
 
Komentář                        
 
 

V neděli - 27. listopadu t.r. - jsme rozsvítili první svíčku na adventním věnci. 
Vánoce i jejich tradiční kouzlo se nezadržitelně blíží. Vlastní „advent“ je také obdobím 
velkého očekávání a především věřící nám potvrdí, že v této době by si lidé měli dát 
do pořádku jak své svědomí ve vztahu k druhým, tak by měli kolem sebe šířit naději a 
radost. Asi namítnete, že v dnešní době je adventní čas spíše jen symbolicky 
předvánoční; je plný shonu za nákupy dárků, je i plný nervózních lidí. A tak vám přeji, 
aby vám, moji milí spoluobčané, čtenáři Ozvěn, advent nastavil tu svoji druhou – 
přívětivější tvář: Nechť je pro vás časem ztišení, klidu, rozjímání a toužebného 
očekávání Vánoc! 

Píši tyto řádky v době, kdy se už na Staroměstském náměstí rozsvítil překrásný 
smrk, pocházející od nás - z Poteplí. Letos ho zdobí na padesát tisíc světýlek, 
půlmetrové zlaté dukáty, trubice s padajícím sněhem, trumpety s červenými 
vlaječkami a královským jablkem na špici. Na jeho rozsvěcení se v začínajícím 
adventu prý přišlo nebo přijelo do Prahy podívat více jak 15 tisíc dospělých i dětí. 
Smrk je ozdobou míst, kudy šly české dějiny; promítaly se zde události truchlivé, které 
potom střídaly události plné radostí a víry v lepší budoucnost. I my si přejme, ať v tom 
našem budoucnu, které začne s půlnočními údery hodin, vyzváněním zvonů i četnými 
petardami o Nový rok, je nám všem dobře! Nechť po celý příští rok prožíváme jen 
chvíle spokojenosti a štěstí! Nechť nás neopouští dobrá nálada a především pevné 
zdraví! Věřím, a budu rád, když někteří z vás - mých spoluobčanů - přijmou pozvánku 
naší obce a společně se mnou a s dalšími zastupiteli se sejdeme v sobotu                
31. prosince 2011 „přesně v poledne“ na vrcholu Vysokého vrchu. Zde – také již 
tradičně – připijeme jak na šťastný Nový rok, tak i na vše, co si v tomto budoucím roce 
budeme přát prožít! Připijeme i na další rozkvět naší „malé“, ale malebné obce – na 
Malé Kyšice! 

Na setkání s vámi, a to nejen na Vysokém vrchu, ale i během 2012. roku 
se těší 
                                                                                                  Jan Kuna, váš starosta 
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Členové zastupitelstva naší obce si dovolují pozvat všechny její občany i další 
zájemce na tradiční 

 
SILVESTROVSKÉ  SETKÁNÍ  NA  VYSOKÉM  VRCHU. 

 
Výstup dne 31.12. 2011 individuálně tak, aby si všichni zájemci mohli v pravé 

poledne (ve 12,00 hodin) připít na blížící se Nový rok 2012. 
Doporučuje se: vzít si sebou šampus na přípitek a špekáčky na opečení; oheň bude 

zajištěn. Předpokládáme, a budeme rádi, když se společně s námi tohoto setkání také 
zúčastní občané z Horního Bezděkova a z dalších okolních obcí. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zprávy z radnice                                    
POPLATKY v roce 2012 je možné hradit od 2. ledna 2012 do 29. února 2012 jedním 
z následujících způsobů:  
- v hotovosti v úředních hodinách (pondělí 15,00 - 17,00 hodin, středa 16,00 - 18,00 
hodin) na obecním úřadě, 
- bezhotovostním (bankovním) převodem na účet č. 26726141/0100, 
- složenkou (k dostání na obecním úřadě). 
Poplatek za psa: výše poplatku činí 70,- Kč za jednoho psa (v objektu s č.p. nebo č. 
ev.), za každého dalšího psa se poplatek zvyšuje na 140,- Kč.   
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 1 790,- Kč 
Zelená 1 x týdně v zimě, 1 x  za 2 týdny v létě 1 450,- Kč 
Žlutá 1 x za 2 týdny    950,- Kč 
Modrá 1 x týdně v zimě    950,- Kč 
Jednorázová Dle potřeby plátce, minimální počet: 10 známek 50,- Kč/1 ks 

Variabilní symbol: 21113722, specifický symbol: číslo domu. 
Poplatek za stočné: UPOZORNĚNÍ! Pro rok 2011 došlo ke zvýšení poplatku na 
950,- Kč za osobu v domácnosti. Poplatek se hradí zpětně – vždy za uplynulý rok. 
Variabilní symbol: 21112321, specifický symbol: číslo domu.      (kuj) 
 

