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Nastalo další funkční období, přišlo nové
zastupitelstvo, ale ve volbách se nakonec v Kytíně
ţádné překvapení nekonalo. Aţ na jednoho člena
zastupitelstva (a to navíc kvůli mateřským
povinnostem) všichni pokračují dále. Je to důleţitá
zpětná vazba, ţe vedení obce i zastupitelstvo můţe
pokračovat v započatém směru. Přesto bude určitě
uţitečné, kdyţ se do široké diskuse o směřování
obce bude zapojovat co nejvíc kytínských občanů.
Starosta ani zastupitelstvo nevědí všechno a nejsou odborníci ve všem.
Zároveň platí, ţe diskutovat se dá různými způsoby. Můţeme napodobit
naše politiky, kteří se jen napadají a zajišťují dobro jen pro sebe, anebo
dokáţeme mít širší pohled a svůj názor sdělovat kultivovanějším způsobem,
neţ jak to slyšíme v televizi. Věřím, ţe v Kytíně se to po celé následující
čtyři roky bude dařit.
Úvodník by ale neměl být jen nějakou společensko-politickou
úvahou. Bude proto lepší předat slovo starostovi, jemuţ toto náleţí. Určitě
vám sám sdělí své představy pro tento rok i pro celé funkční období.
Plánů rozvoje obce se mimo jiné týká i jeden z rozsáhlých
dokumentů obce schválených zastupitelstvem – Strategický rozvojový plán
obce Kytín, z něhoţ vám přineseme několik postřehů. K řadě podnětů, které
se v něm objevují, přispěli právě obyvatelé Kytína.
O tom, jak by mohla v následujících letech vypadat spolupráce mezi
Kytínem a Mníškem pod Brdy, se zase dočtete v rozhovoru s novou
mníšeckou starostkou Magdalénou Davis. Číslo, které je před vámi, je
takovým „domácím“ číslem.
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Přejeme Vám proto příjemné čtení ať v teple domova či na cestách.
Za realizační tým Kytínského zpravodaje Jakub Hučín
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Co by chtěl čtenářům
sdělit starosta
Váţení spoluobčané, kamarádi i přátelé,
předně mi dovolte, abych ještě jednou
poděkoval všem voličům, kteří přišli ke
komunálním volbám. Zvláště pak děkuji
těm, kteří volili kandidátku našeho
nezávislého sdruţení hasičů. Volební
výsledky jsou pro náš skvělý tým velkým
závazkem do budoucna.
Mohl bych dlouho psát o tom, co se děje
v naší obci, nebo co by bylo dobré prosadit, nicméně raději bych se s Vámi
podělil o svůj vztah k práci, kterou osm let vykonávám, a o svém vnímání
naší společné obce. Funkce starosty obce byla pro mě výzvou a je i ţivotní
školou. Díky ní jsem se seznámil s oblastmi ţivota, které většina lidí blíţe
nepozná. Je to velmi zajímavá práce, která mě naplňuje, a mám ji stále rád.
Ne vţdy bylo jednoduché vysvětlit občanům, proč některé věci nejdou, a
někdy se mi to ani nepodařilo, protoţe ten, jemuţ jsem to vysvětloval,
nechtěl slyšet, ţe to nejde. Některé záleţitosti čekají na svoje řešení stále.
Obec je ţivý organismus a nikdy vlastně nevíte, co bude leţet za pár
okamţiků na stole k důleţitému řešení anebo co na Vás zítra čeká k řešení
pro bezproblémový chod ţivota občanů.
Stejně jako naše soukromé ţivoty mají svoje různá období a vývoj,
obdobně je na tom i obec a věci veřejné. Některé zdánlivě jednoduše
vypadající problémy řešíte donekonečna a stále a naopak někdy věci, které
nemají v prvopočátku ţádné řešení, se vyřeší velmi hladce. Jistě Vás
napadá, čím to je, já mám pro to své vysvětlení, které samozřejmě nikomu
nevnucuji, ale přesto se o něm zmíním.
Jsem přesvědčen, ţe tam, kde je vůle, je i cesta k řešení někdy
neřešitelného a naopak - kdyţ není vůle, tak se nedomluvíte na ničem za
ţádných okolností. I kdyţ je vţdy co zlepšovat, jsem přesvědčen o tom, ţe
naše obec je velmi příjemné místo pro ţivot, místo upravené a udrţované,
kde se nedbá jen o jednu oblast na úkor jiné.

Rád bych touto cestou poděkoval těm, kteří mi umoţnili poznat naši obec
a její obyvatele, těm, kteří mi byli oporou i inspirací, i těm, kteří mě skrze
prosazování svých vlastních zájmů učili hledat cestu kompromisů a řešení
přijatelných pro většinu. Musím však také velmi poděkovat všem
zastupitelům i zaměstnancům obce, bez kterých bych nemohl uskutečnit
jediné rozhodnutí. Jsou to oni, kteří musí připravit podklady pro rozhodování
a zajistit realizaci schválených akcí. Jejich práce se nám zdá neviditelná,
ale je velmi důleţitá. Ono to navenek vypadá, ţe to jde všechno samo, ale
věřte mi, opak je pravdou.
Závěrem mi dovolte, abych popřál novému zastupitelstvu a novému
vedení obce hodně dobrých nápadů i energii a osobní statečnost k jejich
prosazení pro nás pro všechny. Věřím, ţe tento náš tým zastupitelů odvede
pro naši obec v příštích čtyřech letech kus dobré práce.
Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti a hlavně
ať se nám všem daří.
Váš starosta Miloslav Holý

____
Náš rozhovor

Ke Kytínu mám osobní
vztah
říká v rozhovoru nová starostka
Mníšku pod Brdy paní
Magdaléna Davis
Při mníšeckém masopustním průvodu
jste mi říkala, že máte osobní vztah i
ke Kytínu. Jaký?
Rodina mojí babičky z tatínkovy
strany z Kytína pochází, ţili zde po
několik generací. Kolem roku 1880 se
moje pra-pra-pra-rodiče přestěhovali
do Stříbrné Lhoty, kde naše rodina
ţije dodnes. Moţná právě kvůli tomu
v sobě cítím určitý druh nostalgie,
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Náš rozhovor

