
NÁVRH ZÁPISU DO KRONIKY OBCE MALÉ KYŠICE ZA ROK 2016 

Podle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí: „Každá obec vede kroniku, 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 2016. Případné připomínky, doplňky, 
opravy, návrhy na změnu – v písemné podobě – je možné doručit na Obecní úřad v Malých 
Kyšicích, a to v termínu: do 20. prosince 2017. 

                                                                                        Jan    K u n a,  starosta obce 

Návrh zápisu do Kroniky obce Malé Kyšice za rok 2016 
Zpracoval kronikář obce Mgr. Miroslav Oliverius 

I. ÚVODEM 

             Odbila půlnoc, uběhly poslední minuty, vteřiny roku 2015 a naši občané vstoupili do 
Nového roku – do roku se šestkou na konci, do roku 2016. Někteří již tradičně příchod Nového 
roku očekávali na Vysokém vrchu, odkud bylo možno sledovat světlice, ohňostroje, slyšet petardy, 
a to jak nad Malými Kyšicemi, tak i nad dalšími okolními obcemi – počínaje Horním Bezděkovem a 
konče třeba Chyňavou. Občané ať stojíce venku, oslavujíce uvnitř restaurací, či doma v rodinách si 
přáli, aby ten přicházející rok byl klidný, radostný, prožívaný ve zdraví …, ale asi málo kdo si v tu 
chvíli dokázal odpovědět na otázku: Co asi bezpodmínečně přinese? Neuvědomovali si, že 
vstupují do důležitého roku, v němž si pokroková Evropa určitě připomene 700. výročí narození 
velkého Čecha i Evropana, císaře Svaté říše římské Karla IV. Nastupující rok by mohl být zlomem 
v integračním úsilí unijních států. Sen o sjednocené, bezpečné a volně přístupné Evropě se může 
zhroutit, ale také to lídři zemí EU s pomocí občanů mohou zvládnout a nápor uprchlíků ustát. 
V České republice se síla reprezentantů jednotlivých politických proudů měla projevit na podzim, 
kdy si voliči budou vybírat své zástupce do krajských zastupitelstev a také do třetiny Senátu; 
senátní volby se však v tomto roce vyhnou kladenskému volebnímu obvodu. Důležité věci se měly 
dít i ve Sněmovně Parlamentu ČR, kde by se měly svést bitvy o elektronickou evidenci tržeb, 
zákon o neziskových nemocnicích, prokazování původu majetku, o střetu zájmů, protikuřáckou 
nebo loterijní normu. Změny by se měly odehrát i ve školství, kde se fakticky má začít uplatňovat 
inkluzivní vzdělávání, a má se zavést povinný poslední rok mateřské školy. Parlamentem by také 
měla projít novela vysokoškolského zákona. Radostnější pohled se měl naskytnout všem státním 
zaměstnancům, jimž se zvedne plat o tři procenta, lékařům dokonce o pět procent. Ale škodní 
nezůstanou především ti, kteří jsou „tam nahoře“ u vesla: výrazně si polepší poslanci a senátoři 
(minimálně o 6 600 korun měsíčně), ministři (o 9 400 korun) a prezident (o 27 800 korun). Ale 
budou moci zajásat i penzisté, ti dostanou 40 korun navíc a v únoru roku 2016 je má potěšit 
jednorázový příspěvek ve výši 1 200 korun.  

          Tak takovým měl být rok, který pod označením 2016 vstupoval na scénu. Nás v Malých 
Kyšicích však především zajímalo místní veřejné dění, o kterém se zmiňuji dále:   

II.  VĚCI VEŘEJNÉ 

Činnost obce     

Zastupitelstvo obce. V roce 2016 se zastupitelé sešli při 6 schůzích obecního zastupitelstva, 
která řídil starosta obce Jan Kuna a zastupitelé projednávali a schválili následující návrhy (uvedeny 



jen nejvýznamnější projednávané návrhy; blíže zaprotokolováno v zápisech z jednání 
zastupitelstva obce Malé Kyšice):  

8. zasedání, konané dne 29. února 2016: projednány a schváleny změny rozpočtu obce na rok 
2016, návrh na vypracování výběrového řízení na zhotovitele akce „Výstavba chodníků v Hlavní 
ulici – 1. etapa“.   

