
 
Komentář     
 
 

  
Ne každého napadla tak nesmyslná úvaha jako 

mne, když jsem v prvních třech týdnech měsíce září 
(tohoto roku) odbočoval z Nouzova do Malých Kyšic. 
Při pohledu na přikazující dopravní tabuli jsem 
zauvažoval: „Malokyšičtí, jsme na samém konci světa, 
kde lišky dávají dobrou noc!“ Omlouvala mě 
skutečnost vyjádřená dopravní značkou MALÉ 
KYŠICE = SLEPÁ ULICE. Každý, ať místní nebo cizí, 
tedy i někdo z vás – čtenářů, kdo v uvedené době jel 
tudy jakýmkoliv dopravním prostředkem, díky opravám 
a tím i zaslepení silnice II. třídy za Nouzovem směrem 
na Chyňavu (potažmo na Beroun), musel zabočit 
k nám do Malých Kyšic. Zde však jeho cesta končila. 
Obcí se nedalo projet a pokračovat dále; navázat tak 
na zmiňovanou silnici. Dokládaly to i linky hromadné 
autobusové dopravy. Jejich autobusové spoje, ať 
z Kladna do Berouna, stejně jako i v opačném směru, 

obcí jen projely, nabraly zde případné cestující a zpětně se vracely na začátek 
Nouzova. Odtud potom pokračovaly ke Kladnu nebo přes Poteplí a Chyňavu 
k Berounu.  

Naše obec, i když ležící uprostřed Čech, se ne vlastní vinou stala konečnou, 
jako tomu bývá u některých „zapadlých“ osad na Šumavě, na Broumovské vrchovině 
nebo v Moravskoslezských Beskydech. Proto snad mě napadlo ono slovní spojení o 
Malých Kyšicích s liškami, co dávají dobrou noc? Žijeme v jednadvacátém století, 
silniční síť je v České republice až neskutečně hustá; například v kladenském okrese 
jsou průjezdné všechny obce, o městech nemluvě. A z osad? Nedá se projet jen 
Malou Bučinou na Velvarsku a Čabárnou u Cvrčovic. A vidíte, neuplynulo ještě ani 
jedno století a neprůjezdnou - tehdy osadou - bývaly Malé Kyšice. V mapě císařských 
povinných otisků stabilního katastru Čech, Moravy a Slezska, které byly pořizovány 
v letech 1824-1843, je v osadě pod německy psaným názvem Klein Kischitz doložena 
pouze komunikace končící na tamní návsi. Podíváme-li se i do méně vzdálené doby, 
pět let před vypuknutím I. světové války, tak na velmi přehledné mapě s označením 
„Okres Unhošťský“, kterou v roce 1909 sestavil a kreslil okresní cestmistr J. Náprstek, 
zůstává zmapována tato komunikace, jejíž konec je viditelný na samém začátku 
osady. (Poznámka: Osada se nacházela ještě dost vzdálena od východní katastrální 
hranice. Začátek dnešní obce při vjezdu do Malých Kyšic díky pozdější výstavbě 
rodinných domů s ní splývá.) Pro úplnost si uveďme, ale to vycházím jen ze 
vzpomínek dnes již nežijících pamětnic, pokračování této komunikace (navazující 
však na dnešní Hlavní ulici směrem na Hřebenka) se váže k začátku třicátých let 
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minulého století, kdy měla být dokončena stávající silnice II. třídy Kladno - Beroun, 
vedoucí přes mostek nad Kačákem a Chyňavu. Do té doby se z Kladna do Berouna 
sice jezdilo také přes Chyňavu, ale po silnici přes mostek v Poteplí.     

Dne 24. září letošního roku byly ukončeny opravy výše zmiňované silnice 
(včetně položení nového asfaltového povlaku). Do Berouna se opětovně jezdí přes 
Nouzov a kolem Chyňavy, dopravní tabule tedy zmizela, proto již Malé Kyšice „neleží 
na konci světa“ a já nemusím uvažovat o tom, zda zde „lišky dávají dobrou noc“! 

                                                                    Miroslav Oliverius, kronikář obce                                                                                                               
 
Zprávy z radnice  
 

Během října tohoto roku došlo k VÝSTAVBĚ HERNÍCH PRVKŮ pro děti 
od 3 do 14 let poblíž víceúčelového hřiště. Na instalaci herních prvků 
přispělo Letiště Praha, a. s. částkou 200.000,- Kč a dále JUDr. Luděk 
Chvosta – advokát a chatař z naší obce částkou 10.000,- Kč. Oběma 
sponzorům patří velký dík za poskytnuté finanční prostředky.           (kuj) 
 
Obec Malé Kyšice přijme do pracovního poměru ZAMĚSTNANCE na úklid obce a 
péči o veřejnou zeleň. Platové podmínky dle příslušného zařazení do platové třídy 
podle katalogu prací. Bližší informace v úředních hodinách na obecním úřadě.   (kuj) 
 
