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NÁVRH ZÁPISU DO KRONIKY OBCE MALÉ KYŠICE ZA ROK 2019 

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 2019. Případné připomínky, doplňky, opravy, návrhy na změnu – 
v písemné podobě – je možné doručit na Obecní úřad v Malých Kyšicích, a to 
v termínu: do 16. prosince 2020. 

                                                                                         Jan Kuna, starosta obce 

 

 
I. ÚVODEM 

Vstupujeme do roku 2019, do roku, ve kterém si připomeneme 30. výročí od 
vypuknutí revoluce, započaté v listopadu 1989, která se mohla (a může) honosit přívlastkem 
„sametová“. Uplyne třicet let a my se dozvídáme, že „to začali študáci, ale rozhodli to 
dělníci“. Připomene se nám, že „tito študáci jsou dětmi študáků z jara roku 1968“, ale již se 
pomlčí o tom, že „i mnozí tito dělníci jsou vnuky dělníků z února 1948“. I tak dojdeme 
k závěru, že „disidenti komunismus nezbourali, sesypal se sám“, jak v listopadových dnech 
roku 2019 prohlásí jeden z mužů „Sametu 1989“ a pozdější prezident republiky Václav Klaus. 
Ať tak, či onak, jisté je, že vývoj událostí 17. listopadu 1989 zaskočil nejen KSČ a StB, ale i 
samotné disidenty. V tehdejším Československu došlo ke změně režimu a tehdy ještě 
nerozdělená republika Čechů a Slováků se vydala demokratickou cestou. O to 
pozoruhodnější jsou události, odehrávající se na pražské Letenské pláni o třicet let později; 
dne 26. 6. 2019 se zde uskuteční nejmasovější demonstrace od revolučního roku 1989, 
namířená proti demokraticky zvolenému předsedovi vlády – premiérovi Andreji Babišovi, 
předsedovi politické strany ANO 2011. Tato volební strana právě pod jeho vedením oproti 
ostatním volebním stranám u potencionálních voličů podstatně posílí a v květnových volbách 
do Evropského parlamentu z 21 mandátů pro Českou republiku získá nejvíce mandátů – šest! 
Proto snad nechceme rozumět výzvám německých médií:  „Babiš musí pryč z politiky!“ Pouze 
nás musí mrzet, že nevíme, kteří Němci nám takto „radí“! Jsou to Němci východní nebo ti 
západní, kteří si také před třiceti lety se slzami v očích padli do náručí, když jim padala 
berlínská zeď?  

Třicáté výročí sametové revoluce letos odsune do pozadí 80. výročí nacistické razie ve 
studentských kolejích 17. listopadu 1939 a následné uzavření českých vysokých škol. O to 
více si všimneme data 1. května 2004. Již tomu bude 15 let, co Česká republika společně 
s Maďarskem, Polskem, Slovenskem a s několika dalšími evropskými státy vstoupila, resp. 
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byla přijata do Evropské unie. Po patnácti letech našeho členství v EU budeme rozradostněni 
nad velkým přísunem dotací z EU, nad větší vojenskou bezpečností naší země, ale rovněž 
budeme nespokojeni s nárůstem byrokracie a zřizováním zbytečných úřadů s poukazováním 
na naše přílišné omezování evropskými zákony. V květnu 2019 půjdeme (za poměrně dobré 
volební účasti) volit své zástupce do Evropského parlamentu, který zeštíhlí po odchodu Velké 
Británie z EU. Británie v evropském společenství končí, její občané tak rozhodli v referendu, 
ale český čtenář denního tisku a divák nebo posluchač denních zpráv se brzy přestane 
orientovat v problematice ukončení brexitu. Ve sledovaném roce 2019 ho začnou unavovat 
zprávy jako: „Premiérka Mayová i Britové chtějí více času (pro vyjednávání změn v dohodě o 
odchodu Británie z EU), Brusel povolil Britům odklad, Mayová potřetí prohrála, hrozí tvrdý 
brexit, Mayová ohlásila se slzami v očích odchod (jako vůdkyně Konzervativní strany a jako 
premiérka), Nový premiér Johnson udeřil i na Evropskou unii, Zahrává si (Johnson) s tvrdým 
brexitem? Slíbit brexit bez dohody, či ne? Spor v Londýně nekončí.“ Dnes už víme, ba ani nás 
nevzrušuje závěr, že dohoda mezi Británií a Evropskou unií stejně do konce roku 2019 
nebude uzavřena.  

A ještě jedno významné výročí se bude v roce 2019 vzpomínat. Jeden z jeho 
protagonistů ho před půl stoletím – 20. 7. 1969 – charakterizoval slovy: „Je to malý krok pro 
člověka, ale velký skok pro lidstvo.“ Před padesáti lety došlo k vystoupení prvních lidí na 
Měsíci; těmi byli astronauti USA Neil Armstrong a Edwin Aldrin, když velitelskou loď 
Columbia, která kroužila kolem Měsíce, v době jejich nepřítomnosti vedl třetí člen této první 
lunární expedice Michael Collins. O necelých 50 let později se dočteme: „Čína se včera (3. 
ledna 2019) zapsala do dějin kosmonautiky, když její sonda Čchang-e 4 úspěšně přistála na 
odvrácené straně Měsíce. Jde o první takové přistání v historii letů do vesmíru.“ V souvislosti 
s dobýváním vesmíru rok 2019 bude posledním rokem života Alexeje Leonova, sovětského 
kosmonauta, který 18. března 1965 vystoupil jako první člověk do otevřeného kosmu; zemřel 
11. října 2019 ve věku nedožitých 86 let.  

Má-li se v roce 2019 připomenout také sportovní dění, je nutné zvýraznit kladenský 
lední hokej: „Jágrova show zajistí Kladnu extraligu“. V závěru dubna 2019 Kladno bude 
v extázi, protože po pěti sezónách se vrátí mezi tuzemskou elitu. Lví podíl na tom bude mít 
majitel klubu (Rytířů) Jaromír Jágr, který 10. kolo baráže o postup v Českých Budějovicích 
před 6 421 platícími diváky promění ve svou show a rozhodne o postupu Kladeňáků do 
extraligy čtyřmi góly (České Budějovice – Kladno 2:4). Pro nás bude potěšitelné, že v sestavě 
kladenských Rytířů, převážně ve druhém útoku, bude pravidelně nastupovat a o tento 
úspěch se tak přičiní malokyšický Jakub Strnad. Ve sportovním celosvětovém měřítku 
v únoru 2019 dosáhne neskutečného úspěchu rychlobruslařka Martina Sáblíková, která 
nejen, že nestárne, ale která, když chce trénovat na rychlobruslařském oválu, tak se musí 
rozjet za hranice naší republiky. S obdivem a hrdostí budeme číst novinovou zprávu: „Zlatý 
double! Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková v sobotu při závodě na 5000 metrů na MS 
v Inzellu ohromila svět druhým nejlepším výkonem historie a získala celkově 19. titul. Na 
pětikilometrové trati nenašla při šampionátu přemožitelku od roku 2007 a z Německa si veze 
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zlato i z tříkilometrové distance! Popáté v kariéře ovládla na šampionátu obě nejdelší 
distance. Závodu na tři i pět kilometrů dominovala na MS v letech 2007, 2012, 2015, 2016 a 
2019.“  

