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NÁVRH ZÁPISU DO KRONIKY OBCE MALÉ KYŠICE ZA ROK 2017 

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 2017. Případné připomínky, doplňky, opravy, návrhy na změnu – 
v písemné podobě – je možné doručit na Obecní úřad v Malých Kyšicích, a to 
v termínu: do 17. prosince 2018. 

                                                                                         Jan Kuna, starosta obce 

 

I. ÚVODEM 

Tradičně již v poslední den roku vystupujeme, někdy i v četných skupinách, na náš 
Vysoký vrch nad Poteplím. A ne jinak tomu bylo i o Silvestra roku 2016. Napoledne 31. 
prosince vzpomínaného roku na vrchol průběžně docházeli další a další „poutníci“, aby se 
pohledem do prosluněné krajiny, zabarvené lehkým mlhavým oparem rozloučili – někteří při 
opékání špekáčků – s odcházejícím rokem 2016 a následně, aby si zde v kruhu svých známých 
připili a popřáli si vše dobré do Nového roku – do roku 2017. Ač se výsledky skrutátorů 
nepatrně liší, nebojím se napsat, že kolem poledne se zde promítlo víc jak 300 lidí, ale ještě 
během dne přicházeli další a další. Mezi vyšplhavšími se na vrchol jsme nebyli v hojném 
počtu zastoupeni jen my - „domácí“ z Malých Kyšic, ale společně s námi nejvyšší přírodní bod 
kladenského okresu z uvedeného důvodu navštívili také občané z okolních obcí – z Chyňavy, 
Horního Bezděkova, Kyšic, z města Unhoště včetně Nouzova. A je potěšitelné, že se mezi 
námi objevili i příchodivší z Kladna, popř. z dalších vzdálenějších míst. Určitě si všichni přáli, 
aby v tomto zápise sledovaný rok 2017 byl klidný, prožívaný ve zdraví, radostech a míru! Aby 
naše kroky tak mohly za rok opět vést na toto dnes již silvestrovskou tradicí opředené místo! 
Ne jinak tomu bylo i před půlnocí! Nepodařilo se mi zjistit kolik „poutníků“ - také již tradičně 
- směřovalo k vrcholu Vysokého vrchu za tmy, v nočních hodinách, neboť teplota pod bodem 
mrazu mohla některé od výstupu odradit, ale i v prvních minutách roku 2017 se zde příchod 
Nového roku za účasti četných poutníků slavil, a to při pohledu na mnohobarevné světlice, 
ohlušující petardy a další vymoženosti současné pyrotechniky, vylétající nebo ozývající se 
v blízkých i vzdálenějších obcích (včetně Malých Kyšic).  

 Vstoupili jsme do roku, ve kterém nabude účinnosti „protikuřácký zákon“, kdy cílem 
protikuřáckých opatření má být ochrana zdraví nekuřáků, zvláště pak dětí a mladistvých; do 
roku, ve kterém se devět kandidátů (mužů, žena mezi nimi chybí) přihlásí do souboje o 
Pražský hrad na post prezidenta republiky. Rok 2017 bude rokem, ve kterém v kladenském 
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okrese bude žít přibližně 135 763 obyvatel, ale 15 401 z nich bude zatíženo exekucemi, při 
kterých dlužná a tím vymáhaná částka se bude pohybovat skoro k pěti miliardám korun. 
Uvedený rok připomene dvousté výročí zavedení poštovních schránek v českých zemích, ale 
také čtvrt století od zrození a tím od odeslání první esemesky, kdy toto čtvrtstoletí psaní SMS 
přineslo lidem esemeskový syndrom. A nastupující rok 2017 bude také rokem, ve kterém se 
v Paříži a v Kolíně nad Rýnem bude hrát o medaile lední hokej při mistrovství světa … a jak už 
to v posledních letech bez překvapení bývá: Naši (převážně zámořští) borci se s velkou slávou 
probojují do čtvrtfinále, kde již tradičně budou z dalších bojů vyřazeni; tentokrát mužstvem 
Ruska po prohře 0:3. 

 Naštěstí 488 občanů, v roce 2017 žijících v naší obci, si píše vlastní, snad mohu napsat 
klidnější, a tím i radostnější současnost! A především o té je následující zápis:          

II. VĚCI VEŘEJNÉ 
a) Obec Malé Kyšice 

Dne 17. února sledovaného roku uplynulo deset let, před kterými se v Malých Kyšicích konaly 
dodatečné volby; těch se zúčastnila pouze jedna volební strana „Malokyšická volba“. Na 
„nedělním“ ustavujícím zasedání dne 4. března t. r. nám nově zvolené zastupitelstvo obce 
zvolilo starostu obce, jeho zástupce a další členy obsadilo do veřejných funkcí. Obec se opět 
rozjela … a za těch deset uplynulých let je dnes zcela možné napsat, že se „rozjela k obrazu 
svých občanů – voličů“!  Citace z Malokyšických ozvěn (roč. XI/2017, č. 2 (114): „Jsme malou 
obcí, a to nejen podle přívlastku v jejím názvu, podíváme-li se k našim „větším“ sousedům, ale 
i do obcí ve vzdálenějším okolí, můžeme s klidným svědomím konstatovat, že především díky 
zvoleným zastupitelům a dalším spoluobčanům, jsme i v posledních deseti letech dokázali 
s nimi držet krok. Je potěšitelné, že obec navázala, a věřme, že i nadále bude navazovat na 
svůj úspěšný rozvoj v devadesátých letech dvacátého a v prvních letech jednadvacátého 
století!“ 

Hlavní body projednávaných programů, schválené při jednáních obecního zastupitelstva 
obce Malé Kyšice  během roku 2017: 

14. zasedání zastupitelstva obce, konané dne 22. ledna 2017 se zabývalo 
vodohospodářskými věcmi, kdy přítomní zastupitelé projednali a jednomyslně schválili: 
prodej vodohospodářského majetku obce Malé Kyšice, jehož předmětem byla vybraná část 
vodohospodářského majetku dle popsání a ocenění ve znaleckém posudku, vypracovaném 
společností Česká znalecká, a.s. Kupní cena za prodej vodohospodářského majetku činila 
1 657 483,- Kč. Dále schválili nepeněžitý vklad obce Malé Kyšice, jehož předmětem byla 
vybraná kanalizační síť v obci Malé Kyšice včetně objektu PSOV 1 a PSOV 2 a jejich 
technologie, st. parcely 635 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Malé Kyšice, kdy součástí je 
stavba čističky odpadních vod Malé Kyšice; vše popsáno ve znaleckém posudku výše 
jmenované společnosti, znějící na částku 18 298 600,- Kč. Součástí schválení bylo i vnesení 
výše uvedeného majetku do základního kapitálu společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a. s. 



 - 3 - 

se sídlem Kladno, U Vodojemu 3085. Tímto nepeněžitým vkladem bylo upsáno 14 917 
kmenových akcií akciové společnosti Vodárny Kladno – Mělník, znějících na jméno, o 
jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, v listinné podobě s omezenou převoditelností dle stavu a 
s emisním kurzem 1 222,- Kč. 

