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Ocitáme se v novém roce, někteří 
z nás si opětovně dali předsevzetí, která by 
v roce 2021 rádi plnili a třeba i jen pro klid 
své duše splnili. Vkráčíme do roku, který – a 
to si přejeme určitě všichni – pro nás snad 
bude přívětivější než rok minulý; rok, ve 
kterém jsme slova „koronavirus, pandemie, 
roušky“ skloňovali snad ve všech pádech.  

 Podívám-li se na tuto 
problematickou dobu zpět, dovolím si 
napsat, že jsme ji v právě skončeném 
ročním období dokázali zvládat. 
Zastupitelstvo obce se (sice tak trochu 

v bojových podmínkách bez účasti veřejnosti) pravidelně scházelo, projednávalo úkoly 
k zabezpečení chodu obce. Stejně tak dobře byl i zabezpečen chod našeho obecního 
úřadu. Příkladně jste se chovali také vy, malokyšičtí spoluobčané. Není znám, alespoň 
mně, nějaký případ, kdy by se v obci v souvislosti s uváděnou mimořádnou situací 
objevily jakékoliv nepřístojnosti, že by někdo znevažoval opatření, kterými má být 
zamezováno další rozšiřování viru covid-19. Pokud se v naší mateřské škole 
vyučovalo, personál zvládal chod mateřské školy s profesionálním přehledem. Proto 
nám všem patří mé upřímné poděkování! 

Vstupujeme do roku 2021! Kompletně celá naše společnost to v tomto roce 
nebude mít lehké, a ne jinak na tom budou obce. Již dnes máme avizováno, že se jim 
z ústředních orgánů pokrátí dotace, na naplánované akce tedy budou mít k dispozici 
méně financí. Stejně jako v ostatních obcích, i naší prioritou zůstává péče o obec a  
její vzhled a zabezpečení spokojeného života našich občanů.  

V loňském roce zahájila Mateřská škola Malé Kyšice provoz v nových 
prostorách v ulici Spojovací. Pobyt venku trávily děti na procházkách po obci či v lese. 
Letos by se tato situace měla změnit. Je naplánována realizace zahrady mateřské 
školy v přírodním stylu, jež by měla dětem poskytnout možnost sledovat dění v přírodě 
(postupný růst rostlin a stromů, výskyt živočichů apod.), nabídnout jim další prostor 
pro venkovní vyžití i zázemí v případě pobytu venku během slunečných dnů. 

Pokud to finanční situace obce dovolí, projde v letošním roce generální opravou 
„památník padlých z I. světové války“ na rozhraní Hlavní ulice a ulice 5. května (Jen 
poznámka: V roce 2024 uplyne sto let od jeho postavení a slavnostního odhalení.)  

Plánů pro letošní rok má zastupitelstvo obce více, avšak až nadcházející 
měsíce ukážou, na kolik je bude možné splnit. Závěrem si popřejme pevné zdraví 
v této nestandardní době! 

                                                                                    Jan Kuna, starosta obce 

Malokyšické 

OZVĚNY 
Zpravodaj obce Malé Kyšice, ročník XV / 2021, číslo 1 (132) 

VSTUPUJEME S PŘEDSEVZETÍM DO ROKU 2021 

Památník; foto: L. Markupová, 2021 



Zprávy z radnice  
 

POPLATKY NA ROK 2021. Dne 1. 1. 2021 vešla v účinnost obecně 
závazná vyhláška obce Malé Kyšice č. 1/2020, kterou se mění a 
doplňuje vyhláška č. 3/2007, o poplatku za komunální odpad. 
V důsledku změny zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, navýšily 
svozové firmy poplatky za likvidaci odpadů. Tato změna přiměla obce 
k novelizacím obecně závazných vyhlášek. Upozorňujeme občany na 
zvýšení poplatku za svoz a likvidaci komunálních odpadů a bioodpadů.  

Termín pro úhradu poplatků je stanoven od 1. ledna 2021 do 31. března 2021. 
S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci je upřednostňována 
bezhotovostní platba na bankovní účet obce č. 26726141/0100, avšak stále je 
možné uhradit poplatky v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu (PO 15.00 – 
17.00 hod., ST 16.00 – 18.00 hod.) dle instrukcí níže. 

