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Léto se přehouplo a se začátkem září přichází
i další číslo Kytínského zpravodaje. Jsem rád, že se
nám daří držet naší původní představy, že kytínský
občasník bude vycházet dvakrát do roka vždy na
začátku kalendářního roku a po letních prázdninách.
Je tak možné informovat vás, jeho čtenáře, o dění
v obci v uplynulém pololetí a nastínit plány v tom
následujícím. Tyto informace najdete napříč číslem
v jednotlivých článcích, tak jak o nich budou mluvit
starosta, zástupci hasičů, Sokola Kytín, myslivců, Domova Kytín a najdete
je i v úryvcích z obnovené kytínské kroniky.
Závěr léta byl v naší obci ve znamení velkých oslav 690 let od první
zmínky o Kytíně v listech Štěpána, který 24. 6. 1321 na tetínském hradě
vysadil německým právem zákupním vesnici trhovou Kytín spolu s dalšími
vesnicemi. Po 690 letech – v roce 2011 – dostal Kytín svůj vlastní oficiální
znak i podobu vlajky. A nový znak Kytína dává i novou podobu našemu
zpravodaji. Oslavy proběhly velkolepě, ale zároveň ve velmi klidném
a přátelském duchu. Kdo se zúčastnil, určitě nelitoval. Ostatně i k nim se
v tomto čísle ještě vrátíme.
Tak jako dnes stavíme na několik staletí trvající tradici naší obce,
dlužno podotknout, že i obnovený Kytínský zpravodaj již měl svého
předchůdce. Už v prosinci 2003 vyšlo první číslo Zpravodaje obce Kytín.
Další čísla pak vyšla 23. 3. 2004 a 5. 4. 2005. Znamená to, že číslo, které
držíte v ruce, je vlastně již páté v pořadí. Věříme, že se vám bude líbit a že
se nám bude dařit v budoucnosti rozšiřovat řady jeho přispěvatelů. Stále
platí, že své příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu obce:
obec@kytin.eu. Přeji vám příjemné čtení.
Za realizační tým Kytínského zpravodaje Jakub Hučín
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Co by chtěl čtenářům sdělit starosta
Milí spoluobčané,
nastala chvíle, kdy bych se rád zmínil o tom, jak se
nám dařilo dosáhnout vytýčených cílů. Plánovaná
brigáda ve prospěch obce se velmi zdařila a ještě
jednou velmi děkuji za vaši pomoc. Úprava zeleně
na místním hřbitově a příjezdu do obce také
proběhla dle našich možností a myslím, že je
k poznání. Co se týče řešení okolo místního
pomníku, tento úkol přetrvává, ale stále se na něm
pracuje. Údržba návsi a přilehlých prostranství se
daří na velmi slušné úrovni. Je to společné dílo a
chtěl bych zdůraznit, že spousta obyvatel nad rámec svých povinností velmi
pomáhá tuto laťku udržet či posunout výše, velmi vám za to děkuji.
Máme již svůj znak i prapor a obnovili jsme ikonu Kytína –
pověstnou studánku, a to také za pomoci mnohých z vás. Veřejné osvětlení
se také povedlo rozšířit a zlepšit ekonomiku provozu. Opravila se příjezdová
komunikace od Kaple až k obecnímu úřadu. V průběhu měsíce září dojde
k opravám na místních komunikacích. Prostor ukládky biologického odpadu
se také upravil. Průchodnost potrubí z horního rybníka byla obnovena,
zábrana a protipovodňové opatření kostela je vyřešeno. Jediné co zbývá, je
zbudování manipulačního dvora pro technické zázemí obce, zde se nám
termín z důvodu legislativních úkonů posunul, úkol stále trvá. Myslím, že
můžu konstatovat velmi slušné splnění vytýčených cílů a je jasně viditelný
posun společné vůle něco pro naší obec udělat či obětovat, díky vám všem.
Do konce roku 2011 zbývají ještě čtyři měsíce a nás ještě čeká
několik úkolů. Jeden z hlavních je výstavba schodiště a terasy u obecní
restaurace. Dále vyčištění několika šachet a kanálů dešťové kanalizace,
přičemž nejhorší stav je v Koutě. Letošní deštivý rok nám ukázal, kde jsou
hlavní problémy. Některá místa se budou muset obnovit, protože potrubí je
nefunkční. Tolik k materiálním záležitostem.
Rád bych také pár slov věnoval životu v naší obci. Snad se nám
společně podařilo vylepšit kulturní a společenský děj díky pořádaným
akcím. Měli jsme obrovské štěstí, že u všech událostí nám přálo počasí.
Zde bych znovu velmi poděkoval všem, kteří svou pomocí přispěli
k vytvoření krásných zážitků pro všechny občany. I při těchto zábavných
akcích je znatelná síla velkého celku lidí, kteří jsou ochotni něco pro ostatní
obětovat. Pro tyto obětavé lidi jsou odměnou rozesmáté tváře našich
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občanů a patří jim zaslouženě velký dík. Je opravdu velice motivující, když
člověk cítí, jak je naše společná práce prospěšná a má svoji váhu. Pevně
doufám, že i situace mezilidských vztahů v naší obci se bude zlepšovat
a nebudeme si navzájem život komplikovat či znepříjemňovat. Jsem
přesvědčen, že vždy je lepší společná domluva, než řešení některých
vzniklých problémů pomocí různých udání či anonymů. V jednom případě
došla situace až tak daleko, že bylo vyhrožováno dokonce újmou na zdraví.
Chci se velmi důrazně k tomuto vyjádřit – tento styl řešení hluboce odsuzuji
a pevně věřím, že i většina z nás. Pojďme si naopak život spíše
zpříjemňovat a vzájemně si pomáhat a vážit si jeden druhého. Slušnost
nikoho nic nestojí, ale je pravda že už není tak rozšířená jako dříve.
To je ode mne zatím vše, přeji vám krásný podzim, spokojený život a ať se
vám všem daří. Jaké si to zde uděláme - takové to budeme mít!!!!
Váš starosta Miloslav Holý
____

