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Nezadržitelně dětem končí prázdniny  
a nám dospělým i doba dovolených. Odzvoní 
době, kdy si každý z nás rád odpočine, i když 
jsou profese, které svoji pracovní činnost 
musí vykonávat jak v době, kdy mrzne nebo 
ve vedrech, kdy se rtuť teploměru      
pohybuje i na 30 °C. Mezi ně bezesporu patří 
zaměstnanci svozu domácího odpadu. Každé 
pondělí v ranních hodinách naší obcí projede 

jejich „kuka-vůz“ a v dalších intervalech jsou odváženy obsahy plastových nádob - 
kontejnerů, do kterých shromažďujeme nepotřebný papír, sklo a především 
nezničitelné všudypřítomné plasty. Tak je tomu i jinde – v jiných městech a obcích – a 
mne ani trochu nepřekvapuje, že i jinde je kolem sběrných nádob nepořádek. Utvrdil 
mě v tom i nedávný příspěvek Ladislava Mareše v Kladenském deníku (ze dne        
13. 8. 2013), ze kterého v krátkosti cituji: 

„… Není totiž dne, abych kolem kontejneru na tříděný odpad neprocházel se 
skepsí a spíš zklamáním z přístupu některých lidí. Mezi plasty v přeplněných 
nádobách jsou často pytle s odpadky, které jistě v tříděném odpadu nemají co dělat. 
Jejich „producent“ byl prostě líný popřemýšlet a respektovat ona základní a 
jednoduchá pravidla. Každý kontejner je na jiný druh odpadu a nikdo nemá právo 
znehodnocovat činnost ostatních tím, že do skla zamíchá papír, do plastů třeba slupky 
od brambor a mezi sklo železný šrot.“ Autor se zamýšlí nad příčinou takovéhoto 
jednání: „Možná se mýlím, ale osobně i v této oblasti stále postrádám daleko větší 
osvětu. Důraznější a důslednější poučení všech, kteří odpadky z bytu či domu 
vynášejí, jak se odpad správně třídí a jak mají lidé postupovat. Obrázek na kontejneru 
– vypláchnout, vylít a sešlápnout – je skutečně málo.“  

Podívám-li se v neděli večer na okolí a obsah kontejnerů umístěných v naší 
obci, tak se zde pokaždé nějaký nepořádek objevuje. Ani s tím naším tříděním odpadu 
to skutečně není dvakrát „slavné“! Ne jinak tomu je ve sběrných nádobách u některých 
rodinných domů; přetékají plasty, papírem, ba někdy i nějaké to sklo je v nich k vidění. 
A osvěta? V naší obci jsme několikrát v Ozvěnách na tuto problematiku poukazovali, 
projednávalo ji zastupitelstvo obce. Bohužel, zrno nedopadlo na úrodnou půdu! Dle 
mého názoru: Pokud za mnohými z nás nebude stát četník, zásady třídění domovního 
odpadu a zachovávání pořádku u kontejnerů stejně nebudeme dodržovat! Odvozuji 
tento svůj názor od funkčnosti malokyšického sběrného místa. V dobách, kdy byl na 
toto místo volný přístup, tak se tam vyvezlo „kde co“ a slovo „nepořádek“ bylo velmi 
lichotivé. Sotva jsme zde začali provozovat sobotní hodiny s dohledem našich 
zaměstnanců, můžeme být jen spokojeni.  
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CHYBÍ ASI PLACENÝ DOHLED? 



Jak však dál s volně přístupnými kontejnery a domácími přepravními 
nádobami? „Popelnice“ s nepřípustným odpadem u rodinných domů zaměstnanci 
svozu domácího odpadu nemusí odvést a majiteli domu potom nepomůže ani 
argumentace, že svoz má řádně uhrazen. Ale na zaplacení „hlídkovací služby“ u 
kontejnerů, na to obec skutečně finance nemá!  Budu rád, když mi někdo poradí, i 
když vím, že by pro pořádek u kontejnerů stačilo tak málo: papír a plasty sešlápnout a 
třídit zvlášť papír, zvlášť plasty a zvlášť sklo!                         Jan Kuna, starosta obce 
   
 
Zprávy z radnice                                    
 
Srdečně zveme všechny zájemce v sobotu 7. září 2013 na Vysoký 
vrch, kde se uskuteční již tradiční akce NATÍRÁNÍ ROZHLEDNY.      
Na vrcholu bude připraveno posezení s možností občerstvení (pivo, 
limo, klobásy, domácí guláš apod.) a zároveň proběhne pravidelná 
údržba rozhledny.                          (skk)     
 
