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Úvodem 
 
 
I kdyţ se nám moţná zdá, ţe komunální volby 
v Kytíně proběhly uţ hodně dávno, je třeba se k nim 
ještě na skok vrátit. Ne snad proto, ţe bychom 
potřebovali nějak komentovat volební výsledky, ale 
spíš abychom se podívali, co těch několik 
posledních měsíců do naší vesnice přineslo. Mohli 
bychom to vyjádřit jedním slovem – oţivení. Platí to 
jak pro obecní investice a plány – v posledních 
týdnech proběhla kompletní rekonstrukce veřejného 
osvětlení, která uspoří obci nemalé finanční prostředky na jeho provoz, 
velké změny čekají webové stránky obce…  
 A platí to i pro Kytínský zpravodaj. Nové zastupitelstvo podpořilo 
jeho další rozvoj, coţ poznáte uţ na tomto čísle, které drţíte v rukou. 
Objevila se tu celá řada dalších rozhovorů a přehledů akcí. Málokdo na 
první pohled tuší, co všechno se v malé vsi děje. Moţná budete sami 
překvapeni. Samozřejmě budeme rádi, kdyţ budou řady našich přispěvatelů 
dále růst, kaţdý vstřícný hlas je vítán. A pokud se nám bude dařit naplňovat 
další čísla stejně jako toto, můţeme se v brzké době těšit, ţe Kytínský 
zpravodaj bude vycházet i častěji, neţ dvakrát do roka.  
 Rádi bychom nabídli i inzertní prostor ve zpravodaji, a to jak 
místním podnikatelům či ţivnostníkům, tak i komukoli, kdo bude chtít ve 
zpravodaji nabídnout kytínským spoluobčanům své sluţby. Moţná se 
časem dostaneme k tomu, ţe Kytínský zpravodaj bude finančně soběstačný 
a třeba bude vycházet i barevně… 
 Rádi bychom vám tedy popřáli příjemné čtení a v celém letošním 
roce vše dobré s naším zpravodajem. 
 
  
 
Za realizační tým Kytínského zpravodaje Jakub Hučín 
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Co by chtěl čtenářům  
sdělit starosta 
 
 
Váţení spoluobčané,  
 
člověk se často snaţí vymýšlet 
originální přání, ale nakonec si 
uvědomí, ţe důleţité není přání, ale 
člověk, kterému jej věnujeme. Dovolte 
mi tedy Vám popřát do nového roku 
2015 pevné zdraví, které je základem 
veškerého ţivota, mnoho štěstí, bez 
něhoţ se také v ţivotě neobejdeme, 
mnoho úspěchů osobních i profesních 
a tisíce důvodů se usmívat s upřímnou 

radostí. Mé osobní přání je, abychom k sobě byli shovívaví. Ţijeme tu spolu 
v naší krásné vesničce a dobře si pamatuji, jak ještě před takovými 20 lety 
zde byl kaţdý s kaţdým kamarád a téměř rodina. Zkusme na to navázat a 
ne se neustále zabývat závistí a pomluvami. Váţím si kaţdého, kdo chce, 
byť i nezištně, pomoci druhému. Vaţme si jeden druhého. Všichni jsme 
Kytíňáci, ti narození dříve a ţijící zde od nepaměti i ti, kteří jsou tu s námi 
krátce. Proto přeju nám všem jen vše dobré. 
 Dovolte mi ještě jednou poděkovat Vám, všem voličům i 
zastupitelům Kytína za projevenou důvěru, kterou jste ve mne vloţili. 
Nesmírně si jí váţím a je pro mne velice zavazující. 
 Chci Vás ujistit, ţe učiním vše pro to, aby zásadní rozhodnutí 
orgánů obce, obzvlášť při rozhodování zastupitelstva obce, byla přijímána 
po všeobecné vzájemné diskusi se snahou dospět k dohodě a ţe se budu 
snaţit být vstřícným starostou všem obyvatelům naší obce bez ohledu 
na to, komu dali ve volbách svůj hlas. 
 Pevně věřím, ţe nově zvolené zastupitelstvo obce je předpokladem 
naplnění představ o dalším rozvoji obce a ţivota jeho občanů. Jsem 
přesvědčen, ţe musí být naplněna platnost nepsaného zákona: „Občan zde 
není pro nás, ale my jsme pro občana.“ 
 Občan by měl za námi přicházet s důvěrou a odcházet  s pocitem, 
ţe jsme mu v rámci platných zákonů a reálných moţností vyšli maximálně 
vstříc. 
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Osobně vynaloţím všechny síly k tomu, aby naše společná obec Kytín byla 
krásná a rozvíjející se, ale hlavně, aby byla přívětivá ke všem svým 
občanům, kterým se v ní bude dobře ţít. 
 Nacházíme se v době právě probíhající plesové sezóny. Díky 
obětavé práci členů mysliveckého sdruţení proběhl 3. Myslivecký bál a byl 
připraven na velmi vysoké úrovni. Za to jim patří velké poděkování, protoţe 
touto aktivitou umoţňují nejen našim spoluobčanům, ale i hostům, kteří 
přijedou z okolí naší obce, kvalitní kulturní vyţití. Poděkování však na druhé 
straně patří i Vám, účastníkům jednotlivých bálů, zábav a jiných kulturních 
akcí, neboť svou účastí utvrzujete organizátory, ţe stojí za to je pořádat. 
Také Sokol nezůstává pozadu a zve Vás 14. 3. od 20:00 na zábavu U 
Rotvíka (U Formana) na Voznici, kde zahrají kapely Rock History a 
Voznický Paranoid. 
 S výjimkou jedné sněhové kalamity, náledí a několika zimních dnů 
zatím marně čekáme na příchod zimy. Podle předpovědí počasí ani podle 
pokročilého data uţ asi nějakou velkou zimu nelze očekávat. Jsme patrně 
svědky dalšího klimatického rekordu: zimy-nezimy. Obávám se, ţe by 
podobně mohlo následovat i jaro-nejaro a léto-neléto. No uvidíme, ale určitě 
to nezměníme. 
 Co by ale podle mého názoru šlo změnit docela snadno, je přístup 
nás všech, kdo tu bydlíme a ţijeme, tedy náš přístup k pořádku, či vlastně 
nepořádku všude kolem. 
 Psí exkrementy, a nebojím se napsat lejna, se válejí takřka všude. 
Na chodnících, travnatých plochách na návsi u autobusových zastávek, v 
okolí dětského hřiště. Při větrném počasí si papíry hrají na honěnou po 
ulicích a silnicích. Na okrajích lesních porostů jsou odhozeny kusy nábytku, 
pneumatiky a další zbytky čehosi, prostě harampádí, které rozhodně do 
lesa nepatří. 
 Vţdyť můţeme kolem sebe uklidit a příště uţ nepořádek prostě 
nedělat. Poţádal bych v té souvislosti nás starší, abychom vlídně upozornili 
děti školou povinné, pokud jim náhodou upadne papír na zem, aby ho 
zvedly, a nás, abychom jim šli příkladem a odpad neodhazovali, ale třídili. 
Myslím, ţe aţ se potom jarní sluce pořádně opře do trávníků a ty se 
zazelenají, na keřích a stromech vyraší nové lístky, budeme mít kolem sebe 
a díky tomu i v sobě uklizeno. A budeme zase hrdí na jistě nejhezčí naši 
vesničku. 
 
Váš starosta Miloslav Holý 
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NNáášš  rroozzhhoovvoorr  

  

Fořt potřebuje být svému lesu 
co nejblíž 
Říká v rozhovoru Petr Čech, 
hospodář v kytínské hájovně. 
 
Co to vlastně obnáší, být vedoucím polesí 
Mníšek pod Brdy? 
Donedávna jsem měl na starost oblast o 
rozloze 2400 ha, tj. zhruba od Řitky 
k Černému potoku nad Voznicí a po 
Brdském hřebeni od Haloun k Nové Vsi. Od 
začátku roku 2013 se Lesní závod Dobříš 
spojil s Lesním závodem Konopiště a loni 

k našemu polesí připadla i část bývalého polesí Okrouhlo, které zaniklo 
z důvodu blíţící se církevní restituce. Spravovaná plocha tak sahá přes 
Dobřichovice aţ k Radotínu. Mám k ruce čtyři hajné, kteří mají tento rajón 
přibliţně rovnoměrně rozdělený, a kaţdý pečuje o svůj úsek. Prací lesníků 
je obnova lesa, to znamená zajistit, aby les, který je mýtně zralý, byl 
nahrazený novým, mladším a od toho se odvíjí veškerá péče, kterou lesní 
kultury během svého ţivota neustále potřebují. Mojí úlohou je, s pomocí 
mých hajných, všechny tyto práce řídit. 
 
Vţdycky jsi chtěl být fořtem? 
Takhle specificky ne, to vyplynulo ze situace. Vystudoval jsem vysokou 
školu, Lesní inţenýrství při ČZU v Praze – Suchdole, se záměrem pracovat 
v lesnické profesi. První příleţitostí po škole pro mě byla funkce technika na 
polesí Prostřední Lhota při LZ Dobříš, kterou jsem vykonával 4 roky. Potom 
jsem nahradil vedoucího polesí Voznice, který odcházel na jinou funkci u 
závodu. Po dvou letech bylo polesí vydáno v restituci rodině Colloredo-
Mansfeld, a tak jsem vystřídal fořta z polesí Mníšek, který právě v té době 
odcházel do důchodu.  
 
To znamenalo stěhování – jaké to je, být při své pozici závislý na tom, kam 
tě umístí? 
Pro práci v lesnictví je dobré, aby personál (hajní a fořt) byli lesu, který  
obhospodařují, co nejblíţ. Proto byly historicky pro tyto pracovníky 
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NNáášš  rroozzhhoovvoorr  

  
budovány hájovny co nejblíţe obhospodařovanému lesnickému úseku. 
Nám se povedlo, ţe v době mého působení na polesí Prostřední Lhota byla 
volná hájovna v Boroticích, kam jsme se hned po promoci a svatbě 
s manţelkou v roce 1999 nastěhovali. Pro přechod na polesí Mníšek se 
počítalo s naším přesunem blíţ, a tak nám závod zrekonstruoval hájovnu 
tady v Kytíně, kde jsme uţ i s dětmi od jara 2006. 
 
