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Dne 28. října tohoto roku uplyne sto let od 
vzniku Československé republiky. S nostalgií otevírám 
třicet let staré číslo Malokyšických ozvěn z října-
listopadu 1988, do kterého jsem tehdy vepsal 
následující řádky: „28. říjen 1918 se stal mezníkem 
v našich dějinách, kdy došlo k národnímu osvobození. 
Jednalo se o naše vytržení z habsburské říše, ze 
svazku, který nám byl až příliš těsný. Jednalo se o 
obnovení národního státu, nyní už nejen Čechů, ale i 
Slováků. 28. říjen však také znamenal novou formu 
státního uspořádání – monarchii nahradila republika.“ 
A potom jsem pokračoval tak, jak si to tehdejší doba 
žádala: „Dvacátému osmému říjnu v roce 1918 
bezprostředně předcházely události z října čtrnáctého, 

kdy mnoho nechybělo a moc ve státě převzala revoluční dělnická třída. Tato reálná 
možnost však zůstala nevyužita a do čela nově vzniklého státu buržoasie dosadila své 
zástupce: T. G. Masaryka, E. Beneše, K. Kramáře, A. Rašína. P. Šámala, A. Švehlu, 
M. Hodžu, V. Šrobára a další a republice vtiskla úplně jinou podobu – kapitalistickou.“ 
Pouhé vyjmenování, žádná velká oslava těch, kteří měli skutečnou zásluhu, ať 
v cizině nebo doma, na vzniku samostatného státu. Žádné velké ovace ani 
připomenutí zásluh prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue 
Masaryka. Toho jako jeden z prvních, o rok později - v listopadových dnech roku 
1989, připomněl a na jeho dílo se odvolal budoucí československý prezident Václav 
Havel. Bohužel i on se nakonec podílel na rozdělení Československa, čímž napomohl 
rozbourat to, co T. G. M. a „muži října 1918“ začali stavět. O půlnoci z 31. 12. 1992 na 
1. 1. 1993 společný stát Čechů a Slováků přestal existovat a oba svébytné národy se 
vydaly vlastní cestou.  

Dvacátý osmý říjen zůstává i tak v České republice státním svátkem. 
Připomínáme si s hrdostí sice neexistující stát, ze kterého ale vzešla, nebo jím 
alespoň prošla, dlouhá řada osobností – v podobě politiků, vědců, umělců, sportovců 
a dalších, kteří dokázali Československo zvýraznit nejen na mapě Evropy, ale i na 
mapě Světa.   

Podíváme-li se do minulosti naší obce, tak jen stěží si dnes dokážeme říjnový 
převrat roku 1918 představit ve zdejších  podmínkách. Zápisy do malokyšické obecní 
kroniky jsou vedeny od roku 1924. Proto až se šestiletým zpožděním tehdejší kronikář 
obce Josef Bohuslav napsal: „Dne 28. října 1918 padla pouta staleté poroby našeho 
národa a po temné noci nastal den svobody. V celém národě válkou a jejími bědami 
utrýzněném vzplanulo obrovské nadšení, jež vyjadřováno jásáním, zpěvem národních 
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písní a všeobecným sbratřováním. Ve zdejší obci v uvedené pondělí nebylo o 
událostech v Praze ani potuchy. Teprve v úterý 29. toho měsíce rozšiřována radostná 
novina a mnoho občanstva spělo do Kladna na tábor lidu. V listopadu a následujících 
měsících vraceli se z bojišť vojíni radostně vítáni svými drahými a známými. Všude 
rádi poslouchali, když vyprávěli o svých zkušenostech a utrpeních. Bohužel čtyři již 
nepřišli … Josef Anýž, Josef Šíma, Václav Vlček a František Vydra.“    
                                                                                   Miroslav Oliverius, kronikář obce 

 
Zprávy z radnice  
 
SVOZ BIOODPADU z domácností, který probíhá v období od dubna 
do října, bude v letošním roce bezplatně prodloužen ještě o jeden 
termín, a to v úterý 13. listopadu 2018. Upozorňujeme však, že v 
případě velmi nepříznivých klimatických podmínek nebude svoz 
uskutečněn. O případném konání dalšího svozu dne                           
27. listopadu 2018 budeme informovat prostřednictvím vývěsních 
tabulí a obecních stránek na internetu.              (kžp) 
 
