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To, co máme doma, zpravidla povaţujeme za
samozřejmé a hodnotu, kterou máme ve svých
rukách, oceníme, aţ kdyţ ji ztratíme. I kdyţ je Kytín
malá vesnice, má také své „rodinné stříbro“ a byla
by škoda ho nevidět a neváţit si ho. Rádi bychom
vám proto něco z kytínského „rodinného stříbra“
v tomto čísle zpravodaje přiblíţili.
V předchozích číslech jsme vám
představovali různé osobnosti, které jsou s Kytínem
nějak spojené – zastupitele, hasiče, fotbalovou jedenáctku... Moţná ale
nevíme, ţe kromě osobností z řad dospělých máme mezi sebou i mnoho
dětských osobností a mladých talentů. Seznámíme vás s nimi. Říkat
čtenářům, ţe Kytín je ze všech stran obklopen přírodou, je pochopitelně
úplně zbytečné, moţná vás ale zaujme naše téma týkající se vzájemného
působení člověka a přírody. A moţná vás, stejně jako mě, bude šokovat
zjištění, ţe nechybělo málo a Kytín před 70 lety zcela zmizel z mapy,
podobně jako Lidice nebo Leţáky. O tom zase v našem rozhovoru s Libuší
Šimanovskou, spoluautorkou knihy o Kytíně a pamětnicí válečných událostí
v naší vesnici. Vedle toho vás samozřejmě budou provázet zprávy o tom, co
se odehrálo v naší obci, v kytínském Domově a kytínských spolcích, co se
v tomto pololetí chystá a tak dále. Máme pro vás i několik praktických
doporučení včetně receptů na výborné koblihy od paní Vojtové. A nesmí
chybět ani pohled do minulosti očima kytínské kroniky, tentokrát to bude o
70 let zpět do smutné doby 2. světové války, o které mluvíme i v našem
rozhovoru.
Přejeme vám příjemné čtení i s vyhlídkou blíţícího se jara, kdy se
snad znovu začneme více potkávat na ulicích a zahrádkách. A pokud
budete chtít, posílejte nám dále na naši e-mailovou adresu
zpravodaj@kytin.eu své příspěvky a názory, budeme rádi.
Za realizační tým Kytínského zpravodaje Jakub Hučín
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Co by chtěl čtenářům
sdělit starosta
Váţení spoluobčané.
všechny Vás prostřednictvím Kytínského
zpravodaje co nejsrdečněji zdravím a přeji
Vám jménem všech zastupitelů,
zaměstnanců naší obce i jménem svým do
roku 2013 mnoho odvahy, tolerance,
radosti, pohody, lásky, úspěch a štěstí, ale
hlavně to nejcennější – pevné zdraví.
To, co se zdařilo v minulém roce, je,
doufám, viditelné a ţádné bilancování či
zdůrazňování zde není potřeba. Jen bych
chtěl všem, kdo se na čemkoliv v roce 2012
podíleli, ať jiţ finančně, či přiloţením své
mysli nebo ruky, velmi za nás všechny poděkovat a sklonit všem velikou
poklonu za činnost pro naši společnou obec. Děkuji všem místním spolkům
a jejích aktivním členům, ale i ostatním občanům za jejich činnost při tvorbě
spolkového ţivota a zlepšení vzhledu naší obce. Máme se čím pochlubit.
Zároveň bych rád poprosil a vyjádřil přání, aby i ti, kdo se tak trošku
spolkového ţivota straní – pojďte, prosím, tvořte a bavte se společně s
námi, děkuji Vám. Nehledejme překáţky, ţe to či ono nejde, ale hledejme
svorníky a věřme, ţe to půjde. Nehledejme, co nás rozděluje, ale hledejme,
co nás spojuje a to si myslím naše krásná obec určitě zaslouţí a pevně
věřím, ţe to společně dokáţeme.
Malá a krátká zpráva z obecního úřadu. V letošním roce dojde ke
změně na postu účetní, dovolte mi, abych za nás za všechny poděkoval za
dlouholetou práci pro obec paní Janě Zíkové a popřál jí jen vše dobré v
dalším ţivotě. V březnu předáme zrekonstruované prostory budovy
obecního úřadu pro volnočasové aktivity. Myslím, ţe si naše děti budou
uţívat svého vlastního prostoru a budou pokračovat pod vedením Dáši
Řezáčové v aktivní činnosti výtvarného krouţku a snad se také podaří
znovu uvést do ţivota dramatický krouţek. Na obě tyto činnosti naše děti
zvu a přeji si, aby jim jejich nově vzniklé prostory slouţily a aby si uţívaly
vše hlavně pro radost. Také vzniká nový prostor pro cvičební aktivity našich
slečen, ţen a dam.
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V letošním roce po dohodě s naším panem fořtem Petrem Čechem a
sborem dobrovolných hasičů, ale i za účasti všech místních spolků a
občanů, pokud se budou chtít připojit, proběhne brigáda na sázení stromků
v našich přilehlých lesích. Termín bude stanoven dle počasí a Vám ho
sdělíme pomocí všech moţných prostředků, které máme k dispozici.
Zasadíme společně stromky, aby zde po nás něco zůstalo a vyrostlo pro
budoucí generace. S příchodem jara proběhne oprava jezu horního rybníka
a zbudování stavidla pro moţnost regulace. Budou pokračovat práce na
rozšíření obecního hřbitova a výstavba horní části chodníku ke hřbitovu.
S jarem by se měly objevit na věţi našeho kostela věţní hodiny, myslím, ţe
v dnešní uspěchané době je velmi důleţité mít přehled o čase. Tak ať nám
všem dělají radost a oţiví krásnou věţ kytínského kostela, která na ně
téměř 150 let určitě čeká.
Z připravovaného kulturního ţivota naší obce bych Vás všechny rád
pozval v co největší moţné míře na kytínský masopust, který se bude konat
16. 2. od 13:00 hodin, a poté na večerní masopustní zábavu. Dále nás
v sobotu 30. 3. čekají od 15:00 velikonoční trhy a pak jiţ 30. 4. tradiční
stavění máje a pálení čarodějnic, poté slavnostní kácení.
Chtěl bych také poděkovat za pochopení všem občanům za jejich
přístup k řešení situace okolo volně pobíhajících psů po Kytíně a okolí,
myslím, ţe si nikdo z nás nepřeje, aby došlo k jakékoli situaci, kdy by bylo
ohroţeno zdraví či majetek kohokoliv z nás. Také je třeba udrţovat na
našich společných místech, kde se pohybují a setkávají děti či dospělí,
pořádek a čistotu. Prosím o dodrţování, popřípadě vylepšení tohoto stavu
i nadále.
Nenechme si kazit dobrou náladu, buďme vlídní, ale nenechme
ubliţovat sobě ani svým blízkým. Mějme radost z kaţdého dne. Hledejme
své cesty. Buďme zdraví a bohatí ne majetkem, ale svými vědomostmi,
prací a odhodláním. Buďme příkladem jeden pro druhého, protoţe v
různosti lidí je prostor pro motivaci sama sebe i těch druhých. Buďme jedna
velká rodina. Ţe to je nemoţné? Já věřím, ţe tudy vede cesta.
Váš starosta Miloslav Holý

