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Vydávání obecních periodik, aneb Kdo
a proč dělá zpravodaj?
V listopadu jsem se zúčastnila setkání
vydavatelů radničních periodik, které
pořádalo město Černošice ve spolupráci
s Mníškem pod Brdy. Za bohaté účasti
zástupců nejen středočeských obcí jsme
se dozvěděli spoustu zajímavých
informací ohledně vydávání obecních
tiskovin. Ačkoliv celá řada z nich byla
užitečná spíše pro velké obce, které
vydávají své periodikum častěji a ve
větším rozsahu a v jejichž čele proti sobě
stojí politická hnutí, jež se o obsah musí podělit s opozicí, i tak zde zazněly
informace aktuální i pro nás. K čemu vlastně Zpravodaj máme a jak ho co
nejlépe využívat? Přináším několik zajímavostí a zásadnějších bodů, které
je dobré vědět.
Zpravodaj není nástroj zastupitelstva, jehož prostřednictvím vás
má ubezpečovat o tom, jak skvěle funguje a co všechno pro vás, občany,
dělá. Ani by se tedy nemělo předpokládat, že se o jeho vydání
automaticky budou starat zastupitelé. Obecní periodikum musí podle
novelizovaného tiskového zákona poskytovat objektivní a vyvážené
informace a poskytovat zastupitelům přiměřený prostor. Objektivita
znamená především tři věci: správnost a přesnost informací (pokud
v něčím příspěvku budou nesprávné informace, je třeba je dodatkem uvést
na pravou míru), transparentnost údajů (uvedení zdrojů) a věcnost
(absence vlastního hodnocení – kromě komentáře). Vyváženost pak
neznamená, že každý má mít stejný prostor, ale pokud je například
v zastupitelstvu poměr sil jednotlivých stran 7:2, pak je v pořádku i prostor
ve zpravodaji mít ve stejném poměru. Důležité je, aby každá ze stran určitý
prostor dostala.
Obsahem by měla být jak inzerce (vzhledem k tomu, že ji obce
využívají k pokrytí nákladů na vydávání periodika, je obvyklé prodat cca
25% plochy), tak kulturně – společenský servis (který nevypovídá o
činnosti radnice) i politický obsah (co se děje na radnici, co by se mohlo
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udělat apod.). Prostor ale musí dostat i alternativní politická sdělení –
správný poměr zastoupení jednotlivých subjektů se hodnotí kritériem IRON
(Index různosti a objektivity názorů).
Obsah zpravodaje má tvořit redakce a na správnost poměrů by
měla dohlížet redakční rada. Redakce má být nezávislá a měla by být
složená z profesionálních redaktorů, dobrovolníků i zastupitelů. Redakční
rada je kontrolním nástrojem, podobně jako Rada ČT, a žádný redaktor
nesmí být jejím členem. Měla by být složena ze zastupitelů (kromě starosty
a místostarostů) a občanů.
To je v našich podmínkách nereálné, nicméně co je důležité, souvisí
se samotným významem vydávání obecního periodika. Jaké informace
vlastně má přinášet? Od koho komu?
 radnice – občan
 občan – radnice
 občan – ostatní občané
Periodikum může být pojato dvojím způsobem: editorsky nebo
redakčně. Editorsky znamená, že příspěvky přijdou z různých zdrojů (= od
vás všech) a někdo je pouze korektorsky upraví a poskládá dohromady.
Redakční pojetí pak představuje skutečnou tvorbu vlastních článků
redaktory (zpravidla placenými), namixovanými s názory radnice i
alternativními názory.
Nezávislost redakčního hodnocení, například vlastní hodnocení,
že některý ze záměrů radnice zčásti nevyšel, je zcela v pořádku a má to
obsahem periodika být. Názorově pestré složení redakce přispívá

k objektivitě a vyváženosti. Ze zákona mají nárok na otištění svého
příspěvku ve lhůtě 3 měsíců pouze zastupitelé, jakýkoliv jiný příspěvek
může být odmítnut či publikován náhradní formou, např. na webových
stránkách obce. V rámci přiměřeného prostoru je také zcela v pořádku
příspěvky krátit (a umístit zbytek či celé znění na web).
Pokud občan přinese redakci příspěvek, který se někoho osobně
dotýká a daná osoba by mohla klesnout v očích ostatních, je povinností
redakce jej odmítnout a nezveřejnit. Autor totiž dehonestuje jiného
občana pouze v očích redaktora, ale pokud se to vydá, pak tuto informaci
redaktor šíří v očích všech občanů. Odpovědnost by v případě soudního
sporu dotčeného občana padala na stranu redakce. Vydavatel totiž
odpovídá za veškerý obsah s výjimkou inzerce a reklamy (zde je jeho
povinností dle §15 odmítnout příspěvky v rozporu s legislativou či dobrými
mravy).
Pokud příspěvek občana nějakým způsobem zpochybňuje činnost
radnice, je korektní a správné, aby radnice na takový příspěvek ihned
reagovala. Jde o případy, kdy by zveřejnění příspěvku bez reakce vedlo ke
vzniku fámy.
Sporná bývá hranice oprávněných zásahů redakce do konkrétních
příspěvků. Jazykové a drobné stylistické úpravy jsou v pořádku, někdy je
problém s jistými ostřejšími formulacemi, které má redakce tendenci zmírnit.
Zde opět platí pravidlo, že vydavatel odpovídá za vše, co zveřejňuje. Nesmí
zkrátka zveřejnit to, co už je příliš. Řešením totiž není obligátní věta „za
obsah textu ručí autor“. To funguje pouze u článků, které jsou jasně
označeny jako komentář a které obnáší názor autora a čtenář to i očekává.
Pokud ale článek má obsahovat nějakou skutkovou informaci, pak ji
redaktor jako nepodloženou nesmí otisknout, nepřinese-li k ní autor zároveň
i důkaz, jenž by obstál u soudu.
Při velikosti naší obce je samozřejmě spousta výše uvedených
informací spíše teoretická, ale co bychom si z nich měli a mohli odnést, je
to, že Zpravodaj je nás všech a že vaše názory tam patří. Proč byste
měli pouze očekávat, co vám přijde do schránky, když můžete sami tvořit
jeho obsah a podělit se s ostatními občany i zastupiteli o své návrhy, dojmy
či zážitky? K tomu totiž Zpravodaj sloužit má a tak bude správně využíván.
Jakékoliv ochotné ruce jsou v redakci vítány a my se těšíme na vaše
budoucí příspěvky!
Za realizační tým Kytínského zpravodaje Dagmar Čechová
obr. z prezentace Ing. Mgr. Oldřicha Kužílka, Otevřená společnost o.p.s.
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Co by chtěl čtenářům
sdělit starosta
Vážení a milí spoluobčané,
Jak ten čas letí! Vánoce jsou dávno
pryč a pololetní vysvědčení našich
dětí jsme již také viděli a jarní
prázdniny v době vydání tohoto
zpravodaje jsou již také minulostí. Na
druhou stranu se prodloužil den a
přiblížilo se nám jaro. Potkávám se
s řadou z Vás a diskutujeme na různá
témata, ale počasí, průběh letošní
zimy a hlavně očekávání jara je
tématem nejvíce společným.
S přicházejícím jarem začaly úklidové práce v obci. Pracovníci obce
nashromáždili několik valníků odpadu povalujícího se na různých místech
našeho katastru. Co nás stále nejvíce trápí, je množství psích exkrementů,
které jsou opravdu všude. Prosím Vás touto cestou o zlepšení přístupu
k tomuto problému. Opravdu to není pěkná vizitka naší obce a také a
hlavně je to nebezpečí pro naše děti.
Krátce bych zhodnotil hospodaření naší obce v předešlém roce a
jsem rád, že jsme hospodařili s kladným výsledkem. V lednu jsem navštívil
několik valných hromad kytínských spolků. Touto cestou bych poděkoval
všem hasičům a členům jednotky sboru dobrovolných hasičů v Kytíně za
jejich obětavou a nebezpečnou práci, za to že ochraňují naše bezpečí a
majetek. Přeji všem hasičům vše dobré v záchranářské práci. Ostatním
spolkům děkuji za jejich dobrovolnou činnost v oblasti kultury, sportu,
společenského života, uchovávání tradic a práci s dětmi. Jak už jsem
několikrát řekl, spolky jsou duší naší obce, proto se nám tady dobře žije.
Budeme se snažit činnost našich spolků v rámci možností stále maximálně
podporovat.
Začátek roku běží v překotném tempu a hodně práce nás čeká.
Držme si společně palce, protože bez dobré vůle není dobrých věcí.
Milí spoluobčané, přeji Vám krásné a klidné prožití velikonočních
svátků a v přicházejících jarních měsících také veselou, přátelskou a jarní
náladu. Ať se nám všem společně daří.
Váš starosta Miloslav Holý
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Náš rozhovor