Nedokončený volnočasový areál se opět stal terčem VANDALŮ. Na novém dřevěném 
přístřešku se objevily hanlivé nápisy a došlo také k úmyslnému poničení části oplocení 
areálu. Navíc dva chlapci nepochopitelně rozebrali nově položenou zámkovou dlažbu 
pod přístřeškem a vystavěli si z ní hradbu. Další neřestí jsou sprejem pomalované 
stromy v obci a v jejím okolí. Obecní úřad zná pachatele těchto činů a očekává, že 
přijdou v doprovodu svých rodičů řešit vzniklou situaci na obecní úřad.    (kuj) 
 
Tradiční obecní ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU se uskuteční v sobotu                 
1. prosince 2018. Akce začíná v 16.00 hodin na malokyšické návsi. Slavnostní 
rozsvícení proběhne v 16.45 hod. a bude mu předcházet vystoupení dětí z Mateřské 
školy Malé Kyšice. Stejně jako v minulých letech, může každý dobrovolně přispět 
k pohodové atmosféře celé akce tím, že přinese na ochutnávku drobné zákusky ze 
své kuchyně. Po celou dobu konání akce budou k dispozici horké nápoje.   (skk) 
 
V sobotu 8. prosince 2018 od 15.00 hodin srdečně zveme všechny malokyšické děti v 
doprovodu rodičů do restaurace LIKA na MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU. Na děti čekají 
soutěže o různé ceny i diskotéka. V závěru akce přislíbil účast i Mikuláš s andělem a 
čertem.              (skk) 
 
V souvislosti s konáním dětské mikulášské zábavy DĚKUJE obec JUDr. Luďku 
Chvostovi za POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU 10.000,- Kč na financování odměn 
pro děti.              (kuj) 
 
Obecní úřad obdržel informaci o tom, že se v obci POSTRÁDÁ nejméně osm 
KOČIČÍCH DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ. Pokud by někdo měl o ztracených kočkách 
jakékoliv informace (včetně podezření), nechť je sdělí obecnímu úřadu. Oznamovatel 
se domnívá, že někdo z místních občanů je nesnášenlivý k těmto "kočičím 
mazlíčkům" a záměrně je odchytává, či snad jim i ubližuje. Pokud by došlo k 
prokázání takovéhoto jednání, lze tento čin považovat za týrání zvířat; viníkovi hrozí 
trest odnětí svobody až na tři roky.        (kuj) 
 
 
 
 

Volby do zastupitelstva naší obce měly ve dnech 5. a 6. října t. r. u nás hladký 
průběh a naše okrsková volební komise volební výsledky v Unhošti předávala jako 

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY 
 



jedna z prvních. Dovoluji si proto za tento aktivní přístup a dobře odvedenou práci 
poděkovat členkám malokyšické okrskové volební komise ve složení: Eva Kunová, 
Jana Roulichová, Věra Doušová, Klára Davidovičová, Petra Fričová a zapisovatelce 
Ing. Lence Markupové.    

Zároveň děkuji všem svým 211 spoluobčanům, malokyšickým voličům, kteří se 
zúčastnili komunálních voleb a podpořili tak kandidující SNK MALOKYŠICKÁ VOLBA. 
V neposlední řadě mé poděkování patří 45 spoluobčanům; ti svými podpisy 
v registračním archu napomohli k zaregistrování tohoto sdružení a tím umožnili, aby 
se kandidáti Malokyšické volby komunálních voleb v souladu s volebním zákonem 
mohli zúčastnit.                 Jan Kuna, t. č. starosta   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na aktuální téma 

 
Voliči zapsaní do sezn. voličů:   386                                                             
Volební účast:     54,66 % 
Vydané obálky:     211                                                                                      
Odevzdané obálky:    211 
Platné hlasy:     1 162                                       
MALOKYŠICKÁ VOLBA:       1 162 pl. hlasů t. j. 100 %  
Poř. Kandidát 

příjmení, jméno, titul 
Počet 

hl. 
abs. 

Počet 
hl. 

v % 

Pořadí zvolení 
pořadí 

náhradn. 

Mandát 

1. KUNA Jan 165 14,19 1 * 
2. BLÁHOVÁ Kateřina DiS 157 13,51 4 * 
3. BLECHA Robert Ing. 157 13,51 5 * 
4. KRATOCHVÍL Milan 154 13,25 6 * 
5. REHBERGER David 158 13,59 2 * 
6. OLIVERIUS Miroslav Mgr. 158 13,59 3 * 
7. BREJCHA Jaroslav 146 12,56 7 * 

 

8. KUNOVÁ Veronika 31 02,66 1 - 
9. ŠOLTOVÁ Lada 36 03,09 2 - 

Zpracováno podle podkladů Českého statistického úřadu, 2018                                            
(mal) 

P O Z V ÁN K A 
 

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

které se bude konat v restauraci „LIKA“ v Malých Kyšicích 
ve středu dne 31. října 2018 od 18.00 hodin. 