4

Náš rozhovor

Náš rozhovor

Když o něco jde, lidé v Kytíně
dokáží držet pohromadě
Říká v rozhovoru pro Kytínský
zpravodaj Libuše Šimanovská,
spoluautorka knihy o Kytíně.
Jaké to pro vás bylo podílet se na psaní
knihy pamětí Kytína?
Náročné, a to hlavně proto, ţe nebylo
jednoduché sehnat všechny dokumenty o
Kytíně. Všechny byly hodně špatně
dostupné. Ale podařilo se. Obcházela jsem
po archivech, knihovnách, hlavně v Klementinu a všude, kde se dalo o
Kytíně něco zjistit.
Zaujalo vás něco během sepisování knihy?
Hodně jsme stáli o to najít místo, kde stála tvrz Korutany, dnes se tam říká
„V Korytanech“. Kdyţ jedete do Mníšku po levé straně, hned zezačátku,
také se tam říká „V Hatích“, tam někde měla stát. Vedle dokumentů jsme
také chodili po pamětnících. Jeden z nich, pan Koubal, tvrdil, ţe za svého
dětství viděl v jednom propadlém místě v té oblasti díl schodů. To
odpovídalo, protoţe tvrz se měla podle pověsti propadnout. Říkalo se také
třeba, ţe jsou tam dodnes slyšet zvony. Je jisté, ţe v těch místech jsou
dnes jezírka. Procházeli jsme to tam, ale bohuţel jsme nic nenašli. Tohle
pátrání se mi líbilo.
Zajímala jste se o historii už dřív? Vaše kniha o Kytíně je nakonec
z historického hlediska dost důkladná.
Uţ v mládí mě zajímalo všechno, co ţivot přinášel. Jedním z takových
krásných míst pro mě byla i Skalka. A zajímalo mě i všechno o Kytíně, ale
nepodařilo se nám úplně všechno, co se o Kytíně vyprávělo, doloţit. Co
jsme našli, je v knize. Myslím, ţe se mi podařilo docela dobře popsat, co se
dělo v Kytíně za druhé světové války, kdy měl být Kytín dokonce
zlikvidovaný jako Lidice a Leţáky. Šlo tehdy o zbraně, které se v Kytíně
ukrývaly. V kytínské kronice to tehdy pan Safín náramně dobře popsal,
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takhle jsme to opravdu proţívali. Uţ jsme tehdy stáli na kopečku u hospody,
kde je dneska domov důchodců a uţ se rozhodovalo, ţe nás budou
rozdělovat na ţeny, muţe a děti. Bylo to velké dohadování s gestapákem
Winklerem, byl tam i místní starosta, tehdy to byl pan Strejček.
Co tehdy rozhodlo?
Nevíme přesně, jak to bylo, ale určitě rozhodlo hlavně to, ţe se Winkler
zaručil, ţe se v Kytíně uţ nic podobného nebude opakovat. Hrálo asi i roli,
ţe v roce 1942 byly koncentráky uţ tak přeplněné, ţe o další vězně nestáli.
Dostali jsme se z toho, ale nic jistého to nebylo.
Kdy to přesně bylo?
19. srpna 1943.
Jak na tuhle událost dnes vzpomínáte?
Mám ji pořád v sobě, nám tehdy zatkli dědu a dost lidí, které jsme znali a se
kterými jsme se měli rádi. Ještě dneska na to vzpomínám dost smutně.
To jsou takové těžké okamžiky. Na co ze svého života v Kytíně naopak
vzpomínáte nejraději?
Ráda vzpomínám na lidi, kteří za války drţeli opravdu pohromadě proti
místnímu udavači. Tehdy byl Kytín opravdu stmelený. Jeden druhému
pomáhal, kdyţ třeba rodina někoho byla postiţená, jako byli třeba Vlkovi.
Drželi spolu Kytíňáci jenom za války, nebo i později?
To, co vám popisuji, jsem proţívala jako třináctiletá, čtrnáctiletá holka. Pár
let poté jsem uţ odešla do Prahy a s tím mizely i vztahy, které jsem v Kytíně
měla. A dění tam jsem pak uţ tolik neznala. Ale myslím si, ţe kdyţ o něco
jde, lidé v Kytíně vţdycky dovedou drţet pohromadě.
Libuše Šimanovská roz. Janderová
Narodila se v Kytíně, zde prožila své dětství i válečné události. V 17 letech
odešla do Prahy, kde se vdala a kde prožila velkou část svého života.
V současné době bydlí na Voznicích. Se současným místostarostou
Jaroslavem Šlégrem jsou autory knihy o Kytíně, která vyšla v roce 2004.
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Jak vnímáme přírodu
Naše obec je ze všech stran obklopena přírodou. Jaký k ní ale
máme vztah?
Otázka vztahu člověka k přírodě a k ţivotnímu prostředí se u nás stejně
jako v ostatních rozvinutých zemích dostává stále častěji na pořad dne.
Příčinou nejsou pouze občasné ţivelné katastrofy, o nichţ se domníváme,
ţe mohly vzniknout působením člověka na přírodu. Zdá se, ţe potřeba být
obklopen přírodou patří ke spontánním a hlubokým lidským potřebám.
Klasické výzkumy z osmdesátých let 20. století ukázaly důleţitost
přírodního prostředí pro člověka bez ohledu na kulturu a věk. Pokusné
osoby měly za úkol vybrat z předkládaných fotografií ten typ ţivotního
prostředí, který jim byl nejsympatičtější. Přesto, ţe řada z účastníků ţila ve
městech celý ţivot, bez výjimky všichni sáhli po fotografii zachycující
přírodní prostředí.