15. zasedání zastupitelstva obce, konané dne 15. 3. 2017 projednalo a schválilo návrhy na 
vypsání výběrových řízení – na zhotovitele oplocení pozemků parc. č. 461/3 a 461/159 
v katastru obce, na výsadbu veřejné zeleně v prostoru Sportovního a relaxačního areálu 
s budovou budoucí mateřské školy, na výběrové řízení na zhotovitele akce „Výstavba 
chodníku v Hlavní ulici – II. etapa“, na výběrové řízení na zhotovitele akce „Výstavba 
Mateřské školy Malé Kyšice, zpracování a kompletovou žádosti o dotaci a zajištění realizační 
fáze“. Byla schválena Obecně závazná vyhláška obce Malé Kyšice č. 1/2017, o nočním klidu, 
kterou se stanoví výjimečné případy, při nichž nemusí být dodržena doba nočního klidu. 

16. zasedání zastupitelstva obce, konané dne 3. 5. 2017. Zastupitelé projednali a schválili 
návrhy: účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská škola Malé Kyšice za rok 2016, 
zhotovitele a podpis smlouvy o dílo na akci „Oplocení Sportovního a relaxačního areálu“ pro 
firmu A-Z PLOTOVÉ CENTRUM spol. s r.o., vybraného ze čtyř nabídek hodnotící komisí naší 
obce, návrh na podání žádosti o dotaci na výstavbu mateřské školy z IROP – výzva 58, 
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání. Dále byla schválena dohoda se sousední obcí Horní 
Bezděkov o změně hranic mezi naší obcí a obcí Horní Bezděkov, a to na základě zjištění 
územní anomálie. Pozemek parc. st. 282 o výměře 4 m2 s účinností od 1. ledna 2018 přechází 
z k. ú. Horní Bezděkov do k. ú. Malé Kyšice.    

17. zasedání zastupitelstva obce, konané dne 28. 6. 2017. Obecní zastupitelstvo po 
projednání a bez připomínek schválilo závěrku obce Malé Kyšice za rok 2016, závěrečný účet 
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016, a to s kladným výsledkem 
hospodaření ve výši 2 683 113,28 Kč. Zároveň byl schválen prodej nepotřebných pozemků 
z vlastnictví obce Malé Kyšice žadatelům z řad malokyšických občanů nebo rekreantů, 
vlastnících nemovitosti v obci. Ceny za m2 stanoveny v souladu se stávající platnou úpravou. 

18. zasedání zastupitelstva obce, konané dne 23. 8. 2017. Schválen výběr zhotovitele a 
souhlas s podpisem smlouvy o dílo na akci „Oplocení sběrného místa“ s firmou DASPLOT 
Daniel Sako z Trstěnic. Schváleno vypsání výběrového řízení na zhotovitele akcí „Oprava 
místních komunikací“. Projednán a schválen návrh změny rozpočtu na rok 2017, jakož i 6. 
rozpočtová opatření roku 2017. 

19. zasedání zastupitelstva obce, konané dne 25. 10. 2017. Členové obecního zastupitelstva 
projednali a schválili: na základě výběrového řízení na akci „Oprava místních komunikací“ 
k provedení firmu AVE Kladno s. r. o., která jako jediná řádně a v termínu podala nabídku 
s tím, že hodnotící komise konstatovala, že nabídka splňuje zadaná kritéria. Dále v rámci 
povinnosti obce zajistit požární ochranu obce byl schválen návrh na uzavření Smlouvy o 
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spolupráci při zabezpečení požární ochrany s městem Unhošť. Schválena OZV č. 2/2017, 
kterou se mění a doplňuje OZV obce č. 3/2017, o poplatku za komunální odpad.  

20. zasedání zastupitelstva obce, konané dne 20. prosince 2017. Jednomyslně schváleny 
návrhy na změny rozpočtu za r. 2017, vyrovnaný rozpočet na rok 2018, střednědobý výhled 
rozpočtu na roky 2018-2022. Zastupitelé schválili v souladu se zákonem o kronikách obcí 
zveřejněný návrh zápisu do kroniky obce za rok 2016, zpracovaný kronikářem obce.  

b) Obecní úřad Malé Kyšice  

POPLATKY NA ROK 2017. Poplatek za psa činil 70 Kč za jednoho psa a 140,- Kč za každého 
dalšího psa. Poplatek za komunální odpad se hradil dle intervalů svozu odpadu, který si 
občané určili dle vlastního uvážení: za 1x týdně byl roční poplatek 1 915,- Kč, 1x týdně v zimě 
a 1x za 2 týdny v létě 1 545,- Kč, 1x za dva týdny 1 020,- Kč, 1x týdně v zimě 1 020,- Kč. Dle 
potřeby plátce se mohl svoz odpadu z jeho domácnosti konat jednorázově, za předpokladu, 
že si tento zakoupil min. 10 známek na rok v hodnotě 55,- Kč (za jednu známku).     

LOKÁLNÍ SBĚRNÉ MÍSTO. Po zimní pauze bylo od 1. března otevřeno „Lokální sběrné místo“ 
v prostoru ČOV v Malých Kyšicích. Doba pro ukládání odpadů rostlinného původu (větve, 
listí, tráva) a železného šrotu byla stanovena na každou sobotu od 15.00 do 17.00 hodin. Naši 
spoluobčané, někteří malokyšičtí chataři, ale i další občané ze širokého okolí této služby, 
zabezpečované obecním úřadem plně využívali. BIO-odpad se začal svážet kárkami, ale brzy 
začaly dojíždět multikáry a někdy i menší nákladní auta! Rozhodně se v mnoha případech 
nejednalo o BIO-odpad malokyšického původu! Ke konci roku 2017 muselo být lokální 
sběrné místo pro ukládání bio-odpadu zrušeno. Důvody jsou uvedeny v následujícím 
vyjádření starosty obce Jana Kuny z prosince roku 2017: „Obec toto sběrné místo pro 
ukládání bio-odpadu od 1. prosince zrušuje. Je mou povinností celou věc uvést na pravou 
míru. Ano, „skládka“, jak ji většina z nás nazývá, je v současné době již nefunkční a její chod 
nebude obnoven ani v příštím roce! K tomuto opatření nás vede jeden nepřehlédnutelný 
ukazatel: V letošním roce za likvidaci BIO-odpadu, umístěného v našem sběrném místě obec 
ze svého rozpočtu zaplatila skoro 180 000,- Kč. V této částce jsou zahrnuty práce, spojené 
s nakládáním BIO-odpadu do kontejnerů, urovnání místa, odvoz kontejnerů ke zpracování do 
Lán, náklady na zpracování. Nechci bagatelizovat české přísloví: „Každá sranda něco stojí!“ 
Naopak mu dávám zapravdu, ale jen potud, pokud by obec hradila náklady spojené 
s odvozem a likvidací BIO-odpadu za své občany, tedy za BIO-odpad, který byl vyprodukován 
na zahradách, zahrádkách či veřejném prostranství v Malých Kyšicích, v Poteplí, v „jejich“ 
části Hřebenek, jakož i u rekreačních chat v „jejich“ katastrálním území. Když jsme před 
nějakými deseti lety u nás začali sběrné místo provozovat, zpočátku jsme za stejné 
„likvidační“ služby platili maximálně do 50 000,- Kč. Zavzpomínejme: Naši občané, zdůrazňuji 
„naši“ občané, ze svých zahrad v kolečkách přiváželi posekanou trávu, ořezané větve ať ze 
stromů nebo z keřů. Jednalo se o odpad domácí – malokyšické – provenience. Dali jsme 
stejnou možnost také „našim“ chatařům. V dalších letech nejen, že se kolečka často změnila 
na káry za osobními auty, ale rozrostl se počet odkladatelů odpadu; v četných případech i 
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takových, kteří o naší obci věděli asi jen to, že BIO-odpad se zde bere bez placení, zadarmo, a 
v jakémkoliv množství! Mnozí namítnou, že je povinností obce, aby občanům zajistila odvoz 
odpadu. Každý občan České republiky má své bydliště, může mít i nemovitosti na více 
místech, tedy někam přísluší. Podle toho usuzuji, že obec Malé Kyšice má zajistit odvoz 
nespecifikovaného odpadu pro malokyšické obyvatele, ale už ne pro obyvatele z Dolní Horní. 
To se v našich podmínkách děje tím, že z malokyšických domácností je každé pondělí 
dopoledne odvážen firmou AVE Kladno s.r.o. domovní odpad. Počínaje dubnem 2018 jim obec 
zabezpečí stejnou cestou i odvoz BIO-odpadu. Na každém z nás teď bude záležet, jak se k této 
nově sjednané službě postavíme, v jakém rozsahu ji budeme celoročně využívat. Budeme si 
muset „sáhnout do peněženky“. Zastupitelé v souvislosti s tímto přijatým opatřením dále 
rozhodli: Všem malokyšickým domácnostem (skládající se z občanů, kteří zde mají trvalý 
pobyt nebo obecnímu úřadu prokáží, že sem přísluší z jiného titulu), které využijí odvozu BIO-
odpadu v rámci uvedené služby, obec přispěje uhrazením poloviny sazby. Domácnost tak 
uhradí ročně za odvoz nádoby o obsahu 140 l jen částku 350,- Kč, za odvoz nádoby o obsahu 
240 l částku 450,- Kč. Určitě je to méně, než za odvážení BIO-odpadu vlastními silami ať už do 
Lán, Libušína či jinam. Pro úplnost uvádím, že ukládání a odvoz skla, umělých hmot, papíru se 
nemění; jsou a budou zabezpečovány za pomoci speciálních nádob, umístěných na třech 
místech (v Zahradní a v Berounské ulici a u ČOV), stejně tak železný šrot může být odkládán 
do vany, umístěné u ČOV, a to ve dnech stanovených obecním úřadem. Věřím, že všichni 
malokyšičtí občané pochopí důvody, které vedly zastupitelstvo obce k uvedeným opatřením. 
Ti, kteří nové služby využijí, ti jistě ocení, že obec jim alespoň z polovice přispěje. Ušetřené 
finanční prostředky tak budou k dispozici pro další rozvoj naší obce.“             

