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Vy, dříve narození čtenáři Malokyšických 
Ozvěn, vy, pamětníci, vy všichni mi promiňte, že si 
do tohoto svého komentáře dovolím použít citací 
z díla spisovatele Františka Nepila. Kdo si 
vzpomene na únorovo-březnové číslo 28 Ozvěn 
z roku 1986, ten zjistí, že už tenkrát, před dvaceti 
devíti roky, nás rovněž trápil nepořádek v obci a 
v jejím okolí; ten se vždy objevil, jakmile roztál 
sníh: „Když se holedbají naši lidé – a to oni taky 
někdy jo, ale jen tak stručně, jedním dvěma slovy, 
otázku – tak se zase holedbají krásou. Hlavně 
tedy těmi výletními krásami naší vlasti. Jsou si 

pyšní na Hradčany a Karlův most, na Karlštejn a Křivoklát, na Macochu, bílou Telč a 
na Kutnou Horu. … Jenomže! – Mezi Hradčany a Karlštejnem a Macochou a jinými 
divy naší země leží desítky kilometrů, které jsou naším denním domovem. A 
domovem těch našich procházek. Chcete-li vidět opravdu zemský ráj na pohled, 
vyjděte si na ně ještě teď, kdy v kraji leží milosrdný sníh.“  
 Letošní zima k nám – alespoň do doby, kdy píši tyto řádky – byla prozatím 
milosrdná, sněhu bylo pomálu, a tak, „když si vyjdete, zjistíte najednou, že voda hučí 
po lučinách, na kterých se válejí hromady vyhozených televizních obrazovek a 
rezivých ojnic ze starých sekaček. Že bory šumí nad špalírem vyhozených sporáků a 
rezatých sudů. Že za každými alšovskými humny jsou pahorky popela a děravých 
hrnců. Že po lesích, které nám závidí polovina Evropy, se válejí zprohýbané kostry 
železných pelestí, o plechovkách, sklenicích a nádobách od oleje ani nemluvě.“ 
Převedu-li tento Nepilův postřeh do dnešní doby, musím konstatovat, že v příkopech 
kol silnic se povalují plastové lahve od Coca-Coly a jiných nápojů, zrezivělé plechovky 
od piva, na naučné cyklostezce se postupně rozkládají kobylince a co je horšího, 
někomu zde vadily zabetonované orientační značky, proto je vytrhl a odhodil mimo 
stezku. Podíváme-li se po obci, chodníky jsou průběžně „ozdobeny“ psími exkrementy 
– a to si dovolím říct, že 60 % malokyšických ulic je pokryto odpadkovými koši k jejich 
ukládání – z některých soukromých pozemků prorůstají křoviny na veřejná 
prostranství, kdy svými kořeny souběžně s nelikvidovaným plevelem již nadzvedávají i 
dlažbu chodníků. A završením všeho bývá nepochopitelný nepořádek u volně 
přístupných kontejnerů na odpad v podobě skla, papíru a plastů. Skutečně „zemský 
ráj to na pohled“.  
 „Domácí obyvatelé i výletníci se prostě dojemně shodují v tom, že vlast je jen 
tam, kde se za to platí vstupné. A k jejich cti a chvále nepopírám, že snad opravdu 
ještě nikoho nenapadlo vyvézt propálená kamna na nádvoří Karlova Týna, ani na 
Karlův most. Ostatně i kdyby ho to napadlo, tak by to určitě druhý den bylo pryč. Ale 
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kdy to zmizí z těch našich lesů a humen a luk? Jak dlouho trvá, než zarostou a než se 
rozpadnou obyčejné, nepříliš velké klubky? – Jenom v té zimě to alespoň na pár dní 
zapadá tím sněhem.“ 
 Takže, naši milí čtenáři, uběhlo dvacet devět let a pořád stejná písnička! Pořád 
jsou mezi námi tací, kteří si veřejné prostranství, les, či louku pletou s územím nikoho 
a jestli ne, tak dle jejich domněnky je tu přece obec! Ta nechť i ten můj nepořádek 
uklidí, odstraní, zlikviduje! Nevím, jaký k takovýmto domněnkám, či názorům napsat 
závěr(?). Nechť si ho každý z nás udělá sám! František Nepil svůj fejeton zakončuje 
slovy: „Tak se na mě nehněvejte, že jsem se rozepsal hlavně pro ty, co budou po 
letošní zimě měnit stará kamna. Já bych totiž rád, aby se nikde, ani ve školách, 
neučilo, že naše vlast začíná u hraniční čáry. Ona přece začíná především za naším 
plotem. A dokonce za dveřmi, tam, kde ploty nejsou. Tak vám přeji pěkné zimní 
procházky!“                                                           

    Miroslav Oliveriuse, kronikář obce 
 
Poznámka: Použity výňatky z fejetonu „Zimní procházky“, Nepil František, Dobré a ještě lepší jitro, 
Vydavatelství a nakladatelství Novinář, Praha 1983 
 