Představujeme vám hasičskou jednotku SDH Kytín
Rádi bychom vám představili jednotlivé členy zásahové jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Kytín. Jsou to zkušení hasiči, vesměs jsou členy SDH
řadu let. Řeknou vám i o tom, proč se stali členy SDH a něco o sobě.
Karel Konečný, velitel jednotky
Členem Sboru dobrovolných hasičů Kytín je od
roku 2002. "Na vojně jsem byl u hasičů, brácha
byl u hasičů, byla to taková vlastenecká
povinnost. Ale hlavně jsem i sám chtěl,“ shrnuje
svoji dosavadní hasičskou kariéru. V civilním
povolání je brusičem nástrojů.
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František Starec, velitel družstva, zástupce velitele
jednotky

Zdeněk Starec, strojník
Patří k mladší generaci hasičů, členem SDH Kytín je od
roku 2002. „Tehdy to bylo období, kdy se přihlašovali
noví členové, všichni se k hasičům zapisovali, zapsal
jsem se taky,“ říká o změnách ve sboru po roce 2000. V
civilním zaměstnání je řidičem z povolání.

Je členem SDH Kytín 39 let. "To už je dávno,"
vzpomíná na své začátky. "Pořád se jezdilo po
soutěžích, byla tam dobrá parta a bavilo nás to." Dnes
pracuje jako živnostník.

Jaroslav Čížkovský, hasič
Josef Strejček, velitel družstva
Patří ke stejné generaci hasičů, jako František Starec.
„V roce 1972, kdy jsem do SDH Kytín vstoupil, se
omlazovala družstva, hasiči se dávali dohromady, tak
jsem k nim také vstoupil,“ říká. Povoláním je strojní
zámečník.

Členem SDH Kytín je 20 let. „Vyrostl jsem v téhle
tradici, samo o sobě to patřilo k tradici na vesnici. A
kromě toho mě to u hasičů i bavilo...,“ shrnuje své
důvody. I on je řidič z povolání.

Zdeněk Černý, hasič
Karel Slepička, velitel družstva

U hasičů je od roku 2002. „Lákal mě tam kolektiv,
kamarádi. Chtěl jsem se nějak účastnit obecního dění a
tohle byla jedna z možností, jak se zapojit,“ říká o sobě.
Pracuje v České televizi jako servisní technik.

Členem SDH Kytín je 20 let. "K hasičům jsem chtěl," říká
o sobě. "Jako kluci jsme se chodili dívat na ty různé
hasičské soutěže a líbilo se nám to. U hasičů byli i
všichni z rodiny – táta, máma...“ Karel je vyhlášeným
řezníkem a uzenářem.

Ota Malý, hasič
Jaroslav Cihelka, technik služby
Je členem kytínských hasičů od roku 1972. „U mě byla
tím hlavním důvodem tradice, proč jsem se rozhodl
vstoupit k hasičům,“ říká o tom, co ho k SDH přivedlo.
V profesním životě pracuje jako kovoobráběč.
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Členem je přes 30 let. „Chtěl jsem být nějak
prospěšný,“ říká. Pracuje také jako technik.
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Miloslav Holý, hasič
Je členem hasičů od roku 1982. „Hasiči byli vždycky
takový významný prvek v obci, je to vlastně jediný
spolek zajišťující bezpečnost. A u nás to byla i taková
rodinná tradice, otec je také u hasičů,“ vysvětluje. Ve
své osobě starosty propojuje navíc hasiče s místní
správou obce.

