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Začnu otázkou, milí spoluobčané: Tak jak se 
vám teď ke konci května spí? Mně dobře, ten noční 
klid venkova je až neskutečný! A představte si, jak 
se mimo jiné dočtete v čísle 20 týdeníku „5 PLUS 2“ 
z 16. května 2013, Kladensko se měsíce nevyspí. A 
víte proč? Kvůli letadlům! Rekonstrukce ranveje 
v Ruzyni, tedy na letišti V. Havla, přesměrovala 
leteckou dopravu nad Kladno a další tamní obce. 
Dovedete si představit, co to pro ně bude znamenat, 
když přelety letadel budou následovat i každé čtyři 

minuty? Autorka příspěvku - nevím, zda žije v Kladně - určitě se slzou v oku 
konstatuje, že „zvýšený hluk z letecké dopravy budou muset lidé strpět až do konce 
měsíce září. Oprava tak bude pro Kladensko znamenat větší hlukovou zátěž!“ Ale, a 
to nepřehlédněme, letiště navrhlo pro všechny příznivější variantu. Opravovat se totiž 
původně mělo v tomto a ještě příštím roce. Obě etapy se letiště nakonec rozhodlo 
sloučit. V roce 2014 už tak Kladensko bude mít klid. Tak co tomu říkáte, moji 
Malokyšičtí? 
 Klid máme teď my! To nechci být jízlivý, ale z uvedeného příspěvku jsem 
pochopil, že Malé Kyšice, Unhošť a snad i Pavlov na Kladensko nepatří. V říjnu již 
bude ranvej opravena, v Kladně, Hřebči, Buštěhradě, Lidicích a co já vím kde ještě 
nastane „božské ticho“ a nad Malými Kyšicemi, Unhoští a jinde ať si to potom létá 
třeba v tříminutových intervalech, a třeba i do půlnoci.  V naší obci bydlím třiatřicet let, 
přibližně dvacet let mě svým hlukem otravují – zdůrazňuji přistávající – letadla, ale 
nepamatuji se, že by v souvislosti s Malými Kyšicemi o tom někdo napsal do novin 
nebo si to někdo přišel přímo do obce zkusit, jaký zde bývá „klid“, když v neděli 
navečer každé tři minuty letadla přistávají. (A nejsou to nějaké mrňavé práškovací 
Anduly!)      
 Přes nás toho létá tolik, že už si ani nestěžujeme, a to je asi ta chyba!  Sám 
kladenský primátor (ne starosta, jak se píše v příspěvku) Ing. Dan Jiránek 
poznamenal: „Máme zkušenosti, že nejvíce stížností na zvýšený hluk je vždy na 
začátku oprav, po čase si většina lidí na zvýšené přelety zvykne.“ Takže pane starosto 
Kuno, máte se na co těšit. Teď se namlsám toho božského klidu a od října mě máte 
na radnici „imrvére“.  Město Kladno a dotčené obce vyjednaly kompenzace za 
zvýšenou hlukovou zátěž po dobu generální rekonstrukce hlavní vzletové dráhy. 
Uzavírají smlouvu o finančních darech. Jejich výše závisí na dotčenosti obce 
zvýšeným leteckým provozem a na počtu obyvatel. Je to od statisíců po částku přes 
milion korun, jak uvedla mluvčí letiště. A třeba v kladenských okrajových částech za 
tyto peníze budou rekonstruovat starší a stavět nové chodníky. Kladu si tedy otázky: 

Malokyšické 

OZVĚNY 
Zpravodaj obce Malé Kyšice, ročník VII / 2013, číslo 2 (93) 

NAŠE OBEC ASI NEPATŘÍ NA KLADENSKO? 



Přes ně letadla startují, přes nás přistávají, tak proč se také neozvat? V Hnidousích, 
v Dubí jim chybí chodníky, nám v Malých Kyšicích dětské sportovní hřiště, tak proč 
také nechtít finanční dáreček. V Kladně, respektive na jeho okraji, budou hlukem trpět 
jen půl roku, my budeme trpět pravděpodobně až do doby, než se jim ta opravená 
ranvej zase poničí, proto nemlčme!  
 Moc hezký příspěvek napsala paní redaktorka, se zájmem jsem si početl, jen 
mě mrzí, že Malé Kyšice a město Unhošť díky „éroplánům“ již nezařazuje na 
Kladensko.                                                                                        Miroslav Oliverius
   
