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Již uplynul víc jak rok od doby, kdy i k nám do České republiky doputoval 
nezvaný host – koronavirus, kdy veřejné sdělovací prostředky začaly upozorňovat na 
nebezpečí, které k nám z Asie, z Ameriky, ale také již ze sousedních států přichází. 
Poměrně dlouho – jako zázrakem – naše republika byla ještě bezpečným ostrůvkem 
uprostřed Evropy. Ale již v dubnu minulého roku jsme se i u nás v Malých Kyšicích 
začali bát. V dubnových Ozvěnách vám starosta obce poděkoval za zodpovědné 
dodržování celostátně přijatých opatření k zastavení šíření epidemie koronaviru. Když 
jsem vloni pro dubnové Ozvěny psal komentář, v České republice bylo testováno 
40 700 osob, potvrzených případů zasažených virem bylo 2 805, viru podlehlo, 
zemřelo 16 lidí a 11 bylo zotavených, nedalo se ještě očkovat.  
 Dnes jsme o rok dál: Koncem letošní zimy je nejvíce postižených států (v 
globálním měřítku) v Evropě; patří mezi ně Česko. Náš bezpečný ostrůvek uprostřed 
starého kontinentu se změnil v nejvíce zasažené místo; dle statistik máme jedno prim, 
právě u nás je situace koronaviru nejhorší s poukazem na počty nakažených. Píši-li 
dnes tyto řádky, tak v republice je 1 475 538 potvrzených případů koronaviru, počet 
zotavených 1 276 488, ale číslo úmrtnosti s nákazou je vysoké 25 055 lidí. Očkuje se; 
je vykázáno 1 378 657 provedených očkování. 
 K současné situaci v České republice se dnes vyjadřuje kde kdo: odborníci i 
laici, politici a nepolitici, dokonce i některé naše celebrity začaly hlasitě vyslovovat svůj 
názor a také začaly kde co kritizovat. Není tedy důvod, abych se k současné situaci 
vyjadřoval i já; vlastně mi to ani nepřísluší. Z povzdálí sleduji, poslouchám a hlavně 
čtu. Nedávno jsem měl možnost přečíst si fejeton svého přítele; přečetl jsem a 
uvědomil si, že mi mluví z duše, že ač není lékařem, hygienikem, politikem, ba ani 
celebritou, tak pod nadpisem „Podobenství od Brumbála“ popsal dobu (i chování 
některých z nás) tak, jak ji toho času všichni společně prožíváme. A že vy starší, 
stejně jako já, nevíte, kdo to jsou Brumbál, šprtka Hermiona nebo bázlivý Nevill, to 
nevadí, ten zmiňovaný fejeton je o něčem, ale o něčem docela jiném:                 
 V „Harrym Potterovi“ s každým následujícím svazkem přibývá stránek a ubývá 
myšlenek. Co mělo být řečeno, bylo sděleno v prvních dvou dílech. Mezi jiným i 
Brumbálovo ocenění šprtky Hermiony a bázlivého Nevilla za to, že někdy není ani tak 
těžké postavit se svým protivníkům jako svým přátelům.  
 Proti jednoznačně antagonistickému zlovolnému sokovi lze nesmlouvavě 
zakročit se vší razancí, v krajním případě použít i brutální agrese. Role jsou 
jednoznačně rozdané a padouch si musí být vědom, že vůči jeho skrz naskrz 
škodlivému počínání veřejného nepřítele bude nekompromisně, leč oprávněně použito 
jakýchkoli prostředků. 
 Jestliže za války pronikne nepřátelský diverzant na vaše území, aby tam 
zákeřně šířil smrtelně působící biologické zbraně, zcela jistě ho ohrožené domácí 
obyvatelstvo po odhalení odpráskne jako škodnou a nikdo se nad tím nepozastaví. 
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 Jenže ono to zřídkakdy bývá takhle vyostřené. Kvůli nebezpečné pandemii je 
na území vlastního státu vyhlášen nouzový stav. Jsou nařízeny přísné restrikce, aby 
se pokud možno zamezilo šíření choroboplodných zárodků. Lidé se nesmějí 
bezdůvodně shromažďovat a cestovat z místa na místo, restaurace jsou zavřené, na 
veřejnosti se musejí nosit hygienické roušky. Vedení státu bylo povinno v časové tísni 
rozhodnout, tudíž rozhodlo takto. Zmíněná omezení se nedějí ze zlé vůle, ale v dobré 
víře, že je to ku prospěchu všeho obyvatelstva. 
 A nikoli zlí nepřátelé zvenčí, nýbrž vlastní domácí lidé, k jejichž dobru a bezpečí 
to má sloužit, to svévolně a zcela záměrně obcházejí a nedodržují, ba přímo porušují 
a staví své počínání na odiv coby projevy inteligence. Hledají skuliny v nařízeních, 
chodí, kam nemají, shlukují se, hostinští tajně v skrytu čepují a štamgasti se k nim 
slézají jako švábi na pivo, rouškami se opovrhuje. Neděje se to z nevyhnutelné 
nutnosti, ale často z pouhé recese, z justu proti jejich (čímu: jejich?) gustu. Vydává se 
to i za pozitivní deviaci a za zdravý selský rozum. Kdo by se proti tomu ozval, je 
bonzák, práskač a přizdisráč. 
 Existují mocenské prostředky, jak to omezit (švejkování, justamentům a pasivní 
rezistenci se stoprocentně zabránit nedá). Mohly by padat pokuty – i drastické až 
likvidační. Ale nepadají. 
 Protože ti devianti nejsou nepřátelé zvenčí. Jsou to našinci, sousedé, kolegové, 
spolužáci. Muži zákona se žinýrují vůči nim použít tvrdých opatření. Přece nebudeme 
bít (řečeno obrazně) do vlastních řad. Přece je nebudeme z těch hospod vyhánět 
pendrekama. Přece jim nebudeme ty respirátory navlékat násilím. Přece jim kvůli 
tomu, že je nemají, neodepřeme vstup do lékárny. Budeme dělat, že tyhle 
zapovězené nešvary nevidíme. A nemůžeme-li je při nejlepší vůli nevidět, vyřešíme to 
po dobrém, domluvou. Pak druhou… pátou… šedesátou sedmou…  
 Někomu to stačí říct třikrát, ovšem programoví naschválníci z téhle 
benevolence nestydatě profitují. Dobře vědí, že se ochráncům veřejného pořádku ani 
trochu nechce použít svých pravomocí. Místo aby se zastyděli a přestali provokovat, 
vykládají si jejich přirozenou lidskost a vstřícnost jako slabost a sami přišlapují na 
pedál. 
 Kdyby to byli jednoznační zločinci, dostali by co proto. Jsou to však našinci, a 
tudíž nedostanou. Jenomže oni škodí naprosto stejně, jako kdyby to byli zákeřní 
padouši se vším všudy. Jestliže od někoho bez roušky ten moribundus chytím, je mi 
lhostejné, zda na mě prsknul neúmyslně z pouhé nedbalosti, nebo mě nakazil cíleně. I 
když odpůrci restrikcí nemusejí přímo podlamovat zdraví bližních (ne každý, kdo 
nedodržuje hygienická nařízení, je automaticky šiřitelem coronaviru), podlamují 
morálku a úctu k řádu. 
 Postavit se profesionálně teroristovi je svým způsobem jednoduché. K tomu 
stačí patřičný výcvik, pravomoci, zbraň a odvaha. Postavit se hřešícím přátelům a 
bližním je možná těžší a někdy to vyžaduje té odvahy mnohem víc. Odvahy morální. 
 I Ježíš v Novém zákoně říká, že hřešícího bratra, který nedbá opakovaného 
upozornění, je třeba vydat zákonu. Třebaže to bolí. 
 

