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Mít vlastní časopis je pro obec jako mít hlasivky a
ústa pro člověka. Je to jeden ze základních
komunikačních prvků pro lidskou komunitu, kterou
něco spojuje, třeba to, že bydlí ve stejné obci. Rádi
bychom se proto pokusili oživit tento způsob naší
vzájemné komunikace v Kytíně. Kytínský zpravodaj
v naší obci již vycházel, na jeho stránkách mohli
zastupitelé nebo obecní úřad komunikovat s občany
Kytína, ale mohly zde probíhat diskuse a výměny
názorů i mezi kytínskými občany. Obnovený Kytínský zpravodaj by neměl
být věstník obecního úřadu, ale má za ambici podržet si určitou nezávislost,
aby se na jeho stránkách mohly setkávat třeba i polemické a nesouhlasné
názory, vždy ovšem v rámci slušnosti. Doufáme, že se nám postupně
podaří vytvořit plnohodnotný časopis, za který se Kytín nebude muset
stydět. Do značné míry ale záleží na samotných jeho čtenářích, zda budou
ochotni se do jeho tvorby zapojit, třeba i svými názory a postřehy. Ty
nakonec můžete posílat třeba hned na e-mail obce: obec@kytin.eu.
Uvítáme v tomto smyslu jakoukoli spolupráci. Přeji tedy novému
Kytínskému zpravodaji, aby v naší obci mohl vzkvétat a aby mohl přinášet
opravdu to, k čemu je určen.
Za realizační tým Kytínského zpravodaje Jakub Hučín
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Co by chtěl čtenářům sdělit starosta
Milí spoluobčané,
své dnešní slovo bych rád využil k podání informací
o blízkém dění v naší obci. Jak jste si jistě všimli,
držíte v ruce obnovený kytínský občasník. Byli
bychom velmi rádi, kdyby splnil svůj účel pro který
byl vytvořen, aby Vás informoval o dění v obci,
důležitých událostech, ale i obsahoval zajímavosti,
které obohatí naši mysl, a stal se oblíbený ve
Vašich domácnostech. Za toto obnovení patří velký
dík Jakubovi Hučínovi, který obětoval mnoho
volného času k vytvoření této podoby občasníku
pro naši informovanost, myslím že se mu to velmi zdařilo.Teď se ale vrátím
ke své původní myšlence, a to nastínění vize do první poloviny letošního
roku. Jedna z prvních událostí, která nás čeká, jsou vepřové hody na
kytínské návsi v sobotu 19. 2 od 11 hodin, rozhodně si nenechte ujít
ochutnávku velkých dobrot od našeho nejlepšího místního řezníka a přijďte
se potěšit s přáteli. Po této příjemné události nás čeká v sobotu 12. 3. od 13
hodin masopustní průvod obcí a poté večerní zábava v místní obecní
restauraci od 20 hodin.
Také bychom měli ale pracovat. Proto bych Vás rád s příchodem
jara požádal o pomoc při úklidu po zimě na naší návsi a ostatních přilehlých
míst, abychom společnými silami udělali něco pro naší krásnou obec. Na
závěr brigádního dne si upečeme buřty, podiskutujeme, popijeme a
půjdeme s dobrým pocitem společného díla domů. Termín upřesním dle
počasí (vývěska, obecní rozhlas). V dubnu proběhne sběr železného šrotu,
a to v sobotu 16. 4. od 9 hodin, prosíme šrot opravdu připravit až v sobotu,
aby si někdo ráno nepřivstal a šrot nám neodvezl, jak se již stalo, děkuji.
Letos téměř na konci dubna přivítáme velikonoční svátky. Jak již
každoročně 30. 4. v sobotu postavíme vysokou máj a večer upálíme
čarodějnice. V květnu 7. 5., to je sobota, v 17 hodin uctíme kladením věnců
u místního pomníku Den vítězství a památku na naše občany.
