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V pátek - dne 7. února t. r. - se konal 
zahajovací ceremoniál zimních olympijských her, 
jejichž pořadatelem se po uplynulých čtyřech letech 
stalo lázeňské město Soči. Opětovně se sjeli 
sportovci z celé naší planety, a Světe div se!, přijeli i 
ze států, kde o sněžení nebo o zamrzlých rybnících 
nemají ani potuchy. Sportovci přijeli, aby změřili své 

síly v zimních sportovních disciplínách. Před zahájením olympiády se diskutovalo 
hodně o tom, zda takovéto velkolepé měření sil má i v současné době své 
opodstatnění, zda olympiáda není jen fraška, postavená na penězích, byznysu, do 
kterého jsou vtaženi především sportovci.   
 Nemyslím si, že olympiáda – ani v dnešní komerční době – je takovou fraškou, 
jak se o ní někdy píše nebo diskutuje ve sdělovacích prostředcích. Olympijské hry, ať 
zimní nebo letní, stále zůstávají vyvrcholením sportovní činnosti každého sportovce, 
jsou místem, kde si v mírovém duchu své síly mohou měřit „malí s velkými“, místem 
kde David dokáže zvítězit nad Goliášem. Je však nezodpovězenou otázkou: Proč se 
na naší planetě nepřestane alespoň v době konání tohoto sportovního celosvětového 
svátku válčit stejně, jako tomu bývalo před naším letopočtem v Řecku, kde i proti sobě 
válčící městské státy uzavřely příměří a jejich zástupci „ve válčení“ pokračovali na 
sportovních kolbištích. Ať si to chceme přiznat nebo ne, tak právě olympijské 
soutěžení našich reprezentantů v nás probouzí tolik usínající národní patriotismus. 
Není nad pocit krásnější, nad větší naplnění hrdosti, když na stupni nejvyšším stojí 
vítěz z České republiky, na stožáru za zvuků státní hymny stoupá česká státní vlajka a 
všichni, i ti u televizních obrazovek, si rázem uvědomí, že tam někde v srdci Evropy 
leží naše „malá“ republika. V době, kdy píši tyto řádky, čeští reprezentanti v Soči již 
získali několik medailí, včetně zlaté! Věříme, a to určitě všichni, že do skončení her 
nějaká medaile pro české barvy ještě "zazvoní", neboť svá želízka v ohni stále máme. 
Když odlétala do Ruska česká hokejová reprezentace, jeden z jejích nejlepších a 
nejzkušenějších hráčů – Jaromír Jágr – k českým příznivcům prohlásil: „Biju se i za 
vás!“ Co k tomu dodat? „Bij se, Jaromíre! A i kdyby nikdo ze Soči zlato nepřivezl, 
český fandící národ všem „svým“ odpustí, odpustí však jen za podmínky, že vždy to 
„bití“ bude v mezích fair play!  
 Olympiáda je největší sportovní slavností, je největším sportovním zážitkem pro 
ty, kteří sport milují. Za nějaké tři, čtyři roky se zapomene na všechny ty naše vedoucí 
politiky, na ty, co nás rádoby vedou, v Parlamentu se nevybíravě peskují, prý i oni nás 
také „reprezentují“? Jejich jména zcela určitě brzy upadnou v zapomnění, ale jména 
jako Martina Sáblíková, Kateřina Neumannová nebo již vzpomínaný Jaromír Jágr, ta 
budou znát a budou se k nim vracet i ti, kteří jednou přijdou po nás …   
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    … malokyšičtí čtenáři, promiňte, musím končit, protože za malou chvíli začíná 
na dvojce veledůležitý sportovní přenos … Právě ze sočské olympiády!         
                             Miroslav Oliverius 
 
Zprávy z radnice  
 
Obecní úřad v Malých Kyšicích VYZÝVÁ občany, kteří dosud neuhradili 
poplatek za svoz komunálního odpadu či místní poplatek za psa, aby tak 
neprodleně učinili.           (kuj) 
 
V souvislosti se SVOZEM KOMUNÁLNÍHO ODPADU upozorňujeme 
občany na povinnost mít na nádobě na komunální odpad nalepenou 
známku pouze pro aktuální rok. Ostatní (neplatné) známky musí být 
odstraněny!                        (kuj) 
 
V sobotu 1. března t. r. se od 15.00 hodin uskuteční v sále restaurace LIKA 
MAŠKARNÍ akce pro děti. Původně zamýšlené téma zimní olympijské hry bylo po 
četných připomínkách občanů zrušeno, a proto budou vítány jakékoliv masky. Na děti 
čekají hry a soutěže o sladké odměny a nebude chybět ani oblíbená diskotéka. Od 
19.30 hodin volně navazuje za doprovodu živé hudby maškarní pro dospělé.  (skk) 
 
