
 
Komentář     
 
 
  
 

Pro komentář do dnešního 
čísla Ozvěn jsem použil nadpis 
příspěvku odborného lesního 
hospodáře Petra Bočka z 
Unhoště, protože stejný – 
bohužel negativní – jev se 
objevuje i v lesích kolem Malých 
Kyšic. Cituji úryvek z č. 4/2019 
Unhošťských listů: 

„Nemohu si odpustit 
poznámku k chování některých 
lidí k lesu; bohužel jsou z našeho 
okolí. Do lesa nepatří odpad ze 
zahrad v podobě např. 
ostříhaných tůjí, stříbrných či 

jiných smrků a ostatních dřevin či keřů. Listí a zahradní odpad včetně ovoce a 
kuchyňských zbytků také ne! Pro tyto odpady je určena kompostárna (např. na 
Pavlově), či zahradní kompostér nebo nádoba na svoz bioodpadu. O ostatním odpadu 
v podobě odhozených pytlů, stavebního materiálu, pneumatik a podobně, ani psát 
nebudu! Odvést to do lesa, to mohou páchat jen lidé bez studu a bez úcty k ostatním 
lidem, k lesu a k přírodě vůbec.“   

Naskýtá se tedy otázka: „Kdo je tak bezohledný, možná pohodlný, že i z lesa 
dokáže udělat skládku?“ V případě nás malokyšických obyvatel má nádobu na 
biologický odpad (za finančního přispění obce) zakoupeno 108 domácností. Mohu se 
jen domýšlet, jak bioodpad likvidují zbylé domácností. Jak bioodpad likvidují chataři? Z 
k obci přilehlé „chatové čtvrti“, tedy tam, kde jsou pojmenovány ulice, je bioodpad 
rovněž průběžně ve svozových termínech odebírán. Pokud v pololetních intervalech je 
přistavena v rámci svozu nebezpečného odpadu i vana na bioodpad, tato se nenaplní, 
ale obec její přistavení a odvoz uhrazuje v plné výši.  

Obdobně si někteří naši spoluobčané počínají i u nádob pro odpad – 
zdůrazňuji: určených jen pro odpad skla, papíru a plastů! Ač bylo již několikrát, a to 
nejen prostřednictvím Malokyšických ozvěn, zdůrazněno, že odvoz jiného odpadu 
naše obec nezajišťuje, u kontejnerů se objevuje stavební materiál, dřevěné nebo 
umakartové desky, keramické mísy WC, kovové předměty, které je možné odložit do 
našeho sběrného dvora, nesložené papírové krabice … O nepořádku, který kolem 
sběrných nádob panuje, bylo už mnohokrát psáno. Bohužel znova a znova se s ním 
setkáváme, poukazujeme na něj, ale chybí usvědčení jeho původce.  

Malokyšické 

OZVĚNY 
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LES NENÍ SKLÁDKA, SMETIŠTĚ ČI KOMPOSTÁRNA! 
 



Nemám v úmyslu teď vyhrožovat pokutami nebo zdlouhavě vymýšlet způsoby, 
jak uvedenému jednání jedinců zabránit. Nad těmito řádky by se však měli zamyslet ti, 
kteří pořádek v obci a v jejím okolí nedodržují. Asi by se žádnému z nich nelíbilo, 
kdyby právě jim stejný výtečník vyklopil před domovní vrata hromadu shnilého ovoce, 
ořezané větve z ovocných stromů nebo stavební odpad z modernizované koupelny 
včetně klozetové mísy. 

    Jan Kuna, starosta obce 
 

Zprávy z radnice  
 
Dne 1. června 2019 pořádala obec Malé Kyšice dětský den. Děti 
s nadšením a odhodláním plnily zadané úkoly, po jejichž absolvování 
je čekaly věcné odměny. Tímto DĚKUJEME spolku UNHfree.net, 
který poskytl odměny pro děti, dále panu Petrovi Veselému za 
poskytnutí finančního daru na občerstvení pro děti a rovněž všem, kteří 
pomáhali s organizací dětského dne.                          (kuj) 
 
Během července tohoto roku došlo k výstavbě druhé etapy CHODNÍKU V HLAVNÍ 
ULICI, a to od budovy mateřské školy na konec obce. Nový chodník slouží k zajištění 
větší bezpečnosti chodců podél komunikace III. třídy.           (kuj) 
 