Poznámka: Nakonec nový způsob realizace odvozu BIO-odpadu společností AVE Kladno 
z Malých Kyšic během roku 2018 ukázal, že toto opatření zastupitelstva obce bylo správné. 
Ty domácnosti, které na dvoutýdenní intervaly odvozu v měsících březen-listopad 
přistoupily, opatření chválily. Někteří jedinci však začali poukazovat na nepořádek v okolních 
lesích, ale zůstává otázkou, jak oni likvidují BIO-odpad ze svých zahrad(?).                                                                                                    

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMNÉHO ODPADU. Tato v obci „oblíbená“ akce, 
organizovaná obecním úřadem, za účelem vyčištění malokyšických stavení, rekreačních chat, 
garáží, kolen, popř. i dvorků a zahrad se v roce 2017 konala – pokaždé za velké účasti 
„odkladatelů“ – dvakrát v roce, a to o nedělích 2. dubna a 29. října. V obou termínech konání 
byly z obce k další likvidaci odvezeny dva kontejnery. 

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU. Obecní úřad také v tomto roce podle sjednané smlouvy se 
společností AVE Kladno, s.r.o. zajišťoval odvoz a likvidaci nepotřebného papíru, plastů a skla 
ze tří stanovišť. Bohužel ani na jednom stanovišti se nestalo, že by občané dokázali udržet 
pořádek. Pokud byly sběrné kontejnery naplněny, pravidelně odkládali jmenovaný odpad i 
mimo ně a často se tak stávalo, že zde nastal neskutečný nepořádek, který k hezkému 
vzhledu obce nijak nenapomohl! Starosta obce na tento stav mimo jiné poukázal 
v červencovém vydání Malokyšických ozvěn (č.3/2017) pod titulem Homo sapiens se u nás 
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„předvádí“. Ač se zdálo, že se stav kolem kontejnerů zlepší, ne pokaždé se tak v následujících 
měsících stalo.  

KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD. V únoru roku 2017 došlo k převodu vlastnických 
práv, týkajících se malokyšické čistírny odpadních vod, ale i kanalizace, na společnost 
Vodárny Kladno – Mělník, a. s. Jedním z důvodů předání bylo odborné odstraňování 
případných poruch touto společností.  

OPLOCENÍ OBECNÍHO POZEMKU. Během měsíce června byl oplocen obecní pozemek, na 
kterém se nachází víceúčelové hřiště a plánuje se zde výstavba budovy mateřské školy. 
Hlavním důvodem oplocení byla jeho neustálá devastace divokými prasaty. Původní záměr s 
instalací pachového ohradníku nebyl úspěšný, proto byl pozemek od sousedního lesního 
porostu oddělen kvalitním esteticky vyhlížejícím drátěným oplocením. Do areálu platí zákaz 
vjezdu motorových vozidel (mimo výjimek stanovených obecním úřadem) a zákaz vstupu 
osob se psy.  

VÝSTAVBA HERNÍCH PRVKŮ PRO DĚTI. V areálu víceúčelového hřiště během měsíce října 
došlo k výstavbě herních prvků pro děti (herní sestava s klouzačkami, houpačky, ad.) Za 
přispění částky 200 000 Kč od Letiště Praha a částky 10 000 Kč advokátem a místním 
chatařem JUDr. Luďkem Chvostem se na realizaci této akce podílela naše obec.  

c) Mateřská škola 

Zápis dětí do mateřské školy proběhl ve středu 3. května 2017. Celkem bylo zapsáno sedm 
dětí s místem pobytu v Malých Kyšicích a dvě děti „přespolní“. Zaměstnanci MŠ: ředitelka a 
zároveň učitelka Mgr. Mirka Švantnerová, učitelka Radka Wimmerová, školní asistentka Eva 
Flenerová, nepedagogický personál - Romana Dědečková a Andrea Suchopárová. 

Advent na návsi, návštěvy divadel, čarodějnický rej, oslava dne dětí, výlet do ZOO, to jsou 
každoroční aktivity, které vedení školy zajišťuje pro děti navštěvující mateřskou školu. V roce 
2017 se uskutečnil výlet na hrad Točník, kde děti shlédly divadelní představení, svezly se na 
ponících, při práci sledovaly kováře, perníkářku, skláře. Zážitkem pro ně byla ohnivá šou, 
vystoupení šermířů a koupání medvěda. Koncem školního roku došlo na loučení 
s předškoláky, neboť mateřskou školu opouštělo osm dětí. Při té příležitosti si děti zahrály 
divadelní představení Zlatovláska.  

d) Obecní zpravodaj Malokyšické ozvěny 

Deset let vydávání obnovených ozvěn. 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 tak v naší obci opět 
vychází již deset let, vychází minimálně čtyřikrát v roce, a každé číslo připravuje redakční 
rada ve stejném složení jako při jejich obnovení: Kateřina Bláhová DiS., Jan Kuna, Ing. Lenka 
Markupová a Mgr. Miroslav Oliverius.  
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Během roku 2017 redakční rada Ozvěn vydala pět čísel tohoto obecního zpravodaje, která 
občany informovala o termínu konání jednání zastupitelstva obce, na které byli starostou 
obce také vždy pozváni. Přinášela informace o konání dalších celoobecních akcí, vzpomněla 
výročí osobností z Unhošťska (naivního malíře Václava Žáka z Unhoště-Ameriky, unhošťského 
humoristy a písničkáře Antonína Černého, m. j. autora fejetonu z roku 1906 o Malých 
Kyšicích „Chaloupecký vědátor“ ve „Veselé Praze“, unhošťského kněze Jana Jungmanna, 
bratra českého jazykovědce Josefa Jungmanna) a byl také představen náš spoluobčan Jakub 
Strnad, čtyřiadvacetiletý hokejista, hráč prvoligového mužstva HC Kladno. Každé číslo Ozvěn 
vyšlo v nákladu 230 výtisků, tisk zajišťoval malokyšický obecní úřad. Ozvěny se během roku 
těšily obliby čtenářů.  