9. zasedání, konané dne 2. května 2016: schválena účetní závěrka Mateřské školy Malé Kyšice za 
rok 2015 včetně rozdělení výsledků hospodaření MŠ v uvedeném roce, informace starosty obce o 
předání čistící stanice odpadních vod (ČOV) do majetku Vodáren Kladno – Mělník, a.s., které ji 
budou provozovat, udržovat, zajišťovat běžné i generální opravy.  

10. zasedání, konané dne 27. června 2016: schválena účetní závěrka a závěrečný účet obce za 
rok 2015, za zhotovitele chodníků v Hlavní ulici na základě výběrového řízení z 5 doručených 
nabídek schválena firma STRABAG, a.s. 

11. zasedání, konané dne 26. 9. 2016: schválena stavba chodníků na části pozemku p. č. 508 
v k.ú. Malé Kyšice ve vlastnictví Středočeského kraje, projednána a schválena žádost o užití znaku 
obce v logu osady Poteplí.  

12. zasedání, konané dne 30. listopadu 2016: schválena žádost o dotaci na výstavbu chodníků ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury. 

13. zasedání, konané 21. 12. 2016, projednalo a schválilo změnu rozpočtu roku 2016 a rozpočet 
narok 2017, inventarizaci za rok 2016 a zápis do kroniky obce za rok 2015. Starosta obce podal 
informaci o záměru oplotit „obecní louku“ u ČOV z důvodu, aby se zabránilo její devastování 
divokými prasaty; předběžný rozpočet 245 tisíc Kč.  

Zasedání zastupitelstva obce se konala za přítomnosti malokyšických občanů v sále restaurace 
LIKA v Malých Kyšicích.  

(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. Složení redakční rady se ani ve sledovaném roce 
2016, kdy vyšlo 5 čísel obecního zpravodaje (č. 108-112), nezměnilo. Ozvěny svým čtenářům 
přinášely informace o politicko-kulturním dění v obci, informovaly je o činnosti obecního 
zastupitelstva (stávaly se i pozvánkou na jednotlivá veřejná zasedání obce), oživovaly zapomenuté 
události, ale i osobnosti Unhošťska (např. vzpomněly: turistu Bohumíra Leederera, malokyšického 
starostu Karla Pinknera, Kubátův protitrampský výnos, zaniklé velikonoční zvyky, nadměrné 
rozmnožení lýkožrouta v okolních lesích ad.). Vycházely v nákladu 230 výtisků. Byly roznášeny do 
všech malokyšických domů i rekr. chat za předpokladu, že zde byl někdo hlášen k trvalému 
pobytu. Čtyři výtisky byly doručovány na vědomí do sousedících obcí: Bratronice, Horní Bezděkov, 
Chyňava a do města Unhoště. „Povinné výtisky“ byly průběžně zasílány institucím v souladu s 
tiskovým zákonem. 

Mateřská škola. V mateřské škole byl zahájen již osmý školní rok, proto při ohlédnutí zpět lze 
konstatovat, že první malokyšické děti v MŠ brzy opustí lavice školy základní. V tomto školním 
roce bylo do MŠ zapsáno 20  dětí. Vedle každodenní činnosti byly na programu i výlety do ZOO 
v Zájezdě a v Praze, návštěvy divadla Lampion, do mateřské školy přijelo divadlo Koloběžka. Děti 
z mateřské školy vystoupily při rozsvícení vánočního stromku na malokyšické návsi. Novinou byl 
celoroční projekt Malá technická univerzita. Cílem bylo na základě přirozené hravosti vzbudit 
zájem dětí o technické obory. Po každé lekci děti obdržely diplom. V rámci Lesní pedagogiky, což 
byl projekt lesní správy, se děti v lese sešly s lesníkem, který jim ukazoval stopy zvěře, 



seznamoval je s druhy stromů a ukládal jim různé drobné úkoly. Děti si oblíbily vycházky do okolí 
Malých Kyšic. 

