
 
Komentář     
 
 
  

Přehoupli jsme se do roku 2016, ale já se několika glosami rád vrátím do 
závěru roku předcházejícího. Na samém konci měsíce listopadu jsme se při sobotním 
odpoledni sešli na naší návsi; a nebylo nás málo: skrutátoři mi potvrdili, že se zde 
prošlo, zastavilo, prostě slavnostního rozsvícení vánočního stromu se zúčastnilo 
na sto padesát účastníků, a to nejen malokyšických. Zástupcům obce takováto účast 
udělala radost, a to i s přihlédnutím k tomu, že už se v četných domácnostech peklo a 
připravovalo vánoční pečivo. Skoro každá hospodyňka na ochutnání něco donesla a 
nebyla jen ráda, že mohla ochutnat jinou delikatesu třeba ze sousedovic kuchyně, 
potěšila ji pochvala od někoho jiného za její výtečnou vánočku, bábovku či jablečný 
štrúdl.  

Během této slavnostní příležitosti jsem si připomněl titulní stranu naší knížky 
„Na kyšických Chaloupkách“. Vzpomenete? Je na ní umístěna fotografie z místního 
posvícení z roku 1906. Tenkrát skoro celá vesnice – mladí, staří – se shromáždila 
před zdejší kapličkou a fotografický objektiv nám jako důkaz zanechal fotografii, 
dochovanou i po skoro 110 letech až do dnešních dnů. Nevěřil jsem, že se někdy 
v takovém počtu i my na návsi sejdeme, a vidíte, ač jsme nebyli skupinově 
vyfotografováni, tak nás se u obecního vánočního stromu sešlo určitě ještě jednou 
tolik. Nejprve vystoupili naši nejmenší občánkové – děti z mateřské školy v Malých 
Kyšicích, které za pomoci paní ředitelky všem přítomným zazpívaly vánoční koledy. 
Poté se všemi barvami rozsvítil vánoční strom. Rozsvícený vánoční strom, uměle 
zasazený na naší návsi, se již tak v obci stává tradicí, která by se neměla porušit ani 
v dalších letech!    

A ještě o jedné malokyšické obecní tradici se ve svém glosování musím zmínit, 
o poledních a nočních 
výstupech dne 31. 
prosince každého 
končícího roku k 
rozhledně na Vysokém 
vrchu. Na jedenáctou 
hodinu dopolední začaly 
z obce vycházet skupinky 
našich spoluobčanů a 
jejich kroky směřovaly přes 
lávku k určenému cíli: na 
náš vrch, aby na poledne 

dosáhly jeho vrcholu. Zde nejen, že si mohli na ohni opéct s sebou sem přinesené 
vuřty, ale pohledem do krajiny určitě poděkovali právě odcházejícímu starému roku. 
Nepřišli sem jen „silvestrovští poutníci“ z naší obce, ale i z okolních obcí, z Unhoště a 
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z jiných míst. (Od 11 hodin dopoledne do pozdního odpoledne po hřebenu Vysokého 
vrchu se jich mělo projít na 250, ne-li více?) 

Ale to ještě nebylo všechno. Blížila se zase jedenáctá hodina; ta večerní! Ze 
svých domovů, ač začal foukat studený vítr a poletovat sníh, vyráželi k vrcholu 
Vysokého vrchu další „poutníci“, aby tam oslavili příchod roku 2016, pohledem na 
světlice a rachejtle, které se s naskočením minut nového roku začaly v nespočítaném 
množství objevovat, doprovázeny kanonádou nad Malými Kyšicemi, Horním 
Bezděkovem, Chyňavou, či Kladnem, a někde v dáli dokonce i nad Prahou. Slyšitelné 
zacinkání skla oznámilo, že už je třeba připít si na Nový rok. Z talíře času začal 
ukrajovat rok 2016!  

Přeji všem čtenářům Malokyšických ozvěn, jakož i členům jejich rodin, aby 
tento rok byl pro nás všechny jen rokem ve znamení samého zdraví, štěstí, aby si ho 
všichni užili v klidu a míru!  

