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Naučná literatura označuje „Homo sapiens sapiens“ 

jako člověka moudrého nebo také i jako člověka rozumného. 
Dnes jeho charakteristickým rysem je schopnost vyrábět si 
komplexní nástroje a používat je k ovlivnění svého okolí. 
Člověk za dobu své existence dokázal například vyrobit 
kontejnery, tyto dále dokázal naplnit odpadem a za pomoci 
jiných nástrojů je dokáže nejen odvést z určeného místa, ale 
mimo ně i zpracovat. Naše obec prostřednictvím kontejnerů 
průběžně dle uzavřených smluv zabezpečuje ze tří sběrných 
míst v obci odvoz jen, a to zdůrazňuji, plastů, papíru a skla! 

Překvapuje mě tedy, že i po řádném poučení, se v kontejnerech (popř. odložené vedle 
nich) objevuje porcelánové nebo kameninové nádobí, dřevěný rám od obrazu, občas 
kanape, ale i jiný dřevěný nábytek, jakož i roztrhané oděvy nebo špinavé hadry! 
Takovýto odpad nám smluvní firma neodveze a sběrné místo se tak začíná měnit 
v nepovolenou skládku. A jestliže se tak děje jinde, tak při sjednání nápravy proti mně 
hraje skutečnost, že já nejsem ani primátorem hlavního města Prahy, ani primátorem 
statutárního města Kladna, proto nemohu zvednout telefon a pověřit, či uložit zajištění 
odklizení takovéhoto „nechtěného daru“ někomu, kdo agendu odpadů má na 
magistrátu ve své náplni práce. O případném sankcionování ani nemluvě. Jsem „jen“ 
starostou malé obce, bez širokého okruhu placených úředníků, proto jsem rád, že 
odvozy domovního odpadu u nás bývají bezproblémové, ale to až na ten nepořádek, 
který náš „Homo sapiens sapiens“ kolem kontejnerů každotýdenně vytváří, čímž 
ovlivňuje své okolí. Bohužel negativně!  Nemohu pochopit jeho důvody, proč se právě 
u přistavených kontejnerů rád předvádí? Při pohledu na ten nepořádek kolem 
kontejnerů je zcela jedno, zda ho založil „člověk moudrý a rozumný“ – bydlištěm ať 
v Malých Kyšicích, v Kladně, v Praze, natož úplně někde jinde!  

Druhý problém, který se na obci snažíme dotazovatelům marně vysvětlovat, je 
malá kapacita přistavených kontejnerů. Co do počtu trvale hlášených obyvatel patříme 
v rámci okresu mezi malé obce, v rekreační sezóně díky četným rekreantům 
v chatových lokalitách býváme obcí lidnatou, což zvyšuje i nároky na odvoz především 
plastů i nepotřebného papíru. Stačí se však namátkově podívat na odevzdávaný 
odpad: plastové lahve, přepravky, papírové krabice a jiné obaly bývají výjimečně 
sešlapané a do kontejneru srovnané … Kapacita kontejnerů se proto rychle zaplňuje. 
A stačilo by tak málo!  

Člověče moudrý a rozumný, ať domácí nebo přespolní, zamysli se nad tímto 
svým jednáním! A uvědom si, že jde jak o pořádek na veřejném prostranství, tak i o 
peníze, kterých obec za odvoz skla, plastů a papíru neplatí málo!                    

Jan Kuna, starosta obce  

Malokyšické 

OZVĚNY 
Zpravodaj obce Malé Kyšice, ročník XI / 2017, číslo 3 (115) 

HOMO SAPIENS SE U NÁS „PŘEDVÁDÍ“! 
 