Vstupujeme do roku 2019 s konstatováním, že české ekonomice se daří, i když 
nedostatek pracovníků vytváří tlak na zaměstnavatele. Pokud si je chtějí udržet, musí jim 
vytvářet optimální pracovní podmínky a především přidávat na mzdě, proto na přelomu let 
2018-2019 v České republice průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla na 33 840 korun. 
Otázkou zůstává, zda také občané naší obce k takovéto výši mzdy dosahují? A dále pokračuje 
zápis o tom, co se v roce 2019 dělo nebo týkalo přímo naší „malé“ obce:   

 

II. VĚCI VEŘEJNÉ  
 

a) OBEC MALÉ KYŠICE 

Hlavní body z projednávaných programů, schválené při jednáních obecního zastupitelstva 
obce Malé Kyšice během roku 2019: 

4. zasedání zastupitelstva obce, konané dne 2. ledna 2019. Starosta obce Jan Kuna shrnul 
závěr „hodnotící komise“ (složené ze zástupců obce), která vybrala jako zhotovitele akce 
„Novostavba Mateřská škola Malé Kyšice“ ze tří obdržených nabídek firmu PRAGOTRADE 
spol. s r.o., se sídlem ve Pcherách. Tento výběr odůvodnila tím, že uvedená firma dosáhla při 
hodnocení z přihlášených dodavatelů nejvyššího počtu bodů. Zastupitelstvo obce proto 
pověřilo starostu obce podepsáním smlouvy o dílo s vybranou firmou. Dále starosta navrhl 
podat žádost o dotaci na dofinancování akce „Novostavba MŠ Malé Kyšice“ ze 
Středočeského infrastrukturního fondu v rámci programu Dodatečná podpora rozvoje a 
obnovy základních a mateřských škol. A do třetice navrhl vypsat výběrové řízení na 
poskytovatele služeb technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
realizaci stavby „Novostavba MŠ Malé Kyšice“. Všechny starostovy návrhy se staly součástí 
usnesení z jednání obecního zastupitelstva a byly všemi přítomnými zastupiteli jednomyslně 
schváleny. Zastupitelé ještě řešili návrh plánu kulturních akcí na kalendářní rok 2019 (jejich 
realizace je v pamětní knize obce uvedena v další části tohoto zápisu). 

5. zasedání zastupitelstva obce, konané dne 20. února 2019. Zastupitelstvo obce hlasovalo 
o schválení poskytovatele služeb a o podepsání smlouvy o poskytování služeb na akci 
„Technický dozor investora a výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby 
Novostavba MŠ Malé Kyšice“; hodnotící komise doporučila z 5 nabídek, které došly v řádném 
termínu, dle stanovených kritérií firmu Zdenka Veselá se sídlem v Kladně. Byl odsouhlasen 
starostou obce předložený návrh ke schválení účetní závěrky příspěvkové organizace 
Mateřská škola Malé Kyšice za rok 2018 s tím, že zastupitelé schválili rozdělení kladného 
výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Malé Kyšice za rok 2018 
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v celkové výši 97.537,11 Kč následovně – do rezervního fondu 19.537,11 Kč a 78.000,- Kč do 
fondu odměn. 

6. zasedání zastupitelstva obce, konané dne 15. dubna 2019. Obecní zastupitelstvo 
jednomyslně schválilo 2. rozpočtové opatření roku 2019 a výběr zhotovitele a podepsání 
smlouvy o dílo na akci „Výstavba chodníků v Hlavní ulici – 2. etapa“ s firmou AQUARIUS, spol. 
s r.o. se sídlem v Kyšicích. Dále vzalo na vědomí 1. rozpočtové opatření roku 2019. 

7. zasedání zastupitelstva obce, konané dne 30. června 2019. Zastupitelstvo obce mimo jiné 
schválilo: přijetí dotace ve výši 1.500.000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje - 
Středočeského infrastrukturního fondu na akci „Mateřská škola Malé Kyšice“ a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, 4. rozpočtové opatření roku 2019, účetní 
závěrku a kladný výsledek hospodaření obce Malé Kyšice za rok 2018 ve výši 3.413.426,90 
Kč, závěrečný účet obce Malé Kyšice včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Malé Kyšice za rok 2018 bez výhrad, výběr zhotovitele a podepsání smlouvy o dílo na 
akci „Prodloužení vodovodu v ulici U Jezu“ s firmou AQUARIUS, spol. s r.o., smlouvu o 
umístění technického zařízení na monitorování hluku z leteckého provozu se společností 
EKOLA group, spol. s r.o., dohodu o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy, 
jejíž činnost vykonává Mateřská škola Malé Kyšice s městem Unhošť. Vzalo na vědomí 3. 
rozpočtové opatření roku 2019. 

8. zasedání zastupitelstva obce, konané dne 22. srpna 2019. V důsledku nepředvídatelných 
okolností v době uzavření smlouvy o dílo na akci „Novostavba MŠ Malé Kyšice“ došlo ke 
zvýšení ceny prováděného díla o vícepráce. Zároveň odpadla nutnost provedení některých 
původně stanovených stavebních prací. Na základě těchto událostí zastupitelé obce schválili 
jednomyslně návrh starosty obce Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 1. 2019, na 
jejímž základě se zvýšila celková cena prováděného díla o 1.675.815,71 Kč. 

9. zasedání zastupitelstva obce, konané dne 2. října 2019. Zastupitelstvo obce m. j. schválilo 
8. rozpočtové opatření roku 2019, výběr dodavatele na akci „Nábytek pro MŠ Malé Kyšice“ a 
podepsání kupní smlouvy s firmou Jiří Kratina se sídlem v Kladně, Obecně závaznou vyhlášku 
obce Malé Kyšice č. 1/2019, kterou se stanoví část školského obvodu mateřské školy. 
Zároveň vzalo na vědomí 7. rozpočtové opatření roku 2019. 

10. zasedání zastupitelstva obce, konané dne 27. listopadu 2019. Zastupitelé obce 
především odsouhlasili návrhy obecně závazných vyhlášek: Obecně závazné vyhlášky obce 
Malé Kyšice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů, Obecně závazné vyhlášky obce Malé 
Kyšice č. 3/2019, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2007 o poplatku za komunální 
odpad, Obecně závazné vyhlášky obce Malé Kyšice č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu a 
Obecně závazné vyhlášky obce Malé Kyšice č. 5/2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. Dále ohledně dokončení výstavby a vybavení mateřské školy došlo ke 
schválení: Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě týkající se vybavení interiéru mateřské školy a 
Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 
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zařízení a o smlouvě budoucí nájemní s firmou GasNet, s.r.o. zastoupenou firmou 
GridServices, s.r.o. 

