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NÁVRH ZÁPISU DO KRONIKY OBCE MALÉ KYŠICE ZA ROK 2021 

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 2021. Případné připomínky, doplňky, opravy, návrhy na 
změnu – v písemné podobě – je možné doručit na Obecní úřad v Malých Kyšicích, a 
to v termínu: do 14. prosince 2022. 

                                                                                         Jan Kuna, starosta obce 

 
 

I. ÚVODEM 

Ocitáme se v roce 2021, ve druhém roce, kdy nám celkové žití znesnadňovala pandemie 
koronaviru COVID-19, ve kterém byla za účelem dalšího nerozšiřování, stále přijímána nová a 
nová hygienická opatření v podobě různých omezení. V létě sledovaného roku se počty 
nakažených celostátně snížily, ale na podzim, jak bude ještě blíže uvedeno, čísla, tedy počty 
nakažených opět stoupaly. Ač naše obec nepatřila mezi ohniska této nákazy, i tak je znát, že 
společenský život i zde ochaboval (nekonání kulturních akcí jak pro dospělé, tak ani pro děti, 
uzavřené restaurace apod.) Potěšitelné je, že naši občané měli snahu dodržovat vše 
nařizované, alespoň se nikde v obci neobjevily náznaky nějaké jejich nevole. Přestože díky 
zmiňovaným opatřením nešla připravovat veřejná zasedání obecního zastupitelstva, tak jeho 
členové se dle požadavků a výzev starosty scházeli na pracovních poradách, projednávali a 
řešili naléhavé úkoly a rovněž náš obecní úřad – převážně skrz otevřené okno kanceláře – 
zajišťoval styk s občany a plnil úkoly v rámci státní správy na něj kladené. Pokud uvedená 
opatření nezastavila provoz mateřských škol, tak v naší mateřské škole chod pokračoval ke 
spokojenosti jak dětí, tak i jejich rodičů.   

Při prosincovém bilancování řady rodin, a to samozřejmě nejen v naší obci, nelze 
opomenout skutečnost, jak zrychlovalo zdražování. Spotřebitelské ceny v listopadu 2021 
meziročně vzrostly o šest procent, o 0,2procentního bodu více než v říjnu t. r. Ekonomové 
předpokládali, že inflace pravděpodobně v zimě poskočí na sedm procent. Pro domácnosti to 
znamenalo, že jejich výdaje dál citelně porostou. A to hlavně kvůli rostoucím cenám energií. 
Jen za topení v rodinném domě, ať už elektřinou, nebo plynem, by měly rodiny podle analytiků 
společnosti ENA zaplatit ročně desítky tisíc korun navíc. Zdražilo vodné, stočné, svoz 
komunálního odpadu, ale i pohonné hmoty. Za benzín nebo naftu se v prosinci sledovaného 
roku platilo v porovnání se stejným obdobím roku 2020 skoro o devět Kč za litr navíc. Např. 



 
2 

 

začátkem června 2021 benzín dosahoval částky 32,19 Kč za litr, nafta byla o málo lacinější – 
litr stál 29,97 Kč. 

Přestože zmiňovaná pandemie zaplavila všechny světadíly, tak bylo podivné, snad až 
zarážející (?), že se řada masových akcí konala jak v České republice (např. Sčítání lidu, domů 
a bytů, volby do sněmovny), tak i v zahraničí – po celém světě. Ke druhému sdělení si 
připomeňme dvě, v obci prostřednictvím televizních přenosů sledované, sportovní doslova 
události: Ve dnech 11. 6. až 11. 7. 2021 se konalo mistrovství Evropy ve fotbale; jednalo se o 
jeho 16. ročník, který se měl uskutečnit o rok dříve, ale i zde zasáhl COVID-19, proto se 
souhlasem UEFA se ho poprvé v historii ujalo společně pořádat jedenáct fotbalových svazů; 
základní skupiny, ale i následné zápasy v osmifinále, čtvrtfinále, semifinále se hrály na 
vzdálených místech – počínaje Španělskem a konče v dálném ruském Petrohradě. Finále se 
hrálo v Londýně; mistrem Evropy se stalo mužstvo Itálie vítězstvím 3:2 „na pokutové kopy“ 
nad domácí Anglií. Česká fotbalová reprezentace postoupila ze skupiny a probojovala se do 
čtvrtfinále, kde ji v Baku po prohře 1:2 vyřadilo Dánsko. Druhou sportovní, snad ještě 
významnější celosvětovou událostí se staly XXXII. letní olympijské hry, které připravilo 
Japonsko. Také jejich konání bylo ze stejného důvodu jako EURO 2021 o rok odloženo; byly 
zahájeny 23. 7. 2021 a ukončeny 8. 8. 2021. Čeští olympionici se vrátili se 4 zlatými, 4 
stříbrnými a 3 bronzovými medailemi. Nejpamátnějším dnem na olympiádě byl pro české 
barvy 30. červenec, kdy v Tokiu v rozmezí dvou hodin triumfovali judista Lukáš Krpálek a vodní 
slalomář Jiří Prskavec. Vrátíme-li se zpět domů, tak příznivcům kladenského ledního hokeje (i 
malokyšickým) udělalo radost prvoligové mužstvo Kladna, když v sedmém – rozhodujícím – 
finálovém utkání o postup do nejvyšší hokejové soutěže zvítězilo nad mužstvem jihlavské 
Dukly 5:2. Po roce se tak kladenští hráči (t. č. pod názvem Rytíři) vrátili na extraligovou mapu 
České republiky.  

Rok 2021 byl také rokem připomenutí si několika výročí. A opětovně se musíme přiznat, že 
tato skončila ve stínu stále a všude na sebe upozorňujícího koronaviru. Dne 11. září uplynulo 
dvacet let od teroristických útoků na Světové obchodní centrum v New Yorku, na budovu 
Pentagonu ve Washingtonu i pole u městečka Shanksville v Pensylvánii, kam narazila čtyři 
dopravní letadla unesená teroristy. Tyto útoky stály život 2 977 obětí a 19 teroristů. Výročí 
těchto smutných událostí připomněl denní tisk, který konstatoval, že v USA se pietní akce 
konají poprvé v době, kdy američtí vojáci již nedohlíží na pořádek v Afghánistánu, odkud tehdy 
byly údery naplánovány. Z významných českých výročí bylo připomenuto 400. jubileum 
exekuce 27 českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze (21. června 1621). V ten den, 
tedy o 400 let později, se na náměstí vrátilo popraviště v podobě dřevěného lešení, 
podobnému tomu, na němž z vůle vítěze z Bílé hory, císaře Ferdinanda II., byli popraveni 
přední čeští nekatolíci.  Přítomní návštěvníci určitě ocenili nevšední možnost připomenout si 
dávno minulé události, a to v blízkém sousedství mariánského sloupu, vztyčeného zde zhruba 
před rokem rádoby zapomínajícími katolíky. 
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II. VĚCI VEŘEJNÉ 

