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Poslední minuty, vteřiny právě se 

končícího roku 1849, odzvonil malý zvon 
zavěšený před rokem v obnovené, teď již 
zděné, kapli. Skupina malokyšických občanů 
se sešla na návsi u nedávno také do zděné 
podezdívky sem zasazeného železného 
kříže s ukřižovaným Kristem.  Stáli tu bratři 
Zikmund a František Lomové s manželkami, 
Ignác Šíma, Josef Šíma i další Šímové, 
nechyběl ani Matěj Šefčík, strůjce 
furiantského sporu, a tím i původce 
postavení kříže před kaplí. Skončil se rok, 
který přeplněný politickými událostmi posunul 
českou věc trochu dopředu.  V březnu roku 
1849 byl sice Kroměřížský sněm rozehnán 
vojskem a současně byla vyhlášena 
oktrojovaná ústava. Tu obratem svojí kritikou 
napadl Karel Havlíček, ale pro tentokrát měl 
štěstí, že ho porota po soudním líčení 
osvobodila. V noci 10. května byli zatčeni 
organizátoři připravovaného povstání J. V. 

Frič, K. Sabina, K. Sladkovský, V. Gauč a další. Nad Prahou a okolím byl vyhlášen 
stav obležení a pokračovalo se v zatýkání dalších osob. Nakonec bylo k trestu smrti 
odsouzeno 28 účastníků příprav povstání; ten však nebyl nikdy vykonán. (Vilém Gauč 
po odpykání šestiletého trestu na Špilberku žil a roku 1866 zemřel v Unhošti.) 

Okamžitě prvním lednem v roce 1850 v rakouské monarchii vstoupila v platnost 
nová organizace státní správy. Nejvyššími zemskými úřady v Čechách a na Moravě 
se stala místodržitelství. Nejnižším článkem stání správy byla okresní hejtmanství, 
která spolu s okresními soudy, vytvořenými 1. června, nahradila dřívější úřady – 
vrchnostenské.  

Naši předchůdci – Malokyšičtí – teď tu stáli na své návsi a skrz tmu hleděli do 
budoucna. Jaké asi bude? Štědré na úrodu, aby dokázali uživit své rodiny? Klidné, 
aby spokojeně mohli žít, radovat se, vychovávat své potomstvo? My, s odstupem sto 
sedmdesáti let známe odpovědi na jejich otázky. Oni je, možná to tak bylo lepší, 
neznali. Mohli si jen přát, mohli jen doufat! A stejně tak i my si můžeme dnes jen přát, 
můžeme doufat, aby právě nastupující rok 2020 s roky budoucími byl k nám 
milosrdný, klidný, plný radosti, pohody a štěstí!                                    

                                                                      Miroslav Oliverius, kronikář obce                  
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PŘED 170 LETY NA MALOKYŠICKÉ NÁVSI  
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Zprávy z radnice  
 

POPLATKY NA ROK 2020. Dne 1. 1. 2020 vešly v účinnost nové 
obecně závazné vyhlášky obce Malé Kyšice, týkající se místních 
poplatků. Věnujte, prosím, pozornost zejména výši poplatků. Termín 
pro úhradu poplatků je stanoven od 1. ledna 2020 do 31. března 
2020. 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 – před platbou poplatku je třeba obecnímu úřadu odevzdat vyplněný 
formulář „Přihláška k místnímu poplatku ze psů“, jež je přílohou tohoto vydání 
Malokyšických ozvěn nebo je k dispozici na internetových stránkách obce 
www.malekysice.cz v sekci Obecní úřad – Formuláře ke stažení. Poplatek činí 100,- 
Kč za jednoho psa a 150,- Kč za každého dalšího psa. Poplatek za psa hradí držitel 
psa s trvalým bydlištěm v obci Malé Kyšice, bez rozdílu věku, 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 obecnímu úřadu vyplněné „Prohlášení plátce“ (viz. příloha, popř. je 
možné jej vytisknout z internetových stránek obce.). 