11. zasedání zastupitelstva obce, konané dne 18. prosince 2019. Poslední zasedání 
zastupitelstva obce, konané v roce 2019 m. j. projednalo a jednomyslně schválilo: 10. 
rozpočtové opatření roku 2019, vyrovnaný rozpočet obce Malé Kyšice na rok 2020; rozpočet 
příspěvkové organizace Mateřská škola Malé Kyšice na rok 2020, střednědobý výhled 
rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Malé Kyšice na období 2021–2022, uzavření 
dohody o provedení práce se starostou obce Janem Kunou, týkající se zimní údržby obce 
vlastní mechanizací. Zastupitelé schválili v souladu se zákonem o kronikách obcí zveřejněný 
návrh zápisu do kroniky obce za rok 2018, zpracovaný kronikářem obce. V závěru jednání 
starosta obce Jan Kuna shrnul velké projekty, které obec v letošním roce financovala. I přes 
vynaložené náklady na tyto projekty konstatoval, že zbylo na účtu obce cca 3 miliony korun. Na 
následující rok je plánováno vybavení novostavby mateřské školy nábytkem, vybudování nové 
příjezdové silnice k mateřské škole a přestavba původní hasičské zbrojnice na sklad komunální 
techniky. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA V MALÝCH KYŠICÍCH. V roce 2019, jak i vyplynulo z jednání obecního 
zastupitelstva, se před zastupiteli obce objevoval nejdůležitější úkol: V sousedství 
víceúčelového hřiště zajistit výstavbu objektu mateřské školy. Od samého začátku se jednalo 
o záměr náročný s otázkou: Zda obec na výstavbu mateřské školy získá finanční prostředky 
z dotačních titulů?  

Po komunálních volbách v roce 2007 se nově zvolení zastupitelé zabývali zodpovězením 
otázky: „Kde nebo s čím začít?“ Rodiče několika předškolních dětí je tehdy požádali o pomoc 
se zařazením svých dětí do některé mateřské školy v malokyšickém okolí. Všechny okolní 
školky, včetně unhošťské, měly naplněnu svoji kapacitu, proto se zastupitelé rozhodli pro 
školku vlastní – v Malých Kyšicích. Manželé Novákovi nejen, že obci pronajali svůj – 
neobydlený – dům č. p. 35, ale společně s obcí ho v poměrně krátké době dokázali přeměnit 
tak, že provoz mateřské školy byl zahájen již na podzim roku 2009. Nájem byl sjednán na 
dobu deseti let. Vzhledem k tomu, že obec provozovala svoji mateřskou školu „v cizím“ 
objektu, přicházela o dotace na případné investiční záměry.  

V následných letech se zastupitelstvu obce podařilo odkoupit od Vojenských lesů a statků ČR, 
s. p., pozemek, na kterém během několika málo let vyrostl sportovní areál k využití volného 
času mládeže. Jednalo se o pozemek, na kterém měla být původně realizována lesní školka 
(tzn. výsadba stromků). A jak se blížil termín ukončení uvedené nájemní smlouvy, naši 
zastupitelé rozhodli: „Zřídíme zde také školku, ale mateřskou!“ Demografická studie ukázala, 
že v období pěti až deseti let v Malých Kyšicích bude předškoláků dostatek! V roce 2015 byl 
vyhotoven stavební projekt, to byl jen začátek; stavební povolení bylo vydáno v srpnu roku 
2016. A nastalo dlouhodobé, náročné žádání o přiznání dotací, neboť kompletní výstavba 
objektu mateřské školy včetně jejího vybavení se dotýkala částky 16 miliónů Kč. V roce 2019 
již lze poznamenat, ač potřebná dotace nebyla několikrát naší obci přiznána, že zastupitelé 
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hodlali výstavbu školky realizovat i za cenu požádání o úvěr u peněžního ústavu. Naštěstí 
v březnu roku 2019 ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy poskytlo obci žádanou 
dotaci alespoň ve výši 9 401 065,- Kč a následně Krajský úřad Středočeského kraje další 
dotaci 1 500 000,- Kč. Z výběrového řízení na zhotovitele díla vyšla vítězně stavební 
společnost PRAGOTRADE spol. s r.o. Dne 6. března 2019 jí bylo stavební místo předáno 
k zahájení stavebních prací. Dne 17. prosince 2019 se uskutečnilo kolaudační řízení a obec 
v závěru sledovaného roku 2019 již jen čekala na vydání rozhodnutí Stavebním úřadem 
v Unhošti.  

V naší obci, v těsném sousedství s volnočasovým areálem, se tak podařilo realizovat výstavbu 
nízkoenergetické budovy v podobě dřevostavby s ocelovou konstrukcí s terasou a se 
zasklenou zimní zahradou. Objekt je vytápěn plynem. Jedná se o mateřskou školu jednotřídní 
s kapacitou 28 dětí, s vlastní vývařovnou. Zbývalo ji dovybavit nábytkem tak, aby její vlastní 
provoz, po prodloužení stávající nájemní smlouvy na původní MŠ, mohl být zahájen na 
přelomu měsíců leden – únor 2020. Předpokládalo se, že v jarních měsících 2020 budou 
dokončeny zahradní úpravy kolem školního areálu a v letních měsících t. r. bude nově 
položena příjezdová komunikace.  

Na základě uvedeného lze tedy konstatovat, že malokyšická mateřská škola byla v prosinci 
roku 2019 ve finiši! Dle dostupného výhledu bude v obci dostatek předškoláků, kteří zdejší 
mateřskou školu budou, a věřme, že rádi, navštěvovat.                                                                            

DOKONČENÍ II. ETAPY VÝSTAVBY CHODNÍKU V HLAVNÍ ULICI. Dalším záměrem, který se 
zastupitelé rozhodli dotáhnout do úspěšného konce, bylo dokončení chodníku v Hlavní ulici, 
a to ze stávající úrovně původní mateřské školy až po ulici Zahradní při výjezdu z obce. Záměr 
se za pomoci ve výběrovém řízení vybrané firmy AQUARIUS, spol. s r.o. se sídlem v Kyšicích 
v létě roku 2019 podařil realizovat. Chodník tak usnadňuje průchod obcí nejfrekventovanější 
ulicí od vjezdu do obce – od Nouzova až po výjezd z obce směrem – na Hřebenka. Obzvláště 
v dnešní, dopravním provozem přesycené době, je realizace tohoto záměru z bezpečnostních 
důvodů považována za velmi potřebnou.  

 

b) OBECNÍ ÚŘAD MALÉ KYŠICE  

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 2019 konala – pokaždé za velké účasti 
„odkladatelů“ – opětovně dvakrát v roce, a to o nedělích 17. března a 10. listopadu 2019. 
V obou termínech konání byly z obce k další likvidaci odvezeny tři velkoobjemové vany (dvě 
s nebezpečným a velkoobjemovým odpadem, jedna s bio-odpadem).  

UZAVÍRKY SILNIC V OKOLÍ OBCE. Obecní úřad průběžně informoval malokyšické občany o 
uzavírkách v okolí obce. Od 30. 9. do 18. 10. 2019 byla částečně uzavřena silnice č. II/118 
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v části Nouzov, provoz byl řízen kyvadlově, ale od 12. 10. tato silnice byla uzavřena zcela 
s tím, že malokyšičtí řidiči se svými dopravními prostředky ze své obce dostávali 
„dobrodružně“ po místních nouzovských komunikacích. Z uvedeného důvodu došlo dočasně 
ke zrušení autobusových zastávek Unhošť-Nouzov, Unhošť-Nouzov U Spalů, Malé Kyšice-
rozcestí a Malé Kyšice (v Hlavní ulici). Od 1. 10. 2019 byla zcela uzavřena uvedená 
(berounská) silnice od odbočky do místní části Hřebenka po odbočku do oblasti Dědkův 
mlýn. Opravovala a upravovala se jednak vlastní komunikace, ale především se zpevňoval 
pozvolna se sesouvající svah, po kterém je vedena. Objížďka do Berouna byla pro osobní 
vozidla a autobusovou dopravu vedena přes naši místní část Poteplí a obec Chyňavu na 
původní trasu, a to obousměrně. Poměrně brzy tuto možnost průjezdu zjistili řidiči 
nákladních aut, ale dokonce i kamiónů, a aniž by byli „někým“ pokutováni i oni se svými 
„těžkými“ vozidly přes Poteplí po nedávno potažené a upravené silnici projížděli. Uzávěra 
měla trvat do 30. dubna 2020(?).  