*  *  * 
Zahájení * Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu * Složení slibu členů 

zastupitelstva * Volba starosty a místostarosty * Zřízení výborů a komisí * Volba 
předsedů a členů výborů a komisí * Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon 

funkcí členů zastupitelstva * Návrh na usnesení * Různé a diskuse * Závěr 
Jan Kuna, starosta obce 

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE MALÉ KYŠICE                                       
KONANÝCH VE DNECH 5. A 6. ŘÍJNA 2018 

 



Stalo se na Unhošťsku 
 
 
 

Poteplí – Akrobatické kousky na horských kolech, při kterých tuhne krev v žilách, 
napětí, ale i radost ze zvládnutí náročných bikerských disciplín ovládly areál bývalého 
koupaliště v Poteplí a přilehlé lesy. Již pátým rokem si zde dali (pozn. dne 1. září t. r. 
se svolením Lesní správy Nouzov) dostaveníčko vyznavači extrémní cyklistiky, která 
si jakožto adrenalinový sport v posledních letech získává stále víc příznivců. Někteří 
soutěžící navíc zaznamenávají úspěchy nejen na domácí, ale i na světové sportovní 
scéně. Sjezdová trať byla v deštivém počasí velmi náročná, ale závod se naneštěstí 
obešel bez vážnějších zranění.                                                   (oli) 
Převzato: Sklenička Petr, příloha Kladenského deníku – Kladenský týden, č. 38/září 2018 – 
zkráceno. 
 
Z minulosti obce 
 
 
 

Valná hromada místní sokolské tělocvičné jednoty se v Malých Kyšicích konala 
16. ledna 1921, a to ve spolkové místnosti (tělocvična - sál v hostinci u Holých). 
Zúčastnilo se jí 36 členů a členek. Bratr starosta Václav Štěpánek při zahájení 
vzpomněl úmrtí A. Denise*). Jednota na konci roku 1920 „čítala“ 20 členů činných a 24 
přispívajících, 10 sester činných a 13 sester přispívajících. Během sledovaného roku 
se konalo 13 schůzí výborových a jedna řádná valná hromada, 3 přednášky, 1 
divadelní představení, mikulášská zábava a jeden ples. Na slet odvedeno 250 kg 
potravin – mouky a krup. Odznaků sletových objednáno 27 členských po 20 Kč a 7 
pro dorostence po 6 Kč. Sletových známek koupeno za 40 Kč. Práce na cvičišti se 
zúčastnilo 10 bratří, 3 dorostenci a 2 žáci. Na sletu cvičilo 7 bratří a 3 sestry. Jednota 
se zúčastnila veřejného vystoupení ve Lhotě, kde cvičilo 9 bratří skupiny a dvě sestry. 
V Doksech cvičilo žactvo. Vojenskou službu nastoupili tři bratři. Jednota odebírala 
sokolský tisk (obdobně jako v roce předcházejícím). Nově zvolený výbor TJ Sokol: 
Václav Štěpánek – starosta, Karel Čermák – místostarosta, Adolf Puchold – náčelník, 
Růžena Čermáková – náčelnice, Jan Horák st. – vzdělavatel, Karel Pinkner – jednatel, 
Břetislav Ploch – pokladník, Jan Horák ml. – knihovník, Václav Šmíd – zapisovatel, 
členové výboru: Antonín Štětka, Václav Horák st., František Holý. Bylo přijato 
usnesení, aby garanční základ sletový v obnosu 540 Kč byl ponechán Č. O. S. na 
postavení Tyršova domu. Zaznamenal Karel Pinkner, jednatel.  
                                                                                              (Pokračování příště – oli)  
*) Ernest Denis (počeštěně Arnošt) nar. 3. 1. 1849 v Nines, zemř. 4. 1. 1921 v Paříži, byl 
francouzský historik, politik, slavista a především bohemista, profesor na univerzitách 
v Bordeaux a na pařížské Sorboně. Byl přesvědčen o nezbytnosti získání samostatnosti 
pro český národ a vytrvalým bojovníkem za jeho práva. Založil a redigoval revue La 
Nation Tchéque (Český národ). Svou neúnavnou činností, politickým a společenským 
vlivem se významně zasloužil o vytvoření Československa.                      (Wikipedia/2018) 
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SHRNUTÍ ČINNOSTI TJ SOKOL ZA ROK 1920 
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