Alena Slepičková, hasič
Členkou SDH je od roku 2002. „Byla jsem se
jednou podívat na hasičské soutěži a zaujalo mě
to,“ říká o svém vstupu do SDH. Pracuje jako
hostinská v hostinci na kytínské návsi.

Jana Vacířová, hasič
I ona je členkou hasičského sboru v Kytíně od roku
2002. „Je to aspoň nějaký spolek v obci. Hodně se
podílejí na pořádání různých kulturních akcí, takováhle
všestrannost se mi líbila. I u nás to byla rodinná
tradice, u hasičů byl můj praděda,“ říká o sobě.
Pracuje jako zdravotní laborantka.

____
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Oslavy jubilea obce v sobotu 20. 8. 2011
Člověk by netušil, jaká všechna zákoutí
mohou v malé vesnici, jakou je Kytín,
posloužit při takových oslavách a co
všechno je možné vymyslet. A tak ten, kdo
vyrazil na 690. výročí oslav obce, si ji také
zevrubně prošel. K navštívení byly dětské
atrakce za kostelem, ale i u dolního rybníka,
na dětském hřišťátku za Domovem Kytín (v
němž zároveň probíhal den otevřených
dveří) i v jeho prvním patře, dvůr plný
veteránů ve firmě CAG, ukázky techniky v
hasičské zbrojnici, prohlídka kronik a
dobových dokumentů na obecním úřadě,
varhanní koncert v kostele, u něhož byla i
odhalena obnovená historická studánka, jež
dala podle legendy obci jméno, ukázka
hasičského zásahu s použitím historické
stříkačky a v dobových uniformách u horního rybníka a samozřejmě střed
všeho dění před obecním úřadem, kde pochodovaly mažoretky, hráli
muzikanti a které na konci dne ozářil
ohňostroj.
V posledních dnech před oslavami
nebylo jednoduché starostu zastihnout,
právě on dával dohromady většinu z toho,
co jejich návštěvníci mohli zažít (a za to mu
patří velký dík). Největší starosti mu dělalo
počasí, které bylo těsně před 20. srpnem
jako na houpačce. Ale meteorologové
nakonec organizátory uklidnili a skutečně
lepší počasí snad ani nemohlo být – celý
den bylo azurové nebe a příjemné teplo
kolem 25 stupňů.
V sobotu od časného rána pobíhali
po návsi dobrovolníci a dokončovali
přípravy – stavěly se stany pro muzikanty i
stánky s občerstvením, připravovaly
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se jednotlivé
atrakce a od 10
hodin začal
dětský program –
lukostřelba,
malování na sklo,
malování na
obličej, skákací
velryba, cukrová
vata, trampolína,
kroket, lanové
překážky i dětská
dráha zručnosti.
Začátek
neukazoval na
nijak závratnou
účast, ale během jedné hodiny se náves pomalu zaplnila a před jedenáctou
už hasiče v historických uniformách a na historické stříkačce doprovázela k
cvičnému zásahu početná skupina účastníků oslav.
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Další a hlavní bod programu zahájený vystoupením mažoretek, po
němž následovalo položení kytice k pomníku padlých, slavnostní projev
starosty, žehnání obecní vlajky i obrázku u obnovené studánky a předávání
pamětních listů, začínal až ve 13 hodin. Všichni tak měli mezitím dost času
navštívit výstavu dokumentů na obecním úřadě, mohli se nechat svézt v
některém z veteránů, anebo si vlastnoručně vyrazit pamětní minci v
Kovárně pro
radost. Ani na
oběd nebylo třeba
odcházet, vyběr
dobrot byl u
stánků dostatečný.
Úderem 13.
hodiny
vpochodovaly za
potlesku
obecenstva na
prostranství před
obecním
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část programu přichystali Kytínští Kytínským. A to pomohlo vytvořit
skutečně jedinečnou atmosféru. Troufám si tvrdit, že díky ní mohli všichni
toto setkání s druhými prožít a posílilo se i pouto obyvatel Kytína k jejich
vlastní obci. A tvrzení, že z oslav bude Kytín žít ještě dlouho, má tak určitě
své opodstatnění.
Jakub Hučín
____