 

c) MATEŘSKÁ ŠKOLA V MALÝCH KYŠICÍCH – PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY v roce 2019 proběhl ještě v objektu MŠ v Hlavní ulici č. p. 
35. Celkem bylo zapsáno 20 dětí s místem pobytu v Malých Kyšicích a 3 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. 

 

d) OBECNÍ ZPRAVODAJ MALOKYŠICKÉ OZVĚNY  

MALOKYŠICKÉ OZVĚNY (se stejným složením redakční rady jako v minulém roce) tentokrát 
vyšly pouze čtvrtletně – tedy „jen“ čtyři čísla v kalendářním roce. Opětovně přinesly 
informace o současném dění v obci, jakož i další zajímavosti z obce a jejího okolí. Například 
Petr Boček, odborný lesní hospodář unhošťských lesů, ve svých příspěvcích reagoval na 
aktuální téma; pojednal o vlivu změn klimatu na lesy a upozornil na nepořádek, protože si 
někteří občané pletou les s odkladištěm biologického, ale i jiného odpadu. Náhodně 
nalezený rozhovor s Ing. Věrou Šímovou v týdeníku Kladenská záře z 2. 1. 1969 se stal 
podnětem k opakování rozhovoru v našich Ozvěnách, ale po půl století. Bylo vzpomenuto 
100. výročí odchodu italských vysídlenců z Unhošťska (včetně z naší obce) po ukončení I. 
světové války domů – do údolí jezera Ledro v dnešní severní Itálii.   

 

 

 



8 
 

III. POLITICKO-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU konané ve dnech 24. – 25. 5. 2019.               
Porovnání celostátních výsledků s výsledky hlasování ve volebním okrsku Malé Kyšice 

Sledované údaje za: Česká republika Malé Kyšice 
Okrsky celkem 14 766 1 
Okrsky – zpracované výsledky celkem / v % 14 766 / 100  1 / 100 
Voliči zapsaní v seznamu voličů 8  316 737 378 
Vydané obálky celkem 2 388 304 149 
Volební účast v % 28,72, 39,42 
Odevzdané obálky celkem 2 387 378 149 
Platné hlasy celkem 2 370 765 149 
Platné hlasy v % 99,30 100,00 
 

P.č. Volební strana ČR celkem 
plat. hlasy 

MK celkem 
plat. hlasy 

ČR v % 
plat. hlasy 

MK v % 
plat. hlasy 

1. Klub angažovaných nestraníků 2 580 0 00,10 00,00 
2. Strana nezávislosti ČR 9 676 2 00,40 01,34 
3. CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČN. 7 890 0 00,33 00,00 
4. Národní socialisté 1 312 0 00,05 00,00 
5. Občan. demokratická strana 344 885 27 14,54 18,12 
6. ANO, vytrolíme europarlament 37 046 2 01,56 01,34 
7. Česká strana sociálně demokr. 93 664 5 03,95 03,35 
8. Ronská demokratická strana 1 651 0 00,06 00,00 
9. Komunistická str. Čech a Mor. 164 624 9 06,94 06,04 

10. Koalice DSSS a NF 4 363 0 00,18 00,00 
11. SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 4 284 0 00,18 00,00 
12. Koalice Rozumní, ND 18 715 2 00,78 01,34 
13. Volte Pr.Blok www.cibulka.net 4 752 0 00,20 00,00 
14. NE-VOLIM.CZ 2 221 0 00,09 00,00 
15. Pro Česko 2 760 0 00,11 00,00 
16. Vědci pro Českou republiku 19 492 0 00,82 00,00 
17. Koalice ČSNS, Patrioti ČR 1 289 0 00,05 00,00 
18. JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 836 0 00,03 00,00 
19. PRO Zdraví a Sport 7 868 0 00,33 00,00 
21. Moravské zemské hnutí 3 195 0 00,13 00,00 
22. Česká Suverenita 2 609 0 00,11 00,00 
23. TVŮJ KANDIDÁT 1 653 0 00,06 00,00 
24. HLAS 56 449 7 02,38 04,69 
25. Koalice Svobodní, RČ 15 492 3 00,65 02,01 
26. Koalice STAN,TOP 09 276 220 11 11,65 07,38 
27. Česká pirátská strana 330 844 36 13,95 24,16 
28. Svob. a př. dem.-T.Okam. (SPD) 216 718 16 09,14 10,73 
29. ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 1 971 0 00,08 00,00 
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30. ANO 2011 502 343 23 21,18 15,43 
31. Agrární demokratická strana 4 004 0 00,16 00,00 
32. Moravané 6 599 0 00,27 00,00 
33. PRVNÍ REPUBLIKA 844 0 00,03 00,00 
34. Demokratická strana zelených 14 339 3 00,60 02,01 
35. BEZPEČNOST, ODPOVĚDN.,SOL. 2 583 0 00,10 00,00 
36. Koalice Soukromníci, NEZ 8 720 0 00,36 00,00 
37. Evropa společně 12 587 1 00,53 00,67 
38. KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 235 0 00,00 00,00 
39. Křesť.demokrat.unie-Čs.str.lid. 171 723 2 07,24 01,34 
40. Alternativa pro Česk. rep. 2017 11 729 0 00,49 00,00 
 

Poznámka: Podbarveny jsou volební strany, které v Malých Kyšicích získaly alespoň jeden 
volební hlas. Pod pořadovým číslem 20 se žádná volební strana euro-voleb nezúčastnila. 
Získané mandáty volebními stranami: ANO 6, ODS 4, PIRÁTI 3, STAN-TOP 3, KDU-ČSL 2, SPD 
2, KSČM 1 

 

IV.   KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

KULTURNÍ AKCE PRO DĚTI. V sobotu 16. března 2019 se na sále restaurace LIKA konal 
„Dětský maškarní bál“, který připravila sociálně-kulturní komise naší obce v součinnosti se 
zaměstnanci LIKY. Děti v maskách v doprovodu svých rodičů a prarodičů zaplnily sál, 
soutěžily, hrály zajímavé hry a při diskotéce tancovaly. Veselá nálada je provázela po celé 
odpoledne. Již tradičně v obci proběhlo „Pálení čarodějnic“ dne 30. dubna 2019. V rámci 
Mezinárodního dne dětí – 1. června 2019 – byl pro malokyšické děti připraven Dětský den, 
při kterém odměny pro děti poskytl spolek UNHfree.net a Petr Veselý, který poskytl finanční 
dar na občerstvení dětí. 

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA se v Malých Kyšicích konala pod záštitou naší obce v sobotu 9. 
listopadu 2019 od 19,30 hodin v restauraci LIKA. K tanci i poslechu zahrála hudební skupina 
Kredit. Návštěva dobrá; všech 20 stolů bylo obsazeno. 

