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V současné době máme úplně jiné starosti; skončila doba dovolených, dětem 
zase uběhly prázdniny a s bázní sledujeme rapidně se zvyšující počty zasažených 
koronavirem. Brzy půjdeme k volbám, a to budeme volit nejen své zástupce do 
Středočeského kraje, ale i senátora do kladenského volebního obvodu č. 30. Měl bych 
čtenáře Ozvěn blíže seznámit s tím, co nás na úrovni naší obce v nejbližších dnech 
čeká, ale – snad mi prominou? – mne během minulého měsíce udivila docela jiná 
událost. Ta se však týká výhradně Malých Kyšic. 

Na naší návsi, tak trochu v ústraní, často nepovšimnuto stojí stavení, které 
v dobách dřívějších, odhadem je více jak sto roků staré, sloužívalo jako hasičská 
zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů v Malých Kyšicích byl zřízen v roce 1903, což 
dokládá výnos místodržitelství z 2. května t. r. Brzy na to byla zakoupena hasičská 
stříkačka, hadice, žebříky, a to vše bylo potřeba uložit na dostupné místo. Postavila se 
tehdy zbrojnice! A kde jinde? Přímo na okraji tehdejšího (dnes již neexistujícího) 
rybníka.  

Přestože tento objekt byl několikrát během uplynulého století opravován, 
v posledních letech žádnou velkou krásou neoplýval, proto zastupitelé obce rozhodli: 
„Stavení bývalé hasičské zbrojnice opravit, celkově ho rekonstruovat včetně výměny 
střešní krytiny.“ Při vyklízení stavby byl v jinak nepřístupném místě nalezen 
prokazující důkaz, kdo zbrojnici postavil a v minulosti také užíval. Byl nalezen balík, 
obsahující místy časem poškozené výtisky Věstníku Zemské Ústřední Hasičské 
Jednoty Království Českého „Hasičské Rozhledy“. Po očištění jednotlivých sešitů a 
po vyřazení asi pěti silně poškozených a časem se rozpadajících výtisků bylo 
napočítáno 129 nalezených sešitů. Nejstarší sešit pochází z 10. ledna 1904, poslední 
dochované číslo je součástí ročníku XXXXII, a to bylo vydáno dne 15. listopadu 1936. 
Hasičské Rozhledy vycházející v době dožívajícího C. a k. Rakouska-Uherska byly 
vydávány v Horažďovicích a sborům dobrovolných hasičů rozesílány po celém 
království Českém. Odpovědným redaktorem byl Matěj Mayer, kterého asi doba 
válečná donutila vydávání tohoto periodika koncem roku 1915 zastavit. 
Pravděpodobně ještě v roce 1918 se redakce obnovila v Javornici u Rychnova nad 
Kněžnou, kdy se redaktorské práce ujal propagátor hasičské myšlenky Josef 
Macháček. Nakonec tento hasičský věstník již pod vydavatelstvím „České zemské 
hasičské jednoty“ v Praze připravovala redakční rada pod předsednictvím Františka 
Horycha z Příbrami, odpovědným redaktorem byl Antonín Weiss, tisk zajišťovala 
tiskárna J. Volkán v Berouně.   

Vychrlil jsem na dnešního čtenáře již nic neříkající příjmení nežijících lidí, zmínil 
jsem se o hasičském periodiku, které svým obsahem je pro dnešní dobu dávnou 
minulostí, opěvuji nález, kterým jsem neobjevil, ani bych neohromil Ameriku! Ale beru 
ho jako pozdrav „budoucím Malokyšickým“. Také jména a příjmení Josefa Anýže, 
Jana Soukupa, Karla Šímy, Matyáše Bláhy nebo Vojtěcha Beránka, či bratrů Kotů 
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nám už rovněž nic neříkají. Ale ať to byl někdo z nich, anebo někdo úplně jiný 
z malokyšických hasičů, kdo neprozřetelně uschoval balík s již nepotřebnými věstníky, 
tak nám nevědomky poslal pozdrav ze své doby. Pozdrav, který sice nebyl konkrétně 
adresován nám, i tak nás potěší, protože je malokyšické provenience!   