Co je specifické pro tento úsek? V čem je to tady jiné? 
Ta práce je v podstatě na kaţdém polesí stejná. Největší rozdíl vnímám 
v tom, ţe je tu daleko vyšší návštěvnost lesa a větší tlak veřejnosti. 
V kaţdou roční dobu je tu les plný lidí, je to blízko Prahy, a tak tu les plní víc 
rekreační funkci, neţ jinde. Je ale těţké vyhovět všem, například v zimě, 
kdy se běţkaři zlobí, ţe jim ničíme vyjeţděné stopy, ale my potřebujeme 
jezdit krmit zvěř nebo odvézt z lesa dřevo. Nebo trempové – v lese není  
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NNáášš  rroozzhhoovvoorr  
 

dovoleno stavět ţádné chatky nebo přístřešky, které neslouţí k lesnickému 
provozu. Tady ale existuje dlouhodobá tradice, a kdyţ se trampové chovají 
citlivě a ohleduplně k lesu, není důvod je vyhánět. Při zakládání obory pro  
chov jelence virţinského jsme některým museli zrušit a zaplotit kempy, 
snaţili jsme se ale společně najít jiné vhodné místo a vzájemně si 
neškodíme. A pak jsou tu i takoví návštěvníci lesa, např. kdyţ rostou houby, 
kteří se v lese chovat neumí a zůstává po nich jenom nepořádek.  
 
Veřejností v poslední době hýbe otázka přemnoţení černé zvěře. Jak to 
vidíš ty? 
Já si myslím, ţe se nedá říct, ţe by byla černá zvěř v této lokalitě 
přemnoţená. Jsou místa, kde je prasat mnohem víc, neţ právě kolem 
Kytína a Mníšku. Rozhodně jich za dobu, co se tu pohybuji, nijak dramaticky 
nepřibylo. Nicméně nám byla vzhledem k tlaku veřejnosti v letošní lovecké 
sezóně dána výjimka, takţe jsme lovili i bachyně, abychom sníţili přírůst 
v dalších letech. Problém vidím spíš v chování prasat, neţ v jejich počtu. 
Hledají místa klidu, která jsou často i blízko města. Houštiny, pro člověka 
neprostupné, prorostlé ostruţinami, kam lidi nechodí a zvěř tam má klid. Při  
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NNáášš  rroozzhhoovvoorr  
 
hledání potravy ji zvěř nachází i v blízkosti zahrad a v jejich trávě, kde můţe 
najít i ţíţaly a larvy brouků, které běţně v lese nejsou.  
Příčina zvyšujících se problémů mezi občany a černou zvěří je i v tom, ţe 
dochází k přibliţování zastavěných oblastí k lesu, čímţ se zvěři zmenšuje 
její přirozené teritorium a zastavují se i místa, kudy zvěř byla předtím zvyklá 
chodit. Samozřejmě máme pochopení pro lidi, kterým prasata rozryjí 
zahradu a oni se jejich blízkosti bojí. Bohuţel není lepší řešení, neţ postavit 
si co nejpevnější plot.  
 
Nebojíš se, že tě Lesy zase pošlou někam jinam? 
Nikdo neví, co bude za pár let, ale myslím, ţe dokud bude fungovat 
stávající struktura podniku, nebude k tomu důvod. V našem oboru bývalo 
běţné, ţe člověk tu práci dělal opravdu celý ţivot. Při pohledu na jednoho z 
mých hajných, Tondu Kozohorského, který s lesem doslova srostl a dělá to 
celý ţivot s láskou, bych si přál, abych tu taky fořtoval ještě v podobném 
věku. Tu práci mám rád a tady se celé mojí rodině líbí. Chvíli mi sice trvalo 
nastavit si to tak, abych mohl s kaţdým jednat podle fér pravidel bez ohledu 
na kamarádství, ale snad uţ se mi i tohle za ty roky podařilo.  
 
Dagmar Čechová, foto autorka          
 
 
        _ _ _ _ 
 

           NNaaššee  ttéémmaa 

 

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Kytíně 
Od konce roku 2014 do února 2015 probíhá v obci Kytín 
generální rekonstrukce veřejného osvětlení. Jedná se o oblast 
v současné době problémovou prakticky po celé ČR.  
 
Více neţ polovina svítidel v celé republice je za hranicí své ţivotnosti a 
pouze 10 % svítidel je mladších neţ 5 let. Problémem je také neefektivnost 
a špatná ekonomika provozu starých svítidel. Nové technologie umoţňují 
svítit lépe při niţších nákladech na elektrickou energii a servis. 
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NNaaššee  ttéémmaa  
 

Kytín se potýkal s velmi podobnými problémy jako zbytek republiky. Náklady 
na elektrickou energii byly příliš vysoké a kvalita osvětlení vynakládaným 
prostředkům zdaleka neodpovídala. I přes to, ţe kvalita místní rozvodné 
sítě byla ve srovnání s českým průměrem na dobré úrovni, závady na 
svítidlech veřejného osvětlení byly časté. V obci se většinou vyskytovaly 
rtuťové výbojky od společnosti Modus. Jejich technologie jiţ neodpovídá 
moţnostem současné doby. Výhodou je nízká pořizovací cena a relativně 
nízká spotřeba energie (72 W), problémem pak krátká ţivotnost, 
s rostoucím stářím klesající efektivita, snadné zanášení nečistotami a 
zatékání vody do svítidla. Dalším problémem je také nedostatečná moţnost 
směrování světelného toku tak, aby došlo ke správnému osvětlení 
komunikace místo oken okolních domů. Dále se v obci vyskytovaly 
vysokotlaké sodíkové výbojky s různými příkony. 
 Při výběru nového dodavatele bralo zastupitelstvo ohled na 
ekonomiku provozu a kvalitu osvětlení. Zpočátku se o zakázku ucházelo 7 
společností, z nich se do finále dostaly dvě, které se prezentovaly 
nejkvalitnějšími svítidly. Svítidla obou společností vyuţívají technologie 
LED, která umoţňuje sníţit servisní a energetické náklady. LED svítidla také 
dosahují vyšší efektivity a je moţné je lépe nasměrovat na komunikaci. 
Rekonstrukce byla nakonec rozdělena mezi obě společnosti. 9 ks dodala 
společnost Lamberga, jejíţ svítidla svítí studenou bílou barvou, a tak se  
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NNaaššee  ttéémmaa  
 
hodí pro osvětlení přechodů či autobusových zastávek, díky nim totiţ dojde 
ke zvýraznění prostoru pod lampou. Zbytek obce (52 ks) osvítí společnost 
Sathea Vision. Tato svítidla svítí teplou bílou barvou, která byla zvolena jako 
vhodnější k celoplošnému osvětlení obce. 
 Výsledkem rekonstrukce bude kompletní modernizace osvětlení. 
Dojde k výraznému sníţení nákladů na provoz soustavy, zároveň i její 
provoz bude efektivnější, neţ tomu bylo v minulých letech. Moderní design 
svítidel a pouţité lehké slitiny hořčíku a hliníku je uţ na první pohled 
odlišuje od velkých, starých plastových svítidel. Kytín se stává jednou 
z prvních obcí v ČR s moderním veřejným osvětlením, jehoţ provoz stojí 
polovinu obvyklých nákladů. Všechna nainstalovaná svítidla jsou vyrobena 
v ČR a obsahují minimum komponent z Východu. 
 
Dagmar Čechová, ve spolupráci se Sathea Vision a Lamberga s.r.o.  
 

Představení obou společností a vybraných svítidel: 
 
Lamberga s.r.o. 
Hrabě Maximilián z Lambergu (1729-1792) patřil 
mezi známé moravské osvícence. 
Osvícenství je pojem, jímţ se označuje evropská 
kultura 18. století. Základním znakem je víra v 
rozum. Metaforicky se dá říci, ţe jeho hlavní 
náplní bylo „šíření světla rozumu“. 
Historie firmy Lamberga se začala psát v roce 
2010. První dva roky jsme pouze investovali do 
vývoje a aţ poté přišly první vlaštovky ve formě instalovaných svítidel. Ţádné 
začátky nejsou lehké. Přesvědčit ale zastupitele obcí o tom, ţe doba sodíkových 
svítidel je jiţ nenávratně pryč a ţe je čas investovat do nové LED technologie, nám 
někdy připadalo jako boj s větrnými mlýny.  
Od té doby však jiţ uplynula nějaká doba. Hodně obcí pochopilo, ţe kvalitní 
LED svítidla jsou opravdu tou technologií, která zajistí bezpečné osvětlení silnic, 
ulic, parků. Zároveň ušetří velké mnoţství elektrické energie. Ta následně přinese 
úspory za fixní platby z jističů, apod. Konkurence mezi výrobci LED je velmi tvrdá a 
neférová. Ty nejlepší LED čipy mohou při správném pouţití vydrţet aţ desítky let 
svítit s minimální ztrátou světelného toku. Ale jenom ty nejlepší. Hlavně musí být 
pouţity ve svítidlech, která umoţní, aby takto fungovaly. Jakmile se začnou zahřívat 
více, jejich ţivotnost rapidně klesá. Taková svítidla přestanou svítit podle norem 
během několika měsíců. 
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My si však za svojí kvalitou stojíme. Proto si můţeme dovolit poskytnout sedmiletou  
záruku na všechny naše výrobky. Věříme, ţe kvalita instalovaných světel se potvrdí 
sama, v praxi. Dokazují to tisíce instalovaných světel v Čechách, na Moravě a 
Slovensku. Děkujeme zastupitelům, ţe na osvětlení těch nejexponovanějších a 
nejdůleţitějších míst vaší obce byla vybrána právě naše svítidla. 
 

SATHEA VISION 
Společnost SATHEA VISION je českou 
firmou vyrábějící svítidla veřejného osvětlení 
na základě vlastního vývoje. Vznikla na 
základě studentského projektu na ČVUT 
před pěti lety. Od počátku existence probíhal 
vývoj svítidla Satheon 40 stavěného přesně 
pro charakteristické podmínky českých obcí. 
Filosofií firmy je vyrábět a vyvíjet produkty 
v České republice. Společnost klade důraz 
na komplexní certifikace a dodrţování 
předepsaných norem. V roce 2013 získalo 
svítidlo Satheon 40 mezinárodně 
uznávanou certifikaci, která zaručuje 
bezpečnost a funkčnost svítidla. 
Svítidlo Satheon 40 získalo cenu České 
inovace v kategorii Nadějná inovace za rok 
2011. V dalším roce pak společnost SATHEA 
VISION obdrţela od Akademie věd ČR 
ocenění Nejlepší technologická inovace. 
Svítidla jsou vyvinutá a vyráběná v České 
republice a jsou určená k přímé výměně za 
světelně ekvivalentní svítidla na 

komunikacích třídy ME5 a ME6 a  třídy S. Unikátní technologickou inovací svítidla 
je nastavitelná optika s kompozitními mikroreflektorky, která umoţňuje přímo v 
továrně nastavit rozloţení světelného toku podle potřeb komunikace. Pouţité LED 
diody Luxeon Rebel PLUS vytvářejí světlo příjemné, teple bílé barvy, které 
zachovává dobré podání barev (index CRI 82 %). 