TRADIČNÍ SETKÁNÍ „U VÁNOČNÍHO STROMU“ se na malokyšické návsi letos konalo za hojné 
účasti občanů již v sobotu 30. listopadu 2019. K rozsvícení zdárně sem přesazené jedle došlo 
při vystoupení dětí z mateřské školy. K pohodové předvánoční atmosféře přispěl každý 
z účastníků, který ostatním přinesl na ochutnání drobné vánoční zákusky ze své kuchyně.    

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA. V neděli 8. prosince 2019 na sále restaurace LIKA sociálně-kulturní 
komise naší obce připravila pro malokyšické děti Mikulášskou nadílku, která po Mikulášově 
nadělování dárků byla zakončena tancem při diskotéce.  
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PŘEDNÁŠKA O RODINNÉ GENEALOGII. „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 na tyto a jiné otázky odpovídal po úvodu, týkajícího se zpracování 
rodokmenu nebo sepisování vlastní rodinné kroniky. Přednáška se uskutečnila dne 18. 
prosince 2019 v sále restaurace LIKA v Malých Kyšicích, a to hned po skončení programu 
zasedání zastupitelstva obce. 

ROZLOUČENÍ SE STARÝM ROKEM. Na Silvestra v 11.00 hodin se v prostoru volnočasového 
areálu naproti ČOV v Malých Kyšicích začali scházet nejen občané z naší obce, aby si 
v poledne společně připili a popřáli si všechno nejlepší do nového roku 2020. Někteří z našich 
občanů za stejným účelem vystoupili v poledne na vrchol Vysokého vrchu. Mnozí další před 
půlnocí opustili teplo svého domova a při baterce – již tradičně – po výstupu z Vysokého 
vrchu sledovali barevné světlice, prskající a třpytící se ohňostroje, kterými byl i na Unhošťsku 
Nový rok – rok 2020 – přivítán.  

 

V. OSOBNÍ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ OBČANŮ OBCE 

NAROZENÍ. V roce 2019  se rodičům, trvalým pobytem v naší obci, narodilo šest dětí, z toho 
bylo 3 chlapci a 3 dívky.   

JUBILEA. Ve sledovaném roce 2019 svá významná životní jubilea oslavili malokyšičtí občané: 
dne 14. ledna 85. narozeniny paní Ing. Věra Šímová ze Spojovací ulice, dne 6. března 80. 
narozeniny paní Jana Veselá ze Sadové ulice, dne 14. března 80. narozeniny paní Jaroslava 
Zahradníková z Berounské ulice, dne 16. března 85. narozeniny paní Danuše Paterová 
z Hlavní ulice, dne 6. dubna pan Ing. Antonín Šíma ze Spojovací ulice, dne 30. června 80. 
narozeniny paní Františka Šímová z ulice Za Mlýnem, dne 12. července 80. narozeniny pan 
Václav Klenovec z Hlavní ulice a dne 16. srpna rovněž 80. narozeniny pan František Dušek ze 
Zelené ulice. Jubilantům poblahopřáli a předali jim dárkový koš zástupci naší obce.    

ÚMRTÍ. Dne 13. listopadu 2018 zemřel pan Václav Kuna z malokyšické ulice Míru. Dne 27. 
prosince 2018 paní Jana Rehbergerová z ulice Zahradní, dne 22. května 2019 paní Jana 
Zikmundová ze Zahradní ulice a dne 16. června 2019 zemřela paní Věnceslava Hodková 
z Bezové ulice.  Čest jejich památce!                                                                                                  
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VI. K MALOKYŠICKÉ HISTORII 

STO LET OD NÁVRATU ITALSKÝCH VYSÍDLENCŮ. Před sto lety – koncem měsíce ledna 1919 – 
se jihotyrolští vysídlenci v Čechách, z nichž někteří od května roku 1915 přebývali i v Malých 
Kyšicích, vraceli domů: Mimo jiné do válkou zpustošených vesnic v okolí jezera Ledro. Ač 
jejich pobyt „u nás“ byl již několikrát vzpomenut také i na stránkách obecní kroniky, a 
připomíná ho mimo jiné pamětní deska, od roku 2009 umístěná z rozhodnutí zastupitelstva 
obce Malé Kyšice na pomníku padlých vojínů v I. světové válce v Hlavní ulici, zopakujme si 
krátký zápis z malokyšické pamětní knihy, pořízený dodatečně v roce 1924 tehdejším 
kronikářem obce Josefem Bohuslavem: 

„V roce 1915 po vypovězení války Itálií (pozn.: Rakousku – Uhersku), koncem května přišli do 
zdejší obce uprchlíci italští z jižních Tyrol. Doma jim bylo válkou vše zničeno. Naučili se dosti 
dobře česky, zvláště děti. Někteří hoši a dívky pochytili něco z italštiny. Ačkoliv jim zdejší 
obyvatelé dosti prodali, přece jen neměli na růžích ustláno. Bylať státní podpora K 1,60 na 
hlavu a den neveliká a neměli tudíž k nákupům dosti peněz. Jinak zvykli si zdejší s nimi a 
dobře spolu vycházeli. Odjeli zpět v měsíci ledu roku 1919.“ 

Vraceli se domů, ale jaký byl ve skutečnosti ten jejich návrat? Ne všichni se z návratu „do 
údolí“ radovali. Převládaly smíšení pocity. Během necelých čtyř let pobytu ti starší navázali 
přátelské vztahy s místním obyvatelstvem, v mnoha případech je i svazovalo pouto k místům, 
kde byli pochováni jejich, během exodu zemřelí, příbuzní. A ti mladší si už neuvědomovali, že 
patří někam jinam. Podíleli se na dění v obcích; např. zápis v družecké pamětní knize uvádí, 
že „Italové před svým návratem domů byli svědky všech našich slavností po převratu, 
zejména 28. října 1918“. V prosinci roku 1918 pokračovaly přípravy na zpáteční cestu; ve 
všech okresech došlo k přípravě harmonogramů pro její uskutečnění. Na zpracování 
harmonogramů měli podíl italští faráři, působící v Čechách v různých obcích. Po strastiplné 
cestě domů (po železnici opětovně v dobytčích vagonech, jen nemocní cestovali ve vagonech 
určených pro cestující) je čekal otřesný pohled. Ze 4 622 domů, evidovaných „v údolí“ před 
odchodem do vyhnanství, jich 367 bylo úplně zničeno, 626 částečně poškozeno, ale ani zbylé 
domy nebyly po čtyřech válečných letech v dobrém stavu. Zahrady, pole zarostly, zaplevelily 
se, na mnoha místech se nacházela válečná munice. Také cesty byly k nerozeznání, a to jak 
z důvodu vzrostlé vysoké trávy, tak i pro množství plotů z ostnatého drátu, které je přetínaly, 
jakož i pro hromady suti ze zbořených domů. Vykopané dvoumetrové i hlubší zákopy, ve 
válce sloužící k úkrytu, znehodnotily, zničily tamní louky. 

