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 Letošní – doslova Ladovská – zima k radosti zemědělců i 
nás zahrádkářů nadělila taková kvanta sněhu, jaká už po mnoho 
let nepamatujeme, ale zákonitě nám s tím sněhem přinesla i 
plno problémů a starostí. Bez jakéhokoli nadsazování však 
mohu prohlásit, že úklidu sněhové nadílky v letošní zimě se naše 
obec za pomoci Radka Horského (a jeho traktoru s pluhem) a 
četných malokyšických občanů dokázala průběžně zhostit. 
Všem, kteří se na úklidu sněhu, i když jen na chodnících před 
svými domy, podíleli patří mé poděkování. Několikrát jsem 
během měsíců leden-únor naši obec prošel a mohu posoudit kdo 
bez nároku na odměnu obci pomohl. Děkuji a snad mi je 
prominuto, že konkrétně nejmenuji; ten jmenný seznam by 
přesáhl minimálně rozsah jedné stránky tohoto čísla Ozvěn.    Kresba Neprakta 
 Na druhé straně i mezi námi jsou takoví majitelé nemovitostí, kteří zpoza 
vyhřátých místností sledovali, jak sněhu přibývá, jak se jejich sousedé brodí 
sněhovými závějemi na chodnících před jejich příbytky a určitě si říkali: „… ať se 
obec postará, ať nám to zamete, dyť tu povinnost má ze zákona!“ Ano, taková je 
skutečnost a já nemám ani protiargument. Bohužel, nemám ani na uklízení chodníků 
peníze a bohužel, či snad bohudík, nejsem ani primátorem velkého města, abych na 
odklízení sněhu mohl vyslat pracovní čety nebo za zametání sněhu zaplatit finanční 
odměny. (Jestliže někdo takovouto důmyslnou právní úpravu vymyslel a nechal ji 
schválit, tak by měl také říct, jak to zaplatit. Asi: Starostové starejte se!) Nemám 
v úmyslu „dobře vzlykat na špatném hrobě“, ale chci jen říct, že nemohu z toho mála, 
co máme, hradit něco na úkor něčeho jiného, důležitějšího!  
 Druhá věc, která mě začíná trápit je přicházející jaro. Na jaro se těším, ale 
nemohu se těšit na ten nepořádek, který se pod roztátým sněhem začíná objevovat, 
a to nejen v okolí obce, ale i dál – přímo v lesích. Již před lety, v Ozvěnách několikrát 
vzpomínaný spisovatel, František Nepil v jedné své knize napsal: „Když si vyjdete, až 
sníh sejde, zjistíte najednou, že voda hučí po lučinách, na kterých se válejí hromady 
vyhozených televizních obrazovek a rezivých ojnic ze starých sekaček. Že bory šumí 
nad špalíry vyhozených sporáků a rezavých sudů. Že za každými alšovskými humny 
jsou pahorky popela a děravých hrnců. Že po lesích, které nám závidí polovina 
Evropy, se válejí zprohýbané kostry železných postelí, o plechovkách, sklenicích a 
nádobách od oleje ani nemluvě.“ Ten úryvek je starý skoro třicet let a když se to tak 
vezme, tak se vše opakuje znovu a znovu, protože i mezi námi jsou tací, kteří si 
neuvědomují, jak dlouho trvá, než se někde pod smrkem rozpadnou odložená 
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obyčejná propálená kamna. Naše obec sbírá železo a 
barevné kovy, zajišťuje svoz odpadků, plastů, skla a papíru, 
každoročně vynakládá nemalé prostředky na odvoz 
nebezpečného a velkoobjemového odpadu, proto se u vás 
přimlouvám, využívejte těchto služeb a v tomto duchu 
působte i na další spoluobčany! A znovu musím citovat 
spisovatele Nepila: „Zdá se mi, že právě výletníci se prostě 
dojemně shodují v tom, že vlast je jen tam, kde se za to 
platí vstupné. A k jejich chvále nepopírám, že snad opravdu 
ještě nikoho nenapadlo vyvézt propálená kamna na nádvoří 
Karlova Týna, ani na Karlův most!“ Především však 
začněme u sebe a věřme, že i ti ostatní pochopí, překonají 
svoji pohodlnost, možná i lenost, a i oni tak obci pomohou. 
                                                                                               

