brazílii. Díky 
těmto dvěma svátkům sportu mnozí z nás se opomněli pozastavit nad jedinečnými úspěchy 
dalších sportovců: české tenistky Petry Kvitové, která podruhé ve své sportovní kariéře 
vyhrála prestižní světový turnaj ve Wimbledonu, oštěpařky Barbory Špotákové; ta své zlaté 
sezóně (vítězství v atletickém mistrovství Evropy v Curychu) dodala diamantový lesk, když 
potřetí v kariéře ovládla hodnocení Diamantové ligy; trumf stvrdila při finále seriálu v Bruselu 
vítězstvím okořeněným nejlepším výkonem roku – oštěp se zabodl na značce 67,99 m. A už 
se jenom ti nejskalnější fandové zajímali o domácí hokejové dění v podobě 1. ligy, ve které se 
v sezóně 2014-2015 trápilo mužstvo kladenských Rytířů, jehož barvy hájil i jejich malokyšický 
spoluobčan Jakub Strnad.  

A jak rok 2014 proběhl přímo v naší obci, o tom nechť alespoň v krátkosti promluví 
následující kapitoly:     

 

 II.  VĚCI VEŘEJNÉ 

Činnost obce     

Prostřednictvím Malokyšických ozvěn byla s občany 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 v obci řešeny.  

Výsledky miniankety: Celková spokojenost se stavem obce v současné době je, což 
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 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 ne v době nepřítomnosti svého majitele výt a kvílet po celou dobu „páníčkovy“ 
nepřítomnosti. Neřeší se parkování aut na chodnících – včetně aut nákladních. 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“.  

Zastupitelstvo obce   

V roce 2014 se zastupitelé sešli při šesti schůzích obecního zastupitelstva, která řídil 
starosta obce Jan Kuna. První čtyři jednání se konala ještě v období před konáním řádných 
komunálních voleb do zastupitelstva obce, zbylá dvě již po provedení voleb (viz dále 
pojednání „III. Politicko-společenské dění“).  Zasedání zastupitelstva se konala v sále 
restaurace LIKA za přítomnosti občanů obce Malé Kyšice, a to při účasti do 20-30 občanů při 
každém jednání.  

24. zasedání Obecního zastupitelstva Malé Kyšice, konané dne 29. 1. 2014, m. j. projednalo a 
schválilo: investice společnosti Středočeské vodárny, a.s. do opravy stávající čistící stanice 
odpadních vod v Malých Kyšicích. 25. zasedání, konané 16. 4. 2014, projednalo a schválilo: 
účetní závěrku obce a účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Malé Kyšice; 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 493/14 a 479/97; uzavření 
smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM a.s. 
26. zasedání, konané dne 25. 6. 2014, schválilo: prodej pozemku parc. č. 460/2 v k. ú. Malé 
Kyšice; schválilo počet 7 členů zastupitelstva pro následující volební období 2014 - 2018; 
výběr zhotovitele a podpis smlouvy o dílo se společností Mirova spol. s.r.o. na zateplení 
pláště budovy Obecního úřadu v Malých Kyšicích; 3. rozpočtové opatření. Poslední 27. 
zasedání, konané dne 29. 9. 2014, se zabývalo a schválilo: 5. rozpočtové opatření roku 2014; 
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 461/3; 
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Státním pozemkovým 
úřadem; uzavření Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení se společností RWE GasNet, s.r.o. 

Na dny 10. a 11. října 2014 byly v České republice vyhlášeny, a konaly se, volby do 
zastupitelstev obcí (viz dále). Po jejich skončení svolali dosavadní starostové ustavující 
zasedání nově zvolených členů obecních zastupitelstev. V Malých Kyšicích bylo ustavující 
zasedání svoláno na 9. listopadu 2014: 

1. - ustavující – zasedání, konané dne 9.11.2014, schválilo: volba starosty a místostarostky, 
zřízení finančního a kontrolního výboru a komisí: socálně-kulturní komise a komise pro 
životní prostředí, proběhla volba členů výborů a komisí, bylo odsouhlaseno stanovení výše 



odměn neuvolněným zastupitelům, jakož i pokračování ve vydávání zpravodaje Malokyšické 
ozvěny a vedení pamětní knihy (kroniky) obce. 

Složení zastupitelstva obce Malé Kyšice, výborů a komisí pro volební období 2014-2018: 
Starosta obce Jan Kuna, místostarostka obce Kateřina Bláhová DiS., finanční výbor: předseda 
Milan Kratochvíl a členové Jaroslav Brejcha, Klára Davidovičová, kontrolní výbor: předseda 
Ing. Robert Blecha, členové JUDr. Irena Vidrichová, Zdeněk Barchánek, sociálně-kulturní 
komise: předseda Jaroslav Brejcha, členové Kateřina Bláhová DiS., Mgr. Miroslav Oliverius, 
komise životního prostředí: předseda Zdeněk Barchánek, členové Ing. Lenka Markupová, Ing. 
Robert Blecha. Redakční rada obecního periodika Malokyšické ozvěny: Mgr. Miroslav 
Oliverius, Ing. Lenka Markupová, Jan Kuna a Kateřina Bláhová DiS. Kronikářem obce potvrzen 
stávající kronikář: Mgr. Miroslav Oliverius. 