Psalo se, že se vysídlenci vraceli domů – do Itálie, ale v té době ještě ne určitě Itálie mohla 
být jejich domovem. Osud „údolí“, stejně jako celého Tridentska, se v těch měsících roku 
1919 nerozhodoval ani v Trentu, ani v Římě, ale ve Francii - na Mírové konferenci v Paříži, 
kde, země zúčastněné na válce, pracovaly na textech dohod, které měly do budoucna 
uspořádat vztahy v nové Evropě. Až do oficiálního podpisu dohody v St. Germain dne 10. září 
1919 Tridentsko nemohlo být považována za neoddělitelnou součást italského státu, ale za 
okupované území, a jako takové nemohlo plánovat žádnou rekonstrukci.  
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Od uváděné doby uplynulo sto let. V tehdy válečnou mašinérií postiženému Tridentsku 
(včetně údolí jezera Ledro) se všechno změnilo. Dnes se jedná o bohatý, prosperující kraj 
s neposkvrněnou přírodou a opravovanými kulturními památkami, který se zákonitě před sto 
lety vrátil ke své Itálii. Ač již dnes nežijí pamětníci vzpomínaného exodu do Čech, dochovaly 
se jejich vzpomínky, předávané dalším generacím. Ještě dnes se tam výraz „Boemia“ udržuje 
jako synonymum pro pohromu, pro utrpení, vztahuje se k bolestným událostem, které 
změnily životy mnoha tisícům vysídlenců z jižních Tyrol. Ale „Boemia“ je tam i dnes výrazem 
solidarity. Solidarity českého obyvatelstva s vystěhovalci, které se tenkrát dokázalo 
uskromnit, ač i ono trpělo nedostatkem potravin, léků, oděvů, a přesto italským vysídlencům 
podalo pomocnou ruku, pomohlo jim tak přežít, proto se v roce 1919 mohli vrátit domů 

 

VII. POČASÍ    

Leden. Začátkem měsíce se teplota se přes den pohybovala slabě nad 0 °C. Dne 4. 1. v noci 
slabě mrholilo, na silnicích se objevily námrazy. V obci a jejím okolí byla sjízdnost komunikací 
bezproblémová. Denní tisk následujícího dne přinesl zprávy o hustém sněžení ve vyšších 
polohách, které tam komplikovalo dopravu; sníh ležel zejména na silnicích nižších tříd. Dne 5. 
1. bylo zataženo, občas déšť se sněhem, denní teplota 1 až 5 °C.  V úterý 8. 1. sněžilo, foukal 
slabý vítr, denní teploty se pohybovaly od -2 do 2 °C. Silný vítr a sněžení začaly komplikovat 
dopravu dne 9. 1.; v tento den mělo být v České republice bez elektrického proudu 18 500 
odběratelů. V obci docházelo rovněž k přerušení dodávek elektrické energie. Nejčastější 
příčinou poruch byly stromy a větve, které pod tíhou sněhu popadaly na vedení. Od 12. 1. 
nepřízeň počasí v naší obci začala ustupovat, i když v televizních zprávách i v denním tisku se 
upozorňovalo na možný kalamitní stav, který byl již vyhlášen v Jablonci nad Nisou a v 
„zasypaném“ Božím Daru. Ještě dne 16. 1. pokračovala kalamita v Česku: pod tíhou sněhu 
padaly stromy, na horách hrozily laviny. U nás se teplota vyšplhala na 3 až 7 °C, bylo oblačno, 
chvílemi polojasno. Ve dnech 24. a 25. 1. bylo zataženo, teplota se pohybovala kolem 0 °C. 
Tento stav vydržel i v poslední lednový den 31. 1., kdy foukal mírný jihovýchodní vítr. V naší 
obci byla naměřena denní teplota 2 °C, v noci klesla k -5 °C. Únor.  Začátek měsíce byl ve 
znamení proměnlivé oblačnosti, denní teploty se pohybovaly nad 0 °C (naměřeny 2. 2. 5 °C, 
6. 2. 1 °C, 9. 2. 4 °C, 11. 2. 5 °C). Došlo, sice krátkodobě, ale došlo k nárazové sněhové 
kalamitě, kdy v ulicích, kterými se díky nezaparkovaným osobním autům nechalo projet, 
obecní úřad zajistil jejich protažení pluhem. Dne 16. 2. bylo jasno, slunečné počasí s denními 
teplotami 8 až 10 °C. Tento stav přetrvával i v závěru měsíce, když dne 27. 2. při jasném 
počasí byla v obci naměřena denní teplota 15 °C. Březen. První dny tohoto měsíce byly 
tradičně oblačné až zatažené s několikerými dešťovými přeháňkami, mírný vítr vál především 
od západu, teploty se přes den pohybovaly od 0 do 4 °C. Ale potom přišel víkend z 9. na 10. 
3., kdy vichřice Eberhard zle potrápila celou republiku a nešetřila ani náš okres. Kácela 
stromy a trhala jak dráty elektrického vedení, tak shazovala i střechy domů. V naší obci 
nebyly zaznamenány žádné velké škody, ale opětovně řádění vichřice odnesly stromy 
v okolních lesích, došlo opět nárazově k přerušení dodávek elektřiny. Dne 16. 3. již byl klid, 
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foukal čerstvý západní vítr, denní teplota dosahovala k 10 °C, noční teploty neklesly pod 0 °C. 
O týden později – konkrétně 23. 3. – se počasí úplně otočilo: vál slabý jihozápadní vítr, bylo 
převážně jasno, v obci byla naměřena teplota do 17 °C; v měření pražského Klementina byl 
v tento den o půl stupně Celsia překonán rekord 19,5 °C z roku 1903, když zde došlo k 
naměření teploty 20 °C. Dne 26. 3. denní teploty opět klesly do rozmezí 5 – 9 °C a to díky 
proměnlivé oblačnosti s ojedinělými dešťovými přeháňkami. Ale 30. 3. už zase bylo skoro 
jasno s denními teplotami 13 až 16 °C. Duben. Dubnové počasí bylo proměnlivé; střídalo se 
oblačno se zatažením oblohy. Naměřené denní teploty v obci: dne 6. 4. 13 °C, 8. 4. 17 °C, 13. 
4. 6 °C. Ke konci měsíce bylo převážně polojasno s teplotami: 18. 4. 17 °C, 20. 4. 20 °C, dne 
27. 4. bylo oblačno se slabými přeháňkami při teplotě do 15 °C. Květen. Měsíc to byl již 
skutečně jarní; dne 11. 5. bylo sice zataženo s postupným slabým deštěm, ale v následujících 
dnech se začalo vyjasňovat: dne 18. 5. již bylo převážně polojasno s denními teplotami do 20 
°C, ve dnech 24. a 25. 5. do 20 °C. Červen. Dne 1. 6. v obci naměřena popoledni teplota 24 
°C, stejná teplota byla i 8. 6. A potom nastalo léto: dne 15. 6. se u nás teploty přes den 
pohybovaly do 32 °C a očekávaly se bouřky s deštěm, před kterými varovali meteorologové. 
Ty se skutečně přihnaly již v sobotu 15. 6. odpoledne a silný déšť s vichrem pokračoval i 
v noci na neděli 16. 6.; ač jsme v naší obci tyto bouřky také pocítili, tak ale hlavní jejich proud 
od severu uhnul směrem na okres Praha – východ a pokračoval na Nymburksko a 
Kutnohorsko. Ke konci měsíce již zase bylo polojasno až skoro jasno s teplotami do 27 °C. 
Neděle 31. 6. se stala nejteplejším dnem za posledních 244 let. Meteorologové v Praze 
naměřili 37,9 °C, což je nový rekord. Dosavadní maxima z července 1983 a července 2013 
byla tak překonána o desetinu stupně. Červenec. Následně denní teploty začaly klesat; při 
polojasné obloze ve dnech 10. a 13. 7. na 20 °C.  Po 20. 7. bylo většinou polojasno, ale 
opětovně jsme tu měli naměřeny teploty ke „třicítce“: dne 20. 7. 28 °C, 26. 7. 30 °C, dne 27. 
7. 28 °C a 29. 7. 29 °C. Očekávané dešťové přeháňky však k nám nedorazily. Srpen. Ve dnech 
2. až 8. 8., kdy se teploty pohybovaly od 20 do 25 °C, se předvídané dešťové přeháňky, ač 
bylo převážně oblačno, nedostavily. V noci z neděle na pondělí 13. 8. probudila i několik 
malokyšických obyvatel impozantní bouřka. Velký bouřkový systém o průměru sta kilometrů 
směřoval z jihu Německa přes Plzeňský a Středočeský kraj a nevyhnul se ani hlavnímu městu, 
přes kraj Královéhradecký potom pokračoval do Polska. Během jeho cesty podle 
meteorologů uhodilo asi 40 tisíc blesků, což pro probuzené spáče byla velká podívaná. Druhá 
polovina měsíce se opětovně projevila ve znamení třicetistupňových teplot: dne 19., 24. a 
28. 8. naměřeno 30 °C. Tropická vedra tak zachvátila celé Česko; v uvedený den 28. 8. v Praze 
naměřeno 32 °C, naproti tomu Kanárské ostrovy hlásily pouze 21 °C, francouzská Riviéra 26 
°C, Istrie 28 °C, Tunis 32 °C; jen v egyptské Hurghadě bylo tepleji: 39 °C. Poslední prázdninový 
den byl jasný s polední teplotou 31 °C. Podle novinové zprávy: „Léta přetrvávající sucho 
nekončí, naopak se prohlubuje. Srážkový deficit se od roku 2014 vyšplhal v některých 
oblastech i na 500 mm. V průměru pak chybí 200 až 300 litrů vody na metr čtvereční. 
Občasné deště sice půdě a vegetaci pomohou, ale k trvalejšímu zlepšení průtoku v řekách a 
k doplnění zásob podzemních vod zdaleka nestačí. Vodní poměry podle meteorologických 
modelů moc nevylepší ani blížící se podzim ani letošní zima. Ta bude teplá a většinou bez 
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sněhu. (Právo, 31. 8. 2019) Září. Během tohoto měsíce bylo převážně polojasno, kdy 
popolední teplota se pohybovala do 20 °C; shodně 18 °C naměřeno ve dnech 6., 14., 21. i 27. 
9. V posledně uváděný den bylo oblačno až zataženo se slabým deštěm. Říjen. Ve dnech 4. a 
5. 10. při mírném větru pršelo, teplota klesla na 12 °C.  Dne 12. 10. již zase bylo polojasno při 
teplotě 20 °C, dne 16. 10. 14 °C. O pár dní později – 19. 10. – zaznamenáno převážně oblačno 
ráno s mlhami. Mlhy se vyskytovaly i během rána a dopoledne dne 26. 10., kdy polední 
teploty dosáhly na 17 °C; bylo převážně polojasno. Listopad. O víkendu ve dnech 2. a 3. 11. 
zataženo, s přestávkami oblačno, přes den při teplotě do 14 °C, přeháňky. Dne 7. 11. 
polojasno, teplota do 7 °C, noční teplota do 1 °C. V polovině měsíce oblačno s krátkými 
dešťovými přeháňkami, denní teplota do 9 °C, noční teploty od 2 do 7 °C. Dne 23. 11. při 
zatažené obloze dopolední mlhy, odpoledne teplota 7 – 9 °C. V poslední listopadový den 
teplota poklesla na 4 °C přes poledne, polojasno až oblačno.  Prosinec. Začátkem měsíce 
slabé sněhové přeháňky při nočních teplotách -3 až -5 °C. Dne 7. 12. oblačno s dešťovými 
přeháňkami, denní teplota do 7 °C.  O sedm dní později stejné počasí, denní teploty 
dosahovaly max. 6 °C, v noci od 0 °C do 3 °C. Dne 21. 12 dešťové přeháňky při denní teplotě 
do 7 °C, v noci od -1 do 3 °C. Den před Vánocemi – 23. 12. – stejně jako Vánoce byl „na blátě: 
denní teplota do 7 °C, dešťové přeháňky. V závěru prosince v obci naměřeny denní teploty 
od 0 do 2 °C, v noci od -3 do -10 °C, chvílemi drobné sněžení.  

