
 
Komentář     
 
 
  
 

V říjnu minulého roku, po 
skončení komunálních voleb a 
složení slibu, na své ustavující 
schůzi zastupitelstvo naší obce 
v nepatrně obměněném složení 
vstoupilo do svého čtvrtého 
volebního období. Potencionální 
voliči byli před volbami informováni 
o volebním programu volební 
strany „Malokyšická volba“. Ve 
volebních dnech potom 211 
malokyšických voličů (54,66 %) 
přišlo volit, a tak alespoň svou 
účastí potvrdilo, že jim osud obce 
není lhostejný.  

 Stojíme teď na prahu roku 2019 a před zastupitelstvem obce se objevuje 
nejdůležitější úkol: v sousedství víceúčelového hřiště zajistit výstavbu objektu 
mateřské školy. Jde o záměr náročný, ale pokud obec získá finanční prostředky 
z dotačních titulů, neměl by být tento záměr nerealizovatelný. Dalším záměrem, který 
zastupitelé hodlají dotáhnout do úspěšného konce je dokončení chodníku v Hlavní 
ulici, a to ze stávající úrovně mateřské školy až po ulici Zahradní. Dokončení chodníku 
během roku 2019 tak usnadní průchod obcí nejfrekventovanější ulicí od vjezdu do 
obce – od Nouzova až po výjezd z obce směrem na Hřebenky. Obzvláště v dnešní, 
dopravním provozem přesycené době, je realizace tohoto záměru z bezpečnostních 
důvodů považována za velmi potřebnou.  
 S přihlédnutím ke skutečnosti, že v Malých Kyšicích neexistují žádné spolky, 
jejich absenci se snaží vyplňovat obec, a to především jak na poli kulturním, tak i 
sociálním. Také v roce 2019 budou pro spoluobčany připraveny kulturně-společenské 
akce, nebude zapomenuto na dříve narozené občany ve dnech jejich významných 
životních jubileí, obec se nebude zdráhat, a naopak chce být nápomocna při řešení 
důležitých situací nebo i nepředvídaných událostí, pokud by v životě malokyšických 
občanů nastaly. Zároveň se však očekává, že právě sami občané navrhnou, jaké 
kulturně-společenské akce by se jak pro starší, tak i pro mladší generace měly, a to 
nejen během tohoto roku, u nás připravovat. 
 V oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí musela být v minulém roce 
zrušena funkčnost „oblíbeného“ sběrného místa, každou sobotu naplňovaného 
četným bioodpadem nejen malokyšického původu. I když ne každá malokyšická 
domácnost si zakoupila nádobu na bioodpad, většina domácností náhradní variantu 
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likvidace (čtrnáctidenní intervaly odvozu od jara do podzimu) tohoto odpadu firmou 
AVE Kladno s.r.o. považuje za dostačující. Bohužel díky neukázněnosti, i když asi jen 
několika spoluobčanů, týden co týden přetrvává nepořádek na všech třech místech 
s kontejnery na tříděný odpad. (A stačilo by jen málo: papírové krabice, PET lahve a 
podobný objemový odpad před uložením do sběrných kontejnerů sešlápnout a v nich 
rovnat!) V současné době probíhají jednání ohledně změny firmy pro odvoz oděvů a 
textilu. V minulém roce se negativně podepsal na jehličnatých stromech, rostoucích 
nejen v některých našich zahradách, ale i v okolních lesech, „kůrovec“. Je potěšitelné, 
že vlastníci napadené stromy kůrovcem likvidovali, čímž omezili jeho další šíření.   
 Závěrem tohoto úvodního komentáře je na místě zdůraznit, že i nadále naše 
„malá“ obec bude v nadcházejícím období prostřednictvím obecního úřadu zajišťovat, 
ke spokojenosti do obce příslušných občanů, úkoly v oblasti přenesené státní správy 
tak, jak to zakotvují příslušné právní předpisy.    
                                                                                      Jan Kuna, starosta obce         

 
Zprávy z radnice  
 
POPLATKY NA ROK 2019. Termín pro úhradu poplatků je stanoven 
od 1. ledna 2019 do 31. března 2019. 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.  

