Malokyšické

OZVĚNY
Zpravodaj obce Malé Kyšice, ročník XIV / 2020, číslo 4 (131)
Vážení malokyšičtí spoluobčané, čtenáři Ozvěn,
v dubnovém vydání našeho obecního zpravodaje jsem reagoval na
mimořádnou situaci spojenou s výskytem koronaviru covid-19, kdy jsem věřil, že
společně a ve zdraví tuto mimořádně tíživou situaci přečkáme. Ocitáme se v polovině
měsíce prosince, pomalu končí letošní rok, a jak všichni víme ze sdělovacích
prostředků, stav ani při četných celostátně přijatých opatřeních se nemění. V době,
kdy píši tyto řádky, koronavirus neustupuje, dokonce místy nabírá na síle.
Momentálně v České republice u 58 tisíc lidí nemoc probíhá, denní nárůst nakažených
se pohybuje k šesti tisícům osob. Již je evidováno přes devět tisíc úmrtí, jejichž
příčinou byla tato epidemie. Nákaza covid-19 zákonitě pronikla i do našeho regionu (v
Unhošti se uvádí 21 nakažených, v sousedních obcích: v Chyňavě 6, v Bratronicích 7,
v Horním Bezděkově, ale i u nás po dvou). Ač se tato regionální čísla někomu mohou
zdát nízká, uvědomme si, že stále nemáme vyhráno!
Vážení spoluobčané, obracím se proto na vás, kteří v naší obci bydlíte, a stejně
tak i na ty, kteří se zde jen dočasně zdržují, i nadále dodržujme k omezení dalšího
rozšiřování nákazy všechna přijatá opatření (včetně používání roušek). Pro případ
pomoci je stále v provozu krizové telefonní číslo našeho obecního úřadu 725 916 091,
na které se občané mohou obracet jak s žádostí o pomoc, tak i s dotazy souvisejícími
se šířením nákazy koronaviru.
Blíží se vánoční svátky, svátky klidu, pohody a míru. Věřím, že ani letošní
Vánoce v našich rodinách nebudou poznamenány zmiňovanou pandemií. Za
sebe, v zastoupení naší obce, malokyšického obecního úřadu, ale i za redakční
radu Ozvěn vám přeji jejich radostné a pohodové prožití! Rovněž tak si přejme,
ať přicházející nový rok je k nám milosrdnější než rok stávající! Dovoluji si vám
popřát především zdraví, jakož i štěstí a úspěchy v pracovním a v rodinném
životě! PF 2021!
Váš
Jan Kuna, starosta obce
Komentář

„VOLBY 2020“ V MALOKYŠICKÉM VOLEBNÍM OKRSKU
Se skončením prázdnin a dovolených začala zaplavovat Českou republiku
druhá, mnohem rozsáhlejší, vlna pandemie koronaviru. Již v polovině měsíce září
téměř tři čtvrtiny lidí v Česku považovaly covid-19 za závažné onemocnění, které
vyžaduje úsilí celé společnosti, aby se minimalizovalo jeho riziko. Ač nejvyšší
celostátní orgány přijaly četná opatření, i tak ke konci září začalo přibývat víc než dva
tisíce případů koronaviru v jeden den. I přes tuto skutečnost ze zákona připravené
volby do zastupitelstev krajů a volby v jedné třetině volebních obvodů do Senátu
Parlamentu ČR nebyly přeloženy na příhodnější dobu.