Zastupitelstvo obce. Jeho zasedání se v obci konala i v uváděné, covidem zasažené době. 
Zastupitelé jednali (s rouškami na obličejích sice v uzavřené místnosti – v kanceláři obecního 
úřadu), bez přítomnosti veřejnosti. Celkem se tak uskutečnilo osm zasedání, a to 20. dne 29. 
3., 21. dne 31. 5., 22. dne 28. 6., 23. dne 9. 8., 24. dne 27. 10., 25. dne 22. 11., 26. dne 15. 12. 
a 27. dne 21. 12. 2021. Mezi nejčastěji projednávané body programu patřilo schválení 
rozpočtu obce a jeho průběžné změny během celého roku, jakož i projednání a schválení 
závěrečného účtu obce. Obdobně byla projednávána účetní závěrka Mateřské školy, její 
hospodaření v předchozím roce. Častým bodem programu se stala rozhodování o výsledcích 
výběrových řízení na zajišťování akcí: např. na realizaci zahrady u mateřské školy (vybrána s.r. 
o. ROZA CZ se sídlem ve Mšeci), na instalování dopravních značek v obci (HPN projekt s.r.o.) 
ad. Obecní zastupitelstvo mimo jiné schválilo poskytnutí finančního daru moravským obcím, 
které v červnu tohoto roku zasáhlo tornádo, a to v celkové výši 50 tisíc Kč (viz dále) a také 
schválilo dvě obecně závazné vyhlášky obce Malé Kyšice: č. 1/2021 o místním poplatku za 
odkládání domovního odpadu z nemovité věci a č. 2/2021 o stanovení obecního systému 
odpadního hospodářství. Dále se mimo jiné muselo zabývat parkováním osobních automobilů 
na chodnících, především při řadové zástavbě v Hlavní ulici. A na obzoru se začal objevovat k 
vyjádření návrh na vytvoření Národního parku Křivoklátsko (viz dále). Na posledním zasedání 
zastupitelstva obce v roce 2021 došlo ke schválení změn rozpočtu r. 2021 a přijetí nového 
rozpočtu na rok 2022, provedení inventarizace majetku obce za rok 2021 a také již tradičně ke 
schválení zápisu do obecní kroniky za předešlý rok 2020. Zajímavou se jevila diskuse o zřízení 
platebního terminálu v obci, za jehož provoz by se musel hradit měsíční poplatek. Nakonec 
zastupitelé došli k závěru: zřízení platebního terminálu v obci zamítnout z důvodu 
předpokládaného jeho nevyužívání občany během celého roku, vyjímaje měsíc leden, kdy se 
uhrazují místní poplatky.  Z personálních věcí bylo schváleno přijetí D. R. , člena zastupitelstva 
obce, jako dalšího zaměstnance na pozici „dělník čištění města“. 

Mateřská škola. Personální obsazení beze změny. Od července 2021 v areálu mateřské školy 
probíhala realizace přírodní zahrady. Jednalo se o komplexní projekt, který zahrnoval dodávku 
a montáž dřevěných prvků, instalaci vodních prvků (např. pítka či mlhoviště), výsadbu rostlin, 
keřů a stromů, zhotovení mlatových cestiček ad. K dokončení zahrady došlo koncem roku 
2021.  

Malokyšické ozvěny, zpravodaj obce. V tomto roce redakční rada při sociálně-kulturní komisi 
(v nezměněném složení: Kateřina Bláhová, DiS., Ing. Lenka Markupová, Mgr. Miroslav Oliverius 
a starosta obce Jan Kuna) vydala 4 čísla (ta byla po obci distribuována v měsících leden, březen, 
červen a září). Následně dne 8. prosince 2021 vyšlo mimořádné číslo 5/2021 Ozvěn, jehož 
obsah se týkal malokyšického rodáka, významného dirigenta a korepetitora Josefa Chaloupky, 
toto bylo vydáno k jeho blížícímu se jubileu – k nedožitým devadesátinám v únoru roku 
následujícího. Po dvou předcházejících mimořádných číslech (Malokyšická čítanka z prosince 
roku 2014 a Hela, veršovaná povídka z lesních samot od Č. Bíla z prosince 2018) to bylo již 
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potřetí, kdy redakční rada za finanční pomoci obce vydala a darovala svým čtenářům dárek 
k Vánocům v podobě drobné brožury. Grafickou úpravu, předtiskovou přípravu a realizaci 
opětovně zajišťovala firma PhDr. Josef Ženka st. z Prahy 8, tiskařské práce provedly Tiskárny 
Maestro, s.r.o. Praha 4. 

Změny v dopravní situaci obce. Narůstající problémy v silniční dopravě, ale i chování 
některých řidičů donucovaly zástupce měst a obcí, aby v rámci své místní působnosti 
v součinnosti s orgány zajišťujícími dopravní agendu řešili ve svých podmínkách, a tím 
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 v Malých Kyšicích v rámci bezpečnosti 
provozu a údržby místních komunikací byla přijata příslušná opatření. Již běhen 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 nejen řidiči začali řídit s účinností 
od instalace nových dopravních značek na katastru obce Malé Kyšice. (Změny pravidel 
v dopravě se týkají jak samotné obce, tak i její místní části Poteplí.) Zastupitelstvo obce po 
uskutečněném výběrovém řízení na instalaci dopravních značek schválilo firmu HPN projekt 
s.r.o. z Obrataně. 

Po instalaci dopravních značek došlo od července 2021 v obci 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 došlo k dodržování pravidla přednosti jízdy 
„zprava“. (Křížení ulic nebylo značeno.) V návaznosti na Hlavní ulici při výjezdu 
z jiných ulic byla instalována dopravní značka „přednost v jízdě“.  

- V místní části Poteplí hlavní komunikací zůstává okresní komunikace z Nouzova 
k Chyňavské myslivně a na Nižbor. Komunikace v Poteplí do ní vyusťující byla rovněž 
označena značkou „přednost v jízdě“. 

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

- Zde také došlo 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 otočil.  

