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Zase jsme o rok starší, protože čas běží, jak ten „jelen, co byl [do ******] 
střelen“. Přivítali jsme rok plný dvojek – 2022, proto nezbývá než věřit, že řada z nás 
si opětovně při tom vítání dala různá předsevzetí, čeho v nastupujícím roce dosáhne, 
co udělá, v čem se zlepší, kolik shodí kilogramů – anebo také že nebude klít a mluvit 
vulgárně! Otázkou je, zda na tato svá předsevzetí již do konce měsíce ledna 
nezapomeneme? A potom sami před sebou budeme dělat jakoby nic! 

Docela by mě zajímalo, jaká předsevzetí si při vstupu do tohoto roku dal 
provozovatel restaurace v Poteplí (či snad někdo z jeho personálu). Jsem 
pravděpodobně dost odvážný, že se tak ptám, jelikož nějakou slušnou odpověď asi 
očekávat nemohu. Důvod? Možná jste si všimli? Od druhé poloviny měsíce listopadu 
roku předcházejícího je v klínu silnic od Ameriky na Nouzov a na Poteplí umístěn 
poutač: Zdařilá fotografie restaurace U Netopýra s tučným, křičícím textem (že by 
upoutávkou?): Pojď se nažrat… 1,5 km 

Staří obchodníci, a to prý už od dob Rakouska-Uherska, mívali zásadu: „Dobré 
zboží se nepotřebuje nabízet, to se prodává samo!“ (Poznámka: V tom byly zahrnuty i 
služby.) Jmenovaná restaurace v Poteplí se v posledních letech stala vyhlášenou, a to 
jak vzornou obsluhou, tak i kvantitou a kvalitou nabízených pokrmů a nápojů, proto asi 
nemá potřebu na sebe upozorňovat tak „nápaditou“, tedy vulgární pozvánkou. 
Provozovatel si teď možná řekne: „Píše to staromilec, puritán a úzkoprsý mravokárce!“ 
Ne tak docela; přátele a své příbuzné sice neoslovuji „vole“, ale doma ze mne občas 
nějaký ten vulgarismus přece jen, jako v případě „splašeného jelena, co byl střelen“, 
vypadne. Ale abych se takto musel projevovat na veřejnosti? Jako potencionálnímu 
hostu restaurace U Netopýra by mi vadilo, že mi provozovatel podniku, který mě zve, 
ale s nímž se důvěrně neznám spontánně suverénně tyká. A především: že mě 
považuje za dobytek, když si mě takto dovoluje pozvat k sobě do chléva.  

Ano, volá se po rázovitosti a tradicích, lidová hospůdka se hodlá stylizovat do 
starých zemitých časů. Ovšem nebylo by dobré z oněch dob zachovat spíš něco 
jiného než vyjadřování beze všech skrupulí? Myslím si, že autora vulgárně pojaté 
upoutávky neomlouvá ani dnešní doba, kdy se vulgární výrazivo používá i 
v televizních programech, bohužel také na jevištích divadel anebo v názvech 
vydávaných knih. K tomu jen doplňující otázka: Už jste četli nekorektního průvodce 
těhotenstvím od Terezy Marouškové nebo soubor povídek Petra Šabacha? Já ne, 
protože název knížky Nasraná máma o nejvzácnějším ženském úkolu či pojmenování 
milých povídek Hovno hoří, ty mě doslova a do písmene odrazují, ne-li odpuzují, 
přestože v druhém případě tyto příběhy byly zfilmované pod poetickým názvem 
Pelíšky a získaly si diváckou popularitu. 

Vstoupili jsme do nového roku, dali jsme si různá předsevzetí. Já osobně 
nepochybuji, že by se v potepelské restauraci přestalo dobře vařit a že by se tam 
zhoršila obsluha, ale nevím jak vy? Já jsem si předsevzal, že na oběd půjdu raději do 
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Liky nebo ke Kozlovi, protože v obou jmenovaných restauracích se také nechá 
z jídelníčku bohatě vybrat a – především – nechá se zde kulturně najíst, kdežto U 
Netopýra, tam se …! 

Miroslav Oliverius 
 
Zprávy z radnice  
 

POPLATKY NA ROK 2022. Dne 1. 1. 2022 vešla v účinnost obecně 
závazná vyhláška obce Malé Kyšice č. 1/2021, o místním poplatku za 
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Vyhláška stanoví 
poplatek za svoz komunálního odpadu dle kapacity sběrné nádoby a 
zvolené četnosti svozu.  

Upřednostňujeme bezhotovostní platbu převodem 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. Známky na svoz odpadu je nutné si po úhradě vyzvednout v úředních 
hodinách na obecním úřadě. 