Co se týká dění v obci jako takové, proběhne údržba zeleně na
místním hřbitově a přilehlých prostranstvích na příjezdu od kaple i od
Mníšku. Jako další prioritní úkol si kladu po veřejné diskusi s Vámi vyřešit
okolí místního pomníku a údržbu celé návsi. Velmi rád bych pro naší obec
zařídil zhotovení vlastního znaku a praporu, vždyť naše krásná obec letos
oslaví 690 let od svého vzniku, a to je, myslím, ta pravá příležitost, jak ji
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tímto obdarovat. Je také třeba rozšířit veřejné osvětlení, což se nám již
částečně podařilo. Zcela jistě budeme muset po letošní kruté zimě opravit
místní silnice. Také je již domluvena úprava prostoru na biologický odpad u
hájovny (štěpkování, mulčování), čeká se pouze, až to počasí dovolí. Další
práce, která nás čeká, je likvidace a úklid místa pro kontejner na
velkoobjemový odpad pod Rovinami do původního stavu a zbudování
manipulační plochy pro technické zázemí obce. Musí se také vyřešit
průchodnost potrubí z horního rybníka, aby nedocházelo k zaplavování
kostela a okolních prostor. Zábranu a protipovodňové opatření kostela jsme
již vyřešili. Na jaře dojde v rámci námětového cvičení našich hasičů
k propláchnutí dešťové kanalizace. A to, si myslím, je zatím úkolů až dost,
doufám že v dalším čísle občasníku budu moci konstatovat, jak jsme
vytýčené cíle dosáhli. Krásné očekávání brzkého jara Vám přeje.
Váš starosta Miloslav Holý
____

Zastupitelé se představují
Miloslav Holý (starosta), narodil jsem se v roce
1966 v Zemské porodnici v Praze, ale od prvních
dní svého života jsem pevně spojen se svou rodnou
vesnicí Kytín, kde žiji dodnes. První školní kroky
směřovaly do Mníšku pod Brdy a po absolvování
základní školy jsem přešel na dopravní školu do
Berouna, kde jsem i odsloužil dvouletou základní
vojenskou povinnost. Po absolvování vojenské
služby jsem se vrátil do svého mateřského závodu
ČSAD Příbram a potom na provozovnu Dobříš. Z
vojny jsem se vrátil s řidičským oprávněním na
autobus. Nejprve jsem jezdil po naší republice a po
získání nutné praxe začal jezdit zájezdy po Evropě. První změnu zcela
jiným směrem jsem udělal v roce 1991 do jiného odvětví, a to do
stavebnictví, kde jsem působil až do doby, než jsem se stal vaším
starostou. Mám tři děti a skvělou partnerku pro život. V současné době se
velmi snažím
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zorientovat ve svém novém směru, není to jednoduché, ale doufám že s
pomocí svého týmu vám i obci budu prospěšný a užitečný. Na pozici
starosty jsem nastoupil 11. 11. 2010, některé věci jsou nové, základ je ale
podobný jako v mém minulém zaměstnání a pevně věřím, že využiji svých
životních zkušeností a budu pro vás i obec přínosem. Mé životní krédo je
slušnost, která nikoho nic nestojí, ale všem ulehčuje a zpříjemňuje život.
Vizí, co bych pro vás i obec chtěl udělat, mám v hlavě mnoho, ale nebudu o
nich záměrně psát, budu se je snažit maximálně naplnit a potom je na vás,
jak moji práci vyhodnotíte.
Jaroslav Šlégr (místostarosta), je mi 42 let. Jako
strojní inženýr pracuji ve svém oboru dvacet let. V
květnu 2001 jsem vytvořil pro Kytín první internetové
stránky a od té doby jsem začal vypomáhat jako
počítačový správce obecnímu úřadu. Po volbách v
roce 2002 jsem se stal starostou. Této funkce jsem
se na nátlak mého zaměstnavatele musel po měsíci
vzdát a od té doby pracuji jako místostarosta. Mou
prvotní prioritou bylo dostavění kanalizačního řadu v
celé obci a rekonstrukce ČOV. Současně s tím jsem
pracoval a pracuji i na kompletní obnově silničních
komunikací, výstavbě chodníků, obnově a rozšíření osvětlení, zajištění
likvidace odpadů, na majetkoprávních záležitostech obce apod. V současné
době je mým základním cílem dosáhnout zpět kvalitní autobusové dopravy,
která nám byla před dvěma lety odebrána a dotáhnout do konce přístavbu
terasy a schodiště budovy místní restaurace spolu s kompletní úpravou
centra obce (odvodnění, studánka apod).
