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Vstoupili jsme do prvního 
čtvrtletí roku, který je zakončen 
– jak pro koho – šťastným 
číslem: sedmičkou. Tyto řádky 
píši ve druhé polovině měsíce 
února 2017, ale musím se vrátit 
o deset let zpět: Dne 17. února 
2007 se v Malých Kyšicích, 
stejně jako v dalších osmnácti 
místech v České republice, 
konaly dodatečné volby do 
zastupitelstva obce. Kandidátní 
listinu v našich podmínkách 
podala jen jedna volební strana 
– SNK „Malokyšická volba“, 

proto malokyšičtí voliči měli výběr usnadněn a o pořadí jednotlivých kandidátů této 
volební strany rozhodoval jen počet získaných hlasů. Pořadí prvních čtyř bylo velmi 
těsné, celkově zvítězil s rozdílem dvou hlasů před druhým Ing. Robertem Blechou Jan 
Kuna, později zastupiteli zvolený starostou obce. O výsledku voleb, ale i o tom, proč 
muselo v Malých Kyšicích dojít k vyhlášení dodatečných voleb, vyšlo dne 21. února 
toho roku „nulté“ – zkušební číslo našich Ozvěn.  

Uplynulo dlouhých deset let, i když mnozí z nás si řeknou: „Jako by to bylo 
včera!“ I tak si připomeňme, že tehdy, v neděli 4. března t. r., se konalo ustavující 
zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce a těch „sedm Spasitelů“, jak jsem je 
následně označil, či nazval v prvním – již ministerstvem kultury ČR řádně 
zaregistrovaném – čísle Malokyšických ozvěn, se dalo s chutí do práce. Dali jsme jim 
důvěru, tehdy na pouhé tři a půl roku, které zbývaly do dalších řádných komunálních 
voleb. Nevěděli jsme, zda děláme dobře, a vlastně ani oni nevěděli, do čeho jdou! 
Mohl bych s odstupem oněch deseti let dnes sobě i vám – „malokyšickým“ voličům – 
položit otázku: „Byla tehdy tato naše volba správná?“ Není třeba, protože své 
zastupitele Jana Kunu, Ing. Roberta Blechu, Mgr. Ondřeje Nováka, Jaroslava Brejchu, 
Zdeňka Barchánka, Milana Kratochvíla a Kateřinu Bláhovou jsme většinově potvrdili i 
při komunálních volbách v letech 2010 a 2014, a to bez ohledu na skutečnost, že při 
posledních volbách u nás v obci jsme si vybírali a volili kandidáty z kandidátních listin 
dvou volebních stran.  

Jsme malou obcí, a to nejen podle přívlastku v jejím názvu, podíváme-li se 
k našim „větším“ sousedům, ale i do obcí ve vzdálenějším okolí, můžeme s klidným 
svědomím konstatovat, že především díky těmto svým zastupitelům a dalším 
spoluobčanům, jsme i v posledních deseti letech dokázali s nimi držet krok. Je 
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potěšitelné, že obec navázala, a věřme, že i nadále bude  navazovat na svůj úspěšný 
rozvoj v devadesátých letech dvacátého a v prvních letech jednadvacátého století!  

Dovoluji si všem nám – Malokyšickým – popřát šťastný vstup do dalšího 
„obecního“ desetiletí! Činím tak s přáním, aby se i za deset let, v roce opět se 
sedmičkou na konci letopočtu, v Malokyšických ozvěnách mohl hodnotit stav úrovně 
naší obce jen pozitivně a tím aby se mohlo konstatovat: „Je nám U NÁS dobře!“ 

                                                                                                Miroslav Oliverius      
        
Zprávy z radnice  
 

Obec Malé Kyšice přijme do pracovního poměru na dobu určitou 
ZAMĚSTNANCE na úklid obce a péči o veřejnou zeleň. Jedná se o 
zkrácený pracovní úvazek. Podmínkou je, aby byl zájemce o tuto 
pozici veden v současné době na úřadu práce jako uchazeč o 
zaměstnání. Platové podmínky dle příslušného zařazení do platové 
třídy podle katalogu prací.                          (kuj) 
 
Upozorňujeme všechny, kteří dosud neuhradili poplatek za svoz komunálního 
odpadu, případně poplatek za psa, nechť tak neprodleně učiní.     (kuj) 
 
Po zimní pauze je již od 1. března 2017 otevřeno LOKÁLNÍ SBĚRNÉ MÍSTO 
v prostoru ČOV Malé Kyšice, a to každou sobotu od 15.00 do 17.00 hodin. Sběrné 
místo slouží k ukládání odpadů rostlinného původu (větve, listí, tráva) a železného 
šrotu.                (kžp) 
 
