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RODÁCI VERSUS „NAPLAVENINY“
Každý se někde narodil a zde - v tom
místě, povětšině „doma“ - se stal rodákem.
Od druhé poloviny padesátých let minulého
století se začalo masově rodit v nemocnicích,
proto tam narozený občan má ve své
dokumentaci úředně zaznamenáno místo
narození shodné s místem sídla nemocnice.
Jenže tento novorozenec potom z nemocnice
následuje svoji matku do místa jejího trvalého
bydliště, a právě zde je automaticky také, i
když už ne úředně, považován za „rodáka“.
Přestěhuje-li se během svého života jinam,
tedy změní-li si svůj trvalý pobyt do jiné obce, stává se z něj, jak s oblibou jeho noví
sousedé ještě po mnoho letech zdůrazňují, „naplavenina“. A protože se lidé stěhovali,
stěhují (a stěhovat i budou) zůstává otázkou, zda časem v našich obcích nakonec
nepřevládly (co do počtu trvale bydlících obyvatel) ony naplaveniny nad místními
rodáky?
Český statistický úřad s odkazem na výsledky celostátní akce „Sčítání lidu,
domů a bytů 2011“ zpracoval studii, podle které rodáci tvoří v průměru polovinu
obyvatel obcí. Větší obce, především města s více městskými čtvrtěmi, mají podíl
rodáků větší, protože i zde se sice místní stěhují, ale často zůstanou na území své
rodné obce (např. přestěhují se do jiné městské čtvrti). Naopak nejmenší obce mají
rodáků v průměru pod 45 % obyvatel. V celostátním měřítku musíme brát však na
zřetel historický vývoj, neboť v České republice je stále patrný vliv poválečného
odsunu původního německého obyvatelstva a následného osídlování pohraničí
obyvatelstvem z vnitrozemí. Svoji stopu na stěhování obyvatel dodnes zanechalo i
rozsáhlé stěhování za prací do oblastí těžby uhlí a těžkého průmyslu. Podle
demografů jsou stávajícími příčinami stěhování lidí: dostupnost práce ve velkých
městech, ale také dostupnost bydlení v jejich zázemí. Tento jev je možný pozorovat
např. v okolí Prahy, kde vyrostla satelitní sídliště; mezi rodáky zde převládají jen
nejmladší generace, tedy děti dnešních třicátníků a čtyřicátníků.
Naproti tomu Slovácko a Vysočina, to jsou dvě oblasti, kde lidé žijí nejčastěji ve
své rodné obci a opustí ji jen v necelé třetině případů. Na Chomutovsku a Mostecku je
poměr opačný. Na podílu rodáků má v obcích vliv několik faktorů: dostupnost práce,
možnost vzdělání a kvalitní bydlení, a také trend stěhování lidí z center velkých měst
do jejich zázemí, jakož i vztah rodáků k místním tradicím, možná i k náboženství.
Nechme teď mluvit statistické údaje: v Malých Kyšicích je poměr rodáků a nerodáků 25,7 : 74,3 %, u našich sousedů v Bratronicích 43,0 : 57,0 %, v Horním
Bezděkově 32,3 : 67,7 %, v Chyňavě 49,4 : 50,6 %. Pro porovnání si ještě uveďme

sledovaný poměr v okresním městě Kladně 49,2 : 50,8 % s tím, že podkladem pro
zpracování tohoto komentáře byly údaje ČSÚ – http://interaktivni.rozhlas.cz/rodaci/.
Miroslav Oliverius, kronikář obce