V září tohoto roku přibyly do prostoru volnočasového areálu vedle víceúčelového 
hřiště další HERNÍ PRVKY PRO DĚTI. Nově se teď děti ve věku od 3 do 14 let mohou 
povozit na lanovce, vyzkoušet svou zručnost na trojhrazdě nebo využít další 
houpačky. Pro děti od 3 do 8 let byl instalován kolotoč. Přesto, že již nastal podzim, 
věříme, že nové herní prvky vylákají děti od tabletů a telefonů a zpestří jim pobyt 
venku.              (kuj) 
  
Obecní úřad aktuálně informuje o PROBÍHAJÍCÍCH UZAVÍRKÁCH v okolí obce Malé 
Kyšice. Od 30. září 2019 do 18. října 2019 je částečně uzavřena silnice č. II/118 
v části Nouzov. Provoz bude řízen kyvadlově. V sobotu 12. října 2019 však bude 
uvedená silnice zcela uzavřena. Provoz pro malokyšické občany bude veden místními 
komunikacemi v části Nouzov. Zároveň dne 12. října 2019 budou bez náhrady 
zrušeny autobusové zastávky „Unhošť, Nouzov“, „Unhošť, Nouzov, u Spalů“, „Malé 
Kyšice, rozc.“ a „Malé Kyšice“. 
Od 1. října 2019 do 30. dubna 2020 je zcela uzavřena silnice č. II/118 od odbočky do 
části Hřebenka po odbočku do oblasti Dědkův Mlýn. Objížďka pro osobní vozidla a 
autobusovou dopravu je vedena přes místní část Poteplí a obec Chyňavu na původní 
trasu, a to obousměrně.                      (kuj)  
 
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA se koná v sobotu 9. listopadu 2019 od 19.30 hodin 
v restauraci LIKA. K tanci i poslechu zahraje skupina Kredit. Slosovatelnou vstupenku 
za 150,- Kč je možné zakoupit v úředních hodinách (pondělí 15.00 – 17.00 hodin; 
středa 16.00 – 18.00 hodin) na obecním úřadě nebo od čtvrtka do neděle v restauraci 
LIKA, a to od 9. října 2019.         (skk)  
 
Podzimní SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO, NEBEZPEČNÉHO A BIOODPADU se 
uskuteční v neděli 10. listopadu 2019 od 9.00 hodin do naplnění kontejnerů nebo 
nejpozději do 12.00 hodin. Obdobně jako při jarním svozu, budou kontejnery umístěny 
na malokyšické návsi. Ve stejnou dobu proběhne i dobrovolný úklid okolí obce. Sraz 
dobrovolníků je v 9.00 hodin před obecním úřadem, kde každý obdrží pytel a instrukce 
k úklidu. Děkujeme všem, kteří při svozu aktivně pomáhají.       (kžp) 
 
Tradiční obecní ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU se uskuteční v sobotu                 
30. listopadu 2019. Akce začíná v 16.00 hodin na malokyšické návsi.    (skk) 



OBEC MALÉ KYŠ ICE  
přijme spolehlivého zaměstnance/zaměstnankyni  

na úklid obce 
Náplň práce:  

 úklid veřejného prostranství, 
 údržba veřejné zeleně, 
 úklid sněhu.  

 

Nabízíme: 
 jednoduchou fyzicky nenáročnou práci, 
 práci vhodnou i pro aktivního důchodce, 
 zaměstnání na stálý pracovní poměr nebo brigádně, jako 

přivýdělek, 
 sjednání pracovní doby dle domluvy, 
 případné zajištění potřebných proškolení (např. pro práci 

s křovinořezem), 
 nástup možný ihned, 
 zaměstnanecké benefity. 