2. zasedání se konalo 15. 12. 2014, projednalo a schválilo: obecně závaznou vyhlášku obce č. 
1/2014, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2007 o poplatku za komunální odpad; 7. 
rozpočtové opatření roku 2014; vyrovnaný rozpočet na rok 2015; vypsání výběrového řízení 
na zhotovitele akce "Víceúčelové hřiště Malé Kyšice"; vypsání výběrového řízení na 
projektanta oplocení pozemků parc. č. 461/3 a 461/159 v k. ú. Malé Kyšice; vypsání 
výběrového řízení na zhotovitele terénních úprav na pozemcích parc. č. 461/3 a 461/159 v k. 
ú. Malé Kyšice; zápis do kroniky obce Malé Kyšice za rok 2013. 

(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 následně předán k uložení SOA v Praze 
– Státnímu okresnímu archivu v Kladně.)  

Činnost redakční rady Malokyšických ozvěn. Ve složení redakční rady se oproti minulému 
roku nic nezměnilo. Vzhledem ke konání trojích voleb ve sledovaném roce zpravodaj obce 
Malokyšické ozvěny vyšel sedmkrát! Před konáním komunálních voleb bylo vydáno 4. číslo 
roku 2014, které se ve skutečnosti stalo 100. číslem od začátku jejich prvního vydání. Jednalo 
se o číslo obsahově atypické; bylo vydáno pod názvem Malokyšická čítanka. (Poznámka: o 
tomto čísle Ozvěn uvedena zmínka v VI. části tohoto zápisu) 

Činnost mateřské školy. Děti navštěvující mateřskou školu v návaznosti na konání OH si 
uspořádaly a zároveň soutěžily ve sportovních disciplínách, což byl projekt Olympijské hry 
v mateřské škole Malé Kyšice. V personálním obsazení pracovnic MŠ nedošlo k žádné změně. 
 

Činnost obecního úřadu 

Z 31. prosince 2013 do 1. ledna roku 2014 v Malých Kyšicích přecházelo 407 osob, 
které měly u nás nahlášeno své trvalé bydliště. Jednalo se o 196 mužů a 211 žen. Ve srovnání 
s minulým rokem zjišťujeme, že během roku se z obce odstěhovalo 11 osob a pět zemřelo. 
Průměrný věk u malokyšických mužů byl 40 let, u žen 43 let.  

V červenci sledovaného roku pracovníci obecního úřadu na malokyšické návsi vedle 
nepoužívané studny instalovali malovanou informační mapu se znázorněním zajímavých 
turistických cílů.  



Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu připravený a organizovaný pro 
malokyšické občany se konal dvakrát – na jaře v neděli 15. března a na podzim v neděli 19. 
září 2014.  
 
 
III.  POLITICKO-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 
 

Volby do Evropského parlamentu (dále jen EP) v Česku 2014 se uskutečnily ve dnech 23. a 
24. května 2014 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 
několik 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. Na hladkém průběhu voleb měly také zásluhu členky okrskové volební 
komise: Eva Kunová (předsedkyně), Pavla Antonínová, Věra Doušová, Lada Horská a 
zapisovatelka komise Petra Fričová.                                       

Volby do zastupitelstva obce Malé Kyšice ve dnech 10. a 11. října 2014. V jednom volebním 
okrsku bylo voleno 7 členů obecního zastupitelstva. 

Informace o volbách: 

Voliči v seznam. Vydané obálky Vol. účast v % Odevzd. obálky Platné hlasy 
332 204 61,45 204 1 260 

 

 



Výsledky voleb: 

Č. Kandidátní listina Získané hlasy v % Počet kandidátů Mandáty 
1. Malokyšická volba 1 053 83,57 7 6 
2. Dobrá volba    207 16,43 5 1 
 

Celkem zobrazeno 7 zvolených kandidátů, kteří při ustavujícím zasedání obce dne 9. 
11. t. r. složili zákonem vyžadovaný slib a jsou právoplatnými členy zastupitelstva naší obce. 