 
Zprávy z radnice                                    
 
Při tradičním PÁLENÍ ČARODĚJNIC dne 30. dubna 2013 se sešlo na 
200 zúčastněných z Malých Kyšic i okolních obcí. I přes nepřízeň 
počasí mnoho z nich vytrvalo u ohně až do brzkých ranních hodin. 
Děkujeme všem, kteří se přičinili na přípravách akce i při úklidu po 
jejím skončení a těšíme se na viděnou zase příští rok.            (skk)     
 
FOTOAPARÁTY PRO MATEŘSKOU ŠKOLU. Mateřská škola Malé 
Kyšice plánuje projekt, ve kterém by se děti snažily zachytit svět kolem sebe dětským 
pohledem prostřednictvím digitálního fotoaparátu. Z důvodu omezeného rozpočtu 
však není prozatím možné tento projekt realizovat. Proto žádáme všechny ty, komu 
doma leží nevyužitý (může být postarší), ale pouze digitální fotoaparát, a rádi by ho 
věnovali na tyto účely, nechť se obrátí na ředitelku mateřské školy - tel. 602 330 803, 
e-mail: msmalekysice@seznam.cz, adresa: Hlavní 35, Malé Kyšice. Děkujeme!  

    Mateřská škola Malé Kyšice   
 
Stavba SPORTOVNÍHO A RELAXAČNÍHO AREÁLU S MATEŘSKOU ŠKOLOU, 
který obec plánuje vybudovat na louce naproti čistírně odpadních vod je nyní ve fázi 
územního řízení, při kterém se stanoví umístění jednotlivých prvků areálu.    (kuj) 
 
V sobotu 15. června 2013 se na louce naproti čistírně odpadních vod uskuteční akce 
„KYŠIČKOVÁNÍ“. Na tomto zábavně-sportovním odpoledni uvítáme všechny 
účastníky bez ohledu na věk. Od 14,00 hodin bude připraven skákací hrad, kuličkový 
bazén a trampolína. Sportovci mohou prověřit své dovednosti při běhu do kopce a 
jiných sportovních soutěžích a aktivitách. Těšit se můžete i na malování na obličej. 
Nebude chybět ani cukrová vata, popcorn a další občerstvení. Od 17,00 hodin 
vystoupí skupina STAV NOUZE, pocházející z Brandýsku a hrající chytlavý a 
melodický punk rock s prvky folku.           (skk) 
 
 
 
 

To jsme zase prožili pěkný přelom května a června! Nejen, že nepřišlo tolik 
očekávané léto, ale provazy deště padaly i na Kyšičkách; líně spící potok Kačák se 
najednou probudil a dral se všude jak dravá řeka. V sobotu to byl potom strašný 
pohled: zatopené louky a v nich jak majáky smutně stojící rekreační chaty. Tolik škody 
najednou! U sousedů "Na Mosťáku" dokonce voda strhla kamenný most, takže 
očekávejme, že tato chatová lokalita se představí s novým (aktuálním) názvem "Bez 
Mosťáku". Oproštěme se teď raději od humoru! 

Velká voda je vždycky hrůza a tragédie! Ta letošní povodeň byla o to 
rozsáhlejší, protože se měla protrhnout hráz Záplav, tedy Turyňského rybníka u 
Kamenných Žehrovic. To se zákonitě muselo projevit i mohutnými vodními přívaly u 
nás v Poteplí, U Lávky ... vytvořilo se jezero nad Dědkasem. 

PROBUZENÝ KAČÁK 



Pokládám si otázku: Zachránila by naše chataře a jejich majetky před 
zatopením sypaná hráz, jejíž výstavba se "jednou dobou" (ale s odporem veřejnosti), 
plánovala stavět právě před Poteplím? Na tuto otázku existuje asi xy kladných a 
záporných odpovědí! Těžko dnes posuzovat, podstatné je, že se probuzený Kačák 
začal zase vracet do svého původního koryta.       M. Oliverius, 5. 6. 2013 
 
 
 

 
 
Dne 14. dubna 2013 zemřel pan Štefan Greňo z Malých Kyšic č. p. 105. 