V MŠ v té době působila ředitelka Mgr. Mirka Švantnerová, učitelka Radka Wimmerová a kuchařka 
Romana Dědečková.  

Činnost obecního úřadu 

LOKÁLNÍ SBĚRNÉ MÍSTO pro ukládání odpadů rostlinného původu (větve, tráva, listí) a 
železného šrotu) bylo v prostorách „čističky“ provozováno od 1. března do 31. října 2016. Každou 
sobotu od 15. do 17. hodin bylo hojně využíváno občany s tím, že svezený odpad obecní úřad dále 
zajišťoval odvozem ke zpracovateli do Lán. 

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU se v roce 2016 konal dvakrát, a to 
22. května a 15. října. Možnosti využít odvezení uvedeného odpadu využila valná většina 
malokyšických občanů, jakož i řada zdejších chatařů.  

SVOZ BIOODPADU. Svoz prováděla 1 x za 14 dní společnost AVE Kladno a to v období 1. 4. – 
31. 10. 2016 a v naší obci tuto službu využívaly jen 4 domácnosti. 

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ. Provoz byl zahájen 1. března 2016 a sezóna ukončena v listopadu 
2016.  

VÝSTAVBA CHODNÍKŮ V HLAVNÍ ULICI. S výstavbou se začalo v listopadu sledovaného roku. I 
přes prvotní bázeň a oponentní názory několika vlastníků přilehlých nemovitostí se podařilo tuto 
akci do 21. 12. 2016 realizovat ke spokojenosti všech občanů. Někteří z nich potom při zasedání 
zastupitelstva poděkovali za dobře provedené dílo.   
 

III. POLITICKO-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 
 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Ve dnech 7. a 8. října 2016 se 
konaly volby do zastupitelstva Středočeského kraje. V rámci naší obce byly zajišťovány v jednom 
volebním okrsku, jehož sídlo a volební místnost se nacházely již tradičně v objektu Obecního 
úřadu Malé Kyšice. Okrsková volební komise jmenovaná starostou obce zabezpečovala volební 
úkoly ve složení: Eva Kunová (předsedkyně), Ing. Lenka Markupová (zapisovatelka) a Věra 
Doušová, Jana Roulichová, Klára Davidovičová, Petra Fričová (členky komise).  

Výsledky hlasování 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 

Pro úplnost následuje „Přehled zisku mandátů z celkového počtu 65“: ANO 2011 zisk 
16 mandátů (24,62 %), STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 15 (23,08 %), Česká strana sociálně 
demokratická 11 (16,92 %), Občanská demokratická strana 10 (15,38 %), Komunistická strana 
Čech a Moravy 8 (12,31 %) a TOP 09 5 (07,69 %). 

IV.  KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

MAŠKARNÍ ODPOLEDNE pro děti se konalo v sobotu 27. 2. 2016 v sále restaurace LIKA. Děti 
soutěžily, hrály oblíbené hry a v závěru se konala diskotéka. Organizátorem „Odpoledne“ byl 
obecní úřad ve spolupráci s vedením jmenované restaurace.  

NÁVŠTĚVY DIVADEL. Obrovský zájem ze strany občanů byl o vstupenky do Divadla Semafor na 
představení „Kdyby tisíc klarinetů“ dne 26. 3. 2016. Organizátorem akce byla naše obec, která 
zajišťovala jak vstupenky, tak i cestu autobusem do Prahy a zpět. Na podzim – 6. 11. 2016 – byl 
připraven další „divadelní“ zájezd pro malokyšické občany; do Národního divadla na představení J. 
K. Tyla: „Strakonický dudák“.  Cena vstupenky včetně jízdného (doprava autobusem z M. Kyšic do 
Prahy a zpět) činila pouhých 300,- Kč. (Zbytek dotovala obec.) 