Zprávy z radnice  
 

V únoru tohoto roku došlo k převodu vlastnických práv týkajících se 
KANALIZACE A ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Malé Kyšice na 
společnost Vodárny Kladno – Mělník, a.s. V případě poruchy se tedy 
obracejte přímo na dispečink vodáren – tel. 312 812 108.           (kuj) 
 
Obec Malé Kyšice děkuje Labyrintu - Středisku volného času, 
vzdělávání a služeb Kladno za organizaci DĚTSKÉHO DNE v sobotu 3. června 2017. 
Velké poděkování patří rovněž spolku UNHfree.net, který poskytl věcné ceny do 
soutěží pro dětí.                    (kuj) 
 
Během června t. r. byl OPLOCEN celý pozemek naproti čistírně odpadních vod Malé 
Kyšice, na kterém se nachází víceúčelové hřiště a plánuje se výstavba budovy 
mateřské školy. Pozemek i nově založený záhon byl neustále devastován divokými 
prasaty. Původní pokus s instalací pachového ohradníku nebyl úspěšný, proto bylo 
třeba oddělit pozemek od lesa oplocením. Nyní je OPLOCENÝ AREÁL přístupný 
pouze v určitých hodinách a to v měsících: duben – srpen  8,00 – 21,00 hod., září – 
říjen  9,00 – 19,00 hod., listopad – prosinec  9,00 – 16,00 hod., leden – březen  9,00 – 
17,00 hod. Provozní doba víceúčelového hřiště zůstává stejná a to v měsících: duben 
– srpen  8,00 – 21,00 hod., září – říjen  9,00 – 19,00 hod., listopad  9,00 – 16,00 hod. 
Do areálu platí zákaz vjezdu motorových vozidel mimo výjimek stanovených obecním 
úřadem a zákaz vstupu se psy.              (kuj) 
 
Srdečně zveme všechny malokyšické občany do divadla Studio DVA v Praze na 
představení „Šíleně smutná princezna“, které se koná v neděli 1. října 2017 od 14.00 
hodin. Na uvedené představení je možné využít slevy 50 % na vstupném pro děti do 
14 let (včetně) - nárok na slevu se prokazuje při vstupu do divadla jakýmkoli platným 
dokladem s datem narození (např. žákovskou knížkou). Sleva platí při nákupu min. 1 
vstupenky za plnou cenu pro doprovod. Na jednu dospělou osobu je možné zakoupit 
nejvýše čtyři dětské vstupenky se slevou. Z důvodu zjištění zájmu o tyto dětské 
vstupenky žádáme občany o závazné objednání počtu vstupenek (dětských i 
dospělých) a zaplacení zálohy na vstupenky (100,- Kč za dětskou vstupenku, 200,- Kč 
za dospělou), a to do 28. srpna 2017 v úředních hodinách na obecním úřadu. Cena 
vstupenky včetně dopravy autobusem z Malých Kyšic a zpět bude činit 600,- Kč za 
dospělou osobu a 300,- Kč po slevě za dítě. Bližší informace k platbě, vyzvednutí 
vstupenek a dopravě budou zveřejněny později.           (skk) 
 
 
 

Není to tak dlouho, kdy jsme připravovaly plán na letošní školní rok a než jsme 
se otočily, je ten rok za námi. Advent na návsi, návštěvy divadel, čarodějnický rej, 
oslava dne dětí, výlet do ZOO - to jsou naše každoroční aktivity. Také letos jsme jely 
na hrad Točník, kde pro děti bývá připraven bohatý program: divadelní představení, 
kouzelník, děti se svezly na ponících, při práci mohly sledovat kováře, perníkářku, 
skláře. Zážitkem pro všechny byla také ohňová šou, vystoupení šermířů a koupání 
medvěda. Společný oběd na hradě byl příjemnou tečkou za zdařilým výletem. 

Ještě se pozastavíme u loučení s předškoláky. Letos školku opouští osm dětí. 
Ty se staly základem divadelního souboru, který s ostatními dětmi nastudoval 
pohádku "Zlatovláska". Že  naše děti krásně malují, zpívají a tančí - to jsme věděly, 
ale tentokrát jsme objevily i jejich herecké nadání. Pochvala patří všem dětem naší 
školky - jsme na ně velmi pyšné a věříme, že udělaly radost i svým rodičům, babičkám 
a dědečkům. Poděkování za naši celoroční práci je pro nás závazkem i pro příští 
školní rok.                Za kolektiv MŠ Radka Wimmerová 