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
proběhne v sobotu 26. října 2013 od 9,00 hodin do naplnění 
kontejnerů (nebo nejpozději do 12,00 hodin). Ve stejnou dobu proběhne BRIGÁDA na 
úklid okolí obce. Uvítáme pomoc všech dobrovolníků.          (kžp)    
 
PARKOVÁNÍ na místních komunikacích v obci. V souvislosti s četnými stížnostmi 
občanů upozorňujeme na bezohledný způsob parkování, kdy zaparkované vozidlo 
brání průchodu chodců po chodníku či průjezdu ostatních vozidel. Takto zaparkované 
vozidlo může obec na základě zák. č. 361/2000, o provozu na pozemních 
komunikacích, nechat odtáhnout na náklady vlastníka vozidla. Věříme, že k tomu 
nebude muset obec přistoupit. Pokud je vozidlo na chodníku, přímo vedle něj nebo u 
krajnice komunikace v ulici zaparkováno trvale, obdobně je to i s hromadou 
stavebního (nebo jiného) materiálu, jedná se o zábor veřejného prostranství a v tomto 
případě je povinností vlastníka vozidla (materiálu), aby obci uhradil místní poplatek za 
zábor.                      (kuj) 
 

Překvapení pod Vysokým vrchem aneb 
„CO NAJDETE V LESE“. Turistická 
obuv je na procházky v místním okolí 
jistě potřeba, ale to, co bylo vidět u cesty 
na Vysoký vrch, do přírody určitě 
nepatří. Původnímu majiteli obuvi hrozí 
uložení pokuty dle kvalifikace jeho 
jednání: v případě založení černé 
skládky – pokuta až do výše 50.000,- 
Kč, v případě odhazování odpadů v lese 
– pokuta do 15.000,- Kč.     (kžp) 

 
 
 

 
 
Dne 27. června 2013 zemřela ve věku 70 let paní Eva Ondráčková z ulice Na 

Louce v Malých Kyšicích. 
Dne 24. července 2013 zemřel ve věku 82 let pan Pravoslav Jelínek z ulice 

Spojovací v Malých Kyšicích. 
                  Čest jejich památce!      (skk) 

ODEŠLI S HLASEM ZVONU 



 
  

 
Dne 24. června oslavila své 80. narozeniny paní Marta Kaňková z ulice 

Spojovací v Malých Kyšicích a dne 21. července oslavila své 85. narozeniny paní 
Jaroslava Kušková z ulice Za Mlýnem. Oběma jubilantkám přejeme prostřednictvím 
Malokyšických ozvěn hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let.   (skk) 
 
Informujeme 
 
 

Významnou kulturní akcí se v naší obci dne 15. června 2013 stalo zábavně-
sportovní odpoledne s příznačným pojmenováním KYŠIČKOVÁNÍ. Program 
napovídal, že každý obyvatel Malých Kyšic si zde něco najde podle svého zájmu a 
snad i podle data narození. Na louce naproti čistírně odpadních vod příchozího 
upoutal především skákací hrad; děti s velkým zájmem skákaly v jeho útrobách stejně 
jako na vedlejší trampolíně. Následovaly soutěže o drobné ceny, které zakončil závod 
do vrchu startovaný od lávky přes Kačák do cíle u vchodu do lokálního sběrného 
místa. Po vyhlášení výsledků závodu získali všichni závodníci věcné dary. Během 
celého odpoledne bylo k dispozici občerstvení; prodávala se limonáda, cukrová vata, 
popcorn, ale i další pamlsky. S končícím odpolednem nastoupili členové hudební 
skupiny „Stav nouze“, kteří předvedli ukázky ze svého bohatého repertoáru a ve 
večerních hodinách tuto podařenou akci také zakončili. 

Čestné uznání patří všem aktivně zúčastněným a velký dík organizátorům i 
zvukařům.                                                 (skk) 
 
 
Z osobností Unhošťska 
 
 

(K nedožitým 120. narozeninám Karla Michalíčka) 
 

