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Každou neděli se lze 

prostřednictvím prvního 
programu České televize 
„toulat“ po zajímavých 
místech naší vlasti. Pořad 
TOULAVÁ KAMERA se stal 
nedílnou součástí nedělního 
dopoledne v mnoha 
domácnostech; je zajímavou 
pozvánkou k návštěvě tolika 
krásných a mnohdy 
unikátních míst v naší 
republice. Svými zajímavými 

reportážemi televizním divákům již od roku 2003 pomáhá objevovat řadu 
pozapomenutých míst, přírodních a technických památek, či zaniklých řemesel.  
 Na závěr posledního březnového pořadu jeho autorka Iveta Toušlová uvedla, 
že příště – tedy v neděli 3. dubna 2016 – se s Toulavou kamerou mimo jiné podíváme 
do jednoho z mlýnů na Kačáku, navštívíme Proškův mlýn v Poteplí. Nestává se často, 
že by naše malá obec nebo její katastrální území stály za pozornost celostátního 
sdělovacího media, proto jsem – a asi nejen já – v uvedený den u televizní obrazovky 
netrpělivě čekal na krátký záznam o kulturně-technické zajímavosti naší malokyšické 
provenience. A skutečně v televizní reportáži redaktorky Hany Skálové a kameramana 
Oldřicha Straky putoval Proškův mlýn v plné své nádheře díky „Toulavce“ k divákům 
po celé republice. 
 Kdo tuto reportáž shlédl, určitě se mnou bude souhlasit, že se jednalo o 
zajímavé představení 600 let starého mlýna, který za třicetileté války vyhořel a ve 
kterém se mlelo až do konce druhé světové války … Alespoň to tak vyznělo 
z textového komentáře. Za vlastníky objektu před kameru vystoupil jeden ze 
spolumajitelů Michal Jurovčík, který vzpomněl svého dědečka – mlynáře Karla Proška 
– v souvislosti s vybudováním a provozem potepelského koupaliště a také vysvětlil, 
proč se říká „mít za lubem“. Naopak nestor tradic českého mlynářství, poslední žijící 
mlynář (vyučený na Kačáku) Karel Boček se zmínil o mletí ve mlýně a představil 
zdejší mlecí stolice. Bylo poukázáno na absenci mlýnského kola, na jehož obnovení 
se už pracuje. Přestože v dnešní době nepřichází vůbec v úvahu mletí obilí 
v Proškově mlýně, v současných podmínkách je to již neproveditelné a především 
neefektivní, přejme si, aby alespoň symbolicky se zde vodní kolo točilo. Historická 
podoba zdejšího klepáče by tak byla přesvědčivější, originálnější, ba dokonce by ještě 
více nastínila romantickou atmosféru potepelského údolí. 

  Miroslav Oliverius  
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OZVĚNY 
Zpravodaj obce Malé Kyšice, ročník X / 2016, číslo 3 (110) 

TOULAVÁ KAMERA V POTEPLÍ 



        
TOULAVÁ KAMERA na internetu. Kdo z našich čtenářů neměl možnost shlédnout 
reportáž o Proškově mlýně, může si ji vyhledat na internetových stránkách 
www.ceskatelevize.cz v záložce Pořady A-Z zadat „Toulavá kamera“. Níže lze 
zobrazit všechny díly. Proškův mlýn v Poteplí byl odvysílán dne 3. 4. 2016.            (oli) 
 
 
Zprávy z radnice  
 

V sobotu 30. dubna 2016 se na pozemku naproti ČOV Malé Kyšice 
uskuteční již tradiční PÁLENÍ ČARODEJNIC. Čarodějnou hranici 
zapálíme v 18.30. Občerstvení zajištěno. Přijďte s dobrou náladou 
poznat nové přátelé a nechme se překvapit, zda letos opět zmokneme!  
                           (skk) 
 
Oslava DNE DĚTÍ proběhne v sobotu 28. května 2016 na pozemku naproti ČOV. 
Akce startuje ve 14.00 hodin a děti se mohou těšit na zábavné atrakce, hry a soutěže. 
Dospělé čeká příjemně strávené odpoledne. Program akce bude zveřejněn na 
informačních tabulích v obci.            (skk) 
 
Na neděli 22. května 2016 je naplánován jarní svoz VELKOOBJEMOVÉHO A 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Svoz proběhne na pozemku naproti ČOV v době od 
9.00 hodin do naplnění kontejnerů nebo nejpozději do 12.00 hodin. Ve stejnou dobu 
proběhne úklid okolí obce. Dobře naladění dobrovolníci nechť se hlásí v 9.00 hodin u 
vstupu do prostoru ČOV, kde obdrží pytel na odpadky a další instrukce. Všem, kteří se 
chystají přiložit ruku k dílu, předem děkujeme!         (kžp) 
 