Č. Kandidátní listina Kandidát Věk Navrhl Pol.př. Hlasy v %*) 
1. Malokyšická volba KUNA Jan 44 NK BEZPP 163 15,47 
1. Malokyšická volba BLÁHOVÁ Kateřina DiS. 41 NK BEZPP 149 14,15 
1. Malokyšická volba BLECHA Robert, Ing. 39 NK BEZPP 158 15,00 
1. Malokyšická volba BARCHÁNEK Zdeněk 39 NK BEZPP 146 13,86 
1. Malokyšická volba KRATOCHVÍL Milan 45 NK BEZPP 149 14,15 
1. Malokyšická volba BREJCHA Jaroslav 54 NK BEZPP 149 14,15 
2. Dobrá volba NOVÁK Ondřej, Mgr. 47 NK BEZPP 46 22,22 

*) Procentuelní výpočet proveden z celkového počtu hlasů, které získala příslušná volební strana 

Náhradníci:  Malokyšická volba - REHBERGER David (139 hlasů), Dobrá volba – FUCHS Štěpán 
Ing. (43 hlasů), KOZELKA Milan (38), SKALICKÁ Irena (41), KOUCKÝ Jakub (39).    

Porovnání výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 30 
Kladno a ve volebním okrsku Malé Kyšice   -  I. kolo - konané ve dnech 10. a 11. října 2014: 

Informace o volbách: 

Voleb. obvod Okrsky Vol. v sezn. Ob.vydané Účast % Ob.odevz. Pl.hlasy v % 
Č. 30 Kladno 152 115 872 41 357 35,69  40 552 38 535 95,03 
Malé Kyšice 1 332 164 49,40 164 144 87,80 
 

Výsledky voleb: 

Č. Kandidát 
příjmení, jméno, tituly 

Volební a na-
vrhující strana 

Hlasy 
30 KLA 

Hlasy 
MK 

v % 
30 KLA 

v % 
MK 

1. KASAL Karel SD-SN 1 534 7 3,98 4,86 
2. CARVAN Rudolf, Bc. KSČM 4 219 12 10,94 8,33 
3. LANDA Jiří, MUDr. ANO 2011 5 738 33 14,89 22,91 
4. CHALOUPKA Otto Republika 965 2 2,50 1,38 
5. HAUSMANN Josef, RNDR., CSc. ND 671 3 1,74 2,08 
6. KOHOUTOVÁ Lenka ODS 3 005 18 7,79 12,50 
7. VOJTOVÁ Michaela, Ing.*) TOP 09+STAN 7 220 23 18,73 15,97 
8. STEHLÍK Radek, MgA. ANEO 639 2 1,65 1,38 
9. ŠRÁNKOVÁ Jana, Mgr. KAN 2 738 14 7,10 9,72 

10. DIENSTBIER Jiří, Mgr.*) ČSSD 11 806 30 30,63 20,83 
*) postupující kandidát 



II. kolo - konané ve dnech 17. a 18. října 2014 

Informace o volbách: 

Voleb.obvod Okrsky Vol.v sezn. Ob.vydané Účast % Ob.odevz. Pl.hlasy v % 
Č. 30 Kladno 152 116 192 17 216 14,82 17 204 17 118 99,50 
Malé Kyšice 1 331 52 15,71 52 52 100,00 
 

Výsledky voleb: 

Č. Kandidát 
příjmení, jméno, tituly 

Volební a na-
vrhující strana 

Hlasy 
30 KLA 

Hlasy 
MK 

v % 
30 KLA 

v % 
MK 

7. VOJTOVÁ Michaela, Ing. TOP 09+STAN 7 633 26 44,59 50,00 
10. DIENSTBIER Jiří, Mgr.*) ČSSD 9 485 26 55,40 50,00 
*) zvolený kandidát 

 

IV.  KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

V sobotu dne 1. března t. r. obec připravila na sále restaurace LIKA Maškarní akci pro 
děti. Dne 25. dubna plně obsazený autobus odvezl zájemce do Divadla na Vinohradech, kde 
shlédli představení Neila Simona „Vstupte“; v hlavních rolích Tomáš Töpfer a Viktor Preiss. 
Další zájezd se uskutečnil dne 12. října 2014, a to do Hudebního divadla v Karlíně na muzikál 
Noc na Karlštejně. V neděli 20. dubna proběhlo na Vysokém vrchu již tradiční pletení 
pomlázek. Rovněž se již tradičně vydařilo Pálení čarodějnic na malokyšické louce naproti 
ČOV. V rámci oslav Dne dětí se na stejném místě konal II. ročník Kyšičkování s plno 
atrakcemi (kuličkový bazén, báječný zámek, trampolíny) a soutěžemi ve sportovních 
disciplínách). Malokyšické děti v doprovodu svých rodičů se dne 21. 7. 2014 zúčastnily 
zajímavé poznávací akce – byly na exkurzi na ruzyňském letišti Václava Havla. Prohlédly si za 
doprovodu průvodce jak nové, tak i staré letiště. Exkurze dětem zpestřila prázdninové dny.   