     Kresba D. Vlach      Jan Kuna, starosta obce 
 
Zprávy z radnice 

 
 

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ OD PANA PREZIDENTA 
 Docela zajímavý ohlas mezi čtenáři měla v minulém čísle Ozvěn naše 
malokyšická anketa. Jedna třetina dotázaných za nejvíce obdivovanou osobu 
označila našeho prezidenta Václava Klause a stejně tak i další kladné ohlasy 
spoluobčanů směřovaly k tomuto našemu nejvyššímu politikovi. Z uvedeného důvodu 
jsem prezidentu republiky zaslal za naši obec vánoční gratulaci s přáním k Novému 
roku, jejíž přílohou byl výtisk uváděného čísla Malokyšických ozvěn a jeden výtisk 
naší malokyšické knihy „Na kyšických Chaloupkách“. Mezi Vánočními svátky a 
Novým rokem jsem obdržel od prezidenta republiky tištěnou gratulaci s grafikou 
Ivana Steigera „Kódované sdělení“ s tímto tištěným zněním: „Klidné Vánoční svátky a 
šťastný Nový rok 2010 Václav Klaus, prezident České republiky“, podpis 
s vlastnoručním dodatkem: „Děkuji za milé přání.“                                                 (kuj)                                
 
PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ S DĚTMI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 
     Obecní úřad ve spolupráci s malokyšickou mateřskou školou a vedením 
restaurace „U Kozla“ připravil na den 10. prosince m.r. předvánoční posezení 
v prostorách sálu jmenované restaurace. A návštěvníků přišlo neskutečné množství, 
takže sál „praskal ve švech“. Během této akce vystoupili naši nejmenší, kteří se 
přítomným představili v pásmu o tom, co ve školce dělají. Potom přišla na řadu 
Čapkova „Pošťácká pohádka“, se kterou vystoupil loutkový divadelní kroužek 
„Paraplíčko“ z Kladna. Následovala volná zábava. Uvedená kulturní akce měla 
zajímavý průběh, a my jsme rádi, že jsme mezi sebou mohli přivítat jak četné občany 
naší obce, zástupce sousední obce Bratronice, tak i některé sponzory, kteří se v roce 
2009 podíleli na výstavbě, popř. provozu malokyšické mateřské školy.                (kab)                                                                                                                                     
 
SILVESTR 2009 SE VYVEDL! 
Dne 31.12. 2009 všechno v naší obci bylo „Velké“, jen ten její název zůstal „Malý“. 
Začíná se stávat tradicí, že ne jednotlivci, ale skupinově pod záštitou obce naši 
občané vystupují na náš Velký vrch, aby ještě před tím, než se přehoupne půlnoc se 
mohli nostalgicky rozhlédnout po kraji a mimo jiné tak ještě shlédnout i na naši 
malebnou obec. Ne jinak tomu bylo výše vzpomínaného dne. Na Velký vrch za velké 
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účasti velkých i malých spoluobčanů Malokyšičtí vystoupili v odpoledních hodinách. 
Prostřednictvím starosty obce si zde popřáli všechno nejlepší, občerstvili se a plni 
štěstí, radosti i veselí směřovali zpět do svých domovů – přivítat Nový rok, rok 2010!                        
                                                                                                                               (mik)                         
PODĚKOVÁNÍ 

Dovolte nám, abychom jménem naší obce, jménem vedení naší malokyšické 
mateřské školy a hlavně jménem těch, pro které to všichni děláme – našich dětí 
z mateřské školy – i prostřednictvím Ozvěn poděkovaly všem, kteří byli tak vstřícní a 
laskaví, neboť naší školce věnovali finanční dary na vybudování dětského hřiště a na 
zakoupení hraček. Velice nás všechny těší, že jsou stále mezi námi tací, kteří nám 
tímto způsobem nezištně pomáhají a vytváří tak pro naše „malé človíčky“ příjemné a 
plnohodnotné prostředí pro jejich šťastné chvíle dětství, na které jednou budou rádi 
vzpomínat.  