PLETENÍ POMLÁZEK. Dne 27. 3. 2016 opětovně na Vysokém vrchu bylo připraveno pletení 
pomlázek, čímž si naši občané připomněli blížící se příchod jara. 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Čarodějnice se pálily dne 30. 4. 2016 od 18.30 hod. již tradičně na 
obecním pozemku u ČOV v Malých Kyšicích. Občerstvení zajištěno. Účast občanů z obce i z okolí 
dobrá.  

DĚTSKÝ DEN se při organizaci kulturně sociální komise obce konal dne 28. května. Spolek 
UNHfree.net poskytl věcné dary pro soutěžící děti.  

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU proběhlo na malokyšické návsi v sobotu 26. listopadu 2016, 
a to za velké účasti jak místních, tak i přespolních občanů. Zároveň bylo zpestřeno kulturní vložkou 
– zpěvem koled dětmi z mateřské školy. Při této akci účastníci a další sponzoři darovali na 
zakoupení vzdělávacích a herních pomůcek 9 645,- Kč, které byly předány vedení mateřské školy.    

V.  OSOBNÍ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ OBČANŮ OBCE 

Významná životní výročí našich občanů. Oddání. V roce 2016 uzavřeli sňatky tito naši 
spoluobčané:  

Narození. Během roku 2016 se do naší obce narodilo devět občánků: 

- dne 9. ledna 2016 manželům Lucii a Tomáši Šmídovým dcera Tereza, 
- dne 15. února 2016 manželům Michaele a Davidu Korpovým dcera Samanta, 
- dne 28. února 2016 manželům Žanetě a Pavlu Míškovým syn Kryštof, 
- dne 29. března 2016 manželům Janě a Marku Hofmannovým syn Jan, 
- dne 24. května 2016 Janě Roulichové a Miroslavu Hrdému syn Viktor, 
- dne 30. května 2016 manželům Tereze a Aleši Novákovým dcera Klára, 



- dne 7. června 2016 Lucii a Štěpánu Fuchsovým syn Filip Štěpán, 
- dne 26. listopadu 2016 manželům Libuši a Robertu Blechovým dcera Adriana, 
- dne 27. listopadu 2016 manželům Ivě a Jiřímu Protivovým dcera Karolína. 
 
Úmrtí. Dne 25. 1. 2016 ve věku 72 let zemřela paní Marcela Štědronská z ulice Na Vrškách. Dne 
8. 4. 2016 ve věku 88 let zemřela paní Milena Chaloupková, roz. Anýžová ze Zahradní ulice. Dne 
27. 6. 2016 ve věku 77 let zemřel pan Radomír Ondráček z ulice Na Louce. Dne 12. 8. 2016 
zemřel ve věku 60 let pan František Lonc ze Zahradní ulice. V úterý 15. listopadu 2016, zemřel 
v 89. roce věku a 66. roce kněžství P. Jaroslav Ptáček O.Cr., osobní arciděkan, čestný 
komendátor Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou a od roku 2015 nositel papežského 
vyznamenání Pro ecclesia et pontifice. V letech 1986-2008 spravoval farnosti na Kladensku: 
Budeč-Kováry, Družec, Hostouň, Koleč a Unhošť, kam dle rozdělení farností církve 
římskokatolické spadá naše obec. Pečoval také o kapli v nedaleké Velké Dobré. Kromě toho, že P. 
Jaroslav Ptáček O.Cr. 22 let spravoval unhošťskou farnost, naši spoluobčané se s ním pravidelně 
mohli setkávat při konání poutí do Žlábku, které byly po roce 1989 z jeho podnětu obnoveny a jichž 
byl nadšeným propagátorem. Jmenovaný v roce 2008 z důvodu hlásícího se stáří a plnění jiných 
církevních úkolů odešel do Prahy, kde byl administrátorem hlavního řádového kostela sv. Františka 
z Assisi na Starém Městě. 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 a jeho tělo bylo uloženo do tamní 
hrobky.                                                     Čest jejich památce!                 

