
 
Komentář     
 
 
  

Neodvratně se blížíme k začátku měsíce 
října, ve kterém se v České republice budou 
konat komunální volby. V celostátních 
sdělovacích prostředcích se objevila jména obcí: 
Děkov, Kadlín, Kluky, Litichovice a Roblín. Pět 
obcí, které mají toho času společného 
jmenovatele: „V říjnových volbách se v těchto pěti 
středočeských obcích volit nebude; místní 
nechtěli kandidovat!“ Nepřipomíná nám to něco? 
Vzpomeňme na komunální volby v říjnu roku 
2006. „Tenkrát“ také žádná volební strana 
nepodala svoji kandidátní listinu, proto se „u nás“ 

volby nekonaly, až ministr vnitra vyhlásil dodatečné volby, takže skoro půl roku jsme 
byli bez obecního zastupitelstva, bez starosty … a v Malých Kyšicích „vládl“ 
ministerstvem vnitra jmenovaný správce v podobě pracovnice tohoto rezortu.  

Stojíme před začátkem dalšího volebního období a z registračního místa – pro 
naši obec určený Městský úřad v Unhošti – byla potvrzena zpráva, že v zákonem 
stanoveném termínu do našeho volebního obvodu podala k zaregistrování volební 
listinu jen jedna, v posledních volbách zvítězivší, volební strana – Sdružení 
nezávislých kandidátů Malokyšická volba.  
 Na základě takto podané informace mnozí z nás už jen mávnou rukou 
s odůvodněním: „Formálnost! Není co ovlivnit, proč tedy jít volit?“ Ale ona to tak není 
docela pravda. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 27. června 2018 
jednomyslně s přihlédnutím k velikosti obce a k počtu zde k trvalému pobytu 
hlášených obyvatel stanovilo pro volební období 2018-2022 počet sedmi zastupitelů 
do zastupitelstva obce v Malých Kyšicích. Na kandidátce Malokyšické volby je 
seřazeno devět kandidátů, proto právě „naše“ preferenční hlasy mohou rozhodnout, 
kdo nás bude v tomto novém volebním období zastupovat, kdo bude v obci zajišťovat 
sociální politiku, kulturu, školskou problematiku, ale i kdo nás bude zastupovat 
navenek z místa starosty nebo jeho zástupce.   
 Ona, mezi námi zjednodušeně řečeno, není žádná slast „sedět na radnici“, a to 
obzvláště právě v křesle starosty nebo jeho zástupce. Ano, kompletní zastupitelstvo 
se usnáší, rozhoduje, ale v dnešní administrativně přebujelé době se svou kůží na trh 
jdou především oni dva! Přiznejme si, že lidi toho času od kandidatury na člena 
zastupitelstva obce odrazuje především jejich pohodlnost, jakož i složité 
zákonodárství. Připomeňme si jen „přísný“ zákon o střetu zájmů! Odpovědnost trestně 
a majetkově právní, a potom to „svlékání do naha“ starosty potažmo místostarosty; 
přiznávání příjmů, majetku ve veřejném rejstříku. A starat se o věci veřejné je 
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především práce s lidmi. Je potřeba kolikrát rozhodovat a nelze se zavděčit všem (i na 
malé obci bez ohledu na to, zda se jedná o souseda nebo ne-souseda, místního 
občana nebo chataře). Jen devět malokyšických kandidátů se tedy přičiňuje o to, aby 
jméno Malých Kyšic letos při komunálních volbách nemělo společného jmenovatele s 
Děkovem, Kadlínem, Kluky …, proto si zaslouží, abychom je ve dnech 5. a 6. října t. r. 
přišli podpořit!                                                                                          

Miroslav Oliverius  
 
   

Zprávy z radnice  
 

 
V srpnu tohoto roku byl za plot vedle 
vrat do sběrného místa u ČOV Malé 
Kyšice umístěn sud, do kterého je 
možné odkládat DROBNÉ KOVOVÉ 
ODPADY (např. nápojové plechovky, 
konzervy aj.) i mimo otevírací dobu 
sběrného místa.      (kžp) 
 
Upozorňujeme majitele psů, že dle obecně závazné 
vyhlášky obce č. 1/2008, kterou se stanovují pravidla 
pro POHYB PSŮ na veřejném prostranství v obci 
Malé Kyšice je majitelům dána povinnost mít psa 
vždy na vodítku. Zároveň podotýkáme, že do 
prostoru volnočasového areálu je vstup se psy 
ZAKÁZÁN.                   (kuj) 
 
Společnost ČEZ Distribuce, a. s. upozorňuje dle ust. 