Mám ráda klid a přírodu
říká sochařka Barbora Fausová.
Právě příroda je pro ni největším
zdrojem inspirace. Proto jí také
Kytín jako místo k bydlení
vyhovuje.
Čím se teď ve své tvorbě zrovna
zabýváš?
Právě kreslím sérii černobílých
obrázků pro sdružení „Projekt
Šance“, které pomáhá „dětem
ulice“. A také dokončuji sošku sovy z
cínu, kterou věnuji do aukce na
podporu tohoto sdružení. Spolupracujeme již několik let a doufám, že
budeme i nadále. A začínám pracovat na návrhu do soutěže na chybějící
sochu do secesního domu v Praze, který by měl být hotový do konce
března.
Z čeho čerpáš pro svoje díla inspiraci? Inspiruje
tě, nebo inspiroval tě něčím třeba Kytín, život na
vesnici nebo něco podobného?
Nechávám se inspirovat hlavně přírodou,
zvířaty. Původně jsem chtěla studovat
veterinární školu a tím, že modeluji hlavně
zvířata, si to tak trochu vynahrazuji.
V obrázcích, které maluji pro děti, se již
několikrát objevil motiv kytínského kostela. A
poprvé jsem měla možnost si vyzkoušet
malování loutek a kulis pro divadlo „Kytínských
švábíků“. Díky dění v Kytíně jsem si tedy mohla
vyzkoušet něco nového.
Proč ses vlastně rozhodla žít a bydlet v Kytíně?
Mám takovou představu, že člověk, který se zabývá uměním, kolem sebe
potřebuje ruch města, spoustu různých podnětů...
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Do Kytína jezdím pravidelně víc jak dvacet let a můj manžel z Kytína
pochází. Mám ráda klid a přírodu, a proto mi Kytín jako místo k bydlení
naprosto vyhovuje. A Praha je dostupná, takže není problém občas „vyrazit“
na koncert nebo třeba s dětmi do divadla…
Co bys jako žena-sochařka i
jako žena-matka chtěla v
Kytíně mít víc nebo jinak?
Musím se přiznat, že mne
vůbec nenapadá, co v
Kytíně ještě chybí - akcí je
tady opravdu velká spousta
- koncerty, zábavy, kytínské
divadlo, Královské
hodování, skvělý Dětský
den, letní kino, dokonce i
sympózium... Je zde
kroužek výtvarky, školka, obchod..., pro děti možnost sportovat, jezdit na
kole, kolečkových bruslích..., je těžké zde vymyslet něco nového.
V lednu jsi měla výstavu na Dobříši. Na jaké další projekty se chystáš?
Nepřipravuješ nějakou výstavu třeba i v Kytíně?
V Kytíně jsem zatím nevystavovala a ani zatím není nic v plánu, ale
doufám, že do budoucna se podaří třeba nějaká společná výstava
uskutečnit. Tento rok budeme mít výstavu v muzeu v Berouně, ta se bude
konat v srpnu a v listopadu chystáme v Čáslavi výstavu s malířem
Miloslavem Muškátem, který se inspiruje tvorbou Zdeňka Buriana, ta mi je
také velmi blízká. A nyní se rozhoduji o účasti na sochařském sympóziu u
Kuksu, kde se budou sekat sochy z pískovce.
Jakub Hučín, foto archiv Barbory Fausové
Barbora Fausová (1977)
Vystudovala Střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou a Vyšší odbornou
školu restaurování kamene, obě v Hořicích v Podkrkonoší. V Kytíně bydlí již 7 let a
má dvě dcery: Anetku (9 let) a Denisku (6 let). Nyní pracuje ve slévárně ve Staré
Huti jako cizelér odlitků z bronzu. Také se věnuje malování obrázků hlavně pro
předškolní děti a modelování menších sošek, které poté odlévá do bronzu, šedé
litiny a nyní i cínu.

