
 1 

Návrh zápisu do kroniky obce Malé Kyšice za rok 2015 
Zpracoval kronikář obce Mgr. Miroslav Oliverius 

 
I. ÚVODEM 

 
Vstoupili jsme do roku 2015, který byl ve znamení 70. výročí skončení II. světové války. 

Jednotlivé státy, celostátní instituce, ale třeba i občané na úrovni obcí si toto významné výročí 
připomněli dle svých možností – „po svém“. V květnových dnech 2015 se konec války a oběti 
tohoto válečného konfliktu připomínaly pokládáním věnců u památníků padlých, pořádaly se 
výstavky fotografií a dokumentů k této tématice, pamětníci vzpomínali i prostřednictvím 
místního periodického tisku, na některých místech byly prováděny ukázky vojenské bojové 
techniky té doby. Rok 2015 byl také stoletým výročím exodu italských vysídlenců do Českých 
zemí (v roce 1915) - mimo jiné s umístěním i do obcí na Unhošťsku, jak je uvedeno i dále 
v tomto zápise. Rok 2015 byl rovněž připomenutím upálení mistra Jana Husa (viz dále v části 
VIII.) před 600 lety v Kostnici. Řada vzpomínkových akcí se konala 6. července, na kdy připadlo 
uvedené výročí, další akce byly připravovány během celého roku. (Konaly se bohoslužby, 
ekumenickou bohoslužbu pod širým nebem zažilo Staroměstské náměstí v Praze, kde zaznělo 
poselství papeže Františka. Betlémská kaple, hlavní Husovo působiště, dostala nový zvon, 
četlo se z Husových textů, následovaly kulturní hudební programy ad.) Začátek jara 
sledovaného roku – 20. března – byl tak trochu dramatický, protože dopoledne v tento den 
došlo k částečnému zatmění Slunce Měsícem, kdy se na chvíli zešeřilo. Poslední zatmění 
Slunce jsme viděli 4. ledna 2011, další přijde 10. června 2021.    

 
Nejsledovanější sportovní akcí celospolečenského významu se v naší obci bezesporu stalo 

mistrovství světa v ledním hokeji, které se v měsíci květnu 2015 konalo v Praze a v Ostravě. 
Naší reprezentaci se při zahájení šampionátu nedávaly velké naděje na úspěch; o to bylo větší 
zklamání, když prohrála až v semifinále s Kanadou a v neděli dne 17. května v utkání o 
bronzovou medaili podlehla mužstvu USA 0:3. Příští hokejové mistrovství světa by se mělo 
konat v České republice až v roce 2023. Ve dnech 14. a 15. 11. 2015 ženský český tým ve 
složení Petra Kvitová, Karolína Plíšková, Lucie Šafářová a Bára Strýcová pod vedením kapitána 
Petra Pály v pražské O2 aréně zvítězil na týmem Ruska 3:2 a získal ve Fed Cupu trofej během 
pěti let počtvrté.   

 
II. VĚCI VEŘEJNÉ 

   
V obci – na sále restaurace LIKA – se pod řízením starosty obce Jana Kuny během 

sledovaného roku konalo pět veřejných zasedání zastupitelstva obce (označená pořadovými 
čísly 3, 4, 5, 6, 7). Účast zastupitelů obce byla převážně stoprocentní, v ojedinělých případech 
neúčast jednoho, dvou zastupitelů byla vždy řádně omluvena. Účast občanů obce se 
pohybovala v rozmezí od 20 do 50 osob. Podle řádně zveřejněného programu zastupitelé 
v roce 2015 projednávali: 
Zastupitelstvo obce (ZO) na svém 3. zasedání, konaném dne 11. března 2015 schválilo: 
vložení bodu „Návrh na schválení podání žádosti o dotaci na mateřskou školu u 
Středočeského kraje“ do programu zasedání, a tím i podání žádosti o dotaci ze Středočeského 
kraje na výstavbu mateřské školy, na základě žádosti pana Josefa Volemana z Libořic užití 
znaku obce pro výrobu upomínkových odznáčků pro soukromé sbírky sběratelů, vypsání 
výběrového řízení na zhotovitele akce „Veřejné osvětlení Spojovací ulice“, vypsání 
výběrového řízení na zhotovitele budovy mateřské školy na pozemcích parc. č. 461/3 a parc. č. 
461/159 oba v k. ú. Malé Kyšice, Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-
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6011078/4 „Malé Kyšice, V Zahrádkách 119 kNN“ týkající se pozemků parc. č. 477/1 a 477/51 
oba v k. ú. Malé Kyšice, se společností ČEZ Distribuce, a.s., kterou zastupuje společnost 
UNISERVIS HAŠEK, s.r.o., kterou zastupuje společnost Meritum Kladno – Projekce, s.r.o., 
podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013649 „Malé Kyšice – kNN pro ČS1“ se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., kterou zastupuje společnost ELEKTROŠTIKA s.r.o, kterou 
zastupuje společnost Meritum Kladno – Projekce, s.r.o., týkající se pozemku parc. č. 476/5 v k. 
ú. Malé Kyšice. ZO vzalo na vědomí: výsledky provedené inventarizace majetku a závazků za 
rok 2014 a 1. rozpočtové opatření roku 2015. 

 
Zastupitelstvo obce na svém 4. zasedání, konaném dne 29. června 1915 schválilo: vložení 
bodu – „Návrh na schválení změny rozpočtu roku 2015“ do programu zasedání, 3. rozpočtové 
opatření roku 2015, účetní závěrku a výsledek hospodaření Obce Malé Kyšice za rok 2014, 
závěrečný účet Obce Malé Kyšice za rok 2014 bez výhrad, účetní závěrku Mateřské školy Malé 
Kyšice za rok 2014, rozdělení výsledku hospodaření Mateřské školy Malé Kyšice za rok 2014 
v celkové výši 84.761,45 Kč následovně – do rezervního fondu 54.761,45 Kč a 30.000,- Kč do 
fondu odměn, výběr zhotovitele na akci „Veřejné osvětlení Spojovací ulice“ a podpis smlouvy 
o dílo s firmou UNISERVIS HAŠEK, s.r.o., výběr zhotovitele na akci „Víceúčelové hřiště Malé 
Kyšice“ a podpis smlouvy o dílo s firmou Linhart spol. s r.o., výběr zhotovitele na akci „Terénní 
úpravy Malé Kyšice“ a podpis smlouvy o dílo s firmou AMIKA FIRST s.r.o., vypsání výběrového 
řízení na projektanta veřejné zeleně v prostoru Sportovního a relaxačního areálu s mateřskou 
školou, vypsání výběrového řízení na výsadbu veřejné zeleně v prostoru Sportovního a 
relaxačního areálu s mateřskou školou. ZO vzalo na vědomí: 2. rozpočtové opatření roku 
2015. 