§ 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, vlastníky a uživatele 
pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné 
pásmo, na POVINNOST ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ a jiných porostů 
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Při 
ořezu je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost od vodičů dle ČSN EN 50110-1. Bližší 
informace k ořezu jsou uvedeny na úřední desce obce.        (kuj) 
 
Svoz VELKOOBJEMOVÉHO a NEBEZPEČENÉHO ODPADU proběhne v neděli   
28. října 2018. Zároveň bude před ČOV Malé Kyšice jednorázově přistaven i 
kontejner na svoz BIOODPADU. Svoz probíhá od 9.00 hodin do naplnění kontejnerů 
(nebo nejpozději do 12.00 hodin). V 9.00 hodin bude před vstupem do prostoru ČOV 
sraz dobrovolníků, kteří by se rádi zapojili do úklidu okolí obce. Na místě obdrží pytel 
na odpad a instrukce k úklidu. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají!    (kžp) 
 
Po dostavbě in-line dráhy došlo koncem srpna i na BUDOVÁNÍ TECHNICKÉHO 
ZÁZEMÍ – přístřešku se skladem u in-line dráhy. Ten má sloužit k pohodlnému přezutí 
bruslařů nebo k relaxaci a odpočinku během bruslení. Celý projekt in-line dráhy včetně 
technického zázemí byl částečně financován z prostředků Středočeského kraje, 
peněžním darem Letiště Praha, a. s. a z vlastních zdrojů obce.                (kuj) 
 
Do obecních ZTRÁT A NÁLEZŮ přibyly v červnu po konání dětského dne následující 
předměty: 1 dívčí kšiltovka, 1 chlapecká kšiltovka, 1 mikina, 1 lehká bunda. Následně 
bylo v obci nalezeno malé růžové třpytivé pouzdro. Vlastníci se mohou o své věci 
přihlásit v úředních hodinách na obecním úřadě.       (mal) 
 
 



 
 
 

Volby do zastupitelstva obce Malé Kyšice proběhnou ve volební místnosti 
v budově Obecního úřadu v Malých Kyšicích (ul. Míru č.p. 72) v pátek 5. října 2018 
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.  

Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. Voličem může 
být rovněž státní občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému 
nebo přechodnému pobytu. Občan jiného členského státu Evropské unie může 
hlasovat pouze za podmínky, pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu 
voličů.  

V obci Malé Kyšice je voleno sedm členů zastupitelstva.  
Konkrétní způsoby hlasování budou uvedeny v sadě hlasovacích lístků, které 

voliči obdrží do své poštovní schránky nejpozději v úterý 2. října 2018. Upozorňujeme, 
že hlas je neplatný, pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku volební stranu ani 
žádného kandidáta, lístek nevloží do úřední obálky nebo ho přetrhne. 

V komunálních volbách je možné hlasovat jen v obci, kde je volič přihlášen 
k trvalému pobytu. Není tak možné hlasovat na zastupitelských úřadech či 
konzulátech. Pro uvedené volby se nevydávají voličské průkazy.    (mal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 

Dne 24. června t. r. oslavila své 85. narozeniny paní Marta Kaňková z ulice 
Spojovací v Malých Kyšicích. Oslavenkyni přejeme k tomuto významnému životnímu 
jubileu hodně zdraví a životního optimismu do dalších let.     (skk) 
 
Z pera našich čtenářů 
 
 
 

Mým dlouholetým přáním bylo vidět východ Evropy i Asie – především Sibiř, 
Bajkal, Vladivostok; navštívit místa, po kterých putovali v letech 1914-1920 
českoslovenští legionáři a s nimi i můj děda, malokyšický rodák, Karel Anýž1). Jen 
cesta vlakem dává možnost uvědomit si vzdálenost, či délku této cesty z Moskvy do 
Vladivostoku.  

P O Z V ÁN K A 
 

V zastoupení obce MALÉ KYŠICE si dovoluji pozvat všechny malokyšické 
spoluobčany na 24. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, 

které se bude konat v restauraci „LIKA“ v Malých Kyšicích 
ve středu dne 26. září 2018 od 18.00 hodin. 