Čistírna odpadních vod. Na základě usnesení zastupitelstva obce proběhlo jednání 
se společnostmi Středočeské vodárny, a.s. a Vodárny Kladno-Mělník, a.s., které bylo 
zakončeno podpisem smlouvy o předání kanalizace pro veřejnou potřebu do jejich 
vlastnictví. Ode dne 1.1.2012 přechází všechny činnosti spojené s provozem ČOV a 
kanalizace, vč. výběru stočného, na tyto společnosti. Připomínáme telefonní čísla pro 
hlášení poruch: 312 812 108 nebo 312 812 109 (24 hodin).                  (kuj) 
 

Poděkování. Dětský domov Unhošť děkuje obci Malé Kyšice za pěkné odpoledne 
strávené mezi malokyšickými dětmi na Mikulášské nadílce konané v sále restaurace 
LIKA dne 3. prosince t.r.          Za kolektiv Dětského domova Unhošť B. Fuchsová 
 

P O ZV Á N K A  
 

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

v letošním roce, které se koná ve středu 14. prosince 2011  
od 18,30 hodin v restauraci LIKA v Malých Kyšicích. 

*  *  * 
Program: 1) Zahájení, 2) Rozpočet pro rok 2012, 3) Změna rozpočtu roku 2011,       
4) Zápis do kroniky obce za rok 2010, 5) Inventarizace, 6) Návrh na usnesení,            

7) Různé a diskuse, 8) Závěr. 
Jan Kuna, starosta obce 



 
 

Letos v září zahájila mateřská škola v Malých Kyšicích již třetí školní rok. Díky 
zřizovateli, kterým je obec Malé Kyšice a také díky našim milým sponzorům, nám 
vybavení školy i zahrady hračkami a didaktickými pomůckami závidí i mnohé velké 
mateřské školy. Velkým "hitem" je interaktivní tabule, která je pro děti nejen zdrojem 
zábavy, ale i prostředníkem při objevování velkého světa. 

Stejně jako loni je činnost v naší škole dána školním vzdělávacím programem, 
který doplňuje kroužek angličtiny nebo kurzy keramiky. Po novém roce nás opět čekají 
hodiny plavání v tuchlovickém bazénu a na jaře oblíbené návštěvy minigolfu. A co 
kultura? Přála bych vám vidět naše svátečně vyparáděné děti, když jedeme do 
divadla! Každý měsíc navštěvujeme divadelní představení v loutkovém divadle v 
Kladně nebo v některém z pražských divadel. 

Děti také milují společné akce s rodiči. Závěr školního roku patřil zahradní 
slavnosti, jejíž součástí bylo slavnostní pasování budoucích školáků. Na podzim byla 
naplánována drakiáda. I když vítr nefoukal, akce se vydařila a nálada byla výborná. 
Velké díky patří manželům Šoltovým z restaurace Lika, kteří se postarali o přípravu 
posezení u ohníčku i o pohoštění. 

I když volná místa nestačí poptávce rodičů z okolních obcí, podařilo se letos 
umístit všechny děti s trvalým bydlištěm v Malých Kyšicích, a tak v září pět nových 
dětí nastoupilo na místa letošních prvňáků. Ti se už přicházejí pochlubit svými 
"studijními" úspěchy a nás těší, že na školku nezapomínají. 

V těchto dnech žijeme hlavně přípravou na vánoční besídku, která bude                
12. prosince v restauraci U Kozla. Díky laskavému pochopení pana Kozelky můžeme 
na místě i nacvičovat, aby se děti seznámily s jevištěm. Jako každý rok touto dobou i 
letos si kašel a rýma vybírají svou daň v řadách našich malých umělců a je takřka 
nemožné, aby se "soubor" sešel k nácviku v plném počtu. Věřím, že rodiče i ostatní 
hosté budou shovívaví a ocení snahu našich dětí velkým potleskem. 

Prostřednictvím paní učitelky děti také psaly Ježíškovi. Určitě uhodnete, že si 
přejí Lego, auto na ovládání nebo dokonce „telefon, jaký má táta". 

Ale některá přání jsou opravdu neobyčejná: „Já bych si přál hmyzovar a ještě 
harmoniku.“ „Pseju si labolatoř, ktelá dělá lektvaly. Miluju Tě, Ježíšku.“ „Já bych chtěla 
mýdlovou laboratoř, to takhle dáš tu barvu do tý vody a pak to ohřeješ v tom jak se 
ohřívá jako řízek. A pak to dáš do barvy a už je z toho mejdlo." 

Taky se vám zdá, že mají na profesionální kariéru našlápnuto už dnes? Ať se 
tedy dětem splní všechna přání ! Šťastné a veselé Vánoce!  