 
Zastupitelstvo obce na svém 5. zasedání, konaném dne 23. září 2015 schválilo: vložení bodu 
– „Návrh na schválení výběru projektanta na výstavbu nových chodníků v části ulice Hlavní“ 
do programu zasedání, vypsání výběrového řízení na projektanta na výstavbu nových 
chodníků v části ulice Hlavní, Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-
6014227/02 „Malé Kyšice-Poteplí, kNN Michálková“ se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
zastoupenou společností UNISERVIS HAŠEK, s.r.o., prodej pozemků parc. č. 506/6 a 506/7 v k. 
ú. Malé Kyšice, které vznikly oddělením od pozemku parc. č. 506/2 v k. ú. Malé Kyšice za cenu 
500,- Kč za 1 m2 manželům JUDr. Františku Hrudkovi a Mgr. Anně Hrudkové, trvale bytem 
Kladno, bezplatný převod (darování) pozemků parc. č. 497/65, 497/68, 497/69 v k. ú. Malé 
Kyšice od paní Naděždy Gottwaldové s tím, že obec zaplatí poplatky spojené s převodem 
pozemků, vypsání výběrového řízení na zhotovitele „Mateřské školy Malé Kyšice“. 
 
Zastupitelstvo obce na svém 6. zasedání, konaném dne 7. prosince 2015 schválilo: vložení 
následujících bodů do programu zasedání: „Návrh na schválení prodeje pozemku parc. č. 
445/12 v k. ú. Malé Kyšice“, „Návrh na schválení prodeje pozemku parc. č. 445/15 v k. ú. Malé 
Kyšice“, „Návrh na schválení smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
služebnosti – veřejné osvětlení Spojovací ulice“, „Inventarizaci majetku a závazků za rok 
2015“, 8. rozpočtové opatření roku 2015, přeložení (bodu č. 4) „Návrhu na schválení podání 
žádosti o dotaci z programu MMR na nákup a instalaci herních prvků pro děti“ na následující 
veřejné zasedání zastupitelstva, prodej pozemku parc. č. 468/49 v k. ú. Malé Kyšice o výměře 
595 m2 sourozencům Miloslavu a Zuzaně Šustovým, oba trvale bytem Kladno, za cenu 385,- 
Kč/1 m2 s tím, že správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí 
kupující; kupní cena bude splacena nejpozději do 4 let dle splátkového kalendáře, prodej 
pozemku parc. č. 445/15 v k. ú. Malé Kyšice o výměře 137 m2 panu Miloslavu Plocovi, trvale 
bytem Kladno, za cenu 350,- Kč/1 m2 s tím, že správní poplatek za podání vkladu do katastru 
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nemovitostí uhradí kupující; kupní cena bude splacena nejpozději do 1,5 roku dle splátkového 
kalendáře, prodej pozemku parc. č. 445/12 v k. ú. Malé Kyšice o výměře 104 m2 panu Michalu 
Demčíkovi, trvale bytem Kladno, za cenu 350,- Kč/1 m2 s tím, že správní poplatek za podání 
vkladu do katastru nemovitostí uhradí kupující, podepsání Smluv o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. 115053/VB/3 
„Malé Kyšice, ul. Spojovací – VO“ s následujícími vlastníky dotčených pozemků: Ing. Antonín 
Šíma, Jakub Strnad, manželé Jaroslav a Ludmila Brejchovi, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., 
návrh zápisu do Kroniky obce Malé Kyšice za rok 2014. ZO vzalo na vědomí: 4., 5., 6. a 7. 
rozpočtové opatření roku 2015, provedení inventarizace majetku a závazků a inventarizační 
komisi ve složení: Kateřina Bláhová – předsedkyně a členové Jaroslav Brejcha a Zdeněk 
Barchánek. 
 
Zastupitelstvo obce na svém 7. zasedání, konaném dne 21. prosince 2015 schválilo: vložení 
následujících bodů do programu zasedání: „Návrh na schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
na vyhotovení projektové dokumentace ke stavbě budovy mateřské školy“, „Návrh na 
schválení zvýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle Nařízení vlády č. 
352/2015 Sb.“, „Návrh na schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-
12-6005103/1 MALÉ KYŠICE (B 806) příp. NN“, „Návrh na schválení podání žádosti o dotaci na 
výstavbu mateřské školy z Integrovaného regionálního operačního programu“, „Návrh na 
schválení vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce Výstavba mateřské školy Malé Kyšice 
– zpracování a kompletace žádosti o dotaci a zajištění realizační fáze“. S odkazem na takto 
doplněný program jednání dále schválilo: vyrovnaný rozpočet na rok 2016, Strategický plán 
rozvoje obce Malé Kyšice, podepsání Smlouvy o poskytování pečovatelské služby s městem 
Unhošť, zvýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle Nařízení vlády č. 352/2015 Sb. 
v maximální možné výši s účinností od 1. 1. 2016, Smlouvu o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IP-12-6005103/1 MALÉ KYŠICE (B 806) příp. NN se společností ČEZ Distribuce, 
a.s. zastoupenou Miroslavem Cihelkou, podání žádosti o dotaci na výstavbu mateřské školy 
z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 14 Infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání, prioritní osa č. 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele 
regionů, vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce Výstavba mateřské školy Malé Kyšice – 
zpracování a kompletace žádosti o dotaci a zajištění realizační fáze“. 
ZO neschválilo: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace ke 
stavbě budovy mateřské školy. 
 
Počty trvale hlášených obyvatel v obci. Během roku 2015 zemřelo 5 osob a 3 osoby se 
odstěhovaly. Narodili se 4 občánkové a 29 osob se přihlásilo k trvalému pobytu. Stav ke konci 
uváděného roku byl: 447 osob hlášených v Malých Kyšicích k trvalému pobytu. 
 
Činnost redakční rady Malokyšických ozvěn. Redakční rada pracovala ve stejném složení jako 
v minulých letech – Kateřina Bláhová DiS., Jan Kuna, Ing. Lenka Markupová a Mgr. Miroslav 
Oliverius. V roce 2015 připravila k vydání celkem 4 čísla (č. 104-107) místního periodika, jehož 
prostřednictvím své čtenáře seznámila jak s připravovanými akcemi na úrovni obce, tak i s 
událostmi místního významu, které se v Malých Kyšicích průběžně staly. Tisk Ozvěn byl 
zajišťován obecním úřadem, roznášení po obci zajišťovali: Eva Kunová, Zdeněk Barchánek a 
Miroslav Oliverius. Ze strany čtenářů nebyly k obsahu Ozvěn zaznamenány žádné připomínky.  
 
