
 
Komentář     
 
 

  
„O Silvestra – 31. prosince – se ve 24.00 hodin skončil rok 2017 a 

v kalendářích, na displejích telefonů, počítačových obrazovkách i jinde se objevila 
nová číslice. Někteří z malokyšických občanů, ale i z občanů nejen okolních obcí 
tradičně oslavili na vrcholu našeho Velkého vrchu příchod Nového roku – roku 2018. 
Lesní ticho bylo v uvedenou chvíli naráz přehlušeno petardami, odpalovanými na 
návsích a v ulicích níže položených obcí, mnohobarevné světlice křižovaly oblohou, 
prskajíce na ní vytvářely obrazce všemožně zářících, až neskutečných podob.  
 Někteří z diváků této noční scenérie si i zde na vrcholu připili na štěstí a zdraví 
v přicházejícím roce, přáli si, aby probíhal v klidu, v míru, k radosti všech, a to nejen 
těch žijících v obcích na Unhošťsku. Málo kdo si však uvědomil, stojíce na nejvýše 
položeném přírodním bodě kladenského okresu, že i tudy procházely věky. Vrch byl 
vymodelovaný do současné podoby před sedmdesáti miliony lety, během druhohor, 
kdy jeho buližníkové kamýky a suky omývalo a následně i zalilo moře. Když moře 
ustoupilo, asi trvalo dlouho, než nejen vzniklé roviny a stráně porostly bujnou 
vegetací, ale již v poměrně „mladé“ době na svět přišel člověk. Přišel, aby svět svojí 
činností přetvářel, zdokonaloval, ale i ničil.  
 Koncem devatenáctého století, jakož i v prvních desetiletích století dvacátého 
se buližník, tmavě modravě šedá tvrdá hornina, ze které se především Velký vrch 
skládá, využíval jako stavební kámen při dláždění ulic, vyráběl se z něj štěrk na 
silniční drť. Díky četným kamenným lomům tak mnohá přírodní lokalita tehdy změnila 
svůj vzhled. Buližník Velkého vrchu – naštěstí – k těmto účelům využíván nebyl; ležel 
stranou tehdejšího stavebního ruchu, zůstal ušetřen. A my si teď v naší době přejme, 
aby ho náhodně neobjevil, a od někoho za „dobrý“ peníz nekoupil nějaký cizácký 
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podnikatel! Buližník nemá nic společného s lávou, s čedičem, proto jsou mylné 
informace o tom, že náš vrch býval doutnající sopkou. To jen projíždějící formani 
v dřívějších dobách ze svých nákladem naložených vozů vídávali, kterak v dáli se nad 
Velkým vrchem objevuje kouřová clona, a potom o ní vyprávěli doma nebo ve 
vzdálenějších hostincích …, a mýtus byl na světě! Víme, obzvláště my v Malých 
Kyšicích, že se jednalo o těžký dým z četných milířů, které poskytovaly dřevěné uhlí 
pro hamry nebo později i pro hutě. A díky uhlířům, dřevorubcům i dalším lesním 
dělníkům povstaly doslova „z popela“ naše kyšické Chaloupky, časem proměněné 
v nynější moderní obec. Ta si neopomíná doby svého založení připomínat ani ve 
svém znaku, a to třemi černými milíři v podobě trojvrší.  
 Vrchol Velkého vrchu bezesporu zabrali Keltové, národ, který předurčil české 
kotlině jméno: Bohemia. Teprve až v roce 1961 archeolog dr. Zdeněk Peřina na tomto 
vrcholu objevil hradiště; jeho nález v 80. letech minulého století na základě odborného 
výzkumu potvrdil přední český znalec a specialista na keltské období, archeolog PhDr. 
Jiří Waldhauser, CSc. Ano, strážné hradiště zde v běhu 5. – 3. století před naším 
letopočtem mělo stát. Mělo však mít jen strážní, pozorovací význam, proto nevěřme 
všem těm bulvárně popisovaným zprávám „historiků - vtipálků“, kteří se čtenáři snaží 
barvitě vylíčit: „… kterak zde zuřil požár, když se přes náspy drali do hradiště 
nelítostní dobyvatelé.“ Skutečně ještě nikdo nikdy neprokázal, že by se na vrcholu 
Velkého vrchu bojovalo, že by zde skryty v zemi zůstaly úlomky z mečů a kopí, že by 
se zde našly úlomky šípů ať dobyvatelů nebo obránců hradiště. Ba i nálezy známých 
keltských duhovek zde postrádáme!  
 Vystupujeme-li, a nejen o silvestrovské noci, na Velký vrch, tak pod sebou 
vidíme, spíše pro mlhu a především pro hustou tmu jen tušíme, rozkládající se 
krásnou českou krajinu. A bez ohledu, zda jsme místními – z Malých Kyšic nebo 
okolními – z Chyňavy, Bratronic, či Horního Bezděkova, tak ve dne viditelné vlnící se 
zelené koberce, zde začínajících křivoklátských lesů, anebo rozprostřené lány 
úrodných polí, v dnešní době často osazované křiklavě žlutě kvetoucí řepkou, nám 
říkají, že právě tady, tady někde v okolí Velkého vrchu jsme doma! Proto jsme povinni 
si tento domov udržovat, pečovat o něj, chránit ho. Na toto vše si vzpomeňme, toto 
vše si připomeňme právě při výstupu a potom i při pohledu do okolní krajiny, a to i 
v čase, kdy sem – na Velký vrch, správě úředně označený přívlastkem Vysoký, 
vystupujeme i mimo připomenutí si Nového roku!   

