
                                                                                                            
 

Komentář     
 
 

  
Koncem měsíce – ve dnech 23. a 24 září – tohoto 

roku se po uplynulých čtyřech letech v České republice 
opět otevřou volební místnosti, aby si voliči ve svých 
městech a obcích zvolili své zástupce do místních 
zastupitelstev. Končí se volební období stávajícího 
zastupitelstva také v naší obci. Nebylo to období lehké, 
vzpomeneme-li, jak i do jeho činnosti, do chodu naší 

obce zasáhla pandemie koronaviru a přijetí nutných 
epidemických opatření. I tak se, ač v omezeném rozsahu, postupně začaly plnit zadané 
úkoly a také na úrovni obecního úřadu, ač v bojových podmínkách, nebyla přerušena 
jeho činnost. Je nutné zdůraznit, že chod naší obce byl usnadněn díky pochopení, 
uvědomění a místy i díky spolupráci vás – malokyšických občanů. Přestože dnes už 
jsme o trochu dál, patří vám poděkování, a to stejně jako všem pracovnicím naší 
mateřské školy, které rovněž v této nepříznivé době, pokud se mohlo vyučovat, 
dokázaly školu udržet na profesionální úrovni.  

Domníváme se, že ve volebním období 2018-2022 se v naší obci podařilo odvést 
kus poctivé práce, podařilo se dosáhnout dobrých výsledků, a i tím z větší části splnit 
volební program, se kterým jsme šli do právě končícího volebního období. Necháváme 
na každém občanovi naší obce, aby si naši činnost za tyto roky sám vyhodnotil, popř. 
nás požádal o vysvětlení nejasností. Teď je rozhodující skutečnost, jak u nás budou 
probíhat připravované komunální volby! 

Od roku 2018 se naše obec rozrostla. Došlo zde k výstavbě několika obytných 
objektů, řada rekreačních objektů byla upravena k trvalému obývání, proto také 
v Malých Kyšicích došlo k nárůstu počtu občanů s trvalým pobytem. Koncem tohoto 
volebního období obec poprvé ve své historii přesáhla hranici 500 trvalé hlášených 
obyvatel; v současné době se tak jedná o 532 malokyšických občanů! Využili jsme této 
skutečnosti a v souladu s volebním zákonem byl pro příští volební období zvýšen počet 
volených kandidátů do obecního zastupitelstva o dva – na devět.  

V zákonem stanoveném termínu (do 19. 7. 2022) svoji kandidátku podala a byla 
registračním místem (Městským úřadem v Unhošti) pro komunální volby v obci Malé 
Kyšice zaregistrována kandidátní listina jen jedné volební strany – Sdružení 
nezávislých kandidátů MALOKYŠICKÁ VOLBA (v Ozvěnách je představení 
kandidátů uvedeno na jiném místě). Při volbách tak nepůjde o přímé „volební klání“ jako 
tomu bude v některých jiných obcích. Bude se volit jedna volební strana, ale každý volič 
bude mít možnost vyjádřit svými preferenčními hlasy svůj názor, které kandidáty 
preferuje, kterým tak věří s přesvědčením, že právě tito ho budou v novém volebním 
období nejlépe zastupovat, aktivně pracovat pro další rozvoj naší obce.  

Malokyšické 
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STOJÍME PŘED KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI 



Vážení voliči, k uvedenému stavu nepřistupujte jako k formálnímu volebnímu 
aktu, ale naopak svojí účastí ve volební místnosti podpořte těch devět kandidátů, kterým 
v budoucích čtyřech letech nebude osud naší hezké obce lhostejným.  

Za stávající zastupitelstvo obce Jan Kuna, starosta 
 

Zprávy z radnice  
 

Opětovně upozorňujeme občany, aby PŘI PARKOVÁNÍ SVÝCH 
VOZIDEL BRALI OHLED na plynulý průjezd vozidel, zejména pak 
průjezd svozového vozu. Stále dochází k případům, že z důvodu 
překážejících zaparkovaných vozidel nemohou být z naší obce vyvezeny 
nádoby na komunální odpad a bioodpad.     (kuj) 
 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE MALÉ KYŠICE proběhnou ve volební místnosti 
v budově Obecního úřadu v Malých Kyšicích (ul. Míru č.p. 72) v pátek 23. září 2022 
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin.  

Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 
18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. Voličem může být rovněž 
státní občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému nebo 
přechodnému pobytu. Občan jiného členského státu Evropské unie může hlasovat 
pouze za podmínky, pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.  