Náš rozhovor
kdyţ se na Kytín dívám přes pole u Písků - vţdycky mě ovládne
nepřekonatelný pocit, ţe jsem doma.
Trvají některé z těchto vztahů i v současnosti?
Vzdálení příbuzní z rodu Járků a Mesteků v Kytíně ţijí dodnes, nicméně
osobní vazby udrţují uţ jen pamětníci, v naší rodině je to moje 92letá
babička. Pro mě je Kytín místem vzpomínek na dětství, kdy jsem
u Dr. Bayerové jezdila na koních, a v současnosti hlavně destinací pro
procházky, cyklovýlety a návštěvy místních slavností, ze kterých vţdy
vyzařuje duch vesnické pospolitosti, který mám tak ráda.
Jste v čele mníšecké samosprávy. Jak jako mníšecká starostka vnímáte
historické i současné vztahy mezi Mníškem a Kytínem?
Vnímám je jako velmi propojené. Historicky bylo spojení významné jednak
se Stříbrnou Lhotou, která patřila přes 500 let do kytínského katastru, tak i
s Mníškem samotným, pod který naopak spadal Kytín po dobu zhruba 400
let. Současné vztahy jsou touto historií stále ovlivněny. Máme třeba
společnou katastrální hranici, kterou protíná síť vzájemně propojených silnic
a cest, a ty je třeba v rámci spolupráce udrţovat. Nebo třeba kytínské děti
dojíţdějí převáţně do mníšecké základní školy, zatímco mníšečtí cyklisté
dojíţdějí zejména do kytínského pivovaru...
V čem vidíte možnost vzájemné spolupráce mezi našimi obcemi?
Logicky je to vzájemná podpora v rámci Svazku obcí mníšeckého
mikroregionu, kde se pravidelně setkáváme i se starostou Holým z Kytína,
ve zmíněné spádovosti dětí školního věku, napojení veřejné dopravy,
součinnost dobrovolných hasičů nebo třeba spolupráce na kulturních
akcích. Vašeho pana starosty si velmi váţím a dobře se mi s ním
komunikuje, takţe věřím, ţe spolupráce mezi obcemi se bude dařit.
Myslíte, že jsou lidé dnes ještě ochotní se angažovat ve prospěch obce,
anebo se spíš setkáváte s tím, že si každý žije jen pro sebe?
To je různé a nedá se to zobecňovat. Já osobně se setkávám s mnoha
lidmi, kteří jsou ochotni pro obec nezištně pracovat prostě proto, ţe jde o
dobrou věc. Toho si nesmírně váţím. Zároveň ale nechci hodnotit ty, kteří to
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nedělají – kaţdý máme právo na svoji vlastní cestu, na svoje vlastní
hodnoty a na svoje vlastní priority.
Co je podle vás nejdůležitější pro to, aby v obci fungovala občanská
společnost a co pro to může vedení obce udělat?
Nejdůleţitější je podle mě umoţnit, aby se lidé spolu mohli potkávat,
inspirovat se, vzájemně spolu sdílet a případně společně tvořit. Nebo tomu
alespoň neházet klacky pod nohy. Vedení obce by tedy mělo umět v prvé
řadě naslouchat a podporovat občanské iniciativy vyrůstající zdola nahoru.
Jakub Hučín, foto archiv Magdalény Davis
____

Ze života obce

Kytínské plány
Vždycky je lákavé
proniknout tak trochu do
kuchyně, kde se
rozhoduje.
Otázka, na základě čeho se
zastupitelé a vedení obce
rozhodují, kdyţ uvaţují, do
čeho investují obecní finance,
můţe vzbuzovat zvědavost –
jestli podle toho, co kterého
zastupitele napadne, anebo jestli je příprava projektů trochu systematičtější.
Vypůjčili jsme si proto dokument nedávno schválený kytínským
zastupitelstvem a necháme čtenáře trochu nahlédnout do jeho obsahu.
Celý dokument má 37 stran, proto z něj budeme tlumočit jen to, co můţe
naše čtenáře zajímat. Dejme slovo strategickému plánu:
Strategický rozvojový plán obec Kytín vypracovává proto, aby měla
stanovený jasný rámec pro své strategické záměry a plány. Zároveň
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Ze života obce

napomáhá určit hlavní oblasti potřeb a priority rozvoje. Plán je vypracován
na období let 2018 – 2025 a vyjadřuje představy o budoucnosti obce a
zároveň navrhuje moţnosti, jak jich dosáhnout. Je navrhnut tak, aby
stanovené cíle byly v souladu s finančními moţnostmi obce a zároveň aby
byly realizovatelné v období platnosti dokumentu. Informace v tomto
dokumentu jsou čerpané z územního plánu obce, internetových stánek
obce a regionu, z Kytínského zpravodaje a strategických dokumentů
nadřazených obcí a koncepcí rozvoje v různých oblastech. Důleţité byly
také informace od starosty obce, zastupitelů a dalších činitelů v obci. Za
pomoci získaných informací byla vytvořena socioekonomická analýza
současné situace a závěry z ní shrnuté ve SWOT analýze. Získané
informace z analýz pomohly nastavit hlavní priority rozvoje a strategické cíle
obce, na jejichţ základě se navrhla jednolivá opatření a konkrétní aktivity,
které bude obec chtít v následujících letech realizovat.

Průzkum veřejného mínění
V rámci socioekonomické analýzy proběhl také menší průzkum mezi
obyvateli obce formou dotazníkového šetření. Náhodně zvolení občané byli
vyzváni, aby pomohli určit směr rozvoje obce a vyjasnit priority rozvoje.
Dotazník byl vyplňován anonymně a zjišťoval názory lidí na jejich
spokojenost se ţivotem v obci, co jim v obci vyhovuje a co jim naopak
chybí. V dotazníku byl i prostor vyjádřit vlastní názory a další připomínky a
komentáře.
Na otázku, jak se
občanům v obci ţije,
odpovědělo 62 %
respondentů, ţe velmi
dobře a 38 % uvedlo, ţe
spíše dobře. Nikdo
nezaškrtl, ţe by se mu
v obci ţilo špatně, coţ je
velmi pozitivní výsledek.
Dále se zjišťovalo, co se
obyvatelům na obci nejvíce líbí. V grafu níţe je moţné vidět všechny
odpovědi, z kterých respondenti mohli vybírat, nejvíce však mohli zaškrtnout
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tři odpovědi.
Nejvíce obyvatelé
oceňují blízkost
obce přírodě,
kterou zvolilo 38
respondentů, dále
klidný ţivot a
vzhled obce.
Nikdo z
respondentů
nezvolil moţnost
sportovní vyţití,
upřednostnili jiné
varianty. Dále
respondenti měli moţnost napsat vlastní odpověď na tuto otázku, nikdo
však nic dalšího nepřidal.
Následující otázka byla podobná jako předchozí, s tím rozdílem, ţe
respondenti měli zvolit, co se jim na obci naopak nelíbí. Nejvíce lidi
odpovídali, ţe je nejvíce trápí špatné vztahy mezi lidmi, nicméně následně
uvedli, ţe se jedná o pár jedinců, kteří sabotují práci vedení obce a obtěţují
tak ţivot všech obyvatel, dále si stěţují na nedostatek obchodů a sluţeb.
Někteří respondenti zvolili moţnost jiné a uvedli, ţe jim nejvíce vadí konání
několika
jedinců,
které škodí
celé obci,
dále
pěstování
řepky v
okolí obce
a přístup
některých
zemědělců
k obci a
vlastníkům
půdy.
8