Zprávy z radnice
V sobotu 17. března 2018 pořádá obec Malé Kyšice ve spolupráci
s Labyrintem – Střediskem volného času, vzdělávání a služeb Kladno
v sálu restaurace LIKA od 15.00 hodin DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL. Děti
se mohou těšit na zábavné odpoledne plné her, soutěží i tance.
(skk)
V dubnu bude zahájena sezóna VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ. Hřiště bude přístupné
v období duben – srpen v době od 8.00 do 21.00 hodin, v září a říjnu od 9.00 do 19.00
hodin a v listopadu od 9.00 do 16.00 hodin. Zamluvení hřiště či zapůjčení sportovního
vybavení (míčů a sítí) lze domluvit u správce hřiště, paní Veroniky Kunové, na
telefonním čísle 723 484 533.
(kuj)
Jarní svoz VELKOOBJEMOVÉHO a NEBEZPEČENÉHO ODPADU připadá na neděli
13. května 2018. Nově bude před ČOV Malé Kyšice jednorázově přistaven i kontejner
na svoz BIOODPADU. Svoz probíhá od 9.00 hodin do naplnění kontejnerů (nebo
nejpozději do 12.00 hodin). V 9.00 hodin bude před vstupem do prostoru ČOV sraz
dobrovolníků, kteří by se rádi zapojili do úklidu okolí obce. Na místě obdrží pytel na
odpad a instrukce k úklidu. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají!
(kžp)
Připomenutí změn v nakládání s odpadem:
Kontejner na ŽELEZNÝ ODPAD, umístěný ve sběrném místě u ČOV, je přístupný od
března do konce listopadu, a to každou první sobotu v měsíci od 15.00 do 16.00
hodin. V roce 2018 se jedná o tyto soboty: 3. 3., 7. 4., 5. 5., 2. 6., 7. 7., 4. 8., 1. 9.,
6. 10., 3. 11. Jiný termín lze domluvit na obecním úřadě.
(kžp)
Na svoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU byly nově zavedeny měsíční známky. Měsíční
svoz je v roce 2018 realizován v následujících termínech: 1. 1., 29.1., 26. 2., 26. 3.,
23. 4., 21. 5., 18. 6., 16. 7., 13. 8., 10. 9., 8. 10., 5. 11., 3. 12., 31. 12.
(kuj)
Došlo ke zrušení sběrného místa na ukládání odpadů rostlinného původu. Místo toho
byl zaveden přímý svoz BIOODPADU z domácností. Svoz probíhá v období od dubna
do října vždy 1 x za 14 dní (každé úterý v sudých týdnech) a výše poplatku činí 350,Kč za sezónu za 120 l nádobu a 450,- Kč za sezónu za 240 l nádobu. V roce 2018
proběhne svoz bioodpadu v následujících termínech: 3. 4., 17. 4., 1. 5., 15. 5., 29. 5.,
12. 6., 26. 6., 10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8., 4. 9., 18. 9., 2. 10., 16. 10., 30. 10.
V souvislosti s bioodpadem upozorňujeme na možnost VYZVEDÁVAT si NÁDOBY
NA SVOZ BIOODPADU, a to vždy v úředních hodinách obecního úřadu – pondělí
15.00 – 17.00 hodin a středa 16.00 – 18.00 hodin.
(kžp)

ODEŠLA S HLASEM ZVONU
Dne 23. prosince 2017 zemřela paní Jiřina Křenková z ulice Hlavní v Malých
Kyšicích. Čest její památce!
(skk)

VÝSTAVBA IN-LINE DRÁHY
Na pozemku naproti ČOV Malé Kyšice postupně vyrůstá areál, jehož účelem je
nabídnout občanům naší obce možnost trávit volný čas aktivním způsobem i
odpočinkem. V uplynulých letech bylo za pomoci finančního příspěvku vystaveno
víceúčelové hřiště, následovala výsadba izolační zeleně a oplocení celého areálu, což
bylo nutné z důvodu zamezení vstupu divočáků na pozemek. A konečně v loňském
roce přibyly herní prvky pro děti od 3 do 14 let.
V rámci dalšího rozšiřování možností sportovního vyžití u nás v obci, plánuje
obec v polovině letošního roku vystavět na pozemku naproti ČOV Malé Kyšice in-line
dráhu. Jedná se o oválnou in-line dráhu o délce cca 240 metrů. V současné době je
vybrán zhotovitel dráhy a bude podána žádost o částečné financování prostřednictvím
dotace. Hotová in-line dráha by měla sloužit naším občanům na podzim letošního
roku.
Náhled areálu

(kuj)

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
KONANÁ VE DNECH 12. – 13. LEDNA
2018
Porovnání celostátních výsledků I. kola s výsledky ve vol. okrsku Malé Kyšice
Počet
okrsků
ČR 14 866
MK
1

Voliči ve
volič.
sezn.
8 366 433
383

Vydané
obálky
5 180 290
291

Volební
účast v
%
61,92
75,98

Č. Kandidát: příjmení, jméno,
Pol.
titul
příslušn.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Topolánek Mirek, Ing.
Horáček Michal, Mgr., Ph.D.
Fischer Pavel, Mgr.
Hynek Jiří, PNDr.
Hannig Petr, Mgr.
Kulhánek Vratislav, Ing.,
Dr.h.c.
7. Zeman Miloš, Ing.
8. Hilšer Marek, MUDr.,Bc.,
Ph.d.
9. Drahoš
Jiří,prof.,Ing.,DrSc.,dr.h.c.