 

 
 
 
       _ _ _ _ 
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Kytíňáček po půl roce 
Na všech školách se školní rok přehoupl do své druhé půle. 
Nejinak je tomu i u jediné kytínské vzdělávací instituce, našeho 
dětského klubu Kytíňáček. Je na místě se ohlédnout, jak se 
našemu společnému projektu daří. Poloţili jsme několik otázek 
jedné z lektorek klubu Karolíně Slepičkové.  
 
Kdyţ se podíváš na uplynulý půlrok v Kytíňáčku, překvapilo tebe i tvé 
kolegyně něco? 
Na začátku jsme netušily, ţe je vedení školky takhle náročné. Práce s dětmi 
je psychicky docela vyčerpávající – člověk se pořád musí soustředit, aby je 
vnímal, pořád jim musíme opakovat, co po nich chceme, nebo co 
nechceme, aby dělaly. A někdy na sobě cítíme na konci dne únavu. Ale 
jsme opravdu hrdé na to, co uţ dokáţí. Je hezké pozorovat, jak toho kaţdé 
dítě ví hodně o druhém – třeba jaké má kdo pyţámko, nebo krabičku na  

 
12 



PPřřeeddssttaavvuujjeemmee  vváámm 

 
svačinku… A je vidět, ţe uţ mají ke Kytíňáčku vztah. Kdyţ se jdeme projít, 
uţ zdálky volají: „Jé, támhleto je naše školka!“  
 
A počet dětí? Vyhovuje vám? 
Skupina 15 dětí je akorát, nevadilo by dokonce, kdyby přihlášených dětí 
bylo i trochu víc. Málokdy se totiţ sejdou všechny, v průměru bývá ve školce 
kaţdý den tak 12 dětí.  
 
Před rokem jsme přemýšleli o tom, jestli prostory na obecním úřadě budou 
školce vyhovovat… 
S prostorami jsme maximálně spokojené, stejně tak i se spoluprací 
s obecním úřadem. Jsme hodně vděčné za to, co pro nás starosta a další 
pracovníci úřadu dělají.  
 
Jaký máte výhled do druhého pololetí? Připravujete něco nového? 
Chtěly bychom pro děti organizovat víc výletů, ale není vţdycky úplně 
jednoduché zajistit dopravu. Jednou nás starosta vzal autobusem do 
Pohádkové země do Pičína a jsme moc rádi, ţe nám tahle akce vyšla, jeli 
spolu s námi i čtyři obyvatelé Domova Kytín, bylo to pro všechny krásné 
odpoledne. A skvělou oporou jsou pro nás rodiče, kteří nám vţdycky rádi 
pomůţou. A teď uţ se moc těšíme na jaro, kdy budeme mít více moţností 
pro různé procházky a výlety venku v přírodě… 
 
Jakub Hučín, foto archiv Kytíňáčku 
             _ _ _ _ 

 
Kytínští Švábíci 
Určitě jste si nenechali ujít mikulášské představení Zlatovlásky. 
Pojďme se v rozhovoru s Bedřichem Gregorinim podívat do 
zákulisí nového kytínského ochotnického souboru. 
 
Kde se zrodil nápad na vznik divadelního souboru v Kytíně?  
Zavinila to Iva Pokorná. Přišla za mnou s tím, ţe má loutkové divadlo po 
dědečkovi a kdyţ já jsem od divadla, mohl bych s tím něco udělat. Zjistil 
jsem, ţe je to bytové divadlo, které je pro hraní na veřejnosti příliš malé. Ale  
díky tomu se ve mně usadila myšlenka o něco se pokusit. Půjčil jsem si od 
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Ivy dřevěného krále, zvětšil ho a v podobném stylu Bára Fausová nakreslila 
další aktéry vybrané pohádky. Po vyřezání z překliţky je ještě báječně 
omalovala. Pak uţ jen zbývalo vybrat ochotnou partu herců a nazkoušet 
Zlatovlásku. 
 
A jak dostal soubor svůj název? 
Kdyţ uţ jsme cítili, ţe s inscenací půjdeme před diváky, hledali jsme název. 
Kaţdý napsal na lísteček svůj návrh a zvítězili Kytínští Švábíci. Proč? Kdyţ 
můţeme mít Kytínské Kance, proč ne i Švábíky? Navíc tím navazujeme na 
dávnou tradici. 
 
Jaké to je po dlouhém působení v Národním divadle pracovat s amatéry 
v Kytíně? 
Je to radost. Po více neţ 50 letech práce v divadlech, která se tváří jako 
profesionální, mi dělá radost pracovat s amatéry, kteří to na rozdíl od těch 
profíků dělají s chutí. Zlatovlásku jsme zatím hráli čtyřikrát, páté představení 
bylo teď o víkendu na Voznici. Odměnou za krásnou práci jsou nám dětské 
obličeje plné očekávání a radosti z toho, ţe pohádka dobře dopadla.  
 
Na co se od Švábíků můţeme těšit dál? 
Teď soubor zkouší představení pro dospělé, moderní verzi Šípkové 
Růţenky z autorské dílny Dáši Čechové. Mělo by se hrát na jaře. Pak bude 
následovat opět pohádka s loutkami, tentokrát s čerty a statečným 
Kryštofem. Věříme, ţe to stihneme do kaţdoročního programu pro děti 
v rámci ukončení školního roku a přivítání prázdnin.  
Dagmar Čechová, foto autorka 
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Domov Kytín oslavil 15 let od svého vzniku  
Historie vzniku našeho Domova je velmi strastiplná a klikatá. Jeho výstavba 
ovlivnila na dlouhá léta ţivot v obci.  

 
Na začátku se kytínští obyvatelé, ale hlavně 
jejich radní v roce 1975 rozhodli postavit v 
obci kulturní dům. Nejprve zbourali starou 
restauraci Na Vršíčku a přestěhovali jí do 
provizoria. Kytínští se ještě téhoţ roku s chutí 
a elánem pustili do svépomocné stavby 
nového kulturního střediska. V roce 1976 ale 
ztratil Kytín svojí samostatnost i samosprávu. 
V rámci budování střediskových obcí byl 
přidělen pod správu Mníšku pod Brdy. MěNV 
v Mníšku pod Brdy neměl nejmenší zájem na 
dostavbě kulturního zařízení v Kytíně. Stavba 
byla opuštěna na několik let. 
V roce 1978 bylo rozhodnuto, ţe původní 
stavba kulturního zařízení bude dostavěna 
jako učňovské zařízení Okresního 

stavebního podniku Praha-západ. V roce 1982 začala přestavba na toto 
učňovské zařízení. Na této stavbě pracovali učni, kteří se v zimním období 
přesouvali na lépe tepelně zajištěné stavby, a tím se Kytín stal na dlouhá 
léta jedním velkým staveništěm. Všude bylo bláto, povaloval se zde 
stavební materiál a zůstávala rozestavěná stavba. Okresní stavební podnik 
nakonec ztratil zájem o dostavbu učiliště, a tak opět všechny stavební práce 
utichly. 
 V roce 1993 začal okres uvaţovat o dokončení stavby za účelem 
centra pro běţence nebo centra pro drogově závislé. Ale samospráva obce, 
která se v roce 1990 vrátila opět do Kytína, a její radní urychleně rozhodli 
dostavět opuštěný areál stavebního učiliště jako domov pro seniory.  
 A zde se začíná psát vlastní historie našeho Domova. Rokem 1996 
začala nová přestavba, a to na areál domova pro seniory. Architekti z firmy 
Labounek a Šteiner navrhli citlivě celou přestavbu tak, aby se včlenila do 
kytínské zástavby. Sklon střechy na věţičce Domova je shodný se sklonem 
věţe kostela. Velká okna rozestavěného učiliště byla vybourána a 
nahrazena okny venkovského stylu a vlastně celá stavba byla přizpůsobena 
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tak, aby nebyla rušivým elementem 
okolí. Truhlářská firma z Humpolce, 
která dělala dřevěné obloţení a 
slunolamy, přišla s velmi dobrým 
nápadem – děti ze ZUŠ Humpolec by 
mohly vyzdobit náš Domov. Do školy v 
Humpolci byl dovezen pouze výtvarný 
materiál a o ostatní se postarala jejich 
fantazie. Tak se stalo, ţe výzdoba 
obrázky a dalšími artefakty je dílem 
dětí z humpolecké ZUŠ a je zde pro 
naše potěšení dodnes.               
 Z důvodu koordinace prací a urychlení stavby byla uţ v květnu 1999 
jmenována ředitelkou Domova PhDr. Iva Weigertová. Objekt domova 
seniorů v Hostěradicích byl v rámci restitučních nároků vrácen původnímu 
majiteli. Jeho klienti měli být do konce roku přijati do Domova Kytín, a proto 
se tlačilo na termín dokončení stavby. 4. 12. 1999 byla stavba Domova 
Kytín zkolaudována i přes nedokončené stavební úpravy okolí. 21. 12. 1999 
byl DOMOV KYTÍN slavnostně otevřen. 
 Ihned sem byli stěhováni první klienti ze zrušeného Domova 
seniorů v Hoštěradicích a ještě v průběhu ledna 2000 probíhalo stěhování 
cca 40 klientů z tohoto zařízení. Následující měsíce byl Domov zaplněn na 
plný stav 64 klientů. V průběhu let se ubytovací kapacita provedením 
stavebních úprav zvýšila na 70 klientů, kupř. v budově B byla na prvním 
patře zrušena společenská místnost a přestavěna na dvoulůţkový pokoj.  
 Jak jiţ bylo zmíněno, objekt Domova byl předán bez úpravy okolí 
stavby. Všechny dokončovací práce byly dokončeny svépomocí, ať se 
jednalo o velkou díru bývalé jímky, ostatní práce stavební nebo 
zahradnické. Za vznik naší krásné zahrady vděčíme nepochybně i paní 
Zdeně Galinové a jejímu štědrému sponzorskému daru, za který byly 
nakoupeny keře, stromky, osazení ţivých plotů, sazenice květin apod. O 
vybavení našeho Domova se velkou měrou zaslouţila herečka Jana 
Šulcová, která s neutuchajícím elánem a s pomocí nadace Olgy Havlové 
zajistila pro Domov kompenzační pomůcky ze Švédska. V prosinci 2010 
nastoupila na místo ředitelky paní Miloslava Vlková a v únoru 2013 
nastoupil na místo ředitele pan Ing. Petr Kordule.  
Jana Fabichová, foto autorka a archiv DD Kytín 
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Máme stabilní tým a fotbal nás baví 
Říká v rozhovoru Zdeněk Šlemenda, trenér kytínských fotbalistů.  
 