V obci Malé Kyšice je voleno devět členů zastupitelstva.  

Konkrétní způsoby hlasování budou uvedeny v sadě hlasovacích lístků, které 
voliči obdrží do své poštovní schránky nejpozději v úterý 20. září 2022. Upozorňujeme, 
že hlas je neplatný, pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku volební stranu ani 
žádného kandidáta, lístek nevloží do úřední obálky nebo ho přetrhne. 

V komunálních volbách je možné hlasovat jen v obci, kde je volič přihlášen 
k trvalému pobytu. Není tak možné hlasovat na zastupitelských úřadech či konzulátech. 
Pro uvedené volby se nevydávají voličské průkazy.      (mal) 
 
 
 

Dne 4. srpna 2022 oslavila své 90. narozeniny paní Hana Kleinová z ulice Míru 
v Malých Kyšicích. Oslavenkyni dodatečně přejeme hodně zdraví, spokojenosti a 
životního optimismu do dalších let.            (skk) 
 
 

 
Dne 7. května 2022 zemřela ve věku 72 let paní Libuše Veselá z Hlavní ulice a 

dne 27. května 2022 zemřela ve věku 83 let paní Jaroslava Zahradníková z Berounské 
ulice v Malých Kyšicích.              Čest jejich památce!             (skk) 
 
 
 

 
V září uplyne již dva a půl roku od zahájení provozu naší mateřské školy v nové 

budově. Je to přízemní dřevostavba, která maximalizuje využití podlahové plochy pro 
pohyb dětí. Prosklené plochy zajišťují dostatek denního světla a výhled do krásného 
okolí. Na dohled je tu les, louky a v blízkosti potok Loděnice. Venku trávíme mnoho 
času v každém ročním období, pozorujeme faunu a flóru a všímáme si celoročních 
proměn přírody.  

ODEŠLY S HLASEM ZVONU 

BLAHOPŘEJEME 

DVA A PŮL ROKU V NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE 



Vybavení školy je účelné a estetické, odpovídá potřebám dětí a plně zohledňuje 
jejich bezpečnost. Větší část hraček, pomůcek a doplňků je umístěna v otevřených 
policích a kontejnerech tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samy brát a pak 
je správně ukládat. Děti se svými výkresy a výrobky podílejí na výzdobě, kterou si 
mohou prohlížet i rodiče. 

K budově patří také zimní zahrada, z které je přímý vstup na částečně krytou 
dřevěnou terasu. Ta je vybavena venkovním nábytkem a za příznivého počasí je možné 
sem přenést řadu výchovně vzdělávacích aktivit. Děti si tu hrají, malují, vyrábí, cvičí a 
také tu rády stolují. Terasu využíváme i pro setkávání s rodiči, pořádáme tu besídky a 
probíhají zde divadelní představení. 

Kapacita mateřské školy v nové budově je 24 dětí. Zaměstnány jsou tu tři 
učitelky, kuchařka a uklízečka. 

Provoz mateřské školy v nové budově byl od začátku poznamenán nejrůznějšími 
omezeními „covidové doby“. I tak probíhaly ve škole nejen běžné každodenní aktivity, 
ale děti nebyly ochuzeny ani o další oblíbené zážitky. Např. návštěva Klauna Ály; ZOO 
Chyňava; 10 lekcí Malé technické univerzity; projektový den (Stavitel města); sázení 
cibulovin a opékání špekáčků s rodiči; vánoční projekt (pečení rohlíčků, vánoček a 
kokosových kuliček); projekt Zimní olympiáda; exkurze na Letiště Václava Havla; 4x v 
průběhu roku k nám přijelo Divadlo Koloběžka; dětský den s občerstvením na Dědkově 
mlýně; zahradní slavnost, kde děti zahrály rodičům pohádku O dvanácti měsíčkách a 
naši předškoláci byli pasováni na školáky; pohádková diskotéka. 

Za podporu, které si velmi vážíme, patří velký dík panu starostovi i zastupitelům 
obce. Děkujeme p. Gojdovi za opakované zajištění občerstvení na dětském dnu, p. 
Samkovi za jarní a podzimní dodávku čerstvého ovoce a za výsadbu vyvýšených 
záhonů, p. Hrdému za fotodokumentaci a p. Jarému za pomoc při správě webových 
stránek mateřské školy. Obec rovněž děkuje za obdržený sponzorský dar ve výši 
35.000,- Kč na pořízení zastínění zimní zahrady. 

