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Sochy světce Jana Nepomuckého jsou 
rozsety jak po celých Čechách, tak i ve světě. 
Podíváme-li se kolem sebe, tedy do měst a obcí, 
ležících v našem okolí, jeho kamenná socha např. 
stojí mezi unhošťským kostelem a farou, ta v 
sousedství doberské kaple Nalezení sv. Kříže je 
z roku 1706 a je nejstarší kamennou svatojanskou 
sochou na Kladensku; sem však byla instalována 
teprve v roce 1970. (Původně stávala na 
kladenské hlavní třídě, v poválečné euforii dne 5. 
července 1919 došlo k jejímu stržení, ale naštěstí 
skončila v depozitáři muzea. Dnes v Kladně na 
třídě TGM stojí její kopie.) V Doksech mají sv. 
Janu Nepomuckému zasvěcenu kapli. Od neděle 
20. května tohoto roku máme sv. Jana 
z Nepomuku i u nás - v Poteplí. Klademe si 
otázku, jak a proč zrovna do Poteplí se mohl 
dostat?       

Za všechno může kmen potepelské lípy, 
který získal místní chatař a řezbář Jaroslav 
Davídek. Přivedl jej na myšlenku vytvořit sochu 
sv. Jana Nepomuckého a umístit ji do kapličky u 
mostu přes potok Kačák. S realizací této myšlenky 
mu pomohli dobří lidé: Patrik Jílek, MUDr. Michal 
Jurovčík, Vít Kindl, Jiří Malec, Vladimír Mašek a 

Jaroslav Voldřich. Z uvedeného vyplývá, že se jedná o řezbářskou práci, umístěnou 
ve zděné novostavbě kapličky, která stojí hned za potepelským mostem při cestě na 
Roučmídu.  

V přítomnosti necelé stovky diváků dne 20. května 2018 sochu i kapličku 
vysvětil administrátor římskokatolické farnosti v Unhošti P. ThDr. Gabriel Rijad 
Mulamuhič, Ph.D., O. Cr. Pan farář při té příležitosti vzpomněl životní příběh Johánka 
z Pomuku, později uctívaného jako sv. Jan Nepomucký, seznámil přítomné s důvody, 
pro které byl v roce 1721 papežem Inocencem XIII. blahořečen a následně v roce 
1729 papežem Benediktem XIII. svatořečen. Sv. Jan Nepomucký je mimo jiné 
patronem Česka, ale i loďařů, vorařů a mlynářů, proto se jeho sochy nachází přímo na 
mostech nebo blízko vodních toků. Postavení kaple v Poteplí - nedaleko potoka 
Kačáku a navíc mezi dva mosty, je proto zcela namístě. Socha, vytvořená řezbářem je 
překrásná, do detailu propracovaná, zaslouženě budí pozornost všech tudy 
procházejících (i projíždějících). Dobrá myšlenka, stejně tak i odborně provedené 
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práce při stavbě kaple se zdařily, proto neopomeňme Poteplí navštívit a přesvědčit se 
na vlastní oči.  Mne při pohledu na výsledné řezbářské Davídkovo dílo, nechráněné 
kovanou mříží nebo elektrickým proudem napadá následující přání: 
„Svatý Jane z Nepomuku, ochraňuj nás, zdejší vody i sebe! Pokud zloděj na Tebe 
stáhne ruku, nechť nepřijme ho nebe!“                    Miroslav Oliverius, kronikář obce 
 
Glosa ke sv. Janu Nepomuckému: Jan z Pomuku se narodil kolem r. 1340. O místě 
jeho narození nebylo nikdy pochyb, jde zcela jistě o tehdy trhovou ves Pomuk (pozn. 
dnešní město Nepomuk) s raně gotickým kostelem sv. Jakuba. Zde při tomto farním 
kostele byla kolem r. 1344 zřízena škola, ve které Jan získal vzdělání. Následně na 
Vysokém učení v Praze patřil mezi nejlepší žáky. Následovala jeho profesní cesta: r. 
1369 byl veřejným notářem v Praze, r. 1380 oltářníkem v katedrále sv. Víta, v letech 
1383-1387 absolvoval studia církevního práva na univerzitě v italské Padově, r. 1387 
se uvádí kanovníkem u sv. Jiljí a doktorem dekretů, r. 1389 kanovníkem vyšehradské 
kapituly, dále generálním vikářem arcibiskupa pražského ve věcech duchovních. Dne 
26. 8. 1390 vyměňuje své farářství u sv. Havla za úřad arcijáhena žateckého. Dostává 
se do sporu s králem Václavem IV. a dne 20. 3. 1393 umírá na mučidlech, jeho tělo 
bylo svrženo z kamenného mostu do Vltavy. Až dne 17. 4. t. r. bylo zachyceno na 
pravém břehu Vltavy, vyzvednuto a pohřbeno cyriky v nedalekém jejich klášteře – 
v kostele sv. Kříže. Dne 31. 5. 1721 papež Inocenc XIII prohlásil Jana Nepomuckého 
za blahoslaveného, dne 19. 3. 1729 papež Benedikt XIII. jej prohlásil za svatého. 
Ostatky sv. Jana Nepomuckého byly vyzdvihnuty a jsou uloženy v chrámu sv. Víta. 
Jmenovaný je patronem Česka, Bavorska, loďařů, vorařů, mlynářů, duchovních, cti a 
zpovědního tajemství, proti vodnatosti. Projevem jeho úcty a vážnosti k jeho osobě 
jsou stovky soch, umístěných převážně na mostech nejen v našich zemích, ale i 
v zahraničí. Lze ho rozpoznat podle atributů: pěti hvězd kolem hlavy, kříže v ruce, 
palmového listu a někdy i s prstem přes ústa.                       (podle cs.wikipedia – oli) 