Co znamená nový kytínský znak
„Ve stříbrném štítě pod zvýšeným zeleno-stříbrným hrotem z modré
snížené vlnité paty vyrůstající kytice tří červených růží se zlatými
semeníky a zelenými stonky s listy.“
úřadem mažoretky z Prahy. Jejich úsměv nebyl jen součástí vystoupení. Jak
jedna z nich po vystoupení prozradila, už dlouho nezažily tak srdečnou
atmosféru jako na oslavách v Kytíně. Položení kytice u pomníku, žehnání
vlajky a obrázku u studánky panem farářem Janem Dlouhým z Mníšku pod
Brdy, stejně tak jako všechny projevy a předávání pamětních listů proběhly
důstojně. Celý blok zakončily znovu mažoretky.
Poté se už každý znovu řídil svým vlastním gustem – někteří se
odebrali do kostela, kde od 14 hodin probíhal varhanní koncert v podání
historika a etnologa Pavla Beneše, jiní zůstali na návsi a poslouchali
Staropražské heligonkáře, anebo pokračovali v pouti po jednotlivých
místech, na nichž probíhaly oslavy. Na muzikantském pódiu se během
odpoledne a večera vystřídaly ještě Holokrci se svým country mixem a
Žakeři, kteří doprovázeli večerní zábavu pod širým nebem. Není možné
zapomenout na odpolední soutěž Týmová lyže, v níž se na tandemových –
týmových lyžích střetlo družstvo hasičů s družstvem místní mládeže. A
vítězství kytínské mládeže se stalo dobrým vkladem do budoucnosti obce.
Po 22. hodině potom oslavy zakončil ohňostroj.
Ti, kdo se zúčastnili, asi budou souhlasit, že oslavy 690 výročí obce
nebyly dalším prázdným komerčně laděným jucháním, jakých je kolem nás
nespočet, ale především setkáním lidí, kteří zde žijí. Už i proto, že velkou
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Dle Jana Tejkala, odborníka na heraldiku, který je autorem znaku a vlajky
Kytína, nepotvrdil archivní průzkum existenci vlastního obecního
obrazového pečetního znamení obce Kytín. Všechny archivní fondy
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odkazují pouze na otisky vrchnostenské pečeti panství Mníšek, k němuž
Kytín dříve náležel. Pro Kytín proto bylo třeba vytvořit úplně nový znak obce
s využitím alternativního výběru znakových figur. „Neukazuje-li se jako
možné heraldizovat staré předheraldické obrazové znamení obce, znak
obce lze vytvořit prostřednictvím kombinace znakových figur vyjadřujících
motivy z historie a geografie obce, nebo takzvané mluvící znamení obce, to
znamená symbol vyjadřující název obce,“ říká Jan Tejkal.
Jedním z takových mluvících znamení je kytice růží, což zřetelně
vyjadřuje název obce. „V literatuře se název obce Kytín odvozuje od
staročeského slova kyta, což znamená hrozen nebo svazek,“ pokračuje Jan
Tejkal. „ Z tohoto staročeského slova se pak, jak se zdá, odvozuje dnešní
hovorové slovo kytka, nebo spisovné kytice. Kyta přitom v heraldice patřila k
velmi častým figurám, zejména v podobě takzvaného klenotu připevněného
na rytířskou přilbu. V heraldické literatuře se kyta, zvaná někdy též kytka,
popisuje například jako chochol na přilbici z peří nebo květin, podobný
kytici, nebo jako chochol z pavích per nebo květů poskládaných za způsob
vějíře. Většinou se tedy jednalo o jakousi ozdobu či doplněk erbovních figur
ve štítě a jako samostatná figura ve znaku se kyta vyskytovala a vyskytuje
vzácně.“
Podle legendy souvisel název obce se zázračným uzdravením
vodou ze studánky, po němž se k místnímu kostelu začaly konat mariánské
poutě. Proto mají květy kytice v novém erbu obce podobu růží, ty totiž
představují typický mariánský atribut. Zároveň tak symbolizují zasvěcení
kostela Panně Marii Nanebevzaté a připomínají i blízkost Malé Svaté Hory s
mariánskou kaplí.
Vlnitá pata erbu v modré barvě symbolizuje pramen léčivé vody –
místní studánku u kostela, což opět zdůrazňuje legendu o vzniku názvu
obce. V horní části znaku se nachází zeleno-stříbrné dělení hrotem. Tento
hrot symbolizuje umístění Kytína v kopcovité a zalesněné krajině Brd,
zároveň je to symbol věže mariánského kostela i domovního štítu, tedy
domova. Barvy modrá, stříbrná, zelená, zlatá, jež jsou v erbu Kytína použity,
symbolizují barvy venkovské krajiny – lesy, louky, potoky i širé nebe.