 

Z důvodu plánované VÝMĚNY CELÉHO POVRCHU SILNICE v Hlavní ulici vyzývá 
Obecní úřad Malé Kyšice všechny vlastníky nemovitostí nacházejících se podél Hlavní 
ulici, aby do 31. března 2020 realizovali stavební práce, při kterých je nutný zásah do 
vozovky (např. přípojky inženýrských sítí apod.). Po realizaci akce již vlastník 
komunikace – Středočeský kraj, nepovolí tyto zásahy provádět.      (kuj) 
 
Koncem letošního roku dojde k INTEGRACI VEŘEJNÉ DOPRAVY Rakovnicka a 
Kladenska. V rámci integrace budou zrušeny dosavadní spoje, obsluhující i obec Malé 
Kyšice, a nahrazeny spoji novými. Vznikne nová páteřní linka č. 630 spojující Kladno a 
Beroun. V Unhošti budou garantované přestupy na linku do Prahy. Dojde k navýšení 
četnosti spojů. Jízdní řády jsou dosud v pracovní verzi, spuštění integrace se 
předpokládá v prosinci tohoto roku. Podrobné informace lze najít na internetových 
stránkách Pražské integrované dopravy: https://pid.cz/integrace-rakovnicko-2019/
                          (kuj) 
 
Společnost ČEZ Distribuce, a. s. upozorňuje dle ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění, vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede 
nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na POVINNOST 
ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ a jiných porostů ohrožujících bezpečné a 
spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Při ořezu je třeba dodržet 
bezpečnou vzdálenost od vodičů dle ČSN EN 50110-1. Bližší informace k ořezu jsou 
uvedeny na úřední desce obce.             (kuj) 

 
 



 
 
 

Dne 6. března 2019 oslavila své 80. narozeniny paní Jana Veselá ze 
Sadové ulice v Malých Kyšicích. Stejné jubileum oslavila dne 14. března 2019 i paní 
Jaroslava Zahradníková z Berounské ulice, dále dne 30. června 2019 paní 
Františka Šímová z ulice Za Mlýnem, dne 12. července 2019 pan Václav Klenovec 
z ulice Hlavní a dne 16. srpna 2019 pan František Dušek ze Zelené ulice. Své 85. 
narozeniny oslavila dne 16. března 2019 paní Danuše Paterová z ulice Hlavní a dne 
6. dubna 2019 pan Antonín Šíma z ulice Spojovací. 

 
Všem oslavencům a oslavenkyním přejeme k jejich významným životním 

jubileím hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu do dalších let.     (skk) 
 

 
 

 
Dne 22. května 2019 zemřela ve věku 80 let paní Jana Zikmundová ze 

Zahradní ulice a dne 16. června 2019 zemřela ve věku 70 let paní Věnceslava 
Hodková z Bezové ulice v Malých Kyšicích.          Čest jejich památce!             (skk) 
 
Na aktuální téma 
 
 

 
V posledních pěti letech je zaznamenáván úbytek srážek, s tím je spojené 

sucho a vysoké teploty v letních měsících, které postihly nejen naši republiku, ale i 
většinu Evropy. Vzhledem k probíhající změně klimatu se v blízké budoucnosti 
očekává snížení četnosti chladných dní a nocí. Kombinace vysokých teplot a sucha 
způsobila na území všech kontinentů úhyny lesních porostů. Podle globálních analýz 
se v současnosti nachází 70 % zkoumaných lesních porostů na hranici tolerance 
vodního stresu. Do konce 21. století se pro některé oblasti odhaduje, že se sucho 
stane déletrvajícím intenzivnějším. Největší míra navýšení počtu extrémů 
souvisejících s vysokými teplotami je očekávána ve středních zeměpisných šířkách, 
kde budou sušší podmínky a tím slabší ochlazující efekt výparu. Předpokládá se, že 
se zvýší počet dní s teplotami 35-40 °C ve vnitrozemí. Může se stát, že teplota v noci 
neklesne pod 30 °C.  

Dostáváme se do nové situace vlivem sucha, proto jsme nuceni hledat řešení. 
Je dobré dělat alespoň něco. Dotace „Hydroprogress“ (nádrže, rybníky …) navržené 
Ministerstvem životního prostředí jsou racionální z toho hlediska, že dřív byly místní 
zdroje vody zrušeny. Prameny byly zasypány, rybníky často zrušeny a my 
potřebujeme co nejvíce vody zachytit a to na co nejvíce místech. Kromě centrálních 
zdrojů by bylo dobré mít záložní zdroje místních vod, i kdyby to byly pouze nádrže na 
užitkovou vodu ze střech. Záložní zdroje vody pomohou v okamžiku, kdy nebude 
možné odebírat vodu na zavlažování zahrádky z vodovodního řádu v době, kdy jí 
bude málo. Mně osobně je hrozně líto vody, kterou se plýtvá např. na pokropení 
příjezdové cesty v chatové oblasti, i když je to třeba voda z potoka.  