Ze života obce
Další otázka
byla
otevřená a
ptala se, jaké
sluţby
občanům
v obci chybí.
Respondenti
nejvíce
odpovídali,
ţe jim v obci
chybí malý
obchod se
základními
potravinami. Dále uváděli záchytné parkoviště, lékaře či farmářské produkty.
50 % respondentů uvedlo, ţe jim v obci nic nechybí.
Dále se zjišťovalo, zda jsou obyvatelé obce ochotni něco udělat pro rozvoj
obce, případně jak by se podíleli. Naprostá většina respondentů uvedla, ţe
ochotna je, pouze 5 respondentů uvedlo, ţe to nedovede posoudit, nicméně
tito respondenti ţijí v obci krátkou dobu. 18 respondentů také uvedlo, jak by
se rádi na rozvoji obce podíleli. Někteří odpověděli, ţe se podílí pravidelně
na pořádání kulturních akcí prostřednictvím spolků, kterých jsou členy. Dále
uváděli, ţe by přispěli administrativní či IT prací, formou brigád, pomocí na
kulturních akcích či jakkoli. Jelikoţ by téměř všichni respondenti byli ochotni
se podílet na
rozvoji obce a
většinou se na
pořádání
kulturních akcí
a rozvojových
brigádách
podílejí ti samí
lidé, bylo by
dobré
vymyslet, jak
do těchto aktivit
zapojit více
obyvatel obce.

Ze života obce
Následně se
zjišťovalo, zda
jsou obyvatelé pro
další rozšiřování
obce (novou
výstavbu a více
obyvatel). Pouze
2 respondenti
odpověděli, ţe
určitě ano, více
jak polovina
respondentů pak
s rozšiřováním
obce souhlasí, ale
pouze v omezené míře. 35 % respondentů uvedlo, ţe s rozvojem obce
spíše nesouhlasí a 10 % respondentů vůbec nesouhlasí. Nesouhlasí hlavně
obyvatelé starší 65 let, kteří v obci ţijí celý ţivot.
Následující otázka se ptala, na co by občané vyuţili finanční prostředky
obce, kdyby měli tu moţnost. Moţné varianty odpovědí jsou v následujícím
grafu. Nejčastější odpověď respondentů byla zřízení obchodu, dále podpora
společenských a
sportovních akcí,
rekonstrukce
místních
komunikací a péče
o veřejnou zeleň.
2 respondenti
zvolili moţnost jiné
a uvedli, ţe by
investovali do
dětského hřiště a
dalších zájmových
aktivit pro děti.
V závěru dotazníku byl prostor pro další návrhy a připomínky, které
respondenti mají. Vyjádřilo se jich pouze několik, ale se zajímavými návrhy.
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Ze života obce
Jeden respondent uvedl, ţe by měla obec investovat do fotopastí, kvůli
rostoucí vlně černých skládek v okolí Kytína, další respondenti chválili pana
starostu, který se dobře stará o to, aby se v Kytíně občanům dobře ţilo.
Dle dotazníkového šetření bylo zjištěno, ţe největším nedostatkem v obci je
chybějící obchod. Obec si je tohoto problému vědoma, snaţila se obchod
v obci udrţet co nejdéle, nicméně po tom, co se občané naučili dělat velké
nákupy v supermarketech v Mníšku pod Brdy, do obchůdku v Kytíně chodili
jen pro drobnosti a nájemci obchůdku se jiţ nebyli schopni uţivit. Obec
měla snahu zřídit i prodej základních potravin v obecní restauraci, ale tento
nápad se také nesešel s úspěchem, kvůli pozdější otevírací době
restaurace, kdy uţ občané potřebovali mít nakoupeno. Z tohoto důvodu se
zřídila přímá autobusová linka z Kytína do Mníšku pod Brdy, kde si občané
mohou nakoupit a zase se vrátit. Nedostatek společenského a sportovního
vyţití v obci pro děti by se mělo výrazně zlepšit vystavěním sportovního a
volnočasového areálu v lokalitě Podevsí. Přispět by měl i Sokol Kytín, který
má v plánu zaloţit cyklistický oddíl pro děti. Co se týče fotopastí, zastupitelé
uvedli, ţe jsou si černých skládek v obci vědomi, nicméně se jim daří je
likvidovat hned v zárodku. Na otázku rekonstrukce místních komunikací
zastupitelé uvedli, ţe kaţdoročně investují do oprav a rekonstrukcí místních
silnic. Silnice na Chouzavé jsou jiţ všechny opravené a v Kytíně jsou
potřeba zrekonstruovat komunikace Do Branky a Do Kouta, která vede do
osady Na Rovinách. Obec přijala za své heslo: „Jaké si to tu uděláme,
takové to budeme mít“ a tím se vedení obce i obyvatelé řídí.