III. POLITICKO-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

Během sledovaného roku se kromě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky nekonaly jiné volby, referendum nebo akce celospolečenského významu, která by 
se nějakým způsobem dotkla života malokyšických občanů. 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 20. 
– 21. 10. 2017. Porovnání celostátních výsledků s výsledky hlasování ve volebním okrsku 
Malé Kyšice 

Sledované údaje za: Česká republika Malé Kyšice 
Okrsky celkem 14 865 1 
Okrsky – zpracované výsledky celkem / v % 14 865 / 100  1 / 100 
Voliči zapsaní v seznamu voličů 8 374 501 385 
Vydané obálky celkem 5 094 633 276 
Volební účast v % 60,84  71,69 
Odevzdané obálky celkem 5 091 065 276 
Platné hlasy celkem 5 060 745 273 
Platné hlasy v % 99,40 98,91 
 

P.č. Volební strana ČR celkem 
plat. hlasy 

MK celkem 
plat. hlasy 

ČR v % 
plat. hlasy 

MK v % 
plat. hlasy 

1. Občan. demokratická strana 572 948 48 11,32 17,58 
2. Řád národa – Vlastenecká unie 8 735 1 00,17 00,36 
3. CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČN. 3 758 1 00,07 00,36 
4. Česká strana sociálně demokr. 368 347 18 07,27 06,59 
5. Volte Pr.Blok www.cibulka.net 491 N 00,00 N 
6. Radostné Česko 3 852 0 00,07 00,00 
7. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 262 157 11 05,18 04,02 
8. Komunistická str. Čech a Mor. 393 100 10 07,76 03,66 
9. Strana zelených 74 335 5 01,46 01,83 

10. ROZUMNÍ-stop migraci, diktát. 36 528 0 00,72 00,00 
11. Společnost proti výst. v Prokop 438 N 00,00 N 
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12. Strana svobodných občanů 79 229 6 01,56 02,19 
13. Blok proti islam.-Obran. domov 5 077 0 00,10 00,00 
14. Občanská demokrat. aliance 8 030 0 00,15 00,00 
15. Česká pirátská strana 546 393 40 10,79 14,65 
16. OBČANÉ 2011-SPRAVEDL. PRO 359 N 00,00 N 
17. Unie H.A.V.E.L. 436 0 00,00 00,00 
18. Česká národní fronta 117 N 00,00 N 
19. Referendum o Evropské unii 4 276 0 00,08 00,00 
20. TOP 09 268 811 24 05,31 08,79 
21. ANO 2011 1 500 113 67 29,64 24,54 
22. Dobrá volba 2016 3 722 0 00,07 00,00 
23. SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 9 857 0 00,19 00,00 
24. Křesť.demokrat.unie-Čs.str.lid. 293 643 5 05,80 01,83 
25. Česká strana národně sociální 1 573 0 00,03 00,00 
26. REALISTÉ 35 995 3 00,71 01,09 
27. SPORTOVCI 10 593 0 00,20 00,00 
28. Dělnic. str. sociální spravedln. 10 402 0 00,20 00,00 
29. Svob. a př. dem.-T.Okamura  538 574 33 10,64 12,08 
30. Strana Práv Občanů 18 556 1 00,36 00,36 
31. Národ Sobě 300 N 00,00 N 
Vysvětlivka: N – volební strana nekandidovala ve Středočeském kraji 

IV.     KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL. Pořadatelem byla naše obec ve spolupráci s LABYRINTEM – 
Střediskem volného času, vzdělávání a služeb Kladno. Zábavné odpoledne plné her, soutěží a 
tance se konalo v sálu restaurace Lika v sobotu 11. března 2017 od 15.00 hodin. 

K VELIKONOCŮM – PLETENÍ POMLÁZEK. Neděle 16. dubna 2017 byla ve znamení 
předvelikonočního pletení pomlázek. Místo konání: Vysoký vrch; proutky na pomlázky 
zabezpečil pořadatel – naše obec. Počet zájemců o zhotovení pomlázek se blížil ke stu. 

DĚTSKÝ DEN. Akce byla připravena obcí pro malokyšické děti opět ve spolupráci 
s Labyrintem – Střediskem volného času, vzdělávání a služeb Kladno dne 3. června 2017. 
Věcné ceny do soutěží pro děti poskytl spolek UNHfree.net. 

VYMETÁNÍ STODOL V POTEPLÍ 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 se 
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vždy konala v areálu bývalého koupaliště v Poteplí. Z její historie je známo, 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“.                                                                                                     

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA. Uskutečnila se 4. listopadu t. r. v sále restaurace LIKA a již tradičně 
pod pořadatelstvím a záštitou obce Malé Kyšice. Účast zájemců o zábavu hojná. K tanci a 
poslechu hrála hudební skupina NO COMENT. Cena slosovatelné vstupenky byla stanovena 
na 100,- Kč.   

LAMPIONOVÝ PRŮVOD obcí vyšel v pozdních odpoledních hodinách dne 9. 11. 2017 od 
malokyšické mateřské školy a směřoval do lesa, kde byly pro děti připraveny hry.    

UNHOŠŤSKÉ „KŘESLO PRO HOSTA“.  Dne 9. 11. 2017 byla jako host do talkshow Antonína 
Mittelbacha „Křeslo pro hosta“ v unhošťské restauraci Radost pozvána Hana Pokorná, 
rodačka z Proškovic mlýna v Poteplí. Osmdesáttříletá paní ráda zavzpomínala na doby svého 
mládí, na radostné životní příhody, které se ve mlýně odehrávaly, na osoby, které bývaly 
s Poteplím neodlučně spjaty. Překvapením pro ni se stalo setkání s naším kronikářem Mgr. 
Miroslavem Oliveriusem, za jehož pomoci – před 21 lety – vydala své vzpomínky v podobě 
útlé brožury; vzpomínání se tak dotklo i Malých Kyšic. (Překvapení to bylo i pro něj, neboť 
v ten večer k účasti do unhošťského křesla byl A. Mittelbachem telefonicky doslova vytažen 
z domova – z malokyšické vany.)       

TRADIČNÍ SETKÁNÍ „U VÁNOČNÍHO STROMU“ se letos konalo za velké účasti občanů 
v sobotu 2. 12. 2017 na malokyšické návsi. K rozsvícení již zdárně zakořeněného stromu 
došlo při vystoupení dětí z mateřské školy.    