 
Zprávy z radnice  
 

Zastupitelstvo obce DĚKUJE občanům, představitelům sousedních 
obcí, jakož i zástupcům spolupracujících organizací za obdržená 
vánoční blahopřání. Zpětná vazba naznačuje spokojenost se 
současným zastupitelstvem a motivuje tak jeho členy k dalšímu 
rozhodování o blahu obce.                (kuj)  
 
DEN PLNÝ PINGPONGU A DOBRÉ NÁLADY. V úterý 29. 12. 2014 se v restauraci U 
Kozla hrál stolní tenis. V dopoledních hodinách patřil sál dětem. Většina zápasů měla 
velmi dobrou úroveň. Ti nejvytrvalejší hráli do pozdního odpoledne. Od 16 hodin 
začalo klání dospělých. Turnaje se zúčastnilo 14 mužů a 8 žen. Ti nejlepší se 
propinkali k vítězství hodinu před půlnocí. Velká gratulace všem sportovcům s pálkou 
a poděkování Milanu Kozelkovi za perfektní servis.                                    Dobrá volba 
 
V lednu t. r. byl do ulice Za Mlýnem instalován bílý sběrný KONTEJNER, do kterého 
je možné vkládat čisté a zabalené oděvy, boty, hračky, kabelky, bytový textil, 
prostěradla, přikrývky, povlečení atd.            (mal) 
 
Upozorňujeme všechny, kteří dosud neuhradili poplatek za svoz komunálního 
odpadu, případně poplatek za psa, nechť tak neprodleně učiní.     (kuj) 
 
V sobotu 7. března 2015 se v sálu restaurace LIKA uskuteční od 15.00 hodin 
MAŠKARNÍ zábava pro děti. Nebudou chybět tradiční hry a soutěže včetně diskotéky. 
Uvítáme masky všech druhů.                        (skk) 
 
Jarní SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU proběhne v 
neděli 29. března 2015 od 9.00 hodin před čistírnou odpadních vod. Svoz potrvá do 
naplnění kontejnerů nebo nejpozději do 12.00 hodin.        (kžp) 
 
Od 4. dubna 2015 bude opět otevřeno LOKÁLNÍ SBĚRNÉ MÍSTO v prostoru čistírny 
odpadních vod, a to každou sobotu od 15.00 do 17.00 hodin. Sběrné místo slouží 
k ukládání odpadů rostlinného původu (větve, tráva, listí) a železného šrotu.        (kžp) 
 
Neděle 5. dubna 2015 bude patřit předvelikonočnímu „PLETENÍ POMLÁZEK“ na 
Vysokém vrchu. Akce začíná po obědě. Proutky na pomlázky budou k dispozici 
v místě konání.             (skk) 
 



Srdečně zveme všechny malokyšické občany do DIVADLA RADKA 
BRZOBOHATÉHO na představení „Tančírna“, které se koná 9. dubna 2015 od 19.00 
hodin. Cena vstupenky včetně dopravy autobusem z Malých Kyšic a zpět činí        
250,- Kč. Vstupenky je možné zakoupit v úředních hodinách na obecním úřadě. 
Autobus odjíždí v 17.00 hodin od budovy obecního úřadu. Představení trvá 2 hodiny 
45 minut včetně pauzy.               (skk) 
 
POHYB PSŮ PO VSI. Upozorňujeme majitele psů na veřejnou vyhlášku obce č. 
1/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v obci 
Malé Kyšice. Vyhláška ukládá povinnost mít psa na veřejných prostranstvích (ve 
všech ulicích) v obci na vodítku.         (kab) 
 
Společnost AVE Kladno s.r.o. nabízí občanům SVOZ BIOODPADU. Svoz probíhá 
vždy 1 x za 14 dní v období od 1. 4. do 31. 10. Jedná se celkem o 14 svozů. Cena 
zahrnuje nájem nádoby, svoz a zpracování odpadu a za sezonu činí: 711,- Kč za 140 l 
nádobu nebo 917,- Kč za 240 l nádobu. Zájemci o svoz se mohou hlásit na obecním 
úřadu.              (kžp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     
 

Dne 16. ledna 2015 zemřel ve věku 84 let pan Vladimír Pavézka z Jabloňové 
ulice v Malých Kyšicích.                    Čest jeho památce!             (skk) 

 
 
 
 
Během roku 2014 se do naší obce narodilo celkem sedm občánků: 
 

- dne 22. dubna 2014 Michaele Urbancové a Janu Petříčkovi syn Mojmír Jan, 
- dne 17. července 2014 manželům Heleně a Antonínu Seidlovým syn Michal, 
- dne 14. září 2014 Jindřišce Svěrákové a Romanu Lázenskému syn Přemek, 
- dne 25. září 2014 manželům Jiřině a Tomáši Kučerovým syn Marek, 
- dne 4. listopadu 2014 Veronice Prokopové a Janu Kunovi dcera Tereza, 
- dne 11. prosince 2014 manželům Markétě a Ondřeji Sosenkovým syn Ondřej, 
- dne 11. prosince 2014 Miroslavě Ščibravé a Tomáši Ječnému dcera Sára. 

