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V Čechách každoročně oslavujeme Vánoce; čas vánoční náleží 

k nejkrásnějším a nejkouzelnějším údobím celého roku. Jsou to svátky pohody, 
radosti, klidu a míru. Ví se, že se vztahují ke Kristovu narození, a všeobecně je i 
známo, že je křesťanská tradice spojila s ještě starobylejší oslavou zimního 
slunovratu. Vánočním svátkům předchází advent, který v minulosti býval spojen 
s řadou tradičních lidových zvyků a obyčejů. Většina z nich v dnešní době upadla 
v zapomnění, proto si je alespoň v několika řádcích připomeňme. 
 Advent – z latinského advenir = přicházeti – začínal na sv. Ondřeje (30. 11.) a 
končil den před Štědrým dnem (23. 12.). Polní práce ustaly a hospodářství čekal zimní 
klid. Nadešel čas zimních radovánek. Zima do vsi přicházela obvykle krátce před 
adventem – 11. listopadu „přijížděl sv. Martin na bílém koni“. Na den sv. Cecilie (22. 
11.) se kromě jiného konala v hostincích veselá cecilská zábava „cecilka“. Po zániku 
oslav sv. Cecile v polovině 19. století, se zábavy přesunuly na sv. Kateřinu (25. 11.); 
byly to dominantní zábavy žen a dívek, které měly při muzice v ten den volenku. 
Kateřinskou skončil čas zábav – říkalo se: „Řekla Káča Barce, zanech toho tance.“ 
V předvečer sv. Barbory (4. 12.) chodívaly „barborky“ a hodným dětem rozdávaly 
dárky, neposlušným metly. O sv. Barboru se z jabloně a třešně utrhlo několik snítek, 
které se vložily do sklenice s vodou. Jestliže do Štědrého dne rozkvetly, věřilo se, že 
rok bude pro rodinu dobrý a šťastný. Dva dny po sv. Barboře následoval sv. Mikuláš. 
Ten se u nás udržel dodnes jako biskup v dlouhém bílém šatě, s biskupskou mitrou na 
hlavě a berlou v ruce, doprovázen hodným andělem a zlým čertem. Ještě v polovině 
19. století na Kladensku obyčejně chodívali Mikuláši dva; jeden pěšky, druhý seděl na 
brůně (na vycpaném koni). Po Mikuláši také chodívaly „lucky“, a to na sv. Lucii (13. 
12.); dívky bíle oblečené přišly do stavení a předváděly jakousi pantomimu, za jejíž 
pomoci nutily děti k modlení a posléze těm, co se modlit uměly, těm bylo rozdáváno 
ovoce a cukroví. Dítě, které se nemodlilo, dostalo metlou. I tento zvyk v našem kraji 
zanikl v 19. století. Celý advent býval přípravou na svátky narození Páně. Vánoce byly 
rovněž spojeny s řadou lidových zvyků a obyčejů.  
 V současnosti i v podmínkách naší obce se adventní období zahajuje 
rozsvícením vánočního stromu na návsi, kde se spoluobčané sejdou a společně v 
přátelské atmosféře při občerstvení spolu promluví, zavzpomínají na dění v právě se 
zakončujícím roce. Tradičně do obce přichází i Mikuláš, k jehož uvítání je již po 
několik let pro naše nejmenší připravována malokyšická Mikulášská nadílka. A letos – 
3. prosince – do obce přijdou na obchůzku dokonce barborky. Věříme, že děti i v době 
předvánoční si zaslouží hodně dárků a vám, milé naše barborky, chceme popřát, aby 
vaše snaha o obnovení tohoto zaniklého staročeského zvyku se u nás – v Malých 
Kyšicích – opět stala tradicí!                 Miroslav Oliverius 
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ČAS ADVENTU – ČAS PŘICHÁZENÍ  



 

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně překvapení a hezkých setkání…  

Do nového roku štěstí, zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů  

přejí svým spoluobčanům a čtenářům Malokyšických ozvěn  

členové zastupitelstva obce a redakční rady 
 

 

Zprávy z radnice  
 

Obec Malé Kyšice srdečně zve všechny občany i přátele naší obce na 
tradiční SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU, které se uskuteční v 
sobotu 30. listopadu 2019 od 16.00 hodin na malokyšické návsi. 
Samotnému rozsvícení bude předcházet vystoupení dětí z Mateřské 
školy Malé Kyšice, ty zazpívají společně se svými rodiči. V 16.45 hodin 
bude slavnostně rozsvícen vánoční strom. K pohodové atmosféře 
může přispět každý účastník akce donesením drobných zákusků ze své kuchyně. 
Přijďte strávit příjemné odpoledne v předvánoční atmosféře, možná potkáte známé či 
přátele, které jste již dlouho neviděli…         (skk) 
 

