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Narůstající problémy v silniční dopravě, ale i chování 
některých řidičů donucují zástupce měst a obcí, aby v rámci 
své místní působnosti, v součinnosti s orgány zajišťujícími 
dopravní agendu, řešili a v místních podmínkách upravovali 
dopravní situaci ve svých obvodech. Také v naší obci vzešly 
nejen z řad zastupitelů obce, ale i od několika občanů 
podněty, aby rovněž i u nás v rámci bezpečnosti provozu a 
údržby místních komunikací byla přijata příslušná opatření. 

Během roku 2020 zastupitelstvo obce v rámci její 
pasportizace si nechalo zpracovat kompletní dopravní 
situaci a návrh pro její úpravu. Po konzultaci s Dopravním 
inspektorátem v Kladně obecní úřad zpracovaný návrh 

rozeslal k vyjádření dotčeným subjektům. Podle takto zpracovaného a obecním 
zastupitelstvem schváleného materiálu se v obci začneme řídit s účinností od 
instalace nových dopravních značek na katastru obce Malé Kyšice. (Změny pravidel 
v dopravě se budou týkat jak samotné obce, tak i její místní části Poteplí.) 
Zastupitelstvo obce po uskutečnění výběrového řízení na instalaci dopravních značek 
schválilo firmu HPN projekt s.r.o. z Obrataně. 

 
Po instalaci dopravních značek dojde například k těmto změnám: 

- Ulice Hlavní, procházející od vjezdu do obce od Nouzova a vyúsťující ke 
Hřebenkám zůstává hlavní tepnou v obci (včetně průjezdu vozidel hromadné 
autobusové dopravy se zastávkou ČSAD). 

- Ve všech ostatních malokyšických ulicích dojde k dodržování pravidla přednosti 
jízdy „zprava“. (Křížení ulic nebude značeno.) V návaznosti na Hlavní ulici při 
výjezdu z jiných ulic bude instalována dopravní značka „Dej přednost v jízdě“ 
nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“.  

- Bude zrušen jediný „kruhový objezd“ v obci (na malokyšické návsi kolem 
kapličky), který bude nahrazen „přikázáním směru jízdy“. 

- Zde také dojde ke změně směru jízdy „v jednosměrné“ ulici spojující náves 
s Hlavní ulicí; na základě doporučení dopravního inspektorátu s přihlédnutím 
k nedostatečné přehlednosti při výjezdu na Hlavní ulici se směr této 
jednosměrné ulice otočí.  

- V obci Malé Kyšice včetně Poteplí se stanovuje max. rychlost 30 km/hod.  

- V obci Malé Kyšice včetně Poteplí dojde k zákazu státní pro vozidla nad 3,5 
tuny. Vjezd takto určených vozidel a jejich zastavení (např. k dovezení 

Malokyšické 

OZVĚNY 
Zpravodaj obce Malé Kyšice, ročník XV / 2021, číslo 3 (134) 

POZOR, ZMĚNY V DOPRAVNÍM ZNAČENÍ! 



stavebního materiálu, topiva, odvoz komunálního odpadu apod.) zůstane 
nezměněn.  

- Uvedené změny se nedotknou malokyšické části Hřebenek, kde je dopravní 
značení dostatečně zajištěno společně s Městským úřadem Unhošti.  
 
Dávám připravované změny v dopravním značení a tím i změny pravidel v 

přednosti jízdy a při stání v obci Malé Kyšice tímto na vědomí všem malokyšickým 
spoluobčanům, především řidičům, a jsem přesvědčen, že se jejich přijetím v obci díky 
zpomalení rychlosti jízdy zkvalitní bezpečnost silničního provozu, a také v menší míře 
bude docházet k poškozování zdejších komunikací, a to nejen ke spokojenosti 
iniciátorů těchto přijatých opatření. 

                                                                                    Jan Kuna, starosta obce 
 
Zprávy z radnice  
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA MALÉ KYŠICE DĚKUJE panu Miroslavu 
Hrdému za sponzorský dar ve formě pořízení fotodokumentace 
interiéru mateřské školy. Fotografie je možné shlédnout na 
internetových stránkách www.msmalekysice.cz v sekci „Galerie“.  (mš) 
  

S příchodem letního počasí se značně zvýšil počet dětí pobíhajících 
v ulicích obce. DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME rodiče, aby poučili své děti o správném 
chování v dopravním provozu. Nejedou se stalo, že děti nevnímají projíždějící 
automobily a vjedou nebo vběhnou přímo do silnice. Naštěstí se tyto události prozatím 
obešly bez zranění. Ne vždy ale vše může dopadnout dobře. Stejně tak by měli být 
obezřetní a předvídaví řidiči motorových vozidel.            (jb) 
 
 
 
 

Dne 6. května 2021 zemřel ve věku 78 let pan Miloslav Sýkora z ulice Na 
Vrškách, dne 9. května 2021 zemřel ve věku 69 let pan Jaroslav Šváb, původně 
z Berounské ulice v Malých Kyšicích a dne 23. května 2021 zemřela ve věku 84 let 
paní Alenka Vildtová ze Strmé ulice.           