Mateřská škola. V září 2015 byl v malokyšické mateřské škole zahájen již sedmý školní rok. 
Z hodnocení České školní inspekce, které proběhlo v červnu roku 2014, vyplynulo, že naše 
mateřská škola vytváří pro vzdělání velmi vstřícné sociální prostředí, ve kterém se dají 
naplňovat záměry a cíle školního vzdělávacího programu. Jako nadstandardní je hodnoceno 
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klima školy, příprava dětí na povinnou školní docházku, spolupráce se zřizovatelem a 
materiální vybavení třídy a zahrady. I díky tomu se zájem ze strany rodičů o umístění dětí 
v naší mateřské škole stále zvyšuje. Jelikož kapacita současné budovy je z hygienických 
důvodů omezena na dvacet dětí, pro stávající školní rok nebylo možné při dubnovém zápisu 
přijmout ani mladší sourozence již ve škole umístěných dětí. Vzhledem k počtu dětí ve třídě 
škola získává ze státního rozpočtu omezenou dotaci na vlastní provoz. Proto je vítán záměr 
obce o vybudování nového – vlastního – školního objektu. Ředitelkou mateřské školy po celou 
dobu její existence v Malých Kyšicích je Mgr. Mirka Švantnerová.  
 
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu naše obec organizovala a finančně hradila 
dvakrát v roce, a to o nedělích 29. března a 4. října 2015, kdy došlo k naplnění všech 
přistavených kontejnerů. Možnosti „zbavit se“ nepotřebného velkoobjemového nebo 
nebezpečného odpadu využilo jak velké množství malokyšických občanů, tak i řada „našich“ 
chatařů.  Od 4. dubna bylo otevřeno Lokální sběrné místo v prostoru ČOV, jehož provoz pro 
občany obce zajišťoval obecní úřad každou sobotu od 15.00 do 17.00 hodin. Sběrné místo 
slouží k ukládání odpadů rostlinného původu (větve, tráva, listí) a železného šrotu. K jeho 
uzavření během zimního období došlo od 28. listopadu 2015.  
 
Terénní úpravy. Dne 1. června se začalo s terénními úpravami louky naproti ČOV. Po 
dokončení prací zde vznikly dvě srovnané plochy. Na níže položené ploše se následně 
budovalo víceúčelové sportovní hřiště. Výše položená plocha je připravena k realizaci výstavby 
objektu nové mateřské školky.  
 
Oprava komunikace v obci. Dnem 8. června 2015 investor Středočeský kraj začal s opravou 
komunikace v úseku: Hlavní ulice – od jejího začátku při vjezdu do obce od Nouzova po 
křižovatku ulic u památníku obětí I. sv. války.  

 
III. POLITICKO-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

 
Během roku 2015 se nekonala žádná celostátní akce politicko-společenského významu, která 
by měla dopad na naše občany. Tento rok byl pro naše voliče rokem „nevolebním“. 
 

IV. KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 
 

Kulturní akce pro děti. Dne 7. března 2015 byla v sále restaurace LIKA v Malých Kyšicích 
formou diskotéky a soutěží připravena Maškarní zábava. Posledního dubna se naše obec na 
louce u čistírny odpadních vod podílela na Pálení čarodějnic a dne 30. května 2015 na 
stejném místě pořádala oslavu Dne dětí, kdy byly připraveny různé soutěžní hry o věcné ceny, 
bylo připraveno občerstvení. Ty z odvážnějších se mohly vydovádět na skákacím hradu.  Dne 
7. listopadu 2015 se na sále restaurace LIKA konala Posvícenská zábava pro dospělé. Hojně 
navštívená dětmi i jejich doprovázejícími osobami byla Mikulášská zábava, připravená 
v sobotu dne 5. prosince 2015 opětovně na sále restaurace LIKA. Dárky děti podaroval a 
místní diskotéky se také zúčastnil Mikuláš za doprovodu anděla a nezbedného čerta.  
 
Pletení pomlázek. Neděle 5. dubna v odpoledních hodinách byla ve znamení 
předvelikonočního pletení pomlázek na Vysokém vrchu za účasti přibližně 50 zájemců o 
upletení si pomlázky a dalších občanů nejen z Malých Kyšic. 
  
Otevření víceúčelového sportovního hřiště. Dne 31. července bylo naší obci předáno 
dokončené víceúčelové hřiště, vybudované na louce u ČOV v Malých Kyšicích. Hřiště slouží 
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zejména k míčovým hrám – volejbal, nohejbal, basketbal, tenis, neparametrová malá kopaná. 
Děti do 10 let mají povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby. Hřiště je volně přístupné 
v době od 08.00 do 21.00 hodin. Výstavba hřiště stála celkem 1.408.572,- Kč. Na výstavbu 
hřiště obec dostala finanční dar ve výši 300.000,- Kč od Letiště Praha. Výstavbou a uvedením 
hřiště do provozu bylo tak splněno jedno z volebních předsevzetí stávajících zastupitelů obce.  

 
Návštěva pražských divadel. Dne 9. dubna malokyšičtí občané navštívili představení 
„Tančírna“ v Divadle Radka Brzobohatého. Dne 25. října se uskutečnila návštěva muzikálu 
„Sněhová královna“ v Divadle Hybernia, který byl určen jak pro dospělé, tak i pro děti od 6 let 
věku. Vstupenky i dopravu autobusem v obou případech zajišťoval obecní úřad.  
  
Malokyšické tradice. Na samém konci měsíce listopadu (28. 11. 2015 od 16.00 hod.) se při 
tomto sobotním odpoledni sešli na malokyšické návsi občané; a nebylo jich málo: Skrutátoři 
potvrdili, že se zde prošlo, zastavilo, prostě slavnostního rozsvícení vánočního stromu se 
zúčastnilo na sto padesát účastníků, a to nejen malokyšických. Zástupcům obce takováto 
účast udělala radost, a to i s přihlédnutím k tomu, že už se v četných domácnostech peklo a 
připravovalo vánoční pečivo. Skoro každá hospodyňka na ochutnání něco donesla a byla také 
ráda, že mohla ochutnat jinou delikatesu třeba ze sousedovic kuchyně, potěšila ji pochvala od 
někoho jiného za její výtečnou kokosku, vanilkový rohlíček či vosí hnízdo. A když se všemi 
barvami rozsvítil vánoční strom, zajištěný naší obcí a vztyčený několika místními nadšenci, 
vystoupili u něj ti nejmenší občánkové – děti z mateřské školy v Malých Kyšicích, které za 
pomoci svých paní učitelek všem přítomným zazpívaly a zarecitovaly vánoční koledy. Výtěžek 
z příspěvků za horké nápoje ve výši 3.274,- Kč byl předán Mateřské škole Malé Kyšice na 
nákup učebních a herních pomůcek pro děti navštěvující školku. Rozsvícený vánoční strom se 
již podruhé pozvolna v obci stává tradicí, která by se neměla porušit ani v dalších letech!    