V loňském roce kytínský tým přešel v soutěţi z Prahy–západ do okresu 
Příbram. Proč? Co to ve výsledku týmu přineslo? 
Začalo to tím, ţe hráči sami chtěli změnu. Ve staré skupině potkávali stále 
stejné manšafty, z nichţ rovnocenným soupeřem jim byly dva. Takţe jsme o 
tom, do jaké skupiny v nové sezóně nastoupíme, hlasovali a rozhodnutí 
bylo jednoznačné. Teď na Příbrami máme na stejné úrovni pět týmů a 
přitom získáváme víc bodů.  
 
Jak to? Co se změnilo? 
V téhle skupině mají jiný styl hry, takţe i my jsme ji zcela zásadně změnili. 
Není to jednodušší, je to prostě mnohem lepší fotbal. Není to nakopávané 
všechno dopředu, na náhodu a na Konďu. Teď kluci víc drţí balón, 
přihrávají si, hrají víc po zemi. Se starým stylem hry bychom takových 
výsledků nedosáhli. 
 
Jaký vliv měla změna hry na hráče a na fanoušky? 

Oţivení je vidět na všech frontách. Kluky to evidentně víc baví a je vidět, ţe 
se i víc snaţí. I ty starší hráče, jako je Míla Fára nebo Kocek, to táhne 
zpátky na hřiště a hra jim dává víc smysl. Hrajeme teď v podstatě kaţdý 
víkend přátelák, jen v přípravě nějakých 6-7, to dřív nebylo. Fanoušci se 
chodí podívat nejen na zápasy, ale dokonce byli v mrazu i na tréninku . 
 
Co sestava týmu? Tam se také událo něco hodně pozitivního, ţe?  
Teď máme stabilně nějakých 17 hráčů, namíchaných z Voznice, Kytína, 
Chouzavé a Mníšku. Takţe na kaţdý zápas se dá dohromady základní 
sestava a ještě je pár kluků navíc na střídání. Dřív se vţdycky muselo 
doufat, ţe jich přijde dost, aby se jedenáctka vůbec postavila.  Teď, i kdyţ 
třeba jeden z nejlepších kluků na pár měsíců onemocní, tým to zvládá i bez 
něj.  Já jako trenér jsem naprosto spokojený s tím, jak kluci jako tým skvěle 
fungují.  
 
Měla jsem na mysli spíš post brankáře… 
Ano, po půl roce hostování na Nové Vsi se nám do týmu vrátil Mářa (Štěpán 
Mařík). Platíme hostování kluků z Voznice, kteří jsou na Vsi registrovaní. U  
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Máři byla otázka, jestli bude chtít zůstat u nich, čímţ bychom získali třeba 
dva kluky na přestup, nebo se vrátí k nám. Je to skvělý pocit, ţe i on i 
všichni kluci prostě chtějí hrát za Kytín. Jsme za to moc rádi. Máme teď 
brankáře dva, Adam se skvěle rozchytal a bez něj bychom tu minulou 
sezónu těţko zvládli.  
 
Jak si tedy vedeme v tabulce teď, s novým herním stylem, sestavou i 
soupeři? 
Aktuálně jsme na 4. pozici (viz tabulka), ale rozdíl na 3. a 2. místo je vţdy 
po jednom bodu. První Obory nám utekly, ale to je tým, který loni sestoupil 
ze III. třídy a asi se tam brzy zase vrátí. My bychom i měli na postup, ale 
letos to určitě v plánu nemáme. Chceme hrát alespoň rok v téhle sestavě a 
skupině a pak uvidíme. 
 
A jaké další změny se u kytínského fotbalu chystají? 
Moţná budeme mít raritu ve formě hrajícího trenéra, ale to aţ jestli to na 
svazu schválí . Co se týče technického zázemí, teď se koupily nové 
praporky a místo dvou sprch uţ máme tři. Je fajn mít teplou vodu i na 
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tréninky. Do budoucna bych rád viděl ještě oddělení hospody od kabin, ale 
to je zatím nereálné. Loni jsme měli štěstí i na počasí, takţe jsme měli celý 
rok na hřišti dobrou trávu. Abychom se na to mohli spolehnout kaţdý rok, 
chtělo by to na hřiště dotáhnout vodu ze studny, aby se to kaţdý týden 
mohlo prolít. Ideálně bych si představoval spolupráci třeba s našimi hasiči, 
aby se to zvládlo ohlídat. Uţ nějaký čas se o tom mluví, ţe by se zkusilo 
čerpadlo, tak uvidíme, jestli se podaří na tom letos zapracovat.  
 Dále by se letos mělo řešit nové oplocení, protoţe nám na hrací 
plochu chodí prasata. Mám takovou představu, ţe by se hřiště mohlo trochu 
zkrátit a zúţit a celé pak posunout dále od skály a od silnice, aby se tolik 
nerozbíjely míče. Také uvaţujeme o zřízení přípravky mladých, kam by se 
opět zapojila i Voznice. Vidíme to zatím hlavně pro děti cca 5-8 let, aby se 
hýbaly a chodily ven. Problém je v tom, ţe na 7 dětí musí být 1 dospělý, 
takţe to není jednoduché, i kdyţ bychom měli opět i podporu sponzora 
CAG.  
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Co bys chtěl za sebe jako trenéra ještě ostatním vzkázat? 
Určitě bych chtěl za sebe i hráče moc poděkovat za podporu starostovi, 
resp. obecnímu úřadu, za jeho podporu a přístup, bez nějţ bychom neměli 
třeba novou střechu. Další velký dík patří M. Pomahačovi, který nám formou 
sponzorských darů za CAG dává jak finanční podporu, tak i třeba dveře. 
Jménem nás všech děkuji i divákům, ţe chodí v hojném počtu na naše 
domácí zápasy. Hráči si toho opravdu váţí.  
 Za sebe bych jako trenér chtěl pochválit všechny hráče za skvělou 
hru a poděkovat jim za jejich přístup. Za to, ţe chodí hrát, i kdyţ prohrají, a 
baví je to. Ţe neřeší jen výsledek, ale hru samotnou, aby to byl pěkný fotbal 
a aby je to bavilo.  
 
Dagmar Čechová, foto archiv SK Sokol Kytín 
     
 

SOKOL Kytín – Program 2015 

 
Rád bych všechny příznivce sportu a Sokola Kytín seznámil s programem akcí na 
letošní rok. Nejprve vás co nejsrdečněji zvu na druhou Zábavu SK Sokol Kytín v 
sobotu dne 14. 3. 2015 od 20 hod. v hostinci „U ROTVÍKA“ („U FORMANA“) na 

Voznici. Hrají kapely ROCK HISTORY a VOZNICKÝ PARANOID. Vstupné 150,- Kč, 
předprodej vstupenek na tel. čísle 603 280 748. 
 
Následně se dne 21. 3. 2015 bude v restauraci Na Vršíčku od 16 hodin konat Valná 
hromada Sokola. Zváni jsou všichni členové Sokola i hosté.  
Kaţdoroční Dětský den v Kytíně na fotbalovém hřišti, který se uskuteční opět ve 
spolupráci s OÚ Kytín, SDH Kytín a MS Kytín, se letos bude konat v sobotu 20. 6. 
2015. Těšíme se na hojnou účast dětí, která kaţdý rok stoupá a ukazuje nám, ţe má 

smysl akci pro děti připravit. 
SK Sokol Kytín se skládá z fotbalového oddílu a oddílu SPV (sport pro všechny). 
Tento oddíl zve všechny zájemce na plánované turnaje ve volejbalu a nohejbalu 

na hřiště za bytovkou. Toto hřiště po celkové rekonstrukci nabízí i další sportovní 
záţitky v rekreačním sportu. Turistický oddíl nabízí pochody za krásami brdských 
lesů a výlety do přírody. 

 
O dalších sportovních akcích vás budeme informovat v dalším Kytínském 
zpravodaji. Přeji vám hodně zdraví a mnoho úspěchů v soukromém ţivotě.  
Sportu zdar!  
Emil Járka, starosta Sokola Kytín 
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TABULKA: A3B - IV. třída skupina B (aktuální výsledky k 10.2.) 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 

 1. SK Obory 12 11 0 1 40: 18 33 
 

( 15) 

 2. S. Kosova Hora B 12 6 4 2 31: 19 22 
 

( 7) 

 3. SK Vys. Chlumec 12 6 3 3 39: 31 21 
 

( 0) 

 4. SK Sokol Kytín 12 6 2 4 46: 25 20 
 

( 2) 

 5. S. Dublovice B 12 6 0 6 34: 27 18 
 

( 0) 

 6. Sokol Nečín B 12 5 2 5 32: 32 17 
 

( -1) 

 7. Kr. Hora B 12 5 1 6 24: 34 16 
 

( -5) 

 8. S. Kamýk B 12 4 2 6 26: 32 14 
 

( -4) 

 9. Vlt, Borotice B 12 4 1 7 30: 39 13 
 

( -5) 

 10. FC Kňovice 12 3 4 5 26: 35 13 
 

( -2) 

 11. S. Nová Ves B 12 3 3 6 32: 41 12 
 

( -9) 

 12. Vlt. Hříměţdice B 12 3 2 7 26: 37 11 
 

( -4) 

 13. S. Malá Hraštice B 12 3 2 7 23: 39 11 
 

( -7) 
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Další nositelé titulů „Zasloužilý hasič“ v našem okrese    
 
Na zámku v Přibyslavi – centru hasičské 
historie – byly ve dnech 6. a 7. 11. 2014 
z rukou čelných představitelů SH ČMS  
47 dobrovolným hasičům předány tituly 
„Zaslouţilý hasič“. Toto nejvyšší výběrové 
hasičské vyznamenání se uděluje za velice 
přísných podmínek, které jsou podmíněny 
dlouhodobou obětavou prací v hasičském 
hnutí. Toto vyznamenání představuje 
příslušná medaile, diplom a zápis do 
pamětní knihy SH ČMS. 
 