Poplatek za psa: v případě pořízení nového psa je třeba před platbou poplatku 
odevzdat vyplněnou „Přihlášku k místnímu poplatku ze psů“. Formulář přihlášky je 
k dispozici na internetových stránkách obce www.malekysice.cz v sekci Obecní úřad – 
Formuláře ke stažení nebo je možné jej vyzvednout na obecním úřadě. V případě 
změny v držení psa (např. změna držitele, úmrtí psa) je třeba ohlásit změnu do 30 dnů 
ode dne, kdy nastala.  
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.). Na nádobě musí být nalepena 
pouze aktuální známka. Známky z minulých let je třeba odstranit. 

Druhy známek: 
Známka Interval svozu komunálního odpadu Poplatek 

Červená 1× týdně 2 650,- Kč 

Žlutá 1× za 2 týdny 1 370,- Kč 

Bílá 1× za měsíc 640,- Kč 

Jednorázová Dle potřeby plátce, minimální počet: 10 známek 65,- Kč/1 ks 

Variabilní symbol: 21113722, specifický symbol: číslo domu. 

Jedná se o poplatek obci, proto není možné vyměňovat nevyužité známky z roku 2020 
za známky pro rok 2021.  

Známky z roku 2020 jsou platné do 31. ledna 2021. 

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

Měsíční svoz je v roce 2021 realizován v následujících termínech: 4. 1., 1. 2., 1. 3., 
29. 3., 26. 4., 24. 5., 21. 6., 19. 7., 16. 8., 13. 9., 11. 10., 8. 11., 6. 12. 

Poplatek za svoz bioodpadu (hnědá známka) – přímý svoz odpadů rostlinného 
původu z domácností probíhá v období od dubna do října vždy 1× 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 140 l 



nádobu 400,- Kč za sezónu a za 240 l nádobu 500,- Kč za sezónu. Poplatek zahrnuje 
nájem nádoby a vývoz odpadu. 
Variabilní symbol: 1337, specifický symbol: číslo domu. 
Svoz bioodpadu je v roce 2021 realizován v termínech: 6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6., 
15. 6., 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8., 7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10.    (kuj) 
 

KOVOVÝ ODPAD lze odkládat do kontejneru v lokálním sběrném místě u ČOV Malé 
Kyšice, 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. Drobné 
kovové odpady je možné kdykoliv odkládat do sudu přistaveného vedle vrat do 
sběrného místa.                  (kžp) 
 

Epidemiologická situace nedovoluje zahájit PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU Malé 
Kyšice v běžném režimu. Nadále tedy trvá provoz v omezeném režimu – v úředních 
hodinách se lze dovolat na pevnou linku obecního úřadu tel. 312 698 813. Ke 
komunikaci s úřadem lze bez omezení využít mail ou.malkysice@volny.cz či 
datovou schránku obce j8gbxr9. Při platbě poplatků a vyzvedávání známek na svoz 
odpadu bude v úředních hodinách otevřeno „VÝDEJNÍ OKÉNKO“ - okno z pravé 
strany obecního úřadu. Přes toto okno budou vyřizovány veškeré úkony, při nichž je 
třeba osobní účast občana.             (kuj) 
 

Vysloužilé ŽIVÉ VÁNOČNÍ STROMKY zbavené háčků, ozdob a řetězů je možné 
ODEVZDAT v lokálním sběrném místě u ČOV Malé Kyšice v sobotu 6. února 2021 
v době od 15.00 do 16.00 hodin.         (kžp) 
 

Obec Malé Kyšice děkuje JUDr. Luďku Chvostovi za POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO 
DARU na pořízení posezení do volnočasového areálu.         (kuj) 
 

V souvislosti s aktuálním zimním obdobím upozorňujeme majitele vozidel, aby 
v případě sněhové nadílky ZAPARKOVALI SVÁ VOZIDLA MIMO KOMUNIKACI tak, 
aby mohla bezproblémově projet komunální technika. V ulicích, kde budou překážet 
zaparkovaná vozidla, nebude sníh odklízen.           (kuj) 
 
 
 

Vítáme následujících sedm občánků, kteří se během roku 2020 narodili do 
malokyšických rodin: 

 

- dne 27. ledna 2020 Anežka, 

- dne 9. března 2020 Alžběta, 

- dne 8. června 2020 Jakub, 

- dne 12. června 2020 Tobiáš, 

- dne 30. července 2020 Elizabeth Anna, 

- dne 2. listopadu 2020 Šimon, 

- dne 11. listopadu 2020 Martin. 
 