Slovo předsedy Sokola Kytín

Jakub Hučín za použití materiálů Jana Tejkala

a volné pobíhání psů v honitbě

____
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Vážení občané, vážená sportovní společnosti Sokola Kytín, tímto bych vás
rád seznámil s aktivitami fotbalového oddílu a oddílu SPV (Sport pro
všechny) v prvním pololetí letošního roku. Oddíl kopané se v sezóně 20102011 umístil na 7. místě 4. třídy skupiny „B“ mezi 13 mužstvy. Pro podzimní
část soutěže posílil kádr mužstva o 4 nové hráče. Rozpis podzimní soutěže
se nachází na internetových stránkách ČMFS, kde jsou též odehrané
zápasy našeho oddílu. Tímto bych chtěl co nejsrdečněji pozvat fanoušky na
podzimní část soutěže.
V letošním roce se v dobrém sportovním duchu rozšířila činnost
SPV. Tento oddíl v letošním roce zajišťuje cvičení pro ženy v místnosti
obecního úřadu. V podzimním období chce zorganizovat práci s dětmi, a to
přípravku na fotbal. Tento oddíl se schází každou středu na hřišti pod
lesem. Při obecní brigádě 23. 7. 2011 jsme upravili též hřiště za bytovkou,
kde by se mohl aktivně provozovat nohejbal a další míčové hry. Dalším
nápadem v tomto oddíle je uskutečnit několik cykloturistických akcí. Kdo
bude mít o tyto nápady zájem, nechť se přihlásí na výbor Sokola, každý
další nápad je vítán. Po úpravě hřiště jsme již odehráli turnaj v nohejbalu za
účasti 8 družstev, další akce jsou plánovány na kytínské posvícení. V tomto
sportovním článku v kytínském zpravodaji chceme veřejně poděkovat za
pamětní list, který jsme obdrželi při oslavách 690 let obce Kytín od
zastupitelů obecního úřadu pro SK Sokol Kytín.
Na závěr tohoto příspěvku chci požádat všechny spoluobčany
o další spolupráci s SK Sokol Kytín.
Emil Járka, předseda Sokola Kytín
____