Mezi odměněnými hasiči byli také bratři: 
Josef Cihelka a Miloš Zíka - SDH Kytín 

 
Je to zcela mimořádně vysoké ocenění práce v dobrovolném hasičském 
hnutí, které se dostává opravdu těm 
nejzaslouţilejším. O tom svědčí fakt, ţe 
dosud v třicetileté historii od vzniku titulu 
ZH (1984), byl v rámci okresu Praha západ 
tento titul udělen 30 muţům a 1 ţeně. 
V současnosti jeho ţijícími nositeli v našem 
okrese je 21 muţů a 1 ţena. 
 
Blahopřejeme našim novým Zaslouţilým 
hasičům a srdečně je vítáme jako členy 
Aktivu ZH při OSH Praha západ. Děkujeme 
jim za obětavou práci pro dobrovolné 
hasiče a přejeme všem vyznamenaným, 
aby se z této pocty mohli těšit v dobrém 
zdraví ještě dlouhé roky!   
Aktiv ZH při OSH Praha – západ 
 
Děkujeme členům hasičského sboru Kytín za uznání, ohodnocení práce a 
zásluh občana obce a mého manţela pana Miloše Zíky.  
Jana Zíková 
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Zkrácená zpráva o činnosti SDH v roce 2014: 
 
Počet členů SDH: 93 (53 muţů, 30 ţen, 10 dětí) 
 
SDH se ve spolupráci s OÚ Kytín podílel na pořádání: 

 Masopustního průvodu a veselice 

 stavění Máje 

 pokládání věnců k památníku padlých 

 Mikulášské nadílky pro děti a večerní zábavy 

 natáčení pořadu ČT 

 Velikonočních trhů 

 Májového posezení v DDK 

 Dne seniorů v DDK 

 Dětského dne 

 Vánočních trhů 

 Sochařského sympozia 

 soutěţe koňských stříkaček 

 zalévání květin a zeleně, výsadby aleje u cesty Do Záduší 
 
Akce a činnosti SDH: 

 pořádání zájezdu na výstavu Země ţivitelka 

 pořádání Posvícenské veselice 

 uspořádání sběru ţelezného šrotu 

 čištění kanalizace u Josefa Číţkovského 

 účast na pokládání základního kamene pivovaru 

 účast na SOS Extreme 

 účast s koňkou na oslavách 90 let zaloţení SDH Velká Hraštice 

 účast na oslavách 135 let zaloţení SDH Mníšek pod Brdy 

 účast na setkání sborů 8. okrsku na předsilvestrovském setkání ve Stříbrné 
Lhotě (2. místo) 

 na ţádost rodiny zesnulého Pavla Landovského čestná stráţ při jeho 
pohřbu 

 zakoupení chladničky pro dětský klub Kytíňáček 

 celkem odpracováno 340 hodin 
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Zvláštní pozornost: 

 SHD vytvořil kandidátku pro komunální volby, uspělo 7 kandidátů z 9 

 p. Miloš Zíka a p. Josef Cihelka byli slavnostně oceněni nejvyšším 
vyznamenáním dobrovolných hasičů „Zaslouţilý hasič“ 
 
Poděkování: 

 Zdeňku Novákovi za věnování náhradního motoru do stříkačky PS 12 

 Petru Cihelkovi za věnování stolice na točení piva 

 Ing. Michalu Pomahačovi za věnování finančního daru ve výši 10.000,- Kč 

 p. Mejzlíkovi za věnování finančního daru ve výši 6.000,- Kč 
 
Zkrácená zpráva výjezdové jednotky o činnosti v r. 2014: 

 2x výjezd na hledání pohřešované osoby 

 2x výjezd k poţáru (1x lesní porost, 1x planý poplach ohledně poţáru chaty) 

 Účast na celorepublikovém cvičení záchranářů SOS Extreme 

 Výjezd k uzavírce silnice R4 kvůli přehánění divokých prasat 

 Čerpání vody ze sklepa p. Černého 

 Výjezd na likvidaci olejové skvrny na komunikaci v obci 
 

 
Účast SDH Kytín na SOS Extreme 2014 
 
Pořadatel: Asociace dobrovolných záchranářů ČR 
Popis akce: Cvičení je určeno pro druţstva zdravotníků, jednotek SDH, 
dobrovolných záchranářů apod. Je koncipováno formou soutěţe, jako 
náročné testování záchranářů nejen po stránce fyzické, ale i psychické. Je 
sestaveno z nočního a denního hlavního kola. Nebere ohled na únavu, 
nároky na pauzu a odpočinek a probíhá za jakéhokoli počasí. 
Jednalo se jiţ o 6. ročník, ty předchozí probíhaly v CHKO Slavkovský les. 
Po uzavření jejich rekreačního střediska byla v r. 2013 akce přestěhována 
do oblasti Mníšek p. Brdy – Dobřichovice.  
 
SDH Kytín se účastnil obou ročníků, konaných v naší oblasti. V r. 2013 
jsme se zúčastnili jenom části na Mníšku, kde naši členové působili v rolích 
figurantů. František Starec měl jako cestující v autobuse srdeční záchvat, 
Iva Pokorná předváděla oběť znásilnění, přičemţ násilníka si zahrál Jakub 
Fila.  
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V r. 2014 jsme byli 
nejprve (ve sloţení 
František Starec, 
Jaroslav Číţkovský, 
Zdeněk Starec, Petr 
Čech, Jakub Fila a 
Jakub Listík) přítomni 
na noční akci v 
Dobřichovicích, kde 
byla nasimulovaná 
hromadná nehoda 
v kempu. Mezi spící 
stanující vjela 
vojenská Tatra a zbylo po ní cca 50 nespolupracujících zraněných. Místo 
bylo třeba zajistit hasičským zásahem (osvětlení, označení) a být 
záchranářům k ruce při vyprošťování raněných a jejich roztřídění. Stejná 
situace se opakovala několikrát a hasičské sbory se v práci střídaly. 
Velením zásahu našeho SDH byl pověřen Jakub Fila, při ostatních zásazích 
jsme sledovali práci kolegů. Kromě závěrečného hodnocení soutěţních 
záchranářských týmů byla hodnocena i naše práce a zvlášť pak práce 
velitele zásahu. Padala uţitečná doporučení, co se mělo řešit jinak a jak. 
Jako SDH i Jakub jako velitel jsme si vyslouţili kladné hodnocení.  

 Druhý den jsme 
opět měli své zástupce i na 
straně figurantů v denní 
části soutěţe na Mníšku. 
Konkrétně Blanka Mádlová 
byla raněná poté, co kvůli 
svému týrání vyskočila 
z okna, a Zdeněk Starec 
hrál podnikatele v šoku na 
parkovišti.  
 Pro nás to byl velmi 
zajímavý trénink. Jednalo 
se o výcvik zásahové 

jednotky při nehodě, ke které se my jako jednotka 5. stupně (JPO5) jinak 
nedostaneme. Účast na takové akci přináší zdokonalení schopností a 
reakcí našich lidí, stmelení kolektivu, nezapomenutelnou zkušenost i pro 
naše mladé členy – dostanou se tam, kam normálně v reálu ne; je to jedna  
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z nejzajímavějších činností, kterou jim v rámci SDH umíme nabídnout.  
Vzhledem k tomu, ţe celá akce je připravena a prováděna na velmi 
profesionální úrovni, člověk ji proţívá, jako by to bylo doopravdy, a zanechá 
v něm silný dojem. Velký podíl na tom mají i maskéři, kteří raněné upraví 
velice realisticky, a figuranti, kteří svou simulovanou situaci berou také zcela 
váţně. Jejich výrazy, řev a reakce jsou velmi uvěřitelné.  
Pozvání na letošní ročník, který se uskuteční 8. - 10. 5., tedy opět rádi 
přijmeme. Zejména u našich mladých kluků předpokládáme ještě větší 
zájem – členové SDH, kteří se chtějí aktivně zúčastnit, se uţ nyní mohou 
hlásit u Jaroslava Číţkovského. Zároveň srdečně zveme zájemce z řad 
veřejnosti, aby se na akci přišli podívat jako diváci, akce za to rozhodně 
stojí.  
 Na tomto místě je třeba poděkovat OÚ Kytín, který naši jednotku 
vybavil (osvětlení, elektrocentrála, oblečení, přilby, rukavice…). Jen díky 
tomu se můţeme takové akce vůbec zúčastnit a toto vybavení pouţít a 
vyzkoušet. Rozhodně jsme se nemuseli mezi ostatními stydět, byli jsme 
rovnocennými partnery hasičů vyšších tříd. 
 
Dagmar Čechová ve spolupráci s Jaroslavem Číţkovským ml. 
 
Termíny akcí SHD Kytín v r. 2015: 
11. 4.   sběr ţelezného šrotu 
8. 5.   pokládání věnců k pomníku padlých 
8. - 10. 5.  SOS Extreme 2015 
8. 8.   závody s hasičskými koňkami v Kytíně 
29. 8.   zájezd na výstavu Země ţivitelka 

 

Pozvánka na Kytínský kulturní týden 
V týdnu 17. - 22. 8. 2015 se v naší obci opět bude konat kulturní týden ve 
znamení několika plánovaných akcí. Srdečně zveme všechny občany i 
jejich přátele a příznivce Kytína: 
Po 17. – Pá 21. 8 jiţ tradiční promítání filmů u kostela 
St 19. – So 22. 8. Kytínské setkání kovářů (pozvaní kovářští mistři 
během těchto dnů vytvoří plastiku, která následně v obci zůstane) 
So 22. 8.  Královské hodování 
So 22. 8. večer Večerní zábava (19 - 01 hod), hrají Petrovi natěrači 
Na sobotu je dále připraven i dětský program (malování na tvář, skákací 
hrad…) a moţná přijde i překvapení… 
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Co by u nás prasata hledala? 
Říká v rozhovoru Josef Slepička, člen Mysliveckého sdruţení 
Kytín pod Brdy. 
 