I přes malý zájem o SVOZ BIOODPADU z domácností je v obci Malé Kyšice tento 
svoz realizován. Pokud někdo projeví zájem o svoz i v průběhu sezóny, je možné ho 
dodatečně zapsat, avšak podmínky zůstávají stejné: Svoz probíhá vždy 1 x za 14 dní 
v období od 1. 4. do 31. 10. Jedná se celkem o 14 svozů. Cena zahrnuje nájem 
nádoby, svoz a zpracování odpadu a za sezonu činí: 711,- Kč za 140 l nádobu nebo 
917,- Kč za 240 l nádobu.            (kžp) 
 
Během letních měsíců bude započata VÝSTAVBA CHODNÍKŮ v Hlavní ulici. 
Z finančních důvodů bude prozatím realizována 1. etapa, a to od budovy bývalého 
strojního mlýna č. p. 42 k mateřské škole. Omlouváme se za nepříjemnosti vzniklé 
v souvislosti s výstavbou a děkujeme za pochopení.        (kuj) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P O ZV Á N K A  
 

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

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

v pondělí dne 2. května 2016 od 18.00 hodin. 
*  *  * 

Zahájení * Odstoupení od příkazní smlouvy * Smlouva o zřízení věcného břemene 
* Účetní závěrka MŠ za rok 2015 * Rozdělení výsledku hospodaření MŠ za rok 

2015 * Návrh na usnesení * Různé a diskuse * Závěr 
Jan Kuna, starosta obce 



 
    
 

Dne 8. dubna 2016 zemřela ve věku 88 let paní Milena Chaloupková roz. 
Anýžová ze Zahradní ulice v Malých Kyšicích.    Čest její památce!             (skk) 
 
 
 

Bohužel i v našich podmínkách se potvrzuje lidové rčení: „Z cizího krev neteče!“ 
Generace malokyšických mladých lidí sportovaly; cvičilo se v sálech dvou hostinců, 
venku na louce, míčové hry se mohly hrát pouze na malém 
hřišťátku v lese …, ale teprve až v roce 2015 byla 
dokončena akce - výstavba víceúčelového hřiště. Není 
nutné zdůrazňovat, že na ni vynaložené finanční 
prostředky nebyly malé! A vidíte, tento moderní sportovní 
stánek v naší obci neslouží ke svému účelu ještě ani rok a 
již zaznamenáváme jeho úmyslné poškození v podobě 
demolování tamního zařízení!  

Jsem zklamán, že chování - mně prozatím 
neznámých - uživatelů hřiště není ve znamení sportovního 
vyžití, ale je obrazem vandalství! Kromě zcela zničeného 
koše na odpadky jsou poničena vstupní vrátka. Komu 
mohly vadit židle, určené k odkládání věcí nebo 
k odpočinku? I ty jsou zdemolovány! Hřiště bylo 
vybudováno s cílem, aby naše mládež netrávila svůj volný 
čas vysedáváním u počítače, aby sportovala, aby se tak 
zapojila do veřejného života v obci. Záměrné vandalské chování některých jedinců 
vyzývá, aby nejen zastupitelé jako zřizovatelé hřiště, ale kdokoliv z nás napomohl 
chránit společný obecní majetek, a to i třeba pouhým upozorněním. Jedině společně 
můžeme zabránit dalšímu vandalskému jednání několika jedinců, kteří se drží výše 
citovaného rčení.                                     Jan Kuna, starosta    
 
Na aktuální téma 
 
 

Od 1. ledna tohoto roku již na kruhovém objezdu neplatí, že auta jedoucí po 
objezdu mají vždy přednost před těmi, která na něj teprve vjíždí. Dříve jiná situace ani 
nastat nemohla, jelikož každý objezd byl povinně osazen dvojicí značek umístěných 
na jednom sloupu; a to příkazovou Kruhový objezd a současně značkou upravující 
přednost Dej přednost v jízdě nebo dokonce Stůj, dej přednost v jízdě. Nynější 
vyhláška ale umožňuje označit objezd jen modrobílou kulatou značkou Kruhový 
objezd, která pouze řidiči přikazuje jet po kruhovém objezdu (křižovatce) ve směru 
šipek, ale nedává řidičům jedoucím po objezdu přednost před ostatními auty. Tu 
zaručuje teprve kombinace se značkou upravující přednost, která však není povinná! 