Členové volební strany Dobrá volba na den 29. 12. 2014 připravili v malokyšické restauraci U 
Kozla sportovní Turnaj ve stolním tenise. 

 

V.  OSOBNÍ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ OBČANŮ OBCE 

Významná životní výročí našich občanů – shodně 80. výročí narození. Dne  14. 1. oslavila 
80. narozeniny paní Ing. Věra Šímová z ulice Spojovací. Dne 16. 3. 2014 oslavila své 80. 
narozeniny paní Danuše Paterová z Hlavní ulice. Dne 6. 4. oslavil 80. výročí narození pan Ing. 
Antonín Šíma z ulice Spojovací. Dne 12. 6. 2014 oslavil své 80. narozeniny pan Václav Kuna 
z ulice Míru. K životním jubileím oslavencům osobně popřáli a věcné dary za kulturně sociální 
komisi předali zástupci naší obce. 



Oddání.  V roce 2014 uzavřeli sňatky tito naši spoluobčané: Dne 6. 6. 2014 Lenka Valoušková 
z Malých Kyšic s Martinem Hýbkem z Prahy, dne 28. 6. 2014 Ondřej Sosenka a Markéta 
Grösslová oba z Malých Kyšic a dne 15. 8. 2014 Ilona Svobodová z Malých Kyšic s 
Vladimírem Jarým. 

Narození. Během roku 2014 se do naší obce narodilo celkem sedm občánků: Dne 22. dubna 
Michaele Urbancové a Janu Petříčkovi se narodil syn Mojmír Jan, dne 17. července 
manželům Heleně a Antonínu Seidlovým syn Michal, dne 14. září Jindřišce Svěrákové a 
Romanu Lázenskému syn Přemek, dne 25. září manželům Jiřině a Tomáši Kučerovým syn 
Marek, dne 4. listopadu Veronice Prokopové a Janu Kunovi dcera Tereza, dne 11. prosince 
manželům Markétě a Ondřeji Sosenkovým syn Ondřej a rovněž 11. prosince Miroslavě 
Ščibravé a Tomáši Ječnému dcera Sára.  

Úmrtí. Dne 22. prosince 2013 zemřela ve věku 86 let paní Alena Skoková z ulice Spojovací. 
Dne 7. dubna 2014 zemřel ve věku 83 let pan Jiří Zahradníček z ulice Nad jezem. Dne 14. 
srpna 2014 zemřel ve věku 76 let pan Jaromír Hašler z Hlavní ulice. Dne 20. září 2014 zemřel 
ve věku 87 let do té doby nejstarší občan Malých Kyšic pan Zdeněk Holý z ulice 5. května. 
Čest jejich památce!                                                                                                                                                                                            

VI.  K MALOKYŠICKÉ HISTORII  

Jubilejní – 100. – číslo Malokyšických ozvěn vyšlo pod názvem Malokyšická čítanka, a 
to před konáním komunálních voleb v říjnu roku 2014. Redakční rada je vydala jako 
poděkování jak všem svým čtenářům, tak i jako poděkování končícím zastupitelům, kteří 
vydávání obecního periodika průběžně zastřešovali vyčleněnými finančními prostředky 
z obecního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že toto číslo vyšlo 15. září, tedy necelý měsíc před 
konáním voleb do zastupitelstva obce, bylo zcela jinak koncipováno. Bylo rozděleno celkem 
do deseti samostatných kapitol, z nichž každá kapitola prostřednictvím dobové literatury 
pojednávala o minulosti některého z míst na Unhošťsku. První tři kapitoly: I. Malokyšická (o 
při malokyšických sousedů), II. Potepelská (o nositelce Nobelovy ceny za mír Berthy 
Suttnerové) a III. Ledrenská (o exodu italských vysídlenců v letech 1915-1919 na Unhošťsko) 
se vztahovaly přímo k minulosti obce Malé Kyšce. Zbývající kapitoly se týkaly nejbližšího 
malokyšického okolí: IV. kapitola Roučmídská (o pochodech hladu v r. 1918), V. kapitola 
Žlábecká (o poutním místě ve Žlábku), VI. kapitola Chyňavská (o Polské cestě u Chyňavy), VII. 
kapitola Nouzovská (o životních osudech a nenaplněné lásce Miloše Rokose), VIII. kapitola  
Suchomlýnská (o životě dramatika Emanuela Bozděcha), IX. kapitola, jak vyplývá z jejího 
názvu, pojednala „O Kačáku“ a X. kapitola Unhošťská (o divadelních začátcích Eduarda 
Vojana a o životním příběhu herce a režiséra Zdeňka Hofbauera). Malokyšická čítanka se 
setkala se zájmem jak místních čtenářů, tak i řady zájemců z okolních obcí.   
 