*  *  * 
Zahájení * Změna rozpočtu roku 2018 * Podání žádosti o dotaci ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury na dostavbu chodníku v Hlavní ul. * Návrh na usnesení * 

Různé a diskuse * Závěr 
Jan Kuna, starosta obce 

BLAHOPŘEJEME 
 

PO STOPÁCH ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁŘŮ 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE MALÉ KYŠICE 



Po domluvě s několika přáteli, po přípravě a zajištění všech náležitostí jsme 
dne 1. června 2018 odletěli do Moskvy. Dvanáctimilionová metropole nás překvapila 
dobře fungující sítí metra, snahou o udržení pořádku, vyloučením alkoholu z veřejných 
prostranství ad. Třetí den našeho zdejšího pobytu jsme nastoupili do dálkového vlaku 
s cílovou stanicí Vladivostok. Celá transsibiřská magistrála měří přes devět tisíc 
kilometrů a je nejdelší železniční tratí na světě. Vagóny byly čisté, klimatizované, 
pobyt ve čtyřmístném kupé, upraveném i pro spaní, prostorově připomínal život 
v ponorce.  

Za první zastávku jsme si zvolili Jekatěrinburg, milionové město s moderní 
výstavbou, ležící na hranici Asie s Evropou. Zde jsme na místním Michajlovském 
hřbitově navštívili českým ministerstvem obrany nově vybudovaný památník. 
Připomíná 356 čs. legionářů pohřbených v místě a v okolí. V celé ruské federaci se 
nachází okolo 300 lokalit s hroby padlých nebo zemřelých krajanů. Kromě 
Krasnojarsku a Vladivostoku byla ostatní místa vlivem času, vandalismu nebo i na 
příkaz stranických orgánů zničena. Teprve v roce 2007 došlo k zahájení jednání 
s ruskou stranou o řešení této pietní věci.  

Naše cesta dále pokračovala do Irkutska. Střed města již připomínal 
nefalšovanou Asii. Okrajové čtvrti města jsou převážně moderní a upravené. U jezera 
Bajkal, vzdáleného 70 km od města, jsme strávili dva dny, projeli po části staré trati 
podél jižního pobřeží (po tzv. Krugobajkalce). Jedná se o světově unikátní železniční 
architekturu s desítkami tunelů, mostů, nadjezdů. Výstavba tohoto unikátního díla 
probíhala již v letech 1899-1905. Pro nás (suchozemce) je tato část Bajkalu výjimečná 
tím, že právě zde došlo k jediné lodní bitvě2) v našich dějinách, protože v roce 1918 
bylo možné toto velké jezero „překročit“ pouze lodí, neboť o tunely na trati se bojovalo. 
V Irkutsku jsme vyhledali místo původního hřbitova našich legionářů. V současnosti se 
v této lokalitě nachází dětské hřiště a okolní zástavba … 

Další pokračování naší cesty vedlo podél pobřeží Bajkalu malebnou krajinou do 
města Čita a následovala kvanta ujetých kilometrů přes lesy a kolem řek na dálný 
východ, směrem na Chabarovsk. Srovnáme-li venkov podél magistrály na východ od 
Moskvy, ten vypadá nevábně: dřevěné vesnice s polorozpadlými domky, vraky aut 
všeho druhu, volně poházené odpadky apod. V asijské části je potom venkov 
upravenější. Obdělávané půdy jsme zde mnoho nezaznamenali; tamní zemědělská a 
pěstitelská sezóna je pozdní; na počátku června na polích ještě nic nerostlo, na 
zahrádkách se vyskytovaly první náznaky budoucí úrody. Během celé cesty se k nám 
Rusové chovali přátelsky a snažili se nám i pomoci. Ubytování jsme volili nižší cenové 
kategorie, ale i na naše poměry bylo slušné. Ceny potravin i služeb (mimo Moskvu) 
pro nás byly přijatelné. 

Cílem naší cesty, jak jsem již uvedl, bylo přístavní město Vladivostok. Zde 
také před sto lety končilo putování našich legionářů. Na místním Mořském hřbitově 
leží více jak 200 Čechů a Slováků, kteří do roku 1920 zde zemřeli před uskutečněním 
lodních transportů domů. Původní zachovalý památník je péčí české strany nově 
opraven. Vladivostok leží na členitém pobřeží Japonského moře. Spousta pomníků 
zde připomíná tradice ruského válečného i obchodního loďstva. A zde i naše dlouhé 
putování skončilo; následovala již jen devítihodinová cesta letadlem nad nekonečnými 
prostory severní Sibiře do Moskvy a potom přestup a dvouhodinová cesta do Prahy. 
Splnilo se mi tak dlouholeté vysněné přání! 