VI.  K MALOKYŠICKÉ HISTORII  

KUBÁTŮV PROTITRAMPSKÝ VÝNOS. V minulosti i občané naší obce bývali na malokyšickém 
katastrální území, především díky zdejším lesům a malebnému údolí potoka Kačáku, svědky 
trampingu - trampského táboření a následného vzniku trampských chatových osad. Přestože se 
konkrétní záznamy k uvedené lokalitě v písemné podobě nedochovaly, lze předpokládat, že i zde 
se tehdejší trampové setkávali s protitrampským opatřením, od jehož vydání dne 9. dubna a od 
nabytí účinnosti 25. dubna 2016 uběhlo 85 let. Připomeňme si, že málokteré opatření mělo takový 
ohlas jako tento nechvalně známý tzv. „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 a 
protidemokratickým argumentem, neboť ve skutečnosti omezoval osobní svobodu člověka; stal se 
proto předmětem i četných rozprav v parlamentu. 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. Neoddané 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 zrušen. Přes četné rozsudky soudů a masívní protesty v tisku byl výnos zemského 
prezidenta zrušen, ale až ve druhé polovině měsíce května 1935. 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 v roce 1932 ve věku nedožitých 
60 let a svůj věčný spánek „spí“ v zapomenutí na smíchovském hřbitově „Malvazinky“.  