SWOT analýza a klíčové faktory rozvoje
Silné stránky

Slabé stránky

- Blízkost přírody
- Výchozí místo pro turistiku/cyklistiku
- Kulturní ţivot v obci
- Dobré spojení s Mníškem pod Brdy a
s hlavním městem pomocí veřejné
dopravy
- vysoká participace obyvatel na třídění
odpadů
- Neprůjezdná obec (silnice
nepokračuje dále)
- Bohatý kulturní ţivot
- Technický stav obecních komunikací
- Aktivita místních spolků

- Chybějící obchod
- Rezervy v technické infrastruktuře
- Chybějící záchytné parkoviště
- Přeplněné kapacity smluvních škol
- Chátrající stav budovy obecního úřadu

Příleţitosti
- Vybudování cykloparku podél
Bojovského potoka
- Podpora cyklistiky a turistiky
- Pozitivní demografický vývoj

Hrozby
- Přeplněné kapacity smluvních škol
- Vyčerpání kapacit vodárny a čistírny
- Špatné mezilidské vztahy mezi
některými obyvateli

Klíčovým faktorem pro rozvoj jsou především finance, bez kterých by
se obec rozvíjela jen těţko. Pro rozvoj v této obci je zásadní to, ţe
vedení obce nechce vyuţívat dotační podpory, protoţe vyřízení
dotací trvá dlouhou dobu a náklady na aktivity jsou hrazeny pouze
zčásti. Navíc musí mít podrobně zpracované projektové
dokumentace, které mnohdy obec pro své aktivity nepotřebuje a jejich
zpracování trvá také dlouhou dobu a stojí peníze. Mnohdy si tak obec
zrealizuje své projekty v kratší době a s méně náklady, neţ v případě
realizování projektů formou dotací. Nicméně na určité projekty by
bylo dobré dotace vyuţívat, například v rámci mikroregionu na větší
projekty. Důleţití jsou také lidé ve vedení obce a její zaměstnanci,
kteří jsou hlavní iniciátoři a činitelé rozvoje a dále občané, pro které
je rozvoj primárně realizován.

Plán rozvoje
Vize obce
Obec Kytín je i v budoucnu poklidnou obcí, kde zůstal zachovaný současný
vesnický ráz, který dále uchovává pro další generace a udrţuje současný
ráz krajiny. Prioritní je pro obec propojovat lidi s okolím a také mezi sebou a
tvořit pro místní občany příjemné a důstojné místo k ţivotu. Obec bude i
nadále zlepšovat technickou infrastrukturu a vybavenost a starat se o
ţivotní prostředí dle zásad udrţitelného rozvoje.
Strategické cíle
Obec Kytín velmi dbá o kulturní vyţití v obci a propojování a sdruţování
jejích obyvatel. Zároveň chce zachovat podobu vesnice a její historické
jádro pro následující generace. Strategickými cíli obce tedy jsou:
A. Modernizace technické infrastruktury a další rozvoj obce
B. Udrţení zdravého ţivotního prostředí a rozvoj v souladu
s udrţitelným rozvojem
C. Zachování krajinného rázu a historické podoby vesnice pro
nadcházející generace
D. Udrţení kulturního ţivota v obci a propojování všech generací jejích
obyvatel

Ze života obce

Ze života obce

Akční plán
V akčním plánu jsou kompletně popsány všechny aktivity, které jsou pro
obec naplánované na nejbliţší tři roky, tedy na období 2018 – 2020. Aktivity
jsou seřazeny postupně dle doby realizace.
A.1.1. Výstavba cykloparku s volnočasovým areálem
Důleţitým cílem tohoto projektu je zachování přírodního charakteru území a
jeho rozvíjení dle současných potřeb. Tento projekt je jiţ ve fázi realizace,
nicméně v akčním plánu je zařazen z toho důvodu, ţe zatím probíhají
pouze úvodní
práce a celá
realizace bude
teprve probíhat.
Také je moţné,
ţe některé fáze
projektu budou
ještě upraveny
nebo změněny,
a následně na
tento projekt
budou navazovat
další rozšiřující
projekty.
B.1.2. Čištění požárních nádrží
V obci se vyskytují dvě poţární nádrţe, které chce obec vyčistit především
pro zvětšení mnoţství zachycené dešťové vody a tím sníţit riziko lokálních
povodní, které obci hrozí. Z poţárního hlediska se zvýší mnoţství hasební
vody v případě poţáru lesa, který má v katastru obce velkou rozlohu.
V neposlední řadě chce obec vyčistit tyto nádrţe z kulturního hlediska a
umoţnit například koupání v nádrţích, protoţe jsou napájeny čistou
pramenitou vodou z Brd.
B.1.1. Instalace kontejnerů na použitý kuchyňský olej
Obec dostala nabídku na instalaci sběrných kontejnerů pro ekologickou
likvidaci pouţitého kuchyňského oleje z domácností od firmy Černohlávek
oil a rozhodla se tuto sluţbu vyuţít. Pouţitý kuchyňský olej v odpadu tuhne
a čištění kontaminované vody je energeticky i finančně náročné. Sběr bude
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fungovat tak, ţe se pouţitý olej stočí do pet lahví, které se následně vhodí
do kontejnerů umístěných v obci a poté bude olej ekologicky zlikvidován.
V obci budou umístěny dva kontejnery, jeden za obecním domem, druhý u
hřbitova.
A.1.2. Rekonstrukce obecního úřadu
Obec má jiţ delší dobu v plánu realizovat kompletní rekonstrukci místního
obecního úřadu, jehoţ historická budova nyní chátrá. Vedení obce má
zájem na tom, aby se budova nepouţívala jen jako úřad, ale chce jí
zpřístupnit lidem i k jinému vyuţívání a uţívat ji jako centrum pro lidi
z celého Kytína. Vzhledem k tomu, ţe je v chátrajícím stavu, nedá se pro
tyto účely zcela a plně vyuţívat. Tuto rekonstrukci by obec chtěla provést
v roce 2019 na vlastní náklady.
D.2.3. Občanské projekty
Vzhledem k tomu, ţe v dotazníkovém šetření mnoho respondentů uvedlo,
ţe by se rádo podílelo na rozvoji obce, obec by mohla kaţdoročně
vyhlašovat projektovou soutěţ, do které by občané přihlašovali své projekty,
které by chtěli v obci realizovat. Soutěţ by byla zaměřena na malé projekty
a obec by na ně vyčlenila určitou částku kaţdý rok a vítězný projekt
realizovala. Do soutěţe by se mohli zapojit občané kaţdého věku, i děti,
které bývají velice kreativní a mohly by se tak zapojit do utváření obce. Na
výběru vítězného projektu by se podílelo zastupitelstvo obce, které by
mohlo udělat předvýběr vhodných projektů a následně s občany obce na
veřejném setkání vybrat ten nejlepší. V případě zájmu by mohli účastníci
soutěţe navrhnout i moţné zdroje financování.
A.1.3. Soutěž Vesnice roku
Cílem této soutěţe je snaha
povzbudit obyvatele venkova
k účasti na rozvoji svého
domova, upozornit širokou
veřejnost na význam
venkova a vyzdvihnout a
ocenit aktivity obcí a jejích
občanů, kteří se účastní na
zvelebování svého domova a
rozvíjení místních tradic a
společenského ţivota v obci.

