
 
Komentář     

 
 V sobotu 26. listopadu t. r. se v odpoledních 
hodinách za velké účasti občanů a při zpěvu koled dětí 
navštěvujících mateřskou školu na malokyšické návsi již 
tradičně rozsvítil vánoční strom. A letos to nebyl strom 
ledajaký, nebyl uříznut někde v lese; jedle rostla 
v sousedství informační tabule v Hlavní ulici a najednou se 
zjistilo, že začíná překážet při pokládání tamních 
chodníků. Rázem bylo rozhodnuto: Nepodřezávat, ale 
pokusit se ji přesadit! Stalo se! Skupina místních 
nadšenců transfer stromu provedla a odborně ho zasadila 
na rozhraní návsi a na ni navazujícího dětského hřiště. 
Přejme si, aby se jedli na návsi zalíbilo, aby se zakořenila 
a i v příštích letech tak mohlo docházet k jejímu zdobení a 

rozsvěcování, a to vždy před příchodem Vánoc – za velkého počtu nás stávajících, ale 
i budoucích spoluobčanů. 

Rozsvícení uváděného stromu všem přítomným nejen potvrdilo, že jsme zase o 
jeden rok starší, ale především všem připomnělo, že se Vánoce nezadržitelně blíží. 
České Vánoce mají v kontextu evropských a světových oslav narození Ježíše Krista 
své neopakovatelné a výjimečné místo. Jsou křesťanské, ale mají zároveň nesmírný 
půvab lidové bezprostřednosti, humoru i pověrečných magií a věšteb, které si lidé po 
staletí předávali od dob pohanských až do doby současné. I v dávných dobách lidé 
dokázali určit termín zimního slunovratu, protože pro ně představoval velký svátek 
slunce. Slunce v tento den přestalo konečně zkracovat svou pouť po obloze a doba 
světelného dne se tak začala opět prodlužovat. V některých tradicích bývá tento čas 
oslavován také jako začátek nového roku. 

Římané oslavovali boha Saturna a tento svátek nazývali Saturnálie. Starší 
Slované měli pro totéž období výraz Božice. Uctívali při něm Svagora, boha 
nebeského světla, jeho syna Dažboga neboli Božice, boha slunce, který se každého 
25. prosince znovu rodí se svítáním, a Svarožice, boha ohně. Keltové pro tuto 
přelomovou dobu používali výraz Yule. Uctívali boha Dagda a bohyni Brigid. 

Se zimním slunovratem se pojily některé konkrétní obřady a zvyky, které 
v obměněných podobách někde přetrvávají dodnes: ● Donášení zelených ratolestí 
(jmelí, cesmíny aj.) do příbytků. Mělo jít o symbol znovu se rodícího života. V těchto 
praktikách snad můžeme tušit i hypotetický předobraz obecně rozšířeného vánočního 
stromečku a adventního věnce. ● Pořádání hostin. Velké množství potravin 
vyjadřovalo hojnost. ● Pálení vonných látek – vykuřování obydlí bylinami. Dnes se 
pálí purpura a františky. ● Věštby – rozkrajování jablka a mnoho dalších obřadů. ● 
Magické věštění budoucí úrody, prosperity a zdraví rodiny a všeobecné 
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budoucnosti. ● Tvorba rituálního pečiva, snad předobraz dnešních vánoček a 
cukroví. ● Koledování. To mělo magický smysl – koledníci nejen přáli, ale podle 
dobových představ přinášeli štěstí a zdraví. Za to byli obdarováváni dárky. ● 
Převlékání se do masek, jež odháněly démony a běsy. Snad dávná předzvěst 
pozdějších postav sv. Barbory, sv. Ambrože, sv. Lucie a mikulášského průvodu. ● A 
také uctívání předků, kult zemřelých.   

Na tomto zjednodušeném výčtu je patrné, že se jednalo o velice bohatou 
studnici rituálů a dalších praktik. Ovšem na tom, kolik z nich v nějaké transformované 
podobě přetrvalo do současnosti, nebo jestli zde existuje nějaká přímá kontinuita, se 
nemohou odborníci dodnes shodnout. Jisté je, že lidové zvyky, obzvláště kolem 
Vánoc a skončení starého roku, u nás přetrvávají, a zůstane jen na nás, jak si tuto 
krásnou dobu ve svých rodinách, v kruhu svých příbuzných a přátel dokážeme 
zpříjemnit.  

Tak klidné a radostné prožití letošních Vánoc a šťastný vstup do roku 
2017! 

