
 
Komentář               
 
    

Povětšině v návaznosti na mé pojednání „o našem Vysokém vrchu“ v minulém 
čísle Ozvěn jsem byl několikrát dotázán: „Čí, že vlastně ten vršek je?“ Dotazy se hrnuly 
vždy, když se v Kladenském deníku objevila zmínka o rozhledně, cituji „na Vysokém 
vrchu u Bratronic“. Odpověď je jednoznačná, stačí se podívat do kterékoliv mapy vydané 
po roce 1924. Vysoký vrch leží v k.ú. naší obce a už na první pohled podle každé mapy i 
vzdušnou čarou je to na jeho vrchol blíže z Malých Kyšic než ze sousedních Bratronic.    
I tak, my malokyšičtí patrioti, promiňme kladenským novinářům tuto nepřesnost! A když 
už nic jiného, tak nechť útěchou jsou nám jiné „místopisné nepřesnosti“.     

Stačí si počíst v nabídkových katalozích různých realitních kanceláří. Rodinný 
dům nacházející se „v obci Svárov u Unhoště“, to je skutečnost, s tím souhlasím, ale 
„v obci Svárov u Prahy“, to už je opravdu „kvalifikovaná“ vypočítavost. (A potom si od 
takové realitky něco kupte!) Jedna moje známá zase bydlí ve Velké Dobré a ta se 
dokonce nemůže smířit s tím, že bydlí na periférii, tedy v okrajové části města, Prahy. 
Přesně tak polohu nabízené novostavby k prodeji ve Velké Dobré prezentovala jiná, 
raději nejmenuji, realitní kancelář. (Nevím, zda těch šest miliónů korun požadovaných za 
tuto novostavbu bylo přemrštěných, ale ta pražská periférie byla přemrštěna zcela 
určitě!)  

A do třetice: každý druhý čtvrtek všechny domácnosti v Malých Kyšicích do svých 
schránek – zdůrazňuji „ZDARMA“ – obdrží „místní zpravodaj Náš region“. Neměl bych 
asi darovanému koni koukat na zuby, ale já si každý druhý čtvrtek pokládám otázku, jak 
do společného regionu mohou na jedné straně spadat obce Braškov, Kyšice, Malé 
Kyšice a další z Unhošťska (podotýkám v titulu těchto novin není uvedeno město 
Unhošť) a stejně tak na straně druhé např. Černý Vůl, Holubice, Lysolaje, či Tursko? A 
pokud už do tohoto „našeho“ společného regionu tyto obce spadají, tak které centrální 
místo je potom spojuje (např. spádově, historicky, kulturně…)? Občané z Černého Vola, 
Holubic a dalších obcí, převážně ležících v okrese Praha-západ, mi musí prominout, ale 
mne – usedlíka na Unhošťsku – spíše zajímá, co se děje nebo kdo kandiduje 
v komunálních volbách v sousedním Horním Bezděkově, v Chyňavě, ve Svárově… než 
to, co se událo a děje v obcích, ležících  severně od Prahy. Chci-li navštívit fotbalový 
zápas, tak s určitostí pojedu do pět kilometrů vzdáleného Valdeku nebo na – o něco 
málo vzdálenější – Čechii Velkou Dobrou, ale těžko mě uvidíte na mistráku ve 
Statenicích nebo v Tursku! Prozraďte mi, moji čtenáři, kdo z vás už navštívil nějakou 
(třeba kulturní) akci v Roztokách nebo v Libčicích nad Vltavou, ve Velkých Přílepech, či 
bazar dětského oblečení v Tuchoměřicích? A tak pokud nás čtenáře uvedený plátek 
nemá uvádět v omyl, a má i nadále vycházet, tak by ho měl vydavatel přejmenovat. Jak? 
Navrhuji třeba na „Náš reklamník“, protože „Naším regionem“, alespoň u nás v Malých 
Kyšicích, určitě není. (Na rozdíl od Vysokého vrchu, ten naším skutečně je!)                                 
                    Miroslav Oliverius                                                     
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Na aktuální téma         
 
 
 V pátek 15. října od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 16. října 2010 od 8,00 do 
14,00 hodin se v České republice otevřou dveře volebních místností a i voliči 
v Malých Kyšicích si po skončeném čtyřletém volebním období půjdou opětovně 
zvolit své zástupce do zastupitelstva obce. Bohužel, je letitou malokyšickou tradicí 
skutečnost, že si tyto své zástupce nemohou vybírat z více kandidátek.  

