
 
Komentář     
 

Mnozí, i ti dříve narození, si určitě 
vzpomenou na svoji školní docházku a 
také i na hodiny literatury, konkrétně na 
dnes už slavný Nerudův fejeton o tom, 
kam se starou slámou ze slamníku. Již 
v 19. století byla její likvidace v pražských 
podmínkách neřešitelným problémem. 
Přejdu-li však s takovýmto „problémem“ 
do současnosti, do podmínek 
malokyšických, dovolím si starou slámu 

označit za bioodpad a po několik roků nazpět znám také na položenou otázku 
odpověď: „Od jara do podzimu, v každou sobotu od 15.00 do 17.00 hodin do 
malokyšického sběrného místa! Obec se postará!“ Vše by bylo v pořádku, kdyby 
národ český, správnější by bylo napsat: „řada jeho jedinců“, nebyl velmi přizpůsobivý, 
možná vypočítavý(?), a to obzvláště tam, kde mu plyne nějaká bezplatná výhoda. 
Naskýtá se teď jiná otázka: „Kam úvodem tohoto komentáře směřuji?“ 
 V poslední listopadovou neděli se někteří odkladatelé bioodpadu přímo ve 
sběrném místě u ČOV dozvěděli, že v ten den zde byli s bioodpadem naposledy, a to 
nejen v roce 2017, ale už napořád, protože obec toto sběrné místo pro ukládání 
takovéhoto odpadu od 1. prosince zrušuje. Brzy se tato informace – asi ve více 
verzích – roznesla do většiny domácností. Je mou povinností celou věc uvést na 
pravou míru. Ano, „skládka“, jak ji většina z nás nazývá, je v současné době již 
nefunkční a její chod nebude obnoven ani v příštím roce! 
 K tomuto opatření nás vede jeden nepřehlédnutelný ukazatel: V letošním roce 
za likvidaci bioodpadu, umístěného v našem sběrném místě obec ze svého rozpočtu 
zaplatila skoro 180 000,- Kč. V této částce jsou zahrnuty práce, spojené s nakládáním 
bioodpadu do kontejnerů, urovnání místa, odvoz kontejnerů ke zpracování do Lán, 
náklady na zpracování. Nechci bagatelizovat české přísloví: „Každá sranda něco 
stojí!“ Naopak mu dávám zapravdu, ale jen potud, pokud by obec hradila náklady 
spojené s odvozem a likvidací bioodpadu za své občany, tedy za bioodpad, který byl 
vyprodukován na zahradách, zahrádkách či veřejném prostranství v Malých Kyšicích, 
v Poteplí, v „jejich“ části Hřebenek, jakož i u rekreačních chat v „jejich“ katastrálním 
území. Když jsme před nějakými deseti lety u nás začali sběrné místo provozovat, 
zpočátku jsme za stejné „likvidační“ služby platili maximálně do 50 000,- Kč. 
Zavzpomínejme: Naši občané, zdůrazňuji „naši“ občané, ze svých zahrad v kolečkách 
přiváželi posekanou trávu, ořezané větve ať ze stromů nebo z keřů. Jednalo se o 
odpad domácí – malokyšické – provenience. Dali jsme stejnou možnost také „našim“ 
chatařům. V dalších letech nejen, že se kolečka často změnila na káry za osobními 
auty, ale rozrostl se počet odkladatelů odpadu; v četných případech i takových, kteří o 
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naší obci věděli asi jen to, že bioodpad se zde bere bez placení, zadarmo, a 
v jakémkoliv množství!  
 Dalším důvodem pro zrušení místa k ukládání bioodpadu je upozornění 
vodáren na jeho časté vyvážení těžkou technikou, čímž trpí kanalizační síť uložená 
mělce pod povrchem. 
 Mnozí mi namítnou, že je povinností obce, aby občanům zajistila odvoz 
odpadu. Každý občan České republiky má své bydliště, může mít i nemovitosti na více 
místech, tedy někam přísluší. Podle toho usuzuji, že obec Malé Kyšice má zajistit 
odvoz nespecifikovaného odpadu pro malokyšické obyvatele, ale už ne pro obyvatele 
z Dolní Horní. To se v našich podmínkách děje tím, že z malokyšických domácností je 
pravidelně odvážen firmou AVE Kladno s.r.o. domovní odpad. Počínaje dubnem 2018 
jim obec zabezpečí stejnou cestou i odvoz bioodpadu. Na každém z nás teď bude 
záležet, jak se k této nově sjednané službě postavíme, v jakém rozsahu ji budeme 
celoročně využívat. Budeme si muset „sáhnout do peněženky“. Zastupitelé 
v souvislosti s tímto přijatým opatřením dále rozhodli: Všem malokyšickým 
domácnostem (skládající se z občanů, kteří zde mají trvalý pobyt nebo 
obecnímu úřadu prokáží, že sem přísluší z jiného titulu), které využijí odvozu 
bioodpadu v rámci uvedené služby, obec přispěje uhrazením poloviny sazby. 
Domácnost tak uhradí ročně za odvoz nádoby o obsahu 140 l jen částku 350,- Kč, za 
odvoz nádoby o obsahu 240 l částku 450,- Kč. Určitě je to méně, než za odvážení 
bioodpadu vlastními silami ať už do Lán, Libušína či jinam.  