Naše téma

Co je důležité pro rozvoj obce
Obec není jenom shluk domů, spojených
inženýrskými sítěmi. Uspořádání obce, její
obyvatelé a jejich hodnoty, vzájemná
komunikace. To všechno vytváří atmosféru
pro život.
V posledních několika letech prochází Kytín
řadou změn, díky iniciativě starosty a dalších
obyvatel obce se hodně rychle rozvíjí
společensky a kulturně. Vedle toho se obnovuje i
technická infrastruktura, staví se další domy,
přicházejí noví obyvatelé… Co všechno tyto
změny pro takovou obec, jako je Kytín,
znamenají a na co bychom se potřebovali
v příštích letech zaměřit, aby naše obec byla
dobrým místem k bydlení pro následující
generace?
Přirozená místa setkávání v Kytíně
Jak píší Václav Cílek a Miroslav Baše ve své
studii Suburbanizace pražského okolí: dopady na
sociální prostředí a krajinu, tradiční obec jako
lidské sídlo naplňuje kromě zajištění bydlení i
několik dalších lidských potřeb. A tak v obci najdeme některá důležitá centra
– jedním z nich je hospoda či koloniál jako centrum společenského života
obce, radnice nebo obecní úřad jako sídlo samosprávy a dále kostel jako
centrum duchovního života. Veřejný prostor obce, tedy místa, kde se lidé
setkávají, tvoří jednak ulice, ty také propojují další místa společenských
aktivit. K nim patří nákupy či hovor se sousedy – charakteristicky jde tedy o
náměstí, návsi a pěší zóny. Vedle toho je veřejný prostor tvořen i místy
zábavy a odpočinku, jako jsou parky nebo hospody.
V Kytíně náves jako centrum přirozeného setkávání funguje velmi
dobře. S naprostou samozřejmostí a přirozeností zde probíhají všechny
větší společenské akce počínaje vánočními a velikonočními trhy, přes
kulturní akce, jako Kytínské kulturní léto nebo sochařské či kovářské
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sympozium, až po sportovní nebo zábavné akce typu Kytínské hry bez
hranic nebo zábavy pod širým nebem. Pro všechny tyto aktivity nabízí
kytínská náves dost prostoru, má vhodný tvar i zajímavé doplňkové přírodní
prvky, jako jsou rybníky.
O něco méně už nabízí rodinám s dětmi a malým dětem. Když
mrzne, stane se dolní rybník okamžitě zábavním centrem bruslařů a náves
ožije. Podobně v létě se děti cachtají v rybnících a v potoce, v klidné části
návsi jezdí na kole. Ale chybí zde dětské herní centrum - hřiště, které je
dnes umístěné stranou za budovou Domova Kytín, kam rodiče s dětmi přeci
jen jdou méně ochotně, než jak by tomu bylo, kdyby herní prvky mohly být
umístěny přímo na návsi, kam obyvatelé přirozeně směřují. Je jasné, že
pokud by se uvažovalo o přesunu dětského hřiště do centra obce na náves,
bylo by potřeba zařadit toto téma do diskuse o novém uspořádání návsi,
což je pochopitelně citlivé téma pro všechny obyvatele obce.
Bude zajímavé pozorovat, jak ovlivní setkávání obyvatel Kytína
výstavba nového pivovaru. Jak ve svém rozhovoru pro Kytínský zpravodaj
řekl Michal Pomahač, který pivovar staví, Kytín nemá dostatek míst, kde by
se mohli obyvatelé Kytína setkávat v obdobích, kdy jim počasí neumožňuje
být pod širým nebem. Částečně má tuto funkci obecní hostinec, kde
probíhají i některé společenské akce – zábavy, mikulášské nadílky,
probíhají zde představení divadla, konají se zde zasedání zastupitelstva
apod. Řadě obyvatel ale prostředí hostince nevyhovuje, a to hlavně proto,
že se zde kouří a do hostince přicházejí jen v letním období, kdy je možné
sedět na terase nebo na návsi. Od nového pivovaru si slibují mimo jiné i to,
že se zde bude možné se sousedy setkat v nekuřáckém prostředí.
Dalším krytým prostorem, který slouží pro některé kulturní akce, je
jídelna Domova Kytín. Probíhají zde kromě akcí samotného domova
důchodců i koncerty otevřené všem obyvatelům obce, ale i třeba vítání
občánků. Nevýhoda tohoto prostoru zase spočívá v tom, že je umístěný
v uzavřeném areálu, který má svá specifická pravidla, a není tedy volně
dostupný. Prostor pivovaru by toto mohl změnit, mohl by přilákat na jednu
stranu ty, kteří nechtějí chodit jen na pivo do zakouřeného prostoru
hospody, na druhou stranu ty, kteří se třeba zdráhají jít na nějakou akci do
domova důchodců.
Komunikace spojují
Ve vesnicích v okolí Prahy a větších měst začal od 90. let minulého století
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stavební boom nových domků, do kterých se stěhovali především městští
obyvatelé, ti měli svůj sen o bydlení v klidu na vesnici a v blízkosti přírody.
Různě velké plochy tzv. satelitních městeček nejen ovlivnily uspořádání
vesnic, ale do značné míry i vztahy mezi jejími obyvateli. Dříve poměrně
jednotná skupina vesnických obyvatel se najednou rozdělila na tzv.
starousedlíky a novousedlíky, v očích původních obyvatel obce šlo o
přistěhovalce, hanlivě náplavy. S masivním příchodem nových obyvatel
začal problém s jejich integrací. Novousedlíci přicházeli z odlišného
prostředí, mnozí s odlišným životním stylem nebo hodnotami, než jak tomu
bylo v původní obci zvykem. V některých obcích začali novousedlíci se
starousedlíky soutěžit a díky tomu, že byli dravější, ovládli vedení obce a
obec se rozdělila.
V jiných obcích, k nimž patří naštěstí i Kytín, se spolupráce mezi
novousedlíky a starousedlíky daří poměrně dobře. Je to zejména díky tomu,
že nově postavených domů je zde stále o poznání méně, než domů
původních. Početní převahu mají tedy starousedlíci a pro novousedlíky je
snazší přijmout původní tradice a způsob života obce. Dalším důvodem,
proč se v Kytíně integrace novousedlíků daří, je i jejich hodnotové zaměření
10
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jsou tedy pro propojení života v obci klíčové.
Vedle propojení informací je zcela zásadní, aby oblasti nové
výstavby byly dobře propojené s původním centrem obce i fyzicky.
V případě nejrozsáhlejší nové zástavby Kytína v oblasti pod Babinskou
například této oblasti zatím stále chybí přirozené komunikační napojení na
obec. V současnosti je jedinou přístupovou cestou na náves hlavní silnice
z křižovatky u kříže. Tato cesta je problematická z několika důvodů – jednak
je vedena od okraje nové zástavby a pro mnohé nové obyvatele znamená
cesta na náves obcházení velké části vesnice, anebo nutnost použít auto. A
jednak je hlavní silnice jako přístupová cesta kvůli provozu aut velmi
riziková například pro rodiny s malými dětmi. Aby integrace a spolupráce
mezi všemi obyvateli obce mohla dobře pokračovat, je proto nezbytné najít
pro pěší novou bezpečnou přístupovou cestu do obce.