A ještě o jedné malokyšické obecní tradici je nutné se zmínit, o poledních a nočních 
výstupech dne 31. prosince každého končícího roku k rozhledně na Vysokém vrchu. Na 
jedenáctou hodinu dopolední začaly z obce vycházet skupinky především těch dříve 
narozených občanů a jejich kroky směřovaly přes lávku k určenému cíli: na náš vrch, aby na 
poledne dosáhly jeho vrcholu. Zde tito poutníci mohli na ohni opéct s sebou sem přinesené 
vuřty, ale pohledem do krajiny určitě poděkovali právě odcházejícímu starému roku. Nepřišli 
sem jen „silvestrovští poutníci“ z naší obce, ale i z okolních obcí, z Unhoště a z jiných míst. (Od 
11 hodin dopoledne do pozdního odpoledne po hřbetě Vysokého vrchu se jich mělo projít na 
250, možná i více?) A v nočních hodinách, těsně před půlnocí, vystupovaly na vrchol Vysokého 
vrchu skupinky těch fyzicky zdatnějších poutníků, aby zde s odbitím půlnoci přivítaly Nový rok 
– 2016! 
Prohlídka Proškova mlýna v Poteplí. V sobotu 12. září u příležitosti Dne památek techniky a 
průmyslového dědictví bylo možné si prohlédnout technické vybavení potepelského mlýna. 
Prohlídku zajišťoval v době od 10.00 do 15.00 hodin Karel Boček z Unhoště, poslední vyučený 
mlynář na Unhošťsku.  

 
V. OSOBNÍ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ OBČANŮ OBCE 

 
Významná výročí občanů obce. Dne 4. dubna 2015 oslavila životní jubileum 85 let paní Olga 
Vlasáková, bývalá dlouholetá tajemnice MNV Malé Kyšice z Borové ulice, dne 5. dubna 2015 
oslavila své 80. narozeniny paní Alena Zahradníčková z ulice Nad Jezem. Dne 26. července 
2015 oslavila své 80. narozeniny paní Anna Medová z ulice Lesní. K životním jubileím 
oslavenkyním osobně popřáli a věcné dary za obec Malé Kyšice předali zástupci 
sociálněkulturní komise. 
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Narození. V roce 2015 se malokyšickým rodičům narodili čtyři občánkové: dne 3. března 
Kateřině Bláhové a Petru Kocúrovi dcera Jana, dne 16. července Dagmar Jansové a Petru 
Šidlofovi dcera Anna, dne 27. července Ivetě a Radku Šimkovým syn Nicolas a dne 3. srpna 
Iloně a Vladimíru Jarým dcera Anežka.  
Úmrtí. Ve sledovaném roce 2015 z obce odešli s hlasem zvonu: dne 16. ledna zemřel ve věku 
84 let Vladimír Pavézka z Jabloňové ulice, dne 18. března zemřel Jaroslav Holeček z ulice 
Hlavní. Dne 26. května zemřel Jiří Škubal z ulice Jasmínové. Dne 28. září ve věku 68 let 
zemřela Marie Justová, roz. Šímová původem z ul. Míru, dne 14. listopadu zemřel ve věku 62 
let Miroslav Holý z ulice Hlavní, dne 29. prosince zemřel ve věku 70 let Zdeněk Miltner z ulice 
Hlavní. Čest jejich památce! 
 

VI. K MALOKYŠICKÉ HISTORII 
 
Sto let od vysídlení Italů z jižních Tyrol do Čech. V sobotu dne 23. května 2015 uběhlo přesně 
sto let od doby, kdy také předkové dnešních obyvatel z údolí jezera Ledro v severní Itálii (za c. 
k. Rakouska-Uherska v jižních Tyrolech) byli z důvodu vypovězení války Itálií Rakousku-
Uhersku evakuováni, vysídleni ze svých domovů, kdy se jim následně od 27. května 1915 
„novým domovem“ staly České země. V podmínkách naší obce již několikrát bylo toto 
pohnuté období let 1915-1919 připomenuto (např. umístěním pamětní desky na památník 
obětí z I. světové války, v Malokyšických ozvěnách aj.), a to v souvislosti s umístěním několika 
rodin (především z obcí Bezzecca a Lenzumo) k nám do Malých Kyšic. Přesně po stu letech 
z Ledra opětovně na Unhošťsko dorazili italští hosté, aby si právě zde připomněli události a 
válečnou dobu, kterou byli nuceni jejich předchůdci prožívat v cizí zemi. Pietní akce se konaly 
ve svárovském kostele, ve Pticích, v Doksech, v Buštěhradě, v Chyňavě, kde byl v místním 
Dělnickém domě připraven i kulturní program. Není bez zajímavosti, že právě v Chyňavě jedna 
z ulic (u kostela) byla pojmenována po družební obci LEDRO. Česko-italským setkáním byl tak 
důstojně vzpomenut násilný pobyt italských vysídlenců, ale i pomoc místních obyvatel na 
Unhošťsku po zapojení se italského království do I. světové války. Uveďme, že při pietním 
setkání v obci Chyňava z přivítací řeči chyňavského starosty, popisující mimo jiné tehdejší život 
v tamní obci a v jejím okolí, vyplynulo, že tamní vystěhovalci pocházeli z obce Bezzecca a 
velkou pomocnicí této tyrolské komunitě byla porodní bába Florida Mora, docházející do 
Chyňavy ze sousedních Malých Kyšic. Potěšitelné je, že při této akci byl starostou obce Ledro 
Achillem Brigou předán kronikáři naší obce Mgr. Miroslavu Oliveriusovi knižní dar za 
propagování a publikační činnost těchto událostí.   
 
Chatová osada RED STAR (k.ú. Malé Kyšice). Katastrální území naší obce se od 30. let min. 
století vyznačuje výstavbou rekreačních, původně trampských, chat. I tato problematika patří 
neodlučitelně k životu obce, přestože nebyla plně podchycena a zpracována. V roce 2015 
vydavatelství Mladá fronta, a.s., Praha předalo na knižní pulty knihu Martina Maršálka 
„Osadní toulky“, ve které byla nalezena i krátká zmínka o chatové osadě Red Star, ta - dnes již 
neexistující - nad potokem Loděnicí navazovala na naši obec. Následuje ukázka ze jmenované 
knihy: 

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 Honza 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 
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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.“ 