U nás v Malých Kyšicích starosta obce obměnil pětičlenné složení
(+zapisovatelka) okrskové volební komise, která se ve dnech 2. a 3. října t. r.
v malokyšickém volebním okrsku ujala své role. Jak vyplyne i z jiného (níže
v Ozvěnách zveřejněného) příspěvku: V naší obci do seznamu voličů bylo zapsáno
404 voličů. Členky komise si kladly otázku: Budeme mít alespoň padesátiprocentní
účast? Z průběžně vedené kontroly vydávaných volebních obálek věděly, kolik je
potřeba ještě vydat volebních
obálek, aby byla dosažena
padesátiprocentní účast v podobě
202 voličů. Čtvrt hodiny před
uzavřením
volební
místnosti
chyběly dva hlasy pro kraj a jeden
hlas pro senát. (Jeden volič
převzal pouze žlutou obálku,
odmítl volit krajské zastupitele.)
Byly to tak trochu nervy: Přijde,
nepřijde ještě někdo? Nepřišel, ale
přijely! Nejprve u obecního úřadu
zastavilo osobní auto, řidičkavolička si pozvolna seřazovala
volební lístky a svojí účastí u nás
krajskou volební účast posunula k
vytouženým 50 %. A potom jako
Okrsková volební komise; foto: M. Oliverius, 2020
vítěz, však už bez pelotonu, ale
v časovém limitu, přijela cyklistka-volička. Ta, když odvolila, tak v Malých Kyšicích
senátní volební účast dosáhla nepatrně víc (50,25 %).
Volební místnosti se uzavřely úderem 14. hodiny. Naše okrsková komise
začala pružně rozdělovat obálky a bezchybně sčítat hlasy; sehraná jak
naprogramované japonské počítače, proto zapisovatelka komise bezproblémově
vyplňovala sumarizační formulář. V krátké době nám sedly výsledky krajské (včetně
preferenčních hlasů), jakož i výsledky senátní! Zapisovatelka komise osobním autem
se mnou – a já s malokyšickými volebními výsledky – ihned vyrazila ku Unhošti.
(Nevyhlašuje se žádná soutěž, ale nepsaná rivalita mezi okrskovými volebními
komisemi při každých volbách přetrvává: Kdo v Unhošti volební výsledky předá první?
A světe (ne)div se! Předávali jsme je my jako první, když „na záda“ nám dýchaly
Kyšice (velké). A krásný to byl návrat z Unhoště domů! Námi předané volební
výsledky byly OK!)
V prvním kole senátních voleb v Malých Kyšicích s převahou 17 hlasů zvítězil
bývalý středočeský hejtman a ex ministr zemědělství a dopravy Ing. Petr Bendl (ODS)
před advokátkou Mgr. Adélou Šípovou (Piráti). Večerní zpravodajství ve sdělovacích
prostředcích oznámila, že kladenský volební obvod č. 30 nezná vítěze, protože
kandidátka Mgr. Šípová v něm získala „jen“ 17,80 % hlasů a druhý Ing. Bendl obdržel
ještě o 1 594 hlasů méně (14,10 % hlasů). A tak v rámci 2. kola volby do senátu jsme
šli o týden později znova volit.
Druhé kolo zmiňovaných voleb již nebylo tak zajímavé, a to především kvůli
nízké účasti voličů. V Malých Kyšicích jsme se s volební účastí skoro dotkli, kdyby
nám nechyběla účast čtyř voličů, dvaceti pěti procentní hranice (v celém volebním
obvodě účast vyzněla na pouhých 16,76 %). Přestože náš sehraný volební tým byl
zákonitě se sumarizací výsledků mnohem dříve hotový než před týdnem, v Unhošti
jsme tentokrát předávali na třetím místě; přece jen z Pleteňáku to mají do Unhoště
kousek, jen přes pole, a Bezděkovští tam oproti nám zase jedou z většího vršku a

nebrzdí je na Nouzově městskou policií průběžně sledovaná rychlost projíždějících
vozidel. (Nedávno jsem tam zaplatil pokutu a přišel o dva body!)
Nezbývá mi než poděkovat všem vám - malokyšickým voličům, kteří jste využili
svého práva a v říjnových dnech letošního roku přišli do volební místnosti odvolit.
Bohužel těsně před i při volbě ve 2. kole senátních voleb se v obci ozývaly hlášky:
„Můj kandidát nepostoupil! Nemám koho volit! Senát je k ničemu …! K volbám už
nejdu!“ Proto snad bych měl poděkovat i dvěma malokyšickým voličům, kteří k volbám
sice přišli, ale do volební urny vhodili prázdnou obálku; i tento způsob volby je
v dnešní demokratické společnosti možný. A asi řekne víc? Víc než výše citované
názory, někdy pronesené při nákupu v obchodě nebo nad sklenicí zlatého moku.
Z pověření vedení naší obce dále děkuji za hladký průběh voleb členkám „mé“,
promiňte „naší“, volební komise: Olze Barchánkové, Pavle Antonínové, Veronice
Kunové, Aleně Hašlerové, a zapisovatelce Ing. Lence Markupové, které sice
netradičně zahaleny v rouškách a za ztížených „koronavirových“ podmínek v okrskové
volební komisi odvedly práci na výbornou!
Mgr. Miroslav Oliverius,
(ex)předseda okrskové volební komise v Malých Kyšicích