                                           Miroslav Oliverius s pomocí fejetonu VV 
 
Na aktuální téma 
 
 

Na území dnešní České republiky od roku 1869 každých deset let probíhá 
sčítání lidu. Letos nastane opakování této významné události. Důležitou součástí 
projektu je, tak jako v minulosti, zapojení obcí při jeho přípravě a provádění, protože 

OZNÁMENÍ O SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021 
 



bez spolupráce s obcemi se sčítání lidu neobejde. Nutno podotknout, že zapojení obcí 
je proti minulosti výrazně menší. 

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. března 2021. 

V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektrického 
formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou 
povinnost od 17. 4. do 11. 5. t. r. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho 
distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Tuto část Sčítání 
2021 zajišťují pobočky České pošty, s. p. Distribuce a sběr listinných formulářů budou 
probíhat ve složité epidemické situaci, proto činnost sčítacích komisařů i kontrolních 
míst je v součinnosti ČSÚ a České pošty zpravena tak, aby došlo k výraznému 
omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem za dodržení 
aktuálních hygienických opatření.  

Oproti poslednímu sčítání v roce 2011 se obecní 
úřady již nepodílejí na dodatečném sčítání obyvatel 
nesečtených v řádném termínu a neposkytují ani veřejné 
připojení k internetu pro zájemce o vyplnění elektronického 
sčítacího formuláře. 

Úkolem obecních úřadů je v průběhu samotného 
sčítání mezi březnem a květnem 2021 zajistit základní 
informovanost obyvatel své obce o sčítání na jejím území 
tím, že na úřední desce či jiným způsobem v místě 
obvyklým zveřejní Oznámení Českého statistického úřadu 
ze dne 9. 2. 2021 o konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 
2021 v České republice, seznam sčítacích obvodů v obci 
včetně jejich vymezení, jména a příjmení a čísla průkazů 
příslušných sčítacích komisařů (včetně případných změn) a 

adresy a kontaktní údaje kontaktních míst ČSÚ a České pošty.  