Od 1. března 2017 je rovněž obnoven provoz VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ, a to každý 
den od 9.00 do 17.30 hodin v závislosti na počasí. V dubnu již bude hřiště otevřeno 
každý den od 8.00 do 21.00 hodin. Rezervaci hřiště či zapůjčení příslušenství je 
možné domluvit u správce hřiště na telefonu 723 484 533.          (kuj) 
 
Obec Malé Kyšice pořádá ve spolupráci s Labyrintem - Střediskem volného času, 
vzdělávání a služeb Kladno v sobotu 11. března 2017 od 15.00 hodin v sálu 
restaurace LIKA DĚTSKÝ MASKARNÍ BÁL. Děti se mohou těšit na zábavné 
odpoledne plné her, soutěží i tance.                              (skk) 
 
Od 13. března 2017 nastane dočasně ZMĚNA V PŘIHLAŠOVÁNÍ OSOB 
K TRVALÉMU POBYTU v obci Malé Kyšice. Přihlášení bude možné pouze po 
předchozí domluvě, a to buď mailem na mailové adrese obecního úřadu 
ou.malkysice@volny.cz nebo písemně. Při sjednávání termínu přihlášení je třeba 
uvést kontaktní mail či telefon, na který bude odpovědný pracovník neprodleně 
reagovat. Děkujeme za pochopení.        (mal) 
 
V loňském roce byl v naší obci zaveden SVOZ BIOODPADU z domácností. 
Společnost AVE Kladno s.r.o. nabízí tuto možnost i pro letošní rok. Svoz probíhá vždy 
1 x za 14 dní v období od 1. 4. do 31. 10. Jedná se celkem o 16 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 do 
15. března 2017.            (kžp) 
 
Jarní SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU proběhne 
v neděli 2. dubna 2017 na „louce“ naproti ČOV Malé Kyšice od 9.00 hodin do naplnění 
kontejnerů nebo nejpozději do 12.00 hodin. Zároveň uvítáme pomoc všech 
dobrovolníků s úklidem okolí obce. Sraz v 9.00 hodin u vstupu do prostoru ČOV, kde 
každý získá pytel na odpad a instrukce k úklidu.          (kžp)  
 



Srdečně zveme všechny malokyšické občany do ČINOHERNÍHO KLUBU v Praze na 
představení „Tramvaj do stanice Touha“, které se koná ve čtvrtek 13. dubna 2017 od 
19.00 hodin. Cena vstupenky včetně dopravy autobusem z Malých Kyšic a zpět činí        
350,- Kč. Vstupenky je možné zakoupit od 15. března 2017 v úředních hodinách na 
obecním úřadě. Autobus odjíždí v 17.00 hodin od budovy obecního úřadu. 
Představení trvá 3 hodiny 15 minut včetně přestávky.         (skk) 
 
Neděle 16. dubna 2017 bude patřit předvelikonočnímu „PLETENÍ POMLÁZEK“ na 
Vysokém vrchu. Akce začíná po obědě. Proutky na pomlázky budou k dispozici 
v místě konání.             (skk) 
 
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Malé Kyšice proběhne ve středu 3. května 
2017. Bližší informace budou zveřejněny na internetových stránkách mateřské školy 
(www.msmalekysice.cz).          (švm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Převzato z denního tisku:   
 
 
 

V polovině ledna letošního roku Kladenský deník ve svém zpravodajství 
z Kladenska přinesl příspěvek, který se týká krádeží dřeva; ty se nevyhnuly ani 
katastru naší obce. Ve zkrácené podobě citujeme:  

„Topná sezóna je v plném proudu … Vzhledem k tomu, že v poslední době 
stoupla cena uhlí i plynu, vrátila se velká část lidí k vytápění svých domovů dřevem. 
Toho jsou si vědomi také zloději, kteří v tomto období vyrážejí se sekyrami či dokonce 
motorovými pilami do lesů na lup. Nejčastěji přitom míří do okolí chatových oblastí a 
mnohdy neváhají zamířit i do lesních porostů poblíž měst. Zájem mají o břízy, duby a 
buky. Zloději si odvážejí jak kulatinu, která je nařezaná u lesních cest, ale také stromy, 
které sami skácí. V některých případech se ukradené dřevo pak snaží prodat. Jsou si 
totiž dobře vědomi toho, že si tak mohou přijít na nemalé peníze. 