V neděli 29. října 2017 proběhne na louce naproti ČOV Malé Kyšice SVOZ 
NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU. Kontejnery budou přistaveny 
od 9.00 hodin do jejich naplnění nebo nejpozději do 12.00 hodin. Ve stejnou dobu 
bude probíhat dobrovolný úklid okolí obce. Sraz dobrovolníků je v 9.00 hodin u vjezdu 
do prostoru ČOV, kde každý dobrovolník získá pytel na odpad, jednorázové rukavice 
a instrukce k úklidu. Děkujeme všem, kteří se do úklidu pravidelně zapojují.         (kžp) 
 
Ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhnou VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Volební místnost v budově Obecního úřadu 
v Malých Kyšicích bude otevřena v pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin a 
v sobotu 21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin. Voličem je státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Hlasovací lístky 
s informacemi o způsobu hlasování obdrží voliči do svých poštovních schránek 
nejpozději 3 dny přede dnem voleb.           (mal) 
 
Tradiční POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA se uskuteční v sobotu 4. listopadu 2017 od 20.00 
hodin v restauraci LIKA. K tanci i poslechu zahraje skupina NO COMMENT. 
Slosovatelnou vstupenku za 100,- Kč je možné zakoupit v úředních hodinách (pondělí 
15.00 – 17.00 hodin; středa 16.00 – 18.00 hodin) na obecním úřadě nebo od čtvrtka 
do neděle v restauraci LIKA.          (skk) 
 
Advent bude v naší obci zahájen tradičním ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU, 
které proběhne v sobotu 2. prosince 2017 od 16.00 hodin na malokyšické návsi 
(rozsvícení bude v 16.45 hod.). Rozsvícení doprovodí vystoupení dětí z mateřské 
školy. Teplé nápoje zajištěny, další občerstvení bude opět formou „co kdo přinese“ – 
proto žádáme šikovné kuchaře a kuchařky o případné dodání mňamek, na kterých si 
budou moci všichni pochutnat. Těšíme se na Vás!         (skk) 
 
V restauraci LIKA proběhne také MIKULÁŠSKÁ zábava pro děti, a to v sobotu           
9. prosince 2017 od 15.00 hodin. Na děti čeká bohatý program zakončený příchodem 
Mikuláše a jeho nepostradatelných pomocníků – anděla a čerta.     (skk) 
 
 
 



 
 

Dne 4. srpna t. r. oslavila své 85. narozeniny paní Hana Kleinová z ulice Míru 
v Malých Kyšicích. K životnímu jubileu jí radost, štěstí a zdraví popřáli zástupci obce. 
A i my se prostřednictvím Ozvěn k tomuto blahopřání připojujeme: Hodně zdraví a 
životního optimismu do dalších let!                (skk) 

 
 
 

Dne 7. července 2017, v den svých 72. narozenin, zemřela paní Naďa 
Rothová z ulice Za Mlýnem v Malých Kyšicích. Čest její památce!     (skk) 

 
Naše výročí 
 

Vracíme se o deset let zpět - k 21. březnu 2007, ke dni, kdy v naší obci vyšlo 
první číslo obnoveného zpravodaje obce - Malokyšické ozvěny, tehdy úředně již 
zaregistrovaného ministerstvem kultury ČR. Ozvěny vychází minimálně čtyřikrát 
v roce, a každé číslo připravuje redakční rada ve stejném složení jako při svém 
založení: Kateřina Bláhová, Jan Kuna, Lenka Markupová a Miroslav Oliverius. Pro 
úplnost si připomeňme 1. březen 1982. V tento den (tedy před 35 lety) se v úřadovně 
tehdejšího místního národního výboru netopilo, proto se v bytě u Kleinů v Malých 
Kyšicích č. p. 65 setkali Zuzana Fišerová, Zdeněk Lapáček, Miroslav Oliverius, 
Miroslav Vlasák a předseda MNV František Klein, a založili redakční radu pro 
vydávání Malokyšických ozvěn, tehdy zpravodaje MNV (posléze i občanského výboru) 
Malé Kyšice. Od března 1982 do listopadu 1990 celkem vyšlo 69 čísel vzpomínaného 
malokyšického periodika. Věřme, že i za dalších deset let Ozvěny budou přinášet 
zajímavé příspěvky, především informace o dění v naší  obci!                      (kab)       
 
Stalo se u nás 
 
 

„Vymetání stodol“ je setkání různých historických nebo nějak zajímavých 
vozidel, strojů, předmětů, ale i jejich majitelů a příznivců v příjemném prostředí osady 
Poteplí. Již 3. ročník se uskutečnil v sobotu 12. srpna 2017. Přestože páteční počasí 
nenaznačovalo nic pěkného, sobota vyšla perfektně, a díky tomu letos do Poteplí 
dorazil nejen velký počet vystavujících s různými, často unikátními, stroji, ale zároveň 
byla i velká účast přihlížejících diváků. Vystavovatelé absolvovali spanilou jízdu, 
soutěžilo se, stroje „přežily“, ceny byly rozdány, večerní vinylová produkce se protáhla 
do nočních hodin … a občerstvovací stánek byl vypit! Organizátoři poděkovali všem 
přítomným za účast na této vydařené akci s přáním: sejít se v Poteplí za rok při 4. 
ročníku „Vymetání“.  