        Za kolektiv MŠ Mgr. Mirka Švantnerová 
 
Z černé kroniky 
 
 

 
Ze zprávy ČTK: Nejrozsáhlejší lesní požár v České republice se rozhořel dne                 
24. července 2022 v Národním parku České Švýcarsko. Zasáhl území o rozloze zhruba 
1060 ha. Teprve po dvaceti dnech enormního úsilí, kdy se na jeho likvidaci střídavě 
podílelo 6000 hasičů, další dobrovolníci a 400 kusů techniky, se ho podařilo zlikvidovat.  

Připomínáme tuto odstrašující událost, protože nebýt okamžitého nahlášení 
založeného požáru a jeho úspěšná likvidace příslušníky hasičského sboru, tak „ve 
velkém“ hořely lesní porosty (a asi nejen ty) na katastru naší obce! 

Dne 26. 7. 2022 v 1:00 hod. 
v noci monitorovaný žhář zastavil 
čtyřkolku u sběrného místa plastů, 
olejů, papíru v Berounské ulici a 
úmyslně zde založil požár, kdy 
výška plamenů brzy dosahovala ke 
čtyřem metrům. Jen zázrakem 
oheň nepřeskočil z hořících 
kontejnerů na blízké lesní porosty. 
Na místo se následně dostavili jak 

přivolaní hasiči, tak příslušníci Policie ČR. Těm byly následně naším obecním úřadem 
poskytnuty podklady pro identifikaci – zatím nám neznámého – pachatele.  

ČERVENÝ KOHOUT ZAKOKRHAL I U NÁS 



Děkujeme tak oznamovateli požáru, hasičům a policistům, všem, kteří při 
likvidaci požáru v Berounské ulici urychleně a obětavě zasáhli.         
 

Další nepochopitelný případ byl zaznamenám ve čtvrtek 18. 8. 2022 na Vysokém 
vrchu. V ten den padaly v České republice teplotní rekordy a platila výstraha Českého 
hydrometeorologického ústavu před nebezpečím požárů. Teplota v Malých Kyšicích se 
vyšplhala na 34 °C. V době zvýšeného nebezpečí požárů je zakázáno rozdělávat oheň 
v lese a ve vzdálenosti do 50 m od lesa. Okolo 13. hodiny však byly v ohništi na vrchu 
stále doutnající neshořelé zbytky po ohni. Kolem ohniště jsou vzrostlé stromy, některé 
zcela suché, půda vysušená vysokými teplotami přechozích dnů. Chybělo málo a 
Vysoký vrch (i jeho okolí) mohlo dopadnout podobně jako výše uvedené České 
Švýcarsko. Všímaví kolemjdoucí ohniště zahasili vodou, kterou měli ke svému 
občerstvení po zdolání vrcholu.  

Věříme, že toto byl ojedinělý případ a doufáme, že se již nebude opakovat. 
     Za obecní úřad Jan Kuna, starosta 

 
Zajímavost z Unhošťska 
 
 
 

Řidiči si začátkem měsíce 
června t. r. zajisté všimli upozornění 
ohledně krátkodobého uzavření 
komunikace Unhošť – Horní 
Bezděkov. V sobotu 11. června se i 
Unhošťskem přehnal peleton (o síle 
2 240 závodníků) amatérského 
cyklistického závodu L’Etape Czech 
Republic by Tour de France. 
Závodníci startovali z pražského 
Strahova, kde po ujetí 136 km (nebo 
po zdolání kratší trasy necelých 92 
km) byl i cíl. Nejbližší místo od nás, 
kam jsme je mohli přijít povzbudit, 
byla křižovatka „na Americe“ (viz 
foto). Závodníci projeli Unhoští, 

pokračovali na Horní Bezděkov (tam již měli ujeto 25 km), Bratronice, stočili se do 
Družce a přes Žilinu a Lány přejeli do okresu Rakovník. Obrátka byla ve Všetatech, 
odkud přes Křivoklát, Sýkořici a Nižbor se vraceli zpět na Unhošťsko. Před Chyňavskou 
myslivnou měli odšlapáno 100 km, uhnuli do Chyňavy a za Pticemi a Zličínem se začali 
blížit k uvedenému cíli. Po celé trase panovala skvělá atmosféra, lidé v obcích 
povzbuzovali. Sluší se ještě uvést vítěze: v mužské kategorii zvítězil časem 3:31:30 
Michal Kollert, v ženské – nám dobře známá rychlobruslařka – Martina Sáblíková, která 
trasu zdolala za 3:46:48 a obhájila tak své vítězství z minulého roku.          (oli) 
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