
 
Komentář 
 
 

Neúprosný tok času nám ubírá dny, měsíce, roky. Než-
li se v lednu stačíme otočit, tak rozkvetou sněženky a bledule, 
potom kvetou třešně, dětem začínají prázdniny, ale opět se 
otevřou školní třídy, přežene se babí léto, listí spadá se 
stromů, nostalgicky prožijeme (někdy i bílé) vánoce a už je tu 
zase závěr roku – Silvestr. 
 A právě teď, na prahu vánočních svátků, si začínáme 
připomínat to, co jsme letos všechno stačili, či nestačili 
udělat, co se nám povedlo více nebo snad méně. 
S příchodem Nového roku si budeme dávat různá, někdy i 
dost rozličná, předsevzetí, aby…, aby v závěru příštího roku 
se mohlo vše opakovat. 

 Píši tyto řádky s vědomím, že stávající – staronové – obecní zastupitelstvo 
dostalo potřebné hlasy od svých voličů; po říjnových komunálních volbách 
malokyšičtí zastupitelé opětovně zasedli do „radničních křesel“ s předsevzetím starat 
se o naši obec a vést ji ke spokojenosti všech jejích občanů. Zákonitě ne všechno se 
jim asi podaří splnit tak, jak si přejí, ale všichni se snaží zdárně navázat na výsledky 
práce svých předchůdců, ať už vyplývají z činnosti bývalého místního národního 
výboru, občanského výboru, obecního úřadu potažmo z činnosti předešlých 
zastupitelstev obce Malé Kyšice. Uvědomují si, že v rámci okresu Kladno se jako 
obec řadíme do kategorie těch nejmenších obcí, proto o to víc si cení každého – 
sebemenšího – dosaženého úspěchu.  

Nezbývá, než si popřát, aby tomu tak bylo i nadále. Nechť v příštím roce se 
nám všem každá započatá práce daří! Nechť naše obec je skutečným domovem pro 
nás pro všechny, kteří v ní žijeme, kteří zde bydlíme! 

Hezké a radostné vánoce! P.F. 2011 vám všem!            
                                                                                              Jan Kuna, starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malokyšické 

OZVĚNY 
Zpravodaj obce Malé Kyšice, ročník IV / 2010, číslo 5 (82) 

K SAMÉMU KONCI ROKU 
 

 
Srdečně jsou zváni všichni malokyšičtí občané na tradiční 

 
SILVESTROVSKÉ  SETKÁNÍ  NA  VYSOKÉM  VRCHU. 

 
Výstup dne 31.12. 2010 individuálně tak, aby si všichni zájemci mohli v pravé 

poledne (ve 12,00 hodin) připít na blížící se Nový rok 2011. 
Doporučuje se: vzít si sebou šampus na přípitek a špekáčky na opečení; oheň zajištěn. 

Na vrcholu u rozhledny bude podáván svařák a pivo. 
Společně s námi se tohoto setkání zúčastní občané z Horního Bezděkova. 



