
 

Vážení spoluobčané, 
neočekávaně, bez vlastního zavinění jsme se ocitli v době, jakou 

nepamatují ani zástupci nejstarší žijící generace v naší obci. Jedná se o dobu 
dost závažnou, ve které jsme všichni omezováni, něčím povinováni, ale i tak 
doufejme, mimo jiné poučeni vlastní minulostí, že i pandemie koronaviru brzy 
skončí, že se navrátí poklidný život do naší obce. Děkuji vám všem, kteří 
zodpovědně dodržujete „celostátně“ přijatá opatření k zamezení šíření této 
epidemie, děkuji také vám, kteří nad rámec těchto opatření jakkoliv pomáháte ve 
svém okolí potřebným.    

Obec Malé Kyšice byla nucena, jak bude uvedeno níže, rovněž ve svých 
podmínkách přijmout několik opatření, ale její chod tím není narušen. Na prvním 
místě pro nás zůstává případná pomoc těm občanům, kteří ji v dnešní době 
potřebují nebo budou potřebovat. Věřme, že společně – především ve zdraví – 
tuto mimořádně tíživou dobu přečkáme!                      
                                                                                               Jan Kuna, starosta obce       
 
Komentář     
 
 
  

V komentáři letošního lednového čísla Ozvěn jsem – jak se na začátek roku 
slušelo a patřilo – našim čtenářům, tedy nám všem, popřál, aby „nastupující rok 
2020 s roky budoucími byl k nám milosrdný, klidný, plný radosti, pohody a 
štěstí!“ Netušil jsem, a asi jste netušili ani vy - čtenáři, že všechno, a poměrně již 
brzy, bude jinak!    

V únoru začalo foukat a nefoukalo slabě. V neděli 9. února večer se také v 
České republice ohlásil orkán, spojený s tlakovou níží, pojmenovaný Sabine; naplno 
udeřil v pondělních ranních hodinách. Ve středních Čechách, včetně u nás v Malých 
Kyšicích, devětatřicet tisíc domácností zůstalo bez elektřiny. Vichr řádil a lámal 
stromy; ty padlé přes silnice znesnadňovaly cestu do zaměstnání, zpomalily 
zásobování potravinami, doručování pošty, vázlo autobusové spojení … Následně 
přifučela ještě orkánova sestřička – Julie. Polovyvrácené kmeny a nalomené větve 
jehličnanů v okolních lesích zapříčinily nutnost vydání dočasného „Zákazu vstupu“ do 
lesů, a to i zákazu chůze po lesních cestách.  

Se začínajícím rokem 2020 někteří z nás především v denním tisku 
zaznamenali, že v tomto roce se naplňuje 100. výročí postupného ústupu tzv. 
Španělské chřipky z Evropy. Bezpředmětná informace, snad? Jen pro upřesnění: 
V letech 1918-1920 se po evropském kontinentu z epicentra na západní frontě první 
světové války rozšířila chřipka, nesprávně pojmenovaná na „Španělskou“, která si jen 
v českých zemích vyžádala úmrtnost sedmdesáti pěti tisíc osob z řad civilního 
obyvatelstva a skoro dalších pěti tisíc osob vojenských. Bez ohledu na toto výročí 
k nám však začaly prosakovat informace o tom, že v nemocnici v čínském Wu-chanu 
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dne 9. ledna zemřel na těžký zápal plic jedenašedesátiletý pan Ceng. Následné testy 
však ukázaly, že smrt způsobil koronavirus 2019-nCoV. Jmenovaný čínský státní 
příslušník je oficiálně považovaný za prvního člověka, jenž zemřel na nemoc COVID-
19, která v současné době celosvětově vyvolává velkou paniku! 

Koronavirus se skutečně velmi brzy rozšířil, a to především do Evropy (hlavně v 
Itálii a ve Španělsku) a také do USA. Česká republika zpočátku byla jakýmsi nákazou 
nezasaženým ostrovem uprostřed moře zasažených států. Postupně o rozšíření 
koronaviru, a to už i do České republiky, informovaly sdělovací prostředky; v denním 
tisku se začaly objevovat zarážející nadpisy u příslušných článků: Ochranné roušky 
docházejí na celém světě, Máme společného nepřítele, Není to mor, epidemie se dá 
zvládnout, Potraviny nedojdou, nepanikařte!, Nepodávejte si ruce, radí experti, Lidé 
musí být odpovědní, jinak to u nás skončí jako v Itálii ad. Dne 12. března naše vláda 
v boji s koronavirem vyhlásila STAV NOUZE! Od pondělí 16. března Česká republika 
uzavřela své hranice. Byla přijata další přísná opatření včetně zákazu vycházení, 
pokud to není výhradně nutné, povinné nošení ochranné roušky, respirátoru, šátku 
přes nos a ústa, došlo ke stanovení nákupní doby pro dříve narozené spoluobčany ad. 
Občané byli a jsou průběžně prostřednictvím sdělovacích prostředků informováni o 
prevenci, jak se chránit před nákazou, proti které zatím není objeven lék.  

