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V závěru volebního 
období také čtyři obce 
z jihozápadní části 
kladenského okresu – 
Běleč, Bratronice, Horní 
Bezděkov a Malé Kyšice – 
byly vyzvány k seznámení 
se se záměrem na 
vyhlášení Národního parku 
Křivoklátsko. V současné 
době je jim tento záměr 
předložen Ministerstvem 

životního prostředí ČR k projednání. V České republice jsou čtyři národní parky a 
stávající vláda hodlá vyhlásit další dva, z nichž NP Křivoklátsko má se svojí rozlohou 
115,4 km2 zasahovat až do katastru naší obce.  

Status národních parků upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v jehož ustanovení § 15 je národní park definován jako cit.: Rozsáhlá území, 
jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají 
přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, 
živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam, lze vyhlásit 
za národní parky. Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a 
zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli 
sledovanými jejich vyhlášením. Národní parky, jejich poslání a bližší ochranné 
podmínky se vyhlašují zákonem. Srozumitelněji řečeno: Národní park je rozsáhlejší 
chráněné území, zpravidla s výměrou 1 000 hektarů (10 km2), převážně s ekosystémy, 
které nezměnila lidská činnost nebo zachované v jedinečné a přirozené struktuře, kde 
je ochrana přírody nadřazena nad ostatní činnosti. 

Hlavním důvodem vyhlášení Národního parku Křivoklátsko je zajištění komplexní 
ochrany přírodovědně nejcennějšího území oblasti Křivoklátska. Lesní porosty v oblasti 
Křivoklátska jsou svým charakterem v českém vnitrozemí ojedinělé a jsou mimořádně 
hodnotné z hlediska biologické rozmanitosti. Dlouhodobé cíle ochrany a principy péče 
o národní park, včetně umožnění nerušeného průběhu přírodních procesů, jsou pro 
dlouhodobé zachování a zejména rozvoj přírodních hodnot nezbytné. Stávající cíle 
ochrany a ochranný režim plynoucí z kategorie chráněné krajinné oblasti (CHKO 
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Křivoklátsko vyhlášena již v roce 1978) neumožňují podporu těchto přírodních hodnot 
odpovídajícím způsobem zajistit.  

Pro úplnost si ještě uveďme, jaké části malokyšického katastrálního území se 
zřízení národního parku má dotknout, která část k.ú. má do NP Křivoklátsko spadat. 
Jedná se o západní zalesněnou část našeho katastru, kdy hranice národního parku 
k nám přechází z k.ú. Bratronice přes potok Žlábek. Z přiložené mapy vyplývá, že jak 
samotná naše obec, tak i místní část Poteplí svojí polohou do obvodu národního parku 
nespadnou, ale právě v Poteplí by potom stačilo přejít silnici a vstoupit do lesa pod 
Vysokým vrchem nebo jít směrem k Tuchonínu; tyto dvě lokality stejně jako tamní okolní 
lesy mají být do vyhlašovaného národního parku zahrnuty.  

Jaký komentář k tomuto záměru napsat? Na jedné straně souhlas se zřízením 
národního parku; příroda se nemá ničit, drancovat, musí se ochraňovat. Asi nám všem 
jde o zachování ohrožené nejen fauny, ale i flory. Na druhé straně se dotčené obce 
v zastoupení svých občanů zřízení národního parku brání. Ono stačí, přečíst si 
v záměru některé výklady např. ohledně „omezení svobody pohybu“. Nejen turisté, ale 
především houbaři by z realizace tohoto záměru nebyli nadšeni: V rámci národního 
parku dále dojde k částečnému omezení svobody pohybu veřejnosti. Mimo zastavěná 
území obcí a zastavitelné plochy obcí je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými 
vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem 
ochrany přírody; s výjimkou pro stanovené subjekty; jakož i v tomto rozsahu jezdit na 
kole nebo na koni. V klidových územích národního parku je zakázáno pohybovat se 
mimo cesty nebo trasy vyhrazené orgánem ochrany přírody. Pokud si tuto větu správně 
snažíme vyložit, tak např. houby nebo i jiné lesní plody se v národním parku budou 
sbírat jen při nebo v těsném okolí správním orgánem vyznačených tras.  