Ze života obce
Tato soutěţ je kaţdoročně vyhlašována na jaře a probíhá ve dvou kolech,
krajském a následně celostátním. Vítěz soutěţe dostane titul Vesnice roku a
finanční odměnu ve výši aţ dva miliony korun a osobní automobil na dva
roky zdarma.
A.2.5. Výstavba mateřské školky
Vzhledem k probíhající suburbanizaci ve Středočeském kraji, rychlému
nárůstu počtu předškolních dětí a nově narozených, a s předpokládaným
růstem tohoto počtu ještě do roku 2020, by bylo vhodné vybudovat v obci
školku, kam by mohly docházet místní děti i děti z okolních obcí. Školka by
mohla být vybudována na obecních pozemních na kraji obce u krajské
silnice Kytínská. V případě sníţení počtu dětí v obci by stavba mohla slouţit
jiným účelům.
C.1.1. Znovuobnovení a udržování alejí
V obci jsou v současné době vysazené dvě aleje - Antonína Vítka a
Antonína Šváchy. Další alej se plánuje vybudovat podél cesty Prostřední
vedoucí na Stříbrnou Lhotu v roce 2022.
A.2.2. Oprava místních komunikací
Obec kaţdoročně investuje do oprav, rekonstrukcí a budování místních
komunikací, proto je většina cest v Kytíně a Na Chouzavé v kvalitním stavu.
Na tyto rekonstrukce si obec najímá firmu, která zajistí veškeré náleţitosti
související se stavbou.
D.1.1. Pořádání kulturních akcí pro seniory
Obec kaţdoročně pořádá několik kulturních akcí pro seniory. Cílem je
především potěšit místní seniory a zajistit příjemnou společenskou akci,
které se účastní příbuzní a přátelé těchto seniorů.
D.2.1. Kulturní akce pro občany
Obec kaţdoročně pořádá mnoho kulturních akcí pro občany obce a
začátkem kaţdého roku sestavuje kalendář kulturních akcí na celý
kalendářní rok. Kaţdý rok obec pořádá tradiční velikonoční jarmark, kde se
prodává drobné občerstvení a jehoţ součástí jsou tvořivé dílničky pro děti a
pletení pomlázek. Posléze probíhá večerní zábava v obecní restauraci.
Poslední den v dubnu probíhá v obci stavění májky a posezení u ohně.
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Kaţdý rok obec
pořádá spolu
s obcemi Nová
Ves pod Pleší a
Voznice oslavy
výročí ukončení
druhé světové
války. V roce 2013
vedení obce Kytín
vymyslelo soutěţ
Hry bez hranic,
které se účastnily
téměř všechny
obce spadající do
mikroregionu
Mníšecko.
Tradičně se jiţ
v Kytíně pořádá kulturní léto, které se koná v druhé polovině srpna jeden
celý týden. V září po posvícenské zábavě pořádá obec pěknou hodinku,
posezení při hudbě a tanci. První adventní neděli se pořádají tradiční
vánoční trhy na návsi. Na Mikuláše si kytínský divadelní soubor připravuje
dětské představení spojené s nadílkou pro kytínské děti. Den před Štědrým
dnem se kaţdoročně pořádá vánoční koncert v místním kostele a o štědrém
dnu se večer scházejí občané u vánočního stromečku na návsi a zpívají
koledy.
D.2.2. Zájmové aktivity pro děti
Počet dětí v Kytíně stále stoupá, nicméně
v Kytíně pro ně není ţádná zájmová činnost,
kterou by mohly navštěvovat a rozvíjet tak své
znalosti, dovednosti a hlavně společenský ţivot.
V obci pro děti funguje pouze krouţek mladých
hasičů místního sboru dobrovolných hasičů.
Bylo by vhodné, v návaznosti na rekonstrukci
obecního úřadu a nově vzniklou klubovnu,
zajistit zde pořádání zájmových krouţků a
vzdělávacích aktivit pro místní děti buď formou
dobrovolné činností místních občanů, nebo
najmutím lektorské osoby pro tento účel.
Pořádat by se zde mohly jazykové kurzy či
kreativní dílny, které bývají mezi dětmi oblíbené.

Ze života obce
D.1.2. Vzdělávací aktivity pro seniory
Jelikoţ se obec dlouhodobě stará o místní seniory a pravidelně pro ně
pořádá kulturní akce v Domově Kytín, bylo by moţné realizovat i vzdělávací
kurzy vhodné pro seniory, které by mohly probíhat v nově zrekonstruované
budově obecního úřadu. Pro seniory by se mohly pořádat jazykové kurzy,
pohybové kurzy či rukodělné aktivity pod vedením pověřené osoby. Obec by
nejprve zjistila zájem o tyto aktivity a následně by zajistila lektora pro
zvolené aktivity.
C.1.2. Znovuobnovení starých polních cest
Obnovování starých polních zajišťuje obnovování a udrţování krajinného
rázu přírody i zachování historického rázu obce. V Kytíně jsou čtyři polní
cesty, které chce obec obnovit. Dvě se nachází na Babinské, jedna
v lokalitě Na Rovinách a jedna V Jesení. Obnovování cest bude probíhat
postupně dle moţností obce.
Strategický plán obce (kráceno)
Foto Jana Sikorová a archiv
____