Miroslav Oliverius, kronikář obce                                                                                                       
 

   
Zprávy z radnice  
 

POPLATKY NA ROK 2018. Termín pro úhradu poplatků je stanoven 
od 1. ledna 2018 do 31. března 2018. 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 mírně vzrostl – viz ceny dále. 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 1 980,- Kč 
Zelená 1 x týdně v zimě, 1 x  za 2 týdny v létě 1 570,- Kč 
Žlutá 1 x za 2 týdny 1 050,- Kč- 
Bílá měsíční 485,- 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 2017 
za známky pro rok 2018.  
Známky z roku 2017 jsou platné do 31. ledna 2018. 
Svoz 1 x za 2 týdny (žlutá známka) je realizován v liché týdny (první svoz je                
1. 1. 2018). 
Měsíční svoz je v roce 2018 realizován v následujících termínech: 1. 1., 29.1., 26. 2., 
26. 3., 23. 4., 21. 5., 18. 6., 16. 7., 13. 8., 10. 9., 8. 10., 5. 11., 3. 12., 31. 12. 

Poplatek za svoz bioodpadu (hnědá známka) – přímý svoz odpadů rostlinného 
původu z domácností probíhá v období od dubna do října vždy 1 x za 14 dní (každé 
úterý v sudých týdnech) a výše poplatku je stanovena dle velikosti nádoby. Obec 
přispívá na polovinu poplatku. Po započtení příspěvku obce činí poplatek za 120 l 
nádobu 350,- Kč za sezónu a za 240 l nádobu 450,- Kč za sezónu. Poplatek zahrnuje 
nájem nádoby a vývoz odpadu. Po zaplacení poplatku budou občané vyzváni 
k vyzvednutí nádoby na svoz  na obecním úřadě. 
Variabilní symbol: 1337, specifický symbol: číslo domu.       (kuj) 
 
Od roku 2018 nastává změna ve sběru ŽELEZNÉHO ODPADU. Nově bude kontejner 
na železo, umístěný ve sběrném místě u ČOV, přístupný od března do konce 
listopadu, a to každou první sobotu v měsíci od 15.00 do 16.00 hodin. Přístup ke 
kontejneru lze rovněž umožnit po předchozí domluvě na obecním úřadě.        (kžp) 
 
VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY bude probíhat v pátek 12. ledna 2018 od 
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební 
místností v obci Malé Kyšice je kancelář obecního úřadu na adrese Míru 72. Voličem 
je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby dosáhl věku nejméně 
18 let. Hlasovací lístky s informacemi o způsobu hlasování obdrží voliči do svých 
poštovních schránek nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Případné druhé kolo volby 
prezidenta se uskuteční v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 
27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.          (mal) 
 
 
 
 

Během roku 2017 se do naší obce narodili tři občánci: 
 

- dne 12. května 2017 Michaele Markové a Otakaru Plzákovi syn Otakar, 
- dne 4. listopadu 2017 manželům Ivě a Pavlu Šavarovým syn Filip, 
- dne 18. listopadu 2017 manželům Veronice a Janu Kunovým syn Jan. 