V posledních měsících se v našem 
regionu stále dokola skloňuje 
přemnoţení divokých prasat a škody, 
jimi způsobené. Jak to vidíš ty? 
Začal bych asi tím, ţe já krmím celou 
zimu a na krmeliště chodí zvěř velmi 
sporadicky. Ale kdyţ vidím, ţe u nás 
je 10 cm sněhu a přejdu na druhou 
stranu hřebene a tam uţ roztál, tak co 
by u nás prasata hledala? Za noc 
ujdou i 40 km a hledají především 
klid.  
 V našich lesích je pořád 
pohyb – lidi se psy, na čtyřkolkách 
nebo koních. Prasata proto hledají 
klidnější místa spíš u Mníšku, 
v neudrţovaných kusech lesa – a pak 
se stane, ţe se objeví i mezi domy 
nebo na náměstí. Za Marie Terezie 
měli sedláci přednostní právo lovit 
černou, aby jim nezpůsobovala škody, panstvo je pro sebe mělo zavřené 
v oborách. Zemědělcům a v lese škody černou zvěří vznikaly vţdycky, tomu 
se nikdo nediví. Jakmile se ale prasata objeví u kostela nebo rozryjí golfové 
hřiště, samozřejmě jsou toho plná média. 
 
Takţe přemnoţená oproti jiným letům tedy u nás nejsou? 

Podle mých pozorování myslím, ţe ne. Rozdíl vidím v tom, ţe zatímco dřív 
měla bachyně selata aţ ve třech letech a měla 5-7 pěkných, silných mláďat, 
dneska ještě ani sama není dospělá a uţ u ní běhají slabí markazíni. Moţná 
je to těmi mírnými zimami, ale kdo ví? Letos jsem potkal dvě pruhovaná 
selátka uţ na Silvestra.  
 Situace ve sdruţeních je ale mnohdy taková, ţe aktivně střílí 
z celého spolku třeba dva lidi. Členové jsou čím dál starší a mladí se  
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nepřijímají. Nový člen musí vţdy splňovat určité podmínky, např. v 
některých sdruţeních být majitelem pozemku v katastru honitby. Pravda je i 
ta, ţe staří členové si své pozice drţí, coţ je v naprostém pořádku, ale 
myslím, ţe by své bohaté zkušenosti měli předat mladým novým členům. To 
ale není jen u myslivců, to platí obecně pro všechna sdruţení a spolky. My 
si drţíme počet členů na 13, takţe kdyţ před časem zemřel pan Pecka,  
vzali jsme zase jednoho člena místo něj.  
 
Ţádné speciální kroky, jako třeba naháňky navíc, jste tedy nepodnikali? 

Ne, nebylo to potřeba a navíc termíny naháněk se hlásí půl roku dopředu. 
Na první, regulérně naplánované naháňce jsme střelili asi 11 prasat, na té 
druhé, na Madlenkách, kam jsme schválně jako honce pozvali i dva 
městské policisty z Mníšku pod Brdy, aby situaci mohli sami posoudit, jsme 
nepotkali ani jedno. Třeba v Korytanech ani není rozryto, ale na Skalce 
poměrně dost. Prasata jsou podle mě spíš v Řevnicích a okolí.  
Konkrétně kolem Kytína mají zemědělci ale škody spíš od vysoké neţ od 
prasat. Dělali jsme brigádu na nataţení pachových ohradníků kolem polí 
řepky, kde ji likviduje 80 ks vysoké. Minimálně měsíc to skvěle fungovalo. 
Někdy lidi namítají, ţe si tam měl ten sedlák zasadit něco jiného, co je 
nebude tak lákat, ale to není tak jednoduché. Plodiny se musí střídat, není 
moc na vybranou.  
 Ve sdruţení jinak děláme pravidelně brigády na sběr kamene pro 
zemědělce, stavby nových a opravy stávajících mysliveckých zařízení, 
roznos medikovaného krmiva, přikrmování zvěře senem i jádrem. 
 
Jak vnímáš kvalitu trofejové zvěře ve vaší honitbě?  
Kvalita srnčí a dančí se nemění, ale to by spíš posoudili starší členové. 
Jeleny lovíme jen průběrné do 2 let věku a tam jde kvalita trofejí uţ delší 
dobu dolů. Brdský jelen nikdy nepatřil k těm nejsilnějším, ale na říji sem 
chodily silné kusy z daleka. Pak se jim do cesty postavily dálnice, přerušily 
jejich trasy a teď uţ se sem nová krev nedostane nebo jen velmi obtíţně.  
Kdyby zvěř měla klid, nedělá takové škody a má i lepší trofeje. Před mnoha 
lety běţně vycházela vysoká zvěř na pašu i za bílého dne, dnes se z ní 
stala vysloveně noční zvěř. My samozřejmě víme, ţe les nemůţeme před 
lidmi uzavřít, a ani to nechceme. Stačilo by z jejich strany trochu více 
tolerance. Aby si uvědomili, ţe tam nemůţou nechat běhat volně psy a dělat 
si tam, co chtějí.  
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My, myslivci, jsme 
paradoxně jediní, 
kdo platí za to, ţe 
chodí do lesa. A 
přitom s přírodou 
umíme hospodařit 
uţ stovky let. Horší 
to je, kdyţ  
se do toho začnou 
motat politici nebo 
ochranáři. Ti 
například v roce 
2013 povolili 
odstřel bobrů, 
protoţe někde 
rozkousali hráz. To, 
ţe jsou přísně 
chránění, jim najednou nevadilo. Kdyby něco proti pravidlům udělali 
myslivci, hned to bude v televizi a bude se na ně ukazovat prstem.  
 
Minulý měsíc se konal uţ 3. myslivecký ples v Kytíně. Jaké máte ohlasy a 
plány do budoucna? 
No, ze začátku byli sami někteří členové k pořádání plesu skeptičtí. I proto 
jsem rád, ţe jsou tak dobré ohlasy od lidí, ţe uţ i většina členů to vítá. Není 
to samozřejmě organizačně nic jednoduchého, ale víme, ţe budeme v jeho 
pořádání chtít pokračovat. Není to tak, ţe bychom na něm zbohatli, je to pro 
nás šikovná a lidmi vítaná propagace myslivců v obci.  
 Jediný problém je, ţe tady máme malou hospodu, jinak by přišlo i 
víc lidí. Některým jsme letos prodávali levnější lístky na stání a i tak měli 
zájem – hlavně kvůli tombole. Rozhodně bych chtěl pochválit a poděkovat 
všem, kdo se na plesu podíleli, ať uţ přispěli do tomboly, nebo pomáhali 
s přípravou a na samotné akci. A velký dík patří i hostům, kteří chodí rádi, a 
my doufáme, ţe budou stejně nadšeně chodit i v dalších ročnících.  
 
Dagmar Čechová, foto archiv Kytíňáčku 
             _ _ _ _ 
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Královské hodování 2015 
 

Po úspěšném průběhu 
„Královského hodování“ 
v roce 2008 se chceme 
pokusit navázat na 
soutěţní klání ve vaření a 
soutěţ o nejlepší pokrm a 
nejlepšího kuchaře nebo 
kuchařku.  
A protoţe letní atmosféra je 
pro podobné akce jako 
stvořená, bude se konat 
dne 
 
22. 8. 2015 na kytínské 
návsi 2. ročník 
„Královského hodování“. 
 
Soutěţit se bude ve dvou 
kategoriích, a to sladké a 
slané pokrmy. Pro 
kaţdého soutěţícího je 
připravena odměna a pro 
první tři výherce v kaţdé 
kategorii hodnotné  

      tematické ceny. 
 
Soutěžní podmínky: 

- u kaţdého pokrmu je třeba připravit 30 plnohodnotných porcí 
- soutěţící musí mít vlastní nádobu, ve které se pokrm přinese + 

nádobu, ve které se bude případně ohřívat + nástroj vhodný 
k servírování daného pokrmu 

Z organizačních důvodů a pro potvrzení závazné účasti je nezbytné sloţit 
(VRATNOU!) zálohu ve výši 300,- Kč, která bude kaţdému vrácena při 
předání soutěţního pokrmu. 
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ZZee  žžiivvoottaa  oobbccee  
 
Tímto vyzýváme ty, kdo by 
měli zájem předvést své 
kuchařské umění a 
pochlubit se svými 
nejlepšími labuţnickými 
pochoutkami, aby se 
přihlásili do 31. 5. 2015 na 
tel. číslo 724 546 883 - p. 
Pokorná (603 280 748 – p. 
Jalovec) nebo na e-mail 
jalovcovahana@seznam.cz 
a zároveň nahlásili druh 
soutěţního pokrmu. 
Počet soutěţících je 
limitován počtem cca 30 - 35 účastníků v závislosti na typech přihlášených 
pokrmů, takţe s rozhodnutím přihlásit se dlouho neváhejte! 
Těšíme se na vaše gurmánské umění a společně strávený příjemný den. 
Organizační tým 
           _ _ _ _ 
 
 

Děkujeme za přispění na 
Tříkrálovou sbírku! 
Chtěli bychom ještě jednou 
poděkovat vám všem, kdo jste letos 
přispěli do Tříkrálové sbírky. Také 
všem, kdo jste spolu se svými dětmi 
vesnicí procházeli, koledovali a přáli 
všechno dobré pro nadcházející rok.  
V Kytíně bylo letos vybráno celkem 
15.441 Kč. Část prostředků z loňské 
sbírky bude vyuţita jako příspěvek 
na představení Šípková Růženka 
divadla Víti Marčíka, na které 
srdečně zveme všechny děti 
s rodiči, a to v neděli 1. 3. od 15 
hodin do jídelny Domova Kytín. 
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IInnffoorrmmaaccee  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  
 
Poplatky za odvoz komunálního 
odpadu 
Pro rok 2015 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 2015), musí kromě běţného poplatku za odvoz a 
likvidaci odpadu s obcí uzavřít smlouvu na odvoz popelnic (cena této sluţby 
je pro rok 2015 rovněţ 500 Kč). 
 
Poplatky za vodné a stočné v roce 2015 
Výše poplatku za vodné od 1. 1. 2015 je 31,97 Kč/m

3
 (včetně DPH). 

Výše poplatku za stočné od 1. 1. 2015 je 36,80 Kč/m
3
 (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. 2015. 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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IInnffoorrmmaaccee  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  
 
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.  
 

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 můţe udrţet 
cenová hladina poplatků na stejné výši, anebo se můţe dokonce sníţit. 
 