Ještě k červnu, měsíci myslivosti a ochrany přírody
Nastupující obnova života v přírodě, rašení a
kvetení rostlin, probíhající tok ptáků a kladení
mláďat, to všechno jsou projevy, které naplňují
duši myslivce pocitem
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uspokojení nad tím, že jeho práce pro
přírodu není zbytečná, ale naopak záslužná
činnost vedoucí k zachování všech
nenahraditelných funkcí životního prostředí.
Není jistě pro žádného neznámou, že
porušení kterékoliv ze složek ekosystému
může vést k jeho celkovému zhroucení a
jestliže tedy člověk svojí civilizační činností
mění tyto podmínky, zcela zákonitě je
povinností opět člověka vykonat všechno proto, aby ekosystém na naší
planetě byl i nadále životaschopný. A právě zde musí myslivec spatřovat
hlavní smysl svojí činnosti.
S nástupem nového života v přírodě musí každý z nás myslivců
zaměřit proto svoji činnost především na ochranu, pečovat o klid v přírodě,
bojovat proti ztrátám na mladé zvěři, zlepšovat životní prostředí zvěře, jeho
úkrytové a vyživovací schopnosti, neboť tímto významně zlepšíme životní
prostředí i sami sobě. V letní době musíme myslet na dostatečné
zabezpečení zvěře v době strádání, připravit si dostatek krmiva, a to nejen
v dostatečném objemu, ale i v rozmanitém sortimentu a především v řádné
kvalitě, abychom namísto pomoci zvěři nakonec jí neškodili.
Musíme se snažit napravovat promyšlenými systémy negativní jevy,
je zapotřebí si však uvědomit, že i ty sebelepší plány, zákony a nařízení se
mohou uplatnit jedině tehdy, budou-li dodržovány. Právě v období měsíce
myslivosti se vraťme k povinnostem myslivce vůči přírodě, zanechme
spekulací coby - kdyby, a přemýšlejme především o tom, co uděláme pro
přírodu, tím i pro zvěř a sami pro sebe. Dlouhodobě utvářené a věkem
vycizelované myslivecké tradice nám dávají dostatek námětů k tomu, aby
naše myslivecká činnost byla bohatá a prospěšná.
Čas přelomu jara a léta je obdobím zrození
nového života v přírodě. V červnu nastává čas
rodičovské péče o nové potomstvo. Tento věčný
koloběh probíhá na zeměkouli nepřetržitě od vzniku
života na zemi. Člověk svou činností svět přetváří,
podmaňuje si čím dál tím více přírodu, ale zároveň
působí svou činností i negativně na své životní
prostředí.
Myslivci, více než kdo jiný, si uvědomují
vzájemné souvislosti a důsledky civilizačních faktorů v přírodě, a proto
všemi prostředky usměrňují svoji činnost na ochranu přírody a životního
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prostředí. Tak jako každým rokem i letos budou myslivci propagovat svou
činnost. Ve všech propagačních akcích můžeme s klidným svědomím
ukázat veřejnosti, že myslivost nebyla a není vždy jen lov zvěře. Ale je to
především péče o zvěř a velká snaha o zachování přírodního prostředí
zvěře.
V červnu většina spárkaté zvěře klade
mláďata, objevují se druhé vrhy zajíců, bažanti a
koroptve vodí kuřátka. Na této mladé zvěři
dovedou udělat citelné škody jak toulaví psi a
kočky, tak dravá zvěř, ať srstnatá, nebo pernatá.
Proto každý myslivec musí dbát na to, aby
v honitbě byl co největší klid a intenzivně se
věnovat ochraně myslivosti. Největšími takovými predátory jsou černá zvěř,
toulaví psi a kočky a ze škodlivé zvěře pak liška a kuna. Nejhorší jsou
toulaví psi, kteří loví zvěř ve směčce. Proti nim nemají právě narozená
mláďata žádnou šanci na přežití. I když se jim podaří krátkou dobu unikat,
dostanou většinou silný zápal plic a nepřežijí. O zachování klidu a pořádku
v naší honitbě pečují všichni členové našeho mysliveckého sdružení spolu
s dvoučlennou mysliveckou stráží a mysliveckým hospodářem. Odlovu
škodlivé zvěře zvláště lišek se věnují všichni členové. V uplynulém
mysliveckém roce 2010/2011 se v tomto směru nejvíce dařilo našemu
členovi panu Jindřichovi Bárovi. Za to mu patří dík a veřejné poděkování.
Ještě jednou bych se rád vrátil na téma volně se pohybujících
toulavých psů a koček. Nejen že působí značné škody na lovné zvěři, ale je
značné nebezpečí nákazy prašivinou, která je přenosná i na člověka. Tato
nákaza byla zjištěna v mnoha případech u ulovených lišek a kuny a
v několika případech už i na odlovených kusech černé zvěře. Již v minulosti
jsme na toto upozorňovali a nebyli jsme vyslyšeni. Naopak bylo nám
anonymem vyhrožováno, že na nás bude podáno trestní oznámení
z důvodu šíření poplašné zprávy.
Tímto příspěvkem se obracíme na všechny občany a zvláště pak
pejskaře, aby nenechávali volně pobíhat po honebních pozemcích své
mazlíčky a při pohybu v honitbě je měli na vodítku. Myslivecká stráž a
myslivecký hospodář mají za povinnost toto kontrolovat a na toto
upozorňovat.
Jaroslav Brabenec, předseda Mysliveckého sdružení Kytín pod Brdy
____
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Chystáme se více otevřít
říká ředitelka Domova Kytín, paní
Miloslava Vlková, které se ptal
Jakub Hučín
Jaký byl váš první pocit, když jste
se dozvěděla, že jste se stala
novou ředitelkou Domova Kytín?
Co se vám honilo v té chvíli
hlavou?
Domov Kytín znám dlouhé roky.
Byla jsem dokonce na
slavnostním otevření. Měla jsem
zde umístěny svoje občany, za
kterými jsem pravidelně jezdila
jako starostka obce Štěchovice.
Tento Domov tudíž nebyl
neznámý. Informace o
mé instalaci do pozice ředitele mě
nezaskočila, protože několik roků
se otevřeně hovořilo o tom, že
bývalá ředitelka je v důchodovém věku a bude nahrazena někým novým v
produktivním věku.
Znala jste předtím Kytín? Co vás překvapilo, když jste do Kytína přišla?
Jak jsem již sdělila, Domov Kytín jsem znala. Překvapení, a velmi milé,
bylo setkání s panem starostou, který za obec dýchá.
Máte zkušenosti z komunální politiky, byla jste starostkou Štěchovic.
Jak vám tyto zkušenosti pomáhají při vaší současné práci?
V komunále musíte znát snad všechno a stále jste nucen se učit novým
věcem, takže dobrá průprava i pro ředitelku domova seniorů.
Jaké máte v nejbližší době s Domovem Kytín plány?
Plány mám, ale jsou omezeny rozpočtem zařízení. To nejdůležitější je
nutná úspora v energiích. Připravuji změnu topného systému stávajícího na
tepelná čerpadla, rekonstrukci si žádá i lůžkové oddělení a i modernizace
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stávající vývařovny. Rovněž se chystáme více se otevřít a hodláme od
příštího roku, pokud to dobře dopadne, začít poskytovat terénní
pečovatelskou službu, aktivizační služby a sociálně terapeutické služby pro
naše starší spoluobčany nejen v DD Kytín. Zázemí máme a je škoda je
užívat jen v rozsahu smluv s našimi klienty Domova.
Mnozí obyvatelé Domova by rádi více propojili život obyvatel obce
s životem obyvatel Domova. Co by pro to, podle vás, mohli udělat
právě obyvatelé Kytína?
Žijeme v jedné obci a měli bychom se nejen zdravit při setkání, ale umět
si spolu sednout a povídat si nebo spolu trávit hezké chvíle při
koncertech, které tu pořádáme. Hodně se můžeme přiučit u našich, jak jim
rádá říkávám, „šikovných ručiček“.