Zprávy z radnice 
 
*   Ustavující zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice se konalo 
dne 7. listopadu t.r. od 18.00 hodin v sále restaurace LIKA. Za slabé 
účasti občanů a 100% účasti zvolených členů zastupitelstva došlo m.j. 
k volbě starosty, místostarostky, předsedů nově ustavených komisí a 
výborů (viz FOTOPŘÍLOHA č. I). V závěru jednání zastupitelé 
schválili starostou předložený návrh zápisu do kroniky obce za období 
roku 2009. 
*   Svoz bioodpadu. Po vyhodnocení zájmu občanů by měl být v roce 2011 i v naší 
obci realizován svoz bioodpadu. Svoz probíhá vždy 1x za 14 dní v období od května 
do prosince. K ukládání bioodpadu je možné si pronajmout speciálně upravenou 
ukládací nádobu, a to o obsahu 140 litrů (za 690,- Kč/sezóna) nebo o obsahu 240 
litrů (za 890,- Kč/sezóna). Svoz bude v obci realizován pouze v případě zájmu 
minimálně 15 osob. Z uvedeného důvodu je nutné, aby se zájemci o svoz bioodpadu 
přihlásili na obecním úřadě nejpozději do 16. února 2011! 
*  Poplatky v roce 2011 bude stejně jako v minulých letech možné hradit již od            
3. ledna 2011. Termín pro jejich úhradu je stanoven do 28. února 2011. Poplatky je 
možné uhradit 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). 
Jednotlivé druhy poplatků: poplatek za psa, poplatek za komunální odpad, poplatek 
za stočné. 
Poplatek za psa: výše poplatku činí 70,- Kč za jednoho psa (v objektu s č.p. nebo 
ev. č.), 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: výše poplatku je stanovena 850,- Kč za osobu v domácnosti. 
Variabilní symbol: 21112321, specifický symbol: číslo domu. 
*   Úklid sněhu. Díky Radku Horskému obec zajišťuje průběžný úklid vozovek v obci 
– tj. shrabávání napadaného sněhu. Ne všade se mu daří vozovky shrabat, protože 
mu v tom brání volně, některé i trvale, stojící osobní automobily. Upozorňujeme jejich 
majitele na nutnost přeparkování na vlastní pozemky! Zároveň děkujeme všem 
spoluobčanům, kteří pravidelně odklízejí sníh z chodníků před svými domy a 
napomáhají tak ke snadnějšímu průchodu.                                                            (kuj) 



*  Znovuotevření prodejny. Dnem 16. listopadu 2010 došlo v naší obci (ulice 
Spojovací č.p. 156) k znovuotevření prodejny potravin a smíšeného zboží. Opětovně 
byl zaveden samoobslužný prodej. V nabídce je čerstvá zelenina a ovoce, salámy, 
chléb, pečivo, nealkoholické i alkoholické nápoje, cigarety, drogistické zboží, domácí 
potřeby ad. Změna otevírací doby: pondělí-sobota 7,00 – 18,00 hodin, neděle 8,00 – 
14,00 hodin. 
*  Mikulášskou zábavu pro děti připravili zastupitelé obce v součinnosti s naší 
mateřskou školou, a to v odpoledních hodinách dne 4. prosince t.r. v sále restaurace 
LIKA v Malých Kyšicích (viz FOTOPŘÍLOHA č. II). Organizátory mile překvapil 
neočekávaný zájem ze strany všech sedmdesáti přítomných dětí, které byly 
obdarovány dárky. Připravené soutěže se líbily stejně jako Mikuláš s andělem a 
čertem. Poděkování také patří všem doprovázejícím osobám dětí, které příkladně 
sledovaly radostné dovádění svých ratolestí. Ve večerních hodinách následovala 
Mikulášská zábava pro dospělé, která byla jejími účastníky také kladně hodnocena.  
*   Školní besídka byla malokyšickou mateřskou školkou připravena dne                 
14. prosince t.r. v sále restaurace „U Kozla“ v Malých Kyšicích. Děti zazpívaly 
písničky a zahrály divadelní představení o zvířátkách. Rodiče a všichni přítomní byli 
vystoupením dětí potěšeni. Všem se líbilo zdobení perníčků. Za poskytnutí prostor a 
milou obsluhu organizátoři děkují Milanu Kozelkovi.         (kbl) 

 
 
K minulosti obce 
 

 
 
 

Koncem 19. století řada malokyšických rodin 
byla závislá na mzdě svých otců, kteří pracovali           
„v uhelně“, tedy v podzemí některé z kladenských 
šachet. Hornické rodiny bývaly zpravidla čtyř                 
i vícečlenné a obecně lze uvést, že se jejich měsíční 
„hornický“ příjem pohyboval v rozmezí 20-35 zl. 
Členové rodin si proto museli k živobytí, k zajištění 
vlastní obživy, „přilepšovat“ dalšími podpůrnými 
činnostmi (např. vedlejší zemědělskou činností na 