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… 

 
 
 
Srdečně zveme všechny na další plánované akce v roce 2015: 
 
28. 3. Karaoke párty (pořádá Komise mladých zastupitelů)  
4. 4.  Vítání občánků  
4. 4.  Velikonoční jarmark 
11. 4.  Sběr ţelezného šrotu  
11. 4. a 12. 9. Svoz nebezpečného odpadu: 10:00 – 12:00 hod.  
30. 4. čarodějnice, stavění Máje 
8. 5. Kladení věnců + kolona historických vozidel, která pojede na 
Voznice a Novou Ves 
20. 6.  Dětský den (rozloučení se školním rokem) 
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Blahopřejeme…!!! 
V letošním roce oslaví svá kulatá ţivotní jubilea naši spoluobčané: 
 
Jaroslav Cihelka, Zdenka Strejčková, Miloslav Novotný, Jaroslava 
Strnadová, Zdeňka Olmrová, Marie Smíšková, Jiří Černý, Helena 
Landovská, Josef Mejzlík, Antonín Cihelka, Růţena Kolaříková, Blanka 
Fialová, Vladimír Járka, Karel Fencl, Ludmila Kuchařová, Václav Novák, 
Boţena Kadlecová, Jiří Strnad, Bronislava Hořejší, Antonie Bárová, Josef 
Šlégr, Václav Scheiner, Marie Procházková, Milada Latnerová, Jaroslava 
Zachová, Marie Slepičková, Olga Ţelichovská, Jindřich Bára, Edvarda 
Valentová, Vítězslava Barhoňová, Hana Rosincová, Jarmila Číţkovská, 
Věra Ruffrová, Miroslav Malý, Růţena Cihelková, Marie Pokorná, Aneţka 
Škábová, Hana Šváchová, Jaroslav Beran, Věra Starcová, Karel Sikora, 
Otto Šťastný, Jaroslava Malá, Zdeněk Titl, Josef Číţkovský, Adolf Dezort, 
Jaroslava Hyšková  
Srdečně blahopřejeme!!! 
 

Vítáme mezi námi…!!! 
V roce 2014 se v Kytíně narodili: 
Jakub Brosche 
Jiří Vacíř 
Těšíme se na setkání při vítání občánků! 
    _ _ _ _ 
 

IInnffoorrmmaaččnníí  sseerrvviiss  zzpprraavvooddaajjee  
 

Informace z úřadu práce – pobočku si můžete vybrat sami 
 
V prosincovém čísle mníšeckého zpravodaje jste se mohli dočíst o uzavření 
pobočky úřadu práce pro Prahu–západ v ulici Kartouzská. Pobočka byla 
přesunuta aţ na Letnou, kde je ale např. spojení MHD nebo i parkování 
komplikované a hlavně náročnější časově i finančně. Problém se netýká jen 
nezaměstnaných, ale také matek a otců na mateřské dovolené, seniorů,  
atd. Situací se zabývalo nejen Město Mníšek pod Brdy, ale také plénum 
Mikroregionu Mníšecko. Spojili jsme se s MPSV ČR a GŘÚP ČR a vyţádali 
si informace o spádovosti či snadném a dobrovolném výběru pobočky 
úřadu práce. Z odpovědi příslušných orgánů vyplynulo, ţe pro občany 
Mikroregionu Mníšecko není povinnost navštěvovat kontaktní pracoviště 
 

33 

Krajské pobočky ÚP ČR pro Středočeský kraj v Praze na Letné. Územní 
obvody jednotlivých Krajských poboček jsou uvedeny v příloze zákona č. 
73/2011 Sb. (o úřadu práce). Kontakty a bliţší informace o kontaktních 
pracovištích Krajské pobočky ÚP pro Středočeský kraj jsou k nalezení na: 
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc. Z příslušných zákonných ustanovení 
vyplývá, ţe každý má právo si hned pro první kontakt a zaevidování 
sám zvolit jakoukoliv z krajských poboček, tedy např. i Dobříš nebo 
Příbram. 
Miloš Navrátil, vedoucí OKS 
        _ _ _ _ 

SSlloovvoo  zzaassttuuppiitteellee  
 
V této nové rubrice bychom vás rádi seznamovali s názory a myšlenkami 
jednotlivých zastupitelů obce. V kaţdém čísle vás čeká jeden zastupitel, 
jako první dostala slovo nová místostarostka Míla Fárová. 

 
Milena Fárová 
Věřím, ţe většina obyvatel obce Kytín mě 
zná, ale těm, se kterými jsem třeba ještě 
neměla tu moţnost se setkat, bych se ráda 
představila a napsala zde o sobě něco 
bliţšího. 
 Původem sice pocházím z Prahy, kde 
jsem bydlela zatím většinu svého ţivota, ale 
musím po pravdě říci, ţe ačkoliv jsem se 
trvale do Kytína přestěhovala aţ v roce 2006, 
doma jsem odjakţiva byla právě zde. Do 
Kytína totiţ jezdím celý svůj ţivot, zaţila jsem 
tu za ten čas mnoho krásných záţitků a mám 
tu spoustu přátel a kamarádů, za coţ jsem 

opravdu vděčná. Právě proto se tu cítím opravdu doma. Ţiji zde se svou 
rodinou, manţelem Milanem a syny Martinem (14let) a Kryštofem (12let) a 
myslím, ţe se nám tu líbí opravdu všem, zpět do města bychom se nikdy 
nechtěli vrátit ani jeden z nás.  
 V roce 2010 mě oslovili ze strany Sdruţení dobrovolných hasičů, 
zda bych neměla chuť kandidovat za jejich stranu do komunálních voleb. 
S kandidaturou jsem ráda souhlasila, jelikoţ mě dění v obci vţdy zajímalo, 
ráda se zapojuji do různých aktivit a jsem ráda jejich součástí. Obdrţela 
jsem důvěru, dostatečný počet hlasů a stala jsem se poprvé členem  
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SSlloovvoo  zzaassttuuppiitteellee  
 
zastupitelstva. Přiznám se, ţe do té doby jsem neměla vůbec představu o 
chodu obce, co vše to obnáší, i ţe mě velmi překvapilo, kolik práce a času 
starost o ni stojí. Práce na dění obce mě však opravdu baví a tak i z tohoto 
důvodu, ale hlavně díky lidem, kteří do voleb v roce 2014 šli, jsem se 
rozhodla znovu kandidovat. Výsledek, respektive počet hlasů, který jsem od 
vás obdrţela, byl pro mě naprosté překvapení a radost. Zároveň je to však 
pro mě velký závazek a samozřejmě mám z něj i trochu obavy. Obavy 
z toho, abych obstála, abych zvládla všechny povinnosti a úkoly obzvláště 
s novou funkcí místostarostky spojené. Já ale pevně věřím, ţe vše zvládnu 
a nezklamu tím právě vás všechny, kteří jste mě volili. Tímto bych moc ráda 
za projevenou důvěru ve volbách vám všem poděkovala. Budu se snaţit 
vás nezklamat a dělat vše pro to, abych v nové funkci obstála.                                                          
 Zároveň bych vás tímto ráda poprosila o zpětné reakce z vaší 
strany, kdybyste byli s čímkoliv nespokojení, či jste se chtěli k mé práci 
jakkoliv vyjádřit. Ať v kladném či záporném slova smyslu. Za jakýkoliv názor 
budu moc vděčná. 
 Co se úkolů mé osoby týká, je jich samozřejmě více a bylo by 
nudné je zde všechny jmenovat, ale jedním aktuálním, dle mého pro vás 
zajímavým úkolem, je tvorba nových webových stránek obce. Nové stránky, 
jestli vše dobře dopadne, budou k dispozici jiţ v jarních měsících tohoto 
roku. Důvod změny je zastaralý editor stávajících stránek a nemoţnost 
jakýchkoliv změn či úprav. Špatně se aktualizují a spolupráce s jejich 
správcem je na bodě mrazu. Tudíţ nás čekají nové webové stránky, které 
poskytnou všechny povinné informace dle zák. č.106/99 Sb., ale i spousty 
informací nepovinných, avšak důleţitých pro nás obyvatele, které na 
dosavadních stránkách chybí. Věřím, ţe s nimi budete spokojeni. I v tomto 
případě bych vás pak ráda poprosila o vaše reakce, názor na ně. Co vám 
tam chybí, co byste eventuálně rádi doplnili, atd. 
 V poslední řadě bych se teď moc ráda obrátila na ty z vás, kteří 
třeba v Kytíně nebydlíte dlouho nebo jste doposud neměli moţnost přijít 
mezi nás. Neváhejte , dorazte na akce, které pořádáme a přijďte se 
zapojit do dění v Kytíně. Přijďte se hlavně pobavit, ale pokud budete chtít, 
tak třeba i pomoci. Třeba máte nějaké nápady, jak a co zlepšit nebo byste 
chtěli a mohli přispět k chodu obce jiným způsobem. Budeme opravdu rádi 
za jakoukoliv pomoc od kaţdého z vás. Z mé strany je to asi vše, co jsem 
vám chtěla touto cestou sdělit. Pevně věřím, ţe dostojíme všem slibům,  
které jsme vám před volbami dali, ţe budete s mou prací spokojeni a ţe 
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v případě, budete-li mít jakékoliv námitky, či připomínky, nebudete váhat se 
na mě obrátit. 
 Přeji vám všem krásný nový rok, hlavně hodně zdraví, štěstí a 
spokojenosti jak v rodinném, tak pracovním ţivotě a nám všem dohromady, 
ať můţeme vţdy říci, ţe ţít právě tady v Kytíně je prima. Je to vţdy o 
kaţdém z nás. 

 
       _ _ _ _ 

 
Slovo občana 
 
Sbohem Karle 
Chtěla bych tímto uctít památku našeho „Kytíňáka“ 
Karla Ritschla, který nás opustil. Je mi líto, ţe na něj 

obec zapomněla. Ţádná oficiální zpráva o jeho odchodu, ţádné smuteční 
oznámení, ţádný pohřeb. I kdyţ to nebyla ţádná filmová hvězda, byl místní 
legendou a letitý obecní zaměstnanec. Nikomu neublíţil, ba naopak, 
pomáhal místním občanům s drobnými venkovními pracemi. Mám ho před 
očima, jak jsem ho potkávala s ruksakem na zádech za doprovodu černého 
pejska. Dříve jsme si povídali o prvních houbách, o počasí. V poslední době 
jiţ jenom o tom, jak ho bolí ţaludek a nic mu nepomáhá. Karle, měli jsme tě 
rádi, budiž ti lehká zem! 
Olga Součková 
     _ _ _ _ 

 
      

Rok 2014 v Kytíně – vybíráme z obecní kroniky 
 
Leden – Myslivecký spolek MS Kytín pod Brdy pořádal 2. 
Myslivecký bál. K tanci a poslechu hráli Kytínští kanci, 
připravena byla bohatá tombola, v sále Na Vršíčku bylo 
plno. 
 