Zajímavou muzikantskou, ale dnes zcela zapomenutou postavou v Unhošti 
býval Karel Michalíček, který se zde narodil dne 4. srpna 1893. Ve svém rodišti 
absolvoval jak obecnou, tak následně i měšťanskou školu. Po úspěšném ukončení 
kladenské reálky a abiturientského učitelského kurzu v Praze učil v Bubenči, krátce 
narukoval na vojnu do Salzburku a od roku 1920 se stal učitelem na škole v Košířích. 
Tento „unhošťský dudák“ během válečných let 1914-1918 pořádal s národopiscem dr. 
Čeňkem Zíbrem dudácké besedy po Čechách a po Moravě. Jejich hlavním posláním 
však byl odboj proti rakousko-uherské monarchii a boj za sebeurčení českého národa. 
Uměl hrát na další hudební nástroje - na housle, klavír, varhany, cimbál; se svým 
šalmajem (pastýřská píšťala příjemného zvuku) účinkoval na scéně Národního divadla 
ve hře Jánošík. Na uváděný nástroj zahrál také při pohřbu básníka Adolfa Heyduka 
v roce 1923. Jako dudák zavítal i do Unhoště, kde „dudal“ s houdkem Vratislavem 
Papršteinem, unhošťským učitelem, ve třicátých letech potom s  houdkem - 
Unhošťákem - F. X. Langerem. Zápis o úmrtí je doložen v místě jeho posledního 
učitelského působení – v Košířích a nese datum 1. dubna 1937. Karel Michalíček, 
učitel a dudák, byl pochován na hřbitově „Na Kotlářce“. Dnes už bohužel málokdo 
vzpomene, jak velký kus obětavé a záslužné práce vykonal pro kulturní povznesení 
našeho národa.           
          Podle Zpráv Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti, r. 1973, č. 1/43    (oli)              
 
 

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 

UNHOŠŤSKÝ DUDÁK 

KYŠIČKOVÁNÍ – ZÁBAVNĚ-SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 



 
 
 

V minulém roce jsme si v březnovém čísle Malokyšických ozvěn připomněli 
nedožité jubileum významného českého korepetitora a dirigenta opery Národního 
divadla v Praze Antonína Chaloupky – 80 let od jeho narození. Před deseti lety byla i 
do Malých Kyšic doručena smutná zpráva: jmenovaný dne 2. června 2003 v Praze 
zemřel. Zde se ve foyeru Národního divadla dne 11. června t. r. s ním také konalo 
poslední rozloučení.  

Čas neúprosně letí, ale malokyšičtí na svého významného rodáka (* 8. 2. 1932) 
ani po dlouhých deseti letech nezapomínají. Ti dříve narození rádi vzpomenou, jak se 
v Malých Kyšicích v 50. a 60. letech minulého století společně s přítelem Josefem 
Hofmannem podílel na činnosti tehdejšího ochotnického souboru Osvětové besedy.                                                   

   (oli) 
 
 

 
                                                                                    

Před 45 lety, dne 21. srpna 1968, došlo k neoprávněnému vstupu vojsk 
Varšavské smlouvy na území tehdejší Československé socialistické republiky. Letos – 
v  den tohoto ponurého výročí – se české deníky doslova „předháněly“ a každý se 
snažil formou zveřejnění vzpomínek významných osobností přiblížit postoje, názory a 
mínění účastníků těchto událostí. Vzhledem k tomu, že pamětníci „srpnových“ dnů 
postupně odcházejí, pokusím se  21. srpen 1968 připomenout prostřednictvím Ozvěn, 
tak jak proběhl v Malých Kyšicích. Dotázal jsem se našich spoluobčanek paní Olgy 
Vlasákové, Hany Kleinové a Mileny Chaloupkové, které v roce 1968 v Malých Kyšicích 
bydlely. Jejich vzpomínky se shodují s úryvkem, který je uveden v knížce „Na 
kyšických Chaloupkách“, cituji:   

„Občané Malých Kyšic se o obsazení republiky dozvěděli ráno z rozhlasu a 
potom také z televizního vysílání. U samoobsluhy JEDNOTA (prodej zajišťovali 
manželé Charvátovi) se začaly vytvářet fronty a docházelo ke zkupování základních 
potravin – mouky, konzerv, masa apod., protože se lidé báli, že vypukne válečný 
konflikt. Zvýšil se zájem o denní tisk, průběžně se sledovaly události – např. dění 
v Praze a následně jednání našich představitelů se Sověty v Čierné nad Tisou. Vojáci 
Varšavské smlouvy se v naší obci neobjevili, proto nebylo třeba psát nějaká, často 
humorná, hesla, jak tomu bylo především v Praze nebo i v Kladně.“ Připomenuto, že 
jedna z vojenských kolon právě dne 21. srpna t. r. dlouho stála v úseku od Ameriky až 
do Kyšic. Pravděpodobně se jednalo o součást sovětské armády, která čekala na 
další rozkazy.                                                                                                             (oli) 
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DESET LET OD ÚMRTÍ JOSEFA CHALOUPKY 

K SRPNOVÝM UDÁLOSTEM ROKU 1968 