V loňském roce padly tři významné teplotní rekordy. První rekord je vůbec 
nejvyšší naměřená teplota v Pakistánu v dubnu, a to 50,2 °C. Druhým rekordem byla 
koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře. Skleníkový efekt má za následek, že se 
teplo ze země hůře vrací do prostoru a ukládá se v oceánech. S tím souvisí třetí 
rekord, který je vůbec nejzávažnější. Mořská voda je v horních dvou kilometrech 
nejteplejší za celou dobu měření. Znamená to, že teplotní základ planety je vyšší, což 

VLIV ZMĚN KLIMATU NA LESY, MĚSTA A NEJEN NA NĚ 
 

BLAHOPŘEJEME 

ODEŠLY S HLASEM ZVONU 



pravděpodobně způsobuje rychlejší přechod zimy v léto. Mezi další extrémní jevy patří 
i větrné kalamity, které se v posledních letech třeba jen lokálně objevují čím dále 
častěji u nás v okolí Unhoště.  

S uvedenými změnami naše lesy postihlo usychání hlavně jehličnatých porostů, 
a to ve všech věkových kategoriích. Klesající spodní voda je i důkazem nízké 
nasákavosti půdy. Proschlé jsou hlavně porosty na jižních expozicích. Dochází i voda 
ve studních v Malých Kyšicích, Nouzově, ale i v ostatních obcích v okolí Unhoště. 
Dlouhodobě sleduji úhrny dešťových srážek. Loňský rok byl extrémně suchý a teplý. 
Začátek roku sliboval úspěšné zalesnění, ale od 1. dubna do konce října spadlo pouze 
89 mm srážek, což je zoufale málo. V letošním roce již spadlo totéž, co za loňských 
zmiňovaných měsíců. Mám ale obavu, že se potvrdí hypotéza, kterou mi odsouhlasil 
hydrolog Zdeněk Karl. Vezmeme-li si betonovou dálnici, plochu letiště, aglomerace, 
betonová parkoviště, haly, pole, to vše rozpálí slunce a potom následuje: Horký 
vzduch začne stoupat do výšek, kde odkloní mraky a ty pak „odplují“ po řekách Ohři a 
Berounce, kde se ochladí a spadnou v podobě deště. Geolog Václav Cílek je velmi 
skeptický ke klimatu a vidí problém v malé nasákavosti půdy. Voda tak steče řekami 
do moří. Chybí nám tzv. zahradnické deště, které dříve byly častější. Pamatuji roky 
1986-1990, kdy prakticky pršelo celý podzim, a z mých záznamů jsem vyčetl, že za 
listopad byly pouze čtyři dny, kdy se daly mazat sazenice proti okusu zvěří (kdy byly 
oschlé). Sucho, respektive nedostatek srážek způsobil usychání hlavně smrků, 
borovic, modřínů. V loňském roce jsme vytěžili z našich lesů 747 m3 dřevní hmoty, 
z toho 90 % souší, napadených stromů kůrovci a dřeva z větrných kalamit, zbylých 10 
% byla těžba výchovná. V letošním roce jsme začali těžit souše; podle mých odhadů 
bude těžba minimálně dvojnásobná. Do budoucna vidím naději v posílení přirozené 
obnovy lesa (nálety), na vysýchavá stanoviště sázet dřeviny odolnější suchu, pokusit 
se zadržet vodu v krajině (budování retenčních nádrží rybníků, ale i studánek). 
         Petr Boček, odborný lesní hospodář (převzato z Unhošťských listů, č. 4/2019) 
 
Z minulosti obce 
 
 
 