Druhy známek: 
Známka Interval svozu komunálního odpadu Poplatek 

Červená 1 x týdně 2 200,- Kč 

Zelená 1 x týdně v zimě, 1 x za 2 týdny v létě 1 700,- Kč 

Žlutá 1 x za 2 týdny 1 150,- Kč 

Bílá 1 x za měsíc 530,- 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 2019 
za známky pro rok 2020.  

Známky z roku 2019 jsou platné do 31. ledna 2020. 

Svoz 1 x za 2 týdny (žlutá známka) je realizován v liché týdny. 

Měsíční svoz je v roce 2020 realizován v následujících termínech: 27. 1., 24. 2., 23. 
3., 20. 4., 18. 5., 15. 6., 13. 7., 10. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 30. 11., 28. 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 odpadu. 
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 každou první sobotu v měsíci od 15.00 do 
16.00 hodin. Přístup ke kontejneru lze rovněž umožnit po předchozí domluvě na 



obecním úřadě. Drobné kovové odpady je možné kdykoliv odkládat do sudu 
přistaveného vedle vrat do sběrného místa.             (kžp) 
 

Ke stávajícím kontejnerovým stáním na tříděný odpad v ulici Zahradní a Berounská 
přibydou během ledna tohoto roku speciální NÁDOBY NA ODKLÁDÁNÍ JEDLÝCH 
OLEJŮ A TUKŮ. Zavedením svozu tohoto druhu odpadu by mělo dojít k zamezení 
vylévání olejů a tuků do kanalizace. Použité oleje a tuky z domácností musí být 
soustředěny do pevných plastových uzavíratelných obalů, aby nedošlo jejich úniku. 
Do nádoby na odkládání olejů a tuků nepatří technické oleje (převodové, motorové, 
tlumičové) ani maziva a kapaliny.          (kžp) 
 

V prosinci loňského roku došlo k INSTALACI KAMEROVÉHO SYSTÉMU, který 
nepřetržitě monitoruje všechna kontejnerová stání na tříděný odpad v obci. Podnětem 
pro instalaci kamer bylo časté odkládání nebezpečných či velkoobjemových odpadů 
právě ke kontejnerům na tříděný odpad. Pro ukládání uvedených druhů odpadu je 
dvakrát do roka organizován mobilní svoz odpadu na malokyšické návsi.      (kuj) 
 

Obec Malé Kyšice děkuje JUDr. Luďku Chvostovi za POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO 
DARU ve výši 10.000,- Kč na financování dárkových balíčků na dětskou mikulášskou 
nadílku.              (kuj) 
 

V souvislosti s dokončením výstavby budovy mateřské školy v ulici Spojovací došlo 
k ÚPRAVĚ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ na křižovatce ulice Míru a Spojovací. Vyzýváme 
řidiče, aby na této křižovatce dbali zvýšené opatrnosti. Nové značení není konečné, 
v budoucnu dojde k jeho úpravě.             (kuj) 
  
 
 
 

Dne 17. prosince 2019 oslavila své 80. narozeniny paní Jaroslava Dušková 
z ulice Zelená v Malých Kyšicích. Oslavenkyni přejeme k tomuto významnému 
životnímu jubileu hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu do dalších let.
              (skk) 
 

Na aktuální téma 
 
 
 

Po komunálních volbách v roce 2007 jsme se „na radnici“ zabývali 
zodpovězením otázky: „Kde nebo s čím začít?“ Rodiče několika předškolních dětí nás 
požádali o pomoc se zařazením svých dětí do některé mateřské školy v našem okolí. 
Všechny okolní školky, včetně unhošťské, měly naplněnu svoji kapacitu, proto se 
zastupitelé rozhodli pro školku vlastní – v Malých Kyšicích. Manželé Novákovi nejen, 
že obci pronajali svůj – neobydlený – dům, ale společně s obcí ho v poměrně krátké 
době dokázali přeměnit tak, že provoz mateřské školy byl zahájen již na podzim roku 
2009. Nájem byl sjednán na dobu deseti let. Vzhledem k tomu, že obec provozovala 
svoji mateřskou školu „v cizím“ objektu, přicházela o dotace na případné investiční 
záměry.  