         Čest jejich památce!             (skk) 
 
Z černé kroniky 
 
 

V době mezi 25. a 27. březnem 2021 překonal dosud neznámý pachatel 
oplocení rodinného domu v Lesní ulici v Malých Kyšicích, kde poté odcizil zde stojící 
motocykl značky KTM 690. Pachatel je podezřelý z trestného činu krádeže. 

Policisté upozorňují občany, aby si i na svých pozemcích zabezpečili před 
krádeží svůj majetek, jako jsou např. motocykly, jízdní kola a koloběžky, zahradní 
nábytek, elektronika, zahradní náčiní, grily a jiné věci, a to i přestože je mají 
v prostorách za oplocením u svých rodinných domů na svém území. Tyto věci je třeba 
mít v kůlně, v garáži nebo pod přístřeškem pod uzamčením nebo upevněné, neboť 
drzost pachatelů nezná mezí a je nevyzpytatelná.  

Občané, neopomínejte si na svých pozemcích zabezpečit i svá vozidla a 
motocykly a ani zde v nich neponechávejte žádné doklady, finanční hotovost a 
cennosti. 

 (podle zpravodajství Policie ČR - oli) 

ODEŠLI S HLASEM ZVONU 

ODCIZENÍ MOTOCYKLU 



Z historie obce 
 
 
Před více jak rokem jsem čtenáře Ozvěn informoval, jak si v roce 1923 Sokolové 
v Malých Kyšicích připomněli po pěti letech ještě stále “živý“ vznik Československá 
republiky. Vraťme se za pomoci výpisů ze sokolských věstníků ještě jednou do této 
doby a alespoň v krátkosti oživme sokolskou činnost v naší obci, a to ve zmiňovaném 
roce 1923. 
 Valná hromada hodnotící uvedené období se v Malých Kyšicích konala 20. 
ledna 1914 za přítomnosti 14 bratří. Po přečtení zdravice Československé obce 
Sokolské valným hromadám došlo ke čtení zápisu o poslední konané valné hromadě, 
který byl následně schválen. Následovalo přednesení zpráv jednotlivých činovníků: 
Bratr jednatel přečetl výzvu Okresní správy politické v Kladně ohledně sbírky na 
zřízení vzorné školy ve Vouchy ve Francii. Výzva vzata na vědomí s tím, že v obci 
bude provedena společná sbírka s místním sborem dobrovolných hasičů. Dále 
informoval, že dopisů celkem došlo 58, odesláno bylo 25, řádných schůzí výborových 
se v roce 1923 konalo 12, mimořádné 2 a dále byla svolána jedna řádná valná 
hromada. Začátkem sledovaného roku jednota čítala 64 dospělých členů, 13 dorostu a 

36 žactva. Během roku 
přistoupili 3 bratři, ale i tak 
koncem roku jednota čítala jen 
41 dospělých členů (tj. 32 
bratrů a 8 sester), protože 
ubylo 26 členů z důvodu buď 
přestěhování se, nebo 
škrtnutím. Z činnosti bylo 
uvedeno, že jednota se 
zúčastnila zastoupená 6 bratry 
v kroji a 6 dorostenci 
v občanském obleku pohřbu 
bratra župního starosty, 
uvítání generála Focheho1) 
v Praze dvěma bratry v kroji a 
jednou sestrou bez kroje. Při 
tajném výletu župy bylo za 

Malé Kyšice přítomno 6 bratrů a 3 sestry, všichni v občanském obleku, jeden zástupce 
Sokola v občanském obleku byl vyslán do Hnidous k odhalení pamětní desky 
popravenému námořníkovi Kouckému2), dva zástupci v občanském obleku se 
zúčastnili domácího cvičení v Pleteném Újezdě a jeden tělocvičné besídky ve Dříni. 
Při župní i okrskové valné hromadě malokyšická sokolská tělocvičná jednota měla 
vždy po dvou zástupcích (pozn.: asi v krojích). Dále bylo vzpomenuto, že pohřbu 
Josefa Proška3) z Poteplí se v Unhošti zúčastnilo 11 bratrů v krojích.  