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 2 100,- Kč 
Zelená 1 x týdně v zimě, 1 x  za 2 týdny v létě 1 620,- Kč 
Žlutá 1 x za 2 týdny 1 100,- Kč- 
Bílá 1 x za měsíc 500,- 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 2018 
za známky pro rok 2019.  
Známky z roku 2018 jsou platné do 31. ledna 2019. 
Svoz 1 x za 2 týdny (žlutá známka) je realizován v liché týdny  
Měsíční svoz je v roce 2019 realizován v následujících termínech: 28.1., 25. 2., 25. 3., 
22. 4., 20. 5., 17. 6., 15. 7., 12. 8., 9. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12., 30. 12. 

Poplatek za svoz bioodpadu (hnědá známka) – přímý svoz odpadů rostlinného 
původu z domácností probíhá v období od dubna do října vždy 1 x za 14 dní (každé 



úterý v sudých týdnech) a výše poplatku je stanovena dle velikosti nádoby. Obec 
přispívá na polovinu poplatku. Po započtení příspěvku obce činí poplatek za 120 l 
nádobu 350,- Kč za sezónu a za 240 l nádobu 450,- Kč za sezónu. Poplatek zahrnuje 
nájem nádoby a vývoz odpad. 
Variabilní symbol: 1337, specifický symbol: číslo domu.       (kuj) 
 
K odkládání KOVOVÉHO ODPADU lze využít kontejner v lokálním sběrném místě u 
ČOV Malé Kyšice. Kontejner je přístupný od března do konce listopadu, a to každou 
první sobotu v měsíci od 15.00 do 16.00 hodin. Přístup ke kontejneru lze rovněž 
umožnit po předchozí domluvě na obecním úřadě. Po celý rok je však možné odkládat 
drobné kovové odpady do sudu přistaveného vedle vrat do sběrného místa.       (kžp) 
 
Společný zpravodaj obcí Bratronic a Malých Kyšic pojednávající o překladateli, 
prozaikovi a básníku Čeňku Iblovi a přinášející jeho veršovanou povídku z lesních 
samot Hela, byl začátkem prosince 2018 doručen do malokyšických domácností 
(pokud měly dostačující schránku nebo zvonek). Pro případné zájemce jsou výtisky 
uvedeného zpravodaje také ke koupi - v úředních hodinách na Obecním úřadě 
v Malých Kyšicích - za pořizovací cenu 50,- Kč.                                                     (mal)                            
 
 
 

Dne 13. listopadu 2018 zemřel pan Václav Kuna z ulice Míru v Malých 
Kyšicích a dne 27. prosince 2018 zemřela paní Jana Rehbergerová z ulice Zahradní 
v Malých Kyšicích. Čest jejich památce!         (skk) 
 
 
 
 

Dne 29. října 2018 oslavil své 80. narozeniny pan Adolf Schusser z ulice 
Spojovací v Malých Kyšicích. Dne 16. prosince 2018 oslavil stejné výročí pan Karel 
Kotrouš z Borové ulice. Oběma oslavencům přejeme k tomuto významnému 
životnímu jubileu hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu do dalších let.
              (skk) 
 
 
 

Během roku 2018 se do malokyšických rodin narodili dva občánci: 
 

- dne 13. června 2018 Jan, 
- dne 21. října 2018 Sebastian. 