VII.  POČASÍ 

LEDEN. Do Nového roku jsme vstoupili při denních teplotách kolem 0 °C s ojediněle slabým 
sněžením (ve dnech 4. – 6. 1.). Dne 7.1. bylo mlhavo a dne 8.1. následovalo slunečné počasí. 
Sněhové přeháňky se vrátily 16.1., kdy teploty začaly klesat do minusových hodnot kolem -5 °C 
přes den a až -15 °C v noci. Závěr ledna byl teplejší; denní teploty se pohybovaly kolem 5 °C, kdy 
např. 27.1. bylo naměřeno 10 °C. Převážně oblačno až zataženo. ÚNOR  byl také teplý. Ranní 
teploty naměřeny od -4 °C, nejvyšší přes den v neděli a v pondělí 21.-22.2. 10 °C. Sníh roztával, 
zataženo s deštěm, ale 29.2. při teplotě 2 až 3 °C sněžilo celou noc. Ve dnech 8. – 10. 2. se 
republikou prohnal orkán Ruzica, jehož síla (v Krušných horách) dosahovala až 137 km/hod.; kácel 
stromy, vesnice vehnal do tmy, ale v naší obci ke škodám nedošlo. BŘEZEN. Začátkem měsíce 
deštivo (např. 2.3. déšť po celý den při denní teplotě do 7 °C). Od 5.3. teplota začala stoupat na 7 
°C, přes den 17.3. dosáhla při částečném slunném počasí 10 °C. A taková teplota potom 
přetrvávala až do konce měsíce (např. ve dnech 27. až 31.3. bylo převážně slunečno s teplotou do 
13 °C.) DUBEN. V noci z 31.3. a po celý aprílový den pršelo, teplota 9 °C; ta se od 2.4. zvýšila na 
14 °C a při slunečném počasí ve dnech 4 a 5.4. se vyšplhala na 20 °C. Polovina měsíce byla ve 
znamení deštivého počasí s teplotou kolem 13 °C. Dne 26.3. naměřena teplota 12 °C, což byla 
teplota skoro o 10 °C nižší než 21,7 °C, naměřených v roce 2010 jako rekordní teplota v pražském 
Klementinu. KVĚTEN. Přelomové dny 30.4. a 1.5. byly již slunečné s teplotou do 20 °C. Květnové 
dny od 13. do 21.5. byly převážně slunečné s teplotami od 17 do 25 °C. V neděli 22.5. při 
slunečném počasí dosáhly dokonce 28 °C; asi toto oteplení dne 23.5. mělo za následek déšť, který 
v 17.00 hod. následovaly kroupy. Pršelo i 24.5. večer, teplota však klesla přes den na 22 °C. 
Závěrečné dva květnové dny ve znamení slunečna a teploty 25 °C. ČERVEN. Tento měsíc se 
„choval“ tak, jak se očekává od letního měsíce: bylo převážně jasno nebo polojasno, oblačnost 
výjimečná (např. déšť v noci z 2. na 3.6.). Během měsíce se v jednotlivých dnech teploty 
pohybovaly do 23 °C. Od 22.6. začaly stoupat (22.6. /27 °C, 23.6./30 °C, 24.6./31 °C, 25.6./33 °C). 
Sledovalo se, zda 25.6. padne historický teplotní rekord 34,4 °C, naměřený v roce 1967 
v Klementinu, ale Praha naměřila v ten den teplotu 32 °C, v M. Kyšicích 33 °C, ta však následující 
den asi díky nočnímu dešti u nás klesla na 25 °C. Oblačno bylo 28.6. při teplotě 23 °C, v noci déšť. 
ČERVENEC. První červencové dny, včetně státních svátků, byly polojasné s teplotou max. do 25 
°C. V neděli 10. a v pondělí 11.7. se dostavily „tropy“ s teplotami přesahujícími 30 °C. 
K opětovnému postupnému ochlazení došlo v noci z 13. na 14.7., kdy ještě celé dopoledne pršelo 
při ranní teplotě 17 °C. Od 18.7. se teploty začaly zvyšovat tak, že do 22.7. při jasném popř. 
polojasném počasí dosahovaly 28 °C, v sobotu 23.7. dokonce 31°C. (V tento den v pražském 
Klementinu byla rekordní teplota zaznamenána v roce 2009, a to 34,1 °C.) Od 25. do 31.7. se 
denní teploty pohybovaly od 26 do 30 °C s tím, že ve dnech 29. a 31.7. zaznamenán déšť. 
SRPEN.  V první polovině srpna se teplota pohybovala v rozmezí 18 až 25 °C. Výjimkou byl čtvrtek 
4.8., kdy přes den v obci naměřeno 30 °C. Ve druhé polovině měsíce, počínaje sobotou 20.8. 
(slunečno, 28 °C) došlo ke zvyšování teplot do 27 °C, které vyvrcholilo ve slunnou neděli 28.8. s 
denní teplotou 30 °C. V pondělí 29.8. dešťová přeháňka s poklesem teploty do 25 °C, tato teplota 
přetrvala až do začátku měsíce ZÁŘÍ. Od 9. září ustálené slunečno s teplotami mezi 27 až 29 °C. 
V sobotu 17.9. zaznamenán déšť, který pokračoval i v neděli 18.9. - zataženo s poklesem teploty 
do 16 °C.  V závěrečném týdnu měsíce září (26.-30.9.) se denní teploty pohybovaly mezi 20 až 24 
°C). ŘÍJEN se od neděle 2.10. přihlásil přeháňkami, bylo především zataženo až oblačno s 
teplotou od 10 max. do 15 °C. Déšť dále zaznamenán 3., 6., 7., 12., 19. a 24.10. Dne 17.10. první 
hustější mlha v obci a okolí ve sledovaném měsíci. Dne 22.10. zataženo, v obci naměřena teplota 
jen 7 °C, Praha hlásí 11 °C, což je o deset stupňů méně než rekordní teplota 21,7 °C, naměřená 
v r. 1989 v pražském Klementinu. Teploty ve druhé polovině října mezi 10 až 13 °C. LISTOPAD. 
Dne 1.11. bylo slunečné počasí s teplotou ještě 13 °C. V následujících dnech rtuť teploměru 
začínala klesat a v sobotu 12.11. ráno v obci naměřeny -2 °C, odpoledne 2 °C. Ve dnech 17. a 
19.11. shodně pršelo a teplota dosahovala od 5 °C dopoledne do 10 °C odpoledne. Ve dnech 21. 
až 24.11. mlhavo, teplota neklesla pod bod mrazu, max. se dotkla dne 22.11. (přes poledne) 10 



