
 
Komentář     
 
 
  

„Chodník je vyvýšená část ulice nebo silnice 
podél jízdní dráhy vymezená chodcům.“ Tak praví 
„Slovník spisovného jazyka českého“. Chodníků 
máme v obci poměrně dost, ale není chodník jako 
chodník. Ty naše chodníky jsou dlážděné, 
asfaltované, vzorně uklizené, ale také pěkně 
prorostlé, a to nejen plevelem. Chodníky máme jak 
v centru obce, tak v Kunštátě, jakož i v okrajových 
částech …, ale ten nejfrekventovanější - chodník 
v Hlavní ulici od ústí do Zahradní ulice směrem k 
bývalému Rabochovic mlýnu - neměl pokračování!  

Dnes, na prahu nového roku můžeme 
konstatovat, že uváděný chodník již pokračování 
od bývalého mlýna „má“. Sice jen na úroveň naší 
mateřské školy, ale má! A že jeho vybudování, jeho 
položení nebyla jednoduchá záležitost, to potvrdí 
na obecním úřadě. Členové zastupitelstva si 
předsevzali, že se stavba tohoto chodníku musí 

realizovat, jenže jednou nebyl dostatek financí, potom se čekalo na povolení, také 
občané přilehlých nemovitostí měli oprávněné obavy, zda nedojde k zásahu do jejich 
vlastnických práv, a ten nárůst korespondence, a těch razítek! 

Začátkem roku 2016 projektantka začala zpracovávat projektovou 
dokumentaci, věc se dostala k nejednomu jednání nejen na úrovni naší obce, 
neskutečně dlouho trvalo, než správce silnice otiskl své razítko na tolik očekávané 
povolení. Řešily se námitky již vzpomenutých vlastníků objektů nacházejících se 
v Hlavní ulici … až konečně: 1. listopadu 2016 vydané stavební povolení nabylo 
právní moci a mohlo se začít stavět. Ve výběrovém řízení zvítězivší stavební firma 
mohla tedy nastoupit. Začala o nějaký ten pátek, díky své pracovní vytíženosti, 
později. Začala a v Hlavní ulici se rozjel nefalšovaný stavební ruch a skoro pod 
vánoční stromeček obec dostala dárek: dne 21. prosince 2016 bylo dílo předáno.    

Napsal jsem, že „není chodník jako chodník“. A ono skutečně na tomto 
konstatování něco pravdy je! Tento nový chodník je prozatím chodníkem 
nedokončeným, ale v obci je určitě chodníkem nejdůležitějším, zopakujeme-li si, že 
mimo jiné prochází kolem mateřské školy, proto skoro denně po něm v doprovodu 
svých rodičů nebo svých učitelek přichází a také odchází naši nejmenší. Zastupitelé si 
za zdárnou realizaci tolik potřebného chodníku zaslouží naše poděkování, jak se 
konečně ze strany občanů už i stalo v diskusi při posledním zasedání zastupitelstva 
obce. Buďme tedy rádi, že Hlavní ulice postupně dostává svoji konečnou tvář - 
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vkusnou, úhlednou, a jednou i zelení zaplavenou. Přejme si, aby se brzy „našly“ 
finance na pokračování stavby chodníku, a to na jeho položení až na samý konec 
obce.                                                                                                                           

Miroslav Oliverius 
        
Zprávy z radnice  
 

POPLATKY NA ROK 2017. Termín pro úhradu poplatků je stanoven 
od 1. ledna 2017 do 31. března 2017. Poplatky je možné hradit 
v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu (PO 15,00 – 17,00 
hod., ST 16,00 – 18,00 hod.), bezhotovostním převodem na bankovní 
účet obce č. 26726141/0100 nebo složenkou.  

Poplatek za psa činí 70,- Kč za jednoho psa a 140,- Kč za každého dalšího psa. 
Poplatek za psa hradí držitel psa s trvalým bydlištěm v obci Malé Kyšice, a to za 
každého psa staršího 3 měsíců.  
Variabilní symbol: 1341, specifický symbol: číslo domu. 