 
Rodičům blahopřejeme a novorozencům přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti 

v životě.            (skk) 
 
 

ODEŠEL S HLASEM ZVONU 

VÍTÁME MEZI NÁMI 

P O ZV Á N K A  
 

V zastoupení obce MALÉ KYŠICE si dovoluji pozvat 
všechny malokyšické spoluobčany na 

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, 
které se bude konat v restauraci „LIKA“ v Malých Kyšicích 

ve středu dne 11. března 2015 od 18.00 hodin. 
*  *  * 

Zahájení * Změna rozpočtu 2015 * Věcná břemena * Prodej pozemků * Výběrová 
řízení * Inventarizace * Návrh na usnesení * Různé a diskuse * Závěr 

Jan Kuna, starosta obce 



Bohatou pomlázku a jarní dny plné pohody, radosti a štěstí přejí 
všem čtenářům Malokyšických ozvěn členové redakční rady 

Stalo se na Unhošťsku 
 
 
 

Dlouho jsem se na ten večer připravoval. Kamizolu vyčistil, škorně naleštil, 
flintu vycídil a kančí štětinu za kloboučkem řádně nařasil. Na Chyňavě se konal 
myslivecký bál a prohloupil, kdo na něm nebyl! Když jsem vstoupil do sálu (vlastně to 
byla tělocvična, která své zapocené ostění nimrodům na ten večer zapůjčila), všichni 
ztichli. Takového myslivečka ještě neviděli. Ale já si to nerušeně štrádoval ke stolu, 
který můj přítel Jirka Sirka Bublinka Kudrnka pro nás zamluvil. Seděli jsme přímo pod 
pódiem, na kterém hrála kapela. Vskutku exkluzivní místečka!  

Po několika rundách panáků, kdy jsem přepil a do němoty poslal několik 
místních chasníků, jsem se začal zajímat o tombolu. A po mém prohlášení: „Správná 
tombola je taková, ze které se krade!“ se tombolisti začali zajímat o mě. Několikrát 
jsem už už naložil lup do auta, ale vždycky mě chytili. A tak jsem si musel potupně 
nakoupit lístky. A až do posledního tažení jsem nevyhrál nic. Poslední lísteček… MŮJ! 
Letím si pro cenu, sál jásá, já brečím dojetím. Vrchní nadlesní mi dlouze třásl pravicí a 
říkal cosi o hodnotách, přičemž mi předal prázdnou, vystřelenou nábojnici! Tou prý 
v 88 skolil předseda spolku šestatřicateráka. Smutný odcházím s nábojničkou 
k výčepu. Objednávám si na žal černýho šviháka, když v tom se ke mně přitočí vrchní 
náhončí a šeptá mi: „Vyšetřil jsem pro tebe bažanta!“  Chachá, to bylo radosti! Když 
jsem potom odjížděl domů, stáhl jsem si pro osvěžení okénko u spolujezdce… 
najednou rána – bažant, který do té doby markýroval úmrtí, se vzchopil a frrrrr! Vybral 
si svobodu, pacholek.  
Jakub Kohák, spodní adjunkt, převzato: METRO, ročník neuváděn, č. 17, 27. 1. 2015 
 

Dodatek: Pane spodní adjunkte, hezky jste ten svůj fejetonek napsal. Ale přece jen 
po jeho přečtení mi na něm něco vadilo. Nejdříve jsem zvažoval, zda jste si jeho 
název jen nevypůjčil; ne každý čtenář METRA ví, kde (a zda vlastně někde) leží 
Chyňava. Chyňavský pan starosta mi však potvrdil, že v polovině ledna t. r. myslivci si 
již tradičně v Chyňavě svůj ples připravili, proto připouštím, že jste mohl - a spíše i byl 
- jeho účastníkem. Ale po těch rundách, kterými se holedbáte, zakončenými „černým 
švihákem“, po těch jste musel být jak slíva… a alkohol přece za volant nepatří! Určitě 
jste tedy hned po skončení plesu z obce neodjel autem; bez ohledu, že Policie ČR 
v Chyňavě hlídkovala po celou dobu jeho konání! Své pražské čtenáře svou 
novinářskou barvitou představivostí můžete šimrat. Ale chyňavské a nás z okolí? Ne 
na všechno skočíme. Darovaný bažant však musel být dobrým ochotníkem, když své 
úmrtí dokázal „markýrovat“ tak dlouhou dobu. Jenže co by ten pacholek neudělal pro 
svobodu!                    (oli) 
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