V měsíci březnu t.r. stávající zastupitelstvo obce na svém zasedání stanovilo, 
že se nové zastupitelstvo bude skládat ze sedmi členů. Politické strany jakož i 
nezávislí kandidáti, popř. jejich seskupení, si tak mohli pro volbu do zastupitelstva 
obce Malé Kyšice nechat u pověřeného obecního úřadu v Unhošti zaregistrovat svoji 
kandidátku. Za naši obec byla podána a tím i zaregistrována pouze jediná 
kandidátka, a to volební strany „SNK MALOKYŠICKÁ VOLBA“, která se skládá ze 
sedmi navržených – staronových – kandidátů: Zdeňka Barchánka, Kateřiny Bláhové, 
Ing. Roberta Blechy, Jaroslava Brejchy, Milana Kratochvíla, Jana Kuny, Mgr. Ondřeje 
Nováka. Přestože v podmínkách obce Malé Kyšice tak není možnost širokého 
výběru, věřím, že se valná většina malokyšických voličů do volební místnosti na 
obecní úřad ve volebních dnech dostaví a uplatněním svého volebního práva tak 
vysloví podporu nebo svůj názor těm, kterým není osud naší obce lhostejný, kteří se 
rozhodli, že po další čtyři roky i na úkor svého osobního volna chtějí vykonávat jak 
samosprávu, tak i přenesenou státní správu na úrovni a v podmínkách obce Malé 
Kyšice. Nezbývá, než uvést, že tyto komunální volby se řídí ustanoveními zákona    
č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů. 
Zároveň si dovoluji tímto pozvat všechny malokyšické voliče k uvedeným 
komunálním volbám. 

                  Ing. Lenka Markupová, zapisovatelka okrskové volební komise 
  
Zprávy z radnice                      
 

 Třetí narozeniny rozhledny. Před třemi  roky – 15. září – byla 
veřejnosti zpřístupněna rozhledna na Vysokém vrchu. Ve dnech 
11. a 12. září letošního roku se – již tradičně – u rozhledny sešli 
„přátelé rozhledny“ a v rámci připomenutí jejích „narozenin“ tito 
„nadšenci“ provedli její údržbu a také zajistili její nátěr. Za to jim 
patří jak poděkování všech občanů z okolních obcí, tak i všech 
turistů, kteří k ní během roku vystoupí. Za naši obec děkujeme 
Jaroslavu Brejchovi a hornobezděkovskému Františku Bartákovi za zajištění  
občerstvení brigádníků.            (kuj) 

 Mateřská škola. Začátkem měsíce září t.r. zahájila činnost i Mateřská škola 
v Malých Kyšicích, a to s kapacitou 20 míst pro umístění předškolních dětí.  
Při vyřizování žádostí o zařazení dětí do MŠ naše obec postupuje stejně jako 
všechny okolní obce a upřednostňuje žádosti malokyšických žadatelů. Může 
nás těšit, že zájem o umístění dítěte do naší MŠ je i ze strany žadatelů 
z okolních obcí velký, a tak od samého začátku letošního školního roku jsou 
všechna místa obsazena. (Z důvodu kapacity MŠ však nelze všem žádostem  
„přespolních“ žadatelů vyhovět.)                               (kbl) 

 Úklid obce. Zastupitelé obce připravují na sobotu 2.října t.r. dopoledne od 9 
do 12 hod. brigádu na úklidu obce a na úklidu areálu čistírny odpadních vod a 
sběrného místa. V době od 9 do 17 hod. proběhne v prostoru sběrného místa 
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pálení suchých větví, proto se občané z jižní části obce upozorňují na déle 
trvající dým. Vzhledem k tomu, že i sběrné místo musí být před příchodem 
zimy uklizeno, dotčeným občanům děkujeme za pochopení.      (kuj) 

 Železná sobota. Dne 2. října t.r. v rámci výše uvedené brigády v Malých 
Kyšicích od 9 do 12 hod. bude probíhat sběr železného šrotu. V případě, že 
občané obce mají zájem se nějakého železného šrotu (bezplatně) zbavit, 
nechť ho složí před svůj dům (nebo rekr. chatu) a naše obec zajistí jeho odvoz 
do sběrného dvora. (Na odvozu kovového odpadu je možné se domluvit 
individuálně v úředních hodinách na OÚ Malé Kyšice, popř. i telefonicky na č. 
312698823). Děkujeme za spolupráci!         (kuj) 

 Velkoobjemový a nebezpečný odpad mohou malokyšičtí občané svážet 
v neděli dne 3. října t.r. od 9 do 12 hodin před čistírnu odpadních vod. 
V případě pomoci lze kontaktovat náš obecní úřad.                                    (kuj) 

 Zabíjačka. Na den 23. října se v restauraci LIKA v Malých Kyšicích připravuje 
ZABÍJAČKA. Občany obce srdečně zvou zaměstnanci restaurace LIKA a 
zastupitelé naší obce.                                                                              (brej) 

 Naši psi, psíci a čtyřnozí mazlíčkové. V letošním roce se rapidně rozšířil 
volný pohyb psů (bez dozoru svého pána) všech možných plemen po naší 
obci. Chovatel psa tak porušuje vyhlášku obce, o volném pobíhání psů.   (kuj) 