Miroslav Oliverius, kronikář obce,  podle Zpráv Svatoboru č. 5/2016  
        
Zprávy z radnice  
 

Děkujeme všem, kteří přispěli v sobotu 26. listopadu 2016 při 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU do společné pokladny u stánku 
s horkými nápoji a s jejichž pomocí se vybralo 9.645,- Kč na 
vzdělávací a herní pomůcky pro děti z Mateřské školy Malé Kyšice. 
Zároveň děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do naší výzvy a 
přinesli s sebou na rozsvícení drobné pamlsky na ochutnání ostatním 
přihlížejícím.                     (kuj) 
 
I letos bude VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ a lokální SBĚRNÉ MÍSTO v prostoru ČOV 
v době od 1. prosince 2016 do 31. března 2017 uzavřeno. Vstup bude umožněn 
pouze po předchozí telefonické domluvě: hřiště - tel. 723 484 533, sběrné místo - tel. 
312 698 813.                       (kuj) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V úterý 15. listopadu 2016, posílen svátostmi, odešel tiše v 89. roce věku a 66. 
roce kněžství P. Jaroslav Ptáček O.Cr., osobní arciděkan, čestný komendátor 
Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou a nositel papežského vyznamenání 
Pro ecclesia et pontifice. Uzavřela se tak životní cesta rodáka z Miřetic u Vlašimi, který 
vystudoval Arcibiskupské gymnázium v Praze a dále absolvoval pražský 
Arcibiskupský kněžský seminář. Dne 29. 6. 1951 přijal v pražské katedrále kněžské 
svěcení. Rokem 1952 začalo jeho působení na farách v okrese Rokycany. V letech 

ODEŠEL S HLASEM ZVONU 

P O ZV Á N K A  
 

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

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

ve středu dne 21. prosince 2016 od 18.00 hodin. 
*  *  * 

Zahájení * Změna rozpočtu roku 2016 * Rozpočet na rok 2017 * Inventarizace za 
rok 2016 * Zápis do kroniky obce za rok 2015 * Návrh na usnesení * Různé a 

diskuse * Závěr 
Jan Kuna, starosta obce 



1986-2008 spravoval farnosti na Kladensku: Unhošť, Budeč-Kováry, Družec, Hostouň, 
Koleč. V roce 1990, v době svého působení ve farnosti Unhošťské, vstoupil do 
Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. V roce 2008 odešel do Prahy, kde 
byl administrátorem hlavního řádového kostela sv. Františka z Assisi na Starém 
Městě. Pečoval o kapli v nedaleké Velké Dobré. Dne 21. 11. 2015 mu bylo za 
celoživotní obětavou pastorační službu a za mimořádné zásluhy o Rytířský řád 
Křižovníků s červenou hvězdou uděleno papežské vyznamenání Pro ecclesia et 
pontifice. Rozloučení se zesnulým se konalo při mši sv. v sobotu dne 26. 11. t.r. 
v kostele sv. Františka z Assisi na Starém Městě pražském, kde jeho tělo bylo uloženo 
do hrobky.  

Kromě toho, že P. Jaroslav Ptáček O.Cr. 22 let spravoval farnost v Unhošti, 
naši spoluobčané se s ním pravidelně mohli setkávat při konání poutí do Žlábku, které 
byly z jeho podnětu po roce 1989 obnoveny a jichž byl nadšeným propagátorem.  

  Čest jeho památce!                     (oli) 
 

 

 
 
 
konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 za volební okrsek Malé Kyšice 

 

Již tradičné přinášíme výsledky hlasování – tentokrát z výše uváděných voleb 
za územní celek – za obec Malé Kyšice. V malokyšickém volebním okrsku bylo do 
seznamu voličů zapsáno 359 voličů, kterým ve volebních dnech bylo vydáno celkem 
166 obálek. Účast voličů tak byla 46,24 %. Všech 166 obálek bylo řádně odevzdáno, 
ale platných hlasů bylo jen 164, tj. 98,80 %. Ve Středočeském kraji kandidovalo 20 
volebních stran, jejichž kandidátní listiny v naší obci dosáhly těchto výsledků:  

 