Zprávy z radnice
Ve dnech 23., 28. a 30. prosince 2020 bude OBECNÍ ÚŘAD MALÉ
KYŠICE uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené.
(kuj)
Od 4. ledna 2021, pokud to vládní nařízení dovolí, se již předpokládá
standardní fungování OBECNÍHO ÚŘADU MALÉ KYŠICE. Úřad tak
bude v úředních hodinách opět přístupný veřejnosti. Podmínkou
návštěvy úřadu je vstup jednotlivě, a to se zakrytými ústy a nosem rouškou,
respirátorem či obdobným prostředkem, vydezinfikování rukou ve vstupní chodbě
úřadu a dodržování dvoumetrového odstupu od ostatních návštěvníků.
(kuj)
Z důvodu změny zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a nepříznivé situace v odvětví
recyklace a odvozu odpadu zvýšily svozové firmy ceny za likvidaci odpadu. Na toto
zvýšení reagovalo Zastupitelstvo obce Malé Kyšice ZMĚNOU VYHLÁŠKY O SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU, ve které jsou navýšeny poplatky za jednotlivé druhy
svozu dle četnosti. Bližší informace k výši poplatků pro rok 2020 obdrží občané
v následujících Malokyšických ozvěnách, které vyjdou v prvním týdnu v lednu nového
roku.
(kuj)
Obec Malé Kyšice DĚKUJE PERSONÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY Malé Kyšice za
profesionální přístup při zvládání koronavirové epidemie.
(kuj)

2395

Obecní úřad nabízí možnost zakoupení
LETECKÉHO SNÍMKU OBCE Malé Kyšice.
Na výběr jsou tři varianty. Jedná se o
laminovaný snímek o rozměru 40 x 30 cm.
Cena snímku je 250,- Kč. Objednávku lze
uskutečnit v úředních hodinách na tel. čísle
obecního úřadu 312 698 813 či mailem na
ou.malkysice@volny.cz (je třeba uvést číslo
a počet objednaných snímků, jméno a
telefonní kontakt na objednatele).
(mal)

2385

2405

Obecní úřad zjistil opakované porušování provozního řádu volnočasového areálu.
Důrazně upozorňujeme, že do areálu platí ZÁKAZ VSTUPU SE PSY!
(kuj)
Správná odpověď. Na otázku z minulého čísla Ozvěn: „Kde v naší obci byla
postavena chata kročehlavského Národního sdružení?“ odpověděl pouze jeden
čtenář, který správně určil její polohu. Jihozápadně pod obcí, níže zákruty současné
ulice Borové. Dnes na místě chaty stojí rodinný dům, ale v polovině 50. let min. století
mu předcházelo postavení drůbežárny JZD Malé Kyšice, která však neměla dlouhého
trvání.
(oli)

BLAHOPŘEJEME
Dne 24. listopadu 2020 oslavil své 85. narozeniny pan Zdeněk Šíma z ulice Za
Mlýnem v Malých Kyšicích. Oslavenci přejeme k tomuto významnému životnímu
jubileu hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu do dalších let.
(skk)

VÍTÁME MEZI NÁMI
Dodatečně se vracíme k roku 2019, abychom přivítali následujících šest
občánků, kteří se během roku 2019 narodili do malokyšických rodin:
-

dne 1. ledna 2019 Melanie,
dne 7. května 2019 Robin,
dne 7. května 2019 Samuel,
dne 13. června 2019 Mikoláš,
dne 21. června 2019 Karolína,
dne 30. listopadu 2019 Denisa.