 
VII.  POČASÍ  
 

Leden. Vstoupili jsme do Nového roku, ale počasí nám moc nepřálo: bylo zataženo až oblačno, 
na samém začátku měsíce zaznamenán občasný déšť, ojediněle s mrznoucím sněžením. Ve 
dnech 2. a 3. ledna se denní teplota pohybovala kolem 2 °C, výjimečně krátkodobě vystoupla 
max. do 6 °C. V úterý 6. ledna bylo opět oblačno, nejvyšší denní teploty se pohybovaly do 1 °C. 
O dva dny později – 8. 1. – padal déšť se sněhem, teplota přes den od -4 °C do 0 °C. Dne 10. 1. 
se oteplilo, rtuť na teploměru se zastavila ve dne na 12 °C; pro porovnání podle měření 
prováděného od r. 1775 v pražském Klementinu nejnižší teplota v tento den byla naměřena r. 
1849 -25 °C. V pondělí 12. ledna začalo hned od rána poprchávat, déšť snížil denní teplotu na 
5 °C.  Ve dnech 16. a 17. ledna polojasno, teplota se pohybovala v max. hodnotě na 8 °C. Ke 
konci měsíce stále oblačno, dne 24. 1. naměřena denní teplota 2 °C, dne 31. 1. 4 °C. 
Únor. Polojasné až jasné počasí při teplotě do 3 °C nastalo krátkodobě 7. února přes den; ve 
večerních hodinách přibývala oblačnost s mírným sněžením. Dne 12. února bylo po většinu 
dne zataženo, teploty se pohybovaly mezi -2 °C až 2 °C, slabý vítr. Ve dne 14. února bylo 
chvílemi jasno, nejvyšší denní teploty od 0°C do 4 °C. Dne 20. února v dopoledních hodinách 
nízká oblačnost, v obci naměřena teplota 8 °C. V poslední únorový den naměřena denní 
teplota 7 °C.  
Březen. Začátek března byl ve znamení oblačnosti; ta začala ubývat a dne 6. března od západu 
postupně polojasno, přes den naměřena teplota 10 °C. Dne 10. 3. již bylo polojasno, ale večer 
od západu přibývala oblačnost, denní teploty do 13 °C. Dne 14. března bylo zataženo, chvílemi 
drobně pršelo, teplota naměřena do 8 °C. Na Josefa – 19. 3. – bylo jasno, chvílemi potom 
polojasno, denní teplota 11 °C. V sobotu 21. března bylo polojasno, teplota přes den 
naměřena do 15 °C. O týden později – 28. 3. – teplota přes den klesla na 10 °C a bylo oblačno. 
Na konci měsíce – ve dnech 30. a 31. března – převážně zataženo denní teploty do 9 °C, v noci 
max. 2 °C. Silná vichřice. V poslední březnový den se nad Kladensko, ale i Slánsko přihnala 
silná vichřice, kterou denní tisk charakterizoval: „Vichr bral vše, co bylo v cestě.“ Naštěstí naše 
obec svojí polohou ležela na samém kraji těchto událostí, proto zde sice silný vítr byl 
zaznamenán, ale nepodařilo se zjistit, zda by vichřice u nás způsobila nějaké materiální škody. 
I tak pro názornost krátký úryvek z referátu novinářek Kladenského deníku K. Husárové a D. 
Řečínské: „Vichřice, která se v poslední březnový den odpoledne a večer přehnala také nad 
Kladenskem a Slánskem, trhala a klátila, co jí přišlo do cesty. Stromy se ve větru lámaly jako 
sirky a silný vítr bral s sebou všechno i to, co bylo přibité. Střechy domů, římsy, parapety i 
dřevěné přístavky. Popelnice se kutálely ulicemi, stejně jako hromady odpadků. Hasiči, 
strážníci, policisté a další členové integrovaného systému měli napilno a vyjížděli k desítkám 
zásahů. Nejčastěji bylo nutné odstranit neprodleně popadané stromy, které bránily v provozu 
na komunikacích.“ (Kladenský deník č. 77, 1. dubna 2015) 
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Duben. Dne 4. dubna bylo zataženo, teplota přes den do 8 °C. Dne 9. dubna postupně 
polojasno a chvílemi až skoro jasno, naměřena denní teplota 18 °C, slabý proměnlivý vítr. 
V tento den se v denním tisku konstatovalo: „Aprílové počasí, kdy se v krátkém časovém úseku 
střídají sněhové přeháňky s rozzářenou sluneční oblohou, je v dubnu běžné. Stejně tak jako 
střídání teplot, kdy ráno je pod nulou, ale odpoledne bychom mohli být jen v tričku. Po 
studených Velikonocích, kdy nás průměrné denní teploty vrátily na počátek března, přinesou 
víkendové dny (11. a 12. 4.) teplotu až 20 °C. Rychlé změny počasí k dubnu patří, klimatická 
změna, tedy oteplování, žádnou roli nehraje. Sluneční paprsky mají svoji sílu a vzduch rychle 
prohřejí.“ (Právo z 9. 4. 2015) A skutečně v sobotu 11. dubna se denní teplota vyšplhala na 20 
°C, vál mírný jihozápadní vítr. O týden později v sobotu 18. 4. teplota při proměnlivé 
oblačnosti klesla na 8 °C. A zastavíme-li se zase o týden později – v sobotu 25. 4. – tak 
zjišťujeme, že bylo polojasno a odpolední teplota se pohybovala do 22 °C. A o týden později – 
opět v sobotu 30. 4. – oblačno až zataženo s denní teplotou do 16 °C.  
Květen. V prvních květnových dnech, ač bylo oblačno, tak teploty měly vzrůstající tendenci: 
dne 2. 5. naměřeno 16 °C, dne 7. 5. 17 °C a 9. 5. dokonce 23 °C. V závěru měsíce se potom 
teploty pohybovaly kolem 20 °C (např. 14. 5. naměřeno 19 °C, 16. 5. 20 °C, 18. 5. 21 °C a ve 
dnech 23. a 30. 5. opětovně 19 °C).    
Červen. Tento měsíc byl ve znamení vedra: V první červnový den se teplota vyšplhala k číslu 
23 °C, v noci klesla na 16 °C. O den později již byla na 25 °C a dne 6. 6. bylo v obci naměřeno 
32 °C ve stínu; jen dva stupně chyběly, aby byl dosažen teplotní rekord v Čechách, což se v 
Praze měří od roku 1775 (v roce 1998 byla v ČR naměřena zatím nejvyšší teplota 34 °C). Přes 
týden teploty klesly ke 20 °C, ale již o nejbližší sobotu 13. 6. opět vystoupily ke 30 °C, kdy bylo 
jasno. Ve čtvrtek 18. 6. se přihnaly dešťové přeháňky a rázem se ochladilo na 15 °C. Dne 20. 6. 
bylo převážně zataženo s denní teplotou 16 °C. Teploty začaly postupně narůstat, až 27. 6. 
odpoledně se zastavily na 26 °C a kolem 24 °C se pohybovaly až do konce měsíce června.     
Čevenec. Také tento letní měsíc byl poznamenán velkými vedry, často přesahující 30 °C. 
Převážně bylo jasno a po poledni naměřeny tyto teploty: dne 4. 7. 34 °C, 7.7. přes den 33 °C a 
v noci 22 °C, dne 9. 7. a 10. 7. jen 21 °C, dne 11. 7. se teplota zvýšila na 25 °C, a ve druhé 
polovině měsíce se objevily znova „třicítky“ (dne 16. 7. přes den až 30 °C, v noci 18 °C, dne 18. 
7. teplota 33 °C. Během měsíce července byly dešťové srážky minimální a vše začínalo schnout 
a některé studny i vysychat. Až dne 25. 7. se na severní straně ČR začalo blýskat, všichni jsme 
očekávali průtrž mračen, ale nakonec spadl jen slabý déšť. Dne 30. 7. skoro jasno, teplota 23 
°C.    
Srpen. Rovněž i 1. srpna bylo jasno s denní teplotou 28 °C. O dva dny později – 3. 8., ale i 6.8.  
– teplota opětovně za hranicí 30 °C, a to dne 8. srpna naměřeno dokonce 37 °C; překonán 
historický rekord z roku 1992, kdy v tento den byla naměřena nejvyšší teplota v hodnotě 35,1 
°C. Na polovinu měsíce srpna předpovídány přeháňky, které však nedorazily; dne 15. 8. 
naměřeno 31 °C. Dne 21. a 22. 8. teplota klesla na 24 °C. Ke konci měsíce velké sucho, jinak 
jasno až polojasno s teplotou 30 °C.                                                                                                                                             
Září.  Tento měsíc se stal měsícem „sucha“.  Z měsíce srpna přetrvávalo krásné slunné počasí 
včetně naměřené teploty přes 20 °C. Dne 12. 9. ráno se již po lukách válely mlhy. Denní 
teplota se dokázala zastavit na 22 °C, bylo polojasno. Také 15. 9. byla naměřena nejvyšší 
teplota 22 °C, předpovídané přeháňky se asi našemu katastru vyhnuly. Dne 19. 9. polojasno, 
teplota 22 °C. Ve dnech 24. a 26. 9. teplota klesla na 20 °C, polojasno. V posledně uvedený 
den v komentáři ČTK, uveřejněném v Právu dne 26. 9. t. r. se mimo jiné konstatuje: 
„Prožíváme největší sucho za 500 let. Čechy, Morava i Slezsko nyní prožívají jedno z nejsušších 
období za posledních pět let, přičemž suchá léta mohou pokračovat. Dešťů sice neubylo, vlivem 
změny klimatu se však zvýšily letní teploty. Voda se v létě proto více odpařuje. Mnohé řeky 
byly ještě v minulých dnech téměř vyschlé. Společnost by měla podle odborníků přijmout 
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taková opatření, která pomohou udržet vodu v krajině. Nejstarší záznam o suchu je z Kosmovy 
kroniky. Píše se v ní o tom, že zima v letech 1090 a 1091 byla teplá bez sněhu. Suchá období se 
objevují v každém století, přičemž podle vědců v nich nelze hledat pravidelnost. Takzvané 
megasucho postihlo české země v roce 1540, kdy ve střední Evropě panovalo téměř 
středomořské klima.“ (ČTK - Právo, 26. 9. 2016)      
Říjen. Úvodní dny v tomto měsíci svou teplotou nepřesáhly stupnici 20 °C; dne 3. 10. 
naměřena teplota 20 °C, dne 10. 10. bylo polojasno, v poledne naměřena teplota 13 °C, dne 
17. 10.  zataženo s teplotou 10 °C. Dne 24. 10. jasno, teplota se pohybovala do 17 °C. Stejně 
tak 16 °C naměřeno 31. 10. 2015.                                                                                                                                                                                                     
Listopad. Dne 4. 11. zataženo s nízkou oblačností s naměřenou teplotou 11 °C. Dne 7. 11. 
v pražském Klementinu naměřena teplota 17 °C, čímž byla překonána teplota, zjištěná na 
stejném místě i v 7. listopadu 1834, 1859 a 1895 ve výši 16,8 °C. Dne 14. listopadu proměnlivá 
oblačnost, v obci naměřena teplota 9 °C, dne 21. 11. oblačno, chvílemi přeháňky, teplota 7 °C. 
Dne 28. 11. stav počasí se ve srovnání s 21. 11. nezměnil, jen denní naměřená teplota 
nepřesáhla 5 °C.     
Prosinec. V první polovině měsíce převážně zataženo s nízkou oblačností, teploty dne 8. 12. 6. 
°C, dne 14. prosince pokles na teplotu kolem 3 °C, dne 12. 12. zjištěna denní teplota 7 °C, dne 
19. 12. zataženo, teplota do 10 °C. Dne 23. 12. polojasno až skoro jasno, slunce svítilo a 
teplota neklesla pod 10 °C. V závěru sledovaného měsíce se teploty pohybovaly do 9 °C. 
Protože v tuto dobu teplota zůstávala do 10 °C, např. v Praze začali na některých stromech 
kvést květy (např. u sakur, u nás tento jev nebyl zaznamenán). V noci 31. 12., když se asi na 
22. hodinu vyšlo z obce s cílem dojít do půlnoci na Vysoký vrch a tam společně s dost 
početným davem přivítat Nový rok teploměr ukazoval -4 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