– většina z nich si přála žít právě v tradiční vesnici, jakou je Kytín, a jsou
proto za místní tradice a způsob života rádi a sami se ho aktivně účastní a
podporují ho. Vedle toho existuje v Kytíně zkušenost dlouhodobé
spolupráce mezi místními obyvateli a víkendovými návštěvníky, kteří zde
mají své chalupy.
Přesto ale má i integrace v Kytíně některá svá úskalí. Jednou
z podmínek integrace novousedlíků a spolupráce mezi starousedlíky a
novousedlíky je zajistit možnost jejich vzájemného setkávání, tedy propojit
život obce s životem obyvatel nových domů. Pokud se to nepodaří,
vzniknou dvě nezávislá sídla, která si budou žít každé svým vlastním
životem. Propojení probíhá na dvou úrovních – propojení informační – tedy
aby se obyvatelé nových domů dozvěděli o tom, co se děje v obci, jaké
akce se zde konají, aby se jich mohli účastnit, a tak se setkávat se
starousedlíky. V Kytíně k tomuto účelu slouží internetové stránky obce,
facebook obce, veřejný rozhlas a částečně i Kytínský zpravodaj. A tyto
nástroje slouží poměrně dobře. O většině velkých společenských akcí, jako
jsou trhy, nebo větší sportovní a kulturní akce je možné se dobře dozvědět,
ale informace o některých akcích, se mezi novousedlíky nedostanou,
protože nejsou uvedeny na internetu. Internet a informace zde uvedené
11

S novými obyvateli náklady obce rostou
Příliv nových obyvatel nepřináší jenom sžívání a nové vztahy, případně
problémy s integrací novousedlíků. Znamená to i zvýšení nákladů na
provoz a údržbu veřejných sítí – vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení,
zvýšení nákladů na zimní údržbu nových komunikací. Problémem je, že
mnozí novousedlíci nejsou v novém bydlišti, tedy v Kytíně, přihlášeni
k trvalému pobytu, což může citelně zasáhnout do rozpočtu obce. Obec
totiž získává příspěvek na svůj provoz ze státního rozpočtu mimo jiné i
podle počtu trvale hlášených obyvatel. Pokud zde někteří obyvatelé bydlí,
ale nejsou zde hlášeni k trvalému pobytu, znamená to, že obec zajišťuje
služby i pro ně, ale nedostává za ně příspěvek do svého rozpočtu. Tyto
služby tak za ně vlastně platí ti, kdo zde trvalé bydliště mají.
Je třeba navíc počítat s nutností obnovy technické infrastruktury. Od
rekonstrukce čistírny odpadních vod uplynulo už více než šest let a některé
její části potřebují další údržbu a opravy. Údržbu, časem možná i
prohloubení budou potřebovat i vrty s pitnou vodou. Obec se snaží udržet
cenu vodného a stočného co nejníže, to ale nebude možné donekonečna.
Bude potřeba začít vytvářet fond oprav, což pravděpodobně povede i ke
zvýšení poplatků za vodné a stočné. Porostou i náklady na rozšíření
veřejného osvětlení do nových částí obce, kde dosud není zavedeno.
Kytín roste, zvyšuje se počet obyvatel, stavějí se nové domy. Část
nových domů roste v prolukách mezi starou zástavbou, některé mladé
rodiny si stavějí domy na pozemcích, na nichž stojí dům jejich rodičů. Mnozí
12
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z nich tu vyrostli, založili rodiny a mají ke Kytínu vztah. Tito staronoví
obyvatelé nemají potíž se do života obce zapojit. Problematičtější může být
úplně nová zástavba na okrajích obce, zejména v jižní části obce pod
Babinskou, kde v posledním roce vyrostlo anebo stále roste kolem pěti
nových domů, výstavba některých domů se navíc zastavila a místa hyzdí
nedokončená torza, vedle toho je řada parcel dosud neobsazena. Cílek
s Bašem ve své studii k rozšiřování obce píší: „Optimální je zahušťování
sídel například formou vyplňování zbytečných proluk. Cílem je udržet
výstavbu soustředěnou spíš na malé ploše, poblíž míst, kde je zavedena
městská doprava a v návaznosti na stávající zástavbu. V Rakousku a
Německu si po letech experimentování s novousedlíky zvolily některé
menší a střední obce zásadu, že v obci je možné postavit jen dva nové
domy ročně. Tím je do určité míry zajištěno, že obec přijme novousedlíky a
ti se začlení do jejího chodu.“

v Kytíně řada lidí, kteří by mohli své služby nabízet i zde. Obohatili by
společný život obce a možná by mnozí obyvatelé za službami nejezdili po
okolí nebo dokonce do Prahy. Totéž platí i pro vytváření nových pracovních
příležitostí, protože drtivá většina kytínských obyvatel dojíždí za prací do
Prahy. To je ale možná už téma na příště.