Oznamujeme, že doposud naší mateřské školce formou sponzorských darů 
bylo darováno  60.000,- Kč. Ještě jednou děkujeme. 

Kateřina Bláhová, místostarostka obce 
Mgr. Miroslava Švantnerová, ředitelka MŠ 

 
* * * 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V sobotu dne  3. dubna 2010 v restauraci LIKA 
pod záštitou obce začíná od 7 hodin ZABÍJAČKOVÝ 
VÍKEND. Bližší informace v příloze tohoto čísla Ozvěn. 

*  *  * 
V neděli dne 4. dubna 2010 jen v prostorách 

areálu „Sběrného místa“ u ČOV od 9.00 do 12.00 
hodin proběhne SBĚR NEBEZPEČNÉHO A 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU. 

*  *  * 
Zveme spoluobčany na PLETENÍ POMLÁZEK 

na Vysokém vrchu v neděli    4. dubna 2010 od 14.00 hodin.  
*  *  * 

Posledního dubna t.r. - připravujeme již tradiční „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“ 
v sousedství ČOV. Zájemci budou blíže informováni! 

*  *  * 

CO SE BUDE DÍT? PŘIPRAVUJEME 

P O ZV Á N K A  
 

Dovoluji si pozvat všechny občany naší obce 
na ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, 

které se koná v úterý dne 30. března 2010 od 18 hodin 
v restauraci LIKA v Malých Kyšicích 

*  *  * 
Program: 1) Zahájení, 2) Změna rozpočtu 3) Návrh na schválení účetní závěrky 

MŠ, 4) Návrh na schválení počtu členů do zastupitelstva obce, 5) Návrh na 
usnesení, 6) Diskuse a různé, 7) Závěr. 

Jan Kuna, starosta obce 



 Upozorňujeme, a některým našim občanům připomínáme, že ke dnešnímu dni 
nesplnili svoji povinnost ohledně uhrazení místních poplatků tak, jak jsme informovali 
v minulém čísle Ozvěn. Poplatky se hradí v úředních hodinách na obecním úřadě. 

*  *  * 
Obec nabízí k prodeji: 
- Nástěnný kalendář s fotografiemi scenérie z  Malých Kyšic ještě na rok 2010,  
zlevněn na 150,- Kč. 
- Publikaci o minulosti i současnosti naší obce. M. Oliverius: „Na kyšických 
Chaloupkách“, Malé Kyšice, prosinec 2008, váz. výtisk 250,- Kč, brož. 150,- Kč. 
- Reprezentativní publikaci kol. autorů: „Středočeský kraj“ (tradice, historie, 
památky, turistika, současnost), poslední výtisky, váz. 700,- Kč.  
 

*  *  * 
Oznámení   
 
 

Podle sdělení starosty města Unhoště p. Ivana Záboje oznamujeme, že město 
Unhošť zavádí novou sociální službu. Jedná se o terénní pečovatelskou službu podle 
ust. § 40 zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění. Hlavním cílem této služby je 
umožnit občanům i při omezení soběstačnosti setrvat co nejdéle ve svém sociálním 
prostředí. Dále je služba poskytována rodinám s dětmi, které potřebují pomoc jiné 
fyzické osoby. Služba je poskytována za finanční úhradu, kterou si klienti platí ze 
sociální dávky – příspěvek na péči. 

Rozsah poskytování pečovatelské služby:  
a) pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (tj. pomoc a 
podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních 
pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 
pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík) 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc 
při úkonech osobní hygieny, pomoc o základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití 
WC) 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy odpovídající 
věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, dovoz a donáška 
jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití) 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti), údržba 
domácích spotřebičů, donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy 
topiva, údržba topných těles, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, např. týdenní 
nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, zajištění praní a žehlení 
osobního prádla) 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dětí do školy, 
školských zařízení, k lékaři, a doprovázení zpět, doprovázení dospělých do škol, 
školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce 
poskytující veřejné služby a doprovázení zpět). 