 

VIII. UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI  
 

a) MÍSTNÍHO VÝZNAMU 

PROCESÍ DO ŽLÁBKU. Za zpěvu mariánských písní se vydalo procesí z mýtiny u býv. mlýna 
Roučmída vzhůru k lesní kapličce Panny Marie, posvátné paní ve Žlábku, aby pobožností 
oslavilo konec slavnosti Seslání Ducha svatého s proslovem kázání. Na místě poutníci 
vzpomněli P. Jaroslava Ptáčka, s jehož jménem jsou tyto slavnosti nesmazatelně spojeny. 
Pouť byla zakončena mariánskou pobožností. (podle Kladenských listů z 11. 6. 2019) 

ODHALENÍ SOCHY U BÝV. KYŠICKÉHO MLÝNA. Dne 26. června 2019 u býv. Kyšického mlýna 
(Šmídova penzionu) byla Karlem Bočkem, posledním vyučeným mlynářem na Kačáku, za 
přítomnosti četných hostů odhalena socha, kterou si zde nechali instalovat chyňavští občané 
Václav Brož s manželkou Annou, roz. Šmídovou. Socha je vytvořena z betonu a nese název 
„Pocta kovářům a mlynářům“. Unikátní, nepřehlédnutelný kolos nacházející se při katastrální 
hranici naší obce. (podle Malokyšických ozvěn č. 3/2019) 

KRÁDEŽ JÍZDNÍHO KOLA. Začátkem měsíce září 2019 nahlásil po skončení závodu na 
horských kolech dvaatřicetiletý muž z Berounska na policii, že mu někdo v neděli 1. 9. 2019 
v době od 1 do 1.30 hodin ukradl celoodpružené černo-bílo-modré horské kolo v hodnotě 60 
tisíc korun. To měl volně odloženo v areálu bývalého koupaliště v Poteplí, tedy v katastru 
obce Malé Kyšice. Skutek prošetřovali policisté jako přečin krádeže, pachateli hrozil trest 
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odnětí svobody až na dva roky, ale jak to nakonec dopadlo, to už sdělovací prostředky nikde 
neuvedly. (podle Kladenského deníku z 3. 9. 2019) 