Jakub Hučín (místostarosta), narozen 1970,
pracuji jako psychoterapeut v Praze, vedle toho i
jako masér v Praze a v Kytíně. Do Kytína jsem se
přistěhoval z Prahy v roce 2004. Jsem rád
v přírodě – ať už pěšky, na kole, nebo v zimě na
běžkách a k tomu není lepšího místa. než je právě
Kytín a jeho okolí. Vedle běžné práce zastupitele
bych se rád věnoval obnově Kytínského
zpravodaje, rozvoji internetových stránek obce,
rozvoji života a služeb v obci (obchod, předškolní
zařízení, klubovna pro mládež, trhy...), rád bych
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také pomohl při získávání finančních prostředků z dotačních titulů. A
protože pocházím z muzikantské rodiny, chtěl bych získat pro Kytín ve
spolupráci s akademií varhaníky, kteří by pravidelnou hrou udržovali vzácné
kytínské varhany v kondici a pro kytínské obyvatele i přespolní nabízeli
pravidelné koncerty. Mám s přítelkyní několikaměsíčního synka Kryštofa.
Petr Faus (předseda finančního výboru), žiji v
Kytíně velmi dlouho, již od narození, takže něco
málo přes padesát let. O radosti a starosti běžného
života se mohu podělit s manželkou a dvěma
dcerami. Jestliže bych měl uvést své motivy, které
mne vedly k účasti v letošních komunálních
volbách, tak bych je vyjádřil asi následovně. Je
mnoho témat, která se mezi občany diskutují, jako
např. autobusová doprava do Kytína, mateřská
škola či obchod se smíšeným zbožím v naší obci
anebo rozšiřování sítě veřejného osvětlení.
Takových témat je rozhodně více a já bych rád
přispěl svými názory jak do diskuse, tak i v rámci svých možností do jejich
případné realizace. Tak uvidíme, jak se to bude dařit.

Jiří Milička (předseda kontrolního výboru),
narozen 1961, pracuji jako právník a konzultant. V
Kytíně bydlím od roku 1996. Záliby a koníčky jsou
myslivost a jachting. Moje představa o působení v
zastupitelstvu obce: občan Kytína na prvním místě.
Nedovolit devastaci životního prostředí
neuváženými zásahy do nádherného krajinného
rázu naší obce nesmyslnými stavbami
předimenzovaných parkovišť a obchvatů Kytína,
kterým je nutno zabránit. S vynaložením veškeré
energie chci zabránit příchodu nenasytných a
zničujících developerů do Kytína a i přes to zajistit dostatečnou
infrastrukturu obce.
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Milena Fárová, narozena 1973, pracuji jako
referentka mezinárodního nákupu ve firmě Robert
Bosch odbytová v Praze. Do Kytína jezdím se svými
rodiči od narození, trvale bydlíme v Kytíně od roku
2005. Mými koníčky je sport všeobecně – běh,
volejbal, kolo, lyže. Jsem vdaná, máme dvě děti Martina (9 let), Kryštofa (7 let). Věřím, že s novým
starostou, který pro obec Kytín po dlouhé době může
fungovat jako uvolněný, se blýská na lepší časy.
Lidé, kteří se v zastupitelstvu sešli, jsou své práci
ochotni věnovat čas a ve spolupráci se starostou
jsou schopni pro obec dotáhnout spoustu otevřených věcí do konce, více se
zabývat problematickými tématy a případně i obci otevřít přístup k dalším
finančním zdrojům, které by mohly být využity pro její rozvoj.
Iva Pokorná, narozena 1972, pocházím z Kytína
a prožila jsem tu téměř celý svůj dosavadní život.
Původním povoláním jsem zdravotní sestra a
pracuji na částečný úvazek v Domově důchodců
Kytín, jinak pracuji ve své firmě na Dobříši, která
se zabývá broušením nástrojů. Mám ráda
společnost a lidi kteří se umí bavit, proto se chci
podílet a pořádat i nové společenské akce v
Kytíně, jako jsou trhy a podobně. Vedle toho mám
ráda přírodu a moře, kam se ráda zajedu vyhřát.
Mám jednoho skoro už dospělého syna.
Jaroslav Cihelka, vědecký pracovník a soukromý
zemědělec. Jakožto rodilý Kytíňák (letos to je již 30
let), jsem si hlavně během dětství vypěstoval ke
Kytínu blízký osobní vztah. Vážím si místa, kde žiji,
a proto bych svou činnost v obecním zastupitelstvu
směřoval ke zvelebování Kytína a zachování co
možná nejklidnějšího a nejpříjemnějšího bydlení
pro stávající občany obce. Kromě témat, která jsou
ve středu zájmu, a tedy jsou prioritně
zastupitelstvem řešena (autobusy, školka atd.),
bych se zaměřil především na ekologii a krajinné
inženýrství, kde chci prosazovat výsadbu
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stromových alejí podél cest. V neposlední řadě chci prosadit, aby občané
Kytína měli možnost vyjádřit se v referendu před plánováním realizace
konkrétního kontroverzního projektu, který významně ovlivní život v obci.