                      Čest jeho památce!      (skk) 
 

Blahopřejeme 
 
 

Poteplí. Čtvrtý den ve čtvrtém měsíci 
letošního roku se stal slavnostním pro 
nevěstu Miroslavu ŠPAČKOVOU a ženicha 
Lubomíra MUNDIHO. Své „ano“ si řekli před 
svědky, příbuznými a známými na 
neobvyklém místě - ve mlýnici Proškovic 
mlýna. A to tu, co i paměť starousedlíků 
sahá, ještě nebylo! A pokud by se snad ve 
jmenovaném mlýně někdy dříve nějaká 
svatba konala, tak určitě neoddával 
malokyšický starosta. Vzhledem k tomu, že 
oba snoubenci měli (a mají) trvalé bydliště 
v obvodu působnosti naší obce a požádali o 
umožnění svatebního obřadu v tomto 
mlýnském objektu, oddal je starosta Jan 

Kuna za asistence matrikářky MěÚ v Unhošti paní Silvie Hoškové. 
 Manželům Mundiovým přejeme také prostřednictvím Malokyšických ozvěn 
všechno nejlepší na společné cestě životem!                                                          (skk)     
 
 
 
  

 
Paní Jaroslava Hemerková z Hlavní ulice v Malých Kyšicích oslavila dne     

10. dubna 2013 své 85. narozeniny a dne 14. dubna 2013 oslavila stejné výročí paní 
Marie Barcalová z ulice Krátká. K tomuto životnímu jubileu popřáli oběma 
jmenovaným hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let také zástupci naší 
obce. Ke gratulaci se dodatečně připojujeme i prostřednictvím Malokyšických ozvěn.    

 (skk) 
 
Na aktuální téma 
 

 
Dětství strávené v malé obci přináší bezesporu zajímavé zážitky a později také 

nádherné vzpomínky. Děti mají ke svým hrátkám prostoru více než dost - je slyšet 
dětský smích na návsi i z přilehlých lesů. Bohužel se však stane, že jsou děti 
předškolního věku viděny rovněž na Hlavní ulici, kde jim hrozí nebezpečí ze strany 

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 

ODEŠEL S HLASEM ZVONU 

SVATBA VE MLÝNĚ 

DĚTI V NAŠÍ OBCI 



Všem čtenářům Malokyšických ozvěn přejeme 
prosluněnou příjemně strávenou letní dovolenou. 

Členové redakční rady 

projíždějících vozidel. Naším cílem není přimět rodiče, aby své děti raději vůbec 
nepouštěli ven. Chceme pouze apelovat na rodiče, aby poučili své děti o možných 
nebezpečných situacích a případně o jejich řešení.  

Částečné řešení tohoto problému možná přinese mezi zástupci obce 
v současné době tolik diskutované téma výstavby dětského hřiště, které by se stalo 
bezpečným místem pro aktivní odpočinek dětí i místem pro setkávání rodičů.       (kuj) 
  
Z osobností Unhošťska 
 
 
 
 

Před sto lety - 13. dubna 1913 - se v Bučovicích na Moravě narodil manželům 
Sokolovým (otec byl tenoristou v bučovickém pěveckém spolku Hvězda, matka 
zpívala v ženském sboru spolku Osvěta) syn Miloš. Od mládí hrál na klavír a na 
housle. Po prvních čtyřech ročnících reálného gymnázia vstoupil na brněnskou 
konzervatoř. Studoval nejprve hru na housle Oldřicha Vávry. Po absolutoriu 
pokračoval studiem skladby u Viléma Petrželky. V letech 1938-1940 navštěvoval 
mistrovskou školu pražské konzervatoře. Jeho učitelem byl Vítězslav Novák. 
Z existenčních důvodů studia přerušil, vrátil se na Moravu, stal se správcem hudební 
školy spolku Moravan v Kroměříži. Na podzim roku 1942 byl přijat Václavem Talichem 
do orchestru Národního divadla v Praze, což mu umožnilo i dokončit studium skladby. 
Absolvoval je u Jaroslava Křičky.  

V Národním divadle působil až do odchodu do důchodu v roce 1973. Na 
sklonku života žil u nás v Malých Kyšicích a zcela se věnoval kompozici. Zemřel       
28. září 1976 ve věku 63 let, krátce po dokončení svého životního díla, „Sinfonie 
variazione“. Je pochován na pražském Slavíně. 

Dílo Miloše Sokoly vychází z nejlepších tradic české hudby 20. století, vytvořil 
si však svůj vlastní osobitý sloh. Největšího úspěchu dosáhl svými skladbami pro 
varhany; jeho hudba měla příznivý ohlas u posluchačů a varhanní skladby se hrály 
takřka po celém světě. Jejich nahrávky vycházely v podání mnoha renomovaných 
českých i zahraničních interpretů. Nastudování opery „Marnotratný syn“ v Olomouci 
v roce 1963 bylo úspěchem, jakého tehdejší česká původní hudebně dramatická 
tvorba dosahovala jen zřídka. Je potěšující, že právě v Malých Kyšicích vzniklo jeho 
největší symfonické dílo – výše vzpomínaná „Variační symfonie“, jejíž premiéry dne   
1. února 1979 se již nedočkal.                      (podle cs.wikipedia.org – oli) 
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