vlastním nebo propachtovaném poli, chovem slepic, husí, králíků, koz, pěstováním 
zeleniny a ovoce apod.) Takovýto druh rodin povětšině stejně živořil a neustále 
zápasil o zajištění životního minima, o zajištění nejnutnější výživy.  
 Podívejme se, jak v těchto hornických rodinách, žijících v obcích                     
na Kladensku, tedy i v naší obci, vypadal štědrovečerní stůl: O vánočních svátcích se 
na Štědrý den držel v poledne půst, kdy se dětem říkalo, že je to pro to, aby viděly 
zlaté prasátko. Pro dospělé se vařila krupicová kaše, nebo mlékem svařené vdolky, 
s medem nebo syrobem (hustým cukerným sirupem), které byly známy pod místním 
jménem „piskorky“. Štědrovečerní večeře začínala polévkou, obyčejně hrachovou, 
potom se jedl „kuba“, tradiční české štědrovečerní jídlo, které tu bylo svou kvalitou 
skutečně jídlem svátečním (muselo se hodně omastit); v některých rodinách se dělal 
i králík na černo (ve sladké omáčce). Po večeři pili všichni čaj, k vánočce                   
a jablkovému závinu. Vánočky se pekly obvykle až na Štědrý den, aby vydržely přes 
svátky. V našich podmínkách není prokázáno, zda každý člen rodiny měl svou 
vánočku, se kterou si o svátcích hospodařil. (Poznámka: Marně bychom v té době na 

ŠTĚDROVEČERNÍ STŮL NAŠICH PŘEDKŮ 
 



zdejším štědrovečerním stole hledali dnes již tradičního kapra. Ten se jedl na Štědrý 
den jen ve skutečně bohatých rodinách, tedy zaručeně ne v rodinách hornických.)  
 Ještě si uveďme, že na Boží hod vánoční se někde vařilo i hovězí maso 
s játrovou nebo cibulovou omáčkou, kde měli možnost, ale v malokyšických 
podmínkách asi výjimečně, také maso vepřové, popř. se dozlatova pekla i husa. 
Zvláštní vánoční drobné pečivo se v hornických rodinách v tomto období nedělalo, 
protože už samo sváteční vánoční jídlo bylo dost velkou zátěží pro rodinný rozpočet.  

Zpracováno podle knihy Olgy Skalníkové a kol., KLADENSKO život a kultura 
lidu v průmyslové oblasti, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1959.                                 

        Miroslav Oliverius  
 
Recept nejen na vánoce                                              

 
 
 
 
1-2 hrsti sušených hub, 2 lžíce oleje nebo másla, 1 cibule, 250 g trhaných 
krupek, sůl, pepř, 4 stroužky česneku 

Houby necháme přes noc ve vodě nabobtnat, nasekáme a podusíme na 
osmahnuté cibulce doměkka. Mezitím v osolené vodě uvaříme trhané krupky, 
scedíme je a vmícháme k nim dušené houby. Osolíme, opepříme, přidáme rozetřený 
česnek a dobře promícháme. Do pekáče vymazaného rozpuštěným tukem 
rozprostřeme připravenou směs krupek s houbami a v předem vyhřáté troubě 
upečeme. 

 
Kuchyňka Zdeněk, Nastal nám den veselý… Adventní a vánoční zvyky na Kladensku a 
Slánsku, Okresní muzeum Kladno, Kladno 2000.             (oli) 

 
 
 
A silvestrovský závěr: 
 
Je Silvestr, osm hodin večer, před Loudovic je pláč a loučení. Žena objímá muže. 
Loudová naříká. Louda popotahuje nos. I diví se náhodný chodec, cože to loučení: 
„Víte, von můj starej jde slavit Silvestra.“ „Nu a na co to loučení?“ podivuje se občan 
dále. „No víte, von se mi vloni vrátil až v březnu!“ 
 
Jde o silvestrovské noci občan po Kladně. Je opilý a každou chvíli leze po čtyřech. I 
pobrukuje si: „Tak si dneska připadám jako bič: každou chvíli sebou švihnu…“ 
 
Převzato z kladenského Večerního Českého Slova, č. 298 z 30. prosince 1933 
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HOUBOVÝ KUBA 
 