V. OSOBNÍ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ OBČANŮ OBCE 

VYSVĚTLENÍ. Nežli na věčnou paměť do kroniky obce zaznamenám osobní události v životě 
našich občanů, tak musím vysvětlit, že naši, tedy námi zvolení, „zákonodárci“ schvalují takové 
zákony, kterými znehodnocují, či dokonce znevažují i zápisy do obecních kronik. Aby byla 
ochráněna identita občana, tak nepřichází vůbec v úvahu uvedení jejich jmen a příjmení 
společně s datem narození a adresou pobytu např. novorozence. Pokud bych tyto údaje měl 
uvést, musel bych „obíhat“ obec, dožadovat se a vysvětlovat (asi oběma) rodičům důvod své 
návštěvy, a potom je požádat o jejich souhlas, nejlépe o písemný, že souhlasí se zapsáním 
narození jejich dítěte do obecní kroniky. Takovýto postup nejen, že by byl zdlouhavý, ale pro 
mne je ponižující! Proto vy, kteří jednou budete číst následující řádky, nepoukazujte na 
neúplnost zápisu „NAROZENÍ“ např. z důvodu zapomnětlivosti sklerotického kronikáře, ale 
uvědomte si, na jakých zhovadilostech se usnášeli ti „nahoře“, ti „nejchytřejší, proto nejlépe 
placení z nás“! Pro úplnost: Souhlas k uvedení JUBILEA pro tento zápis byl udělen.             m. o.                                              

NAROZENÍ. V roce 2017 se trojím malokyšickým rodičům narodili tito chlapci: Dne 12. května 
Otakar, dne 4. listopadu Filip a dne 18. listopadu Jan. Nejmenovaným rodičům blahopřeji a 
jmenovaným nejmladším občánkům naší obce přeji štěstí, zdraví a radosti v životě.   
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JUBILEA. 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.  

ÚMRTÍ. Dne 7. července 2017, v den svých 72. narozenin, zemřela paní Naďa Rothová, roz. 
Jelínková z ulice Za Mlýnem. Dne 23. prosince 2017 zemřela paní Jiřina Křenková z ulice 
Hlavní. Čest jejich památce!                                                                                                  

VI. K MALOKYŠICKÉ HISTORII 

MLÝN V POTEPLÍ. Před 300 lety, tedy v době, kdy se ještě o existenci naší obci nepodařilo 
dohledat věrohodné písemné zprávy, tak lze v deskách zemských vyhledat změnu majitele 
mlýna v Poteplí, tehdy uváděného jako „mlýn pod Teplým“. V roce 1717 Hrzan z Harasova, 
který měl své majetky mimo jiné i ve městě Unhošti, prodal za 10 000 zlatých Terezii 
Eleonoře baronce z Říčan nemovitosti, které roku 1714 koupil od kapituly svatovítské, a to: 
ves Hostouň s pěti poddanými, mlýn pod Teplým o dvou kolech s pilou a stoupou, v Unhošti 
svobodný pivovar s kotlem, vinopalnou a sýpkou. Na tomto prodeji značně vydělal, protože 
kapitule měl zaplatit jen 5 000 zlatých. Prodávající: Zikmund Valentin Hrzan hrabě z Harasova 
byl radou, pak místopresidentem české komory. Roku 1694 se oženil s Annou Veronikou 
hraběnkou Černínovou, roku 1697 dědil po bratrovi Červený Hrádek a brzy poté koupil 
několik nemovitostí v Unhošti. Kupující: Terezie Eleonora, rozená baronka z Říčan, ovdovělá 
ze Siegburku, jak je uvedeno, koupila i zmiňovaný mlýn pod Teplým, který v té době měl 
v nájmu mlynář Jan Svašek, platící roční nájem 60 zlatých a za tři krmné vepře 35 zlatých. 
Čtyři roky po uvedené koupi – roku 1721 – se baronka Terezie Eleonora provdala za Františka 
Arnošta Tunkla, ten byl roku 1720 povýšen do stavu svobodných pánů s predikátem von 
Aschbrun. V tomto roce Terezie Eleonora koupila Ratměřice s Jankovem, což mělo asi za 
následek, že se časem zbavila svých majetků v Unhošti; roku 1726, již jako Tunklová, prodala 
dům v Unhošti s příslušenstvím hraběti Ferdinandu Adamu Kustošovi ze Zubří a Lipky, 
hejtmanovi kraje Rakovnického, za 5 000 zlatých.                                                                 

Podle Kočka Václav, Unhošťské rody erbovní, vyd. Spolek rodáků a přátel města Unhoště a obcí okresu 
unhošťského sídlem v Praze, Praha 1948                            