Na základě uvedeného Obecní úřad Malé Kyšice oznamuje: 

Obec Malé Kyšice včetně místní části Poteplí a části Hřebenka (tj. všechny 
domy s popisnými čísly a rekreační objekty s evidenčními čísly) spadají do jediného 
sčítacího obvodu 27352010. Kontaktním místem je pobočka České pošty v Unhošti 
na adrese Unhošť, tř. Dr. Beneše 252 v úředních hodinách: Po 10.00-12.00 13.00-
18.00 hod., Út 08.00-12.00 13.00-16.00 hod., St 10.00-12.00 13.00-18.00 hod., Čt 
08.00-12.00 13.00-16.00 hod., Pá 08.00-12.00 13.00-16.00 hod., So 08.00-12.00 hod. 
(Ne – zavřeno), tel. č. 954 227 351. Sčítací komisařskou pro uvedený sčítací obvod 
je Pavla Caltová, číslo průkazu: 90-08-01900. Kontaktní místo ČSÚ: Ústředí ČSÚ, 
ČSÚ Praha a Středočeský kraj, Na Padesátém 3268/81, Strašnice, 100 82 Praha, tel. 
č. 274 052 732, 274 052 425 nebo 274 054 175. 
 

Přílohou tohoto výtisku zpravodaje obce Malokyšické ozvěny je stručný 
informační leták, zpracovaný ČSÚ, který přehlednou formou poskytuje základní 
údaje o sčítání, včetně vysvětlení jeho významu a průběhu. Pro aktuální informace o 
přípravách a průběhu Sčítání 2021 je možné navštívit webové stránky 
www.scitani.cz, zaslat své dotazy na e-mail dotazy@scitani.cz nebo využít 
informační linku Českého statistického úřadu 274 056 789. 
                                                                                                Jan Kuna, starosta obce 

Zdroj: www.ceskaposta.cz 

Redakční rada Malokyšických ozvěn přeje všem svým čtenářům 
radostné prožití velikonočních svátků. 
 



Zprávy z radnice  
 
Obecní úřad eviduje několik občanů, kteří včas NEUHRADILI poplatky 
na letošní rok. Tímto je vyzýváme k neprodlené úhradě.               (mal) 
 

Vracíme se k vydatné sněhové nadílce, která byla letos příjemným 
zpestřením pro všechny děti, obzvláště pro ty, které již několik měsíců 

tráví každé všední dopoledne u 
distančního vzdělávání. Pro 
obec však každé zasypání 
sněhem představovalo 
povinnost vyjet s technikou. Od 
poloviny ledna t. r. došlo ke 
zjednodušení obsluhy úzkých 
místních komunikací, a to 
pořízením nového komunálního 
MALOTRAKTORU tovární 
značky ŠÁLEK. K traktoru 
obec zakoupila i další 
příslušenství: přední shrnovací 
radlici, rozmetadlo sypkých 
hmot, zametací kartáč, 
mulčovač a přívěs. Použití 

techniky na úklid sněhu a rozmetadlo posypu se již osvědčilo. Stejně tak zametací 
kartáč, kterým byl následně uklizen posypový materiál. Mulčovač na svou premiéru 
teprve čeká. Věříme, že s pomocí této techniky bude snazší udržet naši obec čistou a 
v zimním období sjízdnou.                    (kuj) 
 

Obec Malé Kyšice DĚKUJE OBČANŮM, kteří během sněhové nadílky ze své vlastní 
iniciativy odklízeli sníh z chodníků před svými nemovitostmi.      (kuj) 
 

SVOZ BIOODPADU z domácností bude zahájen 6. dubna 2021. Ve čtrnáctidenních 
intervalech budou následovat další svozy. Poslední svoz připadá na 19. říjen 2021.             

  (kuj)   
 

Jarní SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO, NEBEZPEČNÉHO A BIO ODPADU se 
uskuteční v neděli 23. května 2021 od 9.00 hodin do naplnění kontejnerů nebo 
nejpozději do 12.00 hodin na malokyšické návsi.       (kžp) 

 
 

 
Dne 21. ledna 2021 oslavila své 80. narozeniny paní Jana Kocourková z 

Hlavní ulice v Malých Kyšicích. Stejné jubileum oslavil dne 1. března 2021 i pan Karel 
Rehberger ze Zahradní ulice. 

Oběma jubilantům přejeme k jejich významnému životnímu jubileu hodně 
zdraví, spokojenosti a životního optimismu do dalších let.        (skk)                                     
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BLAHOPŘEJEME 

Malotraktor Šálek; foto: V. Kunová, 2021 