Na základě oznámení prošetřují unhošťští policisté případ poškození dvou 
vzrostlých stromů, které byly pokáceny bez povolení v obci Malé Kyšice. Jednalo se o 
dva modříny, které tak neznámý pachatel v ulici Nad Jezem znehodnotil. Část dřeva 
přitom byla zcizena, část zůstala na místě. Svým protiprávním jednáním způsobil 
výtečník škodu vyčíslenou na částku převyšující sedm tisíc korun. Skutek tak byl 
převeden na trestní čin poškození cizí věci. Další případ krádeže se nedávno stal 
v lesním prostoru v katastru obce Chyňava v oblasti Zadní Muňava, kde neznámý 
zloděj ukradl dokonce kolem pětadvaceti až třiceti metrů krychlových dřeva v hodnotě 
padesát tisíc korun. … 

A jaký trest zlodějům dřeva hrozí? Je-li kradené dřevo ohodnoceno do výše pěti 
tisíc korun, je jeho krádež jen přestupkem. Pokud je ale jeho hodnota vyšší, jde o 
trestný čin, za který pachateli hrozí až dva roky vězení.“ 

Podle Kateřiny Juhászové, Kladenský deník, roč. XII., č. 14, z úterý 17. 1. 2017 (oli)  
 

ZLODĚJI DŘEVA 

 

Veselé Velikonoce plné jarního sluníčka přeje zastupitelstvo 

obce a členové redakční rady Malokyšických ozvěn 



 
Zajímavost z Unhošťska 

 
 

 

„Časy se mění!“, ale na tom nic nezmění skutečnost, že hodina měla, má a 
bude mít vždy 60 minut. Půlhodina je tedy 30 minut, a když toto číslo vydělím třemi, 
tak dostanu „desítku“. Uvedenou početní operací sobě ani vám - čtenářům - nechci 

dokazovat, že ještě zvládám násobilku, ale 
jsou u nás v obci, resp. nad obcí, chvíle, kdy 
během třiceti minut každou třetí minutu 
přelétne letadlo, tedy deset letadel za půl 
hodiny. A právě v tom spočívá mé 
konstatování, že „se časy mění!“ Již několikrát, 
když mi nad střechou domu zaburácely motory 
přistávajícího „obra“, jsem si vzpomněl na 
publikovaný příspěvek unhošťského pana 

učitele Jaromíra Šmída (nar. 1908). Nakonec se mi podařilo ho dohledat a zjistil jsem, 
že v muzejníku Zprávy Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti byla půl roku po 
autorově úmrtí († 4. 2. 1976) zveřejněna jeho vzpomínka „Viděli jsme prvně létadlo 
nad Unhoští“ cit.:   

„Bylo to asi v roce 1916 nebo 1917. Běhali jsme po ulicích a najednou jsme 
zaslechli nezvyklý hukot jako vzdálené mlátičky. Hned jsme měli hlavy vzhůru jako 
slepice, když pijí a uviděli jsme ve značné výšce předmět, velký asi jako větší krabička 
od zápalek. Zdálo se nám, že letí pomalu. Byl to dvojplošník rakouské armády. Křičeli 
jsme jeden přes druhého: „Ajroplán, eroplán, aeroplán“, jenom slovo „létadlo“ jsme 
tenkrát neznali. Dohadovali jsme se, jak je asi veliké, jestli jen jako ta krabička od 
sirek. Frantík Jiráček (potomní předseda MNV), o čtyři roky starší, povídá: „Musí to být 
hodně veliké, vždyť tam musí býti člověk!“ Později jsme si prohlíželi časopisy: 
Světozor, Český svět a tam jsme viděli jedno i dvojplošníky. Ve škole byla debata a 
mnoho dotazů: „Kluci, viděli jste eroplán?“ Vyprávěli jsme, jak vypadal a tady 
samozřejmě pracovala vydatně fantazie vyprávějícího. Po první světové válce jsme 
měli možnost viděti aeroplány zblízka.“ 

Jaromír Šmíd přibližně šedesát let po uváděné události tyto své vzpomínky 
zakončuje slovy: „Dnes již má mládež důkladné znalosti o létání. Zdálky pozná, že je 
to Tůčko nebo Boeing, či Iljušin a ví také, díky televizi, jak to vypadá ve Vesmíru nebo 
na Měsíci. O tom se nám tenkrát ani nezdálo.“ Časy se za tu dobu změnily, a já píši 
tuto svoji glosu po sto letech od doby, kdy poprvé viděli letět letadlo nad Unhoští, píši 
ji v době, kdy informace dávno nehledáme v časopisech Světozor nebo Český svět, 
ale na fenoménu zvaném „Internet“. A bude-li tyto mé řádky číst nějaký čtenář za 
dvacet, padesát, či více let, usměje se nad jejich obsahem, ale jediné, co zůstane 
aktuální, bude jejich nadpis: „Časy se mění!“                           (oli)  
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