VII. POČASÍ    

Leden. Vstoupili jsme do poměrně teplého roku; jmenovaný měsíc ve svém začátku se 
denními teplotami pohyboval kolem 0 °C. Převážně bylo oblačno až zataženo se slabým 
sněžením. K velké změně došlo z pátku 13. na sobotu 14. ledna, kdy husté sněžení ve spojení 
s větrnou vichřicí vytvořily (především v pátek) závěje a sněhové jazyky. Vichřice se 
„přihnala“ i k nám, a to ze západních Čech. Žádné velké majetkové škody v naší obci, ke 
kterým docházelo především na Plzeňsku a Karlovarsku, nebyly zjištěny. O týden později, 21. 
ledna, již bylo jasno, teplota neklesla pod -2 °C. Neopakoval se tak rekord z r. 2007, kdy 
v tento den denní teploty klesaly až k -24 °C. Koncem měsíce, přibližně od 24. ledna, denní 
teploty klesaly max. k -6 °C a docházelo ke špatným rozptylovým podmínkám; kraje a 
průmyslová města nabádaly občany, aby zbytečně nejezdili auty, více využívali veřejnou 
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dopravu, doporučovaly zdržovat se při pohybu venku větší fyzické zátěže, spojené s rychlejší 
frekvencí dýchání. U nás, obklopeni lesy a v převážné většině s přechodem topení z uhlí na 
jiné zdroje, tento kritický stav nenastal. Celorepublikově závěr sledovaného měsíce byl ve 
znamení smogu, inverze, ledových teplot a mrznoucích mlh. Např. dne 28. ledna naměřena 
denní teplota -5 °C. Únor byl ve svém začátku teplejší – teploty se pohybovaly do 3 °C, ale od 
2. února ledovka trápila Česko! Citace z denního tisku: „Na chodnících se bruslilo, padalo a 
nadávalo. Lidé přicházeli do nemocnic a na ošetřovny nejčastěji s poraněním kotníků či s 
otřesy mozků po pádu na zem. Ušetřeni náledí nebyli ani řidiči.“ V obci nezjištěny nějaké 
případy zranění, přestože se ledovka nevyhnula ani nám. V období od 9. do 25. února se 
teploty pohybovaly od -4 °C do 6 °C, většinou bylo oblačno až zataženo. Ze čtvrtka 23. na 
pátek 24. února se do Čech přihnal vichr, který meteorologové pojmenovali „Thomas“. 
Zasáhl i střední Čechy, ale nejvíce škod měl způsobit v Královéhradeckém kraji. V lesích v 
okolí naší obce bylo polámáno hodně stromů, několikrát došlo k přerušení dodávek 
elektrické energie. Březen svým začátkem byl charakteristický teplotními rozdíly: „v nížinách 
panovalo předjaří, na horách ale vládla zima“. Dne 4. března, i přes denní polojasno, byla 
v obci v poledním čase naměřena teplota 14 °C. Dne 11. března při oblačnosti teplota 9 °C, 
dne 18. března bylo zataženo se slabými dešťovými přeháňkami s max. teplotou do 12 °C. 
Tato teplota byla dosahována i ke konci měsíce, kdy se obloha vyjasnila. Duben. O apríla – 1. 
dubna – se denní teplota vyšplhala k 22 °C, ale dne 5. dubna byla na 13 °C a tento stupeň 
denních teplot se udržel až do poloviny měsíce. V úterý 18. dubna jsme se probudili do velmi 
chladného rána, kdy bylo potřeba opět ze skříní vyndat už uložené zimní bundy a čepice. 
„Nová zima“ však netrvala dlouho; o čtyři dny později teploměr začal ukazovat 10 °C a ke 
konci měsíce při převážné oblačnosti se jeho rtuť zastavovala na 12 °C. Když už se zdálo, že 
přijde jaro, přívaly sněhu uzavřely v pátek 28. dubna ráno řadu komunikací na jihu Čech. 
K nám se sněžení dostalo jen okrajově, proto v Malých Kyšicích žádná kalamita nezahrozila. 
Dle televizních zpráv v Moravskoslezském kraji řeky a potoky výrazně stouply, v některých 
místech se průtok objemu vody zvedl až třicetinásobně, což bylo způsobeno tamním 
vytrvalým deštěm a přívaly sněhu v oblasti Jeseníků. U nás k ničemu takovému nedošlo, 
proto i Kačák zůstal v normálu. Květen. Střídavé jarní počasí, převážně oblačno až polojasno, 
naměřeny denní teploty: dne 6. května 16 °C, 13. května 22 °C, 20. května 14 °C, 27. května 
jasno s teplotou 21 °C. Červen byl pravým letním měsícem: při jasném až polojasném počasí 
denní teploty neklesly pod 20 °C; dne 3. června 25 °C, 10. a 17. června naměřeno 20 °C, 24. 
června 29 °C a 27. června dokonce 30 °C. Červenec. Prázdniny ve svém začátku byly 
poznamenány teplotami slabě přes 20 °C (např. 1. července 21 °C, 8. a 13. července 23 °C. 
V poslední třetině měsíce se začalo oteplovat až k 30 °C: dne 22. července 30 °C, 27. 
července 26 °C a 31. července 30 °C. Srpen. Pravé teplé letní počasí přetrvávalo i v srpnu: 
Dne 5. srpna bylo jasno s teplotou 28 °C, 10. a 14. srpna opět jasno s 26 °C, v sobotu 19. 
srpna se obloha zatáhla a teplota se dotknula 22 °C. Změna počasí byla přičítána sobotní 
bouřce, která sice u nás pohrozila, ale „ještě větší škody než orkán Niklas z r. 2015“ 
napáchala na Šumavě a dále na jihu Čech.  Září. Dne 2. září denní teplota do 17 °C, oblačno. 
Od 6. do 8. září naměřeny teploty od 20 °C do 23 °C, následně až do konce měsíce se 
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pohybovaly v rozmezí od 16 °C do max. 19 °C, polojasno bez silných dešťových přeháněk. 
Říjen. Dne 6. října velká oblačnost s teplotou do 12 °C přes den. Dne 12. října pražský 
Meteopress oznámil, že Česko má před sebou konečně slunečné a relativně teplé dny. Od 
jihozápadu měl na naše území proudit teplý vzduch a počasí mělo být pod vlivem tlakové 
níže. Závěr týdne tak měl přinést „nejteplejší a nejslunečtější dny“ od začátku školního roku.“ 
Po víkendu – v pondělí 16. října sice v denním tisku bylo konstatováno, že padaly teplotní 
rekordy, kdy bylo v některých místech Čech naměřeno i 24 °C, v Malých Kyšicích při jasném 
počasí bylo naměřeno jen 17 °C. Ani v dalších dnech u nás teplota nepřesáhla hranici 20 °C. 
Dne 27. října bylo zataženo a teplota klesla na 10 °C. Český hydrometeorologický ústav vydal 
v tento den výstrahu před extrémně silným větrem – „orkánem Herwart“, který měl 
zasáhnout celé Česko. Vítr mohl podle meteorologů ohrozit životy a způsobit škody na 
rozsáhlém území republiky. V neděli 29. října 2017 se tak skutečně stalo. Podle sdělovacích 
prostředků bouře způsobila nejničivější škody od řádění orkánu Kyrill, který před deseti lety 
v Česku usmrtil, stejně jako teď Herwart, 4 lidi. Extrémní vichr dosahoval na hřebenech hor 
až 180 km/h. Na katastrálním území naší obce silný vítr polámal a vyvrátil mnoho stromů. 
Způsobil také drobnou majetkovou újmu vlastníkům nemovitostí (spadané tašky ze střech, 
uvolněné plechy ad.), kdy zároveň došlo k přerušení elektrického vedení do obce na 16 
hodin. Poslední dny tohoto měsíce byly s proměnlivou oblačností při teplotě do 7 °C. 
Listopad. První listopadový den se vyznačoval proměnlivou oblačností, chvílemi zataženo při 
teplotách do 8 °C a s mírným poprcháváním. Na „Dušičky“ 2. listopadu bylo rovněž zataženo, 
ale teplota stoupla až na 12 °C. Ve dnech 4. až 25. listopadu se počasí ani teploty výrazně 
neměnily: převážně oblačno až zataženo s teplotami od 6 °C do 10 °C. Prosinec. S 1. 
prosincem se teplota přiblížila k 0 °C, ale v následujících dnech se přes den pohybovala do 4 
°C. Výjimkou byl 11. prosinec, kdy při oblačnosti teplota dosáhla na 11 °C. Následně teploty 
klesly do rozmezí od 3 °C do 5 °C, a to až do samého konce sledovaného roku 2017. 

Zákaz vstupu do lesů. Vojenský lesní úřad ve dnech od 15. 12 2017 do 14. 3. 2018 stanovil 
v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů podle ust. § 19 odst. 3 lesního zákona zákaz vstupu do 
okolních lesů. V lesních úsecích se (po vichřici z konce října) stále nacházelo značné množství 
z části vyvrácených a poškozených stromů, čímž vznikalo zvýšené nebezpečí úrazu.  

Špatný stav lesů. České lesy jsou kvůli nedostatku vody a horkým létům ve špatné kondici, tu 
ještě zhoršuje rozšířený kůrovec. Globální klimatické změny a oteplování ke zhoršování 
tohoto stavu v budoucnu ještě napomohou. Na vině má být skutečnost, že se v 70. letech 
minulého století neaplikovaly tehdejší ekologické znalosti do lesního hospodářství. (Ale už 
nebylo napsáno: Kdo to měl a jak aplikovat? A co se pro zlepšení stavu lesů dělá dnes?) 