- V obci Malé Kyšice včetně Poteplí se stanovila max. rychlost 30 km/hod.  
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- V obci Malé Kyšice včetně Poteplí došlo k zákazu státní pro vozidla nad 3,5 tuny. 
Vjezd takto určených vozidel a jejich zastavení (např. k dovezení stavebního 
materiálu, topiva, odvoz komunálního odpadu apod.) zůstal nezměněn.  

- Uvedené změny se nedotkly malokyšické části Hřebenek, kde je dopravní značení 
dostatečně zajištěno společně s Městským úřadem Unhošti.  

Koupě malotraktoru. Od poloviny ledna 2021 v obci došlo ke zjednodušení obsluhy a úklidu 
úzkých místních komunikací, a to pořízením nového komunálního malotraktoru tovární značky 
Šálek. K traktoru obec zakoupila i další příslušenství: přední shrnovací radlici, rozmetadlo 
sypkých hmot, zametací kartáč, mulčovač a přívěs. Použití techniky na úklid sněhu a 
rozmetadla posypu se již osvědčilo.  

Svoz velkoobjemového, nebezpečného a bio odpadu. Již tradičně obec pro občany obce 
připravila a organizovala dva svozy, a to jarní (v neděli 2. května 2021) a podzimní (v neděli 7. 
listopadu 2021). Všechny přistavené kontejnery firmou AVE Kladno s.r.o. byly naplněny 
odpadem z jednotlivých našich domácností, popř. zahrad a firmou odvezeny k další likvidaci.  

III. POLITICKO-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ  

Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Na území dnešní České republiky od roku 1869 každých deset 
let probíhá sčítání lidu. Po desetileté přestávce ve sledovaném roce 2021 došlo k opakování 
této významné události. Důležitou součástí projektu bylo stejně jako v minulosti, zapojení obcí 
při jeho přípravě a provádění, protože bez spolupráce s obcemi se tato rozsahem náročná 
celostátní akce neobejde. Nutno je však podotknout, že zapojení obcí je proti minulosti 
výrazně menší. 

Vlastní „Sčítání 2021“ začalo o půlnoci z 26. na 27. března 2021. V první fázi měl každý občan 
možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní 
aplikaci. Kdo se nesečetl online, měl zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. t. r. vyplnit a 
odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci k občanům měli na starosti sčítací komisaři 
a síť kontaktních míst. Tuto část Sčítání 2021 zajišťovaly pobočky České pošty, s. p. Distribuce 
a sběr listinných formulářů probíhaly ve složité epidemické situaci, proto činnost sčítacích 
komisařů i kontrolních míst byla v součinnosti ČSÚ a České pošty zpravena tak, aby došlo 
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem za dodržení 
aktuálních hygienických opatření.  

Oproti poslednímu sčítání v roce 2011 se obecní úřady již nepodílely na dodatečném sčítání 
obyvatel nesečtených v řádném termínu a neposkytovaly ani veřejné připojení k internetu pro 
zájemce o vyplnění elektronického sčítacího formuláře. Úkolem obecních úřadů bylo 
v průběhu samotného sčítání mezi březnem a květnem 2021 zajistit základní informovanost 
obyvatel ve svých obcích o sčítání na jejich území tím, že na úřední desce či jiným způsobem 
v místě obvyklým zveřejnily Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 o konání 
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice, seznam sčítacích obvodů v obci včetně 
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jejich vymezení, jména a příjmení a čísla průkazů příslušných sčítacích komisařů (včetně 
případných změn) a adresy a kontaktní údaje kontaktních míst ČSÚ a České pošty.  

Na základě uvedeného Obecní úřad Malé Kyšice mimo jiné oznámil, a to jak na úřední desce, 
tak i prostřednictvím obecního zpravodaje, že „Obec Malé Kyšice včetně místní části Poteplí a 
části Hřebenka (tj. všechny domy s popisnými čísly a rekreační objekty s evidenčními čísly) 
spadaly do jediného sčítacího obvodu 27352010. Kontaktním místem byla určena pobočka 
České pošty v Unhošti na adrese Unhošť, tř. Dr. Beneše 252, a to v provozní době. Sčítací 
komisařkou pro uvedený sčítací obvod byla jmenována Pavla Caltová, číslo průkazu: 90-08-
01900. Kontaktní místo ČSÚ: Ústředí ČSÚ, ČSÚ Praha a Středočeský kraj, Na Padesátém 
3268/81, Strašnice, 100 82 Praha“ s uvedením telefonického spojení. 

Uvedená samo-sčítací akce v naší obci proběhla bez problémů, ze strany ČSÚ nebyly vzneseny 
žádné připomínky, nebyla podána upozornění na zanedbání povinností malokyšickými občany. 
Do konce roku 2021  nebyly oficiálně zveřejněny zjištěné výsledky za naši obec. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konaly ve dnech 8. 10. a 9. 
10. 2021. Výsledky hlasování v našem jediném volebním okrsku ve srovnání s volebními 
celostátními výsledky dopadly takto: 

VOLEBNÍ OKRSKY A ÚČAST VOLIČŮ Česká republika Obec Malé Kyšice 

Okrsky celkem 14 886 1 

Okrsky zpracované / zpracované v % 14 886  / 100 % 1  / 100 % 

Volební účast v % 63,43 % 77,64 % 

% platných hlasů 99,32 % 99,68 % 

 

Dosažené volební výsledky podle zaregistrovaných volebních stran 

Číslo Název volební strany 
Platné 

hlasy ČR 
celkem 

Pl. 
hlasy 

ČR v % 

Pl. 
hlasy 

celk.MK 

Pl. 
hlasy 

MK v % 

1. Strana zelených 53 343 00,99 2 00,63 

2. Švýcarská demokracie 16 823 00,31 0 00,00 

3. VOLNÝ blok 71 587 01,33 3 00,95 

4. Svoboda a přátelé demokracie (SPD) 513 910 09,56 20 06,34 

5. Česká strana sociálně demokratická 250 397 04,65 17 05,39 

6. Volte Pravý Blok www.cibulka.net 586 00,01 -- -- 
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7. ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 5 167 00,09 0 00,00 