____

Informace
obecního úřadu
Upozorňujeme, že někteří obyvatelé
Kytína a chataři stále neuhradili
poplatek za odpady. Pokud
poplatek neprodleně neuhradí,
předá obec pohledávku k vymáhání
právníkovi. V takovém případě bude
dlužník povinen uhradit pětinásobek
dlužné částky, tedy 2.500 Kč za
osobu, respektive chatu místo
původních 500 Kč.
Informujeme obyvatele Kytína i rekreanty, že podzimní termín svozu
nebezpečných odpadů bude 15. 10. Hodina bude ještě upřesněna
(zpravidla bývá mezi 11 a 12 hod.).
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Na podnět zastupitelstva obce se budou v nejbližších měsících řešit
komunikace obce včetně pojmenování ulic. Občané mohou své připomínky
zasílat prostřednictvím e-mailu (obec@kytin.eu) nebo je uvést v diskusním
fóru na internetových stránkách obce nebo se obrátit osobně na starostu
nebo na místostarostu pana Šlégra, který byl zastupitelstvem určen jako
koordinátor pracovní komise pro komunikace.
K problematice pojmenování ulic uvádíme pro inspiraci úryvek
z wikipedie týkající se zásad označování ulic v obci.
Označování ulic
9. ledna 1925 pražská městská rada schválila šest zásad pro
pojmenovávání:
• preference tradičních původních názvů
• preference názvů podle povahy místa
• pro nové ulice vzniklé po roce 1918 je možno použít vlastenecky
zaměřené názvy
• respektování ucelených místních názvoslovných soustav
• výjimečně možno pojmenovat ulici podle osoby, která v místě žila,
avšak zásadně ne podle dosud žijící osoby
• v ostatních případech se měly volit názvy podle zemí, krajů, míst,
řek, hor atd., pokud možno v části města ležící ve směru
skutečného umístění této lokality
Od roku 1991 přibyla například zásada nepojmenovávat podle politických
stran, hnutí a pojmů a podle institucí, organizací, spolků či firem, pokud
působily po roce 1945 nebo působí dosud. V téže obci se nemá tentýž
název vyskytovat vícekrát. Obdobná pravidla jsou uznávána i v jiných
městech. V některých obcích se nebrání ani názvům voleným s humorem či
nadsázkou, například v Humpolci mají Hliníkovu ulici podle svého
nejznámějšího, avšak fiktivního přistěhovalce. Pražská Místopisná komise
dbá na serióznost a nedoporučila například pro nový obytný celek v
Hrnčířích sadu názvů na náměty knih o Harry Potterovi. Kromě místních
soustav inspirovaných geograficky, vlastenecky apod. stojí za zmínku
soustava ulic pojmenovaných podle rostlin a květin na Zahradním
Městě (1934) a „racionální“ systém na Spořilově (1928–1931, např. Jižní I–
XVII, Severozápadní I–VI atd.), obojí v katastrálním území Záběhlice v
Praze. O názvech ulic a dalších veřejných prostranství rozhoduje obec v
samostatné působnosti.
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Důležité informace a kontaktní místa pro občany:
Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Kytín
Kytín 65
252 10
tel./fax: 318 590 640
e-mail: obec@kytin.eu
www.kytin.eu
IČO:00640794
Bank. spoj.: KB Dobříš č.ú. 36527111/0100
Úřední hodiny obecního úřadu:
Středa, pátek: 16.00 - 18.00 hod.
Úřední hodiny starosty:
pondělí, středa: 15:00-18:00 hod.
Důležité telefony:
Starosta obce (Miloslav Holý): 607 570 088
Místostarostové – v případě nepřítomnosti starosty
Jakub Hučín: 777 222 080
Jaroslav Šlégr: 732 728 923
Matrika – MÚ Mníšek pod Brdy (Miluše Balíková): 318 541 917
Stavební úřad MÚ Mníšek p. B. (Jakub Kasl): 318 541 936
Hasičská jednotka Sboru dobrovolných hasičů Kytín:
Velitel jednotky (Karel Konečný): 723 679 266
Zástupce velitele jednotky (František Starec): 721 285 423
Profesionální hasičský záchranný sbor: 150
Policie ČR – tísňové volání: 158
Policie ČR, obvodní oddělení Mníšek pod Brdy: 974 882 720
Zdravotní záchranná služba – 155
Linka tísňového volání: 112
Elektrický proud – poruchy (ČEZ, poruchová linka): 840 850 860
Likvidace odpadu - Rumpold s.r.o. (dispečink): 312 658 057
Vodovody a kanalizace - VaK Beroun: 800 100 663
____
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Co napsali občané Kytína