VIII. ZAJÍMAVOSTI 
 

Částečné zatmění Slunce. Začátek letošního – astronomického – jara, které začíná jarní 
rovnodenností zpravidla 20. března, byl ve znamení částečného zatmění Slunce. Dopoledne 
zmizely tři čtvrtiny slunečního kotouče. Zatmění Slunce však s jarem a tedy ani 
s rovnodenností nijak nesouvisí. Je výsledkem vzájemného postavení naší planety Země a 
jejího souputníka Měsíce. Všechna tři tělesa se čas od času dostanou na svých oběžných 
drahách do přímky, a to v pořadí Slunce, Měsíc a Země. Přehozené pořadí – Slunce, Země, 
Měsíc – představuje zatmění Měsíce. To není zdaleka tak nápadným úkazem jako podívaná, 
která se naskytla 20. března 2015, kdy měsíc v maximu překryl 74 procent slunečního 
kotouče. Částečné zatmění Slunce šlo v naší obci sledovat v časovém rozmezí 9:35:55 a 
9:36:37; v tomto časovém úseku došlo k maximálnímu zatmění. Měsíc byl v době zatmění na 
své výstředné dráze dál od Země, proto Slunce nezakryl po celé ploše; asi jen v uvedených 74 
procentech. K úplnému stoprocentnímu zatmění však došlo v Severním moři, kde ho na 
pevnině mohli spatřit pozorovatelé z Faerských ostrovů nebo na Špicberkách. Po uniknutí 
Slunce ze zaclonění Měsícem přišlo i k nám do Malých Kyšic jaro. Začátek astronomického jara 
je okamžikem, kdy střed slunečního kotouče stane přesně nad zemským rovníkem a Slunce 
současně mezi hvězdami vstoupí do znamení Berana. Protože hvězdy se pohybují a rok netrvá 
přesně 365 dní, datumově příchod jara vychází různě, od 19. do 21. března. Jarní hodina „H“ 
byla pro rok 2015 spočítána na 20. března, a to na 23. hodinu a 46. minutu.   
 
Polární záře. V noci na středu 18. března 2015 jsme mohli i nad Českou republikou pozorovat 
polární záři. Vyvolala ji silná erupce na Slunci, díky níž se záře objevila na Zemi mnohem jižněji 
než obvykle. Tento úkaz, který se v České republice vyskytuje přibližně jednou za dva roky, byl 
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i pro vědce překvapením, ale nebylo zaznamenáno, že by ho někdo zpozoroval 
z malokyšických občanů.   
 
