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Blíží se čas, na který se těší především děti… a snad i 
někteří dospělí? Pálení čarodějnic! Časy se však mění a 
změnil se i tento pradávný obyčej. Dříve bylo pravidlem, že 
nejdříve nastal „čas příprav“. Již od půli dubna kluci sháněli a 
střádali stará březová košťata, po sousedech škemrali o stará 
pometla, která potom pečlivě doma opatrovali a nemohli se 
dočkat 30. dubna, kdy konečně nastalo tolik očekávané 
pálení čarodějnic.  
 Za hojné účasti občanů byla po setmění zapálena 
připravená hranice dřeva a omladina v ohni zapalovala svá 

kolomazí pomazaná stará košťata. Aby se koště pěkně rozhořelo, muselo se s ním 
několikrát rychle zatočit nad hlavou a potom hořící vyhodit co nejvýše. Ve večerním 
šeru to vypadalo, jako když na koštěti létají čarodějnice. Čarodějnice, pokud byla 
možnost, se pálívaly na vyvýšeném místě, aby byly vidět létající ohníčky v širokém 
okolí. Když košťata došla, nebylo už co připalovat a i oheň byl již mírnější, plameny 
nevyšlehávaly tak vysoko, proto začali první odvážlivci přes oheň skákat a pomalu se 
k nim přidávali další. Potom se u ohně zpívaly písničky, hrály různé hry, a když nastal 
čas návratu domů, někteří z přítomných hasičů oheň uhasili a jak dospělí, tak i mládež 
se pomalu vraceli do svých domovů. Že se někteří vraceli s připáleným obočím či 
ožehlými vlasy nebo propáleným šosem či kalhotami, si umíme představit – byla to 
daň čarodějnic. 
 Ve druhé polovině 20. století se však u nás v rámci boje za ideovou čistotu i 
boje proti pověrám začal pro pálení ohňů v předvečer Prvního máje zavádět název 
„Mírové ohně“. Přestaly se tedy pálit čarodějnice, přestalo vyhazování hořících košťat, 
ale i u „mírového ohně“ se řečnilo, pronášely se proslovy, někde následoval i kulturní 
program s hudbou a recitací. Poté dospělí i děti odcházeli domů a u ohně zůstala jen 
omladina. Někteří jedinci, opilí a nevázaní, zůstávali u ohně až do rána.  
 Po roce 1990 se už mírové ohně nepálí, ke slovu se znovu dostává staré pálení 
čarodějnic. Nevyhazují se však už zapálená stará košťata, ale dnešní mládež 
„odpaluje“ při ohních různé rachejtle, dělobuchy a jiné vymyšlenosti moderní doby, 
prodávané jako zábavní pyrotechnika veřejně v obchodech. Pálení čarodějnic 
v současnosti vypadá spíše jako kdyby vypukla válka: střelba a rachejtle jsou slyšet i 
vidět dlouho do noci v celém širokém okolí.  
 Přejme si – bez ohledu na košťata i na rachejtle – aby se na samém konci 
měsíce dubna počasí umoudřilo a aby naše „malokyšické čarodějnice“ proběhly 
důstojně, za hojné účasti velkých i malých, aby se navázalo na tuto u nás obnovenou 
tradici z nedávných let!  
                                                                                                          Miroslav Oliverius   
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Zprávy z radnice  
 
DĚKUJEME všem dobrovolníkům, kteří i přes nepřízeň počasí přišli 
pomoci v sobotu 15. března 2014 při svozu velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu. Děkujeme také brigádníkům, kteří bez nároku 
na honorář pomohli s úklidem návsi i okolí obce!       (kžp) 
 