Únor – V obci se natáčel díl pořadu ČT Náš venkov. V pořadu se 
prezentoval hlavně fotografický krouţek DDK, aktivity Brdského Zálesáku, 
SDH Kytín včetně rozhovoru s panem Cihelkou a Zíkou jako zaslouţilými 
hasiči. 
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Březen – Konal se tradiční Masopustní průvod, večer hrála 
skupina NAEXBAND. V půlce března proběhlo sázení 
stromků v Lipí. Účastníci zasadili celkem 800 sazeniček 
smrků a nakonec si v přátelské atmosféře společně opekli 
buřty. Na konci března proběhla rekonstrukce v hostinci – 
byla zabudována vzduchotechnika, vymalováno a 
poloţeno nové lino. 
 

Duben – Proběhlo slavnostní poklepání na základní kámen budoucího 
kytínského minipivovaru v areálu CAG, konaly se kaţdoroční Velikonoční 
trhy, kde hudbou provázela hudební skupina Třehusk. Naše děvčata 
zpestřila program vystoupením na trampolínách.  
 
Květen – Došlo k opravám a nástřiku fotbalových kabin na hřišti. V DDK se 
konaly Jarní slavnosti za účasti Kamily Moučkové a hudby v podání bratrů 
Gregorini. Pozdravit přišel i tehdejší hejtman Řihák, který v následujících 
týdnech ze své funkce odstoupil. 
 
Červen – Hostinec Na Vršíčku 
dostal novou fasádu, společně 
jsme za tónů Kytínských kanců 
pokáceli májku a hlavně se 
pilně připravovali na prezentaci 
obce na Líšnických hrách bez 
hranic. Snaha byla odměněna 
1. cenou v kategorii 
představení týmu (kulturní 
prezentace obce) a celkově 2. 
místem v soutěţi. Výherní lípa 
byla následně zasazená u 
dolejšího rybníka. Na konci měsíce proběhlo ještě přivítání prázdnin (dětský 
den) na hřišti. 
 
Červenec – Myslivci intenzivně řešili problémy s prasaty, obec se 
připravovala na sochařské sympozium. Konala se také svatba v prostorách 
kostelní zahrady u Kytínské studánky, snoubence oddával starosta.  
 
Srpen – Proběhla největší kulturní akce roku, Kytínské kulturní léto, jehoţ 
součástí bylo týdenní sochařské sympozium a večer se u kostelní zdi  
 

37 

promítaly filmy. Celý týden obec velmi aktivně ţila, v pátek byly sochy 
předány obci a v sobotu kromě hasičské akce koněk proběhlo i setkání 
kytínských rodáků. Sešlo se více neţ 60 účastníků, kteří obdrţeli Pamětní 
list. Nejstarší z nich bylo 90 let. 
 
Září – Po letech snaţení o zřízení předškolního zařízení pro naše děti začal 
fungovat klub Kytíňáček. Celkem 15 dětí se kaţdý den těší na tety Káju, 
Alici a Evu, které si klub vzaly na starosti. Vznikla také první turistická 
vizitka obce a proběhlo tradiční Posvícení včetně pondělní Pěkné hodinky.  
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Říjen – Tento měsíc byl na události v obci velmi bohatý. V DDK proběhl 
program v rámci Dne seniorů, kde se o občerstvení postarali hasiči a hudbu 
bratři Gregorini, děti si zasoutěţily v rybolovu, 
společnými silami se vysázela další alej, tentokrát 
březová do Záduší, která dostala jméno po Antonínu 
Šváchovi. Navţdy nás opustil také herec Pavel 
Landovský a vzhledem k tomu, ţe se právě konaly 
volby do zastupitelstev, kde Kytín měl raritu 
v podobě rodinné kandidátky, vystřídaly se tu 
všechny zpravodajské týmy hlavních televizí. Ve 
volbách výrazně zvítězila nezávislá kandidátka 
hasičů a starosta byl s jednoznačnou podporou 

občanů znovu 
zvolen do své 
funkce.  
 
Listopad – Měsíc začal výlovem 
dolejšího rybníka a dušičkovou mší na 
hřbitově. V Přibyslavi obdrţeli nejvyšší 
vyznamenání dobrovolného hasiče 
„Zaslouţilý hasič“ pánové Zíka a 

Cihelka, jako úplně nejstarší z oceněných. Fanoušci našich fotbalistů byli 
hromadně autobusem fandit na derby v Nové Vsi pod Pleší. Na konci 
měsíce divadelní spolek Švábíci zahrál svou pohádku o Zlatovlásce v DDK 
a proběhly Vánoční trhy. Součástí programu kromě saxofonistky Andrey 
byla vzácná zvonohra, největší svého druhu u nás. 
 
Prosinec – Mikuláš 
přinesl našim občanům 
přehlídku veteránských 
motocyklů v rámci jízdy 
Mikulášská berle, velmi 
povedené čerty v obecním 
pekle i představení 
Zlatovlásky pro veřejnost 
v nabitém hostinci. 
Nadílka byla připravena 
pro celkem 70 dětí do 10 
let.  Děti z Kytíňáčku 
ozdobily jeden 
z Vánočních stromečků na 
náměstí v Mníšku pod Brdy – jednalo se jiţ o 6. ročník akce, s rekordním 
počtem stromků. Vánoční koncert se konal celkem dvakrát, nejprve jako 
generálka v DDK a následně ve zcela zaplněném kostele. Společně jsme si 
opět zazpívali na Štědrý den večer u obecního stromku i na hřišti poslední 
den v roce u příleţitosti přátelského Silvestrovského fotbálku.  
 
V průběhu roku byl ještě vybudován chodník aţ ke hřbitovu a došlo k 
rozšíření plochy hřbitova. Zároveň se začala řešit modernizace a 
rekonstrukce obecního osvětlení a na zkoušku byla nainstalována světla 
obou zúčastněných firem.  
 
 

Co se dělo v Kytíně před 50 lety (kronika v roce 1964) 
Oslavy 82 letého trvání místního poţárního sboru 
Před sto lety dne 1. května 1864 byl zaloţen první sbor dobrovolných 
hasičů ve Velvarech. 
Podle zápisu ze dne 16. července 1906 byl sbor dobrovolných hasičů 
v Kytíně zřízen v roce 1882 a obec věnovala naň 1.100 korun. Podpisy: 
František Douša, t.č. starosta sboru a František Zíka starosta obce.  
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Na tomto podkladě pořádala jednota československé poţární ochrany 
oslavy 82 letého trvání.  
Místní jednota ČSPO v Kytíně pořádala 23. května 1964 v místnosti sálu 
Osvětové besedy oslavy 82 letého trvání místního poţárního sboru. 
Program: 
1. Cvičení ţáků 
2. Zapálení vatry 
3. Po oslavách taneční zábava 
Odpoledne v 17:45 byl vyhlášen poplach. 
1. Ţákovské cvičení: Na zahradě státního statku č.p. 19 proti č.p. 20 a 70 
byl zapálen oheň. Ihned vyjela motorová stříkačka a přijela k dolejšímu 
rybníku a začali poţárníci stříkati vodu z rybníka do ohně na zahradě.  
2. Zapálení vatry u pomníku padlých. Od poţární zbrojnice č.p. 1 vyšlo 18 
členů ČSPO a za pochodu místního rozhlasu šli v průvodu a v čele nesli 
věnec k pomníku padlých a tam za hudby místního rozhlasu poloţili věnec 
k pomníku. U pomníku padlých pronesli řeč: Faus Miroslav, předseda MNV, 
Cihelka Josef, velitel ČSPO, Járka Rudolf, předseda ČSPO. Po projevech 
odchod za doprovodu místního rozhlasu k poţární zbrojnici č.p. 1. 
3. Taneční zábava v Jednotě. 
 

_ _ _ _  
 

     

Vyprávění malé holky z Malé 
Svaté Hory 
 
V minulém roce (7. 6. 2014) jsem 
uspořádala u příleţitosti stého výročí 
narození mého otce, hospodského Josefa 
Tellingera, vzpomínkové setkání na Malé 
Svaté Hoře u Mníšku pod Brdy. V tento den 
se sešlo po 36 letech od uzavření staré 
hospody více neţ 130 lidí. Zavzpomínali 
jsme společně na mé rodiče a starou 
hospodu, potěšili se dobovými fotografiemi. 
 
Něco málo z historie 
Kytín a Malá Svatá, jinak také Kaple měli 
vţdy hodně společného. Vedla tudy Zlatá  
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stezka a Kytínští ji odpradávna vyuţívali k obchodování a cestování. Malá 
Svatá slouţila jako zastávkové i odpočinkové místo nejen pro dostavníky, 
ale i pro formanské a poštovní vozy. Toto místo také vyuţívali k odpočinku a 
modlitbám poutníci, směřující s procesími na Svatou Horu u Příbrami. Právě 
na jejich přání byla na tomto místě postavena kaple Panny Marie. Později 
zde byla postavena hospoda a v její blízkosti byla zřízena autobusová 
zastávka, ze které jezdili kytínští obyvatelé do práce, do škol, k lékaři, 
k vyřizování úředních záleţitostí. Pro mnohé byla hospoda příjemným 
místem při čekání na autobus, mnozí se zde zastavili při zpáteční cestě, 
aby se občerstvili a popovídali si. Protoţe jsem trávila s rodiči v hospodě 
hodně času, znala jsem skoro všechny kytínské starousedlíky i jejich osudy. 
Ráda vzpomínám na kytínské děti a na pana řídícího Haidla, který měl 
Malou Svatou velmi rád. Stejně tak vzpomínám na černý les, kterým se 
muselo od Kaple projít, neţ se objevila vesnice Kytín. 
 Touto cestou bych chtěla poděkovat všem Kytínským, kteří na 
Malou Svatou nezapomněli a přišli si loni s námi zavzpomínat. K výročí 
narození mého tatínka jsem napsala a vydala kníţečku „Vyprávění malé 
holky z Malé Svaté“, kterou si můţete půjčit v kytínské knihovně.                                                                                                                                
Jiřina Mazánková, rozená Tellingerová 

 
  placená inzerce 

 

 