8. Trikolora Svobodní soukromníci 148 463 02,76 7 02,22 

9. Aliance pro budoucnost 11 531 00,21 4 01,26 

10. Hnutí Prameny 8 599 00,15 0 00,00 

11. Levice 639 00,01 -- -- 

12. PŘÍSAHA Roberta Šlachty 251 562 04,68 20 06,34 

13. SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 1 493 905 27,79 105 33,33 

14. SENIOŘI 21 3 698 00,06 1 00,31 

15. Urza.cz: Nechceme Vaše hlasy 6 775 00,12 0 00,00 

16. Koruna Česká (monarchistická strana) 8 635 00,16 0 00,00 

17. PIRÁTI a STAROSTOVÉ 839 776 15,62 60 19,04 

18. Komunistická strana Čech a Moravy 193 817 03,60 8 02,53 

19. Moravské zemské hnutí 1 648 00,03 -- -- 

20. ANO 2011 1 458 140 27,12 68 21,58 

21. Otevřeme ČR normálnímu životu 21 807 00,40 0 00,00 

22. Moravané 14 285 00,26 -- -- 

 

IV. KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

Obnovený dávno zapomenutý obyčej. Dne 13. prosince 2021, v době, kdy se již naše obec 
potápěla do tmy a ulice zely prázdnotou, tak se v nich zjevily čtyři ženské postavy, bíle 
oblečené s pomalovanými obličeji a s bílými čepci či šátky na hlavách, které navštěvovaly 
některá stavení a dávaly pozdravení. V den 13. prosince je svátek sv. Lucie, jednalo se tedy 
čtyři Lucky. Tento obyčej sice zanikl již koncem 19. století, ale u nás ho z čista jasna obnovila 
skupina čtyř kamarádek ve složení: Veronika Kunová, Lada Šoltová, Sabina Stehlíková a 
Michaela Urbancová. Rovněž je nutné se zmínit o obnoveném obyčeji – o chození Barborek (v 
r. 2021 ve složení: Veronika Kunová, Darina Mottlová a Michaela Urbancová), které bylo 
možné ve večerních hodinách potkat v malokyšických ulicích dne 4. prosince t. r. 

Posvícenská zábava. V sobotu dne 6. listopadu 2021 obec pořádala v restauraci Lika od 19.00 
hodin tradiční zábavu při živé hudbě. Počet slosovatelných vstupenek (v ceně 150,- Kč za 
jednu) byl omezen; zájemců bylo dostatek i za cenu, že všichni zúčastnění byli povinni 
dodržovat protikoronavirová hygienická opatření platná v době pořádání této kulturní akce.   
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V. OSOBNÍ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ NAŠICH OBČANŮ 

Životní jubilea. Dne 21. ledna 2021 oslavila své 80. narozeniny Jana Kocourková z Hlavní ulice. 
Stejné jubileum oslavil dne 1. března t. r. Karel Rehberger ze Zahradní ulice. Dne 27. srpna 
2021 oslavil své 85. narozeniny Jaroslav Brejcha z ulice Míru. 

Narození. V roce 2021 se malokyšickým rodičům narodili 4 novorozenci: 3 děvčata a 1 chlapec. 

Úmrtí. Ve sledovaném roce 2021 jsme se rozloučili s našimi spoluobčany: dne 6. května 2021 
zemřel ve věku 78 let Miloslav Sýkora z ulice Na Vrškách, dne 9. května ve věku 69 let zemřel 
Jaroslav Šváb z Berounské ulice, dne 23. května 2021 zemřela ve věku 84 let Alenka Vildtová 
ze Strmé ulice. Dne 2. září 2021 zemřel ve věku 46 let Jakub Koucký z Hlavní ulice. Čest jejich 
památce!                                                                                                                                   

VI. DODATKY K MALOKYŠICKÉ HISTORII 

O zapomenutých malokyšických obyvatelích. Vrátíme-li se obrazně do naší obce na přelomu 
19. a 20. století, tak jsme zde mohli potkávat i Josefa Čermáka, který pocházel z Chyňavy. Tam 
se narodil dne 13. února 1872 v čp. 41 do rolnické rodiny katolických manželů Václava 
Čermáka a Anny, rozené Tyburcové. Zápisem v oddací matrice ze dne 2. července 1898 je 
doloženo, že vstoupil do manželství s uvedením zaměstnání „dělník“. Jeho nevěstou byla 
Augusta, dcera Josefa Anýže, tesaře z Malých Kyšic čp. 41, a Josefy, za svobodna Hrdinové 
z Bělče čp. 14. Josef Čermák se nastěhoval k manželce do Malých Kyšic, do Anýžovic domu čp. 
41; zde se narodily dvě jejich děti – Karel Čeněk (1898-1899) a Růžena Anna (1900-1900), ale 
ty buď hned po narození nebo do roka zemřely. Dne 29. dubna 1901 se v uváděném čp. 41 
také narodila dcera Růžena. Dožila se dospělosti a dne 23. dubna 1921 se v unhošťském 
kostele provdala za Josefa Chaloupku z Malých Kyšic čp. 37, původně řezníka z Bratronic, 
rodáka z tamního čp. 44 (nar. dne 27. 12. 1896). Ač bylo nevěstě skoro 20 let, tehdy stále byla 
nezletilá, proto jí před zahájením obřadu otec Josef musel za účasti dvou svědků dát souhlas 
k uzavření sňatku. To už Josef Čermák byl do matriky vepsán s uvedením jiného povolání – 
„cestář“. Brzy na to se s manželkou Augustou přestěhovali do malokyšického domu čp. 63. 
Ještě je nutné vzpomenout, že manželé Josef a Růžena Chaloupkovi v domě čp. 37 provozovali 
malý obchod, pultovku se smíšeným zbožím. Kromě toho vlastnili něco málo polností, proto 
také hospodařili; chovali mimo jiné domácí zvířectvo, krávy a jednoho koníka. Josef Chaloupka 
s tímto koníkem, zapřaženým do lehkého vozíku dovážel do obchodu zboží a s ním pracoval i 
na poli. Oba (jak kočí, tak i kůň) se časem stali na Chaloupkách figurkami, o kterých se zpíval 
dokonce kuplet: Pan Chaloupka s tou kobylou vypadá jak Hadimrška, ať jí řekne „hot anebo 
čehý“, utíká s ním „Na vrška“.   (Poznámka: Jedná se o rodiče Josefa Chaloupky, 1932-2003, 
malokyšického rodáka, významného českého korepetitora a dirigenta.)                                                                                                                             