S prvními slunečnými dny se začalo opět zaplňovat DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
vedle budovy obecního úřadu dětmi v doprovodu rodičů. Upozorňujeme, že jednotlivé 
herní prvky jsou určeny pro děti od 3 do 12 let. Děti do 6 let musí být v doprovodu 
osoby starší 18 let. Na hřišti platí zákaz poškozování a znečišťování prostor, zařízení 
a vybavení; zákaz volného pobíhání domácích zvířat; zákaz kouření, konzumace 
alkoholu a omamných látek; zákaz vjezdu motorových vozidel; zákaz stanování a 
rozdělávání ohňů a zákaz pořádání propagačních či reklamních akcí. Návštěvník je 
povinen respektovat návštěvní řád, chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám 
sebe ani ostatní návštěvníky a udržovat čistotu a pořádek.      (kab) 
 
V neděli 20. dubna 2014 proběhne na Vysokém vrchu „PLETENÍ POMLÁZEK“. Na 
místě bude zajištěno občerstvení i proutky na výrobu pomlázek. Akce se koná za 
každého počasí a startuje ve 13.30 hodin.        (skk) 
 
Tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC se uskuteční ve středu 30. dubna 2014 na 
malokyšické louce. Oheň vzplane v 18.30 hodin. Občerstvení zajištěno. Čarodějnické 
masky vítány!             (skk) 
 
Ve středu 30. dubna 2014 bude z provozních důvodů mimořádně UZAVŘEN 
OBECNÍ ÚŘAD v Malých Kyšicích.           (kuj) 
 
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU proběhnou v pátek 23. května 2014 od 
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 24. května 2014 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební 
místností v obci Malé Kyšice je kancelář v budově obecního úřadu na adrese Míru 72, 
273 51  Malé Kyšice. Právo volit na území České republiky má občan ČR, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, nevznikla u něj překážka výkonu 
volebního práva (omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva) a je zapsán v 
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (popř. hlasuje na voličský 
průkaz). Rovněž může volit občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku 18 let, je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (tj. 
nejméně od 9. dubna 2014) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území 
ČR, nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva (omezení svéprávnosti k 
výkonu volebního práva) a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu.              (mal) 
 
V sobotu 31. května 2014 se v rámci oslav Dne dětí uskuteční na malokyšické louce 
od 14.00 hodin druhý ročník „KYŠIČKOVÁNÍ“. Uvítáme návštěvníky všech věkových 
kategorií. Na nejmenší čeká kuličkový bazén, báječný zámek a trampolína. Pohybové 
dovednosti prověří sportovní hry a soutěže. Den zakončíme s hudebním doprovodem. 
Během celé akce bude k dispozici občerstvení včetně cukrové vaty.    (skk) 
 
DĚKUJEME Letišti Praha, a. s. za věcné dary poskytnuté na akci „Kyšičkování“. 
               (kuj) 
 
Obec Malé Kyšice pořádá v pondělí 21. července 2014 bezplatnou EXKURZI  NA 
LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA pro 40 osob. Případní zájemci o exkurzi se 
mohou hlásit na Obecním úřadě v Malých Kyšicích. Pro přihlášení je z důvodu 



bezpečnostního opatření letiště nutné sdělit jméno, příjmení, datum narození a číslo 
občanského průkazu.           (skk) 
 
 
  

 
Dne 16. března 2014 oslavila své 80. narozeniny paní Danuše Paterová 

z ulice Hlavní a dne 6. dubna 2014 oslavil stejné výročí pan Antonín Šíma z ulice 
Spojovací v Malých Kyšicích. K životním jubileím popřáli oběma oslavencům zástupci 
obce a redakce Malokyšických ozvěn se rovněž připojuje s přáním pevného zdraví a 
životního optimismu do dalších let.                     (skk) 

 
 
     

 
Dne 7. dubna 2014 zemřel ve věku 83 let pan Jiří Zahradníček z ulice Nad 

Jezem v Malých Kyšicích.                    Čest jeho památce!             (skk) 
 
 
 
 
V rámci našich Malokyšických ozvěn jsme se rozhodli zjistit, jak se malokyšičtí 

občané a rekreanti „ozývají“ k místnímu dění, a proto jsme připravili malou anketu. 
Získané informace, popřípadě náměty, budou podkladem pro další rozvoj i činnost 
naší obce. Všechny otázky se týkají obce Malé Kyšice. 