                                                                                                                                (zpráva ČTK ze 4. 11. 2017)  

VIII. UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI  
a) Místního významu 

ZLODĚJI DŘEVA. V polovině ledna roku 2017 Kladenský deník ve svém zpravodajství 
z Kladenska přinesl příspěvek, který se týká krádeží dřeva; ty se nevyhnuly ani katastru naší 
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obce, cituji:  „Vzhledem k tomu, že v poslední době stoupla cena uhlí i plynu, vrátila se velká 
část lidí k vytápění svých domovů dřevem. Toho jsou si vědomi také zloději, kteří v tomto 
období vyrážejí se sekyrami či dokonce motorovými pilami do lesů na lup. Zájem mají o břízy, 
duby a buky. Zloději si odvážejí jak kulatinu, která je nařezaná u lesních cest, ale také stromy, 
které sami skácí. V některých případech se ukradené dřevo pak snaží prodat. Jsou si totiž 
dobře vědomi toho, že si tak mohou přijít na nemalé peníze. Na základě oznámení prošetřují 
unhošťští policisté případ poškození dvou vzrostlých stromů, které byly pokáceny bez 
povolení v obci Malé Kyšice. Jednalo se o dva modříny, které tak neznámý pachatel v ulici 
Nad Jezem znehodnotil. Část dřeva přitom byla zcizena, část zůstala na místě. Svým 
protiprávním jednáním výtečník způsobil škodu vyčíslenou na částku převyšující sedm tisíc 
korun. Skutek tak byl převeden na trestný čin poškození cizí věci. Další případ krádeže se 
nedávno stal v lesním prostoru v katastru obce Chyňava v oblasti Zadní Muňava, kde 
neznámý zloděj ukradl dokonce kolem pětadvaceti až třiceti metrů krychlových dřeva 
v hodnotě padesát tisíc korun.“    (podle Kateřiny Juhászové, Kladenský deník, roč. XII., č. 14, 17. 1. 2017) 

A KRADLO SE I JINDE! Jako ukázku uvádím: Překvapena byla hlídka unhošťských policistů, 
když zjistila, že na silnici mezi obcemi Doksy a Družec, pod přemostěním dálnice D6 
nefunguje přenosné signalizační zařízení. Nezjištěný pachatel odstranil ze dvou plechových 
beden visací zámky a poté z nich odcizil baterie včetně řadiče pohánějící semafory. 
Způsobená škoda přečinem krádeže byla vyčíslena na osmdesát tisíc korun.                                                                                                                    

(podle Kladenského deníku, roč. XII., č. 160, 13. 7. 2017)  

ORIGINÁLNÍ MALBY „U NETOPÝRA“ V POTEPLÍ. Na začátku léta došlo k originálnímu 
pomalování omítek budovy „restaurace „U Netopýra“. „To musíte vidět a poznamenat do 
obecní kroniky!“, vyzval mě jeden z místních. Výzvu jsem přešel mlčením, ale při nejbližší 
návštěvě Poteplí jsem stanul v úžasu. Ze štítu restaurace na mne shlížel portrétovaný pan 
otec Josef Prošek (poznámka: zemřel v roce 1908) a následovaly další kresby; k nápadu 
omítky pomalovat, ale i o autorovi maleb, mi poskytl krátký rozhovor Jiří Malec, stávající 
nájemce restaurační budovy a provozovatel jmenované restaurace: „Mé podnikatelské 
aktivity jsou spojeny s Kladnem a odtud se velmi dobře znám se Slávou Karmazínem, 
malířem, jehož kresby se mi nesmírně líbí. Znám je také z interiérů několika kladenských 
budov, především hostinců. Nakonec slovo dalo slovo a mně se podařilo začátkem června 
Slávu dostat do Poteplí. Témat pro malování zde bylo hodně, nakonec jsme vybrali ta, která 
se vážou k naší restauraci. Vidíte zde v plné kráse letícího netopýra, podle kterého se 
restaurace jmenuje, na pravé straně štítu je vyobrazen Proškovic mlýn, k němu hostinec 
patřil. Uprostřed štítu je podle fotografie namalována podobizna pana Josefa Proška, ten 
restauraci v r. 1904 nechal postavit, a vlevo poznáte potepelskou půvabnou zvoničku. 
Samozřejmě ani u nás nesměl chybět vodník; ten sice patří víc ke mlýnu nebo ke Kačáku, ale i 
on zaujme naše hosty. Chtěl jsem, aby restaurace přilákala kolemjdoucí turisty, aby na sebe 
upozornila řidiče četných, zde projíždějících, osobních aut. Myslím si, že Karmazínovy 
originální malby můj záměr splnily. Konečně podívejte se, kolik zde dnes máme hostů!“  
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OPRAVA SILNICE II/118 V ÚSEKU NOUZOV – HŘEBENKA.  V prvních třech týdnech měsíce 
září 2017 došlo na opravu výše uvedené silnice, a to od konce Nouzova po Hřebenka. 
Zaslepení způsobilo, že se naší obcí nedalo projet, což dokládaly i linky hromadné 
autobusové dopravy; jejich spoje ať z Kladna do Berouna, a stejně tak i v opačném směru, do 
obce dojely, nabraly zde cestující, a pokračovaly přes Nouzov ke Kladnu nebo přes Poteplí a 
Chyňavu k Berounu. Opravovaná silnice tak dostala kvalitní asfaltový povrch.          

b) Celospolečenského významu 

PŘEMNOŽENÍ DIVOKÝCH PRASAT. Přemnožení divokých prasat  se v roce 2017 nedotýkalo 
jen obcí ležících při lesích nebo v polích, „divočáci“ začali způsobovat škody přímo i na okraji 
měst nebo městských částí. Na odstřel černé zvěře (především na bachyně) se zaměřili 
myslivci (někde i ve spolupráci s policií) po celé republice, neboť v některých lokalitách se 
divokých prasat vyskytuje třikrát i čtyřikrát více, než by při optimálním odstřelu přírůstků žít 
mělo. Snížení počtu jejich stavů nenapomáhá skutečnost, že černá zvěř nemá v přírodě 
přirozeného nepřítele a její lov ztěžuje i pohyblivost, kdy během noci jedinci i celá tlupa zdolá 
vzdálenost 30 km. Ve sledovaném období se i v našich okolních lesích objevily na stromech 
připevněné výzvy myslivců, aby návštěvníci lesa byli obezřetní, neb se může stát, že bude 
docházet k odstřelu divokých prasat.                                             (podle deníku PRÁVO 27.1.2017)   

DRUHÁ VLNA EET. Dnem 1. března 2017 v České republice odstartovala druhá vlna 
elektronické evidence tržeb (EET). Tentokrát měla masovější ráz než ta první. Od uvedeného 
dne se připojilo zhruba pětkrát víc podnikatelů než v první vlně. Tato druhá vlna zasáhla 
velice početnou skupinu podnikatelů v maloobchodě a velkoobchodě. Odhaduje se počet 
kolem 250 tisíc.                                                                                (podle Kladenského deníku, 14.2.2017) 