 
Rodičům blahopřejeme a novorozencům přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti 

v životě.            (skk) 

VÍTÁME MEZI NÁMI 



Z osobností Unhošťska 
 
 

 
Josef Koutník (1928-1992) 

     Jmenovaný by se dne 4. ledna 2018 dožil 90 let. Byl rodákem z Dobříkova na 
Domažlicku. Absolvoval zemědělskotechnickou školu, původním povoláním 
rostlinolékař. Na Unhošťsku bydlel v Braškově, kde v té době aktivně působil jako člen 
myslivecké společnosti. Potom se s rodinou přestěhoval do Unhoště. Než bude 
uvedeno, jak se promítl do života naší obce, musíme se vrátit do roku 1985. V tomto 
roce na úrovni státních, ale i stranických orgánů, probíhala jednání ohledně integrací 
obcí. V okrese Kladno byly nakonec se souhlasem dotčených měst a obcí realizovány 
jen dvě integrace. Od 1. ledna 1986 se sloučila obec Čelechovice s městem Stochov 
a naše obec se sloučila, byla integrována k městu Unhošti, které se tak začalo skládat 
ze tří částí: z Unhoště, Svárova a Malých Kyšic. Při té příležitosti byly na ustavujícím 
plenárním zasedání unhošťského MěNV, konaného dne 16. ledna 1986, doplněny 
některé jeho orgány o stávající malokyšické poslance. Předsedou MěNV Unhošť byl 
potvrzen původní předseda MěNV Josef Koutník, kandidát KSČ. Z takto zastávané 
funkce byl i čelným představitelem státní správy pro městskou část Malé Kyšice; zde 
tehdy v podobě „prodloužené ruky MěNV“ začal působit občanský výbor. Funkci 
uvolněného předsedy MěNV Josef Koutník zastával do roku 1988, kdy ze zdravotních 
důvodů odstoupil. Zemřel dne 24. února 1992 v kladenské nemocnici ve věku 64 let.  
 
 
 

  František Bakule (1877-1957) 
Během minulého roku se naplnila dvě „kulatá“ výročí: 140 let od narození a 60 

let od úmrtí významného českého pedagoga Františka Bakuleho, který se krátce 
promítl okresem Kladno. Jmenovaný se narodil 18. 5. 1877 v Lidmovicích v selské 
rodině. Studoval na gymnáziu v Písku, následně vystudoval učitelský ústav v Příbrami. 
V roce 1877 nastoupil na školu ve Vrapicích. V roce 1898 byl přeřazen na školu do 
Družce. Zde založil jak školní satirický časopis, tak „svůj“ první dětský pěvecký sbor. 
Po nástupu na školu v Malé Skále v r. 1902 se nemohl smířit se silně rozšířenou 
dětskou prací a alkoholismem, proto ve svém bytě pro žáky zavedl „klub“, ve kterém 
děti mohly po škole trávit volný čas. V roce 1912 odešel do nově otevřeného 
Jedličkova ústavu v Praze. I zde pro své pokrokové, tehdy „nepřijatelné“, způsoby 
výchovy mládeže ztratil nejdříve místo ředitele ústavu a následně i místo ředitele 
výchovného oddělení. V roce 1918 tak s ním z ústavu odešly i postižené děti. 
Z podpory červeného kříže zakoupil Bakule dům v Mozartově ulici v Praze 5, který se 
tak stal sídlem nového ústavu. V roce 1933 Bakule musel pro nemoc ukončit svou 
pedagogickou činnost, jeho ústav byl zrušen a budova prodána v dražbě. Bakulovy 
pedagogické zásady měly ohlas za hranicemi republiky, především ve Francii; u nás 
byly znovu objeveny až po roce 1989. Jejich cílem bylo „buzení a rozvinutí vloh 
v postiženém dítěti v takové míře, aby bylo se jednou schopno živit vlastní prací“. 
Bakule se stal také světoznámým jako zakladatel a dirigent tzv. „Bakulových 
zpěváčků“, pěveckého souboru, složeného z postižených dětí. Jeho život se naplnil 
15. ledna 1957 v Praze. V roce 1967, při příležitosti 90. výročí jeho narození, mu obec 
Družec odhalila bustu, dodnes stojící před vchodem do tamní školy.                      (oli) 
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