Jaké si to uděláme, takové to budeme mít
Oblíbené okřídlené heslo kytínského
starosty zdůrazňuje, že úroveň a kvalita
života v naší obci závisí do značné míry na
osobní angažovanosti obyvatel. Neexistuje
žádná „obec“, nebo „úřad“, který by se o vše
postaral za obyvatele. Smyslem
samosprávy je, že se o svoji obec starají
sami občané. Volení zástupci, tedy starosta,
místostarostové a zastupitelé tu nejsou
proto, aby vše vymysleli a zařídili, ale často
spíše proto, aby koordinovali různé aktivity a
podporovali je.
Výhodou, ale zároveň i bolestí
Kytína je jeho blízkost Praze. To, co na
jednu stranu kytínským obyvatelům
usnadňuje život – získání práce, dosažitelnost kultury a služeb v hlavním
městě, vede k nakonec k oslabení života v obci. Je skvělé, že mnohé
kulturní tradice, jako je masopust nebo trhy se udržují se stále stejnou silou,
možná i proto, že mají jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru. Chybí zde
ale přirozené služby, není jednoduché udržet ani obchod. Podle slov
Michala Pomahače z jeho rozhovoru v Kytínském zpravodaji před rokem je

Montánní společnost, o.s. se už řadu let snaží zpřístupnit
zájemcům největší důl v našem okolí - Důl Skalka
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Jakub Hučín, foto autor, Dagmar Čechová, obr. Barbora Fausová

____
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Kdy navštívíme náš nejbližší důl

Většina kytínských
obyvatel ví, že se
v okolí naší obce
od středověku
těžila řada nerostů
– počínaje zlatem
na nedalekém
Zlatém vrchu na
kraji Mníšku, přes
pokusy dolovat
v oblasti Na
Madlenkách uran
až po nejrozsáhlejší
důlní dílo –
železnorudné doly
v masivu vrchu Skalka. Každý návštěvník barokního areálu na Skalce si
všiml poddolovaných pobořených budov bývalého kláštera i poškozeného
zdiva kaple. Stejně tak každý má před očima hrudkovny i Ústav pro výzkum
rud vedle dálnice. Vidíme, co z tohoto dolu zbylo na povrchu, ale co je uvnitř
14
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dole v hlubině?
V roce 2004 začala skupina nadšenců z Montánní společnosti
pracovat na zpřístupnění části tohoto obrovského dolu veřejnosti. Práce
byly nesmírně složité, vyžadovaly řadu povolení od Báňského úřadu, bylo
třeba obnovit zabezpečení celého díla, vyčistit přes kilometr dlouhou
přístupovou štolu, opravit koleje, aby se mohla obnovit doprava návštěvníků
touto přístupovou chodbou a další a další práce. Všechny práce prováděli
členové spolku bez nároku na odměnu jenom z čistého nadšení pro věc. A
práce stále ještě podračují…
V roce 2007 byli k návštěvě přizváni starostové okolních obcí a byla
to velmi zajímavá exkurze. Vstup do celého díla se skrývá za nenápadnými
vraty pod úrovní terénu těsně vedle dálnice v areálu kovohutí. Za těmito
vraty začíná kolejiště, odkud se důlní mašinky chystají vozit návštěvníky až
do samotného prostoru dolu. Ten poznáte bezpečně. Jednak se zde
rozbíhají jednotlivé chodby do všech stran, ale také zde chybí výdřeva,
protože důl je vyhloubený ve tvrdém a stabilním křemenci. Tato přístupová
cesta je v současnosti jedinou možností, jak se do dolu dostat. Na povrch
kromě této chodby vystupuje jenom několik větracích šachet, které jsou
v oblasti pod Skalkou, ale jsou tak nenápadné, že si jich běžný kolemjdoucí
nevšimne. Dnes je možné po dohodě navštívit asi 3 km chodeb, z toho 2
km veze návštěvníky důlní vláček, návštěvy zatím nejsou pravidelné.
Ani v budoucnu ale Montánní společnost neplánuje zpřístupnit celý
důl, ani to není možné. Celé dílo je ohromné – od přístupové chodby je
vybudováno vzhůru 14 pater v masivu vrchu Skalka, tedy nad úrovní
okolního terénu a dalších 14 pater od přístupové chodby dolů pod zemský
povrch, celý důl má tedy 28 pater, na nejhlubším patře byla navíc vyražena
tzv. Slepá jáma, která dosahuje ještě o 8 pater níže až do hloubky 120
metrů pod zemským povrchem. Celá tato podzemní část je ale zcela
nepřístupná, je totiž zatopená vodou.
I když je z celého dolu veřejnosti zpřístupněna jen malá část, i tak
jde o fascinující zážitek. Spolek Montánní společnosti se totiž snaží
v maximální možné míře zachovat autentický ráz dolu a je třeba říci, že
místní tajemná atmosféra je skutečně jedinečná. Máme se na co těšit.
Jakub Hučín, foto autor
Více informací a řadu fotografií z dolu najdete na:
www.montannispolecnost.cz
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Fotokroužek Domova Kytín
se zapojuje do akcí obce
Chtěla bych napsat pár slov o fotokroužku
Domova Kytín. Pracuje již několik let a
začátky byly celkem chabé. Byla to parta
lidí, kteří neuměli ani fotografovat ani
používat počítač. Kroužku se ujal pan Jiří
Černý, který zastupoval firmu Canon a
naučil členy kroužky základům všeho, co
potřebovali. Kroužek začal být postupně
aktivním, zúčastňoval se soutěží a různých
větších akcí. Kytínští občané si jistě
pamatují natáčení programu o Kytínu do
televize, kterého se jednotliví členové
fotokroužku zúčastnili. Dále spolupracovali na vyhotovení
kytínského kalendáře pro loňský rok. Vystavovali 180 fotografií na
„Setkání seniorů“ v areálu ve Strži. Stále více se zapojují do akcí obce,
které fotografují a zveřejňují. Z fotografií jsou
pravidelně vyhotovovány nástěnky v Domově
Kytín. V loňském roce tyto nástěnky vystavili na
„Hrách bez hranic“ v Mníšku pod Brdy.
Pravidelně se scházejí a sledují
veškeré dění v Domově Kytín i v obci. Své
fotografie si pravidelně ukládají po jednotlivých
měsících, takže jsou všechny fotografie snadno
k dohledání. Zveřejňují své fotografie na
Facebooku, a tím udržují kontakty s občany
Kytína. Často se stává, že jsou požádáni o
fotografie z nejrůznějších událostí, které mají
řádně podchycené. Mohou to být oslavy
významných výročí, různé důležité akce,
schůze, zábava aj. Kroužek funguje i přesto, že
někteří členové jsou vážně nemocní a nemohou
se pohybovat, jak by chtěli. V případě nemoci
některého člena kroužku zastupuje automaticky
někdo jiný. V poslední době se začal kroužek starat i o nástěnky obce.
16
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Poslední
společná
velká akce s
fotografy z
Kytína
byla výstava
5 kytínských
fotografů s
názvem „Náš
Kytín“. Byla
spojena s
vernisáží.
Výstava
zůstane
dlouhodobě v
restauraci
„Na vršíčku“.
Chtěla bych
členům fotokroužku Domova Kytín popřát do budoucna hodně zdraví, aby
mohli pokračovat ve své činnosti.
Jana Sikorová, foto archiv fotokroužku