      Miroslav Oliverius  
     kronikář obce 

 
 
Zprávy z radnice  
 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU na malokyšické 
návsi se setkalo s velkým ohlasem u přítomných a bylo milým 
překvapením nejen z důvodu, že se zde „sešlo tolik dobrot“. 
V zastoupení pořadatelů této akce děkuji všem báječným kuchařkám a 
snad i kuchařům, kteří se postarali o pohoštění pro ostatní účastníky 
této předvánoční akce. Výtěžek z příspěvků za horké nápoje ve výši 
3.274,- Kč byl předán ředitelce Mateřské školy Malé Kyšice na nákup 
učebních/herních pomůcek pro děti. Poděkování si také zaslouží děti z naší mateřské 
školy, které vedeny svými učitelkami u rozsvíceného stromu  zazpívaly vánoční 
koledy.              (kuj) 
 
Zastupitelstvo obce DĚKUJE občanům, představitelům sousedních obcí, jakož i 
zástupcům spolupracujících organizací za obdržená vánoční blahopřání.        (kuj)  
 
POPLATKY NA ROK 2016. Termín pro úhradu poplatků je stanoven od 1. ledna 
2016 do 31. března 2016. 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 (k dispozici na 
obecním úřadě).  
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: 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 1 915,- Kč 
Zelená 1 x týdně v zimě, 1 x  za 2 týdny v létě 1 545,- Kč 
Žlutá 1 x za 2 týdny  1 020,- Kč- 
Modrá 1 x týdně v zimě  1 020,- 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 2014 
za známky pro rok 2015. 
Známky z roku 2015 jsou platné do 31. ledna 2016. 
 
 

     
 

Dne 29. prosince 2015 zemřel ve věku 70 let pan Zdeněk Miltner z ulice Hlavní 
v Malých Kyšicích.                      Čest jeho památce!             (skk) 
 
 

 
 
Během roku 2015 se do naší obce narodili čtyři občánci: 
 

- dne 3. března 2015 Kateřině Bláhové a Petru Kocúrovi dcera Jana, 
- dne 16. července 2015 Dagmar Jansové a Petru Šidlofovi dcera Anna, 
- dne 27. července 2015 manželům Ivetě a Radku Šimkovým syn Nicolas, 
- dne 3. srpna 2015 manželům Iloně a Vladimíru Jarým dcera Anežka. 

 
Rodičům blahopřejeme a novorozencům přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti 

v životě.            (skk) 
 
Pitaval – Hříšní lidé našeho regionu 

Sleduje-li pozorný čtenář denně nebo alespoň týdně jak celostátní, tak 
především regionální tisk, čas od času se mu podaří objevit nějakou zprávu nebo 
alespoň zprávičku o naší „malé“ obci. Několikrát se již stalo, že členové redakční rady 
Ozvěn sami zjistili, anebo byli upozorněni, že o Malých Kyšicích se píše v tisku. 
Bohužel ne vždy jsou to zprávy veselé; někdy se vyskytnuvší informace v nás 
nevyvolávají radost, jak dokládá i následující příspěvek o náhodném návštěvníkovi v 
naší obci. Příspěvek je z tisku převzat doslovně, proto i přechýlené pojmenování obce 
„Malá Kyšice“ nás bude tak trochu tahat za uši. Ovšem jednání dále přejmenovaného 
poberty …, to v nás, a především u majitelů poškozených objektů, i s odstupem času 
spíše vyvolá svrbění v dlaních.  
 
 
 

Majetková trestná činnost všeho druhu patří k nejčastějším trestným činům, se 
kterými se zvláště v poslední době u nás setkáváme. Pomalu se smiřujeme se 
smutnou skutečností, že v naší společnosti existuje značný počet lidí, kteří podvody a 
krádeže považují za zcela normální způsob obživy. Poctivě pracovat nemíní ani 
náhodou. 