První letošní SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU se 
uskuteční v sobotu 15. března t. r. od 9.00 hodin před ČOV Malé Kyšice. Svoz bude 
trvat do naplnění kontejnerů nebo nejpozději do 12.00 hodin. Ve stejnou dobu 
proběhne brigáda na ÚKLID OKOLÍ OBCE. Uvítáme pomoc všech dobrovolníků, kteří 
chtějí přispět k údržbě krásného okolí. Sraz dobrovolníků je v 9.00 hodin před ČOV 
Malé Kyšice, kde jim bude přidělen pytel na odpad a konkrétní oblast úklidu.  (kžp) 
 
LOKÁLNÍ SBĚRNÉ MÍSTO v prostoru ČOV Malé Kyšice bude od 1. dubna t. r. 
opětovně otevřeno každou sobotu od 15.00 do 17.00 hodin. V prostoru lze ukládat 
odpady rostlinného původu (tráva, větve, listí) a železný šrot.    (kžp) 
 
Obec Malé Kyšice pořádá v pátek 25. dubna t. r. zájezd do DIVADLA NA 
VINOHRADECH na představení Neila Simona Vstupte! V hlavních rolích se představí 
Tomáš Töpfer a Viktor Preiss. Vstupenky za 250,- Kč (včetně dopravy) lze koupit 
v úředních hodinách na Obecním úřadě v Malých Kyšicích. Autobus bude vyjíždět od 
obecního úřadu v 17.45 hodin.            (skk) 
 
PODĚKOVÁNÍ. Děkujeme fotografovi panu Miroslavu Hrdému za poskytnutí 
grafického návrhu novoročního blahopřání obce.        (kuj) 
 
Obecní úřad obdržel již několik stížností ke STAVU VOZOVKY V ULICI HLAVNÍ. 
Kritickým místem je především prostor autobusové zastávky „Malé Kyšice“ ve směru 
na Beroun. Sklon autobusu způsobuje při výstupu velké obtíže zejména starším 
spoluobčanům. Obec v této věci zahájila jednání s vlastníkem komunikace – 
Středočeským krajem. Jednání skončilo příslibem, že pokud to finanční prostředky 
přidělené na tuto oblast dovolí, bude během letošního roku provedena oprava 
komunikace.             (kuj) 
 
 
  

 
Dne 14. ledna 2014 oslavila své 80. narozeniny paní Věra Šímová z ulice 

Spojovací v Malých Kyšicích. K tomuto životnímu jubileu přejeme oslavenkyni hodně 
zdraví a životního optimismu do dalších let.                  (skk) 

BLAHOPŘEJEME 



     
 

Dne 22. prosince 2013 zemřela ve věku 86 let paní Alena Skoková z ulice 
Spojovací v Malých Kyšicích.               Čest její památce!          (skk) 

 
 
 
K 31. 12. 2013 bylo v obci Malé Kyšice přihlášeno k trvalému pobytu celkem 

407 osob, z toho 196 mužů a 211 žen. 
V roce 2013 se v obci přihlásilo k trvalému pobytu 19 osob a 1 občánek se 

narodil. Z obce se odstěhovalo 11 osob a 5 osob zemřelo.  
Průměrný věk občanů Malých Kyšic je 41 let – u mužů 40 let, u žen 43 let. 
Nejpočetnějším mužským jménem vyskytujícím se v obci je Jiří, následuje Jan 

a Petr. V počtu ženských jmen převažuje Jana, na druhé příčce Jaroslava a Anna a 
třetím nejčastějším ženským jménem je Věra.        (mal) 

 
 
 
 

Na ZOH v Soči získali čeští 
sportovci rekordní počet medailí i další 
přední umístění. Neméně úspěšný byl 
i projekt Olympijské hry v Mateřské 
škole Malé Kyšice. 

Naše děti se prostřednictvím 
interaktivní tabule seznámily 
s disciplínami ZOH, na mapě si našly 
dějiště ZOH a ochutnaly i tradiční 
ruský boršč. 

V den zahájení ZOH běžely 
štafetu s olympijským ohněm a 
poslechly si českou a olympijskou 
hymnu.  

V dalších dnech děti přinášely 
obrázky sportovců a velkou radost jim udělala návštěva prvoligového hokejisty 
Tomáše. Ten jim předvedl svoji brankářskou výzbroj, kterou si mohly vyzkoušet. 

Na interaktivní tabuli jsme sledovali úspěchy našich sportovců. Děti si vybarvily 
českou a olympijskou vlajku, vystřihovaly obrázky maskotů OH. Podle piktogramů 
s nadšením předváděly jednotlivé druhy zimních sportů. 