 

1. Jste celkově spokojen(a) se stavem obce Malé Kyšice? 

2. V čem vidíte největší problém obce a co je podle Vás potřeba v obci změnit? 

3. Kde nejčastěji vyhledáváte informace o aktuálním dění v obci (např. nástěnka, 

Malokyšické ozvěny, internetové stránky aj.)? 

4. Jste spokojen(a) s prací a rozhodováním zastupitelstva obce? 

5. Které služby (zařízení) Vám v obci chybí? 

6. Pokud využíváte autobusovou dopravu, jste spokojen(a) s frekvencí 

autobusových spojů? 

7. Máte zájem o pořádání kulturních akcí (dětské akce, zájezdy do divadla, apod.) 

ve stejné míře, v jaké jsou pořádány? 

8. Jste spokojen(a) s čistotou obce a údržbou veřejné zeleně a veřejných ploch? 

9. Využíváte barevné sběrné nádoby na třídění odpadu? 

10. Jste spokojen(a) se stavem komunikací (včetně chodníků) v obci? 
 

Není nutné reagovat na všechny otázky, pouze doporučujeme označit reakci 
číslem příslušné otázky, aby bylo jasné k čemu se názor vztahuje. Odpovědi mohou 
být podepsány nebo doručeny anonymně. 

Své odpovědi, názory a reakce můžete vhodit do poštovní schránky Obecního 
úřadu v Malých Kyšicích nebo zaslat mailem na ou.malkysice@volny.cz nejpozději do 
31. července 2014.             (kuj) 
 

BLAHOPŘEJEME 

ODEŠEL S HLASEM ZVONU 

MALOKYŠICKÁ MINIANKETA 



Z osobností Unhošťska 
 
 
 

V květnu minulého roku – zcela bez ohlasu uběhlo 160 let od narození 
slavného houslisty Floriána Zajíce. Jmenovaný se narodil v Unhošti 4. května 1853, 
na Václavském náměstí v domě č. p. 12, kde v té době jeho otec provozoval 
hostinskou živnost. Poměrně velmi brzy u malého Floriána propuklo hudební nadání. 
Stal se žákem tehdy nově zavedené školy Mildnerovy a Benewitzovy při pražské 
konzervatoři. Již ve třinácti letech koncertoval v Unhošti. Jako sedmnáctiletý 
absolvoval vzpomínanou konzervatoř a byl přijat na místo koncertního mistra 
k městskému divadlu v německém Augsburku. Odtud ho však již krátce potom odvolal 
dirigent Vincenc Lachner. V r. 1881 Zajíc odchází na konzervatoř do Štrasburku a v r. 
1881 se stává koncertním mistrem Filharmonického spolku v Hamburku. Od roku 
1889 se trvale usadil v Berlíně. Po dalších čtyřech letech se z něj již stal profesor, 
který koncertoval po celé Evropě: v Paříži, Londýně, Praze a Berlíně. Všude si získal 
jméno slavného umělce, vynikaje svým okázalým přednesem; dle kritiky „jeho tón byl 
plný, kulatý a čistý, technika ovládání všech obtíží svrchovaná!“ Byl také znamenitým 
hudebním učitelem – z jeho dílny je nutné si alespoň připomenout jeho etudy pro 
žáky, proslavil se také jako hudební skladatel.   
 F. Zajíc často zajížděl do vlasti, zejména na delší prázdninové pobyty k matce, 
která se po úmrtí otce nastěhovala do Libochovic k Zajícovu otčímu O. Kopeckému (i 
ten býval dříve hostinským v Unhošti). Rodné město Unhošť také několikrát navštívil, 
aby zde koncertoval; poslední jeho unhošťská návštěva se uskutečnila v roce 1910. 
Zemřel 16. května 1926 v Berlíně, ženatý, ve věku 57 let.                                        (oli) 
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Radostné Velikonoce přejí všem čtenářům Malokyšických ozvěn 
zastupitelé obce Malé Kyšice a členové redakční rady. 