Členové malokyšické sokolské tělocvičné jednoty zhodnotili svoji činnost za 
sledovaný rok 1922 na valné hromadě, která se konala 18. února 1923. Valné 
hromady se zúčastnilo 24 bratrů a sester, kteří vyslechli zprávu jednatele; z té 
vyplynulo, že se v přecházejícím roce konalo 12 řádných schůzí výboru a 4 schůze 
mimořádné, členská schůze se uskutečnila jen jedna. Počátkem roku TJ „čítala“ 51 
bratrů a 22 sester; na konci roku byl zjištěn úbytek členstva – stav 43 bratrů a 21 
sester. Členstvo se zúčastnilo veřejného cvičení v Pleteném Újezdě. Ze zprávy 
pokladní byl zjištěn příjem 7 808,75 Kč, vydání 8 024,40 Kč. Stavební fond 2 000 Kč, 
cestovní fond 702,42 Kč. Jednota zbudovala přírodní divadlo (pozn.: bohužel 
neuvedeno místo), kde její členové sehráli 4 divadelní představení. Zprávou 
knihovníka doloženo během roku vypůjčení 388 knih (výpůjček), a to jak zábavných, 
tak i poučných. Ze zprávy vzdělavatele: pořádáno 7 přednášek, 3 rozhovory, 1 
vycházka, celkem sehráno 6 divadelních představení, předneseno 7 proslovů před 
šikem. Při ustavující schůzi výboru vzpomenuto úmrtí „našeho velkého státníka Dra 
Rašína*) vzdáním čestné památce povstáním“. Tak jako v minulých letech členové 
tělocvičné jednoty celkem odebírali: 20 Věstníků sokolských, 3 Věstníky ČOS, 1 
Cvičitel a cvičitelka, 5 Sokolů, 5 Skřivánků, 5 Sokolských Besed a 2 Sokoly. Při 
volbách toho dne zvoleni bratři a sestry: starostou byl opětovně zvolen Václav 
Štěpánek, místostarostou Karel Pinkner, náčelníkem František Holý, náčelnicí Růžena 

SOKOLSKÁ ČINNOST V ROCE 1922 



Lomová, vzdělavatelem Karel Šíma, do výboru Ploch, F. Pinkner, Štětka, Horáková, 
Braun a Filipi.  

V návaznosti na rok 1922 si ještě uveďme, že díky sokolské TJ byla i v Malých 
Kyšicích důstojným způsobem uctěna Husova památka. Br. Josef Vagner z Kladna 
„přiléhavou a uchvacující přednáškou dovedl upoutati pozornost po celý večer četných 
jak domácích, tak přespolních posluchačů“. Po skončené přednášce za zpěvu 
„Hranice vzplála …“ a „Kde domov můj“ zapálena tryzna bratrem prof. Pokorným 
sestavená alegorie: na zvýšeném, zelení ověnčeném místě, dva sokolíci v kroji 
s praporem, uprostřed víla s trnovou korunou, v umělém, krvavém osvětlení, velice 
účinně působila.                                        (Pokračování příště – oli) 
*) Alois Rašín (1867-1923) byl český právník, politik, národohospodář. Od r. 1910 řídil 
Národní listy - v té době klíčový český deník, v r. 1911 se stal poslancem říšské rady za 
mladočeskou stranu. V r. 1916 odsouzen k trestu smrti za velezradu, v červenci 1917 
amnestován. Byl jedním z Mužů 28. října 1918, autorem prvního zákona čs. státu, jeho prvním 
ministrem financí a spolutvůrcem samostatné čs. měny. Po vzniku ČSR působil jako 
koncepčně uvažující politik a funkcionář Čs. nár. demokracie. V r. 1923 utrpěl zranění při 
atentátu a na jeho následky zemřel. (podle Hájková, Horák: Republika Československá 1918-
1939) 
 
Zajímavost z Unhošťska 

 
 
 
 

Dne 26. června 2019 u 
býv. Kyšického (Šmídova) 
mlýna byla Karlem Bočkem, 
posledním vyučeným mlynářem 
na Kačáku, za přítomnosti 
četných hostů odhalena socha, 
kterou si zde nechali instalovat 
Václav Brož s manželkou 
Annou, roz. Šmídovou. Socha 
je vytvořena z betonu a nese 
název „Pocta kovářům a 
mlynářům“.  Unikátní, 
nepřehlédnutelný kolos 
v blízkosti naší obce 
doporučujeme ke shlédnutí.  

                                 (oli)   
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