Nadešel den samotného sportovního zápolení a vůbec nevadilo, že počasí bylo 
téměř jarní. Kluziště a závodní dráhy byly vytyčeny přímo v herně a naši sportovci 
s velkým elánem bruslili, lyžovali a hráli hokej. Vyvrcholením naší olympiády bylo 
rozdávání diplomů a medailí. Na rozdíl od „velkých“ ZOH tu byli na stupních vítězů 
všichni.                                                                                     Mgr. Mirka Švantnerová 
 
 
Z osobností Unhošťska 

 
Snad se někdy bude hodnotit přínos dávno již zaniklých venkovských 

divadelních společností pro kulturu našeho venkova? A při té příležitosti by se neměla 
opomenout divadelnická osobnost Vladimíra Housy (st.), jehož 140. výročí narození 
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se váže k 17. dubnu tohoto roku. Jmenovaný se tedy narodil v r. 1874 v Jilemnici, 
v rodině budoucího vrchního pokladníka magistrátu města Prahy. Přestože měl ke 
studiu dobré zázemí, zvítězila jeho láska: zběhl k divadlu. Přes cestovní divadelní 
společnost se poměrně brzy objevil na prknech Švandova divadla v Praze, odkud se 
svým kolegou hercem R. Deylem (st.) odešel do Lublaně, kde působil několik sezón. 
Potom nastoupil jako šéf činohry do Bratislavy, ale stále v něm přetrvávalo přání 
založit si vlastní divadelní společnost. Dne 6. 11. 1900 mu c. k. místodržitelství 
v Čechách vydalo jeho první divadelní koncesi a již v létě roku 1901 hrál se svou 
společností první představení v zahradě Zámecké restaurace ve Vysočanech. Potom 
následovala divadelní pouť po Čechách i Moravě. Housova divadelní společnost hrála 
většinou operety, ale i činohru od autorů: Tyla, Kollára, Haise Týneckého, Moliera aj. 
 V této době se oženil, ale manželství nebylo šťastné; manželé zůstali bez 
potomků, proto se „rozešli“. Vladimír Housa v r. 1907 nastoupil jako šéf operety do 
pražského Švandova divadla, kde setrval krátce. Opětovně se vydal s nově ustavenou 
divadelní společností po českém venkově. V té době k jeho společnosti nastoupila 
jako začátečnice smíchovská rodačka (*21. 8. 1888) Hermína Kalinová. V 
nemanželském svazku se jim dne 21. 8. 1913 narodila dcera Vilemína; Housa 
rozpustil společnost a přichází na Unhošťsko. Dne 4. 7. 1914 koupil na Nouzově od 
notáře Pocheho vilku č. p. 283. (Vl. Housa již před touto koupí znal Unhošť, jeho 
společnost zde několikrát vystupovala v hostinci „U Černého koně“.) Zde na Nouzově 
Housa zahradničil, ale účinkoval i při různých večírcích; při jednom takovém, při jeho 
anenském vystoupení v nouzovské restauraci „U Spalů“ doprostřed bezstarostné 
zábavy udeřila zpráva o vypuknutí I. světové války. Aby se vyhnul vojenské 
povinnosti, stal se členem „Stálého divadla v horním městě Kladně“. (Zde působil ještě 
i v r. 1919 jako režisér operety.)  
 Při jeho pobytu na Nouzově ho zastihla i jiná zpráva: Jeho manželka, která mu 
po celou dobu jejich rozluky odmítala dát souhlas k rozvodu, zemřela dne 7. 6. 1916. 
Obratem dne 17. 7. 1916 v unhošťském farním kostele uzavírá sňatek se svou 
družkou Hermínou Kalinovou; svědky obřadu byli A. Spal, hostinský, a St. Šefčík, 
hajný, oba z Nouzova. Zde k dětem Vilemíně (viz výše), Miroslavě (*1914) přibyl i syn 
Vladimír (*1915). Vilku na Nouzově prodává dne 7. 6. 1917, aby o týden později 
v Kladně (v Habešovně) koupil domek č. p. 1791, ale i tento po dvou letech prodal a 
založil cestovní divadelní společnost, se kterou od roku 1920 znovu jezdil po českém 
venkově. (Nejmladší dcera Anna se narodila v r. 1922 ve Zbečně.) Ve společnosti, 
která hrála bez subvencí, působilo i 60 členů, proto se stala ztrátovým podnikem. U 
Housovy společnosti hrála řada později významných herců – např. Jaroslav Vojta, 
začínal zde Josef Burda, Jarmila Kurandová, pozdější národní umělkyně ad. Vladimír 
Housa po tomto krachu léta živořil, nakazil se tuberkulózou a zemřel 17. 5. 1931 „při 
štaci“ v Táboře.  

V jeho stopách šel syn Vladimír, který řediteloval a hrál v divadelní společnosti 
své matky Hermíny, v okupaci založil v Plzni „lidovou scénu“. V roce 1945 nastoupil 
do činohry libereckého divadla, kde působil plných dvacet tři let, a to až do své smrti 
dne 12. 11. 1968.                                                                                            (oli)  

Malokyšické OZVĚNY, zpravodaj obce Malé Kyšice, okres Kladno 
Vydává: min. 4x ročně obec Malé Kyšice, IČO 00640557, prostřednictvím své 
Sociálněkulturní komise, ev. číslo MK ČR E17465. Toto číslo v nákladu 230 
výtisků bylo vydáno v Malých Kyšicích dne 21. 2. 2014. Neprodejné.  
Kontaktní adresa: Obecní úřad, Malé Kyšice, ul. Míru 72, 273 51 Unhošť. 
ou.malkysice@volny.cz,           www.malekysice.cz 