Vít Šafář, nedávno jsem oslavil padesátiny.
V Kytíně bydlím od konce roku 2002 pod
„Babinskou“ a patřím tedy mezi „náplavy“. Dětství
jsem prožil ve městě Dobříš a k pohoří Brdy mám
svůj specifický vztah. Po sametové revoluci jsem se
začal živit jako OSVČ a dodnes takto podnikám
v oblasti internetové reklamy. Ve volném čase se
věnuji práci kolem domu. K mým zálibám patří
především příroda, sport, cestování a rodinný život.
V zastupitelstvu naší obce jsem od tohoto roku.
Vždy, když se pro nějakou činnost rozhodnu, dělám
to dobrovolně a snažím se to dělat pořádně. Vzdal
jsem se proto jakékoliv odměny za činnost
zastupitele. Rád bych byl zastupitelem občanů „náplav“, kteří mi
pravděpodobně dali svůj hlas ve volbách, a proto jim nabízím svůj čas.
Přijďte popovídat, rád vaše názory budu v zastupitelstvu prosazovat.
____

Slovo předsedy Sokola Kytín
Vážení spoluobčané, rád bych Vás seznámil s činností TJ Sokol Kytín
v naší obci. TJ Sokol Kytín byl založen v roce 1920 a skládá se ze dvou
složek: fotbalového oddílu a SPV (sport pro všechny). Členská základna
nyní čítá 107 členů. Myslím si tedy, že naše organizace má v obci velkou
oblibu. Fotbalový oddíl se zúčastňuje každým rokem soutěže 4 třídy. Po
podzimní části této soutěže jsme skončili na desátém místě v tabulce se
skórem 37:52 a získanými 15 body. V mužstvu máme po podzimní části
také nejlepšího střelce této soutěže - Karla Konečného. Tímto bych také
rád pozval všechny fanoušky na jarní sezónu a podporu fotbalového oddílu.
Druhá složka - SPV - každým rokem zajišťuje pořádání dětského dne
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a výletů do přírody, velikonočních a vánočních trhů v obci. V loňském roce
jsme k výročí 90 let činnosti v obci uspořádali dětský den, dva zápasy
v kopané, večer pak následovala zábava. Všem, kteří se účastnili
organizování těchto oslav, bych touto cestou rád poděkoval za jejich pomoc
na této akci.
Na závěr tohoto článku chci požádat všechny spoluobčany o další
spolupráci s TJ Sokol Kytín.
Emil Járka, předseda Sokola Kytín
____

Jaká je úloha mysliveckého sdružení v Kytíně
Myslivecké sdružení Kytín pod Brdy, o.s. vzniklo na základě zákona o
sdružování a zákona č. 449/2001, Sb. a jeho hlavními cíli a úkoly jsou
ochrana volně žijících druhů zvěře, péče o ni a správa honitby Mníšek LOV,
kterou máme pronajatu od Honebního společenství Kytín. Dalším hlavním
cílem našeho sdružení je ochrana životního prostředí dle zákona o ochraně
životního prostředí. Působíme často jako účastník řízení dle ust. § 70 odst.
3 zákona o ochraně přírody a krajiny v případech, kdy je dle našich
zkušeností a místní znalosti ohrožena ochrana životního prostředí a
krajinného rázu.
Výkon práva myslivosti provádí myslivecké sdružení v honitbě
Mníšek LOV o výměře celkem 720 ha, z toho je 394 ha zemědělská půda,
320 ha lesních pozemků a 6 ha vodní plochy. Členská základna je 13
aktivních členů, kteří jsou držiteli platného loveckého lístku. Má dva členy
Myslivecké stráže, kteří ve smyslu zákona č. 449/2001, Sb. plní úlohu
ochrance volně žijících druhů zvěře, péče o ni a ochránce krajiny a
životního prostředí. Členové mysliveckého sdružení mají v držení 6 lovecky
upotřebitelných psů se zkouškami pro drobnou zvěř, norování a
dohledávání (dosled) zvěře jelení, srnčí a černé.