Problematické parkování aut na pokrajích lesů? Pomalu končí houbařská 
sezóna, ale nejen během ní je na vjezdových cestách do zdejších lesů vidět kolikrát 
celé skupiny tam zaparkovaných osobních aut. Bude-li hranice NP procházet kolem 
Poteplí, auta budou zaparkována mimo území národního parku, tedy nejen přímo ve 
jmenované naší místní části, ale i v dalších blízkých lokalitách. (Vzpomeňme, jak v době 
opatřeních při výskytu covidu, kdy lidé z měst doslova vybíhali ze svých bytů a vyráželi 
do lesů, byly desítky osobních aut zaparkovány na prostranství uprostřed Nouzova a 
v našich ulicích.) To jsou uvedeny jen dvě zatím nevysvětlené, nezodpovězené otázky.  

Jakmile i naši zastupitelé složí slib a zasednou za pomyslný kulatý stůl, budou 
se muset k postoupenému záměru vyjádřit a rozhodnout se mezi ochranou přírody a 
nenarušováním svobod a zájmů svých spoluobčanů. Věřme, že i jejich stanovisko a 
stejně tak stanoviska z dalších dotčených obcí vyzní bez emocí, možná 
s kompromisem, ale ve správné vyřešení problematické věci pro mnoho let dopředu.  

Miroslav Oliverius 
 
Zprávy z radnice  
 

Obec Malé Kyšice zve na tradiční POSVÍCENSKOU ZÁBAVU, která se 
uskuteční v sobotu 5. listopadu 2022 od 19.00 hod. v restauraci LIKA. 
Akci doprovodí živá hudba. Vstupné činí 150,- Kč. Vstupenky je možné 
zakoupit do 20. října 2022 v úředních hodinách na obecním úřadě nebo 
poté denně přímo v restauraci LIKA.               (skk) 
 

Podzimní SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO, NEBEZPEČNÉHO A BIO 
ODPADU proběhne na malokyšické návsi v neděli 6. listopadu 2022 od 9.00 hodin do 
naplnění kontejnerů nebo nejpozději do 12.00 hodin. Ve stejnou dobu proběhne i 
dobrovolný úklid okolí obce. Sraz dobrovolníků je v 9.00 hodin před obecním úřadem, 



kde každý obdrží pytel a instrukce k úklidu. Děkujeme všem, kteří při svozu aktivně 
pomáhají.                (kžp) 
 

SVOZ BIOODPADU z domácností je prodloužen o dva listopadové termíny, a to 1. 
listopadu 2022 a 15. listopadu 2022. Po uplynutí těchto termínů je třeba zvážit 
pokračování svozu v příštím roce. Pokud se někdo rozhodne, že ve svozu nebude 
pokračovat, je povinen vrátit nádobu na odkládání bioodpadu obecnímu úřadu. 
V opačném případě si nádobu ponechá do dalšího období a v následujícím roce zaplatí 
poplatek, kterým si zajistí řádný svoz.          (mal) 
 

V sobotu 26. listopadu 2022 se na malokyšické návsi koná tradiční ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU. Akce začíná v 16.00 hodin a ke slavnostnímu rozsvícení dojde 
v 16.45 hod. Všichni jsou srdečně zváni.       (skk) 
 

Pro všechny malokyšické děti se v sobotu 3. prosince 2022 chystá od 15.00 hodin 
v restauraci LIKA MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA. Děti se mohou těšit na soutěže o různé 
odměny i diskotéku.           (skk) 
 

Stále se objevují případy, kdy je NESPRÁVNĚ ZACHÁZENO S ODPADY 
z domácností. V této souvislosti upozorňujeme, že kontejnery na tříděný odpad slouží 
pouze pro odkládání skla, papíru a plastů. V Berounské a Zahradní ulici je navíc nádoba 
na shromažďování použitých jedlých olejů a tuků a u ČOV Malé Kyšice je možné 
odkládat drobné kovové odpady. Místa s kontejnery jsou monitorována kamerovým 
systémem, a proto není obtížné občany, kteří nesprávně odkládají odpady, zjistit.  
                (kuj) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dne 14. září 2022 zemřel ve věku 57 let pan Miloslav Fišer z Jabloňové ulice 

v Malých Kyšicích.               Čest jeho památce!             (skk) 
 
Na aktuální téma 
 
 

 
„Dokonáno jest!“, jak by řekl klasik. Skončily komunální volby, známe výsledky. 