                                                                      Miroslav Oliverius, kronikář obce 
 
Zprávy z radnice  
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA MALÉ KYŠICE DĚKUJE panu Vítu Hanušovi 
za poskytnuté elektroinstalační práce v nové budově mateřské školy a 
panu Vladimíru Jarému za vytvoření a správu nových responzivních 
webových stránek školy.                   (mš) 
 

Na základě stížnosti společnosti AVE Kladno s.r.o. vyzýváme 
všechny občany, aby vhodným způsobem UPRAVILI ZELEŇ zasahující z jejich 
pozemků do ulice, resp. do jízdní dráhy vozidel. Stále častěji dochází k poškození 
svozového vozu (rozbitá zrcátka, majáky, kabely nástavby, atd.) přerostlými větvemi. 
Porost je třeba upravit zejména v ulicích: Bezová, Jasmínová, Strmá a Osadní.    (kuj) 
 

V srpnu t. r. byla DOKONČENA REKONSTRUKCE KOMUNIKACE v ulici Spojovací 
v úseku od ČOV Malé Kyšice ke křižovatce s ulicí Míru. Došlo tak ke splnění poslední 
podmínky ze strany speciálního stavebního úřadu v Kladně pro provedení řádné 
kolaudace novostavby mateřské školy. Upozorňujeme na nutnost brát ohled na změnu 
dopravního značení na výše uvedené křižovatce.        (kuj) 
 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE proběhnou za 
dodržování přísných hygienických opatření v pátek 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 
hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místností v obci Malé 
Kyšice je kancelář obecního úřadu na adrese Míru 72. Právo volit do zastupitelstva 
kraje má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního 
obvodu Středočeského kraje. V těchto volbách lze volit na voličský průkaz, který 
opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním 
okrsku spadajícím do územního obvodu Středočeského kraje. Hlasovací lístky obdrží 
voliči do svých poštovních schránek nejpozději v úterý 29. září 2020. 
 

Ve stejném termínu probíhají souběžně i VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU 
ČESKÉ REPUBLIKY. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která 
náleží do senátního obvodu č. 30. Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každého 
kandidáta samostatně. V případě, že žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, 
kde kandiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, následuje v termínu 
9. a 10. října 2020 druhé kolo voleb do Senátu. Ve druhém kole může volit i občan 
České republiky, který alespoň druhý den konání druhé kola voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let. 
Podrobné informace o hlasování obdrží voliči společně s hlasovacími lístky do 
svých poštovních schránek.         (mal) 
 

Podzimní SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO, NEBEZPEČNÉHO A BIO ODPADU se 
uskuteční na malokyšické návsi v neděli 8. listopadu 2020 od 9.00 hodin do naplnění 
kontejnerů nebo nejpozději do 12.00 hodin. Konání svozu bude podmíněno aktuálními 
opatřeními v rámci zamezení šíření nemoci COVID-19. Aktuální informace o svozu 
bude zveřejněna na internetových stránkách obce a vývěsních tabulích.    (kžp) 
 



 
 
 

Dne 26. července 2020 oslavila své 85. narozeniny paní Anna Medová z Lesní 
ulice v Malých Kyšicích. Oslavenkyni přejeme k tomuto významnému životnímu jubileu 
hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu do dalších let.     (skk) 

 
Zajímavost z Unhošťska 
 

 

Dne 24. července tohoto roku uplynulo sto let od narození spisovatele, 
překladatele a básníka Josefa Hiršala, nositele ceny Toma Stopparda (v r. 1986 
společně s B. Grögerovou za dílo Let let), ceny Jaroslava Seiferta (r. 1992) a Medaile 
Za zásluhy I. stupně. Psal experimentální poezii, prózu pro děti a pro dospělé a 
především překládal (přeložil do češtiny více jak 70 knih z různých jazyků a epoch 
světové poezie).  

Jmenovaný se narodil v roce 1920 do rodiny rolníka v Chomutičkách u Jičína, 
kde získal základní vzdělání. Po ukončení měšťanky studoval v Jičíně na učitelském 
ústavu; zde v roce 1940 maturoval. Po studiích byl krátce učitelem a lesním 
manipulantem. V roce 1945 se stal redaktorem deníku Svobodné slovo, poté 
redaktorem nakladatelství Orbis. Následně působil jako redaktor v nakladatelstvích 
Brázda, Naše vojsko a Československý spisovatel. V první polovině 60. let nastoupil 
jako vedoucí propagace v Laterně magice a potom byl zástupcem šéfredaktora v revui 
Knižní kultura; od roku 1966 se zabýval jen spisovatelskou a překladatelskou dráhou.   