Keltský Telegraf. V sobotu 21. března 2015 se již pošesté po kopcích celé České republiky 
přenášel ohňový signál. Přes tento tzv. „Keltský telegraf“ se letos napojilo jeden na druhého 
přibližně 230 ohňů. Jeden z nich – se souhlasem KCHO Křivoklátsko – vzplál i na našem 
Vysokém vrchu. Trasa Keltského telegrafu vedla z vrcholu Velké Javořice, nejvyššího kopce 
Bílých Karpat, přes celou republiku k hranicím s Německem – do Krušných hor. V současnosti 
se nejedná o přenášení nějaké „důležité zprávy“, ale dle organizátorů této akce: „Keltský 
telegraf má symbolizovat příchod světla do krajiny s prvním jarním dnem. Zároveň jde o snahu 
propojovat lidi, kterých se letos k této akci přidalo několik tisíc. Lidé přijdou na kopce, uvolní 
se a mnohdy se u ohně zahloubají sama do sebe.“   
Postup při napojování ohňových, popř. při předávání kouřových signálů: V roce 2015 velký 
počet „přihlášených stanovišť pro zapálení ohňů“ donutil organizátory akce provést změnu 
v napojování jednotlivých ohňů. Byl zpracován harmonogram, podle kterého se ve 
dvouminutových intervalech zapalovaly ohně na zvolených stanovištích; byly vytvořeny dva 
ohně, ze kterých ve stejnou dobu ohňový signál vyrazil po České republice. (Poprvé se přidaly i 
skupiny nadšenců na Slovensku, proto světelný signál směřoval také od Bílých Karpat na 
východ.) Vrátíme-li se k nám na Vysoký vrch, tak tam byl signál přebírán ze stanoviště Lhotka 
u Berouna a následně předáván směrem na Vinařickou horu za Kladnem.  
Ohňový signál putoval: … v 19,50 hod. z kopce Bacín u Koněprus, 19,52 hod. Knihov u Zdic, 
19,54 hod. Hudlická skála, 19,56 hod. Stradonice, 19,58 hod. Vráž u Berouna. Na Vysokém 
vrchu oheň vzplanul ve 20,00 hodin a signál byl předán dál, kdy si ho ve 20,02 hod. mělo 
převzít stanoviště na Vinařické hoře; měly následovat: 20,04 hod. staroslavná Budeč, 20,08 
hod. Slánská hora a ve 20,10 hodin se měl oheň „rozsvítit“ na hoře Říp; a potom už je to do 
Krušných hor co by kamenem dohodil.       
Podle historiků Keltové již na přelomu našeho letopočtu na dnešním území České republiky 
vytvořili rozsáhlou kulturní oblast s čilou komunikací a sdílením informací mezi jednotlivými 
kmeny, nezávisle na tom jak daleko od sebe žily. To všechno pomáhalo dosáhnout vysoké 
míry organizovanosti tehdejšího keltského prostoru. I díky takovémuto propojení mělo keltské 
náboženství stejný směr, bohy i přístup k přírodě. Přestože žijeme v jiné době, přestože se 
v malokyšických podmínkách už jen dohadujeme, zda právě na Vysokém vrchu bylo v keltské 
době umístěno strážní místo v podobě málo rozlehlého hradiště, je asi také i na nás, abychom 
si tyto své – významné – předchůdce čas od času připomínali. A Keltský telegraf je jednou 
z možností, která se nám nabízí.      

 
Unhošť plná kol – již po dvaatřicáté! V neděli 24. května 2015 se město Unhošť již po 
dvaatřicáté změnilo na Mekku cyklistiky a jejích příznivců; již po dvaatřicáté se stala cílem 
v Evropě, a možná ve světě, ojedinělého „profesionálně-amatérského“ cyklistického 
silničního závodu Karlovy Vary – Unhošť. Jeho začátky sahají do roku 1983, kdy se skutečně 
„v polních podmínkách“ jel první ročník. Asi je dnes bezpředmětné zdůrazňovat, že po celých 
těch 32 ročníků je duší i hybnou pákou této ojedinělé sportovní akce nevídaný nadšenec, 
schopný organizátor, jezdec na vysokém kole a také ředitel závodu Antonín Mittelbach 
s partou svých nestárnoucích kamarádů, která se do života města zapsala a vlastně stále 
zapisuje pod názvem HAF KLUB UNHOŠŤ.  
 Každý ročník jmenovaného cyklistického závodu je něčím specifický; ten letošní 
připomínal slavný ZÁVOD MÍRU, který býval především populární v padesátých až 
osmdesátých letech minulého století. Kdo v den konání závodu do Unhoště dorazil, mohl se 
zde potkat s býv. československými reprezentanty Pavlem Doleželem, Janem Smolíkem, či 
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s dalšími nestory Závodu míru: Babickým, Pulmanem, či se známou unhošťskou cyklistkou 
Lomovou ad. Ovšem vyvrcholením byla aktivní účast „start – cíl“ závodu 
čtyřiaosmdesátiletého býv. reprezentanta NDR, cyklisty Gustava Adolfa Schurera, vítěze 
Závodu míru již v roce 1952, který ocenil organizátorskou činnost unhošťských „nadšenců“ a 
právě projetím cíle zde – v Unhošti – zakončil svoji mnohaletou cyklistickou kariéru. 
 Také naše obec při závodě měla svá želízka v ohni. Na startu se objevili dva „závodníci 
ze stáje MALÉ KYŠICE“: s číslem 607 Jan Černý a s. 692 Roman Müller. Nepodařilo se zjistit, 
kolik závodníků zdolalo náročnou silniční trať z Karlových Varů do Unhoště, ale první 
jmenovaný s časem 3:05:35:93 hod. se umístil na celkovém 123. místě; jeho kolega dojel 125. 
s časem 3:06:06:38. Pro srovnání čas vítěze Petra Nováka byl naměřen 2:19:39:52 hod.  
 
Vymírající a mizející živočichové. Ochránci přírody varují: Během posledních 25 let z České 
republiky zmizelo sedm druhů zvířat – pokaždé ptáci. Ve volné přírodě dnes už neuvidíme 
hnízdit vodní ptáky ostralku štíhlou a poláka malého. Z dravců se u nás ve volné přírodě už 
nevyskytuje poštolka rudonohá a nenarazíme ani na stepního opeřence dytíka úhorního. 
Chybí tu i krásně zbarvený mandelík hajní a nenachází se u nás už ani ťuhýk menší a ťuhýk 
rudohlavý. Z ČR mizí vzácní ptáci hlavně kvůli nedostatku potravy způsobenému nadužíváním 
insekticidů a také nemají kde bydlet, protože zemědělci už léta místo mozaiky políček pěstují 
lány jedné plodiny.                                                                             (Právo, č. 190 z 15. srpna 2015) 
 
Přelet historickým letadlem z USA přes Kanadu a Grónsko do Evropy. Na konci května přistál 
na letišti Točná letoun Lockheed Electra, který na konci třicátých let používal Jan Antonín Baťa. 
Úspěšně tak skončil nejen devítidenní přelet z Kanady přes Grónsko, Island, Skotsko a 
Nizozemsko, ale i několikaletá snaha získat do Česka tento historicky cenný stroj. Jedním 
z členů posádky byl mechanik Jaroslav Anýž.  (MAGAZÍN PRÁVO, 25. 7. 2015)                                                            