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSÍ SMEČKY PO OBCI. V polovině měsíce listopadu sledovaného roku bylo 
našemu obecnímu úřadu oznámeno, že v ulici Lesní bez dohledu pobíhá smečka pěti psů, 
kteří ohrožují tamní okolí. Obecní zastupitelstvo se touto problematikou několikrát zabývalo. 
Zástupci obce po obdržení videozáznamu učinili několik podání k orgánům státní správy 
s žádostí o součinnost. O uvedenou věc projevila zájem rovněž media, proto se „o naší obci“ 
psalo nejen v denním tisku, ale reportáž se objevila i v televizním vysílání celostátně 
sledovaných stanic NOVA a Prima. Nakonec veškerá pomoc ze strany oslovených orgánů 
„byla žádná“, starosta obce dojednal podmínky chovu psů přímo s jejich majitelkou. (dle 
místní povědomosti)           

ZMĚNY V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ. V neděli 15. prosince 2019 byla zahájena integrace 
veřejné autobusové dopravy na Rakovnicku, která zasáhla i oblast Kladno – Beroun. 
Zahrnutím nových linek do pásmového a časového tarifu Pražské integrované dopravy 
cestující mohou využívat přestupních jízdenek i časových kuponů. Kladno – Beroun spojuje i 
nadále linka č. 630 s tím, že její trasa se nezměnila. Přestože z naší obce již nelze přímo bez 
přestupu cestovat do Prahy, tak uvedená změna cestujícím z naší obce dává více možností: 
Přestup na autobus v Unhošti, přestup na vlak v Pavlově. Autobusy z Unhoště končí v Praze 
ve třech lokalitách – na Zličíně (linky č. 307 a č. 386) nebo v Motole (č. 365), popř. na letišti 
(č. 319). Vlak z Pavlova jede přes zastávku Praha – Dejvice do konečné zastávky Praha – 
Bubny Vltavská. Zavedením nových jízdních řádů došlo k výraznému posílení autobusových 
spojů a ke zjednodušení systému placení jízdného. (podle Malokyšických ozvěn č. 4/2019) 

 

b) CELOSPOLEČENSKÉHO VÝZNAMU 

DRAHÉ BRAMBORY. Mezinárodní míra inflace se v únoru roku 2019 v porovnání s lednem 
zvýšila z 2,5 na 2,7 procenta. Lví podíl na tom měly opět náklady na bydlení, zejména 
devítiprocentní zdražení elektřiny. Zelenina byla téměř o čtvrtinu dražší než v roce 2018, 
cena brambor pak překonala pětiletý rekord. Na kilogram brambor už nakupujícím 
dvacetikoruna nestačila. Základ české kuchyně se proto po pěti letech opět zařadil mezi 
dražší přílohy. Ještě v roce 2015 se cena brambor pohybovala kolem jedenácti korun za 
kilogram. Značnou roli na stanovení výše ceny brambor v roce 2019 také hraje loňská špatná 
úroda, kterou způsobilo nadprůměrné suché a teplé počasí. V lednu roku 2019 se tak 
průměrná cena 1 kg brambor dotkla 20,46 Kč. (podle Kladenského deníku z 12. 3. 2019) 

ČÁSTEČNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE. Dle informací Astronomického ústavu AV ČR k zatmění Měsíce 
mělo dojít v úterý 16. 7. 2019 ve 22.02 hodin našeho času a mělo trvat téměř tři hodiny. 
Maximální fáze úkazu měla připadnout na 23.31 hodin: Měsíc při ní měl být skryt v zemském 
stínu více než 65 procenty svého průměru a měl se nacházet necelých 15 stupňů vysoko nad 
obzorem. V té době napravo od měsíce (7 stupňů západně) měla být k vidění planeta Saturn 
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a nad jihojihozápadem na sebe měla upozornit jasná planeta Jupiter. Tato originální noční 
podívaná nad našimi hlavami nakonec byla z úterý na středu, alespoň u nás v Malých 
Kyšicích, znemožněna, protože bylo silně zataženo, oblačno a hvězdy ani srpek Měsíce 
nebylo možné zahlédnout. (podle Kladenského deníku ze 16. 7. 2019) 

NOVÉ DÁLKOVÉ LETY Z RUZYNĚ. Na letišti V. Havla v pražské Ruzyni přibylo přímých 
dálkových linek. Bylo jich již šestnáct, nejvíce v novodobé historii tohoto aeroportu. Dne 6. 6. 
2019 byl slavnostně zahájen provoz nové linky mezi Prahou a hlavním městem Kazachstánu 
Nur-Sultan (dříve Astana). Létal na ni dvakrát týdně Boening 737 v barvách letecké 
společnosti SCAT Airlines. O den později došlo k otevření linky Newark-Praha s tím, že 
mezinárodní letiště Newark Liberty Internazional Airport je vzdáleno jen 23 km od 
Manhattanu v New Yorku. Ruzyňské letiště v roce 2019 odbavilo rekordních téměř 18 
milionů pasažérů. (podle deníku Právo ze 7. 6. a Kladenského deníku z 19. 11. 2019) 

ZVÝŠENÍ STAROBNÍCH DŮCHODŮ.  Průměrná výše starobního důchodu v ČR v polovině roku 
2019 činila 13 408 korun. Za první pololetí tak poskočila o necelou stokorunu, konkrétně o 89 
korun. Oproti prosincovému důchodu z roku 2018 chodí nyní průběrnému penzistovi 
dokonce o 990 Kč víc – ke zmíněným 89 korunám je třeba přičíst jednorázovou valorizaci k 1. 
lednu 2019, která v průměru činila 901 korun. (podle Kladenského deníku z 3. 9. 2019) 

ÚMRTÍ ZPĚVÁKA KARLA GOTTA. Dne 1. 10. 2019 před půlnocí ve své vile na pražské 
Bertramce ve věku 80 let skonal populární český interpret Karel Gott. Zádušní mše se konala 
12. 10. 2019 v katedrále sv. Víta v Praze, a to pouze pro pozvané hosty, ale byla přenášena 
prostřednictvím televize. Místem posledního odpočinku zesnulého zpěváka se stal hřbitov na 
pražských Malvazinkách. Tuto zprávu zapisuji do obecní kroniky z důvodu, že Karel Gott od 
poloviny 80. let min. století výjimečně zajížděl i k nám do Malých Kyšic. Se svojí partnerkou 
Antonií Zacpalovou (nar. v r. 1935, býv. jazzovou tanečnicí Karlínského divadla) měl dceru 
Dominiku (nar. 25. 6. 1973), kterou před veřejností tajil až do roku 1982. Tehdy zprávu o jeho 
otcovství přinesl týdeník Mladý svět, který ji přejal ze západoněmeckých zdrojů. S partnerkou 
ani s dcerou nežil, ale hmotně je zajistil, koupil jim byt na pražských Vinohradech. Finančně 
je podporoval a také jim koupil rekreační chatu v Zahradní ulici v Malých Kyšicích. Sem za 
nimi jezdil na krátké návštěvy; Antonie Zacpalová v chatě pravidelně přes léto, především o 
prázdninách, přebývala i s dcerou. V pozdější době sem již jezdila jen s kočkou Micinkou a 
kocourem Tomášem. S přibývajícími roky nemovitost prodala. (podle deníku Právo, říjen 
2019 a místní povědomosti) 

 

Projednáno bude na schůzi zastupitelstva obce Malé Kyšice dne 21. prosince 2020.  

Předkládá: Jan Kuna, starosta obce.  

Zpracoval v měsících říjen-listopad 2020:  Mgr. Miroslav Oliverius, kronikář obce   

 