Uvedená akce „Vymetání stodol“ se vždy koná v areálu bývalého koupaliště 
v Poteplí. Z její historie víme, že ji vymysleli přátelé Koudelka + Šidlof; pojmenovala ji 
jejich kamarádka Marcela, protože především staré zemědělské stroje stávají 
zapomenuty ve stodolách, ale když mají vyjet, musí se vymést. 

                                                                                Podle vymetanistodol.cz (oli)                           
                                                             

Zajímavosti z Unhošťska 
 
 

 
V srpnovém čísle „Unhošťských listů“ blíže neuvedený autor publikoval (včetně 

deseti dobových fotografií) zajímavý příspěvek „Za zmizelou krásou koupališť 

BLAHOPŘEJEME 

ODEŠLA S HLASEM ZVONU 

KOUPALIŠTĚ NA POTEPLÍ 

VYMETÁNÍ STODOL V POTEPLÍ 

DESET LET VYDÁVÁNÍ OBNOVENÝCH OZVĚN 



Zdroj: http://www.auktiva.cz/unhost-koupaliste-potepli-nakl--
vesely--fototypia---54093y-a1240830.html#pictures 

v okolí Unhoště ve 30. letech 20. století“. Čtenářům představil tři – dnes již 
neexistující – koupaliště, která 
se nacházela v nedalekém okolí 
i naší obce. Jednalo se o 
rozsáhlý bazén před bývalým 
hotelem „Čeperka“, o přehradní 
nádrž Dědkův mlýn – Okrouhlík 
a o koupaliště v Poteplí. Cit.: 
„Uprostřed lesů v malebném 
potepelském údolí nechal 
v roce 1933 místní mlynář Karel 
Prošek vystavět na Kačáku 
koupaliště s dřevěnými 
kabinkami pro převlékání. 
Stavba tohoto koupaliště byla 
uskutečněna z věna jeho 
manželky Růženy. K mlýnu a 
hostinci (t. č. „U Netopýra“) tak 

rodina Proškova vlastnila na Poteplí také koupaliště. Tři dcery Karla Proška pak měly 
časem v létě na starosti jeho provoz od pokladny, přes funkci plavčíka až po úklid. Po 
roce 1948 bylo rodině Proškových koupaliště vyvlastněno a po roce 1989 opět 
vráceno. V provozu vydrželo zdejší koupaliště do počátku 90. let, vysoké náklady na 
údržbu a provoz poté ukončily jeho fungování a od té doby zůstává vypuštěné.“  

Převzato z Unhošťských listů, č. 8/2017, Městský úřad Unhošť, 2017     (oli) 
 
 
 

 
V dnešní době, v době internetu a dalších moderních komunikačních 

prostředků, je pochopitelné, že telegraf zákonitě vzal „za své“. Používání telegrafního 
spojení bylo ukončeno, a tak určitě některé jeho exempláře budou jako ukázka 
vymoženosti 19., ale i 20. století uchovány v expozicích speciálně zaměřených muzeí. 
Zmiňuji se o těchto skutečnostech z důvodu, že zanedlouho – dne 27. 10. – uplyne 
130 let od události, která ve své době změnila život města Unhoště. V uvedený den 
byla při zdejším poštovním úřadě otevřena stanice telegrafní. První telegram z této 
stanice obec unhošťská zaslala svému čestnému měšťanu, váženému panu Josefu 
Šírerovi. (Kdo byl Josef Vlastimil Šírer – Unhošťský? Původně se jmenoval Josef 
Schürer, narodil se 8. 1. 1823 v Unhošti, v letech 1844-1884 byl zaměstnancem, 
dosáhl hodnosti vrchního rady, c. k. ministerstva války ve Vídni, v r. 1872 mu císařem 
Františkem Josefem I. byl udělen rytířský řád. Je autorem rukopisu „Město Unhošť“ – 
jednoho z prvních pokusů o sepsání historie města v českém jazyce. V r. 1872 byl 
také jmenován čestným občanem města Unhoště, kterému odkázal svoji knihovnu. Po 
odchodu do rakouské metropole se osobně do svého rodiště - do Unhoště nikdy již 
nepodíval; žil a dne 27. 11. 1911 zemřel ve Vídni.)           (oli)    
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