°C. Poslední tři listopadové dny polojasno s teplotou od -4 °C, dopoledne do 0 °C odpoledne. 
PROSINEC.  První čtyři dny v měsíci slunečné, ale s ranní teplotou do -9 °C. Mírné oteplení přes 
den od slunného čtvrtka 8.12. při teplotě od 0 °C do 9 °C (10.12.) V pondělí při teplotě 6 °C déšť. 
Vánoce tohoto roku byly „na blátě“, 25. 12. při denní teplotě do 4 °C dokonce pršelo, a stejně tak i 
27.12. slabý déšť, kdy přes den teplota dosáhla 5 °C. V posledních dnech roku 2016 (od 29. do 
31.12.) slunečno, teploty začaly dosahovat mínusu: od -2 °C dne 29.12. do -10 °C dne 31.12.  

VIII.  ZAJÍMAVOSTI – místního i celospolečenského významu 

TOULAVÁ KAMERA, pořad na ČT 1. 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 
mnoha 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. V neděli 3. dubna 2016 bylo možné se s Toulavou 
kamerou mimo jiné podívat k nám - do Proškova mlýna v Poteplí. V televizní reportáži redaktorky 
Hany Skálové a kameramana Oldřicha Straky se Proškův mlýn v plné své nádheře díky „Toulavce“ 
dostal k televizním divákům po celé republice. Jednalo se o zajímavé představení tohoto 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 koupaliště v Poteplí a také vysvětlil, proč se říká „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 ale 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. 

DIVOČÁCI. I v okolních lesích přetrvává přemnožení divokých prasat, které jak lesy, tak i jejich 
okolí devastují. Začátkem roku divočáci zdevastovali velkou část nové výsadby na obecní louce 
naproti ČOV, proto byl následně na rozhraní tohoto pozemku s lesem aplikován pachový ohradník, 
který má jak divočáky, tak i ostatní lesní zvěř odradit od případné další „návštěvy“ louky. Při bližší 
prohlídce poničené výsadby bylo opakovaně nalezeno suché pečivo. Nezbývalo než věřit, že se do 
tamního terénu dostalo jen náhodou, že nešlo o něčí úmysl, jak sem přilákat divočáky.     

MIGRACE. Začátkem roku 2016 byly v denním tisku zveřejněny čísla migrantů, kteří v roce 
předcházejícím přišli přes jih Evropy do Spolkové republiky Německo a v evropských státech 
žádají povětšině o azyl. V roce 2015 do Německa dorazilo 1 091 894 migrantů. Nejvíce bylo 
Syřanů – téměř 430 tisíc, útočiště zde hledalo 154 tisíc Afgánců a 121 tisíc Iráčanů. Z Albánie 
přišlo 70 tisíc a z Kosova 33 tisíc žadatelů o azyl. Celkový počet přistěhovalců byl tak nejvyšší od 
začátku jejich registrace v roce 1950. Zjištěno, že až tři pětiny imigrantů, kteří pronikli do zemí EU, 
nemají na azyl nárok.    

NÁRŮST POČTU OBYVATEL ČR. Česká republika vstupovala do Nového roku s 10 553 843 
obyvateli. Počet obyvatel tak ve srovnání s předcházejícím rokem 2015 vzrostl o 15 568 obyvatel, 
a to i s přihlédnutím, že v ČR zemřelo více lidí (+111 173) než se narodilo (*110 764). Za přírůstek 
tedy může hlavně zahraniční migrace (34 922, zejm. Slováků a Ukrajinců), ačkoliv byla nižší než o 
rok dříve.  

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY. Platba platební kartou se pro naprostou většinu Čechů v r. 2016 
stala každodenní praxí. Na rozdíl od let minulých oni už takto běžně platí nákupy u obchodníků bez 
ohledu na vyšší částky. Platby kartou navíc přijímá také stále více prodejen „menších“. Obliba 



bezhotovostního placení drobné obchodníky kvůli konkurenčnímu boji nutí k instalaci platebních 
terminálů. A to i přes to, že své bance za každou platbu odvádějí nemalé poplatky.   