 
   

Zprávy z radnice  
 

Obec Malé Kyšice děkuje všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu 
DĚTSKÉHO DNE v sobotu 2. května 2018 a dále děkuje spolku 
UNHfree.net, který poskytl věcné dary pro děti.             (kuj)  
 
V květnu t. r. byla okolo víceúčelového hřiště vystavěna IN-LINE 
DRÁHA. Od svého dokončení je hojně využívána a bohužel již došlo i 
k jejímu poničení. Navíc se někteří spoluobčané domnívají, že zákazy jsou od toho, 
aby se porušovaly. S takovým názorem ani chováním zásadně nesouhlasíme. Jsou 
stanoveny podmínky pro vstup do víceúčelového areálu, včetně zákazu vstupu se 
psy. Tyto podmínky musí být v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví dodržovány.   (kuj) 
 
Dne 13. 6. 2018 v 17,45 hod. byl z malokyšické návsi odstartován I. HORSKÝ BĚH 
NA KLADENSKU s cílem na Vysokém vrchu (délka trati 2,8 km). Dle sdělení hl. 
organizátora Jiřího Bena Pucholta běhu se zúčastnilo 83 závodníků (včetně žen). 
Zvítězil v čase 0:12:09 min. Vít Hlaváč (*1997) v barvách AC Tepo Kladno, který 
soutěžil v kategorii A-muži do 39 let. Z žen byla nejrychlejší s časem 0:16:10 min. 
Jitka Šulcová (*1974), závodnice Maratónu klub Kladno, která startovala v kategorii 
G-ženy do 44 let.                                                            (skk)    
 
Letošní suché počasí dává optimální podmínky pro namnožení se lýkožrouta 
smrkového, lidově nazývaného KŮROVEC. Suché vzrostlé, tedy napadené, stromy se 
objevují i v malokyšických zahradách (např. v ulicích Zahradní, Osadní ad.) 



Upozorňujeme všechny majitele napadených stromů na nutnost zamezení dalšího 
rozšiřování kůrovce, a to pokácením těchto napadených stromů a rozřezáním dřeva 
na max. 30 cm dlouhé špalky a jejich rozštípnutím na polovinu.                             (kžp) 
 
Společnost AVE Kladno s.r.o., která sváží odpad z naší obce, vyzývá všechny majitele 
pozemků, aby zajistili OŘEZ VĚTVÍ tak, aby byl zajištěn bezproblémový průjezd 
svozového vozu. Problematické jsou zejména ulice Osadní, Lipová a Lesní.  (kžp) 
 
Ve dnech 2. a 4. července 2018 bude OBECNÍ ÚŘAD v Malých Kyšicích uzavřen 
z důvodu čerpání řádné dovolené.         (mal) 
 
STAROSTI NAŠEHO STAROSTY. Od přelomu měsíců květen – červen t. r. 
dostávám telefonické podněty i osobně podané stížnosti na OÚ ohledně parkování 
kamionů při vjezdu do obce v Zahradní ulici. S dopravcem jednáno, slibuje 
neparkovat, neplní! Jsou obce, o městech nemluvě, ve kterých těžká přepravní vozidla 
nezaparkují, ba jsou omezena zákazem do takové obce vjet. Naše obec prozatím 
parkování těchto vozidel tolerovala, ale teď musí přijmout opatření, která se však 
nebudou líbit majitelům i jiných zaparkovaných nákladních vozidel. A ještě krátce 
k parkování osobních motorových vozidel: Nejsme Praha, abychom pro parkování 
osobních aut vyčleňovali parkovací zóny, ale musím se pozastavit u názoru několika 
spoluobčanů, ba i těch, kteří u nás pobývají jen sezóně: „Chodník patří obci, tak ať se 
o něj stará, ať ho uklízí …!“ Nic proti tomuto jejich názoru nemohu namítat, jen mě 
překvapuje, že na obecním chodníku denně mají zaparkováno své auto (někde je jich 
i víc) a vůbec jim nevadí, že i parkováním ne svůj, ale „obecní“ chodník znečišťují, 
znehodnocují, a to bez ohledu na to, že chodci musí procházet po vozovce. Prostě 
stále platí lidová moudrost: „Kdo s čím zachází, s tím i schází!“              
         Jan Kuna, starosta obce 
 