____

Ohlédnutí za Masopustem
Jako každý rok, i letos Kytín čekal masopustní průvod masek a vzhledem
k tomu, že v tomto roce vyšel extrémně brzy, už na sobotu 6. února, máme
ho již v době přípravy tohoto Zpravodaje za sebou. Dovolím si ho tedy
krátce připomenout.
V tyto dny je ještě brzy tma, a tak měl Jarda Čížkovský ml. jakožto
„velitel průvodu“ na srdci především snahu, aby to „odsýpalo“ a průvod se
nikde zbytečně nezdržoval. I tento důvod, stejně jako nespokojenost
kouteckých, že se na ně dostane každý rok až jako na poslední, a oni si tak
nemohou Masopust dostatečně užít, vedly ke změně trasy.
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Poprvé se tak šlo nejprve
Do Kouta, aby se pak průvod vrátil
zpět na náves a pokračoval podle
tradiční trasy ulicí V Kovárně a zpět
přes horní stranu návsi do nové
zástavby a Chouzavské ulice.
Výhodou bylo i to, že se celý již
značně unavený průvod na konci
„skutálel“ z kopce zpět k rybníku a
zůstal již rovnou v hostinci přihlížet
zastřelení medvěda, jak velí tradice.
Návrat proběhl již za tmy, a
tak někteří své stolky
s občerstvením obohatili o svíčky,
aby bylo na jejich dobroty vůbec
vidět. Ke konci přišlo také citelné
ochlazení, a některým maskám tak
vzhledem ke sporému odění byla
vcelku zima. Padl tedy mimo jiné
také návrh, aby se příští ročníky
začínaly nikoliv až ve 13 hod, ale například už o dvě hodiny dříve.
Vzhledem k obrovskému množství dobrot a pochutin, které se účastníkům
cestou nabízejí, se nemusí nikdo obávat startu před obědem. Hostitelé
budou jistě spokojeni, že jim z talířů a táců bude občerstvení o to více
mizet.
Letošní ročník byl velmi povedený. Většinu času krásně svítilo
sluníčko a po několika velmi mrazivých dnech účastníci uvítali příjemných
12 stupňů. V průvodu bylo vidět extrémní množství masek, z nichž většina
byla velmi nápaditá a pracně vyrobená. Rok od roku je tak podívaná
zajímavější a průvod pestřejší. Kromě masek byli v zástupu ke spatření také
turisté a návštěvníci z jiných obcí, kteří si akci nesmírně chválili. Bylo velmi
příjemné slyšet je nadšeně obdivovat způsob, jak se kytínští dokážou
společně bavit napříč několika generacemi. Kapela NAEXBAND opět
nezklamala a s několika kilometry v nohách vydržela až do večera, kde
„přeživší“ bavila dalším skvělým hudebním výkonem.
Ať už bude příští rok Masopust začínat dříve nebo ne a ať povede starou
trasou nebo se nová osvědčí, jisté je jedno – nezbývá, než se těšit na ten
18
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další ročník a pomalu vymýšlet další
nové a neotřelé masky, které budou moci
ostatní obdivovat, stejně jako laskominy,
na nichž si budou pochutnávat. I když
původní tradice velela péct koblihy,
současný trend oživení různými jinými
pokrmy většina účastníků Masopustu
vítá, a tak není na škodu si vytvořit
tradice nové. Důležité je to, co zůstává, a
to je společná sousedská zábava - a to
my tady v Kytíně prostě umíme .
Dagmar Čechová, foto autorka
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Informace obecního úřadu
Poplatky za odvoz komunálního
odpadu
Pro rok 2016 je stanovena výše
poplatku za odpady na částku 500
Kč za trvale žijící osobu v Kytíně,
resp. za chatu. Stejně jako
v minulém roce obdrží každá
domácnost s trvale bydlícími
22
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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 než 3 osoby mají nárok na adekvátní
počet samolepek). Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.
6., nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 6.
Cena poplatku pro osoby mladší 6 let, starší 70 let a držitele průkazu ZTP a
ZTP-P je 350 Kč. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část
těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.
Chataři, kteří v obci nejsou přihlášeni k trvalému pobytu a kromě
využití sběrných kontejnerů mají zájem o zajištění odvozu popelnice
(přidělení nálepky pro rok 2016), musí kromě běžného poplatku za odvoz a
likvidaci odpadu s obcí uzavřít smlouvu na odvoz popelnic (cena této služby
je pro rok 2016 rovněž 500 Kč).
Poplatky za vodné a stočné v roce 2016
3
Výše poplatku za vodné od 1. 1. 2016 je 31,97 Kč/m (včetně DPH).
3
Výše poplatku za stočné od 1. 1. 2016 je 36,80 Kč/m (včetně DPH).
Poplatek za psa
Majitel psa je povinen za každého psa staršího 3 měsíců zaplatit každý rok
poplatek ve výši 100 Kč, a to do 30. 1. 2016. Pokud majitel psa získá
během roku, či pes dovrší během roku věk 3 měsíců, je majitel povinen tuto
skutečnost ohlásit a zaplatit poplatek. Prosíme, aby majitelé na obecní úřad
nahlásili i skutečnost, jestliže jim povinnost platit poplatek za psa zanikla
(úhyn, ztráta, prodej, darování psa).
Poplatky je možné uhradit i bezhotovostně na účet obce:
0388058339/0800, nezapomeňte vždy uvést variabilní symbol – číslo
popisné, nebo číslo evidenční domu. Pokud se nepodaří bezhotovostní
platbu identifikovat, bude zaslána zpět.
Při jakékoli nejasnosti je možné 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.
Starosta obce a obecní úřad se obrací na občany s prosbou o spolupráci při
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údržbě obce. Tím se rozumí udržovat pořádek na chodnících, v okolí
autobusových zastávek, návsi, na hřišti i dalších veřejných prostranstvích.
Samozřejmostí by pro občany mělo být dodržování zákazu parkování
automobilů na místech, kde by mohla auta překážet bezpečnému provozu
na komunikacích a na VŠECH ZATRAVNĚNÝCH OBECNÍCH
POZEMCÍCH. Zákaz provádění záborů obecních pozemků bez vědomí
obecního úřadu (v případě potřeby je možno zažádat o povolení). Občané,
kteří provedou v době povoleného záboru obecního pozemku změny na
obecním majetku, uvedou před ukončením záboru obecní majetek do
původního stavu na své náklady.
V neposlední řadě prosíme občany o udržování pořádku kolem
sběrových kontejnerů. Bohatě postačí, když každý z nás uklidí po sobě. A
čas, který na úklid okolí kontejnerů věnuje p. Šach a p. Cihelka, budou moci
věnovat dalším činnostem v obci.
Chovatele psů bychom chtěli důrazně požádat, aby mysleli na to, že
pozůstatky po jejich mazlíčcích nejsou dobrou vizitkou pro obec, ale ani pro
ně samotné. Těm, kteří jsou zodpovědní a exkrementy po svých mazlíčcích
uklízejí, tímto velmi děkujeme. Znovu upozorňujeme, že u psů, kteří se
opakovaně toulají obcí, budeme muset tuto situaci řešit za pomoci
odchytové služby a na náklady majitele.
Dále bychom chtěli požádat občany o zintenzivnění třídění odpadů.
Obec dostává za tříděný odpad část peněz zpět do rozpočtu obce. Pokud
budeme více třídit, bude méně komunálního odpadu, za který se hodně
platí. Tím se může udržet cenová hladina poplatků, ba dokonce je možné ji
snížit, jak se povedlo i pro rok 2016.
Věříme, že zlepšit stav obce a zajistit bezproblémový chod a
pokojný stav v obci je společným cílem nás všech.
Informace o svozu nebezpečného odpadu:
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v následujících termínech:
2. 4. a 10. 9. vždy v 10:00-12:00 u obecního úřadu.