V následných letech se zastupitelstvu obce podařilo odkoupit od Vojenských 
lesů a statků ČR, s.p., pozemek, na kterém během několika málo let vyrostl sportovní 
areál k využití volného času mládeže. Jednalo se o pozemek, na kterém měla být 
původně realizována lesní školka (tzn. výsadba stromků). A jak se blížil termín 
ukončení uvedené nájemní smlouvy, naši zastupitelé rozhodli: „Zřídíme zde také 
školku, ale mateřskou!“ Demografická studie ukázala, že v období 5 až 10 let v Malých 
Kyšicích bude předškoláků dostatek! V roce 2015 byl vyhotoven stavební projekt, to 

BLAHOPŘEJEME 

MALOKYŠICKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA VE FINIŠI 
 



byl jen začátek; stavební povolení bylo vydáno v srpnu roku 2016. A nastalo 
dlouhodobé, náročné žádání o přiznání dotací, neboť kompletní výstavba objektu 
mateřské školy včetně jejího vybavení se dotýkala částky 16 miliónů Kč. Dnes již lze 
poznamenat, ač potřebná dotace nebyla několikrát naší obci přiznána, zastupitelé 
hodlali výstavbu školky realizovat i za cenu požádání o úvěr u peněžního ústavu. 

Naštěstí v březnu roku 2019 
ministerstvo školství mládeže a 
tělovýchovy poskytlo obci žádanou 
dotaci alespoň ve výši 9 401 065,- Kč a 
následně Krajský úřad Středočeského 
kraje další dotaci 1 500 000,- Kč. Z 
výběrového řízení na zhotovitele díla 
vyšla vítězně stavební společnost 
PRAGOTRADE spol. s r.o. Dne 6. 
března 2019 jí bylo stavební místo 
předáno k zahájení stavebních prací. 
Dne 17. prosince 2019 se uskutečnilo 

kolaudační řízení a t. č. obec čeká na vydání kolaudačního rozhodnutí Stavebním 
úřadem v Unhošti.  

V naší obci, v těsném sousedství s volnočasovým areálem, se tak podařilo 
realizovat výstavbu nízkoenergetické budovy v podobě dřevostavby s ocelovou 
konstrukcí s terasou a se zasklenou zimní zahradou. Objekt je vytápěn plynem. Jedná 
se o mateřskou školu jednotřídní s kapacitou 28 dětí, s vlastní vývařovnou. Zbývá ji 
dovybavit nábytkem tak, aby její vlastní provoz, po prodloužení stávající nájemní 
smlouvy na původní MŠ, mohl být zahájen na přelomu měsíců leden – únor 2020. 
V jarních měsících budou dokončeny zahradní úpravy kolem školního areálu a 
v letních měsících bude nově položena příjezdová komunikace.  

Na základě uvedeného lze tedy konstatovat, že malokyšická mateřská škola je 
ve finiši! Dle dostupného výhledu se cca 5 800 000,- Kč, obcí poskytnutých na 
realizaci uváděné akce, brzy vrátí, a to nejen z důvodu, že minimálně pět let bude 
v obci dostatek předškoláků, kteří zdejší mateřskou školu budou, a věřme, že rádi, 
navštěvovat.                                                                           Jan Kuna, starosta obce 
 
 
                                                   

Přišla zima, sice ještě ne taková ta Ladovská, ale i tak považujeme za 
bohulibou činnost krmení venkovního ptactva. Krmíme, sypeme ptáčkům do krmítek, 
málokdy si však uvědomujeme, že jim tím škodíme. Do krmítek zpravidla nasypeme 
vše, co nám doma zbude, čímž „našim“ opeřencům můžeme opravdu škodit. Je 
dokázáno, že například drobky z pečiva nebo slané pečivo ptáky přímo zabíjí. Jejich 
tělíčka se totiž nedokážou vyrovnat s takovým přísunem soli a ta je pak vlastně 
potichu likviduje. Proto, pokud chceme ptáky krmit, dávejme jim semínka, plody 
bobulovin nebo semena obilnin. Někteří opeřenci si pochutnají i na pár kouscích 
syrového masa. Pozor, i kousky salámu a jiných uzenin mohou také ptáčkům škodit! 

                                                                                 (podle denního tisku – oli) 
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KRMÍME V ZIMĚ PTÁČKY? 
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