VII.  POČASÍ 
 
LEDEN. Po Novém roce teplota neklesla pod bod mrazu; ve čtvrtek 2. ledna bylo zataženo až 
oblačno, denní teploty se pohybovaly mezi 1 °C až 5 °C. Příští den se teplota nezměnila; přes 
den dosáhla 5 °C. (Zpráva z tisku: „Vinaři marně čekali, že teplota klesne pod -6 °C, kdy je 
možné sklízet ledové víno.“) Z pátku 3. na sobotu 4. ledna v noci sice namrzly silnice a náledí 



způsobilo v České republice několik automobilových nehod, ale v odpoledních hodinách 
silnice byly již bezpečné, námraza rychle roztála, protože se teplota místy vyšplhala až na 8 
°C. Opětovně bylo zataženo, večer mírně poprchávalo. V sobotu 11. ledna se počasí začalo 
chovat jako na jaře: Bylo jasno až polojasno s postupným přibýváním oblačnosti. Přes den 
chvílemi prosvítalo slunce, teplota do 7 °C. V pátek 17. ledna začalo poprchávat, bylo 
zataženo, denní teplota se maximálně dotkla 4 °C. Následující den bylo opět zataženo, 
k večeru mlhavo s denními teplotami v rozmezí 2 °C až 4 °C. Teprve ve druhé polovině ledna 
teplota začala klesat pod bod mrazu: v sobotu 25. ledna klesla na -4 °C, když bylo přes den 
polojasno. V neděli 26. ledna byla v obci naměřena noční teplota dokonce -8 °C. V samém 
závěru měsíce ledna t. r. se teplota pohybovala slabě kolem 2 °C, opět zataženo až oblačno.     
ÚNOR. I tento měsíc byl ve sledovaném roce 2014 měsícem „teplým“: 1. února se teplota 
pohybovala do 5 °C, ač dle televizních zpráv: „… v noci – na Kutnohorsku, Chrudimsku a i 
Pardubicku – sněhové jazyky ztěžovaly jízdu na silnicích, silný a vítr porážel stromy, došlo 
tam i k poškození vysokého napětí“. U nás jsme takovýto stav v tuto noc nezaznamenali. Dne 
8. února bylo polojasno až oblačno, teplota přes den naměřena do 7 °C. V polovině měsíce se 
rtuť teploměru přehoupla přes 10 °C a dne 15. února a dosáhla skoro na 14 °C; pouhý stupeň 
a půl chyběl do překonání teplotního rekordu z roku 1998 (15,4 °C). Také o dva dny později 
se denní teplota pohybovala do 8 °C. Dne 20. února ve dne naměřeno nejvíce 9 °C; bylo 
oblačno. Dne 22. února v noci chvílemi padal déšť, teplota 3 °C až 0 °C. Nebývale teplé počasí 
způsobilo, že se do Čech s předstihem začali vracet stěhovaví ptáci; např. špačci se k nám 
vrací až v první polovině března, ale tentokrát se v Čechách začali objevovat o měsíc dříve - 
již v polovině února.  BŘEZEN. Dne 1. března zataženo s maximální denní teplotou 10 °C. Ve 
čtvrtek 6. března chvílemi srážky, teplota do 8 °C. V sobotu 8. března polojasno místy skoro 
jasno, naměřena teplota přes den do 10 °C. O pět dní později již dosáhla teplota 14 °C, ráno 
trochu mlhy, odpoledne jasno. Dne 15. března oblačno a zataženo při teplotě do 10 °C. Ve 
čtvrtek 20. března krásné jarní počasí – teplota v Praze dosáhla stávajícího teplotního 
rekordu z r. 1884 – tj. 18,7 °C; u nás max. jen 16 °C. O dva dny později – 22. března – bylo 
sice oblačno a zataženo, ale teploty stále ke 20 °C, a stejně tak i 29. března, kdy foukal slabý 
proměnlivý vítr. Noční teploty v rozmezí 5 °C až 1 °C. DUBEN. Začátkem měsíce se teplota 
blížila k 20 °C, bylo tomu tak 5. dubna, kdy pak bylo oblačno. Obdobně, i když s nižší teplotou 
do 15 °C se počasí podobalo dne 12. dubna sledovaného roku. V sobotu 19. dubna teplota 
v obci do 20 °C, polojasno. O týden později – tedy v sobotu 26. dubna 2014 také teplota do 
20 °C, ale zataženo. KVĚTEN. Začátkem měsíce zataženo, dne 3. května chvílemi pršelo, 
teplota do 12 °C. Dne 10. května – sobota – většinou polojasno s teplotou od 15 °C do 19 °C. 
O týden později stejné počasí jako o minulém pátku; zase přeháňky, ojediněle bouřky. Dne 
21. května bylo jasno až polojasno, neuvěřitelné denní teploty 25 °C až 27 °C. A teploměr šel 
stále nahoru – na 29 °C, obloha jako vymalovaná v době, kdy vál mírný jihovýchodní vítr. Dne 
24. května přeháňky v podobě bouřky, teplota jen do 24 °C. O posledním květnovém dni – 
31. května – noční teploty mezi 7 °C až 4 °C, přes den naměřeno 16 °C. Dle tisku: „Těsně před 
tímto posledním dnem v měsíci se podařilo najít několik již červenajících zahradních jahod; 
začaly tak zrát o tři neděle dříve.“  ČERVEN. V úvodu června se denní teploty pohybovaly v 
rozmezí 22 °C až 26 °C, převážně bylo jasno nebo polojasno. Např. 6. června v obci naměřeno 
26 °C, dne 7. června dokonce 28 °C a to meteorologové do příštích dnů předpovídali vedra 
v podobě až 34 °C. Předpověď se však úplně nevyplnila, naopak teploty se udržely pod 25 °C, 
což bylo způsobeno asi oblačnou až zataženou oblohou. Dne 21. června při mírném 
severozápadním větru poprchávalo a teplota se pohybovala jen mezi 16 °C až max. 20 °C. (Ve 
srovnání s tím v roce 2000 byla v pražském Klementinu naměřena ve stejném dni rekordní 
teplota 35,6 °C.) V závěru června teploty začaly narůstat na: 22 °C dne 26. června, 27 °C dne 