Číslo Kandidátní listina volební strany Platné 
hlasy v % 

1 Volte Pr. Blok www.cibulka 1 00,60 
2 Občanská demokratická strana 26 15,85 

11 OBČANÉ 2011 0 00,00 
12 Česká strana sociálně demokratická 13 07,92 
26 Koruna Česká (monarchistická strana) 2 01,21 
28 Romská demokratická strana 0 00,00 
30 ANO 2011 36 21,95 
32 TOP 09 18 10,97 
34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 21 12,80 
37 Komunistická strana Čech a Moravy 14 08,53 
41 Národní demokracie 0 00,00 
43 Úsvit s Blokem proti islamizmu 0 00,00 
52 Svobodní a Soukromníci 7 04,26 
67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 0 00,00 
70 SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK 0 00,00 
72 Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED 3 01,82 
75 DSSS-Imigranty, islám nechceme! 5 03,04 
78 Koalice SPD a SPO 9 05,48 
81 SPR-REP.STR. ČECH, MORAVY A SLEZSKA 0 00,00 
82 Česká pirátská strana 9 05,48 

 
Přehled zisku mandátů z celkového počtu 65: ANO 2011 zisk 16 mandátů (24,62 
%), STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 15 (23,08 %), Česká strana sociálně demokratická 
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11 (16,92 %), Občanská demokratická strana 10 (15,38 %), Komunistická strana Čech 
a Moravy 8 (12,31 %) a TOP 09 5 (07,69 %). 
Poděkování: Starosta obce děkuje všem malokyšickým voličům, kteří se krajských 
voleb zúčastnili a napomohli tak k jejich hladkému průběhu. Dále děkuje členkám 
okrskové volební komise ve složení: Eva Kunová (předsedkyně), Věra Doušová, Jana 
Roulichová, Klára Davidovičová, Petra Fričová a zapisovatelce Ing. Lence Markupové 
za splnění všech úkolů, které z činnosti této volební komise vyplynuly.                   (oli)                   
 
Převzato z denního tisku:   
 
 
 

Z příspěvku šéfredaktora Kladenského deníku Roberta Božovského (Kladenský 
deník č. 227/27. 9. 2016) se dozvídáme, že členům Českého svazu bojovníků za 
svobodu (ČSBS) Kladno byl neutěšený stav zarostlého a zanedbaného památníku 
trnem v oku. V sobotu (poznámka: 24. 9. 2016?) proto uspořádali brigádu, aby ho 
upravili. „Pomník byl zarostlý plevelem, vysokou trávou a náletovými dřevinami. 
Neváhali jsme a začali pátrat, kdo je vlastníkem pozemku. Zjistil jsem v Obecním 
úřadě v Malých Kyšicích, že majitelem jsou Vojenské lesy a statky. S nimi jsme se na 
možnosti uspořádání brigády dohodli“, sdělil předseda kladenského ČSBS Petr 
Hroník. Sedm členů ČSBS z památníku vymýtilo náletové dřeviny, rozsypalo zde 
mulčovací kůru a na hrob rudoarmějců položilo malé věnce. Jmenovaný závěrem 
konstatoval: „Do Poteplí se určitě vrátíme na jaře, abychom pomník připravili na 
připomenutí květnových událostí roku 1945 a uctili památku rudoarmějců položením 
květin.“                                                                   
Ozvěna: Překvapuje nás, že by památník v Poteplí, jak se píše v KD, tak zpustl, když 
je průběžně udržován zaměstnanci Vojenských lesů a statků, jakož i některými chataři 
z osady v Poteplí, o čemž jsme informovali i v našich Ozvěnách.           Redakce MO                                                                                  

  
Zajímavost 
 
 

  
„V severozápadní části Středočeského kraje, s přesahem do kraje Plzeňského, 

se nachází jedinečný lesní celek, který nemá obdoby nejen ve středních Čechách, ale 
ani ve velké části střední Evropy. Je to Křivoklátsko, dřívější lovecký hvozd českých 
knížat a králů, dnes chráněná krajinná oblast.“  

Na přelomu měsíců září – říjen 2016 se na knižních pultech objevila 
reprezentativní kniha výše uvedeného názvu autorů: Václav Cílek, Petr Hůla, Martin 
Majer a Karel Žák, která zasvěceným výkladem zajímavě přibližuje Křivoklátsko od 
jeho geologických počátků přes nejstarší i mladší historii, a to až po současnost. Text 
je doprovázen mnoha překrásnými barevnými fotografiemi. V několika glosách je 
zmíněn i náš Vysoký vrch a je jmenován potok Kačák. Zajímavý tip na dárek 
k Vánocům! Vydalo nakladatelství Dokořán, s.r.o., Praha 5, k dostání 
v knihkupectvích, doporučená cena 599,- Kč.                                            Redakce MO                                                                                                                                                    
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