Pokud klient některou z těchto činností bude požadovat zajistit, navštíví ho 
sociální pracovník unhošťského MěÚ, který s ním sepíše smlouvu o poskytování 
sociálních služeb a domluví s ním vše potřebné. Zastupitelé naší obce po 
vyhodnocení zájmu – počtu zájemců z řad malokyšických občanů – projednají 
případnou výši finančního příspěvku, který by obec svým občanům na tyto služby 
poskytovala. Bližší informace budou podány na obecním úřadě.                              

                                        Kateřina Bláhová, místostarostka 

NOVÁ  SOCIÁLNÍ  SLUŽBA  PRO  OBČANY 
 



 
 

 
V měsíci lednu jsme se rozloučili s našimi spoluobčany: 
- dne 20. ledna 2010 zemřel pan Otto VYSOČANSKÝ, bez domova v k.ú. naší obce 
- dne 29. ledna 2010 zemřel pan Zdeněk PASEKA z Malých Kyšic č.p. 96. 
Čest jejich památce!                                                                                             (skk) 

*  *  * 
 
 
 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se ještě chvíli 
věnoval tématu týkajícího se hlasu zvonu. Jak asi všichni víte, 
v naší obci se odnepaměti „loučíme s našimi občany, kteří odešli na 
věčný odpočinek vyzváněním zvonu“ z obecní kapličky na návsi. 
Klasicky a ručně. V posledním desetiletí se této „služby“ obětavě 
ujal a s dokonalostí sobě vlastní ji stále důstojně vykonává pan 
Miroslav Holý. Bohužel, i jeho pouť životem se přechýlila do druhé 
poloviny a to zdravíčko už není to, co bejvávalo, a tak se už stalo, 
že v čase, kdy bylo potřeba zazvonit, tak nebyl přítomen. Nemohl 

tedy důstojně a s úctou zazvonit zesnulému, čímž došlo k tomu, že se o to pokusili 
jiní, ale to nedopadlo vůbec dobře. A elektronické zvonění v té podobě, jak zaznělo 
jednou v místním rozhlase je také dost velká příšernost; hodně vzdálená originálu. 
 Omlouvám se, prosím za omluvu mého osobního hodnocení, ale již několikrát 
při hovoru s „Mírou“ mi sám prozradil své přání: „Najít k sobě učně, učedníka-
pomocníka, a třeba i jednou svého nástupce.“ (Doslova řekl: „Kéž by byl někdo, kdo 
by mi pak taky hezky zazvonil!“) Zkrátka jsme si povídali o tom, že by bylo asi vhodné 
někoho najít. Najít člověka takového, často dostupného, obětavého, zodpovědného, 
zručného i trochu fyzicky zdatného, který by měl alespoň trochu sluch a smysl pro 
rytmus. No, ale jak na to, jak ho vyzkoušet? Jak zjistit vhodného pomocníka, když se 
dost dobře nedá zvonit jen tak, pro nic za nic? Bez vyzkoušení to napoprvé nikdo 
dobře a hlavně důstojně nesvede! Budiž tímto omluveni ti, co se o to zvonění již 
pokusili, ale i přes jejich nezměrnou snahu neuspěli. 
 A proto se zastupitelé obce rozhodli vyslyšet vyslovené přání a vyzvat občany, 
kteří by měli zájem zachovat v naší obci tuto tradici a stát se učni našeho mistra 
zvoníka – pana „Míry“. Zájemci, nechť se přihlásí buď na našem obecním úřadě nebo 
přímo u mistra zvoníka. Termín? Dejme tomu: do čtrnácti dnů po vydání tohoto čísla 
Ozvěn. Pak si teprve určíme termín, kdy by si všichni zájemci vyzkoušeli zvonění 
nanečisto a potom by případně byl vybrán dobrovolník, který by Mírovi pomáhal 
s touto obětavou a záslužnou službou.  
 Ještě prosím, kdo by nevěděl, tato obětavá služba je dobrovolná, čestná, není 
obecním úřadem honorována. Zůstává pouze slušným pravidlem, ale i tradicí, 
věnovat zvonícímu darem nějaký finanční obnos, aby, jak se říká, „mohl zesnulého 
s kamarády zapít“. Kamarádu Mírovi přeji samozřejmě dlouhý a spokojený život! Vám 
- čtenářům tohoto listu - děkuji za pochopení a především za zájem, a přestože se 
někteří z vás nepřihlásí, doufám, že nám v den „D“ pomůžete vyhodnotit výkony 
„učedníků“. Ještě jednou předem děkuji. Za zastupitelstvo obce: 
                                                                                                           Jaroslav Brejcha 
              