Pro úplnost uvádím, že ukládání a odvoz skla, umělých hmot, papíru se 
nemění; jsou a budou zabezpečovány za pomoci speciálních nádob, umístěných na 
třech místech (v Zahradní a Berounské ulici a u ČOV), stejně tak železný šrot může 
být odkládán do vany, umístěné u ČOV, a to po dohodě s obecním úřadem.  

Věřím, že všichni malokyšičtí občané pochopí důvody, které vedly 
zastupitelstvo obce k uvedeným opatřením. Ti, kteří nové služby využijí, ti jistě ocení, 
že obec jim alespoň z polovice přispěje. Ušetřené finanční prostředky tak budou 
k dispozici pro další rozvoj naší obce. 

                                                                                       Jan Kuna, starosta obce 
                                                                                                                

Zprávy z radnice  
 

OMLOUVÁME SE za tiskařského šotka, který se minule vloudil do 
informace o výstavbě herních prvků. Správně má být uvedeno, že JUDr. 
Luděk Chvosta na jejich výstavbu daroval 10.000,- Kč.     (mal) 
 
Rodiče dětí z Mateřské školy Malé Kyšice uspořádali i letos 
LAMPIONOVÝ PRŮVOD OBCÍ. Průvod vyšel v pozdních odpoledních 
hodinách dne 9. 11. 2017 od mateřské školy a směřoval do lesa, kde 
byly pro děti připraveny stanoviště s úkoly. Na závěr je čekaly zdravé a chutné 
odměny.              (skk) 
 
Unhošťské „KŘESLO PRO HOSTA“.  Dne 9. 11. 2017 byla jako host do talkshow 
Antonína Mittelbacha „Křeslo pro hosta“ v unhošťské restauraci Radost pozvána Hana 
Pokorná, rodačka z Proškovic mlýna v Poteplí. Osmdesát tříletá paní ráda 
zavzpomínala na doby svého mládí, na radostné životní příhody, které se ve mlýně 
odehrávaly, na osoby, které bývaly s Poteplím neodlučně spjaty. Překvapením pro ni 
se stalo setkání s kronikářem Mgr. Miroslavem Oliveriusem, za jehož pomoci – před 
21 lety – vydala své vzpomínky v podobě útlé brožury; vzpomínání se tak dotklo i 
Malých Kyšic. (Překvapení to bylo i pro něj, neboť v ten večer k účasti do 
unhošťského křesla byl A. Mittelbachem telefonicky doslova vytažen z malokyšické 
vany.)              (skk)   
  



Tradiční setkání „U VÁNOČNÍHO STROMU“ se letos konalo za velké účasti občanů 
v sobotu 2. 12. 2017 na malokyšické návsi. K rozsvícení již zdárně zakořeněného 
stromu došlo po vystoupení dětí z mateřské školy. Výtěžek z pokladny u stánku 
s horkými nápoji ve výši 5.770,- Kč byl věnován Mateřské škole Malé Kyšice na 
pořízení vzdělávacích a herních pomůcek.        (skk)    
 
Usnesením zastupitelstva obce, došlo kromě změny v poplatku za svoz bioodpadu, 
rovněž ke ZMĚNĚ ve vyhlášce č. 3/2007, o POPLATKU ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU. Od 1. 1. 2018 mají nově občané možnost zakoupit si měsíční známku na 
svoz odpadu. To znamená, že se jedná o 12 svozů za cenu 485,- Kč. Ceny ostatních 
známek mírně vzrostou a jejich výši zveřejníme v dalším čísle Ozvěn.              (mal) 
 
Vojenský lesní úřad stanovil v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů podle ustanovení § 
19 odst. 3 lesního zákona ZÁKAZ VSTUPU DO LESŮ na dobu od 15. 12. 2017 do 
14. 3. 2018. Plocha oblasti se zákazem vstupu je k nahlédnutí na úřední desce 
obecního úřadu nebo na internetových stránkách obce. V lesních úsecích se nachází 
po větrné kalamitě značné množství z části vyvrácených a poškozených stromů, čímž 
vzniká zvýšené nebezpečí úrazu.                   (kuj) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Český hydrometeorologický ústav vydal 27. 10. 2017 výstrahu před extrémně 
silným větrem – orkánem Herwart, který měl zasáhnout celé Česko. Vítr mohl podle 
meteorologů ohrozit životy a způsobit škody na velkém území. V neděli 29. 10. 2017 
se tak skutečně stalo. Podle meteorologů způsobila bouře nejničivější škody od řádění 
orkánu Kyrill, který před 10 lety v Česku usmrtil, stejně jako teď Herwart, 4 lidi. Na 
katastrálním území naší obce silný vítr polámal a vyvrátil mnoho stromů. Způsobil tak 
majetkovou újmu vlastníkům nemovitostí a zároveň došlo k přerušení elektrického 
vedení na 16 hodin. V naší obci však nenarušil dlouho očekávaný svoz 
velkoobjemového a nebezpečného odpadu.  