 Někdy kolem roku 1911 se „Na Chaloupkách“ objevil jiný Čermák – Antonín; přišel také 
z Chyňavy (nar. 22. 11. 1886 v tamním čp. 41), a protože byl synem výše vzpomínaných rodičů 
Václava a Anny, rozené Tyburcové, domnívejme se, že sem přišel za svým podstatně starším 
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bratrem Josefem. Dne 4. února 1911 se oženil s Boženou, dcerou Josefa Hnídka, sedláka 
z Lážovic čp. 14 v okrese Beroun a jeho ženy Barbory, rozené Vimrové z Lážovic čp. 13. Manželé 
Antonín a Božena Čermákovi zakoupili v Malých Kyšicích chalupu čp. 28, k níž patřily asi tři a 
půl hektaru polí a začali tu hospodařit, chovali krávy a obdělávali pole. Antonín Čermák byl 
povoláním hutník; lze napsat, že to byl tzv. kovozemědělec, protože přes týden chodil pracovat 
do kladenských hutí a na svém hospodářství dělal až po zaměstnání, o nedělích a svátcích. 
Antonín zemřel v chalupě čp. 69 dne 20. října 1934. Manželka Božena ho přežila jen o necelé 
dva roky, zemřela u syna v čp. 28 dne 5. srpna 1936. V matričních knihách byly dohledány dvě 
jejich děti: syn Antonín, který v Malých Kyšicích po rodičích převzal zmiňovanou chalupu čp. 
28 a dcera Anna, narozená zde 26. března 1913 v domě čp. 69. Ta z Malých Kyšic odešla. U 
muziky „na Chaloupkách“ se seznámila s Karlem Kejmarem z Braškova – Valdeku (nar. 29. 12. 
1906). Vzali se dne 3. srpna 1933. Jen doplňme, že Karel Kejmar se dožil 77 let, zemřel jako 
důchodce po delší nemoci dne 13. srpna 1984. Jeho manželka Anna, malokyšická rodačka, 
zemřela dne 6. října 1995 ve věku 82 roků v kladenské nemocnici.  

Tito prostí lidé, kteří nedosáhli nějakého velkého věhlasu, které v současnosti již nikdo 
nezná, anebo skutečně jen z vyprávění je zná pouze málo kdo, byli připomenuti v obecním 
periodiku a teď i v kronice obce. O výše jmenovaných by se u nás nepsalo, kdyby neměli vztah 
k Malým Kyšicím. 

VII. POČASÍ 

Leden: Prvního ledna jsme se probudili do pro leden příznivých teplot, ty se během dne 
pohybovaly kolem 0 °C. Následující den však bylo zataženo až „ponuro“, teplota po poledni 
naměřena +1 °C. Dne 4. ledna již bylo silně zataženo s občasným deštěm, denní teplota do +3 
°C. Následný den mezi 13. - 14. hodinou padal vlhký sníh, ale hned roztával. Také 6. 1. k ránu 
drobně sněžilo, k silnějšímu sněžení došlo až od 14. hodiny. V noci byl kouzelný pohled z okna; 
vše bylo do bíla zasněženo. Sníh se udržel i v dalších dnech, protože teplota klesala do -3 °C. 
Ty byly zaznamenány i 15. 1., kdy silně sněžilo s tím, že 16. 1. bylo naměřeno 20 cm 
napadaného sněhu. Od 19. 1. sníh začal tát, teplota dosahovala +3 °C. Dne 24. 1. se obec opět 
probudila do silného sněžení, ale tento sníh se neudržel. Ke konci ledna převládala oblačnost 
s dešťovými přeháňkami při teplotách do +5 °C. Únor: Převážně oblačno se slabými dešti, 
teplota byla na začátku měsíce naměřena od +3 °C do -5 °C. Dne 4. února v noci silně pršelo a 
foukal vítr, ráno byla obec bez elektřiny (zpřetrhané elektrické vedení). Silné sněžení 7. 2., 
v noci začalo mrznout do -7 °C. Dne 14. 2., kdy bylo polojasno, místy slunečno, v noci mrzlo do 
-12 °C. Od 18. 2. začala obleva. V závěru měsíce opět polojasno se slabým deštěm při teplotách 
do +5 °C. Meteorologové konstatovali, že příchod jara by v roce 2021 neměl být spojen se 
zprávami o hrozícím suchu, jak tomu bylo v uplynulých pěti letech. Půdu na území republiky 
co do vláhy dosytily deště a na horách tající sníh. Březen: Dne 6. 3. opět naměřena nízká noční 
teplota -4 °C, 10. 3. ráno sněžilo, ale při teplotě do +3 °C sníh roztál. Dne 11. 3. v noci silný déšť 
doprovázený větrem. Dne 15. 3. nevlídno, na poledne padal sníh doprovázený deštěm. Dne 
17. 3. jsme se zase probudili do bílého, ale sníh během dopoledne roztál (teplota až +8 °C), ale 
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na mnoha místech v republice sněhové přeháňky komplikovaly dopravu ještě 19. a 20. března. 
Ke konci měsíce většinou polojasno při teplotách +15 °C (24. 3. t.r.). Krásný slunečný den byl 
v pátek 26. 3. a stejně tak 31. 3., kdy naměřena teplota +20 °C. Duben: Během tohoto měsíce 
bylo většinou oblačno s měnícími se týdenními teplotami např. 3. 4. +9 °C, 10. 4. +18 °C. O 
Velikonoční neděli 4. 4. slunečno, večer se počasí začalo kazit, proto 5. 4. větrno a dokonce 
začal padat sníh; chumelenice přestala po 17. hodině, síla větru dle sdělení TV 70 km v hodině. 
Ve tři hodiny v noci dne 6. 4. naměřena teplota -3,4 °C, ráno následovala sněhová 
chumelenice, ve 13 hodin se vyjasnilo. Ve dnech 24. a 25. 4. slunečno, přes den teplota až +15 
°C, v noci klesla do -2 °C. Dne 30. 4. pršelo celou noc. Květen: Teploty ze začátku měsíce se 
pohybovaly do +13 °C, ale od jeho poloviny až do konce průběžně dosahovaly +16 °C, dne 14. 
5. přes noc dešťové přeháňky. Poslední dva květnové dny ve znamení krásného slunného 
počasí jako již v probíhajícím létě. Červen: Zkraje měsíce se teplota vyšplhala skoro až k +30 
°C, ve dnech 4. a 5. 6. v obci naměřeno +27 °C. Stejná teplota, dusno, byla i 12. 6., kdy se přes 
obec přehnala dvakrát slabá dešťová přeháňka. Od 17. 6. třicetistupňové teploty, a to až do 
23. 6., kdy se ochladilo; teploty přes den klesly na +24 °C. Od 26. 6. bylo přes den jasno při 
teplotách +27 °C. Dne 28. 6. doslova „parno“, naměřena teplota +24 °C, ale ve stínu.  