                                                   (podle Kladenský deník, č. 79 / 5. dubna 2016)  
 
 V návaznosti na výše uvedenou dopravní změnu jsme položili otázku starostovi 
obce Janu Kunovi: „Jak se změna přednosti v jízdě dotkne jediného kruhového 
objezdu v Malých Kyšicích?“   
Starosta: „Na jediném kruhovém objezdu (nacházejícím se na návsi kolem kapličky), 
který v obci máme, vše zůstává při starém. Do našeho kruhového objezdu vedou dva 
silniční vjezdy; nepočítám-li vjezdy od objektů č.p. 15 a č.p. 17, tak do kruhového 

ODEŠLA S HLASEM ZVONU 

KRUHOVÉ OBJEZDY – ZMĚNA PŘEDNOSTI! 

Z CIZÍHO KREV NETEČE! 



objezdu ústí jen dvě ulice. Oba jsou osazeny předepsanými dopravními značkami, 
proto auto projíždějící objezdem není vázáno nějakou povinností dát přednost autům 
vjíždějícím. Není nutné v našich miniaturních, ale zažitých podmínkách problematiku 
pravidel v kruhovém objezdu nějak měnit!                                                                (oli)                                              
 
Zajímavost 
 
 
 

V minulých číslech Ozvěn byla již zmíněna problematika trampingu, 
trampského táboření, či chatových osad. V návaznosti na tato pojednání vzpomeňme 
také jedno protitrampské opatření; od jeho vydání letos 9. dubna a od nabytí účinnosti 
25. dubna uběhne 85 let. Připomeňme si, že málokteré protitrampské opatření mělo 
takový ohlas jako tento nechvalně známý „Kubátův zákon – Lex Kubát“. V podstatě se 
nejednalo o zákon v pravém slova smyslu, který by schválil parlament, šlo „pouze“ o 
výnos tehdejšího zemského prezidenta Hugo Kubáta (1.12.1873-12.2.1932). Výnos 
vyvolal mezi trampy a jejich příznivci nepředstavitelnou vlnu odporu a ve své době se 
stal rovněž významným politickým protidemokratickým argumentem, neboť ve 
skutečnosti omezoval osobní svobodu člověka; stal se proto předmětem i četných 
rozprav v parlamentu. 
 O co se vlastně jednalo? Při campingu a trampingu se mimo jiné zakazovalo: 
„Všelijaké nepřípustné jednání nebo chování na místech veřejných, nebo 
veřejně přístupných, kterým se ruší neb ohrožuje veřejný pořádek, klid, 
bezpečnost, dobrý mrav nebo slušnost nebo se vzbuzuje veřejné pohoršení 
zejména: společné táboření osob různého pohlaví v přírodě i ve stanech, 
chatách a srubech – vyjímaje táboření rodinné – pobíhání v nedostatečném 
úboru koupacím mimo obvod vyhrazených koupališť; zvláště zpívání popěvků 
obsahu nemravného …“  
 Ustanovení citovaného výnosu byla po celou dobu jeho platnosti (1931-1935) 
horlivými četníky a policisty uplatňována v praxi, a to s nebývalou důsledností. O 
víkendech se na trampy konaly honičky, osobám spícím ve stanech i chatách byly 
kontrolovány doklady a v případech zjištění osob různého pohlaví byly požadovány 
oddací listy. Nesezdané dvojice pak byly pokutovány – na svoji dobu dost vysokou 
peněžní částkou – 30 Kč a v případě nedobytnosti byla věc postoupena venkovskému 
soudu k dalšímu potrestání. Musely uběhnout skoro čtyři dlouhé roky, aby Kubátův 
výnos byl v květnu roku 1935 zrušen. Přes četné rozsudky soudů a masívní protesty 
v tisku byl výnos zemského prezidenta ve druhé polovině měsíce května 1935 
konečně zrušen. O zrušení výnosu se ve své podstatě zasloužil jediný tramp, který 
policejní šikanu proti své osobě hnal až k Nejvyššímu správnímu soudu, a ten jeho 
podnětu na přezkum dal za pravdu – k úlevě trampů, politiků, policie i soudů. Ale této 
své prohry se zemský prezident již nedožil; zemřel ve věku nedožitých 60 let a svůj 
spánek spí v zapomenutí na smíchovském hřbitově „Malvazinky“. A nebyli by to 
trampové, kdyby svého odpůrce také nevzpomněli zpěvem:  
„Pan Kubát vydal zákon: Trampové nesměj do lesů!  // Koho v lese chytil četník 
zapsal ho do notesu.  //  Manitou to nemoh vidět, Kubáta si povolal, // dal mu 
pořádně do těla a trampovalo se dál.“                                                                  (oli) 
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