Dnes večer, 30. března 2020, když píši tyto řádky, bylo v České republice 
testováno 40 700 osob, potvrzených případů zasažených virem je 2 805, 16 lidí 
zemřelo, zotavených je 11! Zítra bohužel ukazatel výskytu zasažených osob bude 
opět vyšší; neví se, jak dlouho bude stoupat! Všichni jsme z odborných míst průběžně 
informováni, jak je možné se koronaviru bránit, jaká pravidla musíme dodržovat, čeho 
se máme vyvarovat, aby se dál nešířil, aby nedorazil až k nám. Z postoje a chování 
nás - Malokyšických, alespoň podle toho, co je vidět na veřejnosti, vyplývá, že určená 
opatření a stanovené zákazy dodržujeme. (Kéž by tak v ČR činili všichni!)  

Nám všem, kteří denně nastupujeme do zápasu s neviditelným soupeřem, patří 
velké poděkování! Nechci být opět špatným prorokem, ale určitě bude lépe! Nechť klid 
a pohoda se brzy vrátí do našich domácností! 

                                                                     Miroslav Oliverius 
 
Zprávy z radnice  
 

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR a v souvislosti 
s šířením nákazy koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) zavedl 
Obecní úřad Malé Kyšice několik opatření: 

- Od 16. 3. 2020 je až do odvolání přerušen provoz Mateřské 
školy Malé Kyšice. 

- Od 16. 3. 2020 funguje Obecní úřad Malé Kyšice v omezeném režimu. Během 
úředních hodin (pondělí 15,00 – 17,00 hodin a středa 16,00 – 18,00 hodin) je 
možné se dovolat na telefon obecního úřadu 312 698 813. Bez omezení je 
možné využít mail obecního úřadu ou.malkysice@volny.cz či datovou 
schránku obce j8gbxr9. V bezodkladných případech, kdy je nutná osobní účast 
občana, je možné sjednat osobní schůzku, a to na výše uvedených kontaktech. 

- Od 16. 3. 2020 je až do odvolání uzavřen volnočasový areál naproti ČOV 
Malé Kyšice. 

- Dne 19. 3. 2020 byla vedle kontejnerů na tříděný odpad u ČOV Malé Kyšice 
instalována nádoba určená na infekční odpad. Občané zde mohou odkládat 
použité roušky, rukavice, kapesníky a další infekční materiál. Tento materiál 
bude následně odvážen a likvidován v souladu s předpisy pro nakládání 
s infekčním odpadem. 



- Dne 25. 3. 2020 zřídil obecní úřad krizové telefonní číslo 725 916 091, na 
které se mohou občané obracet s dotazy souvisejícími s šířením nákazy 
koronaviru či s žádostí o pomoc. Obecní úřad bude na přijaté podněty dle 
možností neprodleně reagovat. 

- Obecní úřad objednal pravidelné čištění a dezinfekci autobusové zastávky 
„Malé Kyšice“. 

- Až do odvolání byly zrušeny všechny plánované kulturní akce obce. 
                     (kuj) 
 

V lednu 2020 přibyly ke stávajícím kontejnerovým stáním na tříděný odpad v ulici 
Zahradní a Berounské speciální NÁDOBY NA ODKLÁDÁNÍ JEDLÝCH OLEJŮ A 
TUKŮ. Použité oleje a tuky z domácností musí být soustředěny do pevných 
plastových uzavíratelných obalů, aby nedošlo jejich úniku. Do uvedených nádob není  
možné odkládat jiný odpad, k čemuž bohužel došlo v Berounské ulici.   (kžp) 
 

Dne 31. 3. 2020 proběhl v naší obci první letošní SVOZ BIOODPADU. Další svozy 
budou následovat ve 14denních intervalech (vždy sudý týden v úterý) až do konce 
října.              (kžp) 
 

Jarní SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO, NEBEZPEČNÉHO A BIOODPADU by se měl 
uskutečnit na malokyšické návsi během měsíce května t. r. Konání svozu proběhne s 
ohledem na aktuální situaci. O přesném termínu konání svozu bude obecní úřad 
informovat na internetových stránkách obce a vývěsních tabulích.    (kžp) 
 

Městský úřad Unhošť, pověřený úřad m. j. pro obec Malé Kyšice, omezil úřední 
hodiny na pondělí a středu od 14 do 17 hodin – pouze podatelna. Veškeré dokumenty 
a požadavky lze zanechat se svým kontaktem na podatelně.                      (MěÚ) 

 

 

Během února t. r. došlo postupně k přestěhování vybavení Mateřské školy Malé 
Kyšice z pronajaté budovy v ulici Hlavní do nově vybudovaného objektu v ulici 
Spojovací hned vedle volnočasového areálu. Ode dne 1. března 2020 (potažmo od 
pondělí 2. března 2020) tak začala působit mateřská škola na nové adrese. Děti se do 
nové budovy těšily, přesto se některým zastesklo po původní „staré“ školce. Nová 
budova nabízí dětem velkorysý prostor s dostatkem místa pro hru, učení, stravování i 
odpočinek. Celá hlavní místnost je vzdušná, prosvětlená a působí pozitivní energií. 
Zimní zahrada poskytuje další prostor pro vyžití během nepříznivého počasí. Velká 
okna nabízejí výhled do okolí. V blízké době bude následovat další krok k efektivnímu 
využití pozemku mateřské školy, a to vytvoření přírodní zahrady.  