Domov Kytín
Budova Domova Kytín měla být původně určena
pro zcela jiné účely, neţ ke kterým slouţí dnes.
Měla slouţit vojsku, potom zde mělo být učiliště,
ale nakonec o její vyuţití nikdo neprojevil zájem.
Navíc to byla nevzhledná kostka, která kazila
hezkou vesnickou náves. První starosta po
revoluci, pan Josef Pomahač, dal budovu osadit
dřevem a instalovat sedlovou střechu a věţičku.
Tím se zásadně změnil vzhled a nyní je budova
zřetelně vidět ze všech stran v okolí Kytína.
Nakonec se tato budova stala domovem pro
seniory. Postupně se začaly projevovat
nedostatky, hlavně průvan, v zimě velká zima a v létě nesnesitelné horko.
Kvůli nedostatku peněz se řešily pouze nejnaléhavější opravy. Nynější
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ředitel pan ing. Petr Kordule zahájil
kompletní rekonstrukci, která neustále
probíhá. Na zahradě byl postaven
přístřešek pro auta personálu, protoţe
na návsi a v okolí je nedostatek
parkovacích míst. Důleţitá byla výměna
oken, která netěsnila. Částečně byla
okna vyměněna, ale vzhledem k
rozsahu prací výměna dále pokračuje.
Chodby byly dříve vydláţděny a jezdily
po nich vozíky s jídlem, léky a prádlem.
Tím vznikal velký hluk, který rušil
obyvatele a byl velmi stresující pro
personál. Proto byla poloţena umělá
hmota, která je praktická a navíc krásně
barevná, takţe se chodby rozzářily. Byl
opraven a modernizován výtah, který je
pro nás naprosto nezbytný. Slouţí
seniorům i personálu při výstupu do
vyšších pater. Byly zavěšeny nové okapy, ty původní uţ sotva slouţily
svému účelu. Proběhla instalace nového osvětlení s větší intenzitou světla.
Nové osvětlení je moderní a hezké. V hlavním vchodu, jídelně a na
pečovatelském oddělení jsou nyní automatické dveře. To pomáhá
seniorům, kteří mají hole a vozíky. Nyní nepotřebují ruce k otevření dveří a
mohou snadno projít. Také projdou bez problémů vozíky s jídlem, které se
vozí do druhé jídelny. Byl zakoupen moderní, snadno ovladatelný stroj na
mytí podlah a prádelna dostala novou sušičku. V kuchyni je nový hnětač,
který pomáhá našim kuchařkám. Ve výdejně jídla byla instalována zástěna,
která odděluje výdej jídla od místnosti, kde se jí. Tím je zajištěn klid pro
personál i seniory v jídelně. Celý komplex domova byl nově vymalován a
prosvětlen. U východu ze zahrady jsou přes cestu nové dveře, tím se
zabrání, aby do našeho areálu vjíţděla cizí vozidla. Sanitky, obsluţné vozy
a soukromá auta obyvatel z bytovky mají moţnost vjet bez problémů.
Obyvatelé domova mohou vycházet i vcházet postranní brankou. Uţ jsme si
zvykli na přítomnost řemeslníků a obyvatelé domova trpělivě snášejí různá
omezení, protoţe chápou, ţe po dokončení se nám tady bude lépe ţít.
Těšíme se na jaro, protoţe jsou jiţ připraveny nové lavičky, na kterých
budeme sedět na zahradě. Rekonstrukce ještě potrvá, protoţe změny jsou
zásadní a rozsah všech prací je velký. Aţ bude vše dokončeno, budeme si
všechna zlepšení v klidu uţívat.
Jana Sikorová – Domov Kytín, foto autorka

Program a činnost
SK Sokol Kytín
Váţení spoluobčané a
sportovní přátelé, v začátku
tohoto článku bych Vám rád
popřál hodně zdraví, štěstí a
pohody v novém roce 2019
a zároveň také upřesnil dění
a nadcházející akce našeho
oddílu. Sportovní akce
v roce 2018 proběhly
úspěšně, a to za velkého
nadšení obyvatel a hostů z dalekého okolí. Tyto akce jako byl Dětský den a
oslava 50ti let fotbalu by se v Kytíně bez organizace a velké pomoci jak
zastupitelů, OÚ Kytín a členů Sokola neuskutečnila. Tyto akce se nám
podařilo zvládnout, sem tam se našla i nějaká kritika, ovšem kdo nic nedělá,
nic nezkazí.
Na jaře se opět sejdeme na místním
hřišti při jarní části fotbalové sezóny,
fanoušci jsou srdečně zváni k podpoře
našeho týmu. Dne 15. 6. se uskuteční
Dětský den na fotbalovém hřišti.
Dětský den nám pomohou zařídit OÚ
Kytín, místní hasiči, myslivecké
sdruţení a Brdský zálesák. Na hřišti
bude opět mnoho soutěţí pro děti,
lanová dráha a moţnost opečení
buřtíků. Přijďte se podívat, zasoutěţit a
pobavit se s přáteli.
V roce 2020 nás čeká velká oslava zaloţení 100let Sokola v naší obci. Jiţ
nyní je zapotřebí zapřemýšlet a začít s organizací této události. Velmi
doufáme v podporu celé obce, jak zastupitelů, tak starosty Kytína, členů
Sokola a dalších dobrovolných pomocníků. Tímto všem předem děkuji. Rád
bych poděkoval našim sponzorům, vedení obce a těm nejhlavnějším,
kterými jsou naši fanoušci, za Vaši podporu. Doufám, ţe tento rok bude
úspěšný alespoň stejně tak, jako ten loňský, a budeme dělat vše proto, aby
byl ještě lepší.
Za výkonný výbor TJ Sokol Kytín Vám děkuje předseda Emil Járka
Foto Jana Sikorová
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Pozvání na Bílou sobotu – oslava Velikonoc

K Y T Í Ň Á Č E K

Milí obyvatelé a přátelé Kytína,
je mi velikou ctí, pozvat Vás na letošní velikonoční trhy v Kytíně. Se
zastupiteli obce jsme se dohodli, ţe se letos budu z velké části na
organizaci celého jarmarku podílet. Přiznávám se, ţe se do něčeho
takového zapojuji poprvé, a proto Vám budu nesmírně vděčná, kdyţ mi
s tím pomůţete. Je tu samozřejmě celé zastupitelstvo a naši hasiči, kteří
přesně vědí, co a jak, ale uvítám jakýkoliv návrh nebo nápad, jak si naše
trhy udělat co nejhezčí, abychom si je uţili my, ale i návštěvníci z okolních
vesnic, kteří se k nám rádi na podobné akce vracejí.
Vím, ţe je mezi Vámi spousta šikovných a kreativních lidí! Máme
stánky! Kdo má chuť, můţe přijít a podělit se s ostatními o výrobky nebo
různé dobroty. Dejte mi prosím včas vědět, ať zajistíme dostatek místa pro
všechny. Všichni jste srdečně zváni a já uţ se moc těším, ţe přivítáme jaro
společně!
Hana Brosche, hana.brosche@email.cz, tel.: 775257152