 
 
 
 

Dne 10. dubna t. r. oslavila své 90. narozeniny paní Jaroslava Hemerková 
z ulice Hlavní v Malých Kyšicích a 14. dubna t. r. oslavila stejné životní výročí paní 
Marie Barcalová z ulice Skalní. K uvedeným výročím jim popřáli zástupci obce. 
Dodatečně přejeme oběma jubilantkám prostřednictvím Ozvěn štěstí a zdraví do 
dalších let.                           (skk) 
 
 

P O Z V ÁN K A 
 

V zastoupení obce MALÉ KYŠICE si dovoluji pozvat všechny malokyšické 
spoluobčany na 23. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, 

které se bude konat v restauraci „LIKA“ v Malých Kyšicích 
ve středu dne 27. června 2018 od 18.00 hodin. 

*  *  * 
Zahájení * Změna rozpočtu roku 2018 * Účetní závěrka a výsledek hospodaření 

obce za rok 2017 * Závěrečný účet obce za rok 2017 * Stanovení počtu zastupitelů 
na volební období 2018 - 2022 * Darovací smlouva na část pozemku parc. st. č. 

132 v k. ú. Malé Kyšice * Prodej částí pozemku parc. č. 506/2 v k. ú. Malé Kyšice * 
Návrh na usnesení * Různé a diskuse * Závěr 

Jan Kuna, starosta obce 

BLAHOPŘEJEME 



Z minulosti obce 
 
 
 

V květnu letošního roku 
uběhlo 99 let od události, o 
které se ve Věstníku 
Sokolské župy Budečské 
zmiňuje (pravděpodobně 
zapisovatel malokyšické 
sokolské TJ Karel Pinkner) 
– o slavnosti sázení lip 
Svobody. Dnes přesně 
nedokážeme určit, o které 
lípy se v obci jednalo; 
autor místo vysazení lip 
neuvádí, ale v příspěvku si 
postěžoval: „Ač slavnost 
byla ujednána dřív a na 

plakátech všechny korporace zvány, pořádala zdejší Dělnická tělocvičná jednota ten 
samý den podobnou slavnost na svůj vrub. Ptám se všech uvědomělých lidí: Bylo toho 
třeba? Jest třeba ukazovati tak ostentativně, jak pracujeme si obapolně do rukou? Jak 
vyzněla by slavnost ta, kdyby postupováno bylo společně! Způsobem takovým 
nepřijdeme nikdy ku sblížení. Ptáme se, kdo tím vinen? To jsou čistě místní poměry, 
kterých i taková nepolitická slavnost zneužívána jest k rozkolu v obci. Dělat vzdory 
někomu neosvědčilo se nikdy, kdo seje vítr, sklízí bouři! Založila-li se D.T.J., přejeme 
jí, ať prospívá, vždyť kráčí též za účely vznešenými, ale přestaňte s jednáním, jímž šíří 
se propast mezi lidem stále víc, aby pak nedala se překlenouti nikdy.“  
    Z příspěvku se dále dozvídáme, že místním sokolstvem připravená slavnost se 
zdařila „skvěle“, a to i přes nepřízeň počasí. Děvčata - „Žačky“ - vystoupila s 
„vhodnými“ básněmi a bratr učitel Rosol vyložil „pěknou přednáškou“ účel pořádání 
slavnosti. Konstatováno, že všichni přítomní si přáli, aby zasazené lípy rostly. A s nimi 
zároveň, aby rostla touha: všeobecným přičiněním docílit zdárného rozvoje republiky 
Československé!                                                                  (Pokračování příště – oli) 
 
Hádanka na prázdniny 

Pro zpestření tohoto čísla Ozvěn přinášíme hádanku, kterou dokázali správně 
zodpovědět naši předkové v době, kdy ještě chodili do obecné školy. Dokážeme to i 
my? 
Otec dal svým třem synům 7 prázdných, 7 plných a 7 napoloplných sudů vína 
s tou podmínkou, aby se o ně rozdělili tak, aby nejen stejně mnoho vína, ale i 
stejný počet nádob každý dostal. Ale plné ani napoloplné sudy se nesměly 
vytáčet. Jak to udělali? 
Správná odpověď v příštím čísle (nebo k nalezení v Listu našich dětí, č. 19, ročník 
1932)                 (oli)                        
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