Rodičům blahopřejeme a našim nejmladším občánkům přejeme hodně štěstí, zdraví a 
radosti v životě.           (skk) 
 
 
 

Dne 16. prosince 2020 zemřel ve věku 70 let bývalý spolupracovník naší obce, 
pan Václav Skopec původně z Břidlicové ulice v Malých Kyšicích.           

Čest jeho památce!             (skk) 

VÍTÁME MEZI NÁMI 

ODEŠEL S HLASEM ZVONU 



Stalo se na Unhošťsku 
Dne 12. listopadu 1899 se manželům Gjorgju Todorovičovi, 35 let, a Anice, 

roz. Mitrovičové, 25 let, narodil syn Jovan. Na tom by, kromě těch cizojazyčných jmen 
a příjmení, nebylo nic neobvyklého. Neobvyklým se stalo místo narození; k němu 
došlo v lese mezi Horním Bezděkovem a Malými Kyšicemi. A proč se jednalo právě o 
les? Na tuto otázku odpovídá povolání novorozencova otce. Byl kočujícím 
medvědářem, a to stejně jako byl medvědářem jeho otec Gjorgja Todorovič, tak i 
tchán Stajan Mitrovič, kteří měli bydlet v blíže neurčené Mravči Karavlesi. 
Novorozenec byl 19. listopadu uvedeného roku pokřtěn v unhošťském kostele, kdy mu 
za kmotra šel Otakar Hölzl, tehdy tamní kostelník. Rodiče s novorozencem potom 
nastoupili na svou další štaci. I tato skutečnost je v matrice nepřímo potvrzena, 
protože z 12. prosince 1899 farní úřad CŘK v Unhošti obdržel od farního úřadu v Mýtě 
– bohužel smutnou – zprávu: Dne 9. prosince toho roku malý Jovan Todorovič 
v Holoubkově u Mýta zemřel. 
(dle zápisu v Matrice narození CŘK 1891-1911, in: SOA v Praze, zn. Unhošť 37 - oli) 
 
Zajímavost z Unhošťska 
 

 

 
Ljuba Štíplová (1930-2009) 

 V letošním roce (30. dubna) si připomeneme nedožité 91. narozeniny Ljuby 
Štíplové, české scénáristky, spisovatelky a básnířky, ale také autorky četných knížek 
pro děti. Mimo jiné byla (svými texty) spoluautorkou populárního dětského komiksu 
Čtyřlístek, v němž spolupracovala s malířem a grafikem Jaroslavem Němečkem, který 
jej výtvarně realizoval. Spolupracovala s časopisy Mateřídouška, Ohníček, Sluníčko i 
Věda a technika mládeži. Věnovala se dětským knihám (s tématikou o kočkách, 
koťatech a psech), psala pro nejmenší (např. knížky: Broukalo si deset brouků, 
Hrajeme si celý rok, Co si povídají zvířátka v noci, Elce pelce do pekelce, Neplechaté 
pohádky ad.), psala také populárně naučnou literaturu (Stará stopa, Knížka plná her, 
Kosmická hlídka). V roce 2008 jí nakladatelství Albatros udělilo cenu za celoživotní 
práci s dětskou knihou. Zemřela před více jak jedenácti lety - 24. září 2009 v Praze; ve 
vojenské nemocnici podlehla následkům zranění po autonehodě. 
 My si tuto oblíbenou spisovatelku dnes připomínáme z důvodu, že určitě měla i 
(prozatím nedoložený) vztah k Unhošťsku. Dokonce snad i k naší obci? 
Předpokládejme, že navštívila zdejší lesy, protože především lesy milovala, ale když 
již její manžel do nich nemohl chodit, solidárně tam nechodila také, přestože se jí po 
nich stýskalo. A závěrem si bez dalšího komentáře uveďme krátkou ukázku z jejích 
dětských básniček: 

Ptal se myšák myšiček, 
jestli nejsou z Kyšiček. 
Zasmály se myšičky, 
kde by znaly Kyšičky, 

že jsou obě z Unhoště, 
       ať se zeptá na poště.                                              (oli) 
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