MS Kytín pod Brdy se rovněž podílí na pořádání Dětského dne v
Kytíně a jsme rovněž v případě zájmu připraveni organizovat kroužek
mladých ochránců přírody se zaměřením na myslivost, jelikož hlavně mladí
obyvatelé Kytína by měli pochopit úlohu ochrany životního prostředí a
pochopit roli myslivosti v naší společnosti.
Jaroslav Brabenec, předseda mysliveckého sdružení
Kontaktní údaje:
Název: MS Kytín pod Brdy, o.s.
IČ: 26662248
Statutární zástupci MS: Jaroslav Brabenec - předseda MS, tel.: 723 398
107
JUDr. Jiří Milička - jednatel a místopředseda, tel.: 603 884 805
Antonín Pecka - myslivecký hospodář

Chatová osada Na Rovinách
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Domov Kytín

Domov Kytín – žijeme tu s vámi
Domov Kytín - poskytovatel sociálních služeb, tak se oficiálně naše zařízení
nazývá. Pro jeho obyvatele je Domov Kytín jednoduše „Domov“. Už
jedenáct let tu žijí naši klienti s vámi. Domov má ubytovací kapacitu 72
lůžek. Většinou jsou to útulné jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním
zařízením. Mimo tyto máme také několik apartmánů pro manželské dvojice.
Jen na oddělení se zvýšenou mírou podpory máme pokoje dvoulůžkové.
Klienti zde mají pravidelnou lékařskou péči a stálou službu zdravotní sestry.
Stravu dostávají z naší kuchyně pětkrát denně. Nemusí se ani starat o
úklid, praní a žehlení prádla. O to se jim postará personál našeho domova.
Na oddělení se zvýšenou mírou podpory se vzorně stará o všechny klienty
několik pečovatelek. Máme i rehabilitační pracovnici, která s klienty cvičí,
chodí na procházky a masáží ulevuje od bolesti. Také sem pravidelně jezdí
kadeřník a pedikér. Všechnu zdravotní péči zde řídí vrchní sestra.
Ředitelkou a zároveň sociální pracovnicí byla paní Iva Weigertová.
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K 1. 12. 2010 nastoupila nová ředitelka paní Miloslava Vlková. Pro příští
číslo zpravodaje si ji dovolíme požádat, aby předestřela své vize další
práce v Domově. Paní PhDr. Iva Weigertová nadále zůstává ve funkci
sociální pracovnice.
Život v Domově sice probíhá klidným tokem, ale nemyslete si, že
naši „starouškové“ jen sedí s rukama v klíně. Ostatně všichni jste se s
výsledkem jejich činnosti mohli setkat na již tradičních velikonočních a
vánočních trzích. Výrobky z jejich dílny jsou v mnoha kytínských
domácnostech. Kromě již zmiňované dílny se mají možnost setkávat a vyžít
v mnoha zájmových činnostech jako společenské hry, šachy, tréninky
paměti, práce na počítači, zpěv lidových písní nebo jen tak posedět při
dechovce nebo předčítání z knih. Rádi luštíme křížovky, někdy společně,
jindy se účastníme křížovkářských soutěží. Kulturně-společenský život nám
tu přímo kolotá.Nejméně jednou za měsíc zde máme koncert či jiné
vystoupení. Ať už to jsou profesionálové, nebo svou hudbou oblaží naše
babičky a dědečky děti z okolních hudebních škol. Také návštěvy „sokolek“
z Dobříše se staly již tradicí, na kterou se všichni moc těšíme. „Sokolky“
jsou dámy zralého věku, které svým vystoupením dovedou rozdávat radost
a smích. Každý měsíc k nám zajíždí na víkend paní farářka Církve
československé husitské. V sobotu se lidé těší na vždy zajímavou
přednášku a v neděli v naší knihovně paní farářka slouží mši svatou.
Dvakrát do roka jezdíme na celodenní výlet. Letos jsme si
zopakovali návštěvu zámku Dobříš, protože řada klientů k nám přibyla z
celé republiky a tento krásný zámek neznali. Teď na podzim jsme byli v
zámku a pivovaru Chyše u Karlových Varů. Co Domov Domovem stojí, zde
v létě vrcholí naše kulturní sezona již tradičním Anenským koncertem v
zahradě našeho Domova. Pražský salonní orchestr vedený Mgr. Vomáčkou
k nám jezdí pravidelně po všechny ty roky a jeho účinkující u nás vítáme
jako dobré přátele. Také mnozí z vás si rádi přijdou poslechnout
nestárnoucí melodie a odcházejí vždy dobře naladěni.