 

ODEŠLI  S  HLASEM  ZVONU 
 

KONKURZ  NA  OBECNÍHO  ZVONÍKA 



Téma 
 
 
  

V pondělí 22. února 2010 byla v prostorách bývalé synagogy v Kladně  
za přítomnosti představitelů města, velvyslance státu Izrael v ČR a dalších hostů 
představena kniha dr. Ireny Veverkové „Cesta bez návratu“.  Autorka v ní mapuje 
historii kladenské židovské obce v letech 1853 - 1942, kdy (v posledně uvedeném 
roce) došlo k vypravení židovských transportů z Kladna do koncentračního tábora 
v Terezíně. Pohledem do minulosti naší obce zjistíme, že jedině pamětníci se 
shodují, že v Malých Kyšicích žila židovská (asi jen jedna) rodina, která byla nucena 
obec opustit již někdy během okupace. Nebyla zde tedy žádná větší koncentrace 
židovského obyvatelstva jako např. v Hostouni, Velké Dobré, ale třeba i v Unhošti.   
I přes tento závěr jsem - náhodou - objevil záhadu, kterou s odkazem na dále 
uvedené si neumím vysvětlit:  
 Asi před třemi - čtyřmi lety jsem navštívil obec Nadryby (okr. Plzeň-sever). Po 
představení se a uvedení místa, odkud přicházím mi tamní starosta sdělil: „… zrovna 
včera jsem o Malých Kyšicích četl v knize Vojtěcha Rakouse „Vojkovičtí a přespolní“. 
Kniha byla vydána v r. 1926, neznal jsem ji, proto jsem pana starostu požádal  
o doložení jeho sdělení. Asi do týdne mi přišel okopírovaný tento text: „Od 
starodávna byly v Kyšicích, v Malých Kyšicích, dvě židovské rodiny: Grünfeldovi a 
Seidlerovi. Na čestném místě uprostřed vesnice, čelem proti zvonici kupecký krám 
Grünfeldův a na konci vesnice zahrádkou oddělený od pastoušky, skrčený baráček 
Seidlerův. …“ Jaký k tomu udělat závěr? S určitostí se jedná o beletrii, zasazenou do 
konkrétního místa s odlišnými názvy míst. (V dalším textu se objevují jak „Kyšice“, 
tak i blíže neurčené „Přítočno“.) Rovněž ani výše popisovaná stavení se v takovéto 
podobě nikdy u nás nenacházela. Pokud někdo z našich čtenářů o uvedeném tématu  
může něco bližšího napsat, nebo i ústně sdělit, budu rád, když se se mnou 
zkontaktujete (např. prostřednictvím OÚ) a společně potom toto „bílé místo“ 
v malokyšické obecní historii odstraníme. Předem děkuje 
                                                                                 Miroslav Oliverius, kronikář obce 
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ŽIDÉ  V  NAŠÍ  OBCI 
 

 
VŠEM  NAŠIM  OBČANŮM  a  ČTENÁŘŮM  TOHOTO  LISTU 
přeji „Veselé velikonoce, hodně pohody, radostí a bohatou pomlázku“! 
                                                           

      Jan Kuna, starosta obce 
 