O MATEŘSKÉ ŠKOLE 



Zajímavost z Unhošťska 
 
 
 
Poteplí. „Restaurace „U Netopýra“ je nově pomalovaná. To musíte vidět a 
poznamenat do obecní kroniky!“, vyzval mě jeden známý. Výzvu jsem přešel mlčením 
s přesvědčením, že nemusím vidět všechno, obzvláště nějaké nic neříkající umění 
dnešní rozhárané doby. O pár dnů později jsem projížděl, řídíce auto, Poteplím a 
musel jsem zpomalit. A to nejen kvůli tamní zatáčce, ale především kvůli úžasu, který 
se mě zmocnil. V průčelí restaurace „U Netopýra“ jsem zpozoroval portrét pana otce 
Josefa Proška. (Ač jsem tohoto nemohl osobně znát – zemřel v roce 1908, ihned se 
mi vybavila jeho fotografie z naší publikace „Na kyšických Chaloupkách“.)  Nemeškal 
jsem tedy a při první příležitosti jsem se do Poteplí vypravil … 
 Krátký rozhovor s Jiřím Malcem, stávajícím nájemcem restaurační budovy a 
provozovatelem jmenované restaurace mi objasnil původ originálních maleb, 

provedených přímo na omítce: „Mé 
podnikatelské aktivity jsou spojeny 
s Kladnem a odtud se velmi dobře 
znám se Slávou Karmazínem, 
malířem, jehož kresby se mi 
nesmírně líbí. Znám je také 
z interiérů několika kladenských 
budov, především hostinců. Nakonec 
slovo dalo slovo a mně se podařilo 
začátkem června Slávu dostat do 
Poteplí. Témat pro malování zde 
bylo hodně, nakonec jsme vybrali ta, 
která se vážou k naší restauraci. 
Vidíte zde v plné kráse letícího 
netopýra, podle kterého se 

restaurace jmenuje, na pravé straně štítu je vyobrazen Proškovic mlýn, k němu 
hostinec patřil. Uprostřed štítu je podle fotografie namalována podobizna pana Josefa 
Proška, ten restauraci v r. 1904 nechal postavit, a vlevo poznáte potepelskou 
půvabnou zvoničku. Samozřejmě ani u nás nesměl chybět vodník; ten sice patří víc ke 
mlýnu nebo ke Kačáku, ale i on zaujme naše hosty. Chtěl jsem, aby restaurace 
přilákala kolemjdoucí turisty, aby na sebe upozornila řidiče četných, zde projíždějících, 
osobních aut. Myslím si, že Karmazínovy originální malby můj záměr splnily. Konečně 
podívejte se, kolik zde dnes máme hostů!“  

Konstatoval jsem, že tyto informace si dovolím zveřejnit v Malokyšických 
ozvěnách, a proto jsem panu Malcovi položil závěrečnou otázku: „Osada Poteplí od 
roku 1924 patří k Malým Kyšicím a Malé Kyšice od nepaměti jsou blízkým sousedem 
potepelské samoty. Naši malokyšičtí čtenáři tedy Poteplí velmi dobře znají. Myslíte si, 
že kromě představených maleb je zde dnes může ještě něco nového překvapit?“ 
„Doporučuji, aby se přišli podívat a také ochutnali naši jedinečnou kuchyni. Nabízíme 
velký výběr jak jídel, tak i nápojů a náš jídelníček je skutečně pestrý. Budu rád, když 
se přijdou sami přesvědčit. Už teď jsou u nás vítáni!“, dostalo se mi rychlé odpovědi, 
za kterou jsem ani nestačil poděkovat, protože dotazovaný musel odběhnout; hosté 
chtěli platit a noví přicházeli.                                                (oli) 

* * * 
Představujeme: Světoslav KARMAZÍN, kladenský malíř, absolvent soukromé 
mistrovské školy uměleckého designu, který v Kladně a jeho okolí na stěny restaurací, 
barů, rodinných domů i bytů vytvořil desítky nejrůznějších maleb. Namaloval obrazy 