28. června. Dle denního tisku: „V měsíci červnu v Čechách astronomické léto vůbec nezačalo, 
ale i tak bylo sužováno suchem jako v nejparnějších letních vedrech. Stávalo se, že potoky a i 
mnohé řeky nabízely pohled na vysychající koryta.“ Rovněž v Kačáku pod obcí „U Lávky“ 
proudilo méně vody než obvykle, ale o jeho vyschlém korytu se nedalo mluvit. ČERVENEC. 
Měsíc červenec se představil jako pravý letní měsíc; na teploměru se objevily „třicítky“. Např. 
4. července v obci ve stínu naměřena teplota rovných 30 °C. Potom začaly teploty ustupovat 
na 24 °C; naměřeno dne 10. července, kdy nastala silná oblačnost. Dne 12. až 14. července 
teplota 23 °C. Tím, že přišly dešťové přeháňky a 17. července vystoupily teploty na 27 °C, 
nastaly příhodné podmínky pro růst hub. Přestože naši houbaři neplnili své košíky vrchovatě 
houbami jako jejich kolegové na Chebsku, Sokolovsku nebo na Šumavě, i v lesích v okolí obce 
se houby nacházely. Dne 19. července se teploty ve stínu vyšplhaly na 30 °C. bylo jasno, 
chvílemi polojasno. Rovněž sobota 26. července uzavřela teplotní měření v obci na 30 °C.     
SRPEN. První dekáda srpna měla psát podobný scénář počasí, které převládalo v závěru 
měsíce července. Předpovídalo se, že potom bude dusno s četnými bouřkami, které měly být 
vydatné. Předpověď vyšla: první srpnový víkend se pohyboval do slibovaných 30 °C, např. 
tato teplota byla v obci naměřena již v sobotu 2. srpna, stejná teplota byla naměřena o týden 
později 9. srpna. Až ve čtvrtek 14. srpna poklesla na 22 °C díky deštivé přeháňce. V pátek 15. 
a v sobotu 16. srpna naměřeno 21 °C, v sobotu zahřmělo a začalo pršet. Oblačno bylo 21. 
srpna při denní teplotě 20 °C. Noční obloha v podzimním létě při jasných podmínkách 
nabízela úchvatnou podívanou na trojici snadno rozpoznatelných souhvězdí Lyry, Labutě a 
Orla. Přímo v nadhlavníku svítila modrá Vega, kdysi označovaná jako nejdůležitější hvězda na 
obloze. S ní viditelný tzv. letní trojúhelník tvořily nejasnější hvězda souhvězdí Lyry Altair a 
Deneb. V pátek 22. srpna bylo polojasno s naměřenou teplotou 22 °C. Konec srpna se 
pohyboval v teplotách do 23 °C; např. tato teplota byla naměřena přes den 30. srpna t. r.     
ZÁŘÍ. Teplé počasí pokračovalo také v září – ve čtvrtek 4. září se teplota přiblížila k 26 °C, bylo 
oblačno, v sobotu zůstala na 26 °C. O týden později v sobotu 13. září již bylo zataženo 
s teplotou do 22 °C. Letní teploty začaly vrcholit ve dnech 18. až 25. září, kdy bylo převážně 
jasno, slunné počasí při teplotách do 24 °C. Ke konci měsíce začaly teploty klesat pod 20 °C. 
ŘÍJEN. Ve čtvrtek 2. října se denní teplota v obci pohybovala ještě k 19 °C, ráno již ležely 
mlhy. Stejně tak v sobotu teploty pozvolna na teploměru poklesly na nejvyšší stupeň 16 °C. 
K dočasnému mírnému oteplení došlo kolem 10. října, kdy přes den bylo naměřeno 20 °C a 
bylo jasno. O den později dokonce teploty dosáhly 22 °C, zpočátku zataženo, ale během dne 
se vyjasnilo, svítilo slunce. V sobotu 18. října oblačno při teplotě do 18 °C. Na konci měsíce 
pokles teplot do 10 °C přes den, noční teploty se začaly pohybovat mezi 4 °C až 0 °C. 
LISTOPAD. Dne 1. listopadu zataženo, naměřena teplota do 12 °C. Noční teploty klesly na 1 
°C. Dne 6. listopadu se denní teploty pohybovaly rovněž do 12 °C, ale v noci se oteplilo na 
rozmezí teplot 13 °C až 9 °C. Podobně tomu bylo i v sobotu 8. listopadu. O týden později 22. 
listopadu přes den teplota klesla již na 5 °C, povětšinu dne bylo zataženo. Chladnější potom 
byl i konec měsíce: 28. a 29. listopadu přes den naměřeny 4 °C v noci do od 3 °C do -3 °C. 
PROSINEC.  Poslední měsíc v roce se teplotně pohyboval přes den do 4 °C, v noci do -5 °C. 
Místy slabý déšť se sněhem. O Mikuláše, 6. prosince, slabě pršelo, chvílemi se sněhem, 
teplota přes den do 2 °C, v noci do -2 °C. Obdobně tomu bylo i 10. a 11. prosince. V sobotu 
13. prosince teplota přes den vystoupila na 13 °C, bylo polojasno. Ještě ve dnech 19. až 21. 
prosince byla v obci naměřena teplota 10 °C při polojasnu. Noční teploty se pohybovaly k 0 
°C. V sobotu 20. prosince 2014 denní teplota naměřena do 7 °C, noční do -1 °C. I přes tuto 
skutečnost denní tisk napsal: „Do Vánoc nás dělí necelý týden a počasí s námi laškuje. Místo 
sněhu je jako na jaře. Dokonce mimo Prahu teď rozkvetlo stromořadí sakur.“ Závěr měsíce, a 
tím i roku 2014, byl chladnější – např. dne 27. prosince teplota přes den zůstala stát na 0 °C a 