NÁRODNÍ PARK KŘIVOKLÁTSKO? V předcházejících letech se proti myšlence vyhlášení 
Národního parku Křivoklátsko postavila většina obyvatel dotčených obcí v místních anketách. 
I přes tento negativní ohlas se předchozí vedení Středočeského kraje rozhodlo a oslovilo pro 
spolupráci ministerstvo životního prostředí v rámci kampaně pro osvětu národního parku. 
Ministerstvo navrhlo, aby statut národního parku získalo nejcennějších 102 km2 Křivoklátska, 
tedy asi 16 procent území stávající chráněné krajinné oblasti. Hranice by vedla tak, aby 
nebyla do parku zahrnuta zastavěná území sídel či větší zemědělsky obhospodařované 
plochy. S výjimkou klidového území by pohyb osob měl být ve většině území svobodný. 
Místní obyvatelé a osoby jim blízké, vlastníci a nájemci by se v připravovaném národním 
parku měli pohybovat bez omezení. V národním parku by ležela jen Karlova Ves, ostatní obce 
by zůstaly vně jeho hranic. Vyhlášení parku by se mělo nepřímo dotknout sedmnácti obcí, 
pro myšlenku národního parku je zatím necelá polovina z nich. Ač západní část 
malokyšického katastrálního území (včetně Vysokého vrchu a Tuchonína) spadá do 
stávajícího obvodu Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, naší obci rozhodování o statutu 
Národního parku nepřísluší.                                                  (podle Kladenského deníku, 28.2.2017) 
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PROTIKUŘÁCKÝ ZÁKON. Po létech diskusí Senát schválil protikuřácký zákon. Od světového 
dne bez tabáku, který připadá na 31. května; tento zákon začal v roce 2017 platit po celém 
území České republiky. Kuřáci si od uvedeného data nesmějí zapálit cigaretu v žádném ze 
stravovacích zařízení, a dokonce ani tam, kde se podávají jen nápoje. Tolerovat se mohou, 
ale jen někde, elektronické cigarety a vodní dýmky. Zkráceně napsáno: „Kouření se zakazuje 
v restauračních zařízeních, kavárnách, barech apod., bez výjimek v podobě stavebně 
oddělených prostor a kuřáren. Dále se zakazuje kouřit na nekrytých zastávkách, nástupištích 
veřejné dopravy, v zoologických zahradách, ovšem s výjimkou vnějšího vyhrazeného 
prostoru pro kouření. I nadále ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení s výjimkou 
možnosti kuřárny na uzavřeném psychiatrickém oddělení apod. (podle deníku PRÁVO, 27. 5. 2017) 

GENETICKÝ PRŮZKUM. Česko je geneticky mimořádně pestré, slovanské kořeny má jen 35 
procent populace. U třetiny lidí lze vystopovat jejich germánsko-keltský původ a deset 
procent má předky z řad Vikingů. Zbytek má například židovský původ, někteří lidé mohou 
hledat své kořeny v jižní Evropě nebo i na Sibiři. Věda dokáže určit mezi Čechy ty, jejichž 
prapůvod je až ve starobylé Mezopotámii. Ukázal to nejnovější výzkum Masarykovy 
univerzity v Brně. Vědci vycházejí nejen z údajů z matrik, ale zkoumají také původ příjmení 
lidí, a především vzorky DNA mužů. Jde jen o muže, protože mužskou rodovou linii lze 
sledovat do daleké minulosti díky zkoumání chromozomu Y, který se dědí vždy z otce na 
syna. Genetické skupiny se mezi sebou navzájem nemíchají, nijak se nekříží a původ matek 
nemá na tuto genetickou informaci žádný vliv. Příslušnost muže k určité genetické skupině 
nelze ovlivnit. Jde o dědictví po otcích, které každý muž po staletích předává svému 
potomkovi.                                                                                              (podle deníku PRÁVO, 27.10.2017) 

MANŽELSTVÍ V ČESKU. Manželství není zbytečná instituce, tvrdilo v roce 2017 59 procent 
Čechů. Ještě v roce 2003 si to ale myslelo 69 procent z dotázaných lidí. S tím souvisejí počty 
dětí rodících se mimo manželství. Ještě před deseti lety svobodné matky přiváděly na svět 
jen každé třetí dítě, před dvaceti lety zhruba každé šesté. Dnes se nesezdaným ženám 
v České republice rodí už prakticky každé druhé dítě (49 procent). Nesezdané partnery v tom 
podporuje i tolerance společnosti. Mírou tolerance Čechů k tzv. nesezdanému soužití, ale i 
k rozvodům, patříme k evropské špičce. Zda lidé žijí či nežijí v manželství, přitom není jen 
společenská či etická otázka. V Česku se v současné době rozvádí téměř každé druhé 
manželství, s jedním rodičem po rozvodu vyrůstá kolem 300 tisíc dětí. Navíc je rostoucí počet 
dětí vyrůstajících ve svazcích mimo formální manželství. Svobodní lidé v dnešní společnosti 
nemají menší vážnost než ženatí a vdané, nikdo nezkoumá u dětí, zda pocházejí z úplné či 
neúplné rodiny. Rozvod není v Česku důvodem pro snížení vážnosti a společenské prestiže 
muže či ženy, konstatoval výzkum CVVM provedený v roce 2017. (podle deníku PRÁVO, 4.11.2017)  

PSANÍ A POSÍLÁNÍ SMS. Před čtvrt stoletím – 3. prosince 1992 – byla odeslána SMS 
z počítače na mobil. Po desetiletém snažení německých a francouzských techniků se tak 
zrodila první esemeska. Pro zákazníky službu SMS operátoři spustili již v roce 1993 – nejdříve 
ve Švédsku, pak v USA. Teprve o rok později se objevil první telefon Nokia 2010, který 
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umožňoval snadné odesílání zpráv. Zájem o službu však neohromil; SMS se nechaly posílat 
pouze lidem, napojeným na stejnou mobilní síť. Ještě v r. 1995 tak majitelé mobilů odesílali 
v průměru jen asi pět esemesek ročně. O deset let později, v roce 2005, lidé na celém světě 
odeslali více než bilion esemesek. V roce 2010, kdy mohly SMS posílat už asi 3,5 miliardy lidí, 
„prosvištělo“ éterem kolem 6,1 biliónu textových zpráv. V roce 2015 ještě více, celkem 8,3 
biliónů. SMS jako zlatý důl v roce 2010 vynesly 114,6 miliardy dolarů. Dostáváme se do roku 
2017, kdy psaní esemesek je pro stávající generaci, i pro ty starší považováno za běžnou věc, 
a to slavíme „teprve“ 25. výročí jejich narození!                              (podle deníku PRÁVO, 2.12.2017) 

NEJSLEDOVANĚJŠÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY NAŠICH SPORTOVCŮ.  Oštěpaři Barbora Špotáková 
(zlatá) Jakub Vadlejch (stříbrná) a Petr Frydrych (bronzová) sbírali medaile na londýnském 
mistrovství světa. Tenistka Karolína Plíšková osm týdnů kralovala světovému tenisovému 
trůnu. Zvláštní rok prožila rychlobruslařka Martina Sáblíková: Zlato si nejprve přivezla z ME, 
pak přidala stejný kov na 5000 m, stříbro na tři kilometry, z MS na jednotlivých tratích a 
k tomu stříbro z víceboje. Vše korunovala jedenáctým celkovým vítězstvím ve Světovém 
poháru. V závěru roku vyhrála stříbro na tři kilometry. Biatoistka Gabriela Koukalová skončila 
v cíli závodu ve sprintu „zlatá“ (a získala ještě dva další “kovy“) na světovém šampionátu 
v rakouském Hochfilzenu. Ester Ledecká v r. 2017 podruhé získala titul mistryně světa ve 
snowboardingu a na lyžích se premiérově prosadila ve Světovém poháru do elitní desítky. 
V pětatřiceti letech se znovu stal králem skifařů Ondřej Synek; nejdříve tento veslař získal na 
domácí vodě v Račicích evropský titul, o čtyři měsíce později v americké Sarasotě jako 
nejstarší účastník finále MS dovesloval pro svoji pátou zlatou medaili.                                                                                                                                       

(podle deníku PRÁVO, 28.12.2017) 

  

 

Projednáno bude na schůzi zastupitelstva obce Malé Kyšice dne 19. prosince 2018.  

Předkládá: Jan Kuna, starosta obce.  

Zpracoval v měsících říjen-listopad 2018:  Mgr. Miroslav Oliverius, kronikář obce   