Poplatek za komunální odpad: pro vydání známky na svoz komunálního odpadu je 
třeba odevzdat obecnímu úřadu vyplněné „Ohlášení plátce poplatku“ (viz. příloha, 
popř. je možné jej vytisknout z internetových stránek obce.).  

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu: 

Četnost svozu Barva známky 
Poplatek dle objemu 

sběrné nádoby 
110 l 120 l 240 l 

1 x týdně červená 2 860,- 3 120,- 6 240,- 

1 x 2 týdny žlutá 1 430,- 1 560,- 3 120,- 

1 x měsíčně bílá 660,- 720,- 1 440,- 

Jednorázový svoz žlutá 55,- 60,- 120,- 

Variabilní symbol: 1345, specifický symbol: číslo domu. 

Termín pro úhradu poplatku: do 31. 1. 2022. 

Minimální počet jednorázových známek je 6 ks.  

Známky z roku 2021 jsou platné do 31. ledna 2022.  

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

Na nádobě musí být nalepena pouze aktuální známka. Známky z minulých let je 
třeba odstranit. 

Měsíční svoz je v roce 2022 realizován v následujících termínech: 3. 1., 31. 1., 28. 2., 
28. 3., 25. 4., 23. 5., 20. 6., 18. 7., 15. 8., 12. 9., 10. 10., 7. 11., 5. 12. 

V nadcházejících letech by mělo proběhnout čipování nádob. Při svozu pak bude 
odpad vážen a poplatek za svoz bude vycházet ze skutečného množství odpadu. 
Čipovat bude možné pouze hranaté plastové nádoby o objemu 120 litrů. V této 
souvislosti upozorňujeme každého občana, aby si nejlépe do 1. 1. 2023 pořídil 
uvedený druh nádoby. Firma AVE Kladno s.r.o. předesílá, že nádoby na komunální 
odpad o objemu 110 l (kulaté plechové) a nádoby o objemu 240 l již nebude vyvážet. 

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 140 l 
nádobu 450,- Kč za sezónu a za 240 l nádobu 600,- Kč za sezónu. Poplatek zahrnuje 
zapůjčení nádoby a vývoz odpadu. 
Variabilní symbol: 21113723, specifický symbol: číslo domu. 
Termín pro úhradu: do 16. března 2022. 
Svoz bioodpadu v obci je v roce 2022 realizován v termínech: 5. 4., 19. 4., 3. 5.,      
17. 5., 31. 5., 14. 6., 28. 6., 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., 20. 9., 4. 10., 18. 10.   

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. 
Termín pro úhradu: do 31. 3. 2022.          (kuj) 
 

KOVOVÝ ODPAD lze odkládat do kontejneru v lokálním sběrném místě u ČOV Malé 
Kyšice, a to každou první STŘEDU v měsíci od 15.00 do 16.00 hodin. Přístup ke 
kontejneru lze rovněž umožnit po předchozí domluvě na obecním úřadě. Drobné 
kovové odpady (např. plechovky) je možné kdykoliv odkládat do sudu přistaveného 
vedle vrat do sběrného místa.                (kžp) 
 

Vysloužilé ŽIVÉ VÁNOČNÍ STROMKY zbavené háčků, ozdob a řetězů je možné 
ODEVZDAT v lokálním sběrném místě u ČOV Malé Kyšice v sobotu 22. ledna 2022 
v době od 9.00 do 10.00 hodin, případně ve středu 2. února 2022 v době od 15.00 do 
16.00 hodin.            (kžp) 
 

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

 

Pozorný čtenář si v záhlaví každého čísla zpravodaje Malokyšické ozvěny 
všimne, že za aktuálním číslem je zařazena další číslice, a to v závorce. Tato číslice 
informuje, pokolikáté od svého založení Ozvěny vycházejí. Ve druhé polovině března 
t. r. tomu bude 40 let od vydání jejich prvního čísla. Ale než mohl náš zpravodaj začít 
vycházet, musely se splnit ve své době povinné procedurální náležitosti.  
 Od začátku 80. let min. st. jsem byl zaměstnancem kladenského okresního 
národního výboru a zde – při přebírání pošty v tamní podatelně – jsem měl častokrát 
možnost nahlédnout do místních zpravodajů některých obcí. Obzvláště mě upoutával 
Buštěhradský zpravodaj, ale i zpravodaje např. z Braškova, Pleteného Újezdu a 
dalších obcí byly zajímavě vedeny. Oslovil jsem tehdejšího předsedu našeho MNV 
Františka Kleina a navrhl mu vydávat zpravodaj i u nás – v Malých Kyšicích. Snad se 
mu můj návrh zalíbil? Přislíbil, že v radě MNV ho přednese a podpoří, ale odkázal mě 
nejdříve na získání názoru, či vyjádření výboru základní organizace KSČ. Koncem 
ledna roku 1982 jsem tedy návrh přednesl ve stranickém výboru. Soudruzi ho zařadili 
jako hlavní bod programu své schůze a hned začali argumentovat, poukazovat na 