v noci klesla i na -9 °C. Nulová teplota přetrvala přes den i o Silvestra s tím, že v noci měla 
dosáhnout max. -5 °C. (Lesní cesty i tak byly rozblácené, jak sdělovali ti spoluobčané, kteří 
v noci vyrazili na půlnoc na Vysoký vrch, aby zde přivítali rok 2015! Domů se vrátili chůzí 
značně zabláceni.)   
 

VIII.  ZAJÍMAVOSTI 

Růst průměrné mzdy. Mzdy v ČR začaly výrazně růst. Průměrná hrubá měsíční mzda se v 1. 
čtvrtletí meziročně zvýšila o 793 Kč na 24 806 Kč. Nominálně vzrostla mzda o 3,3 %, reálně 
tedy po odečtení inflace, o 3,1 %.  (stav k 6. 6. 2014). 

Nejlevněji v Unii. Úroveň cen zboží a služeb odpovídá 71 % průměru EU, a je tak dvakrát 
nižší než v Dánsku, které představuje unijní špičku. Ze zprávy evropského statistického úřadu 
Eurostat vyplývá, že ČR je šestou až osmou nejlevnější zemí EU po Bulharsku, Polsku, 
Rumunsku, Litvě či Chorvatsku společně se Slovenskem a Lotyšskem. Česku přisoudil 
Eurostat nejnižší ceny za vybavení pro osobní dopravu, tedy auta, motocykly, kola, ale i tak 
česká úroveň cen činila čtyři pětiny průměru EU. (stav k 21. 6. 2014) 

Helikoptéra nad obcí. V úterý 22. července 2014 občané Malých Kyšic zvědavě sledovali 
vrtulník, který dost nízko přelétal přes naši obec. Jak následně oznámila sdělovací media, 
Policie hledala asi třicetiletého muže, který byl ozbrojen a vyhrožoval spácháním sebevraždy. 
Akce se musela zúčastnit speciální bojová jednotka. Po tříhodinovém skrývání byl nalezen 
nezraněn. (zpráva z 23. 7. 2014) 

Natírání rozhledny. V sobotu 6. září 2014 na Vysokém vrchu proběhlo tradiční „Natírání 
rozhledny“, kterého se zúčastnili, jak „přátelé rozhledny“ z naší obce, tak i stejní nadšenci 
z obcí okolních. Rozhledna byla natřena, dřevo ošeřeno a účastníci akce se potom dobře 
bavili až do nočních hodin. (zpráva ze srpna 2014) 