Poplatek za komunální odpad: pro vydání známky na svoz komunálního odpadu je 
třeba odevzdat (doručit) obecnímu úřadu vyplněné „Prohlášení plátce“ (viz. příloha, 
popř. je prohlášení k dispozici na obecním úřadě, a nebo je možné jej vytisknout 
z internetových stránek www.malekysice.cz.) 
Druhy známek: 

Známka Interval svozu komunálního odpadu Poplatek 
Červená 1 x týdně 1 915,- Kč 
Zelená 1 x týdně v zimě, 1 x  za 2 týdny v létě 1 545,- Kč 
Žlutá 1 x za 2 týdny 1 020,- Kč- 
Modrá 1 x týdně v zimě 1 020,- Kč 
Jednorázová Dle potřeby plátce, minimální počet: 10 známek 55,- Kč/1 ks 

Variabilní symbol: 21113722, specifický symbol: číslo domu. 
Jedná se o poplatek obci, proto není možné vyměňovat nevyužité známky z roku 2016 
za známky pro rok 2017.  
Známky z roku 2016 jsou platné do 31. ledna 2017. 
Svoz 1 x za 2 týdny (žlutá známka) je realizován v liché týdny (první svoz je                
2. 1. 2017). 
 
 
 

Během roku 2016 se do naší obce narodilo devět občánků: 
 

- dne 9. ledna 2016 manželům Lucii a Tomáši Šmídovým dcera Tereza, 
- dne 15. února 2016 manželům Michaele a Davidu Korpovým dcera Samanta, 
- dne 28. února 2016 manželům Žanetě a Pavlu Míškovým syn Kryštof, 
- dne 29. března 2016 manželům Janě a Marku Hofmannovým syn Jan, 
- dne 24. května 2016 Janě Roulichové a Miroslavu Hrdému syn Viktor, 
- dne 30. května 2016 manželům Tereze a Aleši Novákovým dcera Klára, 
- dne 7. června 2016 Lucii a Štěpánu Fuchsovým syn Filip Štěpán, 
- dne 26. listopadu 2016 manželům Libuši a Robertu Blechovým dcera Adriana, 

VÍTÁME MEZI NÁMI 



- dne 27. listopadu 2016 manželům Ivě a Jiřímu Protivovým dcera Karolína. 
 
Rodičům blahopřejeme a novorozencům přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti 

v životě.            (skk) 
 
 
Stalo se na Unhošťsku 

 
V prvním čísle Ozvěn, 

vydaném začátkem ledna 
minulého roku jsem se již 
zmiňoval o výstupech četných 
skupin lidí i jednotlivců 
v poslední den v roce na náš 
Vysoký vrch. A ne jinak tomu 
bylo i letos. Napoledne 31. 
prosince 2016 na vrchol 
průběžně docházeli další a 
další „poutníci“, aby se 
pohledem do prosluněné 
krajiny, zabarvené lehkým 

mlhavým oparem rozloučili – někteří při opékání špekáčků – s odcházejícím rokem 
2016 a následně aby si zde v kruhu svých známých připili a popřáli si vše dobré do 
nového roku – do roku 2017. Ač se výsledky skrutátorů nepatrně liší, nebojím se 
napsat, že kolem poledne se zde promítlo víc jak 300 lidí, ale ještě během dne 
přicházeli další a další. Mezi vyšplhavšími se na vrchol jsme nebyli v hojném počtu 
zastoupeni jen my - „domácí“ z Malých Kyšic, ale společně s námi nejvyšší přírodní 
bod kladenského okresu z uvedeného důvodu navštívili také občané z okolních obcí – 
z Chyňavy, Horního Bezděkova, Kyšic, z města Unhoště včetně Nouzova. A je 
potěšitelné, že se mezi námi objevili i občané z Kladna, popř. z dalších vzdálenějších 
míst. Určitě si všichni přáli, aby následující rok byl klidný, prožívaný ve zdraví, 
radostech a míru! Aby naše kroky tak mohly za rok opět vést na toto dnes již 
silvestrovskou tradicí opředené místo! 

Přestože se nepodařilo zjistit kolik „poutníků“ opět již tradičně směřovalo 
k vrcholu Vysokého vrchu před půlnocí, neboť teplota pod nulou mrazu mohla některé 
od výstupu odradit, i v prvních minutách roku 2017 se zde příchod Nového roku slavil, 
a to při pohledu na mnohobarevné světlice, ohlušující petardy a další vymoženosti 
současné pyrotechniky vylétající nebo ozývající se v blízkých i vzdálenějších obcích. 
Můžeme si přát, aby nám i tato oslava, konaná na katastrálním území naší obce, byla 
některým z účastníků popsána; rádi se k ní v Ozvěnách příště vrátíme.                  (oli)    
 