V knize o Kytíně se zmiňujete o ztrátě části kroniky i o tom, že další důležitý
symbol Kytína - kytínská studánka zůstala zabetonovaná. To všechno je
dnes jinak. Kronika je na světě, studánka je opravená. Co na to říkáte?
Mám z toho radost. Říkala jsem si, ţe stopy po kronice mizí někde u
řídícího pana Haidla a ţe tam někde musí být. Někteří lidé si mysleli, ţe se
ztratila úmyslně, nebyla to pravda, a to je dobře. Našla se náhodou. A ke
studánce chodím vţdycky, kdyţ jsem v Kytíně. Chtěli jsme ji obnovit uţ dřív,
ale mělo se za to, ţe studánka musí být zabetonovaná, aby se ke kostelu
nedostala voda z rybníků.
I kdyţ jsem většinu ţivota proţila v Praze, Kytín je moje rodná
vesnice a jsem ráda, kdyţ se Kytínu daří. Měla jsem třeba ohromnou
radost, ţe se uskutečnila oslava 690 let trvání Kytína. Krásně se to všechno
povedlo včetně počasí. Bylo to krásné.
Jakub Hučín, foto autor
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Důvody, proč člověk upřednostňuje přírodní prostředí, nejsou zcela jasné.
„Některé teorie tvrdí, ţe přírodní prostředí je esteticky ideálně vyváţené,“
říká psycholog Marek Franěk, který se vlivem ţivotního prostředí na
psychiku člověka dlouhodobě zabývá. „Jeho jednotlivé prvky jsou spolu v
dokonalém souladu, coţ je důleţité zejména pro člověka ţijícího v prostředí
zasaţeném průmyslem, které se skládá z mnoha naopak velmi málo
sladěných prvků. Jiné teorie vycházejí z poznatku, ţe příroda a přírodní
prostředí odpovídá svým uspořádáním těm nejdůleţitějším potřebám
člověka, není ani příliš fádní, ani příliš sloţité.“
Ve výzkumu, o němţ se zmiňujeme o několik řádek výše, dali sice
všichni dotazovaní přednost fotografii zachycující přírodu, zároveň se ale
lišili ve výběru typu krajiny a v míře její divokosti. „Při srovnání výběru
městských lidí a venkovanů se v jednom zahraničním výzkumu ukázalo, ţe
venkované dávají přednost spíše kulturní krajině s lesy a loukami, v níţ je
vidět zásah člověka,“ říká Marek Franěk, „zatímco městský člověk si vybírá
spíše divočejší krajinu.“ Jedním z důvodů můţe být to, ţe městskému
člověku příroda přeci jenom daleko víc chybí a fotografie divoké přírody v
něm vyvolávají aţ romantické pocity. Proto se také častěji vydává na výlety
do přírody a mezi městskými lidmi najdeme i více sympatizantů s hnutími
zaměřenými na ochranu přírody. Podle výzkumů volí vesnický člověk také
méně často přírodu jako místo, v němţ chce trávit svůj volný čas a kde
relaxuje, neţ je tomu v případě člověka z města.
Díky industrializaci a intenzivnímu hospodaření ale i vesnický
člověk do značné míry s přírodou kontakt ztratil. Ta je víc vnímaná jako
něco, co člověk pouţívá ke svému uţitku.
Omezovat se nám příliš nechce
O tom, ţe představy městského člověka o přírodě nejsou příliš realistické,
ale směřují spíše k romantickému ideálu, svědčí i skutečnost, ţe se jeho
preference změní v okamţiku, kdy si má volit prostředí, v němţ by měl
opravdu bydlet. Dává sice stále přednost přírodnímu prostředí, jeho postoj
se přesto částečně mění, vybírá si prostředí podstatně méně divoké a
daleko civilizovanější. K podobné změně dochází i u jeho postojů k ochraně
přírody. V okamţiku, kdy ochrana přírody od člověka vyţaduje změnu
ţivotního stylu, řada lidí najednou zvlaţní a ze svých postojů sleví. Podle
socioloţky a bioloţky Hany Librové není pojem dobrovolné skromnosti a