Vracím-li se ve vzpomínkách k tomuto „nekonečnému“ putování, zůstává ve 
mně údiv nad rozlohou ruské země. Ale ani po jeho absolvování si nemohu vybavit 
pocity těch, kteří po magistrále se zbraní v ruce putovali před sto lety. Vždyť oni za 
dramatických okolností po několik let jeli stále jen opačným směrem od domova!                                         

      Jaroslav  Anýž 



Poznámky: 1)Anýž Karel, ruský legionář, nar. 18. 9. 1894 v Malých Kyšicích, syn Josefa 
Anýže. Zedník. Do války narukoval s 8. zeměbr. plukem. Zajat 20. 3. 1915 v Karpatech. Do 
legie zařazen dne 20. 8. 1917. Svobodník 6. pluku 2. roty. (Vojenský historický archiv Praha, 
KLEG č. 710829 (8 fol.). Zemřel 25. 5. 1975.  
2)Námořní bitva čs. flotily. Došlo k ní v srpnu r. 1918 na jezeře Bajkal v boji o pobřežní 
horské soutěsky držené bolševiky. Unikátnost „námořní“ bitvy loďstva ryze suchozemského 
státu, navíc loďstva ukořistěného nepříteli. Operace proběhla pod velením plukovníka Radoly 
Gajdy; v září 1918 povýšen na generálmajora, v této hodnosti dobyl Jekatěrinburg.  
 
Z minulosti obce 
 
 
 

Dne 4. ledna 1920 se v Malých Kyšicích za přítomnosti 40 členů a členek 
konala valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol, která zhodnotila sokolskou činnost 
za předcházející rok 1919. Ze zprávy jednatele vyplynulo, že se členstvo pravidelně 
zúčastňovalo v dobrém počtu na veřejných vystoupeních, na okrskových nácvičných 
hodinách, při sázení lípy Svobody v obci dne 18. 5. 1919; za všechna tato vystoupení 
se jmenují okrsková cvičení v Doksech a v Dobré, jakož i okrskové cvičení 
v Bratronicích a také zájezd členstva do Mostu. Během sledovaného roku se konalo 
celkem 14 schůzí – z toho jedna ustavující hromada, 10 výborových a 3 schůze 
členské, při nichž byla návštěva vždy „dobrá“. Činných členů bylo 18 (jeden člen 
vyloučen „pro nekonání povinností“), činných členek 11. Přispívajících členů 17 a 
přispívajících členek 9. Při TJ ustaven dorost mužský v počtu 9 členů, „ženský se 
nestává“, žactva: 24 hochů a 20 děvčat. Mezi odebíranými časopisy se jmenují: Župní 
věstník, Věstník Č.O.S., Sokol, Sokolice, Beseda Sokola, pro žactvo odebírán časopis 
Skřivánek. Účty byly shledány v pořádku. Knihovna čítala 18 výtisků zábavných, 15 
poučných a 13 svazků knih odborných. Cvičební nářadí evidováno v hodnotě 2 457,59 
K.  

Při volbách došlo ke zvolení do funkcí: starostou Václav Štěpánek, 
místostarostou Václav Horák st., náčelníkem Jindřich Šefčík, náčelnicí Růžena 
Čermáková, za členy výboru: Karel Pinkner, Jaroslav Štětka, Adolf Puchold, Břetislav 
Ploch, Václav Šmíd st., Jan Horák st., Karel Šíma a Josef Vydra st. Za náhradníky 
zvoleni: Josef Pinkner, Antonín Štětka, Božena Štětková, Josef Horák ml., revizory 
účtů Jan Horák ml., Josefa Štětková, Ludmila Šefčíková. Zástupci v župě: Karel 
Pinkner a Václav Štěpánek. Vzdělavatel: Jaroslav Štětka, do branného výboru 
Břetislav Ploch. Valná hromada přijala jednomyslně návrh na zvýšení příspěvku pro 
vydržení kočovného cvičitele, „protože jest nám cvičitel nutně potřeba“.         

