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První polovina letošního měsíce ledna, co se počasí týká, byla mírná. Na zimní 
měsíc poměrně vysoké teploty (přes den i k +10°C) nás rozmazlily, a tak si mnozí 
z nás mysleli, desorientováni při pohledu na holá, nezasněžená pole, či lesní stráně, 
že už nás zimní klima mine a pomalu tak 
vkročíme do blížících se jarních dnů. Ale to bylo 
v době, kdy ještě nenastoupil 33. den v roce – 
Hromnice! Stará lidová pragnostika konstatuje: 
„Na Hromnice – zimy polovice“. A skutečně ještě 
před 2. únorem t.r. začalo mrznout - sice 
převážně jen tak do -15°C, ale nám se ten mráz 
ani trochu nezajídal. Zima se tak začala hlásit o 
svá práva! 
 Když si ten stav zpětně vyhodnotíme, tak 
nic nového pod sluncem. Pamatujete, převážně 
vy, dříve narození? V dobách našeho mládí 
v lednu, v únoru, ale někdy i v březnu častokrát 
mrzlo až praštělo. Ve školách se neučilo, 
přimrzlé uhlí nešlo skládat z vagónů, nebylo čím 
topit, a proto k radosti dětí bývaly „uhelné“ 
prázdniny. Bylo tehdy po málu zimních stadionů, 
za to na každém vesnickém rybníku místní 
hokejová mužstva hrála své mistrovské zápasy, 
a pokud se nehrál hokej, tak kluci a holky tam 
bruslili od rána do večera.       Únor na Kačáku 
 Půjdu-li ještě dál – až do roku 1929, který dnes pamatují jen skuteční 
pamětníci, tak to přišla tak mrazivá zima, že díky ní snad největších škod lidé utrpěli 
na ovocném stromoví. Například u nás na Unhošťsku většina jabloní a hrušní 
pomrzla. Ale až na jeden druh; tehdejší mrazy bez úhony přečkal štěp, který 
každoročně rodil jablíčka s příznačným názvem „Unhošťské větrové“. Mrazivá zima 
tak prověřila nepopsatelnou zahradnickou vytrvalost a um jejich „otce“ – unhošťského 
učitele Jana Štefla. Když si tento v odborném zahradnickém časopise přečetl výzvu, 
aby byly podány zprávy o ovocných stromech, které mrazivou pohromu přečkaly, 
napsal o svém stromku zprávu do Ovocnických rozhledů a tím se jablko dostalo ve 
známost u širokého spektra odborné i laické veřejnosti. Na četné žádosti pan učitel 
rozesílal rouby Unhošťského větrového do horských krajů naší vlasti, a i zde se jim 
dařilo.  
 A jak dostalo jablko své jméno? Jeho původ pochází z horské šumavské dědiny 
Chodská Lhota, kde učitelův otec zasadil z lesa přinesenou pláňku. Jabloňka vyrostla 
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ve statný strom a zarodila pěkná a velice lahodná jablíčka. Učitel Štefl, jinak velký 
milovník přírody a ovocného stromoví, si dal poslat několik roubů. Připomínkou 
šumavského domova se mu tak na jeho unhošťské zahrádce stala naroubovaná 
pláňka lesní. Po založení odbočky Ovocnické jednoty v Unhošti zde byly pořádány 
výstavy ovoce. Na jedné z nich Jan Štefl vystavoval i své jablko. Po poradě 
s odborníky ho pojmenoval, pod později zaregistrovaným názvem, „Unhošťské 
větrové“, čímž prokázal svoji lásku k místu, které se mu stalo druhým domovem. Ještě 
v polovině šedesátých let minulého století bylo zmiňované jablko – a nejen v Unhošti – 
vyhledáváno, ale dnes již je tato odrůda překonána a při dotazování v zahrádkářských 
kruzích koncem devadesátých let již tento druh nikdo ze zahrádkářů nepěstoval a jen 
ti nejstarší si vzpomněli na strom rozložité koruny s neobyčejně velkou úrodou 
menších jablek, díky žlutému až bílému zabarvení nápadně svítících do dálky. Ale to 
jsme se od Hromnic dostali trochu někam jinam. Pro nás je teď podstatné, že se ujímá 
vlády měsíc březen a já, stejně jako asi i vy, se začínáme těšit na jaro. 
                         Miroslav Oliverius 
 
Zprávy z radnice                                    
 
VÝZVA.  Obecní úřad vyzývá všechny občany, kteří do konce února 
2012 nezaplatili místní poplatky a poplatek za stočné, aby tak učinili 
v co nejkratší době.                          (kuj)  
 

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ A SPORTOVIŠTĚ vznikne na louce 
naproti čistírně odpadních vod. S realizací stavby bude započato 
během letošního roku.                (kuj) 
 

KANALIZACE. V letošním roce bude pokračovat dostavba 
plánovaného rozšíření kanalizační sítě v ulicích Sadová, Polní, Bezová, Jasmínová a 
Jabloňová.                (kuj) 
 

MAŠKARNÍ ODPOLEDNE pro děti se spoustou soutěží a zábavy se bude konat 
v sobotu 10. března t.r. od 15 hodin v restauraci LIKA.  Od 20 hodin bude pokračovat 
maškarní zábava pro dospělé. Masky vítány! K poslechu i tanci hraje skupina 
Paradoksy.               (skk)  
 

PLETENÍ POMLÁZEK na Vysokém vrchu se uskuteční v neděli 8. dubna t.r. 
v odpoledních hodinách.                                                                      (skk) 
 

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU je naplánován 
na neděli 22. dubna t.r. od 9 do 12 hodin na louce před čistírnou odpadních vod. Ve 
stejné době bude uspořádána brigáda na úklid okolí obce.             (kuj) 
 