zřeknutí se pohodlného a komfortního ţivota člověku vlastní a změny v
lidském chování mohou nastat aţ tehdy, kdy nedostatek surovin nebo
poškození ţivotního prostředí člověka ke změně jeho ţivotního stylu prostě
donutí.
I přes všechny otazníky kolem upřímnosti postojů současného
člověka k ochraně přírody se ale vnímání důleţitosti přírody v jeho
hodnotových ţebříčcích výrazně posunulo. Jiný mezinárodní výzkum se
zaměřil na klíčovou otázku, zda je třeba chránit přírodu pro ni samu, či zda
je na prvním místě zájem člověka, jemuţ musí příroda slouţit. Na rozdíl od
sedmdesátých let, kdy tento výzkum proběhl poprvé, dávalo o třicet let
později podstatně více lidí důraz na fakt, ţe je třeba chránit přírodu kvůli ní
samé a to i tehdy, kdy by to člověku mělo přinést nějaké omezení. Bohuţel
ani tento výzkum přímo neříká, kolik procent lidí by dobrovolně
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souhlasilo s vlastním omezením, pokud by to
bylo v zájmu ochrany přírody.
Podle Marka Fraňka nelze předem
jednoznačně říci, který typ lidí má k přírodě
pozitivní a který naopak negativní vztah. Postoje
k ochraně přírody se podle něj nekryjí ani s mírou
altruismu nebo egoismu. „Postoje k přírodě jsou
velice strukturované a jdou napříč osobnostními
typy lidí,“ říká. „Zjistilo se například, ţe
egoističtější lidé jsou ochotnější se více
angaţovat v ekologických organizacích, pokud se
problém ochrany ţivotního prostředí týká jich
samých nebo jejich blízkého prostředí. Podobně
existuje řada lidí aţ extrémně ochotných chránit
přírodu, kteří zároveň odmítají vidět zájmy
společnosti a člověka. Jsou ochotni zachránit zvíře, ale ne člověka, který si
to podle jejich mínění nezaslouţí. Proto je v některých hnutích moţné najít
aţ prvky jakéhosi ekonáboţenství pouţívající metaforu boţské Matky
Země.
Zdá se, ţe nejdůleţitějším prvkem ovlivňujícím postoje člověka k
přírodě je výchova a prostředí, ve kterém se člověk pohybuje v dětství. Z
výzkumů zkoumajících motivaci lidí angaţujících se v aktivitách
zaměřených na ochranu přírody se například zjistilo, ţe jedním
z nejdůleţitějších vlivů na utváření názoru na význam přírody, byly vlastní
pozitivní zkušenosti z příjemných záţitků strávených v přírodě v dětství s
rodiči nebo s přáteli. Tento vliv se ukázal i při výběru přírodního prostředí,
ve kterém se člověk cítil dobře. Ukázalo se, ţe v mnoha případech si člověk
vybírá typ krajiny, kterou zná z dětství, v níţ vyrůstal, nebo kterou často
navštěvoval.
Jakub Hučín, foto autor
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Mladé kytínské talenty
Ema Klvačová, hudba, orientační běh
Je mi 8 let a učím se na ZŠ Dobříš. Hraju na flétnu,
chodím na orientační běh a do skauta. Táta hraje na
flétnu, a tak jsem chtěla hrát taky. Orienťák zase běhá
kamarádka a zlákala mě. Na flétnu hraju rok a půl, na
orienťák chodím uţ 4 roky, na skauta půl roku. Na
podzim jsem v Kytíně hrála na vítání občánků,
s orienťákem jsem uţ běţela Velkou kunratickou a na
skautu jsem byla na dvoudenní výpravě a chystám se
jet na skautský tábor.
Tobiáš Hájek, hudba
Je mi 9 let. Chodím na základní školu v Mníšku pod
Brdy. Chtěl jsem se naučit hrát na nějaký hudební
nástroj, a tak jsem začal s flétnou. Hraju třetím
rokem. Vystupoval jsem na třech školních koncertech
a na vítání občánků v Kytíně. Rád bych chodil ještě
šest let do lidové školy umění a přibral si k flétně ještě
kytaru.

Adam Čapek, sportovní rybaření
Chodím do školy v Mníšku pod Brdy, je mi 10 let.
Můj koníček je rybaření, ke kterému mě přivedl
táta. Chytám ryby 5 let, závodně začínám třetí rok,
specializuji se na plavanou. Začal jsem chodit do
rybářského krouţku, kde jsou různé závody a
navíc dobrá parta. Vyhrál jsem titul Mistr Prahy v
kategorii U 10 za rok 2011 a 2012. Letos jsem v
širší nominaci na MS ve Francii. Přál bych si, aby
mě rybaření bavilo a dařilo se mi i v kategorii U 14.
12
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Robin Soudek, film, herectví
Je mi 10 let a chodím do čtvrté třídy na
dobříšskou základní školu. Kdyţ jsem byl
malý, často jsem předváděl různé
pohádkové postavy a mojí mámě někdo
poradil, aby mě dala na nějaký casting. Tam
si mě ve třech letech vybrali do filmu Vratné
lahve. Natáčení se mi líbilo, protoţe si se
mnou můj filmový děda Zdeněk Svěrák
pořád hrál. Potom jsem natáčel ještě
například film Hodinu nevíš a Piko, seriál
Nemocnice na kraji města, Vyprávěj,
Zázraky ţivota a nějaké reklamy. Točil jsem také klip k písničce od skupiny
The Prostitutes, to mě bavilo, protoţe jsem tam jezdil v malém šlapacím
autíčku. Na natáčení si často najdu nové kamarády. Naposledy jsem hrál
pionýra v seriálu České století. Za kaţdé natáčení si můţu něco koupit a
někdy koupím něco i pro bráchu Ondru. Kromě filmování mě baví kickbox a
chtěl bych taky mít zápas.
Martin Fára, veslování
Je mi 11 roků a chodím na 1. ZŠ Dobříš. Zabývám se
veslařským sportem, je to skvělý všestranný sport u
vody ve VK Smíchov. Na tuhle myšlenku přivedla
mámu její kamarádka, já jsem to zkusil a začalo mě to
hrozně bavit. Vesluji uţ třetím rokem. Povedlo se mi
uţ závodit na Mistrovství ČR, vloni jsme na
osmiveslici s kamarádama a kamarádkama vyhráli za
náš klub primátorky. Taky jsem se setkal s Ondrou
Synkem, Mirkou Knapkovou a Vaškem
Chalupou. Strašně moc bych si přál nás jednou
reprezentovat na olympijských hrách.
Ondřej Holý, lední hokej
Je mi 13 roků studuji na sportovní škole ZŠ Eden. Můj největší koníček je
lední hokej, kde hraji na pozici obránce. K mému koníčku mě přivedla moje
mamka, věnuji se mu uţ 9 let. Začínal jsem hrát hokej v týmu HC Pavouci