Tornádo. Ve čtvrtek 24. června 2021 se jižní Moravou přehnalo tornádo; silnější tornádo 
dosud nebylo v České republice zaznamenáno. Výsledkem bylo nejméně pět mrtvých, stovky 
zničených domů a škody za několik stovek milionů korun. Mezi nejpostiženější moravské obce 
patřily: Týnec, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín, Hrušky, Břeclav a Valtice. Po 
ničivém tornádu se v republice vzedmula vlna solidarity. Lidé spontánně posílali peníze na účty 
postižených obcí, výše darů se rovnala desítkám milionů korun. Zastupitelstvo naší obce na 
svém zasedání dne 9. srpna 2021 rozhodlo rozdělit a darovat částku 50 tisíc Kč mezi pět 
postižených obcí, a to Moravskou Novou Ves, Mikulčice, hodonínskou část Pánov, Hrušky a 
Lužice. Každá jmenovaná obec tak od nás obdržela darem částku 10 tisíc Kč. 

Červenec: Do poloviny měsíce teploty do výše +25 až +30 °C. Dne 8. 7. slunný den, večer 
zataženo, silný déšť, kdy několikrát i zahřmělo. Silně pršelo i 13. 7., bouřka postupovala z jihu 
na sever, oblačnost. Dešťové přeháňky pokračovaly také v následujícím dni. Od 23. 7. 
třicetistupňová vedra, 26. 7. teplota ve stínu +25 °C, navečer dešťové přeháňky. Slunečné letní 
počasí potom vydrželo až do konce měsíce. Srpen: Začátek měsíce byl ve znamení letních 
dešťových přeháněk; teploty do +27 °C, ale v závěru měsíce mírné ochlazení do +17 °C 
s dešťovými přeháňkami; dokonce dne 28. 8. k 16. hodině prudký déšť s kroupami. Září: V 
první polovině měsíce opět zvýšené teploty do +25 °C, které v podobě do +23 °C přetrvávaly 
až do konce září. Např. ještě 13. 9. po 20. hodině naměřena teplota +17 °C. Krásné babí léto! 
Říjen: přibližně do 22. 10. polojasno s klesajícími teplotami od +20 °C ke +14 °C. Dne 23. 10. 
oblačno s denní teplotou do +12 °C, večer již chladno. V poslední říjnový den teplota +16 °C, 
od západu polojasno. Listopad: od začátku měsíce již chladno, přestože do poloviny listopadu 
teploty dosahovaly do +10 °C, v závěru naměřena teplota +3 °C, tehdy bylo zataženo. Dne 28. 
11. zaznamenáno slabé sněžení, vlhký sníh. Odpoledne potom sněžilo silněji, poprvé v této 
začínající zimě si „pořádní“ spoluobčané zametali chodníky. Sněžilo při podpoře větru i 
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v poslední listopadový den. Prosinec: Po celý měsíc oblačno až zataženo, chvílemi padal vlhký 
sníh; silněji sněžilo 9. 12., kdy se vlhký sníh udržel, proto se obec druhý den probouzela do 
sněhové pokrývky. Následovaly teploty od +1 °C do 0 °C. O Štědrý den v noci pršelo, ale ráno 
25. 12. bylo opět bílo; netálo, protože teplota klesla na -10 °C. Začala nevlídná zima do 30. 12., 
kdy se oteplilo do +7 °C. O Silvestra k ránu slabě pršelo, na poledne se začalo vyjasňovat, 
odpoledne chvílemi bylo i slunečno; o půlnoci se teplota vyšplhala k +10 °C. Příznivé počasí 
navnadilo malokyšické, jakož i občany ze sousedních obcí k silvestrovskému výstupu na Vysoký 
vrch; v poledne se zde nacházelo na 150 lidí, další tam potom přišli vítat Nový rok o půlnoci.  