 Zákaz skládky – Několikrát již likvidovaná skladka na konci Jasmínové ulice 
(v chatách nad býv. Šmídovým mlýnem) se nám opětovně rozrůstá „do krásy“. 
Upozorňuje se, že za ukládání jakéhokoliv odpadu do lesa, bude vzniklá černá 
skládka odklizena na náklady osoby, která „černou“ skládku zakládá nebo ji 
rozšiřuje. Zároveň dojde i k sankčnímu postihu takovéhoto přestupce.      (kbl)   

 Ukládání odpadů. K ukládání odpadů je možné využít sběrné místo u čistírny 
odpadních vod  během provozní doby „Sběrného místa“: a to v měsících 
duben - říjen vždy od 15 do 17 hod. a v listopadu vždy od 15 do 16 hodin. 
V měsících prosinec - březen bude sběrné místo zavřeno (vstup jen po 
domluvě na tel. 312698823).          (kuj) 

 Svoz bioodpadu. V případě zájmu je naše obec schopna zajistit svoz 
bioodpadu, a to  prostřednictvím svozové firmy.  Svoz se provádí vždy 1x za 
14 dní v termínu od května do prosince. K ukládání bioodpadu je možné 
pronajmout 140 l (690,- Kč/sezóna) nebo 240 l (890,- Kč/sezóna) speciálně 
upravenou ukládací nádobu. Službu lze domluvit v úředních hodinách.     (kuj)  

 Personální změna. V závěru měsíce srpna převzal dozor nad sběrným 
místem Václav Seidl. Děkujeme tímto dřívějšímu správci p. Pravoslavu 
Jelínkovi za výkon této funkce.                         (kuj) 

 
 
 
 
 Dne 23. srpna t.r. v plné svěžesti a zdraví oslavil své 80. narozeniny pan 
Vladimír Pavézka z Jabloňové ulice v Malých Kyšicích, původem z Teplic. K tomuto 
životnímu jubileu mu poblahopřáli a věcný dar předali také zástupci naší obce. 
Rovněž prostřednictvím Malokyšických ozvěn našemu jubilantovi do dalších let 
přejeme hodně zdraví, životního optimismu a radostné chvíle při zahradničení na své 
zahrádce.                                                                                                                          (skk)                    
 

 
 

BLAHOPŘEJEME 



 
Dne 16. července t.r. zemřel pan Lubomír MED z Malých Kyšic č. p. 86 a dne 

30. července t.r. jsme se v malé obřadní síni na kladenských hřbitovech rozloučili 
s panem Františkem KLEINEM z Malých Kyšic č.p. 65, dlouholetým býv. předsedou 
MNV a býv. členem zastupitelstva naší obce, který zemřel po těžké nemoci dne     
25. července 2010. Čest jejich památce!                    (skk) 
 
 
Regionální událost 
 
 

 
V letošním roce organizace Českého svazu včelařů 

v Unhošti, která sdružuje jak včelaře přímo z Unhoště, tak i 
z okolních obcí, si připomíná své „kulaté narozeniny“ – 100 let 
od svého založení. Právě v roce 1910 se v Unhošti 
uskutečnila zakládající schůze včelařského spolku pro Unhošť 
a okolí. Bohužel, jména zakládajících členů se nedochovala, 
ale o čtyři roky později – v roce 1914 byly provedeny členské 
spolkové volby, při kterých byl za člena výboru spolku zvolen i 
Václav Vlček, hostinský z Malých Kyšic. I když přesné údaje 
nebyly zjištěny, tak také v období tzv. I. republiky se v naší 

obci včely určitě chovaly. Prokazatelně tomu je ale až na přelomu 50.-60. let, kdy do 
Malých Kyšic přichází František Polívka (viz dále), který celý svůj život zasvětil 
chování včel. Pravděpodobně svým zájmem o včely ovlivnil i některé další spolu-
občany; např. s několika včelstvy jsme se v té době mohli setkat na zahradě při č.p. 
15 (u Kunů). Když F. Polívka v r. 1982 zemřel, tak se o jeho včely v M. Kyšicích  
staral přítel, sem dojíždějící včelař, Milan Desort, který (asi po skončení dědického 
řízení po zemř. F.P.) je nakonec přemístil z obce. Po Polívkově úmrtí však včelařská 
tradice v naší obci nezanikla: Včelařil zde, na zahradě u své rekreační chaty, JUDr. 
Richard Falbr a v roce 1984 se do Malých Kyšic, do č.p. 122, přistěhovali otec 
Stanislav a syn Ing. Pavel Kuškové a díky jim k nám o dva roky později „přilétly“ i 
včely. (Pozn.: Dříve narození čtenáři Malokyšických ozvěn zajisté vzpomenou na 
příspěvky Stanislava Kušky v tehdejších Ozvěnách, které se týkaly právě včel a 
včelích produktů.) Včelařením „nakazili“ i svého souseda Štefana Greňu, který začal 
chovat včely v roce 1987 a včelařil až do roku 1998, kdy ze zdravotních důvodů 
skončil. 