V neděli 8. prosince 2019 pořádá obec Malé Kyšice pro malokyšické děti 
MIKULÁSŠKOU NADÍLKU. Akce začíná v 15.00 hodin v restauraci LIKA. Na děti 
čeká spousta her, sladké odměny i diskotéka. Nebude chybět ani Mikuláš se svým 
doprovodem.                (skk) 
 

Během STAVBY BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY vedle volnočasového areálu dochází 
k různým omezením. Např. je omezena přístupnost ke kontejnerům na separovaný 
odpad, je ztížen přístup do volnočasového areálu, ale také došlo k omezení průjezdu 
pro cyklisty. Za tyto nepříjemnosti se omlouváme a děkujeme za pochopení.    (kuj) 
 

Poslední den tohoto roku, NA SILVESTRA, se v 11.00 hodin začnou scházet 
malokyšičtí občané i přátelé naší obce v prostoru volnočasového areálu naproti ČOV 
Malé Kyšice, kde si přesně v poledne připijí a popřejí všechno nejlepší do nového roku 
2020.             (pmk) 
 

Obecnímu úřadu bylo oznámeno, že V ULICI LESNÍ POBÍHÁ SMEČKA PĚTI PSŮ, 
kteří ohrožují své okolí. Obec po obdržení videozáznamu učinila několik podání k 
orgánům státní správy s žádostí o součinnost. O uvedenou věc projevila zájem rovněž 
média. Pokud občané přijdou na ulici do kontaktu s těmito volně pobíhajícími psy, 
doporučuje se pořídit fotografii nebo videozáznam a poskytnout je obecnímu úřadu, 
jehož prostřednictvím budou postoupeny orgánům činným ve správním řízení. 
Zároveň je doporučeno ihned kontaktovat Policii ČR, která po nahlášení události na 
určeném místě provede šetření a přijme potřebná opatření.      (kuj) 
 

S blížícím se zimním obdobím a očekáváním sněhové nadílky upozorňujeme vlastníky 
a provozovatele vozidel, že z komunikací, kde kvůli zaparkovaným vozidlům 
neprojede technika, NEBUDE SNÍH ODKLIZEN.         (kuj) 
  
V noci z 27. na 28. listopadu 2019 vypnou své stávající TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ DVB-T 
vysílače Žižkov a Cukrák. Tato změna se týká všech domácností, které přijímají 
vysílání pomocí venkovní či klasické antény. Jakékoliv dotazy k přechodu na nový 
standard DVB-T2, včetně způsobu přeladění či jiných technických problémů zodpoví 
na telefonním čísle 2 6113 6113, případně na e-mailu info@ceskatelevize.cz. 
Podrobné informace jsou dostupné na internetových stránkách www.digict.cz.   (kuj) 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V neděli 15. prosince 2019 bude zahájena integrace veřejné autobusové 
dopravy na Rakovnicku, která zasáhne i oblasti Kladno a Beroun. Zahrnutím nových 
linek do pásmového a časového tarifu Pražské integrované dopravy (dále jen „PID“) 
budou cestující moci využít přestupních jízdenek i časových kuponů, včetně možnosti 
nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče či za pomoci mobilní aplikaci 
PID Lítačka.  

Kladno a Beroun bude spojovat linka č. 630. Její trasa zůstane obdobná trase 
dosavadní se změnou názvů několika zastávek.  

Z obce Malé Kyšice již nebude možné napřímo bez přestupu cestovat do 
Prahy, jako tomu bylo dosud. Pro cestu do Prahy bude nutné využít přestup na 
autobus v Unhošti či přestup na vlak v Pavlově. Autobusy z Unhoště budou končit 
v Praze ve třech lokalitách, a to na Zličíně (č. 307, č. 386), v Motole (č. 365) a na letišti 
(č. 319). Vlak z Pavlova pojede přes zastávku Praha – Dejvice do konečné zastávky 
Praha – Bubny Vltavská.  

Zavedením nových jízdních řádů dojde k výraznému posílení autobusových 
spojů a ke zjednodušení systému placení jízdného.  

Veškeré informace, týkající se integrace veřejné dopravy na Rakovnicku, 
včetně konečné verze jízdních řádů lze nalézt na internetových stránkách Pražské 
integrované dopravy: https://pid.cz/integrace-rakovnicko-2019/         (kuj) 

 
 

 
 