ORIGINÁLNÍ MALBY „U NETOPÝRA“ 
 



s nejrůznějšími náměty; maloval rytíře, kovboje, indiány, fotbalisty, hokejisty, četné 
pivovarské motivy, dokonce vyzdobil stěny nejmenovaného pražského nevěstince. Na 
otázku: „Proč je o jeho malby tak velký zájem?“, odpovídá: „Moje obrázky se prostě 
lidem líbí!“                                                                            (podle Kladenského deníku)    
 
Z osobností Unhošťska 

 
 

 

Antonín Černý (1877-1911) 
V současné době již nikdo z Unhošťských nemůže pamatovat svéráznou 

„figurku“ jejich města, protože v září letošního roku uplyne 140 let od jejího narození. 
A při tom unhošťský „Toník“, jak se mu všeobecně říkalo, byl u všeho, co se veřejně 
v Unhošti dělo: Byl humoristou, písničkářem, muzikantem, divadelníkem a všude ho 
bylo plno. V jeho době ve městě nebylo události, kterou by nekomentoval ve svých 
kupletech. Širší veřejnosti byl znám jako spoluautor textu některých písniček známého 
kolínského kapelníka Františka Kmocha (1848-1912). Napsal slova k jeho pochodům 
„Jara mládí“, „Pošumavské stráně“ (pozn. původní slova zněla „Ty Nouzovské 
stráně“), „Zelené haluzí a několik dalších slok k pochodu „Andulko šafářová“. Je 
rovněž autorem textu k pochodu Fr. Kovaříka „U té naší lípy“. Napsal také množství 
humorných črt roztroušených v několika tehdejších časopisech - např. 
v Humoristických listech, v Národní politice ad. (Čtenáři Ozvěn si zajisté 
připomenou jeho humoresku „Chaloupecký vědátor“, převzatou v roce 2014 do 
č. 7 Ozvěn z periodika Veselá Praha, č. 9, roč. 1/1906.) Civilním povoláním byl 
úředníkem okresní nemocenské pokladny a pravděpodobně podlomené zdraví ho 
donutilo z úřadu odejít; na sklonku svého krátkého života si v Unhošti otevřel 
papírnický krámek (poblíž Obecnice). Byl humoristou, proto pro své podnikatelské 
aktivity si napsal tuto úsměvnou reklamu: 
„Různé druhy všech inkoustů, pera, tužky a gum spoustu // papír velký, silný, tenký, i 
milostný pro dívenky, // pečetní vosk všecky barvy, v masopustě také larvy, // štětce, 
misky, různé tuhy, notesy na všecky dluhy, // housle, smyčce, také struny, na mazání 
kalafuny, // blahopřání k sňatku k svátku, alba zase na památku, // co do školy má jen 
býti, můj závod to musí míti, // pohlednice všeho světa prodává už dlouhá leta, // 
tiskopisy pro úřady, kdykoliv objednám všady, // všechno zboží mám je prima, však ho 
platím hotovýma // a hotové chci zas zpátky, proto nedržím na splátky. // Znamenám 
se vtipu věrný, vždycky k službám – Toník Černý.“     

Ale to už se nezadržitelně blížil konec jeho krátkého života. Když v Unhošti dne 
12. března 1911 ve 33 letech zemřel, zpráva o jeho úmrtí přelétla i přes oceán; 
v krajanském časopise „Pokrok západu“, vydávaném v Omaze, stát Nebraska, vyšel 
Toníkovi Černému nekrolog z pera Franka Mstiboje Dejmla; ten před svým odjezdem 
v r. 1908 do Ameriky byl v Unhošti význačným činovníkem v dělnickém hnutí. Dnes je 
Antonín Černý, a to nejen v Unhošti, zcela zapomenut a bohužel je zapomenuta i jeho 
spolupráce s předními českými kapelníky tehdejší doby. Jeho „kulaté“ výročí narození 
s poděkováním za Chaloupeckého vědátora připomínám tímto krátkým příspěvkem.                                                                                                                                         
Podle Zpráv Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti, rok 1965 č. 2 (28).        (oli)                                               
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