         (Pokračování příště – oli)        
 
Zajímavost z Unhošťska 

 
 

 

Malokyšičtí usedlíci vědí, malokyšičtí novodobí možná již i tuší, kde se říká „U 
Antoníčka“. Na konci Březovky, v místech, kde začínají první nouzovská stavení, při 
lesní cestě vlevo je na kmenu smrku přibit obraz sv. Antonína. Na plechovém 
podkladu 40 x 68 cm, do dřevěného rámu zasazen, chráněn do kulata z plechu 
vytvarovanou stříškou pokračující do rovněž plechových boků, se nachází dnes již 
poměrně časem zašlý, přibližně půl metru vysoký, obraz světce s jezulátkem. Pozorný 
návštěvník tohoto místa nalezne  v dřevěném rámu vyrytý, toho času také již hůře 
čitelný text: „Zde trávil s rodinou (svou?) šťastné chvíle pan Antonín Houžvička, 

OD INSTALOVÁNÍ LESNÍHO OBRAZU SV. ANTONÍNA 
UPLYNULO 75 LET 

ČINNOST MALOKYŠICKÉ TJ SOKOL V ROCE 1919 



obchodník z Kladna, 10. IX. 1943“. Lze tedy předpokládat, že v uvedený den na toto 
místo byl popsaný obraz pověšen (?).      

Bylo-li tomu skutečně tak? Než si odpovíme, nejdříve si jmenovaného 
kladenského obchodníka představme: Podle policejní přihlášky (uchované ve fondech 
SOkA v Kladně) se narodil 3. 3. 1878 v Dobrovicích (okr. Mladá Boleslav). Dne        
17. 8. 1907 se na Vinohradech oženil s Emilií, roz. Jiráskovou, nar. 24. 11. 1885 
v Neveklově (okr. Benešov). Do Kladna manželé měli přijít v listopadu 1907, ale 
úřední přihlášení na kladenskou adresu: Masarykova, č.p. 290 je doloženo až k roku 
1922. V tomto roce je Antonín Houžvička v adresáři města Kladna označen dodatkem: 
„Pletárny trikového zboží a punčoch“. Manželé 
Houžvičkovi s určitostí v Kladně bydleli již od 
roku 1907, protože se jim zde následně 
narodily všechny tři jejich děti: Božena 28. 9. 
1908, Terezie 8. 4. 1910 a Antonín 17. 8. 1919. 

A nyní odpověď k nouzovskému obrazu 
sv. Antonína. Nedohledáno, že by na Nouzově 
Houžvičkovi vlastnili nějakou nemovitost. Jen z 
textu uvedeného u zdejšího obrazu víme, že 
zde s rodinou A. Houžvička trávil šťastné 
chvíle, proto se jen dohadujeme: „Z iniciativy 
koho mělo dojít k pověšení obrazu?“ Na pomoc 
si opět vezmeme policejní přihlášku, ta 
prozrazuje, či podává ještě jednu informaci: 
Dne 10. 9. 1943 Antonín Houžvička zemřel 
v kladenské okresní nemocnici. Je tedy patrno, 
že obraz sem byl pověšen až po jeho úmrtí. 
Připomeňme si, že rodina byla věřící; hlásila se 
k římskokatolickému vyznání. Snad i proto sv. 
Antonín byl jmenovanému ne-li patronem, tak 
jmenovcem. Ostatně toto jméno bylo u Houžvičků jménem tradičním; víme již, že syn 
se jmenoval Antonín, ale Antonín se také jmenoval i otec zemřelého. S nastupujícími 
léty se obraz sv. Antonína u Nouzova propadá v zapomnění a i v samotném Kladně 
dnes málokdo ví, kdo to byl Antonín Houžvička, ve třicátých letech známý místní 
obchodník s pleteným zbožím, do jehož rodiny se přiženili: v r. 1930 Ludvík Kašpárek, 
podplukovník v Praze a v r. 1931 MUDr. Jaromír Jiroutek, lékař v Kladně. O synu 
Antonínovi, kterému by v příštím roce bylo sto let, nebylo nic bližšího zjištěno. 
Pravděpodobně manželka nebo někdo další z výše jmenovaných příbuzných zde 
nechal obraz pověsit? Možná někdo ze čtenářů toto připomenutí ještě doplní.                                         
                    (oli)  
 
Rozluštění hádanky z prázdninového čísla Ozvěn. Synové se o sudy s vínem 
rozdělili takto: Syn „A“ dostal právě tak jako syn „B“ – to je 3 plné sudy, 3 prázdné 
sudy a 1 poloplný sud. Syn „C“ obdržel zbytek – to je 1 plný sud, 1 prázdný sud a 5 
poloplných sudů.                                                                        (oli)  
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