Ač nově zvolení zastupitelé teprve na ustavujícím zasedání složí zákonem předepsaný 
slib, tak mi dovolte, abych všem svým spoluobčanům, kteří volební stranu 
MALOKYŠICKÁ VOLBA přišli podpořit svojí účastí ve volební místnosti, poděkoval. 

ODEŠEL S HLASEM ZVONU 

ZPĚT KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM 

P O Z V Á N K A  
 

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

které se bude konat v restauraci „LIKA“ v Malých Kyšicích 
v pátek dne 21. října 2022 od 18.30 hodin. 

*  *  * 
Zahájení * Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu * Složení slibu členů 

zastupitelstva * Volba starosty a místostarosty * Zřízení výborů a komisí * Volba 
předsedů a členů výborů a komisí * Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon 

funkcí členů zastupitelstva * Různé a diskuse * Závěr 
Jan Kuna, starosta obce 



Sice asi nejen mne může mrzet jeden chybějící volič, který by svojí účastí při volbách 
býval naplnil padesátiprocentní účast, ale i tak volební účast v podobě 49,88 % není tak 
zanedbatelná. Ve srovnání s volebními výsledky v sousedních obcích jsme neskončili 
zase tak špatně (Horní Bezděkov 45,83 %, Kyšice 39,75 %, Chyňava 49,44 %, 
statutární město Kladno 37,13 %). Četnější účast v našem okolí než u nás, byla 
v Unhošti 50,99 %, Bratronicích 58,99 %. Mnozí si řeknou, že se jedná jen o statistiku, 
o bezpředmětná čísla. Není to tak úplně pravda, protože každý volič svojí účastí/ 
neúčastí právě při komunálních volbách ukazuje, zda mu život v jeho obci je nebo není 
lhostejný. Proto za sebe i za všechny zvolené zastupitele děkuji našim malokyšickým 
voličům. 

Volby v našem volebním okrsku proběhly díky členkám okrskové volební komise 
– již tradičně – bez problémů, a to nejen při organizaci obou volebních dnů, ale i při 
sumarizaci a předávání volebních výsledků na přebíracím místě ČSÚ na MěÚ 
v Unhošti. Mé poděkování proto také patří předsedkyni komise Olze Barchánkové, 
členkám komise Pavle Antonínové, Ladě Horské, Olze Kratochvílové, Pavle Zralé a 
v neposlední řadě zapisovatelce Ing. Lence Markupové. Nezbývá mi, než všechny 
spoluobčany ještě jednou pozvat na ustavující zasedání zastupitelstva obce Malé 
Kyšice (viz pozvánka výše). 
                                                                                                Jan Kuna, starosta obce 
 

Voliči zapsaní do sezn. voličů: 411                                                             
Volební účast: 49,88 % 
Vydané obálky: 205                                                                                      
Odevzdané obálky: 205 
Platné hlasy: 1 224                     
MALOKYŠICKÁ VOLBA:   1 224 pl. hlasů t. j. 100 % 
 
Zvolení zastupitelé dle výsledku voleb  

Poř. Zastupitel 
příjmení, jméno, titul 

Počet 
hl. 

abs. 

Počet 
hl. 

v % 

Pořadí 
podílu 
hlasů 

Pořadí  
zvolením 

 
1. KUNA Jan 157 12,82 1 224,00 1 
2. REHBERGER David 137 11,19 306,00 4 
3. BLÁHOVÁ Kateřina DiS. 142 11,60 612,00 2 
4. BLECHA Robert Ing. 137 11,19 244,80 5 
5. KUNOVÁ Veronika 128 10,45 174,85 7 
6. OLIVERIUS Miroslav Mgr. 139 11,35 408,00 3 
7. KRATOCHVÍL Milan 132 10,78 204,00 6 
8. KVERKOVÁ Lada 124 10,13 136,00 9 
9. BREJCHA Jaroslav 128 10,45 153,00 8 

Zpracováno podle podkladů Českého statistického úřadu, 2022                            
(mal) 

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 12. 10. 2022. Neprodejné.  
Kontaktní adresa: Obecní úřad, Malé Kyšice, ul. Míru 72, 273 51 Unhošť. 
ou.malkysice@volny.cz,           www.malekysice.cz 

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE MALÉ KYŠICE 
KONANÉ VE DNECH 23. – 24. ZÁŘÍ 2022 

 