Rodičům blahopřejeme a našim nejmladším občánkům přejeme hodně štěstí, zdraví a
radosti v životě.
Pozn.: Po zavedení nového nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR nelze uvádět
další údaje, které by umožnily identifikaci rodičů, dětí či jejich bydliště.
(skk)

ODEŠLA S HLASEM ZVONU
Dne 30. listopadu 2020 zemřela ve věku 92 let nejstarší občanka naší obce,
paní Jaroslava Hemerková z Hlavní ulice v Malých Kyšicích.
Čest její památce!
(skk)

Na aktuální téma

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU
ČESKÁ REPUBLIKY VE VOLEBNÍM OBVODU Č. 30 KLADNO
A VE VOLEB. OKRSKU MALÉ KYŠICE
I. KOLO - KONANÉ VE DNECH 2. A 3. ŘÍJNA 2020
Informace o volbách:
Volební
obvod
č. 30
Kladno
Malé
Kyšice

Okrsky
Voliči
celkem v seznamu
152
116 921
1

404

Obálky
vydané
44 275
203

Účast
Obálky
%
odevzdané
37,87
43 857
50,25

201

Platné
hlasy
43 137

Pl. hl.
v%
98,36

201 100,00

Výsledky voleb:
Č.

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bendl Petr, Ing.*)
Zímová Naděžda, Ing.
Volf Milan, Mgr.
Oliva Michal
Fröhlichová Markéta
Šípová Adéla, Mgr.*)
Dienstbier Jiří, Mgr.
Vostrá Miloslava, Ing. Bc.
Bošek Václav, Mgr. MBA
Landa Jiří, MUDr.
Bohbot David
Vojtová Michaela, Ing.
Závodský Ondřej, JUDr. PhD.

*)

Volební a
navrhující
strana
ODS
RČ
ČP
NáS
STAN
Piráti
ČSSD+Zel+Bud
KSČM
SPD
Trikolóra
Svobodní
ANO
KDUČSL+TOP09

Hlasy Hlasy
30
MK
KLA
6 086
45
236
2
5 227
20
172
0
3 553
14
7 680
28
3 799
22
2 588
11
1 865
14
1 800
5
566
2
5 026
21
4 539
17

v%
30
KLA
14,10
00,54
12,11
00,39
08,23
17,80
08,80
05,99
04,32
04,17
01,31
11,65
10,52

v%
MK
22,38
00,99
09,95
00,00
06,96
13,93
10,94
05,47
06,96
02,48
00,99
10,44
08,45

postupující kandidát

II. KOLO - KONANÉ VE DNECH 9. A 10. ŘÍJNA 2020
Informace o volbách:
Voleb.obvod Okrsky Vol.v sezn. Ob.vydané Účast Ob.odevz. Pl.hlasy v %
%
č. 30 Kladno
152
116 813
19 579 16,76
19 552
19 409 99,27
Malé Kyšice
1
404
98 24,26
98
96 97,96

Výsledky voleb:
Č.

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

1. Bendl Petr, Ing.
6. Šípová Adéla, Mgr.*)
*) zvolený kandidát

Volební a navrhující strana
ODS
Piráti

Hlasy Hlasy
30
MK
KLA
6 378
39
13 031
57

v%
v%
30
MK
KLA
32,86 40,62
67,13 59,37

Zpracováno podle podkladů ČSÚ (oli)

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
VE STŘEDOČESKÉM KRAJI A VE VOLEBNÍM OKRSKU MALÉ
KYŠICE KONANÉ VE DNECH 2. A 3. ŘÍJNA 2020
Informace o volbách:
Voleb.
obvod
Středočeský
kraj
Malé Kyšice

Okrsky
celkem
2 065
1

Vol.
Ob.vydané
v sezn.
1 044
424 517
056
404
202

Účast Ob.odevz.
%
40,66
423 918
50,00

200

Pl.hlasy

v%

418 201 98,65
196 98,00

Výsledky voleb:
Č.
v.s.

Kandidátní listina
název volební strany

Pl.
v%
Pl. hlasy
v%
hlasy
kraj
M.Kyšice M.Kyšice
kraj
5. Demokratická strana zelených
2 772
00,66
3
01,53
7. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
92 903
22,21
15
07,65
16. Svoboda a přímá demokracie (SPD)
19 398
04,63
11
05,61
19. Česká pirátská strana
60 284
14,41
39
19,89
22. Moravané
298
00,07
0
00,00
33. Občanská demokratická strana
82 695
19,77
53
27,04
38. Dělnická strana sociální spravedlnosti
906
00,21
0
00,00
45. Česká strana sociálně demokratická
18 912
04,52
11
05,61
48. Spojenci – TOP 09, Hlas, Zelení
24 650
05,89
19
09,69
50. ANO 2011
77 566
18,54
28
14,28
63. Komunistická strana Čech a Moravy
17 847
04,26
9
04,59
67. Volte Pravý blok www.cibulka.net
611
00,14
0
00,00
69. Občanská demokratická aliance
1 319
00,31
2
01,02
70. Trikolóra hnutí občanů
13 603
03,25
5
02,55
71. Svobodní
2 565
00,61
1
00,51
82. ROZUMNÍ – Petr Hannig
1 872
00,44
0
00,00
Poznámka: Tučně zvýrazněny volební strany, které získaly mandáty v zastupitelstvu
Středočeského kraje