Během větru sletěla na náves státní vlajka ČR, jenž byla zavěšena na stožáru 
před obecním úřadem. Vlajku následně odnesla neznámá osoba. Předpokládá se, že 
se jedná o poctivou nálezkyni, která ji pouze opomněla obecnímu úřadu vrátit.   (mal) 

 
Z osobností Unhošťska 

 
 

Jan Jungmann (1778 – 1842) 
 Letos – 14. listopadu – uběhlo 170 let od úmrtí českého jazykovědce, básníka a 
překladatele Josefa Jungmanna (*1773); ten je mimo jiné autorem největšího díla 

PŘÍRODA OPĚT UKÁZALA SVOU SÍLU 

VE STÍNU SLAVNÉHO BRATRA 

P O Z V ÁN K A 
 

V zastoupení obce MALÉ KYŠICE si dovoluji pozvat všechny malokyšické 
spoluobčany na 20. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, 

které se bude konat v restauraci „LIKA“ v Malých Kyšicích 
ve středu dne 20. prosince 2017 od 18.00 hodin. 
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členům zastupitelstva od 1.1.2018 * Návrh na usnesení * Různé a diskuse * Závěr 
Jan Kuna, starosta obce 



našeho národního obrození „Slovníku česko-německého“. Uvedené skutečnosti jsou 
všeobecně známy, ale již méně se ví, že ve stínu tohoto obrozeneckého velikána 
působil jeho mladší bratr Jan Jungmann (*1778), významná kulturní osobnost 
Unhošťska.   
 Oba bratři byli rodáky z Hudlic na Berounsku. Jan vystudoval bohosloví, v r. 
1805 složil sliby v řádu Křížovníků s červenou hvězdou a nastoupil na faru v Tursku. 
Potom přišla jeho  léta unhošťská. Plných patnáct let (1807-22) kaplanoval na zdejší 
farnosti. V Tursku i v Unhošti chodil mezi prostý lid a zapisoval mizející česká slova a 
přispíval jimi do bratrova připravovaného slovníku. Svým vlivem působil i v Unhošti ke 
zdaru obrozeneckých snah. Psal také básně; přestože se nejedná o nějaké závažné 
dílo, je však cenné tím, že je v germanizované době svého vzniku psáno česky. Do 
Unhoště se vrátil jako farář v roce 1840. Ctnostný a láskou k české vlasti protknutý 
Janův život dohasl „na svatý večer“, to je dne 25. prosince roku 1842. Uložen byl na 
unhošťském hřbitově do hrobu, dodnes se nacházejícím v blízkosti hřbitovní kaple sv. 
Barbory.  

Pro zajímavost si ještě uveďme, že na sklonku roku 1840 se v chrámu Panny 
Marie před Týnem konala velká slavnost, při které Josef Jungmann po svém zvolení 
rektorem pražské univerzity přejímal insignie z rukou svého bratra, profesora a 
doktora Antonína Jungmanna (1775-1854), význačného lékaře-gynekologa, který 
z rektorství odstupoval. Nejmladší z bratrů, unhošťský farář Jan, pak sloužil slavnou 
mši svatou, která slavnost provázela. Tady se zaleskl celý trojlístek význačných 
hudlických rodáků v plné slávě.                   (oli)                 
 
Na samý závěr 
 
 

 
Vážení spoluobčané, milí naši čtenáři, ocitáme se v polovině měsíce 

prosince.  Rok 2017 se pomalu nachyluje ke svému konci. Nemám v úmyslu 
rekapitulovat, jaký byl! To je na každém z nás, aby si vše, co v něm prožil, co se mu 
povedlo nebo nepovedlo, vyhodnotil sám. Domnívám se však, že jako občané „malé“ 
obce můžeme být plně spokojeni s tím, co se „u nás“ v tomto roce dělalo, udělalo, 
čeho se v tomto roce dosáhlo. Proto si dovoluji poděkovat všem naším zastupitelům 
za jejich úsilí při splnění úkolů při rozvoji obce. Děkuji i všem, kteří jim v této jejich 
nelehké činnosti pomáhali. Za redakční radu Ozvěn všem vám – jejich čtenářům – 
děkuji za přízeň, které se nám od vás dostává. Těší nás, že Malokyšické ozvěny jsou 
vaším oblíbeným obecním periodikem, které se dokonce v některých rodinách 
uschovává, archivuje pro časy budoucí. Vaše uznání naší amatérské vydavatelské 
činnosti nás bezesporu zavazuje. 

Brzy se na kalendáři objeví 24. prosinec, dovoluji si vám proto popřát 
klidné, ale i radostné prožití vánočních svátků a v roce 2018 zdraví, 
spokojenost, a také i úspěchy jak v pracovním, tak štěstí v rodinném životě! 
                                       Za redakční radu Malokyšických ozvěn Miroslav Oliverius   
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