 
Malokyšicko-kladenská osobnost 

  

„Rytíře táhne Jakub Strnad: Že má skvělou fyzičku a najezdí toho na ledě asi 
nejvíc ze všech, to se ví dlouho. Tuto sezonu (v I. hokejové lize) ale Jakub Strnad 

JAKUB STRNAD, SPORTOVEC - HOKEJISTA 

NA VYSOKÉM VRCHU: 
ROZLOUČENÍ S ROKEM „STARÝM“ A PŘIVÍTÁN ROK „NOVÝ“ 



prokazuje, že se také umí ve správný čas trefit do černého. Čtyřiadvacetiletý útočník 
v první polovině základní části možná trochu překvapivě nastřílel nejvíc gólů ze všech 
Rytířů a patří mezi tahouny kladenského týmu. Přejme mu, aby se mu hra i nadále 
dařila, aby vstřelené góly do soupeřovy branky přibývaly, protože v lednu jeho 
mužstvo čekají ještě čtyři domácí utkání, základní část soutěže skončí v polovině 
února. Poté je na programu očekávané play off, ve kterém by mužstvo Kladna nemělo 
chybět, ale jak ukázaly předchozí ročníky, není to úloha vůbec jednoduchá. 

Držme Kladnu, a tím i Jakubovi, palce! Věříme v jeho návrat do české nejvyšší 
hokejové soutěže! (Jen nás snad může mrzet, že v obci nebo na jejím katastru 
nemáme nějaký rybník, aby se mohlo psát, že „i hokejově Jakub rostl u nás - v Malých 
Kyšicích“.)              (podle HC Kladno, Kamelot, leden 2017 – oli) 
 
Z osobností Unhošťska 

 
 
 

Václav Žák (1906-1986) 
 V letošním roce si na Unhošťsku připomínáme dvě „kulatá“ výročí, která se váží 
k naivnímu malíři, rodáku z Kyšic, k Václavu Žákovi. Narodil se před 110 lety – 1. 
listopadu 1906 – a není bez zajímavosti, že ve škole neměl dobrý prospěch, 
především propadal ze psaní a z kreslení! V době, kdy už vlastnil dům na Americe se 
živil sběrem králičích kožek a jeho trojkolka, upravená z jízdního kola, za hlasitého 
vyvolávání: „Kůůůžééé! Kůůůžééé!“ brázdila Unhoští a po jejím okolí. S malováním 
začal až jako šestačtyřicetiletý; byl samoukem, nikdo ho neškolil, proto zůstal „svůj“. 
Maloval na vše kolem sebe, na vše, na co se malovat dalo. Nejdříve vymaloval 
skleněnou verandu u svého domu, potom pokračoval po stěnách i stropech 
v obytných místnostech, jeho pozornosti neušel ani nábytek. Nakonec došlo i na 
venkovní omítky domu. Dnes už jen ti dříve narození pamětníci si vybaví zmiňovaný 
dům na Americe (pod Nouzovem): Příchozímu nebo projíždějícímu padl nejdříve do 
oka plot s plaňkami natřenými každé jinou barvou: červenou, modrou, bílou. Za touto 
trikolorou plotu stál ne obyčejný domek; průčelí hlídal Jan Sladký Kozina, vymalovaný 
s čekanem v ruce. Z boku, na druhé zdi, seděl jakýsi husitský vojevůdce na koni, 
bělouši, prý Kuneš z Bělovic.   

Díky tomu, že Václav Žák zůstal originální, jak se o jeho obrazech uvádí 
v odborné literatuře: „Fantasmagorie se prolínají s prvky všední reality …“, a protože 
stále maloval po svém (převážně olejovými barvami na sklo), od roku 1952 začal i 
vystavovat (v Unhošti, v pražském divadle Na Zábradlí, v klubu Mánes aj.) O jeho 
tvorbu projevila zájem rovněž televize; v jeho domě natočila krátký film s výstižným 
názvem „Dům radosti“. Po televizi se zde objevili filmaři z Barrandova: točili film podle 
literární předlohy Bohumila Hrabala „Bambini di Praga“. Dnes již zapomenutý naivní 
malíř Václav Žák zemřel ve svém domě před 30 lety, jeho výtvarné práce však vlastní 
nejen Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti, ale i Národopisné muzeum v Praze 
a Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, která je proslulá svými 
sbírkami především naivního umění.                                                         (oli)                                                                                                    
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