Dobříš, poté jsem přestoupil do HC Slavia
Praha, z které jsem šel na hostování do klubu
SK Tygři Černošice a po půl roce hostování si
mě trenér stáhl zpátky do Slavie, kde hraji
dodnes. Zaţil jsem spoustu turnajů, zápasů se
zajímavými českými i zahraničními soupeři,
poznal jsem mnoho nových kamarádů. Mezi
mé největší záţitky patří turnaj o Karlovarský
pohár, který můj tým vyhrál a já získal ocenění
nejlepšího obránce turnaje, dále jsme získali
pohár primátora města Hradce Králové a zatím
největší úspěch našeho týmu je 1. místo ve
skupině C ročníku 2000 v sezóně 2011-2012 a
konečně 4. místo v Mistrovství republiky
ročníku 2000 v sezóně 2011-2012 . A tuto
sezónu jsme zatím vyhráli turnaj Martina Friče na Spartě. Mé přání je hrát
za A-tým HC Slavia Praha, ve kterém zatím hraji v ţákovské kategorii. Můj
vzor je Zdeno Chára – Boston Bruins, Petr Kadlec – HC Slavia Praha,
Ondřej Němec – Lev Praha.
Lucie Šlégrová, hudba
Je mi 18 let, studuji sedmým rokem
Gymnázium Karla Čapka v Dobříši. Hraju
na elektrickou kytaru. Od 2. třídy jsem
hrála 8 let na klasickou kytaru v mníšecké
pobočce Umělecké školy Řevnice, poté
jsem přešla na elektrickou kytaru. Na tu
hraji 3 roky. Druhým rokem hraji v dívčí
původně rock'n'rollové kapele, měly jsme
několik koncertů (Dobříš, Sedlčany,
Praha...) a v roce 2012 jsme se
zúčastnily soutěţe Česko-Slovensko má
talent, kde jsme se dostaly do 3. kola.
Hudbě se chci nadále věnovat pouze jako
koníčku, ne profesionální kariéře.
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Domov Kytín – Mysl máme stále aktivní
Nastoupil Nový rok a s ním
spousta krásných
předsevzetí a zboţných
přání. Obyvatelé Domova
se snaţí si zachovat své
zdraví a duševní pohodu.
Pomáhá nám v tom náš
zdravotnický personál a
naše stále aktivní mysl a
méně aktivní tělo. Máme
řadu zajímavých aktivit,
které nám naplňují
kaţdodenní ţivot. Je zde
skupina lidí, kterým říkáme „Šikovné ručičky“ a ti vytvářejí krásné drobné
předměty, z nichţ některé jistě zkrášlují i váš domov, neboť tyto výrobky
kaţdoročně prodáváme na kytínských trzích. Máme velkou knihovnu a řada
obyvatel si pravidelně půjčuje knihy i časopisy. Je velká škoda, ţe knihovnu
vyuţívá tak málo obyvatel Kytína. V krouţku „Trénování paměti“ si
pravidelně osvěţujeme své znalosti a získáváme nové a hlavně si
udrţujeme paměť stále v dobrém stavu. Dalšími aktivitami jsou hry,
předčítání, poslech váţné i dechové hudby, kříţovky, keramika. Chtěla bych
se obzvlášť zmínit o fotografickém krouţku. Jeho členové zachycují okem
objektivu vše, co se kolem nás děje. Obrázky s námi týdně pravidelně
hodnotí pan Černý, který se nám obětavě věnuje ve svém volném čase s
maximálním nasazením. Díky jemu získáváme jistotu a i moţnost vyvěsit
obrázky na „Rajče“ na internetu. Z těch nejlepších tvoříme nástěnky, aby se
mohli potěšit i ostatní. Zúčastňujeme se mnoha koncertů a různých
představení, z nichţ převáţná většina se odehrává v Domově. V listopadu
nás navštívili Kytínští kanci a v prosinci předneslo vánoční koledy sdruţení
kytínských muzikantů. Obě vystoupení byla velmi úspěšná. Kaţdý měsíc se
zde konají mše svaté pro ty z nás, kteří uţ nedojdou do kostela.
Většina z nás obyvatel Domova se cítí být řádnými obyvateli Kytína.
My v Domově máme řadu moţností, které bychom chtěli nabídnout celému
Kytínu. Máme i prostory, ve kterých se dají provozovat
15

různé akce. Pokud by někdo měl zájem, stačí se obrátit na naše vedení,
které vám vyjde ve všem vstříc. Přeji všem obyvatelům Kytína hodně zdraví
a úspěchů v roce 2013. Ať se daří!!!
Jana Sikorová, foto Jana Fabichová

Vedení Domova Kytín přeje mnoho úspěchů v
osobním i profesním životě panu starostovi,
zastupitelům a všem obyvatelům Kytína hodně
zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti v roce 2013.
____

Hasiči apelují na občany: Pořiďte si hasicí přístroj
Cítíte se ve svém domě bezpečně?
Kaţdých 5 dní při poţáru ve svém bytě
nebo domě jeden člověk umírá!!!
Proč si pořídit hasicí přístroj? Je
levný ve srovnání s majetkem, který
zachráníte, pomůţe vám zvládnout poţár
jiţ v jeho začátku. Zacházení s hasicím
přístrojem je velmi jednoduché, hasicí
přístroj má velmi dlouhou ţivotnost.
Mnoho lidí si pokládá otázku, jaký si vůbec
pořídit hasicí přístroj. Na trhu je několik
druhů. Vodní hasicí přístroj, pěnový,
práškový, sněhový ba speciální halonový.
Avšak ne s kaţdým se dá hasit všechno.
16
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Nejuniverzálnější je hasicí přístroj práškový.
Jeho schopnosti oceníte, kdyţ bude hořet
dřevo, textil, plasty (např. koberec, křeslo
nebo záclony). Nemusíte se bát jej pouţívat
na hašení elektrických zařízení pod napětím
(např. rozvaděče, elektrospotřebiče, zásuvky).
Výborně uhasí také poţár hořlavých kapalin
(olej, tuky, benzín, naftu, barvy, ředidla atd.)
Jak se hasicí přístroj pouţívá? Na
kaţdém hasicím přístroji je grafický návod se
stručnými popisky. Jeho znění je obvykle
následující:
1) Odstranit bezpečnostní pojistku
2) Nasměrovat trysku nebo hadici na hořící
předmět
3) Zmáčknout páku ventilu a hasit
Kam by se měly hasicí přístroje umisťovat? Hasicí přístroj je vhodné mít
tam, kde se manipuluje s otevřeným ohněm (vaření, vonné svíčky nebo
aromalampy, topení v krbu, svařování apod.) – kuchyně, dílny, obývací
pokoje, chodby a haly. Je důleţité, aby hasicí přístroj byl vţdy po ruce a
připraven k okamţitému pouţití!
Uţitečné tipy pro občany: Proud hasicí látky musí směřovat vţdy na
hořící předmět, nikoli na plameny. Pozor na dostatečný odstup od poţáru a
také, aby při hašení nedošlo k přenesení plamenů na další místa. Při
hašení postupujeme vţdy odspoda nahoru. Nejsme-li v uzavřeném
prostoru, vţdy hasíme po větru!
Věděli jste ţe….hasicí přístroj má mnohem větší účinnost hašení
neţ obyčejná voda? Hasicí přístroj s 6 kg náplní prášku můţe mít minimální
dobu účinnosti 12 sekund. Vodou nesmíte nikdy hasit elektrická zařízení
pod napětím nebo hořící olej na pánvi! I kdyţ se vám poţár podaří
zvládnout, vţdy jej hasičskému záchrannému sboru oznamte! Po kaţdém
pouţití nechejte hasicí přístroj zkontrolovat odbornou firmou!
Chraňte sebe, své blízké a svůj domov v bezpečí. Nikdy nevíte, kdy
budete potřebovat pouţít hasicí přístroj.