Po celý rok jednota odebírala ku vzdělávání svých členů, ale také pro jejich 
informovanost o sokolském dění tato periodika: 20 výtisků župního Věstníku, 6x 
Věstník ČOV, 1x Cvičitele a 1x Cvičitelku, 5x Skřivánka, 5x Sokolskou besedu a dva 
časopisy Sokol.  

 
1) Maršál Ferdinand Foche (1851-1929), jeho vojenská kariéra započala v prusko-
francouzské válce r. 1870. Těsně před I. sv. válkou převzal velení 20. sboru v Nancy; to 
již v hodnosti generálporučíka. Po prvních porážkách Francie ve sv. válce převzal velení 
9. armády a s ní vedl tvrdé boje na Marně. Dne 26. 3. 1918 se stal nejvyšším velitelem 

SOKOLSKÁ TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA V ROCE 1923 

Členové Tělocvičné jednoty Sokol Malé Kyšice, 
foto nedatováno 



všech dohodových vojsk a 6. 8. t. r. byl jmenován nejvyšším velitelem francouzských 
vojsk; v této funkci přijal kapitulaci Německa 11. 11. 1918.   
2) Námořník František Koucký (1894-1918), rodák z Hnidous, který jako příslušník 
rakousko-uherského loďstva zosnoval na Istrii předání torpédového člunu nepříteli, po 
prozrazení odsouzen a popraven v Pule. V místech, kde stával jeho rodný dům, mu byla 
7. 10. 1923 pietně odhalena pamětní deska. 
3) Inženýr Josef Prošek (1893-1923), rodák z poteplského mlýna, jako čerstvě 
dostudovaný architekt koncem roku 1913 nastoupil místo v Makedonii, po vypuknutí sv. 
války srbský legionář, bojoval na soluňské frontě. Po návratu domů onemocněl 
tuberkulózou, zemřel 6. 3. 1923, o dva dny později pochován na unhošťském hřbitově. 

(dokončení příště, zpracováno podle zprávy jednatele sokolské TJ Fr. Homolky – oli) 
 
Osobnost Unhošťska 

Václav Šefčík (1911-1985) 

Narodil se v Unhošti před 110 lety - 20. dubna 1911; bylo mu předurčeno, aby 
se vyučil cukrářem, čímž v Unhošti navázal na rodinnou tradici. Vlastním 
samostudiem, četbou knih a především svým zájmem o historii právě v Unhošti 
dokázal navázat na výsledky práce významného regionálního historika (m. j. svého 
učitele v unhošťské škole) Františka Melichara. Po Melicharovi s odstupem dvaceti let 
převzal městskou kroniku a dlouhodobě do ní zapisoval významné události ze života 
města. Následně se také stal správcem Melicharova vlastivědného muzea, při kterém 
od roku 1952 byl spoluautorem vydávání muzejního periodika Zprávy MVM v Unhošti, 
pořádal přednášky, ale i vlastivědné vycházky po Unhošti a jejím okolí, byl jedním 
z iniciátorů vysílání tzv. „vlastivědných čtvrthodinek“ v místním rozhlase po drátě. 
Když muzeu, a tím i jemu, „mocní“, jak říkal funkcionářům MěNV v Unhošti a 
pracovníkům ONV v Kladně, koncem 70. let min. st. zastavili vydávání muzejních 
Zpráv, zatrpkl, na městský národní výbor odevzdal klíče od muzea a ke škodě města 
přestal psát i městskou kroniku. Skoro do konce života zastával jen post kronikáře pro 
unhošťský domov důchodců a v letech 1981-1985 byl „vzdáleným“ spolupracovníkem 
redakční rady Malokyšických ozvěn. Upozorňoval na významná výročí nebo události 
v minulosti Unhošťska; sám i několik příspěvků pro Ozvěny napsal. (V prvopočátcích 
obnovení kronikářské činnosti v naší obci se mi při vedení kroniky stal oporou, ale 
především metodickým rádcem.)  

Václav Šefčík se nikdy neoženil, ve vlastivědné práci proto z vlastních 
příbuzných nemá pokračovatele. Ač zemřel v osamění v Unhošti dne 28. června 1985 
ve věku 74 let, tak svými výsledky na poli vlastivědy, především při objevování 
minulosti města Unhoště i Unhošťska, zanechal nesmazatelnou stopu. 
V severovýchodní části Unhoště ho připomíná jedna z tamních ulic, která nese jeho 
jméno.                                                                                      (oli)                                                                                                                             
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