Obec Malé Kyšice tímto děkuje všem dobrovolníkům, kteří obětovali svůj volný 
čas a bez nároku na peněžitou odměnu se zapojili do stěhování mateřské školy. Obec 
rovněž děkuje manželům Ing. Heleně a Ing. Aleši Novákovým, bez jejichž přičinění by 
v roce 2009 nedošlo k otevření původní malokyšické mateřské školy.                  

  Jan Kuna, starosta obce 
 
 
 

  
Dne 2. ledna 2020 zemřel ve věku 81 let pan Adolf Schusser z ulice Spojovací 

a dne 25. února 2020 zemřel ve věku 74 let pan Dr. Vratislav Novák ze Hřebenek.
                Čest jejich památce!                      (skk) 

ODEŠLI S HLASEM ZVONU 

ZAHÁJENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V NOVÉ BUDOVĚ 
 



 
 

Dne 6. března 2020 oslavil své 80. narozeniny pan Vladimír Neumann 
z Krátké ulice a dne 5. dubna 2020 slaví 85. narozeniny paní Alena Zahradníčková 
z ulice Nad Jezem v Malých Kyšicích. Oslavencům přejeme k jejich významnému 
životnímu jubileu hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu do dalších let.
               

A léta běží, vážení! Kdyby ještě existovala tato populární rozhlasová relace, 
určitě by v tomto pořadu ráda na svá léta zavzpomínala paní Olga Vlasáková 
z Malých Kyšic. Jmenovaná se dne 4. dubna t. r. dožívá významného životního jubilea 
– 90 let. Určitě by zavzpomínala, jak se do obce přivdala, jak po mnoho let byla 
zaměstnána na Nouzově u Vojenských lesů a statků n. p. jako mzdová účetní a vedle 
tohoto zaměstnání od roku 1960 byla zvolena poslankyní MNV v Malých Kyšicích. Po 
čtvrt století, tedy až do roku 1985, zde svědomitě vykonávala funkci tajemnice MNV. 
S manželem vychovala dvě děti, ke kterým postupně přibyla čtyři vnoučata a osm 
pravnoučat. Za obec naší jubilantce do dalších let přejeme hodně štěstí, radostí 
z vnoučat a pravnoučat a hlavně zdraví!                     
                                                   Miroslav Oliverius, předseda sociálněkulturní komise 
 
Z černé kroniky 

 

Před měsícem, konkrétně 29. února 2020 k 20. hodině, nad naší obcí dost 
hlasitě zarachotil motor přelétajícího vrtulníku. Následně dle tiskové mluvčí Policie ČR 
a především z televizního vysílání a také z denního tisku byl tento přelet upřesněn: Na 
Kladensku došlo ke zběsilé honičce policejních hlídek s řidičem auta značky Peugeot.  

Kladenští policisté byli v uvedený den před 19. hodinou přivoláni k partnerské 
roztržce do ulice Antonína Škváry v Kladně, kde měl padesátiletý muž udeřit svoji 
partnerku neznámým předmětem. Podezřelý muž začal před policisty utíkat. Poté 
nasedl do auta a snažil se policistům ujet. Do pronásledování vozu se postupně 
zapojily policejní hlídky z Kladenska i Berounska, protože řidič peugeotu se z Kladna 
dostal až k hranicím berounského okresu. Policisté varovně vystřelili do vzduchu 
(pozn.: dle očitých svědků se mělo střílet na Hřebenkách?). Do honičky se následně 
od Unhoště zapojil také policejní vrtulník. Při pronásledování ujíždějícího auta došlo 
v Poteplí nejprve k poškození jednoho z policejních vozů. Když pak řidič dojel na 
silnici mezi Unhoští-Amerikou a Horním Bezděkovem, snažili se jej policisté znovu 
přimět k zastavení. Řidič však neuposlechl, naboural je a tím poškodil další dva 
služební vozy. Nakonec v uvedeném úseku silnice sjel do příkopu, kde auto převrátil 
na bok. Silnice musela být na několik hodin uzavřena.  

Po svém dopadení se zadržený řidič odmítl podrobit testu na přítomnost 
alkoholu i drog, stejně tak odmítl lékařské vyšetření s odběrem biologického materiálu. 
Policisté vyvázli z nehod bez zranění. O dalším průběhu případu sdělovací prostředky 
nepodaly zprávy, ale ty by se stejně již nedotýkaly dění v katastru naší obce. 

                                    (podle denního tisku - oli) 
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BLAHOPŘEJEME 

VRTULNÍK, STŘELBA A TŘI POŠKOZENÁ POLICEJNÍ AUTA 