Mgr. Mirka Švantnerová, ředitelka MŠ Malé Kyšice s kolektivem 
 
 
 
 
Dne 14. listopadu 2011 zemřel pan Josef Hájek z Malých Kyšic, Hlavní ul. č.p. 33. 
                                                                                              Čest jeho památce!    (skk) 
Regionální událost 
 
 
 

Do minulého čísla Ozvěn se nám již nepodařilo vtěsnat krátkou informaci o 
prohlídce Proškovic mlýna v Poteplí: V polovině měsíce října t.r., tak jako ostatně i 
několikrát v měsících let předcházejících „pan otec“ Karel Boček pozvané hosty, ale i 
náhodné turisty (se svolením a za pomoci majitelů Proškova mlýna) prováděl mlýnicí 
tohoto historického objektu. Dle vlastních zkušeností jim přibližoval a zajímavě 
popisoval mletí obilí za pomoci vodní síly. Všichni byli s prohlídkou mlýna spokojeni, 

PROHLÍDKA MLÝNA V POTEPLÍ 

ODEŠEL S HLASEM ZVONU 
 

ROK 2011 V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
 



dotazy se sypaly stejně, jako kdysi čerstvě umletá mouka, ale asi jen málokdo si 
uvědomil, že právě tato prohlídka může být zdejší prohlídkou poslední.  

Jak si povzdechl pan otec: „Strojní zařízení je původní, ale těžké a mlýn si 
sesedá. Může se stát, že se vnitřní stropy, podepřené letitými trámy, i se zařízením, 
zřítí a potepelský mlýn tak přijde o své cenné historické zajímavosti. Bohužel, asi se 
dnes nenajde žádný ze sponzorů, který by do této chráněné technické památky nějaký 
statisíc investoval! Dnes ještě zde provádím, ale třeba už zítra si to vůbec netroufnu, 
aby mi pod padajícím stropem některý z návštěvníků nezůstal…“ 

Děkujme p. Bočkovi, že ve svém volném čase propaguje jak své životní poslání 
– české mlynářství, tak i zajímavou minulost potepelského mlýna. Jmenovaný 
průvodce za pomoci Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti pro návštěvníky 
mlýna vždy tiskne krátká, ale zajímavá pojednání o jeho minulosti. Je to záslužná 
činnost, ale z vlastní zkušenosti, po letošní návštěvě mlýna, mohu jen dosvědčit, že 
obavy „pana otce“ jsou oprávněné.                                                   Miroslav Oliverius 

 
Z osobností Unhošťska 
 
 
 

V letošním roce uběhlo 170 let od narození ve své době významného, ale dnes 
již zcela zapomenutého dramatika, mistra intrikové komedie, redaktora, kritika a 
později i spisovatele Emanuela Bozděcha, jehož bronzová busta od Josefa Mařatky 
je dodnes umístěna  v prostoru hlavního foyeru Národního divadla. Emanuel Bozděch 
se narodil v roce 1841 v Praze, kde i studoval na universitě, aby potom působil jako 
dramaturg Prozatímního divadla. Největší přínos pro české divadlo znamenaly jeho 
historické veselohry. Bozděchovy hry ale také čerpají z cizího (francouzského) 
prostředí. Mezi nejvýznamnější patřily: Z doby kotilionův, Světa pán v županu, 
Zkouška státníkova ad. Kritický obraz tehdejších politických poměrů z Rakouska se 
Bozděchovi  podařilo zachytit v jeho jediné tragédii – Baron Goertz.  

Roku 1889 Emanuel Bozděch zcela nečekaně a záhadně zmizel. Všeobecně 
se soudilo, že neshody s vedením divadla, roztrpčenost nad nespravedlivými odsudky 
jeho prací (byl obviňován z plagiátorství) i těžká nemoc vedly k dobrovolnému 
odchodu ze života. To jaro roku 1889 byla ve Vltavě mimořádně vysoká voda a zdá se 
nejpravděpodobnější, že se Emanuel Bozděch utopil. Jeho tělo však nebylo nikdy 
nalezeno. Nelze však věřit sdělení jednoho z jeho známých, který po několika letech 
od Bozděchova zmizení tvrdil, že se s ním setkal v kterémže klášteře ve Švédsku, kde 
prý žil nepoznán a zapomenut. Naučné slovníky z 20. let min. století shodně uvádí, že 
„unikl z malých českých poměrů sebevraždou“.   

Bozděchovy hry docházely oblibě v měšťanských kruzích, časově i pro své 
vztahy k dobovým událostem. Dnes se dostávají na scénu již zřídka. Emanuel 
Bozděch, ač nebyl rodákem z Unhošťska, měl k tomuto regionu osobní vztah. Jeho 
příbuzní ze strany otce zde, nedaleko města Unhoště, provozovali mlynářskou živnost 
a přes léto v Suchém (Bozděchově) mlýně pronajímali pražským letním hostům 
místnosti (viz zdejší pobyt Renáty Tyršové s maminkou), takže lze předpokládat, že 
k pravidelným návštěvám příbuzných sem z Prahy zajížděl i mnou vzpomenutý 
Emanuel Bozděch.                                              Miroslav Oliverius       
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