Přehled počtu získaných mandátů:
Č.
7.
33.
50.
19.
48.
--

Název volební strany
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Občanská demokratická strana
ANO 2011
Čeká pirátská strana
Spojenci – TOP 09, Hlas, Zelení
Celkem:

Mandáty
18
16
15
12
4
65

v%
27,69
24,62
23,08
18,46
06,15
100,00

Zpracováno podle podkladů ČSÚ (oli)

Z přírody

RAKYTNÍK – ROSTLINA BUDOUCNOSTI
Rakytník není pouze okrasným keřem do zahrad a parků se spoustou kyselých
plodů pro ptáky, jak tomu bylo ještě nedávno. Začíná se pomalu - ale jistě - do
podvědomí lidí dostávat jako ovoce s vysokou nutriční hodnotou, plné vitamínů a
jiných, tělu prospěšných látek. Když Alexandr Veliký táhl se svojí armádou do Asie,
všiml si, že jeho koně krmeni rakytníkem, mají krásnou lesklou srst a jsou ve skvělé
kondici. Nazval tedy rostlinu podle nich (Hippos – kůň, phaes – lesk)) Hipophae.
Rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides) anglicky seebuckthorn, německy
sandorn, rusky oblepicha, je nazýván též oranžovým zázrakem, citroníkem severu,
rostlinou budoucnosti či superpotravinou.
Jedná se o velmi nenáročný keř do suché i
méně kvalitní půdy, odolávající větru i
mrazům, poskytující nejen svými plody, ale
i listy a kůrou, neuvěřitelnou paletu a
koncentraci vitamínů, a jiných biologicky
účinných látek. V podvědomí lidí je znám
jako zdroj vitamínu C, jehož množství
v plodech se pohybuje v závislosti na
odrůdě mezi 100 – 450 mg/100g (pro
srovnání citron má cca 40 mg/100g). Plody
i listy však obsahují téměř všechny
Foto: V. Oliverius, 2020
vitamíny rozpustné v tucích i ve vodě,
které člověk potřebuje. Kromě nich obsahuje bioflavonoidy, pektiny, oleje, kyselinu
jantarovou (až 10 mg/100 g) a další a další bioaktivní látky a minerálie nezbytné pro
zdravý život.
Rakytník je možné konzumovat v čerstvém stavu, ale lze z něj vyrábět mnoho
druhů potravin, jako jsou sirupy, džemy, čaje atd. Olej je využíván pro kosmetické
účely, sušené a semleté plody jako tzv. rakytníková mouka, je využitelná při výrobě
pekařského zboží.
Rakytník má mnoho podob vyplývajících z druhů a odrůd a mnoho způsobů
využití. Je na každém z nás, jestli si k němu najde cestu a naučí se tak využít
nabízený oranžový zázrak, citroník severu, rostlinu budoucnosti …
(ano)
Jen dodáváme informaci jak pro ty čtenáře Ozvěn, kteří rakytník znají, tak i pro ty,
kteří mají zájem se s ním seznámit, že od října t. r. výrobky z rakytníku (sirupy, likéry,
čajové směsi ad.) vyrábí a prodává malokyšická firma ŽIVA – péče o zeleň.
(oli)
Z minulosti