Ano, takto zpívajícímu sborečku dětí z Kytína říkáme. Jak vznikl?
Před pěti lety jsme se s lektorkami Dětského klubu Kájou, Evou a Alicí
dohodli, ţe začneme s dětmi zpívat. Záměrem bylo naučit je zpívat a hlavně
seznámit je s pokladem lidových a národních písní, které máme a které jsou
téměř zapomenuty. Proč jsou zapomenuty? Protoţe se v rodinách nezpívá
tak, jako za našich mladých let. Za uplynulou dobu vzniklo několik malých
koncertů. Zpívali jsme všude, kde nás chtěli. Při různých akcích na návsi, v
Domově seniorů a poslední tři roky jsou děti součástí i Vánočních koncertů.
Děti zpívání baví a nás také. Ale jak ten čas letí, děti nám odcházely. Chtěli
jsme je ale u zpívání přidrţet. Tak vznikl další soubor z dětí, které odešly do
jiných školek nebo do škol. Při vystoupeních zpíváme společně. Ve školce
se scházíme vţdy v úterý dopoledne s harmonikou a tety – jak lektorkám
děti říkají, je dále učí texty. S ostatními dětmi se scházíme vţdy ve čtvrtek
odpoledne a texty si opakují doma.
Je to hezké, ale je nás málo. Rádi mezi sebou uvítáme další
zájemce o zpívání. Vezmeme kaţdého, kdo chce. Pokud zpívat neumí, rádi
ho to naučíme.

SALÁTOBRANÍ

Těší se Bedřich Gregorini

Váţení přátelé dobrého
jídla,
na základě Vašich
četných dotazů jsme se
po dvouleté odmlce
rozhodli připravit pro
Vás další zábavné
odpoledne v kulinářské
oblasti. V rámci
Kytínského kulturního
léta budete mít moţnost vyniknout se svými vlastnoručně vyrobenými
saláty. Ţádné meze se nekladou a návštěvníci jistě ocení Vaši fantazii při
svém hodnocení. Pro vítěze budou opět připraveny hodnotné ceny.
SALÁTOBRANÍ se bude konat dne 17. 8. 2019 a zájemci se jiţ nyní mohou
hlásit na e-mail: jalovcovahana@seznam.cz, pokorna-iva@seznam.cz
nebo na tel.: 724064884, 724546883.
Foto Jana Sikorová
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Poplatky za odvoz komunálního
odpadu
Pro rok 2019 je stanovena výše
poplatku za odpady na částku 500
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 31. 3. a do 30. 6. Cena poplatku pro osoby mladší 6 let,
starší 70 let a drţitele průkazu ZTP a ZTP-P je 350 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 2019), musí kromě běţného poplatku za odvoz a
likvidaci odpadu s obcí uzavřít smlouvu na odvoz popelnic (cena této sluţby
je pro rok 2019 rovněţ 500 Kč).
Poplatky za vodné a stočné v roce 2018
Výše poplatku za vodné od 1. 1. 2019 je 33,23 Kč za m3 (vč. DPH).
Výše poplatku za stočné od 1. 1. 2019 je 39,10 Kč/m3 (včetně DPH).
Poplatek za psa
Majitel psa je povinen za kaţdého psa staršího 3 měsíců zaplatit kaţdý rok
poplatek ve výši 100 Kč, a to do 30. 1. 2019. 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, jestliţe jim povinnost platit poplatek za psa zanikla
(úhyn, ztráta, prodej, darování psa).
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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.
Sběr nebezpečného odpadu bude probíhat 16. 3 a 14. 9. 2019 v 10.0012:00 na návsi obce
Sběr kovového šrotu bude probíhat 27. 4. 2019
Sběr použitého kuchyňského oleje
Nevylévejte pouţitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete ţivotní prostředí i
ţivotnost vaší kanalizace. Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené
PET lahve vhazovat do připravené nádoby na sběr pouţitého oleje.
Kontejnery na PET láhve s pouţitým kuchyňským olejem budou umístěny
v místech pro sběr tříděného odpadu.
Naléhavě bychom chtěli poţádat všechny majitele psů, aby po svých
mazlíčcích uklízeli. Týká se to nejenom návsi, ale celé obce. Exkrementy
rozeseté po trávnících v obci i před jednotlivými domy jednak obtěţují jejich
majitele a jednak nedělají obci dobrou vizitku u návštěvníků obce.
Chtěli bychom upozornit obyvatele Kytína, aby věnovali pozornost
informacím na webových stránkách obce a na obecní vývěsce. V brzké
době bude probíhat veřejné projednávání některých projektů, které se
týkají veřejného prostoru v obci – zřizování parkovacích míst, nástavba na
obecní restauraci, zřízení infocentra s veřejným WC. O termínu veřejného
setkání budete včas informováni.
____
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Slovo zastupitele

Masopustní recepty našich hospodyněk

Dnes se vám představuje zastupitel

Řadu účastníků kytínského
masopustního průvodu zaujalo
tradiční masopustní či
velikonoční cukroví - Boží
milosti. Přinášíme jejich
recept.

František Starec
Jsi místní rodák. Jak je to s rodem Starců,
ti také pocházejí z Kytína?
Příbuzní Starcovi bydleli tady v Kytíně, ale
můj děda se sem přistěhoval z pohraničí
ze Západních Čech, kdyţ jejich vesnici
zabrali vojáci kvůli vojenskému prostoru.
Vystěhovali je a oni sem přijeli za svými
příbuznými. A já jsem se uţ narodil tady.
A jaká je tvoje profese teď?
Teď jezdím jako řidič u firmy CAG, vozím
dveře u pana Pomahače.
Co tě vedlo k tomu, že ses rozhodl kandidovat do zastupitelstva obce?
Já uţ jsem na kandidátce byl dřív a teď mě poţádali, jestli bych mohl
kandidovat místo Jany Vacířové, která plní svoje mateřské povinnosti.
Jakou oblastí se při práci pro obec zabýváš?
Hlavní oblastí je práce pro hasiče, hasiči se starají o všechny věci, které
jsou v obci potřeba nějak technicky zajistit – spadlé stromy, čistíme studny,
potrubí, pomáháme při hašení poţárů…, pomáháme, jak můţeme. Vedle
toho děláme ještě kulturní akce, protoţe jinak by se toho v Kytíně asi moc
nedělo.
Jak dlouho už jsi u hasičů?
Od roku 1972.