VIII. UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI (místního i celostátního významu)   

COVID-19. Pandemie onemocnění COVID-19 (SARS-CoV-2) nás – bohužel – provázela celým 
rokem. V lednu 2021 byl spuštěn centrální registrační systém, kde se mohli na očkování proti 
covidu zaregistrovat lidé starší 80 let. Následně od 1. února se mohl na vakcínu rezervovat 
postupně každý podle dosaženého věku. Dne 16. ledna t. r. bylo ve sdělovacích prostředcích 
uvedeno, že počty pozitivních testů se oproti začátku roku snížily téměř o polovinu. Počty obětí 
covidu se však v republice rozšířily o tisícovku a celkový počet tak přerostl hranici čtrnácti tisíc 
zemřelých. Předseda vlády Andrej Babiš dne 9. ledna v denním tisku sdělil, že je „naočkováno 
zatím asi 40 tisíc lidí“. Denně v České republice přibývalo kolem tří tisíc lidí starších 65 let 
nakažených covidem. Očekávalo se, že po 15. lednu by se růst počtu nakažených měl zvolnit 
z důvodu přijetí přísnějších protiepidemických opatření z konce roku 2020. Od 15. ledna 
skutečně začal běžet rezervační systém na očkování pro seniory nad 80 let, ale jeho start byl 
jednoznačným propadákem. Nápor mnoha desítek tisíc lidí, kteří se chtěli v tento den 
zaregistrovat, a to hned v osm hodin ráno, přetížil server a ten zkolaboval. Dne 23. ledna 
s registrací již nebyly problémy, ale nedostávalo se zase sérum. Na samém závěru měsíce 
ledna byla zveřejněna statistika, ze které vyplynulo, že v českých nemocnicích bylo s covidem-
19 hospitalizováno 74 533 pacientů. Z nich tam zemřelo 16 072, což znamenalo, že 
v nemocnici zemřel každý pátý pacient. Naprostá většina pacientů měla mírný průběh 
onemocnění. Pozitivní byl i dostatek respirátorů a předpokládalo se, že by v každý nastupující 
měsíc mohlo na trhu objevit 85 milionů kusů. Od půlnoci z 9. na 10. února byly uzavřeny a 
Policií ČR hlídány komunikace do tří okresů (Trutnov, Cheb a Sokolov), kde byl výskyt nákazy 
nejčetnější. Od pondělí 1. března vláda ČR zásadním způsobem omezila život v republice: 
Nejméně na tři týdny začal platit zákaz cestování mezi všemi okresy, kromě výjimek v podobě 
cest do zaměstnání, na úřad, k lékaři nebo kvůli péči o blízké příbuzné. Policejní hlídka 
prováděla namátkové kontroly dopravních prostředků na správní hranici s okresem Beroun při 
mostě pod Hřebenky, ale někteří naši spoluobčané velmi brzy zjistili, že se lze do berounského 
okresu bez kontroly dostat přes Poteplí a Chyňavu, proto nerespektovali toto opatření … a 
ještě se tímto svým jednáním chlubili. Lidé si museli vybrat jedno místo, na kterém budou po 
tři týdny pobývat. Pokud se rozhodli pro rekreační chatu v jiném okrese, museli tam zůstat po 
celou zmiňovanou dobu. Rovněž došlo k uzavření všech školek, dětských skupin i prvních a 
druhých tříd základních škol, které v té době mohly být ještě v provozu. Došlo i ke zpřísnění 
podmínek pro maloobchod, musela se zavřít např. papírnictví i prodejny dětské módy. Tato 
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opatření musela být přijata z důvodu, že denně přibývalo dvacet tisíc nakažených. Zarážející 
byl postoj opozice, která si sice byla vědoma, že nelze dál proti nákaze bojovat bez nouzového 
stavu, přesto se s vládou na půdě Sněmovny dohadovala celý den. Chronicky nemocní lidé 
mladšího věku, kteří se dosud nemohli dostat k očkování proti C-19, se konečně dočkali 24. 
března, od kdy se mohli zaregistrovat v centrálním systému. Koncem měsíce března nákaza 
stále nebyla pod kontrolou, proto nouzový stav trval až do 11. dubna. Naštěstí obavy, že 
velikonoční svátky vyženou pandemickou křivku opět směrem vzhůru se nenaplnily, proto již 
den po ukončení nouzového stavu začalo docházet k uvolňování: nejmladší (žáci základních 
škol a mateřských škol) nastoupili do školních lavic 12. dubna, podmínkou však bylo testování 
žactva každé pondělí a čtvrtek.  Stav očkování k 15. dubnu: 2 353 589 dávek, z toho 822 083 
druhá dávka. K tomuto dni v ČR s covidem zemřelo 28 317 lidí, kdy denní počty úmrtí se začaly 
držet pod stovkou případů. Od začátku měsíce května se život v republice začínal přibližovat 
k normálu: např. byla otevřena kadeřnictví, pedikúry (k návštěvě stačil samotest), od 10. 
května i všechny obchody. Restauratéři a kavárníci, jakož i provozovatelé ubytovacích služeb 
museli s otevřením svých provozoven počkat minimálně do 17. května. V restauracích i tak 
došlo k omezením. Např. do restaurace mohlo přijít jen tolik hostů, kolik byla kapacita míst 
k sezení, u jednoho stolu mohly sedět jen čtyři osoby, pokud nešlo o členy jedné domácnosti. 
Mimo konzumaci hosté museli mít zakrytá ústa a nos. Stále platil zákaz živé hudby a tance. 
V závěru měsíce května očkování v ČR významně zrychlilo; k 27 květnu bylo již vydáno 
5 033 408 dávek, počet osob s první dávkou se zvýšil na 3 667 487 osob. Osob s ukončeným 
očkováním celkem bylo 1 365 921. Přes letní měsíce epidemie zvolnila, ale nárůst nakažených 
se objevil s podzimem. Na mladistvé ve věku 12 až 15 let došlo s očkováním začátkem 
července. Připomeneme-li si vývoj onemocnění v říjnu sledovaného roku, tak 1. 10. v republice 
bylo postiženo nákazou C-19 celkem 825 osob (z toho 30 v těžkém stavu), ale již 21. 10. to bylo 
3 638 nakažených (z toho 119 v těžkém stavu). Ve srovnání se stavem v měsíci březnu 2021, 
jak ukazuje tabulka, se jednalo o nižší čísla, ale i ta byla varující. 

Vývoj onemocnění – porovnání: Březen 2021 Říjen 2021 

Maximální počet nakažených 16 807 3 638 

Počet hospitalizovaných 9 509 771 

Z toho v těžkém stavu 2 049 119 

Úmrtí 237 11 

Od listopadu t. r. bylo schváleno očkování nejmenších dětí od 5 do 11 let. Vláda Andreje Babiše 
ještě stačila vyhlásit nouzový stav na území České republiky od 25. listopadu na 30 dní a díky 
tomu mohla zakázat i pořádání vánočních trhů s výjimkou prodeje stromků a kaprů. 
Restaurace, bary a kluby musely mít zavřeno mezi 22. hodinou večerní a 5. hodinou ranní. Na 
kulturní představení, sportovní utkání a vzdělávací akce mohlo být přítomno jen tisíc lidí. 
V obchodních centrech si lidé mohli vzít jen jídlo s sebou. Na veřejnosti bylo zakázáno pít 
alkoholické nápoje. Provozovatelé restaurací museli u zákazníků kontrolovat bezinfekčnost. 
V pátek 17. prosince byla prezidentem republiky Milošem Zemanem v Lánech jmenována 
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nová vláda s předsedou Petrem Fialou, která okamžitě oznámila, že Sněmovnu o prodloužení 
nouzového stavu nepožádá. Podle nového ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) to 
neznamenalo, že by lidé měli propadnout nespoutanému veselí a Silvestra slavit jako před 
covidem. Naopak veřejnost byla požádána, aby lidé byli odpovědní a Silvestra neslavili v rámci 
pořádání večírků. Tento postoj české vlády byl zarážející, protože od listopadu se začala šířit 
nová mutace koronaviru – Omikron, kterou virologové pro jeho nevyzpytatelnost nechtěli 
podceňovat. Předvídali, že klid by mohl nastat snad na jaře 2022. V závěru roku jednu ze čtyř 
vakcín (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneky, Johnson & Johnson) mělo 6,7 milionu lidí. 

V Malých Kyšicích se první náznaky onemocnění koronavirem objevily hned po Novém roce, 
dne 2. ledna 2021 v mateřské škole. Ale podle centrálně vedených údajů (veřejně přístupných 
na internetu) o nakažených v jednotlivých obcích se počty nemocných C-19 pohybovaly tak do 
deseti osob týdně. Nejvíce nakažených malokyšických osob bylo zhruba v polovině listopadu, 
a to 15 osob. Těžší průběh nemoci nebo dokonce úmrtí z důvodu covidu malokyšických občanů 
nebyly v obci dohledány. 