A to je to, o co nám jde - větší spojení obce s Domovem. Všichni
obyvatelé Domova jsou v Kytíně doma. Kytín se svou návsí, kostelíčkem se
jim stal domovem v podzimu jejich života. Chodí na procházky kolem
rybníka a jsou mimichodem moc vděčni za lavičky kolem. Chodí tu mezi
vámi, a přitom se tak málo známe. Proto si jménem obyvatel Domova vás
dovoluji pozvat na naše akce. Budeme je opět avizovat na nástěnce na
návsi. Přijďte mezi nás, vždyť tu žijeme spolu!
Jana Fabichová, pracovnice Domova Kytín
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15. 5. 2010, proběhlo úspěšně s kladným hodnocením zúčastněných.
Zorganizovat soutěž s více než dvaceti družstvy není jednoduché, ale
našemu sboru pomohly zkušenosti z pořádání soutěží a oslav v předešlých
letech. Činnost sboru v roce 2010 byla ovšem širší, družstva se zúčastnila
soutěží v Čísovicích a Klínci, byl uspořádán masopustní průvod, byl
proveden sběr kovového odpadu v obci, byly položeny věnce u památníku
padlých ve světových válkách, sbor se aktivně zúčastnil na oslavách 90.
výročí založení Sokola, členové sboru se též zúčastnili silvestrovské
soutěže v Mníšku pod Brdy. Po odborné stránce byli vyškoleni dva mladí
členové sboru na pozici strojník. Nelze opomenout provádění činností
zaměřených na výcvik družstev žen a mužů, zásahové jednotky a na
údržbu výzbroje a výstroje tak, aby sbor dobrovolných hasičů byl schopný
kdykoliv pomoci svým spoluobčanům.
Zdeněk Černý, člen výboru SDH Kytín
____

Informace obce
Soutěž hasičských jednotek na kytínském hřišti

Sbor dobrovolných hasičů Kytín hlásí
Rok 2010 přinesl SDH Kytín kromě běžných činností dva zásadní úkoly:
provést rekonstrukci nově přidělených prostor sousedících s hasičskou
zbrojnicí v přízemí budovy restaurace a zajištění 1. obvodního kola
požárního sportu (dříve oblastní cvičení) v Kytíně. Rekonstrukce zázemí
zbrojnice byla slavnostně dokončena dne 3. 12. 2010 za účasti zástupců
OÚ Kytín, firmy CAG a výboru SDH. Ze značně zanedbaných a málo
využívaných prostor vznikla nová klubovna včetně kuchyňky a sociálního
zařízení. Místo zbylo i na sklad výstroje, který se mohl přestěhovat
z budovy OÚ. Významnou část prací na rekonstrukci v objemu 300 hodin
provedli členové sboru svépomocí. Sbor tím získal po dlouhé době
komplexní prostor pro svou činnost. 1. obvodní kolo požárního sportu,
pořádané ve spolupráci se Sokolem Kytín na fotbalovém hřišti dne
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Informace o poplatcích v roce 2011
Upozorňujeme obyvatele obce, aby
včas zaplatili poplatky za odvoz
komunálního odpadu. Pro rok 2011
je stanovena výše poplatku za
odpady na 500 Kč za trvale žijící
osobu, resp. chatu. Cena zůstává
stejná jako v roce 2010. Stejně jako
v minulém roce obdrží každá
domácnost s trvale bydlícími
obyvateli v Kytíně po zaplacení
poplatku od obecního úřadu samolepku, kterou si vylepí na popelnici
(domácnost s počtem osob vyšším než 3 osoby má nárok na 2 samolepky).
Od 1. 5. 2011 bude svozová firma vyvážet pouze označené popelnice
modrou samolepkou pro rok 2011. Protože řada obyvatel či chatařů neplatí
poplatek za odpad včas a obecní úřad musí urgovat zpoždění platby,
zastupitelstvo rozhodlo, že v souladu s vyhláškou č. 1/2004 bude za každou
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výzvu adresátovi urgence účtován poplatek 50 Kč. Chataři, kteří v obci
nejsou přihlášeni k trvalému pobytu a kteří kromě využití sběrných
kontejnerů mají zájem o zajištění odvozu popelnice (přidělení nálepky pro
rok 2011), musí kromě běžného poplatku za svoz a likvidaci odpadu s obcí
uzavřít smlouvu na odvoz popelnic.