Víte, že…???
Obec dostává za tříděný odpad část peněz zpět do svého rozpočtu? Pokud
budeme více třídit, bude méně komunálního odpadu, za který se hodně
platí, a naopak získáme do rozpočtu obce více peněz. Tím se může udržet
cenová hladina poplatků na stejné výši, anebo se může dokonce snížit.

Kytín má i svůj facebookový profil, a to:
www.facebook.com/groups/80082237402/
Spoustu zajímavých videí z Kytína – fotbalové zápasy, další sportovní a
kulturní akce najdete i na www.youtube.com? Stačí si do vyhledávání zadat
slovo „Kytín“…

Soutěž pro děti
Redakce Kytínského zpravodaje vyhlašuje vítěze soutěže o nejkrásnější
obrázek Kytína.
V kategorii do 6 let se nám
líbil obrázek
Aničky Miličkové

V kategorii od 6 let se nám líbil
obrázek Anežky Hertlové

Blahopřejeme!!!
Anička i Anežka obdrží od
redakce zpravodaje věcné ceny.
Originály obrázků budou
vystaveny na obecním úřadě.
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Slovo zastupitele
Dnes se vám představuje zastupitelka a zároveň předsedkyně finančního
výboru obce.

Dagmar Čechová
Za pár týdnů to bude už deset let, co
žiji v Kytíně. Jsem takový světoběžník
– narodila jsem se v Červeném
Kostelci, v pěti letech se přestěhovala
s rodinou do panelákového bytu
v Hronově (okr. Náchod) a v 18 odešla
do Prahy. Dva roky bydlení na
vysokoškolské koleji mi mimo jiné
přinesly seznámení s Petrem a
následovalo rychlé sestěhování do
jednoho pokoje u jeho tety
v Hořovicích. Další stěhování přišlo po
třech letech, kdy jsme těsně po svatbě
dostali služební byt na hájovně
v Boroticích. Slovo „domov“ pro mě
pořád představoval 200 km vzdálený Hronov, kde jsem nechala celou
rodinu i všechny přátele.
Po narození dětí se to změnilo – domovem se stalo místo, kde byla
moje současná rodina. Ale ani za téměř 7 let strávených v Boroticích jsme
nezapadli mezi místní, do obce téměř nechodili a vztahy byly spíše letmé
než přátelské. Snad za to mohlo i to, že hájovna byla utopená hluboko
v lese 2km od vesnice, nebo fakt, že se dvěma malými dětmi se člověk
neměl moc času rozhlížet po další zábavě. A tak jsem pletla, pěstovala
okurky a cibuli a jahody, které jsem někdy sázela i pětkrát za sebou, dokud
mi je prasata nepřestala chodit v noci vyrývat. Byla jsem na mateřské
dovolené a v podstatě jediný lidský kontakt pro mě představovali můj muž,
děti a později sousedka a jedna kamarádka ze 4 km vzdálené hájovny.
Někdy to bylo opravdu na zbláznění, a tak, když mi začali lidi chybět, našla
jsem si je. V Novém Kníně jsem založila dětské divadlo a přidala se
k dospěláckým ochotníkům. Psaní scénářů pro mě představovalo
realizování toho, co ve mně vždycky bylo – potřebu smysluplné a kreativní
činnosti, vyjádřené psaným slovem.
Proč vám to vlastně vyprávím? Abych se dostala k tomu, jak jiné je
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Slovo zastupitele
to teď a proč jsem tak ráda, že nás vítr zavál právě do Kytína.
Nevěřím na náhody – věci se zkrátka dějí tak, jak je to správně, a nakonec
všechno dává smysl. Když jsme se na konci roku 2004 byli poprvé podívat
na kytínskou hájovnu, byla zavátá v hlubokých sněhových polštářích (tolik
sněhu jsme tu od té doby asi neviděli!) a dům nebyl přes desítky starých
stromů málem ani vidět. Přesto jsme už tehdy jasně cítili, že tohle místo
bude naším novým skutečným domovem. Od srpna 2005 jsme sem téměř
denně dojížděli, upravovali zahradu, stavěli plot, prořezávali stromy a
dohlíželi na rekonstrukci domu. O Velikonocích následujícího roku jsme se
stali Kytíňáky – alespoň adresou trvalého bydliště. Díky další skvěle
načasované „náhodě“ jsem hned o pár měsíců později získala místo v CAG
a díky kolegům a zejména Michalu Pomahačovi se začala zapojovat do
místních akcí a cítit v Kytíně čím dál víc nejen jako doma, ale i užitečná a
patřičná.
To, že jste mě po pár letech zvolili do zastupitelstva, je pro mě
osobně obrovské ocenění. Necítím se jako „náplava“ a ačkoliv neznám
historické souvislosti, které mi občas chybí při řešení některých
projednávaných situací, jako jak to bylo historicky s daným pozemkem či
cestou, svým kolegům zastupitelům plně důvěřuji, že mě nemanipulují
k nesprávným rozhodnutím, protože vím, že to s Kytínem myslí opravdu
dobře a neudělali by žádné rozhodnutí v jeho neprospěch. Práce
v zastupitelstvu není nic jednoduchého a někdy přináší i nepříjemné
momenty, protože nikdo se nemůže zavděčit všem. Jde o to, dělat taková
rozhodnutí, která jsou dobrá pro většinu obyvatel a pro budoucí život
v Kytíně.
I za těch pár let, co tu žije naše rodina, vidím obrovský pokrok a
posun v životě Kytíňáků. Tisíckrát bylo v této situaci ústy mnoha různých lidí
zmíněno starostovo jméno, který tomu dává nejen potřebné finanční
investice, ale také nesmírné osobní nasazení a energii, ta jako nakažlivý
bacil dokáže přeskočit na mnoho dalších lidí. Můžete mít skvělé nápady, ale
bez směsice odvahy, někdy až troufalosti, a k tomu vytrvalosti a schopnosti
dotáhnout věci do konce a bez dostatečné základny stejně naladěných lidí
nedokážete změnit nic. To, že se to Kytínu v posledních letech daří, není
zásluha jednoho člověka, ale mnoha desítek lidí, kteří se na společném
úspěchu podílí každý tak, jak umí.
A to je moje představa ideálního světa – když každý bude dělat to,
co umí nejlépe, co ovládá lépe než ostatní, musí se svět zákonitě měnit
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k lepšímu. Kytín je toho důkazem a já jsem nesmírně hrdá a
zároveň vděčná, že k tomu můžu sama přispívat. Ať už je to novou
divadelní hrou či scénkou pro představení týmu na Hrách bez hranic,
příspěvky do zpravodaje, inventurou obecního majetku jakožto
předsedkyně finančního výboru, nebo třeba obsluhováním u stánku či
fotografováním na nějaké obecní akci. Není důležité, jak velký je váš podíl
na společném díle, ani jak moc je konkrétně vaše činnost vidět – podstatné
je, že spojením všech těch dílků dohromady vznikne něco, co funguje a má
smysl.
Na několika posledních akcích jsem opakovaně zažila stejnou
situaci – naposledy teď o Masopustu. Lidé, které jsem nikdy neviděla, si
mezi sebou nadšeně povídají o tom, jak to tady v Kytíně žije, jak se tu
pořádají skvělé akce a jak úžasné musí být tady žít. Nelze nesouhlasit a já
se v těch chvílích spokojeně dmu pýchou. Ano, takhle nás ostatní obce vidí!
To, co pro mě představuje Kytín, je především skvělý tým lidí,
s trochou nadsázky by se dalo říci, že je to skoro taková hodně početná
rodina (když vezmete v úvahu příbuzenské vztahy ve vsi, skoro tu nadsázku
ani nepotřebujete ) a je mi velkou ctí být členem tohoto týmu a cítit se
v Kytíně opravdu doma.
____