Autentický výňatek z textu Obecní kronika obce Kytín díl II.:

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem občanům a chatařům Kytína,
kteří svým podpisem nominovali našeho pana starostu Miloslava Holého do
"Soutěže Era Starosta roku", kterou vypsala Nadace Via a Poštovní
spořitelna. S velkou radostí a obdivem vám mohu sdělit, že nás bylo celkem
280 občanů, kteří na důkaz podpory připojili své podpisy. Vyhlášení vítěze a
slavnostní předání cen se uskuteční ve druhé polovině listopadu.
O průběhu a výsledku soutěže vás budu informovat.

Počasí květen 1960:
Dne 17. května 1960, po velkém vedru (28 stupňů tepla), se snesla nad
Kytínem bouřka kolem 16. hodiny, a to průtrž mračen s krupobitím. Napadlo
tolik krup, že je mohl hráběmi hrabati a spadlo tolik vody, že v Kytíně bylo
jezero. Tato bouře trvala přes hodinu. Žito bylo potlučeno, dle odhadu na
50 %, řepka na 90 % a brambory nad Bárovic byly odplaveny, a to
z 1 ha byla odplavena zem, hnůj, brambory a ostatní byly zatlučeny do
země. 18. května velké vedro a dusno (28-30 stupňů tepla). Dne 19. května
1960 dusno a vedro. Okolo 14. hodiny se snesla nad Kytínem bouřka s
krupobitím. Kroupy padaly skoro půl hodiny nasucho a padaly tak velké, že
to rozbíjelo tašky a okna, stromy otlučené, vše zničeno...

Olga Součková
____

Z kytínské kroniky
Slovo kronikáře
Nabídku jmenování kronikáře od ledna 2011,
jsem přijala jako výzvu a poslání, neboť se
domnívám, že kronika obce je letopisecké dílo,
zachycující zprávy o důležitých a
pamětihodných událostech v obci pro informaci
i poučení budoucím generacím. Neboť stále
platí: Vox audita perit, littera scripta manet
(Pomíjí slyšený hlas, trvá napsané slovo).

Výňatek z textu Obecní kroniky díl III.:
Počasí květen 2011:
Začátkem května bylo zataženo, občas déšť nebo přeháňky, denní teploty
5/9°C. 3. května v Krkonoších napadlo 30 cm sněhu a ochladilo se na 0°C.
V ranních hodinách 4. a 5. května klesly teploty až k -6°C, což mělo za
následek, že hodně lidem v Kytíně pomrzly meruňky, ořešáky, květiny a
dokonce i zelenina ve sklenících. Je zřejmé, že „ledoví muži" přišli letos o
několik dnů dříve. Od druhé květnové dekády přišlo krásné slunečné
počasí, teploty nešly pod letních 25 stupňů, ale večer a v noci byly silné
bouřky a déšť. Koncem měsíce se ochladilo na 8/19°C.
Nabízím všem spoluobčanům, pokud mají zájem, aby mi posílali své
příspěvky do kroniky na email: olga.souckova@centrum.cz.
Děkuji a zdravím
Olga Součková

Bohužel Kronika obce Kytín díl I. je nenávratně
ztracena. Dochovala se Kronika díl II., která zachycuje období od roku 1959
do roku 1990 a sepsána byla z velké části kronikářem Václavem Safínem.
Při čtení této kroniky je zřejmé, že v popisované době bylo pro všechny
velice důležité počasí a proto jej kronikář každý den zaznamenával.
Převážná část obyvatel Kytína pracovala v zemědělství v JZD (později
státní statek) a na svých záhumencích.
21

22