Poplatky za vodné a stočné zůstávají od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 ve stejné
výši jako v roce 2010. Vodné – 24,50 Kč/m3 a stočné – 25,00 Kč/m3 bez
DPH.
Nové povinnosti při provozu komínu
Od 1. 1. 2011 vstupuje v platnost nařízení vlády 91/2010 ze dne 1. března
2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv. Pro majitele nemovitostí se tak zvyšují povinnosti při
kontrolách, čištění a revizích spalinových cest. Při výkonu spotřebiče paliv
do 50 kW jsou stanoveny lhůty (roční) pro čištění komínů takto:
Pevná paliva: čištění 3x (u sezónního provozu 2x), kontrola 1x, výběr
tuhých částí a kondenzátu 1x
Kapalná paliva: čištění 3x, kontrola 1x, výběr tuhých částí a kondenzátu 1x
Plyná paliva: čištění 1x, kontrola 1x, výběr tuhých částí a kondenzátu 1x
Kalendář akcí
12. 3. 2011 Masopust a večer zábava (pořádá SDH Kytín, hraje
Narexanka)
16. 4. 2011 Sběr železného šrotu od 9:00; hasiči žádají - připravte sběr
kvůli odcizení až ráno
30. 4. 2011 Stavění máje (dopoledne), večer pálení čarodějnic
Každý 1. pátek v měsíci se koná výborová schůze SDH Kytín, vítán
kdokoli.
Poděkování
Obec Kytín děkuje panu Josefu Šimkovi za darování stromků na náves pro
vánoční trhy a do kostela.
____
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Co napsali občané Kytína
Velice vítám, že se obecní úřad rozhodl opět vydávat periodikum Zpravodaj.
Využívám proto této příležitosti vyjádřit svůj obdiv a uznání našemu novému
panu starostovi, který začal pracovat ve vysokém tempu od prvního dne
svého zvolení do funkce. Téměř okamžitě nechal okleštit stromoví
zasahující do elektrického vedení, začal řešit obnovení příkopů a při
sněhové kalamitě se osobně zúčastnil odstraňování sněhu. Oceňuji
zkulturnění zasedací místnosti, kdy pouhým přesunutím stolů mohou
občané nahlížet nikoliv do zad, ale tváří zastupitelů. Velmi milá byla
pozvánka s přáním na rozsvícení vánočního stromu. Dle mého názoru byla
vánoční akce vydařená, byla to báječná příležitost si popovídat se sousedy,
ochutnat dobrůtky s grogem a všichni včetně dětí jsme ocenili rozsvícený
stromeček a ohňostroj. Pevně věřím, že i naši zastupitelé si vezmou příklad
s pana starosty a budou mu v jeho úsilí pomáhat a splní svá předsevzetí a
sliby tak, jak se nám prezentovali před volbami.
Olga Součková
____

Z kytínské historie –
kytínské varhany
Vzácné rokokové varhany pocházejí
z počátku 19. století (zmínka 1826)
od mistra Gartnera z Tachova a jsou
umístěny v kostele Nanebevzetí
Panny Marie na návsi obce. V roce
2000 prošly kompletní renovací.
Zpráva varhanářství Šlajch
uvádí dle manželů Gallinových, kteří
dali vlastním nákladem v roce 2000
renovovat vzácné kytínské varhany, následující:
Varhany jsou zhotovené ve stylu rokoka. Původní dřevěné i cínové píšťaly
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se z větší části dochovaly až do rekonstrukce provedené na samotném
konci druhého tisíciletí. Nástroj byl mnoho let nehratelný a některé ze
dřívějších oprav přinesly i nestylové zásahy. Chyběla pedálová skříň a
většina pedálové mechaniky. Píšťalový stroj a některé další díly se
dochovaly poškozeny a zčásti i chyběly. Klaviatury a měchy byly novějšího
data a původně pětiřadá mixtura se později zredukovala o dvě řady.