Stávka v kladenské Poldi. Kdysi to býval fenomenální výrobce oceli a zaměstnával více jak 20 
tisíc lidí (poznámka: za dobu své existence i hodně malokyšických občanů) a nyní se 
protlouká ode zdi ke zdi. A dokonce nevyplácí svým už jen čtyřem stovkám pracovníků mzdy 
včas. Problém s opožďovanou výplatou mezd se vleče několik měsíců, odbory proto nejprve 
vyhlásily stávkovou pohotovost, pak udělaly několikaminutový mítink a v pátek 19. září 2014 
ve 13 hodin došlo na hodinovou stávku. Před branou Poldi se shromáždilo kolem dvou set 
zaměstnanců od dělníků až po kancelářské pracovníky. Problémy mají všichni, to potvrdil 
personální ředitel Antonín Čimera, který jako jeden z mála zůstává ve vedení společnosti. Zda 
došlo na celodenní stávku, nebylo zjištěno. (zpráva z 20. září 2014) 

Růst počtu obyvatel s trvalým pobytem na adrese obecního úřadu. Ministerstvo vnitra se 
konečně „probudilo“ a chce zarazit zvyšování počtu lidí hlášených na úřední adrese, tedy 
s trvalým pobytem na obecním úřadě. Jejich počty rok od roku neúprosně rostou. Např. k 1. 
1. 2009 bylo na ohlašovnách úřadů Středočeského kraje hlášeno 18 611 občanů, ke stejnému 
datu v roce 2014 už to představovalo 46 858 občanů! Velmi často nejde o bezdomovce, ale 



jsou to vychytralci, kteří se pokoušejí vyzrát na exekutory, na oběti vlastních podvodů nebo 
se snaží skrýt před policejními, soudními a úředními obsílkami. Jak prohlásil býv. primátor 
města Kladna a předseda Svazu měst a obcí Dan Jiránek: „Naprostá většina těch lidí nejsou 
bezdomovci, jenom jsou vyčůraní!“ Ministerstvo vnitra proto chce zneužívání úředních adres 
vystavit stopku, a to změnou zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech, která by měla 
řešit i uvedenou problematiku. Po změnách volají především města a obce: Obce to zatěžuje, 
protože jim chodí pošta na lidi, kteří jsou oficiálně bez domova, ale i proto, že mnohdy samy 
zbytečně platí poštovné (poznámka: „vysoké“), když se někomu snaží doručit v rámci 
správního řízení; třeba jen kvůli pokutě. Úřední adresy často využívají i nepoctiví podnikatelé. 
Typicky živnostníci, kteří si nechají předem zaplatit za práci, kterou pak neodvedou. A tak 
jsme zvědavi, jak to ministerstvo zase zvojtí, neboť i na OÚ v Malých Kyšicích díky nicotnému 
a špatnému zákonu máme hlášeno 6 těchto osob! (stav k 25. říjnu 2014) 

Závěrem o houbaření. Češi patří k nejvášnivějším houbařům na světě. Podle zprávy o stavu 
lesa a lesního hospodářství ČR: V roce 2013 (poznámka: za rok 2014 nebyla statistika 
dohledána) si lidé přinesli z tuzemských lesů rekordních 33 tisíc tun hub v přepočtu za 5,388 
miliardy Kč. Sběru hub se věnuje 76 % českých domácností; na jednu z nich připadlo 7,95 kg 
hub. Úměrně s nárůstem houbařů stoupá i celková návštěvnost lesů. Bohužel stín na tato 
čísla někdy vrhá trestuhodné chování některých houbařů. Mezi hlavní prohřešky patří 
neoprávněné vjezdy auty do lesů, poničení oplocenek, rušení klidu lesní zvěře či volné 
pobíhání psů. V lesích po návštěvě houbařů zůstávají také odpadky: plastové lahve od pití, 
obaly od jídla, pytle s komunálním odpadem. Někdy se i odhození jednoho odpadku stává 
základem budoucí černé skládky. Likvidace odpadků stojí LČR ročně milióny korun, statisíce 
je třeba znovu investovat kvůli poničeným oplocenkám mladých stromků. Mnozí houbaři i 
přes zákaz do takovýchto míst nejen vstupují, ale navíc je, často jen kvůli úlovku houby za 
každou cenu, ničí. Do původně oplocených porostů se potom dostává zvěř, která mladé 
stromky poškozuje okusem a ty následně hynou. Tolik malé zastavení k druhé straně 
houbaření, o které víme své i my v obci, ležící v těsném sousedství křivoklátských lesů. 
(zpráva z 27. září 2014) 

 

Projednáno bude na schůzi zastupitelstva obce dne  7. prosince 2015 

Zpracoval v měsících říjen-listopad 2015:           Za obec Malé Kyšice předkládá: 

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