Ohledně Hiršalova vztahu k Unhošťsku nás bude zajímat jeho knížka Vínek 
Vzpomínek (nakl. Rozmluvy 1989, 1991) ve které přibližuje literární dění od konce 30. 
do začátku 50. let min. st., ale i oživuje dobovou atmosféru – mimo jiné se jednou ze 
vzpomínek vrací ke svému působení lesního manipulanta: „Když jsem se po maturitě 
potloukal po rodných Chomutičkách jako učitelský mládenec, nenapadlo mě, že se ze 
mne za pouhý rok stane lesní manipulant, „lesní muž“, jak mi zpočátku říkal Kamil 
Bednář a někteří z mých přátel. Má první štace byla na Nouzově u Unhoště. Asi týden 
jsem bydlil a stravoval se v restauraci „U Hůlů“, a protože se mi tam nelíbilo a nebyla 
tam žádná společnost, přestěhoval jsem se do velké výletní restaurace „U Spalů“, 
která byla o pár kroků dál. Tam bylo veselo. Stavovali se tam úředníci z Lesní správy 
v Poteplí – bývalí vysokoškoláci – a denně se tam opíjel nadlesní Černý, rozložitý 
Hanák, který už něco snesl. Bydlil tam však ještě jiný Černý. Byl to samostatný, pro 
sebe zavedený manipulant, který pracoval, podobně jako já pro Akciovou společnost 
pro zužitkování lesů a dříví pro jiné firmy. Byl asi o pět let starší než já. Zvláštní bylo, 
že měl povolené auto, dokonce i motocykl a příděl pohonných hmot. Záhada se 
vysvětlila až po válce. Jeho sestra byla manželkou kladenského gestapáka. A tenhle 
můj kolega manipulant mu udal dva lidické občany, kteří při přepadení obce 
německým komandem utekli a skrývali se v lese, kam šel Černý obhlížet koupenou 
kulatinu. Chtěli na něm, aby jim došel koupit chleba. Podle potravinových lístků 
poznal, že jsou z Lidic, a ohlásil to svému švagrovi. Oba muži byli popraveni. 
Popraven byl však i sám udavač, a to hned v červnu 1945. Když jsem se to dočetl 
v novinách, vzpomněl jsem si, že mi strýc Standa říkal: „Na toho Černýho si dej pozor. 
Ten chlap se mi nelíbí. Bude to ňákej kriminálník!“ Na Nouzově jsem definitivně 
dokončil svou druhou sbírku Noclehy s klekánicí. Její poslední úpravy provedl Kamil 
Bednář s Jaroslavem Červinkou.“ … Na Nouzově jsem se dlouho nezdržel. … „ 
Josef Hiršal zemřel ve věku třiaosmdesáti let dne 15. září 2003 v Praze. 
      (podle cs. wikipedia a Hiršal J., Vínek Vzpomínek, Rozmluvy, Praha 1991 - oli)    
 

BLAHOPŘEJEME 

KE STÉMU VÝROČÍ NAROZENÍ JOSEFA HIRŠALA 



Z minulosti obce 
 

 
 

 
Výše uvedený ústřižek s fotografií a doprovodným textem z přesně neurčeného 

denního tisku byl zveřejněn 7. října 1933. Dokládá, kterak nejen pražští obyvatelé, ale 
i obyvatelé z Kladna a dalších míst v letních měsících navštěvovali naši obec a trávili 
zde dobu prázdnin a dovolených. Dle vzpomínek dnes již zemřelých pamětníků ve 
většině malokyšických domů jejich majitelé měli „na letní byt“ sjednány své nájemce, 
kteří sem jezdili rok, co rok. Vlastník domu s rodinou se na léto přestěhoval do stodoly 
nebo do nějaké postranní místnosti a vlastní byt nechal k dispozici letním hostům, aby 
si peníze z nájemného ušetřil na zimu, kdy práce nebývalo tolik. Není proto divné, že i 
kročehlavská odbočka Národního sdružení u nás v Malých Kyšicích postavila chatu, 
kterou k rekreaci využívali její členové, jak se uvádí v popisce k obrázku. A teď to 
podstatné: Na kterém místě byla zmiňovaná chata postavena? Budeme rádi, když 
nám sdělíte své tipy. Otázku zodpovíme v prosincovém čísle Ozvěn.        (oli)     
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