Do současnosti, a to je potěšitelné, v naší obci přetrvala včelstva jmenovaných 
včelařů: JUDr. Richarda Falbra a Ing. Pavla Kušky. (Pozn.: Oběma je věnováno 
krátké místo ve včelařském almanachu, zpracovaném nouzovským včelařem Petrem 
Jungmanem, který byl při příležitosti výše uvedeného jubilea vydán organizací ČSV v 
Unhošti.)  

Od založení včelařské organizace v Unhošti tedy v letošním roce uplynulo 
rovných sto let. Buďme rádi, a nemusíme si snad vysvětlovat důvody, že včelaři se 
svými včelami i po těch sto letech na Unhošťsku mají své místo, že i přes veškeré 
překážky v podobě varroázy a dalších nákaz, jakož i přes občasné nepochopení 
svých spoluobčanů zde přetrvali. Je asi namístě si uvést, že i jejich počty klesají; 
stejně tomu tak v minulosti bylo např. u ochotníků, u dobrovolných hasičů, kteří se už 
u nás nevyskytují vůbec. Zanikli! Nedopusťme proto, aby někdy v budoucnu v naší 
obci zanikli i včelaři! Dneska je tu, naštěstí, ještě máme; dnes novým zájemcům o 
včelaření mohou ještě poradit, zasvětit je… A věřme, že tomu tak bude i zítra!     (oli)        

ODEŠLI S HLASEM ZVONU 
 

UNHOŠŤSKÉ VČELAŘSKÉ JUBILEUM 
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Ve druhé polovině prázdnin a začátkem školního roku měli houbaři                   
(i malokyšičtí) své žně. Jako důkaz představujeme malokyšického houbaře p. Karla 
Rehbergera a jeho „úlovky“.         (oli) 
 

 
 
 

 
 
 

HOUBAŘSKÁ SEZÓNA  
 

Kresba D. Vlach 
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Mezi nejlepší neprofesionální včelaře druhé poloviny 70. let min. století 

v tehdejším Československu bezesporu patřil František Polívka z Malých Kyšic č.p. 
45. Byl včelařem, který dovedl nejintenzivněji využít schopnosti a pracovitost včel. Od 
roku 1975 se pravidelně, většinou o sobotách, na různých místech v Čechách 
setkávala skupina včelařů, kteří si říkali „Pokrokoví včelaři“. Na tato setkání 
„Pokrokových“ přijížděli včelaři z Plzeňska, Rokycanska, Berounska, Kladenska i 
z organizací v okolí Prahy a při nich nemohl chybět a také nechyběl vzpomínaný 
František Polívka.      

Jmenovaný měl mimořádný instinkt a pochopení pro život včel, byl ukázkou 
intenzivního včelaře, který ze včelstev dokázal vytěžit maximum. Byl příkladem 
zájmového včelaře, který důkladným ošetřováním včel dosahoval nadprůměrných 
výsledků. Jeho technologie ošetřování včel pro menší a střední včelaře (od 20 do 50 
včelstev) jsou úspěšně používány i dnes. Oblibu a umění Františka Polívky dokládal 
nespočet lidí, se kterými se stýkal a rovněž i nepočítané zájezdy, které za ním jezdily 
k nám do Malých Kyšic.  

Vzpomínáme-li Polívkovy včelařské aktivity, tak nemůžeme opomenout jeho 
úžasnou manželku Drahomíru, která k němu vždy nerozlučně patřila, do konce svého 
života (+1978) mu byla oporou a především měla plné pochopení pro „jeho“ včeličky. 
František Polívka zemřel v Malých Kyšicích náhle dne 16. srpna 1982 ve věku 
nedožitých 69 let.                          (oli) 

                                                                                                                                                                                                                                                            
(Zpracováno podle vzpomínek Milana Desorta, učitele včelařství a blízkého spolupracovníka 
Fr. Polívky z almanachu Petra Jungmana: „100. výročí založení spolku včelařského 
v Unhošti 1910-2010“, org. ČSV Unhošť, 2010, a podle záznamů autora příspěvku.)     

 
 
Také se vám „líbí“? 

 
Uvedený autovrak je odstaven 

v Jasmínové ulici v Malých Kyšicích. 
Dne 23. 8. t.r. byla obecním úřadem 
vyvěšena výzva k odstranění vraku 
v termínu do 25.10. t.r.  

Pokud nebude v daném termínu 
výzva respektována dojde ze zákona 
k jeho likvidaci.      (kuj) 
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