PÁLENÍ ČARODĚJNIC proběhne již tradičně 30. dubna t.r. od 18,30 hod. na louce 
před čistírnou odpadních vod. Občerstvení při ohni bude zajištěno, s sebou si přineste 
pouze dobrou náladu.                                                                       (skk) 
                                                                    
 
 
 

Dne 20. ledna 2012 zemřela paní Věra Myknyiková z Malých Kyšic, č.p. 51 a          
12. února 2012 ukončila svou životní pouť paní Jiřina Kločurková z Malých Kyšic č.p. 
87.                                                                                       Čest jejich památce!    (skk) 
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Dne 26. prosince 2011 oslavil své 80. narozeniny pan Štefan Greňo z ulice Za 
Mlýnem v Malých Kyšicích.  
Dne 26. ledna t.r. se dožil významného životního jubilea - 85 let - nejstarší občan 
Malých Kyšic pan Zdeněk Holý z ulice 5. května.  

Oslavencům přejeme hodně zdraví a životního optimismu do dalších let.  (skk) 
 

 
 
 

K 1. 1. 2012 měla obec Malé Kyšice celkem 378 trvale hlášených občanů, 
z toho 180 mužů a 198 žen. Naproti tomu před deseti lety k 1. 1. 2002 zde bylo trvale 
hlášeno 260 občanů. 

Průměrný věk můžu je 40 let a žen 43 let. Věkové složení malokyšických 
obyvatel je znázorněno v níže uvedeném „stromu života“. 

Nejpoužívanějším ženským jménem v naší obci je Jana, poté Jaroslava 
s Věrou a následuje je Kateřina. Mezi mužskými jmény převládá Jiří, následovaný 
Janem a Petrem.              (mal) 

       Zpracováno podle programu MUNIS 
 
Z osobností Unhošťska 
 
 
 

Josef CHALOUPKA, významný český korepetitor a dirigent opery 
Národního divadla v Praze by se dne 8. února t.r. dožil 80 let. Jmenovaný se 
narodil v Malých Kyšicích v č.p. 37 v rodině Josefa a Růženy Chaloupkových. My si ho 

BLAHOPŘEJEME 
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připomínáme díky jeho vzdálenému příbuznému panu Miroslavu Chaloupkovi z Velké 
Dobré, který nám napsal: 
„Josef Chaloupka byl v roce 1970 u nás na pouti a při té příležitosti na mou žádost 
učinil vlastnoruční zápis do naší rodinné kroniky, ve kterém vzpomíná na své hudební 
začátky, ale i na mládí v Malých Kyšicích. Tento jeho zápis doslova cituji:“ 
 „Narodil jsem se 8. února 1932 v Malých Kyšicích. Jako malý chlapec jsem 
začal hrát na pianovou harmoniku, nejprve doma na dvoře pro slepice a jiné domácí 
zvířectvo, později teprve pro příslušníky rodiny a nejbližší známé. Ještě s třemi dalšími 
kamarády jsme vytvořili první „kapelu“ s originálním nástrojovým obsazením (dvoje 
housle, harmonika a buben). Napřed jsme hráli čistě amatérsky, ale po čase se začal 
u nás prosazovat „profesionální“ duch. Chodili jsme po Chaloupkách hrát k různým 
příležitostem (svátek Anny, Josefa apod.). Tehdy jsme byli nuceni rozšířit naše 
„těleso“ o jednoho člena, který nosil tabuli s nápisem „Ať žije Anna“ (nebo Josef atd.). 
Později jsem se učil hrát na housle a klavír. Od houslí jsem utekl a zůstal jsem pouze 
u klavíru. Zpočátku jsem se učil u paní učitelky Králové, později u paní Burgrové a 
Kubelíkové, a nakonec jsem byl přijat paní profesorkou Kurzovou – Štěpánovou. Ta 
vyučovala na Mistrovské škole, ale já jsem k ní chodil pouze soukromě.  
 Poněvadž jsem cítil potřebu hlouběji vniknout do muziky, vstoupil jsem po 
maturitě na konzervatoř, kde jsem studoval nejprve obor skladbu u prof. Emila Hlobila 
a později obor dirigování u prof. Bohumila Špidry. Po absolvování Konzervatoře jsem 
působil krátce ve vojenském leteckém souboru „Vítězná křídla“ a potom v Národním 
divadle v Praze jako korepetitor a dirigent opery.“  

Děkujeme tímto p. Miroslavu Chaloupkovi a pro úplnost uvádíme, že Josef 
Chaloupka zemřel dne 2. června 2003. Blíže je vzpomenut v naší knize „Na kyšických 
Chaloupkách“, s. 80, vydala obec Malé Kyšice, 2008.                                              (oli) 

 
 
 
 
 
V samém závěru tohoto čísla OZVĚN se 

vracíme na samý závěr roku 2011. Jak jsme minule  
informovali, naše obec se i v minulém roce - již 
tradičně – stala jedním z iniciátorů „Silvestrovského 
setkání na Vysokém vrchu“, a to v poledne               
31. prosince. Počasí v ten den i hodinu pro výstup na 
samý vrchol přálo, a tak se zde sešlo na 300 
„poutníků“ nejen z Malých Kyšic a Horního 
Bezděkova, ale i z Bratronic, Chyňavy, Družce, 
Unhoště a z dalších obcí. Přítomné přivítala naše 
místostarostka Kateřina Bláhová, následoval přípitek 
a potom na společném ohni i opékání buřtů. Věříme, 
že za 304 dní ve stejném počtu a stejně důstojně 
zakončíme také rok 2012.         (oli)  
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