Sportovní vyžití v Kytíně –TJ Sokol Kytín
Váţení občané, váţená sportovní společnosti Sokola Kytín.
Tímto bych Vám rád popřál vše nejlepší do nového roku,
hodně štěstí a hlavně hodně zdraví v letošním roce.
V následujícím příspěvku tohoto zpravodaje Vás seznámím
se sportovním programem na letošní rok.
1) Pod vedením organizace TJ Sokol Kytín proběhne kaţdý
měsíc výlet do přírody za krásami okolí Kytína.
2) Rádi bychom Vás pozvali na kaţdoroční slet čarodějnic,
který se uskuteční 30. 4. před zámkem v Mníšku pod Brdy. Zvány jsou také
všechny malé čarodějnice, které se zúčastní boje o titul Miss Čarodějnice
pro rok 2013. Zváni jsou i dospělí, pro které je připraven doprovodný
program.
3) Jako kaţdý rok proběhne na fotbalovém hřišti v Kytíně dětský den.
Datum akce bude upřesněno.
4) O letních prázdninách proběhne akce trampování po brdských lesích s
přespáním pod širým nebem. Tramping proběhne za účasti Brdského
Zálesáka.
5) Pro velký úspěch bude uspořádána druhá taneční zábava pod širým
nebem v termínu 6. 7. 2013.
6) V letošním roce jsme za přispění OÚ Kytín zrekonstruovali a oplotili malé
hřiště za bytovkou. I letos zde proběhne několik turnajů v nohejbale a
dalších míčových hrách.
7) Dne 14. 4. 2013 začíná jarní část fotbalové soutěţe sezóny 2012-2013.
Fotbalové fanoušky zveme k domácím zápasům.
Na závěr příspěvku chci informovat členy TJ Sokol Kytín o konání valné
hromady, na kterou jste srdečně zváni. Valná hromada se uskuteční dne
16. 3. 2013 v kabinách na hřišti.
Emil Járka, starosta TJ Sokol Kytín
foto archiv Brdského Zálesáka

Jakub Fila, vedoucí mladých hasičů SDH Kytín
foto archiv SDH Kytín a Jakub Hučín
17
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Poplatky za odvoz komunálního
odpadu
Pro rok 2013 je stanovena výše
poplatku za odpady na částku 550
Kč za trvale ţijící osobu v Kytíně,
resp. za chatu. Stejně jako
v minulém roce obdrţí kaţdá
domácnost s trvale bydlícími
obyvateli v Kytíně po zaplacení
poplatku od obecního úřadu
samolepku, kterou si vylepí na
popelnici (počet osob na jednu
vydanou známku jsou 3,
domácnosti s počtem osob vyšším
neţ 3 osoby mají nárok na adekvátní počet samolepek). Poplatek je splatný
jednorázově, a to nejpozději do 30. 6., nebo ve dvou stejných splátkách,
vţdy nejpozději do 30. 3. a do 30. 6. Cena poplatku pro osoby mladší 6 let,
starší 70 let a drţitele průkazu ZTP a ZTP-P je 400 Kč. Včas nezaplacené
nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků můţe obecní úřad
zvýšit aţ na trojnásobek.
Chataři, kteří v obci nejsou přihlášeni k trvalému pobytu a kromě
vyuţití sběrných kontejnerů mají zájem o zajištění odvozu popelnice
(přidělení nálepky pro rok 2013), musí kromě běţného poplatku za odvoz a
likvidaci odpadu s obcí uzavřít smlouvu na odvoz popelnic (cena této sluţby
je pro rok 2013 rovněţ 550 Kč).
Poplatky za vodné a stočné v roce 2013
3
Výše poplatku za vodné od 1. 1. 2013 je 27,80 Kč/m (bez DPH).
3
Výše poplatku za stočné od 1. 1. 2013 je 30 Kč/m (bez DPH).
Poplatek za psa
Majitel psa je povinen za kaţdého psa staršího 3 měsíců zaplatit kaţdý rok
poplatek ve výši 100 Kč (pokud je majitelem psa důchodce, který nemá
kromě důchodu další příjem, je výše poplatku 20 Kč), a to do 30. 1. 2013.
Pokud majitel získá psa během roku, či pes dovrší během roku věk 3
měsíců, je majitel povinen tuto skutečnost ohlásit a zaplatit poplatek.
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Prosíme, aby majitelé na obecní úřad nahlásili i skutečnost, jestliţe jim
povinnost platit poplatek za psa zanikla (úhyn, ztráta, prodej, darování psa).
Poplatky je moţné uhradit i bezhotovostně na účet obce:
0388058339/0800, nezapomeňte vţdy uvést variabilní symbol – číslo
popisné, nebo číslo evidenční domu. Pokud se nepodaří bezhotovostní
platbu identifikovat, bude zaslána zpět.
Při jakékoli nejasnosti je moţné se v úředních hodinách (st, pá, 16-18)
obrátit na účetní, paní Jitku Arnoldovou – tel.: 318 590 640, e-mail:
ucetni@kytin.eu, nebo na evidenci obyvatel, paní Markétu Šlégrovou – tel.:
318 590 640, e-mail: evidence@kytin.eu.
Obec Kytín děkuje paní Janě Zíkové za její dlouholetou práci pro obecní
úřad. Přejeme jí pevné zdraví a vše dobré v dalších letech!
Všechny srdečně zveme v sobotu 30. 3. od 15 hodin na tradiční kytínské
velikonoční trhy. Přijďte se setkat se sousedy, popovídat a ochutnat něco
dobrého.
Na svém zasedání 13. 12. 2012 odsouhlasili zastupitelé obce informativní
pojmenování kytínských komunikací za účelem zlepšení orientace v obci.
Mapka s odsouhlasenými názvy bude zveřejněna. Upozorňujeme občany,
ţe odsouhlasením těchto orientačních názvů nevzniká občanům povinnost
měnit občanské průkazy, či ohlašovat změnu v adrese např. zdravotní
pojišťovně, bance ani státním úřadům. Tyto názvy mají pouze orientační
charakter.
Na prosincovém zasedání zastupitelé projednávali i téma výstavby
mateřské školy v Kytíně. S výstavbou jednomyslně souhlasili a pověřili
starostu přípravou projektové dokumentace. Pokud bude celý proces
probíhat podle plánu, mohla by být školka postavena do konce tohoto roku.
Chtěli bychom upozornit majitele psů, aby zabránili jejich volnému pobíhání
po obci. V minulých měsících se několikrát stalo, ţe pobíhající psi
ohroţovali své okolí. Pokud by se takové případy opakovaly, bude nutné je
20
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řešit prostřednictvím odchytové sluţby na náklady majitele psa.
Prosíme nadále občany, aby neodhazovali do veřejné kanalizace textil,
hygienické potřeby, igelity, vlhčené hygienické ubrousky apod. Tyto
předměty se namotávají na čerpadla v čistírně odpadních vod a ničí je.
Prosíme, ukládejte odpad vţdy do příslušných kontejnerů - komunální
odpad do popelnice a tříděný odpad do barevných sběrných kontejnerů
(nápojové kartóny do kontejnerů na plasty). PET láhve a krabice
sešlápněte.
Obecní knihovna je k dispozici všem obyvatelům Kytína, a to v pondělí a
středu 7-17 hod., nebo po telefonické domluvě na tel.: 734 838 649.
Informujeme o dopravní zdravotní sluţbě, lékařské sluţbě první pomoci a
zdravotnické záchranné sluţbě, kterou poskytuje společnost TRANS
HOSPITAL Řevnice. Sluţba lékařské první pomoci v Řevnicích je
dosaţitelná na adrese: Mařákova 1080 (100 m od budovy školy a
tenisových kurtů). Provozní doba: pondělí-pátek 19:00-7:00, víkendy a
svátky nepřetrţitě, tel.: 257721777, SMS pro neslyšící: 602333737.
Zdravotnická záchranná sluţba je poskytována nepřetrţitě na tel.: 155,
dopravní zdravotní sluţba je poskytována rovněţ nepřetrţitě na tel.:
257721777.
Informujeme všechny zájemce, ţe kaţdé pondělí od 19 hodin je moţné si
přijít zacvičit jógu. Cvičení probíhá v prostorách Domova Kytín. Pro bliţší
informace můţete kontaktovat Lucii Přádovou (tel.: 776597743).
____
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V nové rubrice NÁŠ RÁDCE bychom vám rádi poskytli
několik praktických postřehů, které by vám mohly pomoci.