ČTYŘICET LET OD USTAVENÍ REDAKČNÍ RADY NAŠICH OZVĚN 



složitost povolovacího řízení, na problémy s tiskem, na závažnost zveřejněných 
příspěvků. Dotazy jsem dokázal zodpovědět, ale stejně nakonec rozhodla jiná 
argumentace, resp. můj slib, že je nebudu žádat o nějakou pomoc. Proto i přes 
nedůvěřivý postoj výboru ZO KSČ byl návrh protlačen. Členové sociálně kulturní 
komise MNV potom už ke mně byli vstřícnější a vydávání zpravodaje MNV v obci 
nejen podpořili, ale přislíbili, že zpravodaj také vezmou „pod svá křídla“. V únoru byl 
návrh na vydávání zpravodaje projednáván v radě MNV; předseda MNV František 
Klein co slíbil, to dodržel: rada MNV vydávání zpravodaje MNV jednomyslně schválila.  
 Dne 1. března 1982 byla svolána ustavující schůze redakční rady v budově 
MNV, ale protože se zde netopilo (a měsíc březen byl tehdy dost nehostinný) na návrh 
předsedy MNV jsme šli redakční radu zpravodaje ustavovat k němu do bytu. V bytě u 
Kleinů kromě mne a Františka Kleina byli přítomni Ing. Zdeněk Lapáček, Zuzana 
Lapáčková a Ing. Miroslav Vlasák. Došlo ke stanovení náplně zpravodaje: Informovat 
občany obce o veřejném dění v Malých Kyšicích, o činnosti MNV a složek Národní 
fronty, seznamovat je s přírodními zajímavostmi a také s historií obce a jejího okolí. 
Očekávalo se, že i čtenáři se postupně budou ozývat, a tím spolupracovat s redakční 
radou. Proto byl schválen návrh Františka Kleina, aby zpravodaj nesl název 
Malokyšické ozvěny. Redakční rada, zaštítěná jak sociálně kulturní komisí MNV, tak i 
radou MNV Malé Kyšice obratem požádala obor kultury ONV Kladno o povolení 
vydávání takto v obci založeného periodika. Žádost jsem osobně doručoval na 
jmenovaný odbor ONV, kdy jsem si vzpomněl na argumentaci členů ZO KSČ ohledně 
zdlouhavého povolovacího řízení. Tamní úřednice Ludmila Vondráková letmo shlédla 
obsah vyplněné žádosti a konstatovala: „V pořádku!“ Jiný tiskopis obratem zasunula 
do psacího stroje Consul, o počítačích se nám tenkrát mohlo jen nechat zdát, vyplnila 
příslušné kolonky, přidělila registrační číslo 63/1982 a okamžitě tím dnem – od 3. 
března 1982 – jsme mohli začít Malokyšické ozvěny v obci vydávat.  
 První číslo Malokyšických ozvěn vyšlo ke konci měsíce března 1982, kdy jejich 
titulní označení (záhlaví) navrhl místní občan Vlastimil Barcal. Zpravodaj vycházel jako 
dvouměsíčník v nákladu 120 výtisků, všechna čísla byla tisknuta za pomoci tzv. 
cykloblan v rozmnožovně odboru vnitřních věcí ONV Kladno. Zpravodaj se těšil zájmu 
jak čtenářů z naší obce, tak i několika čtenářů z okolí. Jeho obsah svými příspěvky 
zpestřovali fundovaní dopisovatelé: regionální historik PhDr. Jan Šťovíček, unhošťský 
vlastivědný pracovník Václav Šefčík, malokyšický včelař Stanislav Kuška a další. 
Spisovatel František Nepil redakční radě dal souhlas k otiskování svých fejetonů.  

Pro úplnost si ještě uveďme, že v období březen 1982–říjen 1990 celkem vyšlo 
61 čísel. Tímto číslem v porevoluční době již obměněná redakční rada – otrávená 
zvenčí – svoji vydavatelskou činnost ukončila. Tehdy unhošťská městská část Malé 
Kyšice s účinností od 24. listopadu 1990 byla vyčleněna z města Unhoště, stala se 
samostatnou obcí, ve které se však nenašel nikdo, kdo by ve vydávání místního 
zpravodaje pokračoval. K obnovení vydávání Malokyšických ozvěn došlo až po 
šestnáctileté přestávce, po dodatečných volbách v naší obci, konaných 17. února 
2007. Ale to je již historie jiná, poměrně „nová, nedaleká“. 
                                                                                Miroslav Oliverius, kronikář obce 
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