Těsto:
20 g másla
20 g moučkového cukru
2 ks ţloutku
250 g hladké mouky
1 špetka soli
4 lţíce smetany (můţe být
i zakysaná)
4 lţíce bílého vína (můţe být
i rum)
moučkový a vanilkový cukr na
obalení
Zpracujeme všechny suroviny
na hladké těsto, které necháme
pod utěrkou asi půl hodiny odpočívat. Potom těsto na pomoučeném vále
vyválíme na tenký plát a rádýlkem z něj vykrajujeme různé tvary.
Boţí milosti poté krátce smaţíme nejlépe na sádle po obou
stranách dozlatova. Po usmaţení ubrouskem odsajeme přebytečný tuk a
obalujeme v moučkovém cukru s vanilkou.

____

A máš u hasičů nějakou funkci?
Někdy po revoluci jsem se stal jednatelem SDH Kytín a jsem i členem
zásahové jednotky, kde dělám strojníka a řidiče poţárního vozu.
Jakub Hučín, foto autor
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Z kytínské kroniky
1939 – rok okupace České
republiky. V těchto dnech
vzpomínáme na události, které se
staly před 80 lety. Co o těchto
událostech píše kytínská kronika?
Po dvacetiletém trvání a po krušných
zkouškách, jimţ byla vystavena od
loňského podzimu, zanikla dne 14. března
1939 Československá republika. Z jejího
těla a z jejích dvou národních větví, které
svou krví a jazykem byly si nejbliţší na
světě, vstupují do dějin dva samostatné
státy: Republika česká a Republika slovenská. Slováci z usnesení svého
sněmu se postavili pod ochranu Německé říše. O příštím vztahu mezi říší a
Českou republikou jednal v noci ze dne 14. na 15. března 1939 president
republiky dr. Hácha, který v průvodu ministra zahraničí dr. Chvalkovského
odjel do Berlína.
Dne 15. března 1939 ve středu v 6 hodin ráno překročilo říšské
vojsko naše státní hranice a provádělo okupaci českých zemí. Dne 15.
března 1939 ve středu v 19:15 hodin přijel říšský kancléř Adolf Hitler do
Prahy. Říšského kancléře doprovázeli náčelník vrchního velitelství německé
branné moci generál-plukovník Keitel, ministr zahraničí šl. Ribbentrop,
vrchní ubytovatel v generálním štábu armády šl. Stuelpnagel, přednosta
říšské kanceláře ministr Lammers, říšský vůdce ochranných oddílů SS a
náčelník německé policie Himmler, tiskový přednosta Dietrich a státní
tajemník Stuckart.
Dne 16. března 1939 říšský kancléř Adolf Hitler zřizuje Protektorát
Čechy a Morava a jmenuje ministra Konstantina svobodného pána šl.
Neuratha říšským protektorem v Čechách a na Moravě s úředním sídlem
v Praze. Dále jmenoval náměstka ţupního náčelníka ţupy sudetské Karla
Herrmanna Franka státním tajemníkem a vládního presidenta Horsta šl.
Burgsdorffa ministerským ředitelem u říšského protektora v Čechách a na
Moravě.
K 1. dubnu 1939 byla česká armáda rozpuštěna v Čechách a na
Moravě. Do posádek bylo přiděleno německé říšské vojsko. Z obce Kytína
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byli propuštěni z vojenské sluţby Josef Holý, Josef Linhart, Josef Rada,
Stanislav Vlnas, kteří narukovali dne 1. března 1939.
Dne 3. dubna 1939 v 8. hodině ranní prošli Kytínem říšskoněmečtí
vojíni od leteckého pluku, t.č. ubytovaní v Mníšku pod Brdy v počtu as
kolem 200 muţů. Pochodovali od Mníšku přes Kytín na Rochota, přes
Rovina, Stříbrnou Lhotu zpět do Mníšku pod Brdy.
Dne 1. května 1939 v tři čtvrtě na 11 dopoledne zemřel po těţké
srdeční chorobě ve Všeobecné nemocnici v Praze Bohumil Holý z Kytína,
člen obecního zastupitelstva, člen místní školní rady, člen přispívající
hasičského sboru a bývalý starosta obce Kytín a italský legionář.
K věčnému odpočinku byl uloţen dne 4. května t.r. odpoledne na místní
hřbitov. Na poslední cestu jej doprovodili členové obecního zastupitelstva,
sbor dobrovolných hasičů a přes 200 lidí, domácí i cizí z dalekého okolí.
Dne 16. května 1939 v úterý odpoledne v půl druhé hodiny přijel
z brdských lesů po lesní silnici na Chouzavou motorisovaný oddíl
říšskoněmeckého vojska. Velící důstojník na Chouzavé rozdělil oddíl vojska
ve dvě skupiny a to jedna skupina označena bílých jela po silnici
z Chouzavé do Kytína ke hřbitovu a tam se rozvinula a čekala na další
rozkaz. Druhá skupina označená červeně jela po lesní silnici z Chouzavé
na státní silnici a postupovala od Mníšku pod Brdy a Kaple po silnici ke
Kytínu, kde ke 3. hodině nastal útok na skupinu bílých. Z obou stran začala
palba z pušek a kulometu a útok byl zastaven. Ve čtvrt na čtyři odejela
skupina po silnici ke Kapli a po státní silnici k Dobříši.
Dnem 2. října 1939 byly zavedeny v Protektorátě Čechy a Morava
lístky na potraviny a to č. 1 na potraviny: za tento lístek bylo moţné obdrţet
krupky, kroupy, krupici, hrách, rýţi, vejce, kávové náhraţky, kávu, čaj - č. 2
na maso - č. 6 na tuky a to na máslo, sádlo, umělé tuky a oleje - č. 11 na
ţitnou a pšeničnou mouku - č. 16 na mléko - č. 18 na cukr. S platností od 1.
září t.r. byly zavedeny lístky na mýdlo.
Dnem 6. prosince 1939 začala krutá zima, která trvala nepřetrţitě
aţ do dne 19. března 1940. Nebylo jediného dne, aby nebyl mráz aneb
obleva. Touto zimou mnoho ovocných stromů pomrzlo a musely se vykáceti.
Na zahradách ty nejkrásnější stromy pomrzly. Dne 15. prosince 1939 byly
zavedeny lístky na oděv.
____
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Přijďte si
zacvičit jógu
s Lucií
Přádovou
 Hathajóga - cvičení
pro protaţení těla
doplněné relaxací
 Určené pro všechny
věkové kategorie
 Pro začátečníky
i mírně pokročilé

Lekce v Kytíně probíhají
kaţdou neděli od 19:30 na
adrese: Pod Babinskou 159
Další informace vám
ráda sdělím na
tel.: 776 597 743
nebo na e-mailu:
lpradova@seznam.cz