Jak vybrat co nejlepšího dodavatele
elektrické energie
1. Vysvětlení jednotlivých sloţek elektrické energie
Neregulované platby
Tyto platby stanovuje obchodník s el. energií (např.
ČEZ, PRE, EON,…). Jedná se o tzv. silovou elektřinu
a obsahuje poloţky:
- cena za odebranou megawatthodinu (MWh), můţe
se dělit na vysoký (VT) a nízký (NT) tarif dle příslušné
sazby (např. D25d, D56d,…)
- pevná cena za měsíc
Regulované platby za dopravu elektřiny
Platby stanovuje kaţdý rok Energetický regulační úřad a obsahují sloţky:
- měsíční plat za příkon – závisí na velikosti hl. jističe v ampérech. Platí se
měsíčně bez ohledu na odebrané mnoţství elektrické energie.
- cena za dopravenou megawatthodinu (MWh) můţe se dělit na vysoký (VT)
a nízký (NT) tarif dle příslušné sazby (např. D25d, D56d,…).
- cena za systémové sluţby
- cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů
- cena za činnost zúčtování operátora na trhu s elektřinou
Internetové odkazy
Nejdůvěryhodnějším dojmem působí přehledný ceník elektrické energie na
stránkách: http://www.tzb-info.cz/prehled-cen-elektricke-energie
Z těchto stránek je moţné se dostat na kalkulátor cen energií TZB – Info:
http://kalkulator.tzb-info.cz/cz/dodavka-elektricke-energie
Další kalkulátor cen energií je na: www.sfinance.cz. Firma Sfinance.cz je
zprostředkovatelem a při přechodu na vámi vybraného dodavatele zajistí na
základě plné moci veškerou administrativu.
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Náš rádce

Náš rádce

Příklad výpočtu roční platby za elektřinu
Odběrné místo: Distribuční sazba D25d – Akumulace 8, jistič 3x25A, roční
spotřeba elektřiny VT = 2,2 MWh, NT = 2,5 MWh (pro výpočet byl pouţit
ceník Skupiny ČEZ, produktová řada Comfort).

PREdistribuce, a.s. – území hl. města Prahy). Dále je potřeba dávat pozor
na dobu platnosti smlouvy a její podmínky.
Petr Smejkal

Nezapomeňte si včas pořídit zahradnické rukavice
Zima se pomalu, ale jistě blíţí ke svému
konci a zahrádkáře čeká opět spousta práce
na zahradě. Nezbytnou pomůckou jsou
zahradnické rukavice. Můţete je pořídit
například v hobbymarketu, např. v OBI v
Modřanech nebo na Příbrami, kde se
cenově pohybují v rozmezí 20 – 215 Kč.
Dosaţitelné jsou i v zahradnictvích (např.
zahradnictví v Mníšku naproti Penny
Marketu, kde je ale jejich výběr omezený). Pokud byste chtěli opravdu
kvalitní rukavice za přijatelnou cenu (od 30 Kč), můţete navštívit
specializovaný obchod v Mníšku v ulici Ke škole. Tento obchod funguje i
jako internetový obchod (www.lukagarden.cz, www.zahradaeden.cz) a
můţete si nechat rukavice zaslat aţ domů.
Alena Hájková

Recepty našich hospodyněk
Venku zima. Jak si ji trochu zpříjemnit a udělat si dobře? Zkuste si zlepšit
náladu některou z dobrot podle osvědčených receptů paní Marie Vojtové.