Čas od času, nejspíš asi uprostřed rozložených rodinných písemných památek 

a nejstarších fotografií, se zasníme nad svými nejsoukromějšími dějinami. Nad oním 
jedinečným a neopakovatelným příběhem s pointou latinsky zvanou EGO. JÁ. Nad 
vlastními předky. Mít je tak všechny přehledně uspořádané na papíru! Před očima 
nám kmitne přelud obrázku nebo obrazce, kam by se snad přece jen vešly základní 
údaje o blízkých i vzdálených prarodičích. Vize rodokmenu, jaký by byl už na první 
pohled všem srozumitelný … 
 Kladete si také otázky: „Jak a kde začít? Jak se dopátrat: Kdo byli, čím byli a 
odkud byli ti, kterým dnes vděčíte, že jste tady?“. A možná i vás napadne, co asi 
prožívali, z čeho se radovali nebo smutnili vaši předkové, jejichž jména vám již 
splývají v časové mlze? Žili tu před vámi, zemřeli, zapomnělo se na ně! Pro všechny 
zájemce o možnost zpracování rodokmenu vlastní rodiny sociálně-kulturní komise 
naší obce připravila přednášku, během které obecní kronikář, ale i dlouholetý 
genealog vlastního rodu Mgr. Miroslav Oliverius tyto otázky zodpoví, popř. odpoví i na 

ZMĚNY V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ 

ZNÁT A UMĚT POTKAT SVÉ PŘEDKY 
 

P O Z V Á N K A  
 

V zastoupení obce MALÉ KYŠICE si dovoluji pozvat všechny malokyšické 
spoluobčany na 11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, 

které se bude konat v restauraci „LIKA“ v Malých Kyšicích 
ve středu dne 18. prosince 2019 od 18.00 hodin. 

*  *  * 
Zahájení * Změna rozpočtu roku 2019 * Rozpočet obce na rok 2019 * Rozpočet 

MŠ Malé Kyšice na rok 2019 * Zápis do kroniky obce za rok 2018 * Návrh na 
usnesení * Různé a diskuse * Závěr 

Jan Kuna, starosta obce 



další dotazy, týkající se zpracování rodokmenu nebo sepisování vlastní rodinné 
kroniky.  
 Přednáška se koná dne 18. prosince 2019 v sále restaurace LIKA v Malých 
Kyšicích, a to hned po skončení programu zasedání zastupitelstva obce. Všichni 
zájemci o zpracování rodokmenu, možná i budoucí genealogové, jsou srdečně zváni.  
                       (skk) 
 

Z minulosti obce 
 
 
 

Nedávno – 28. října 2019 – jsme měli možnost připomenout si 101. výročí 
založení Československa, dnes již neexistujícího společného státu Čechů a Slováků. 
V podkladech k minulosti Sokolské tělocvičné jednoty v Malých Kyšicích se dochovala 
zpráva, jak byl tento stávající státní svátek oslavován v roce 1923, tedy pět let po 
vzniku republiky. Následný text je doslovně opsán z Věstníku Sokolské župy 
Budečské, včetně výtky sokolského vzdělavatele Karla Šímy, týkající se malé účasti 
členstva:   

„Důstojným způsobem uctila naše jednota památku znovuzrození naší Svobody 
v den 28. října (v r. 1923). Sešli jsme se ve spolkové místnosti, kde br. Homolka 
upravil náhrobek našich mučedníků, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí 
v Praze r. 1621. Potom přednesl velmi pěkná slova na thema „Habsburkové a národ 
český“. Přednáška doplněna přednesem básní. Přednáška byla veřejná; jí zúčastnilo 
se místní zastupitelstvo se sborem dobrovolných hasičů. 

Jen s vámi, bratři a sestry, kteří stojíte v našich řadách, nejsem spokojen. Vás 
bylo nejméně. Což neuznáváte národní svátek? Musím s politováním říci, že 
tentokráte vás občané nesokolští zahanbili. Vzdělavatel.“      (Pokračování příště – oli)                     
 
Zajímavost z Unhošťska 

 
 
 
V minulosti nejen na Unhošťsku, ale i v jiných regionech chodívaly barborky. 

V dnešní době se již na tento starý křesťanský obyčej zapomnělo. Na sv. Ondřeje 
začínal advent. Zakrátko v předvečer sv. Barbory (4. prosince) chodívaly „barborky“. 
Pro hodné děti měly dárky, pro neposluchy metly. Když vešly do stavení, vyzývaly děti 
k modlení slovy: „Modli se!“, či jen „muli se!“ Barborky na Kladensku a Slánsku 
(podobně jako i na Podřipsku) mívaly na sobě dlouhý bílý šat a obličej zastřený 
průhlednou látkou (tylem). Na Podřipsku tato obchůzka přetrvala až do 20. století, na 
Kladensku však již koncem 19. století zanikla. Zbyla z ní jen nadílka, kdy maminky 
dávaly dětem za okno punčochy, do kterých „barborka“ nadělovala. V chudých 
rodinách to začasté byla jen polínka a kousky uhlí, aby zbylo na mikulášskou nadílku, 
jíž se přikládala větší váha.  

(podle: Chaloupka Miroslav, Rok na Dobré, Lidové zvyky a obyčeje našich 
předků, vyd. obec Velká Dobrá 2017 – oli)                                      
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CHODÍVALY „BARBORKY“ 

SOKOLSKÁ OSLAVA SVÁTKU 28. ŘÍJNA V ROCE 1923 
 