Dřevěné píšťaly byly asanovány ozářením, vyčištěny, vyklíženy a
petrifikovány. Některé silně poškozené či chybějící části se nahradily
kopiemi. Chybějící píšťaly se zhotovily jako přesné kopie. Otvory po
červotoči se zatmelily tmelem z damary a přírodních vosků. Z
technologických důvodů nebylo vhodné odstaňovat bolusový nátěr. U
krytých píšťal se provedla výměna okožení ladících zátek, otevřené píšťaly
byly opatřeny ladícími destičkami a plechy. Restaurování vzdušnic se
asanovalo ozářením, vyčištěním a petrifikací, překlížením volných spojů a
vytěsněním kancel. V oblasti pod ventily bylo obnoveno překlížení
pergamenem. Nové okožení ventilů bílou ovčí koží, nové pulpety a stahy
ventilů, nová ventilová pera z perové mosazi, okožení víček ventilové
komory. Pro pedálovou vzdušnici se zhotovily nové zásuvky. Štoky a
stoličky byly překlíženy a truhlářsky vyspraveny.
Manuálové klaviatury byly novějšího data, nasazeny evidentně za
účelem změny pozice varhaníka vůči nástroji. Výtvarné provedení rámů a
řešení manuálové spojky vyznělo zcela nestylově. Kvůli novým klaviaturám
byla též změněna poloha hřídelové desky hlavního stroje a usazena zcela
nevhodně v šikmé poloze. Pedálová klaviatura byla původní, poškozena
mechanicky a červotočem. Hřídelové desky kompletní se značným
opotřebením a osy hřídelí poškozené korozí či chybějícími ramínky.
Manuálové klaviatury proto byly zhotoveny nové jako přesné kopie dle
srovnávacích nástrojů. V hřídelových deskách byla překalibrována ložiska
vypálením, dány nové osy hřídelí a chybějící díly nahrazeny kopiemi.
Provedla se výměna závěsů abstraktů a rekonstrukce pedálové mechaniky.
Registrová mechanika k pedálu byla dána nová, původní registratura
hlavního stroje a positivu po ozáření a petrifikaci se opět použila.
Rekonstruovala se i část podlahy mezi hracím stolem a pedálem.

Nepůvodní měch z roku 1912 byl odstraněn a na jeho místo zhotovena
soustava dvou klínových měchů na trámové konstrukci dle historických
předloh. Ovládání provedeno pomocí nového elektrického čerpadla
vzduchu. Vzduchovody po asanaci ozářením petrifikovány, vyklíženy a
přetěsněny, k pedálu zhotoven nový výstup. Skříň po provedení
petrifikačního nátěru byla truhlářsky vyspravena, doplněny chybějící části
profilových říms a dalších prvků. Novější dodatek - uzavírání hracího stolu,
se odstranil.
Povrchová úprava novějšího data byla řádně zdokumentována,
provedeno očištění povrchu, retuše a zakonzervování směsí damary a
přírodních vosků. Chybějící řezby se doplnily dle předloh, pozlaceny
plátkovým zlatem a zapatinovány. Původní řezby po ozáření a petrifikaci
očištěny, zlacení zafixováno a provedeny potřebné retuše. Sondy prokázaly
pod současným nátěrem místy ještě jednu vrstvu mramorování, některé
linky v profilových římsách byly zlaceny. Chybí dvě řezby v nevyšších
píšťalových polích. Výška ladění byla stanovena na základě optimální délky
původních píšťal. Ladící temperatura nerovnoměrná, odpovídající době
vzniku a charakteru nástroje. Intonace na otevřených nohách
principálového sboru vychází z charakteru dochovaných píšťal. Ladění
cínových píšťal bylo provedeno ladícím rohem na přesnou délku.
Veškeré práce byly provedeny klasickými technologiemi za použití
odpovídajících materiálů (kožní a kostní klih, bíle činěné ovčí a kozí kůže
apod.). Celou rekonstrukci provedla firma Varhanářstí Vladimír Šlajch v
Borovanech na náklady manželů Gallinových. 26. 12. 2000 ve 14:00 se
varhany opět rozezněly v kytínském kostele pod rukama Rudolfa
Měřínského.
(podle knihy L. Šimanovské, J. Šlégra: Kytín)
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V současné době se obec snaží ve spolupráci s Akademií múzických umění
získat varhaníka, který by na kytínské varhany pravidleně hrál a udržoval
varhany v dobré kondici, vedle toho by se občasnými varhanními koncerty
zpestřil i kulturní život Kytína.