 
Rodičům blahopřejeme a našim nejmladším občánkům přejeme hodně štěstí, zdraví a 
radosti v životě.  
Pozn.: Po zavedení nového nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR nelze uvádět 
další údaje, které by umožnily identifikaci rodičů, dětí či jejich bydliště.              (skk) 
 
Z minulosti obce 
 
 
 

Ze zprávy sokolského jednatele Františka Pinknera vyplývá, že valná hromada 
Tělocvičné jednoty Malé Kyšice, hodnotící činnost TJ za rok 1921, se konala dne       

MALOKYŠICKÁ SOKOLSKÁ TJ V ROCE 1921 
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29. ledna 1922. Účastnilo se jí 40 členů a členek, kteří vyslechli následující zprávy: 
Jednota ve sledovaném roce čítala 50 mužů a 20 žen, ti se během roku zúčastňovali 
sportovních akcí (okrskového cvičení na Nouzově, dne 9. července cvičili na krajském 
sletu v Kladně, dále na okrskovém cvičení v Družci a na župním sletu v Kralupech). 
Devět členů v kroji bylo dne 1. srpna přítomno v Lánech při uvítání prezidenta 
republiky T. G. Masaryka.  Ze zprávy pokladní mimo jiné vyplynulo: příjem 15 983,20 
Kč, vydání 16 082,47 Kč, hotovost 8 159,43 Kč. Ze zprávy knihovní: Sokolská 
knihovna čítala 98 zábavných a poučných svazků, 22 svazků vzdělávacích, 32 svazků 
odborných, 29 divadelních knížek. Založen stavební fond, na který bylo uloženo 2 000 
Kč. Během roku odebírány sokolské časopisy (např. Župní věstník, Věstník ČOS, 
Zpravodaj ČOS, Sokolnice ad.) Ve volbách členstvo zvolilo: starostou Václava 
Štěpánka, místostarostou Václava Horáka, náčelníkem Františka Holého, náčelnicí 
Růženu Lomovou, vzdělavatelem Josefa Proška. Do výboru jednoty byli dále zvoleni: 
Karel Šíma, Břetislav Ploch, Josef Filip, František Pinkner (jednatel), Jan Raboch, 
Václav Šmíd, Jan Horák a Josefa Štětková. Ve sledovaném roce 1921 se jednota 
naposledy rozloučila s oblíbeným členem, tichým a dobrým člověkem Emilem 
Charvátem.                                              (Pokračování příště - oli) 
 
 
Z osobností Unhošťska 
 
 
 

Umělecký knihař Josef Brousek (1882-1949) 
 Dne 3. února t. r. uplyne 70 let od úmrtí Josefa Brouska, rodáka z Velkého 
Přítočna, který je řazen mezi nejvýznamnější umělecké knihaře své doby. Jako 
chlapec navštěvoval unhošťskou měšťanskou školu, poté pracoval v Kladně, ve 
Slaném, v Praze a roku 1909 si zřídil v Unhošti vlastní knihařskou živnost. Na svých 
vazbách často spolupracoval mimo jiné s kladenským výtvarníkem Stanislavem 
Kulhánkem a se svým bratrem, malířem Karlem Brouskem. Na Unhošťsku byl znám 
vydáváním svých soukromých tisků; každý vždy jen v nákladu 53 výtisků. („Co kdyby 
se nějaký výtisk nepovedl! Ať jich je vždy alespoň padesát!“, říkával.) Přispíval do 
odborného tisku, pořádal knihařské kurzy a spoluzaložil Spolek sběratelů a přátel 
exlibris. Je též autorem spisu Mramorování na vodě. Jeho knihařské práce byly 
oceňovány na výstavách po celém světě. Knihy s jeho knižní vazbou jsou dodnes 
chloubou nejedné veřejné, ale i soukromé, a to nejen unhošťské, knihovny. 
 Ukázky z mistrových prací (vazby, exlibris) i jeho knihařské nástroje je možné 
vidět v jedné z vitrín expozice Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti. Chloubou 
muzea je mistrův tiskařský lis, darovaný Brouskovou žačkou pí Naděždou 
Stejskalovou. (Její vzpomínky na učení v Brouskově knihařské dílně si lze přečíst na 
adrese: http://www.perji.cz/kniharstvi.)  

(podle: Unhošťské listy, měsíčník MěÚ Unhošť, č. 12/2018 – oli) 
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