Někdy se však stane, že i ten nejšikovnější chmaták a zloděj má 
nevysvětlitelnou smůlu. O případu, který se odehrál v našem regionu uprostřed 
letošních prázdnin a který úspěšně vyřešili policisté z Unhoště, sdělil několik informací 
nadporučík S. 
Návrat ztraceného syna 

Třiačtyřicetiletý recidivista Richard Mašek se po několika letech vrátil na rodné 
Unhošťsko. Nikdo z jeho starých známých ani netušil, kde všude žil, ale z jeho 
celoživotního kréda se dalo usuzovat, že se určitě neživil poctivou prací a s velkou 
pravděpodobností strávil pár měsíců za mřížemi. Ani po návratu však nemínil 
pracovat, spíš se chtěl porozhlédnout, kde by se co dalo ukrást - případně kde by 

VÍTÁME MEZI NÁMI 

LOUPEŽNÍKA Z UNHOŠŤSKA ODHALILA KAMERA 

ODEŠEL S HLASEM ZVONU 



koho mohl podvést, ošidit nebo alespoň pumpnout, protože byl jako obvykle zcela bez 
finančních prostředků. S ubytováním si nedělal starosti, protože rodina o "ztraceného 
syna" nejevila ani ten nejmenší zájem. Dobře věděla proč! Ale i ti největší grázlové 
mívají kliku, protože nocleh i s příslušenstvím mu poskytla jeho stará známá, se 
kterou kdysi sdílel stůl i lože a které se po letech opět zastesklo po jeho mužné náruči. 
Nepovedená darda v Malé Kyšici 

Jenže co s chlapem, který smrdí korunou a jehož ručičky se do práce příliš 
nehrnou. To uznal i Richard a usoudil, že by měl své družce nějak přispět na 
domácnost. Jednoho pozdního úterního večera se proto v půlce července vydal do 
nedaleké obce Malá Kyšice, kde před několika lety v místní restauraci býval častým 
hostem a byl proto přesvědčen, že ji má dokonale zmapovanou. Ulice byly už ztichlé a 
na dohled nikde nesvítilo ani žádné okno. Na svou popůlnoční práci byl vybaven 
pořádným železným páčidlem a dal se proto se vervou do díla. Netušil však, že 
zrádný majitel vybavil provozovnu poplašným zařízením a že po vypáčení a překonání 
plastových vstupních dveří se rozezvučí hlasitý alarm. Přestože měl lokál i sklad 
alkoholu, cigaret a potravin prakticky na dosah, na nic nečekal a raději vzal 
bleskurychle do zaječích. Policejní hlídka, která k restauraci po několika minutách 
dorazila, našla už jen u zničených dveří odhozené páčidlo. Po pachateli se slehla zem 
a čuchacího psa policisté sebou neměli. Přestože si neúspěšný zloděj nic neodnesl, 
škoda na vypáčených a poničených dveřích byla předběžně odhadnuta na třiadvacet 
tisíc korun. 
Ani repete se příliš nepovedlo 

Druhý den chtěl nešťastný zloděj nepodařený pokus o vyloupení restaurace v 
Malé Kyšici napravit. Aby jeho nová zlodějská výprava neskončila opět fiaskem, 
rozhodl se nejdřív provést rekognoskaci dalšího objektu, který chtěl poctít svou noční 
návštěvou. Tentokrát si vyhlédl restauraci v Unhošti, v Křivoklátské ulici, v objektu 
bývalého pivovaru a večer krátce před zavírací hodinou ji navštívil jako host. Po 
zaplacení svých dvou piv se šel projít a vyčkával, až restauraci opustí i personál. Pak 
začal konat, vlastně páčit vstupní dveře objektu. Pevné dvéře však jeho upřímné 
snaze odolávaly a Richard to nakonec vzdal s tím, že to zkusí zítra někde jinde. To by 
v tom byl čert, aby mu to napotřetí nevyšlo. Při své smůle si však nevšiml, že jeho 
nebohumilé počínání pečlivě zaznamenává kamera. Po shlédnutí záznamu a popisu 
obsluhy podezřelého hosta nebylo pro policisty ani příliš těžké ztotožnit neúspěšného 
loupežníka a díky místní znalosti si pro něho dojít tak říkajíc přímo do pelechu. 
Přestože škoda na vstupních dveřích dosáhla jen cca 1500 korun, přivedli unhošťští 
policisté Richarda na služebnu, kde se při výslechu sesypal a přiznal i pokus o 
vloupání z předešlé noci do restaurace v Malé Kyšici. 

Recidivista Mašek byl proto obviněn z krádeže vloupáním a poškození cizí věci. 
Za to mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. 

Vladimír Rogl 
(pozn. red.: jméno hrdiny tohoto příběhu bylo pozměněno) 

(převzato z inzertních novin PLUS č. 7, roč. XXI) 
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