Na co si dát pozor
Při výpočtu roční platby je důleţité pouţít aktuální ceník pro daný region. U
některých firem je téměř nemoţné ho na internetových stránkách najít
(např. PRE uvádí pouze ceník pro distribuční soustavu provozovanou
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Koblihy
50 dkg hladké mouky, 3 dkg cukru, 3 dkg tuku, 3
ţloutky, 3 dkg droţdí, 3 lţíce rumu, asi ¼ l mléka,
citronová kůra
Tuk utřeme s cukrem, pak přidáme postupně ţloutky a
třeme do pěny. Mezitím si dáme zkynout kvásek
ze lţičky cukru, droţdí, 4 lţic mléka a 2 lţíce mouky. Kváskem zaděláme
připravenou ţloutkovou pěnu, přidáme mouku, rum a vše ostatní a
zpracujeme v hladké těsto. Těsto dáme kynout (asi ¾ hodiny) a pak děláme
koblihy. Těsto rozválíme válečkem. Na těstě si naznačíme koblihy hustě
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vedle sebe (vykrajovacím kolečkem, rádýlkem). Do poloviny naznačených
koleček dáme doprostřed zavařeninu. Druhou polovinu prázdných koleček
vykrojíme, poloţíme na kolečka se zavařeninou, okraje k sobě prstem
přitlačíme a koblihu vykrojíme. Necháme ještě kynout 20-30 minut. Poté
smaţíme v rozpáleném oleji. Jakmile dáme koblihy do oleje, nádobu
zakryjeme poklicí. Asi za 2-3 minuty nádobu odkryjeme, koblihy obrátíme a
smaţíme uţ odkryté po druhé straně. Usmaţené koblihy pocukrujeme.
Z uvedeného mnoţství vytvoříme asi 23-25 koblih.
Mařenčiny řezy
10 dkg Hery, 20 dkg moučkového cukru, 2 vejce, 30 dkg polohrubé mouky,
2 lţíce suché melty, 1 prášek do pečiva, citronová kůra nebo vanilkový cukr
Heru, moučkový cukr a vejce utřeme, přidáme zbytek surovin a upečeme
těsto.
Náplň: ¼ l mléka, 5 dkg polohrubé mouky, 15 dkg másla, 5 dkg
moučkového cukru, 1 lţíce rumu
Mléko s moukou uvaříme a spojíme se zbytkem surovin. Řezy namaţeme a
posypeme kokosem nebo ořechy.
____

Z kytínské kroniky
Jak to vypadalo a co se dělo v Kytíně před 70
lety v roce 1942
Dne 20. března 1942 v pátek byl z kostela p. Marie
z Kytína sňat zvon ve váze 69,5 kg, který byl v roce
1934 koupen a dne 3. června 1934 vysvěcen a dán
do kostela na věţ. Druhý den byl odevzdán na
Dobříš. Dne 28. května 1942 ve čtvrtek byl z kostela
sňat druhý zvon ve váze 239 kg, který byl stár skoro
600 let a byl chráněn památkovým úřadem. Také byl
odevzdán na Dobříš.
Po velkých vedrech, které trvaly přes 14 dní, snesla se dne 29.
května 1942 v pátek nad Kytínem odpoledne v půl druhé bouře
s krupobitím, která trvala přes hodinu. Po bouřce bylo viděti plno krup
všude, ţe je mohl hrabati hráběmi. Obilí bylo do země zatlučeno, jetel
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otlučen. Vše bylo přes polovici zničeno. O 6. hodině večerní přišla veliká
vichřice s průtrţí mračen a lijavcem, která trvala přes půl hodiny. Toto
odpoledne bylo jako o soudném dnu. Neb v obci Kytíně nepadaly, jak před
tím 2. a 3. července 1906. Stromy byly otlučeny od krup. Škoda byla
způsobena na ozimech, ţito a pšenice poškozeno 50 % aţ 70 % a na
jařinách, ječmen a oves 60 % aţ 75 % poškozeno.
Pak přišly zase vedra a dusno. Dne 6. a 7. června 1942 bylo takové
vedro a dusno, ţe není pamětníka. Dne 8. června 1942 na Medarda
v pondělí kolem 15. hodiny se snesly nad Kytínem černé mraky a byla velká
bouře s krupobitím. Tato bouře nadělala velké škody. Co nezničily kroupy
29. května t. r., to dodělaly kroupy a průtrţ mračen dne 8. června 1942.
Dne 4. září 1942 odvedlo gestapo manţele Jana a Marii Půdovi,
lesního správce v.v. bytem v Kytíně č.p. 1 – do koncentračního tábora. Dne
4. prosince 1942 odvedlo gestapo Josefa Mesteka, hostinského v Kytíně
č.p. 35, který se vrátil zpět 13. ledna 1943. Dne 9. prosince 1942 byl
četníkem odveden Jan Zíka, rolník a italský legionář v Kytíně č.p. 31, který
zemřel dne 23. 2. 1943 v Bohušovicích u Terezína.
Jak to vypadalo a co se dělo v Kytíně v prosinci 2012
Počasí: 5. 12. přišla zima, začalo sněţit, noční teploty klesají při vyjasnění
pod – 10°C. Sněţení pokračuje i v týdnu od 10. 12. a dochází ke sněhové
kalamitě.
1. 12. – historicky první vítání kytínských občánků, které proběhlo
v Domově Kytín, přivítáno bylo 12 dětí. Při této příleţitosti byla dětem
předána stříbrná mince se znakem Kytína a siluetou kytínského kostela.
Od 15:00 hodin se konaly kytínské vánoční trhy, kde se jiţ tradičně prodával
vánoční punč, adventní věnce a výrobky obyvatel Domova. Vystoupil
hudební krouţek Laguna Psáry, poté vystoupila část hudební skupiny
Kytínští kanci. Slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu byl přítomen pan
farář Jan Dlouhý. Na závěr trhů byl ohňostroj.
4. 12. byly zazděny původní dveře do obecní restaurace.
8. 12. se od 14:00 hodin konala v obecní restauraci mikulášská nadílka a
večer od 20:00 hodin mikulášská zábava pro dospělé, k poslechu a tanci
hráli Kytínští kanci.
V neděli 9. 12. proběhla zkouška na vánoční koncert u Bedřicha
Gregoriniho, který se bude konat v místním kostele.
16. 12. nás navštívil ministr zahraničních věcí a prezidentský kandidát ČR
pan Karel Schwarzenberg. Nejprve se zúčastnil mše svaté v místním
kostele a poté probíhala diskuse v obecní restauraci.
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