JUBILEUM 400. VÝROČÍ BITVY NA BÍLÉ HOŘE
Ze školních učebnic dějepisu nebo z historické literatury již víme, že v neděli
8. listopadu 1620 v blízkosti Prahy byla svedena bitva, jejíž výsledek zpečetil osud
českého stavovského povstání a na dalších 300 let ovlivnil osud českého státu. Méně
početná česká stavovská armáda na Bílé hoře během dvouhodinového boje utrpěla
porážku od spojených katolických armád – císaře Svaté říše římské Ferdinanda II. a
německé Katolické ligy.
Ligistická a stavovská armáda se setkaly již 7. listopadu poté, co se nejdříve
střetly u Rakovníka. Dalším přesunem obou armád ku Praze trpělo především
venkovské obyvatelstvo, tedy i obyvatelé na Unhošťsku. Není v této době doložena

existence naší obce, ale pokud zde již lidé žili, tak byli jednak chráněni zdejšími lesy,
které navíc neležely na hlavních tazích znepřátelených armád. O to větší hrůzy
několik dní před vlastní bitvou prožívali obyvatelé vesnic při „silnici Rakovnické“: Dle
zjištění unhošťského regionálního historika Františka Melichara obce Doksy a Družec
pravděpodobně zůstaly ještě ušetřeny, ale došlo k „poplenění“ vesnic Velká a Malá
Dobrá, kde byly vypáleny grunty včetně kovárny. Potom vojsko narazilo na Braškov a
Kyšice; v Braškově vypálen statek rychtáře Matouše Dlouhého a grunt Víta Horáka,
v Kyšicích „zmizely“ dvě chalupy - Žejdlíkovská a Řezáčovská. Mnohem hůře si vojsko
počínalo v Plotěném Újezdci, kde jeden dvorec a pět gruntů lehlo popelem. V Malém
Přítočně z osmi gruntů nezůstal ani jediný a ves tato se po dalších padesát let (do
roku 1670) uvádí „v sutinách“. V Červeném Újezdci byl vydrancován a vypálen tamní
zámek a shořela i chalupa pekaře Jana Táborského, která v jeho sousedství stála. Při
nájezdu rejtarů hraběte ze Štýrmu bylo vsím v okolí Unhoště nemalých škod učiněno;
přímo v Unhošti pět domů „popelem položili a obilí pokazili“, čímž vznikla škoda na 20
tisíc zlatých. Tolik z dochovaných písemných zpráv z této doby.
Dnešní Bílá hora, do 20 km vzdálená od naší obce, je 380 m vysoká
vyvýšenina při západním okraji Prahy na hranici souvislé pražské zástavby. Většinu
někdejšího bitevního pole pokrývají vily z první poloviny 20. století. Jen vlastní temeno
návrší představuje otevřené pole s malou mohylou a pomníčkem z roku 1920 na
paměť 300. výročí bitvy. Ve vilové části sousední pražské čtvrti Břevnov je na
památku bitvy jedna z místních ulic pojmenována ulicí Osmého listopadu.
podle F. Melichar, Paměti okresu Unhošťského, Praha 1890, a Wikipedia 2020 (oli)
Zajímavost z Unhošťska

OBNOVENÍ KŘÍŽKU NA NOUZOVĚ

Foto: M. Oliverius, 2020

V sobotu 12. září 2020 na rozmezí
nouzovských ulic Unhošťská a Lípová, při tamní
polní cestě, byl zástupci kladenské římskokatolické
farnosti vysvěcen nově sem instalovaný litinový
kříž, zasazený do kamenného podstavce.
Slavnostního svěcení bylo přítomno více jak
sto účastníků (včetně hrstky malokyšických). Na
podstavci kříže umístěný pamětní nápis hlásá: „V
těchto místech stával kříž neznámého určení a
stáří, který se však nezachoval. Z iniciativy
Okrašlovacího spolku Nouzov byla učiněna sbírka
na opravu kříže a podstavce, které byly získány ze
hřbitova v Unhošti. Nový kříž je zde osazen jako
připomenutí zaniklé památky.“ Chvalme iniciativu
členů nouzovského okrašlovacího spolku, a to
nejen z důvodu, že křížky, boží muka nebo
kapličky do české krajiny od nepaměti patří. (oli)

Malokyšické OZVĚNY, zpravodaj obce Malé Kyšice, okres Kladno
Vydává: min. 4x ročně obec Malé Kyšice, IČO 00640557, prostřednictvím své
Sociálněkulturní komise, ev. číslo MK ČR E17465. Toto číslo v nákladu 230
výtisků bylo vydáno v Malých Kyšicích dne 16. 12. 2020. Neprodejné.
Kontaktní adresa: Obecní úřad, Malé Kyšice, ul. Míru 72, 273 51 Unhošť.
ou.malkysice@volny.cz,
www.malekysice.cz