Jaroslav Anýž, bytem v Hlavní ulici v Malých Kyšicích, o tomto neobvyklém letu 
zavzpomínal v Malokyšických ozvěnách (roč. IX / 2015, č. 3 (106) z 9. 9. 2015): Koncem letošní 
zimy jsem dostal od svých přátel velmi zajímavou nabídku, zúčastnit se jako technický 
doprovod přeletu zrekonstruovaného letadla Lockheed Electra L-10 A z USA do Evropy. 
Pomineme-li, že letadlo samotné má velmi zajímavou historii, tak před několika lety byl tento 
letoun objeven českými nadšenci v soukromé sbírce strojů z druhé světové války v americkém 
Texasu. Stroj sice nebyl v nejlepší kondici, ale byl schopen rekonstrukce do letuschopného 
stavu. Po jeho odkoupení a po šťastném a úspěšném završení šesti let dlouhé a finančně 
náročné rekonstrukce došlo na osudové rozhodnut: Letadlo po tzv. Severní cestě přeletí 
vlastní silou do Evropy! (pozn.: Severní letová cesta se používala za 2. světové války k dopravě 
nových letadel z USA na evropská bojiště; vedla přes severovýchod Kanady, přes Grónsko, 
Island a dále do Británie.) Ale kde tedy hledat tu nevšední souvislost s naší obcí? Když jsem 
přiletěl do kanadského Toronta připravit letadlo k přeletu, najednou jsem si uvědomil, že na 
začátku šedesátých let minulého století to byl právě malokyšický rodák Václav Braum, který 
stál u zrodu dálkových linek na severoamerický kontinent. Tehdejší Československé aerolinie 
létaly na Kubu a do Ameriky právě přes sever Kanady.  
 Rovněž i naše trasa vedla z Toronta po etapách vždy zhruba dlouhých 1 000 km po 
letištích s krkolomnými eskymáckými názvy až k Baffinovu zálivu. Dále jsme letěli nad mořem, 
ve kterém plavou ledové kry velké jako třípatrový dům do grónského hlavního města Nuuku. 
Zde se již člověk cítí skoro jako v Evropě. Grónsko je území, patřící Dánskému království. 
Potom jsme museli pokračovat okružním obletem Grónska na jeho východní pobřeží. Grónsko 
samotné je ve vnitrozemí velmi hornaté, hory zde dosahují výšky až 3 500 metrů nad mořem; 
možnosti záchrany jsou při nouzovém přistání velmi omezené. Poslední zdejší zastávkou bylo 
letiště Kulusuk. V blízké vesnici bydlí jen několik Eskymáků, prostě absolutní konec světa. Já, 
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abych na tomto naprosto tichém místě trochu odlehčil celou situaci, jsem prohlásil: „Tady 
ještě asi nikdo z Malých Kyšic nebyl!“  
 Další naše cesta pokračovala s trochou postupně se zmenšujícího strachu nad 
mořskými pláněmi přes Island do Skotska a Anglie, dále pak do Nizozemska a přes Německo 
až do Prahy. Časově celá cesta zabrala přibližně 40 letových hodin. V pořádku dolétnuvší 
letadlo je dnes možné spatřit v soukromém leteckém muzeu na letišti Praha Točná. Ještě 
musím podotknout, že během uváděné cesty jsem nesčetněkrát vyplňoval do ubytovacích 
formulářů své bydliště „Malé Kyšice“, při tom jsem nejen vzpomněl na „našeho“ pilota 
Václava Brauma, ale myslel jsem i na to, že se zde snad jméno naší obce neobjevilo poprvé. 
(převz. z Malokyšických ozvěn, zkráceno)                     
 
Průměrná mzda v České republice se ve druhém čtvrtletí zvýšila o 875 Kč na 26 287 korun. 
Podle informace ČSÚ osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 10 860 až 42 698 
Kč. Jednalo se o průměrnou hrubou měsíční mzdu, kdy nominále se zvýšila o 3,4 %, reálně po 
odečtení inflace se mzdy zvýšily o 2,7 %. Mzdy se však nezvýšily výrazně všem; dvě třetiny 
zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou.  (Právo, č. 208 z 5. 9. 2015)  
 
Přírůstky obyvatelstva. Obyvatel České republiky v I. pololetí r. 2015 meziročně o 3 191 
přibylo. Jejich celkový počet dosáhl 10 541 466. Přispěly k tomu příchody cizinců do země 
(18 000), počet zemřelých (57 600) totiž opět převýšil počet narozených (54 200). Do ČR se 
přistěhovali nejvíce občané Slovenska, Ukrajiny, dále pak i Češi, Rusové a Vietnamci. Pokud 
jde o jednotlivé kraje, největší přírůstek počtu obyvatel zaznamenaly Středočeský kraj (5 053) 
a hlavní město Praha (3 533). Jedním z důvodů demograficky příznivého vývoje v obou 
jmenovaných regionech je kromě příchodu cizinců zřejmě i snazší uplatnění na trhu práce. 
Oba se vyznačují nižší mírou nezaměstnanosti, než je republikový průměr. Republiku opustilo 
11 400 lidí. V porovnání s loňským pololetím se lidé méně ženili, vdávali i rozváděli. Do 
manželství vstoupilo od ledna do konce června 2015 v ČR 18 300 párů, snížila se rozvodovost; 
soudy vydaly 13 400 rozhodnutí o ukončení manželství. Pro porovnání si uveďme počet 
obyvatel v okrese Kladno: k 1.1 2015 evidováno 161 621 obyvatel, k 30. 6. 2015 o 268 více tj. 
161 889 obyvatel, narození 844, zemřelí 883, přistěhovaní 307. Ve Středočeském kraji byl 
k 30. 6. 2015 okres Kladno druhým nejlidnatějším okresem (za okresem Praha-východ 165 863 
obyvatel).  (podle ČSÚ a Kladen. deníku č. 214 z 12. 9. 2015)  
 
Houbaření. Houbaři se báli, že horké a suché léto zničí podhoubí a houbařská sezóna v roce 
2015 ani nezačne. Dočkali se, ale houby začaly růst až od první poloviny měsíce září; rostly 
především hřiby (praváci), méně bylo masáků, klouzků, ale i poddubáků.      
 
 Mistr Jan Hus je inspirující v mnohých dobách naší historie. Hned po jeho skonu nabyly jeho 
myšlenky a jeho pojetí reformy církve i společnosti na aktuálnosti a jsou přítomny v programu 
husitství. Je to svobodné kázání božího slova, přijímání pod obojí, morální náprava společnosti 
a také úsilí o zmenšení majetku. Zapsal se i do dějin české literatury tím, že psal v českém 
jazyce. Jeho vztah k národu a posílení české národní identity byl důležitý v době národního 
obrození a v čase, kdy se formoval samostatný čs. stát. (glosa k připomenutí 600. výročí 
upálení)    
                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Projednáno bude na zasedání zastupitelstva obce dne 21. prosince 2016 
 

Zpracoval v měsících říjen-listopad 2016:                    Za obec Malé Kyšice předkládá: 
 

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