BEZPP
BEZPP
BEZPP
REAL
Rozumní
ODA

Odevzdané
obálky
5 177 238
291
Česká
republika
počet hlasů
221 689
472 643
526 694
63 348
29 228
24 442

Platné
Platné
hlasy
hlasy v %
celk.
5 148 141
99,44
290
99,66
ČR
v%

04,30
09,18
10,23
01,23
00,56
00,47

M.
Kyšice
poč.
hlasů
15
36
29
02
02
01

MK
v%

05,17
12,41
10,00
00,68
00,68
00,34

SPO
BEZPP

1 985 547 38,56
454 949 08,83

84
27

28,96
09,31

BEZPP

1 369 601 26,60

94

32,41

Porovnání celostátních výsledků II. kola s výsledky ve vol. okrsku Malé Kyšice
Počet
okrsků
ČR 14 866
MK
1

Voliči ve
volič.
sezn.
8 362 987
386

Vydané
obálky
5 569 665
299

Č.

Kandidát: příjmení,
jméno, titul

7.
9.

Zeman Miloš, Ing.
Drahoš
Jiří,prof.,Ing.,DrSc.,dr.h.c.

Volební
účast v
%
66,60
77,46

Pol.
příslušn.

SPO
BEZPP

Odevzdané
obálky
5 567 627
299

Platné
Platné
hlasy
hlasy v %
celk.
5 554 596
99,77
298
99,67

Česká
ČR
M. Kyšice MK
republika
v % poč.hlasů v %
počet
hlasů
2 853 390 51,36
113 37,91
2 701 206 48,63
185 62,08

Zpracováno z materiálů ČSÚ – volba prezidenta ČR.
Starosta obce děkuje všem malokyšickým voličům, kteří svým aktivním
přístupem napomohli k úspěšnému průběhu „prezidentských“ voleb v obci, a dále
děkuje členkám okrskové volební komise ve složení: předsedkyně Eva Kunová,

členky Věra Doušová, Klára Davidovičová, Petra Fričová a zapisovatelka Ing. Lenka
Markupová za splnění všech volebních úkolů.
(kuj)
Z minulosti obce

STALO SE PŘED 99 ROKY!
Dne 23. února 1919 členové přípravného výboru v Malých Kyšicích
připravili ustavující schůzi, ze které vzešla Tělocvičná jednota SOKOL; stalo se
tak před 99 lety! Dne 11. května 1919, tedy brzy tomu bude také 99 let, měla
rovněž podchytit sportovní život v Malých Kyšicích Dělnická tělocvičná jednota
(DTJ). Přestože Malé Kyšice v první polovině 20. století byly, co se počtu obyvatel
týká, méně početnou obcí, tak až do konce měsíce října 1935 zde vedle sebe působily
dvě tělocvičné organizace. Při příležitosti uvedených výročí asi bude namístě přiblížit
si - alespoň v krátkosti - působení jmenovaných tělocvičných organizací v naší obci, a
to i s přihlédnutím ke skutečnosti, že ani jedna z nich se „nedožila“ naší doby.
Předesíláme však, že k činnosti malokyšické DTJ se mnoho podkladů nedochovalo.
Informací jak o dění, tak i o členech Sokola máme k dispozici podstatně více, a to díky
vstřícnému přístupu br. Miroslava Davida, t. č. starosty Sokolské župy Budečské
(SŽB). V následujících pěti číslech našich Ozvěn plánujeme – na pokračování –
zveřejnit tuto zapomínanou sportovní minulost malokyšické provenience. Zároveň se
dovolujeme obrátit se žádostí na starousedlíky o případné zapůjčení (pokud by
dohledali v pozůstalostech svých dědečků a babiček) jakýchkoliv písemných dokladů
nebo fotografií, které by se vázaly k TJ SOKOL nebo DTJ v naší obci. Dnes tedy
začínáme:

ZALOŽENÍ T.J. SOKOL
Podle obecní spisové dokumentace, jak bylo již výše uvedeno, se dne 23.
února 1919 měla z podnětu V. Štěpánka a V. Šmída konat ustavující valná hromada
TJ SOKOL Malé Kyšice, při které byla tělocvičná jednota jednak ustavena, ale musel
z ní i vzejít úkol pro zpracování stanov, které jako příloha žádosti o povolení činnosti
se zasílaly okresní správě politické do Kladna. Dle podkladů sokolské župy se za den
založení malokyšického Sokola považuje 23. březen 1919, podle místních záznamů
až 28. červenec 1919, kdy asi mělo být žadateli doručeno úřední povolení činnosti. Ať
tak, či onak, rok 1919 je bezpochyby rokem, ve kterém malokyšická TJ SOKOL začala
existovat. Z podkladů SŽB je doloženo, že dne 23. 2. 1919 se v Malých Kyšicích
konala ustavující valná hromada za přítomností 65 členů a členek. Br. Pucholt
vzpomněl úmrtí br. Vydry (pozn.: František Vydra, 1890-1918, padl na ruské frontě) a
požádal shromáždění o projevení soustrasti povstáním. Při volbách byli zvoleni:
starostou V. Štěpánek, místostarostou V. Horák st., osm členů do výboru: Karel
Pinkner, Břetislav Ploch, Adolf Pucholt, V. Šmíd st., Jan Horák st., Karel Šíma,
Antonín Štětka a sestra Lábová, revizory účtů Josef Vydra ml. a Josef Pinkner.
(Poklačování příště. – oli)

Zajímavost z Unhošťska

PŘÍBĚH SOUSOŠÍ „KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA VZDĚLÁNÍ“
Josef Klimeš (1928-2018)
V Praze, tři dny před svými 90. narozeninami, dne 12. ledna 2018 zemřel
akademický sochař Josef Klimeš, autor sousoší „Každý má právo na vzdělání“ na

náměstí T. G. Masaryka v Unhošti. Jmenovaný, rodák z Měřína na Žďársku, v roce
1947 maturoval na reálném gymnáziu ve Velkém Meziříčí. Po absolvování Akademie
výtvarného umění v roce 1954 (ateliér Jana Laudy) následovala vojenská základní
služba. Ihned po jejím skončení byl
profesorem Laudou vyzván k účasti na
práci pro připravovaný československý
pavilon na světové výstavě EXPO 58
v Bruselu. Josef Klimeš pro tuto výstavu
připravil drobnou bronzovou plastiku
zamilovaného páru, která se později stala
předlohou pro zvětšené kamenné sousoší
v Unhošti. Při přípravě realizace v Unhošti
sehráli podstatnou roli historik umění a
pracovník Státní památkové péče PhDr.
Josef Kopeček a funkcionáři MNV v Unhošti
předseda F. Špinka a tajemník J. Dostál.
Původním záměrem představitelů města
bylo
zaplnit
„osiřelý
piedestal“
po
odstraněné bronzové soše T. G. Masaryka
na tehdy již přejmenovaném náměstí
Antonína
Zápotockého.
Jedním
z navrhovaných námětů byla socha Anny
proletářky podle hlavní postavy z díla Ivana
Olbrachta. Josef Kopeček přišel s jiným,
vhodnějším řešením.
Název sousoší
vycházel z jednoho z článků tehdejší socialistické ústavy, který stanovoval, že „Každý
má právo na vzdělání“, což tematicky korespondovalo s budovami škol okolo náměstí.
Stávající úprava náměstí však nevyhovovala, proto byl novým architektonickým
řešením podstavce pomníku včetně úpravy okolí v prostoru náměstí pověřen
funkcionalistický architekt František Maria Černý (1903-1978).
Vlastní sochařské práce na unhošťském pomníku odvedl Josef Klimeš, kdy se
sekáním mu vypomohl sochař Čestmír Medruňka (*1935). Osazování pomníku
probíhalo dva měsíce před slavnostním odhalením. Dne 20. listopadu 1961 proběhla
ještě živá diskuse s aktéry realizace a samotné slavnostní odhalení pomníku se
uskutečnilo 3. prosince 1961. Unhošť tak dostala zajímavě pojaté, unikátní dílo, které
nemá v širokém jejím okolí obdoby. Uveďme si, že modelem pro „bruselské“ bronzové
sousoší byla profesorka a bývalá herečka Milena Glogarová (*1937) a sochař Václav
Frýdecký (1931-2011). Unhošť úmrtí akademického sochaře Josefa Klimeše
vzpomněla v únorovém čísle svých „Unhošťských listů“ obsáhlým a především
zajímavým pojednáním Mariana Kruckého, ze kterého bylo čerpáno i pro obsah tohoto
příspěvku.
(oli)
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