Kůrovcová kalamita, která byla v posledních letech největší v historii Česka, začínala být na 
ústupu. Díky loňskému (2020) a letošnímu chladnějšímu počasí s dostatkem srážek, které 
přeje více lesům než kůrovci, se postupně i v našem regionu daří kalamitu zvládnout, někde 
dokonce i zastavit. Dle názoru lesníků, „pokud se razantně nezmění počasí, kalamita už nebude 
celorepublikovým problémem … a postupně nebo zcela odezní.“ Lesníci proto sází směs mnoha 
dřevin a zakládají druhově i věkově pestré lesy. Musíme si přiznat, že naše – tedy okolní lesy – 
rostoucí i na k. ú. obce Malé Kyšice – jsou kůrovcem poměrně dost zdevastovány. Nejvíce škod, 
způsobených kůrovcem, však utrpěly lesy v národním šumavském parku, do jehož obvodu 
člověk vůbec nezasahuje, a to ani v dobách přírodních kalamit.  

Národní park Křivoklátsko je opět ve hře, tímto nadpisem začínal článek redaktora R. 
Plaveckého v sobotním deníku Právo z 19. 6. 2021. Z článku vyplývá, že návrh na zřízení NP 
Křivoklátsko z roku 2010 „oprášil středočeský krajský výbor pro životní prostředí“. Záměr 
zapadl a dle názoru Středočeského kraje se ani po deseti letech na ochraně krajiny Křivoklátska 
nic nezměnilo. K tomu se ozval místopředseda Výboru pro životní prostředí a zemědělství a 
krajský zastupitel – Kladeňák – Dan Jiránek (ODS), podle něhož je potřeba začít vyjednávat 
hlavně s dotčenými obcemi na okrajích plánovaného parku. (Tedy i s obcí Malé Kyšice?) 
Jiránek, asi neznalý problematiky životního prostředí, nakonec konstatoval: „Pokud to 
zastupitelstvo odsouhlasí, tak vidím jako reálný termín vyhlášení (národního parku) rok 2023.“ 
Jaké nás asi čekají vyhlídky v návaznosti na skutečnost, že stávající CHKO Křivoklátsko zasahuje 
až do našeho katastrálního území – přes Tuchonín, Vysoký vrch až ke Kačáku v Poteplí. Některé 
obce prý přísnější ochranu, než je ta stávající prostřednictví CHKO, odmítaly v obavách 
z omezení výstavby nebo změn při lovu zvěře či omezení pohybu i pěších. V národní park by 
se mělo podle návrhu proměnit nejcennějších 102 kilometrů čtverečních Křivoklátska, tedy 
přibližně šestina dosavadní chráněné krajinné oblasti.  
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Připomenutí osobností Unhošťska (ve vztahu k naší obci). Během roku byly prostřednictvím 
Malokyšických ozvěn připomenuty dvě osobnosti, které měly vztah k naší obci v návaznosti na 
Unhošťsko. V č. 1/2021 bylo dodatečně vzpomenuto 90. výročí narození české scénáristky, 
spisovatelky a básnířky Ljuby Štíplové, autorky četných knížek pro děti. Ta měla navštěvovat 
lesy na Unhošťsku. Snad tyto návštěvy dokládá i jedna z jejích dětských básniček: Ptal se myšák 
myšiček, // jestli nejsou z Kyšiček. // Zasmály se myšičky, // kde by znaly Kyšičky, // že jsou obě 
z Unhoště, // ať se zeptá na poště. Jmenovaná se narodila 30. 4. 1930, zemřela 24. 9. 2009 
v Praze. Druhým z připomínaných jubilantů byl v č. 3/2021 Václav Šefčík z Unhoště, původním 
povoláním cukrář, který se plně věnoval vlastivědě a historii Unhoště; zde byl po dlouhá léta 
vedoucím Melicharova vlastivědného muzea, vynikajícím kronikářem města a následně i vedl 
kroniku tamního domova důchodců. V naší obci byl znám v 60. letech min. století, kdy již jako 
důchodce vypomáhal se zdejší roznáškou pošty a telegramů, v letech 1981-1985 
spolupracoval s redakční radou Malokyšických ozvěn. Byl narozen před 110 lety - 20. 4. 1911, 
zemřel 28. 6. 1985. V Unhošti ho připomíná jeho jménem pojmenovaná ulice.   

Rozšíření letiště v Praze-Ruzyni. Poté, co v prosinci 2020 pražské městské zastupitelstvo dalo 
zelenou přípravám stavby paralelní dráhy na ruzyňském letišti, odpůrci této stavby se obrátili 
na ministra životního prostředí s argumentací negativních dopadů letecké dopravy na změny 
klimatu a na závazky, které ČR v ochraně klimatu přijala v r. 2015 v Paříži. Ministerstvo ŽP 
může vývoj kauzy ovlivnit během meziresortního připomínkového řízení. Je nezpochybnitelné, 
že právě letecká doprava výrazně přispívá k produkci skleníkových plynů. Navíc ze „Zelené 
dohody“ pro Evropu plyne povinnost států EU snížit emise z dopravy o 90 % do roku 2050.                                                                                           

Rodná čísla se budou zapisovat do občanských průkazů až do konce r. 2023, jak to schválila 5. 
3. 2021 Sněmovna. Původně měla být rodná čísla nahrazena jiným číslem, z něhož by nebylo 
možné určit věk a pohlaví, a to už od roku 2020. Následně byl Sněmovnou schválen dvouletý 
odklad tohoto opatření. A tak léty zažitý postup bude zrušen a vypukne chaos. 

Oslavy Nového roku. Navzdory zákazu vycházení a pití alkoholu na veřejnosti vyšli o 
silvestrovské půlnoci mnozí obyvatelé měst v ČR před své domy, aby se skleničkou v ruce 
přivítali Nový rok. U nás v obci se oficiálně tradiční výstup a přivítání Nového roku na Vysokém 
vrchu nekonaly. Nezaznamenány případy, že by naši občané tímto výstupem přivítali rok 2022 
individuálně, a to jak ve 12.00 hodin dříve narození nebo i následně ve 24.00 hodin ostatní. 

Pro zpracování tohoto návrhu zápisu do kroniky obce byly použity podklady OÚ Malé Kyšice, 
ČSÚ, příspěvky z den. tisku a obecního zpravodaje Malokyšické ozvěny a poznámky kronikáře.  

Zpracoval v měsících říjen-listopad 2022: Mgr. Miroslav Oliverius, kronikář obce 

Předkládá: Jan Kuna, starosta obce 

Projednáno bude na schůzi zastupitelstva obce Malé Kyšice dne 19. prosince 2022 