ON-LINE POKLADNY. Půl roku slovních bitev ve Sněmovně o elektronické evidence tržeb je 
minulostí. Dne 10. 2. 2016 zákon schválila Poslanecká sněmovna a ten potom zamířil do Senátu a 
k prezidentovi. Česká republika se tak zařadila mezi většinu zemí EU, kde již některá z forem 
evidence tržeb funguje. EET směřuje na „boj s šedou ekonomikou“ a daňovými úniky. Jako první 
se dotkla restaurací a hospod; od podzimu 2016 systém začal fungovat tak, že každá hotovostní 
tržba podnikatele v okamžiku zaplacení byla zaevidována prostřednictvím internetu v centrálním 
datovém úložišti Finanční správy a jako potvrzení byl zaslán zpět unikátní kód, který podnikatel 
uvedl na účtenku. Platby převodem z účtu na účet nebo formou inkasa EET nepodléhají.  

BREXIT. Dne 24.6. 2016 „Britové práskli dveřmi!“ Výsledek referenda o setrvání Velké Británie 
v EU skončil: pro brexit hlasovalo 51,9%, pro setrvání v EU necelých 48,1%. Referenda se celkem 
zúčastnilo 72,2% voličů. Skotsko, Severní Irsko a obyvatelé velkých aglomerací byli proti 
vystoupení z EU; přehlasoval je anglický venkov a také menší města. Libra v reakci na brexit 
klesla, propadlo se i euro.  

MZDY PRACUJÍCÍCH. ČSÚ informoval, že mzdy v ČR rostou! Více peněz v peněženkách 
nacházejí zaměstnanci ve všech oborech. Průměrná hrubá měsíční mzda v závěru minulého roku 
(v meziročním srovnání) stoupla o 1 046,- Kč na 28 152,- Kč. Je to nejrychlejší nominální růst 
mezd od roku 2009.  

SLEDOVANÉ SPORTOVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2016 (prostřednictvím celostátních sdělovacích 
médií). V únoru v americkém Presque Isle biatlonistka Gabriela Soukalová předvedla „parádní 
představení“, když slavila dvanáctý titul v kariéře – první místo ve Světovém poháru. V březnu 
v Berlíně rychlobruslařka Martina Sáblíková obhájila titul Mistryně světa ve víceboji.  Na 80. MS 
v ledním hokeji v květnu česká reprezentace skončila na šampionátě v Rusku již ve čtvrtfinále, 
když podlehla mužstvu USA 1:2, ale až po nájezdech. Vítězem se stalo mužstvo Kanady. Naši 
fotbalisté na ME (EURO 2016) ve fotbale na francouzských trávnících obsadili poslední místo ve 
skupině D, ve které remizovali s vítězem skupiny Chorvatskem 2:2, prohráli se Španělskem 0:1 a 
s Tureckem 0:2; z dalších bojů tak byli vyřazeni. Vítězem MS se stalo Portugalsko před pořádající 
Francií. XXXI. Olympijské hry probíhaly v brazilském městě Rio de Janeiro se zahájením 5.8 a 
s ukončením 21.8. 2016. Zúčastnilo se jich 11 303 sportovců z 206 zemí s národním olympijským 
výborem. Olympiádu ovlivnil virus ZIKA, kvůli kterému do RIA nepřijelo několik sportovců; např. 
z ČR tenisté T. Berdych a K. Plíšková. Bilance českého olympijského týmu: 1 zlatá medaile – 
judista do 100 kg Lukáš Krpálek, 2 stříbrné – kajakář Josef Dostál a biker (horská kola) Jaroslav 
Kulhavý, a 7 bronzových – mezi nimi i oštěpařka Barbora Špotáková, bydlištěm v Unhošti.     

Projednáno bude na schůzi zastupitelstva obce Malé Kyšice dne 20. prosince 2017. 
Předkládá: Jan Kuna, starosta obce. Zpracoval v měsících říjen-listopad 2017:  Mgr. Miroslav 
Oliverius, kronikář obce                       