Recepty z Královského
hodování
Královské hodování bylo opravdu
královské. A protože se nám všechny
recepty nevešly do minulého čísla,
pokračujeme další nabídkou i v tomto.

BEBE ŘEZY
Těsto:
16 dkg cukru krupice (3/4 hrnku)
16 dkg polohr. mouky (1 hrnek)
4 celá vejce
1 prášek do pečiva
1 – 2 dcl mléka
Smícháme a dáme péci.
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Zvlášť uvaříme fazole – pokud možno tří barev. Fazole přidáme
k zeleninové směsi. Můžeme přidat trochu kečupu.

INDICKÁ POLÉVKA MULLIGATO
Uvaříme 1 celé kuře v osolené vodě s kořenovou zeleninou. Slejeme vývar
a zeleninu dáme na stranu. Tu najemno nastrouháme a dáme zpět do
vývaru. Kuře obereme na malé kousky a dáme také zpět do vývaru.
Přidáme jednu plechovku nakrájených žampiónů. Ve šlehačce rozmícháme
kari koření, dle chutí s trochou hladké mouky na zahuštění a povaříme. Na
talíři zdobíme šlehačkou a nasekanými mandlemi.

____

Krém:
1 mléko
3 vanilkové pudinky
15 dkg másla
8 lžic cukru
Uvařit jako pudink a ještě horké nalít na upečené těsto.
Navrch naklademe Bebe sušenky, polijeme čokoládovou polevou.
Poleva:
25 dkg moučkového cukru
10 dkg másla
3 lžíce kakaa
3 lžíce rumu
2 lžíce horké vody

FAZOLOVÝ KOTLÍK
Na cibulce osmahneme na kolečka nakrájené párečky nebo uzené maso,
k tomu přidáme papriky tří barev, nakrájené na nudličky, trochu podusíme,
dodáme rajčata a ještě chvilku podusíme. Osolíme, opepříme.
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Z kytínské kroniky před 90 lety –
To byl ten slavný den, kdy k nám
byl zaveden…
V srpnu to bude 90 let, kdy v Kytíně
proběhla elektrifikace. Pojďme se podívat
na zmínku o této události v kytínské
kronice.
Obecní zastupitelstvo konané dne 7. srpna 1926
odhlasovalo elektrisaci v obci Kytíně a v Stříbrné
Lhotě. Pro elektrisaci hlasují Václav Kadlec, Josef
Jiskra, č. 14, Emanuel Šíma, Augustin Rys, Antonín Járka, Václav Strnad, č.
25. Proti jsou Josef Cihelka, č. 29, František Zuska st., Josef Bára,
František Cihelka, č. 83, Antonín Marhoul a Antonín Malý, č. 9, kteří chtějí,
aby se počkalo s elektrisací 2 roky pro finanční poměry. Jelikož bylo
přítomno se starostou 13 členů, z nichž 6 členů pro a 6 členů proti, rozhodl
t.č. starosta obce Antonín Strejček, č. 42, pro elektrisaci. Elektrisace v obci
Kytíně a Stříbrné Lhotě si vyžádala nákladu 175 tisíc Kč, které si zdejší
obec vypůjčila u Hospodářské záložny v Dobříši.
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