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Úvodem 
 
 
Bilancování se ve svém ţivotě nevyhneme. Drţíte 
v ruce číslo Kytínského zpravodaje, které bychom 
mohli s trochou nadsázky nazvat číslem 
bilancujícím. Vede nás k tomu jednoduchý důvod – 
blíţící se komunální volby v Kytíně. Čtyři roky od 
posledních voleb uplynuly a za pár dní budeme 
vybírat nové zastupitele a nové vedení naší obce. 
Mohli bychom proto říci, ţe toto číslo je volební. 
Téma voleb se jím vine jako červená nit od 
úvodního rozhovoru aţ po historické ohlédnutí za prvními obecními volbami 
v Kytíně v roce 1924, jak se dočteme v kytínské kronice.  
 Abychom vás, naše čtenáře, ale příliš neunavili jednotvárností, 
objevíte v tomto čísle i rozsáhlou reportáţ o největší kulturní a společenské 
akci tohoto léta a vedle loňského pořádání Kytínských her a oslav jubilea 
obce před třemi roky bezpochyby i největší kulturní akcí uplynulých čtyř let – 
reportáţ o tom, jak celý týden na návsi vznikaly dřevěné sochy jako 
symboly historie i současnosti Kytína. A mimochodem, zkuste se zadívat 
pozorně do tváře Fabiána. Nepřipomíná vám někoho? 
 V tomto čísle výjimečně nenajdete úvodní slovo starosty, a to proto, 
ţe náš rozhovor je tentokrát věnovaný právě starostovi a jeho ohlédnutí za 
čtyřmi roky, které strávil v této funkci. Volby se objevují i v „Tématu čísla“ – 
rádi bychom připomněli, ţe pokud si své věci nebudeme řídit sami, budou je 
za nás řídit druzí, ale moţná ne tak, jak bychom sami chtěli. V rubrice 
„Představujeme“ se vám zase představí volební uskupení se svými 
kandidáty. V naší obci se budou o přízeň voličů ucházet tři uskupení, 
bohuţel pouze dvě z nich nám dodala pro náš časopis podklady, 
představení jednoho zde tedy chybí. Snad si ale i tak uděláte alespoň 
přibliţnou představu o těch, které byste chtěli v příštích čtyřech letech 
v zastupitelstvu Kytína vidět. 
 Nezbývá nám proto nic jiného, neţ vám popřát příjemné čtení a 
moudrou a šťastnou ruku při výběru nových kytínských zastupitelů. 
 
Za realizační tým Kytínského zpravodaje Jakub Hučín 
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Mám radost, ţe obecní úřad znovu ţije 
říká v rozhovoru ve svém krátkém ohlédnutí za uplynulými čtyřmi 
roky starosta Kytína Miloslav Holý. 

 
Kolikrát tě během posledních čtyř let napadlo, 
jestli to byl dobrý nápad nechat se zvolit 
starostou? 
Popravdě řečeno jsem si takovou otázku 
raději do hlavy nevpustil ani jednou, protoţe 
by mě na ni určitě napadlo několik odpovědí. 
Po posledních volbách jsem byl postaven 
před rozhodnutí, jestli starostování přijmu, 
nebo ne a myslím si, ţe kdyţ se člověk 
rozhodne pro nějaký čin, je potřeba ho 
dokonat a netřeba zpochybňovat svoje 
rozhodnutí.  
 

Když se přesto ohlédneš zpátky na čtyři roky funkčního období, co bylo pro 
tebe ve funkci starosty nejtěžší? 

Nejtěţší pro mě byl odlišný způsob rozhodování oproti tomu, na co jsem byl 
předtím dvacet let zvyklý, kdy jsem měl na starost poměrně velkou firmu 
s velkým počtem zaměstnanců. Řadu rozhodnutí jsem tehdy musel učinit 
sám a sám jsem pak za ně odpovídal majiteli firmy. A po dvaceti letech 
v soukromé sféře jsem se najednou ocitl na úplně jiné lodi, protoţe práce 
starosty spočívá v první řadě v naslouchání obyvatelům obce, všechna 
důleţitá rozhodnutí je pak třeba konzultovat se zastupiteli, tedy ţe jde o 
společný proces. A přiznám se, ţe v porovnání s předchozí zkušeností z 
firmy mi v některých případech celý rozhodovací proces připadal aţ 
zbytečně zdlouhavý a někdy jsem nebyl úplně přesvědčený, ţe přijaté 
rozhodnutí je úplně to nejsprávnější, ale je třeba naslouchat většině, 
protoţe zastupitelstvo si volí občané. 
 
Co ti v této situaci nejvíc pomáhalo? 
Pomáhal mi výborný tým většiny zastupitelů, kdy jsme vţdy společně 
zvaţovali rozhodnutí, aby byla ve prospěch obce a jejích občanů.  
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Co ti během tvého starostování udělalo naopak největší radost? 
Jednou z největších radostí pro mě bylo, ţe se nám podařilo obnovit 
historickou ikonu Kytína, Kytínskou studánku. Velkou radost jsem měl i z 
nálezu prvního dílu kroniky, kterou jsme povaţovali za nenávratně 
ztracenou. Myslím si, ţe znát svoji historii je pro obec hodně důleţité. A to, 
z čeho mám velkou radost teď v posledních dnech, je, ţe od 1. září funguje 
v Kytíně dětský klub Kytíňáček. Na myšlence předškolního zařízení v Kytíně 
jsme pracovali skoro dva roky a jsem rád, ţe se nám ji nakonec podařilo 
uvést do ţivota. Myslím si, ţe pro Kytín to je velký krok kupředu, protoţe 
kytínské děti takhle budou mít moţnost vyrůstat pospolu a určitě ke Kytínu 
najdou daleko lepší vztah, neţ kdyby byly rozesety po všech moţných 
školkách v okolí. Budova, ve které sídlí obecní úřad, znovu ţije. Dřív zde 
byla obecní škola, dnes je tu po mnoha letech dětský klub a vrací se sem 
ţivot.  
 
V Kytíně jsi vyrostl a život v Kytíně dobře znáš. Je něco, co tě přesto 
překvapilo? 
Překvapila mě řada věcí. Kdyţ člověk „dýchá“ s vesnicí 24 hodin denně, 
najednou k tobě přijdou věci, které v běţném ţivotě člověk vůbec nevnímá  
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a přitom by bylo dobré je znovu vnímat. Mám tím na mysli schopnost 
naslouchat jeden druhému, tolerovat a zajímat se, jak se druhý má a jestli 
něco nepotřebuje. Byl jsem překvapený, kolik je v Kytíně lidí, kteří potřebují 
pomoci, ale neřeknou si o ni. Na druhou stranu se tu řeší spousta problémů, 
které mi osobně nepřipadají tak prioritní oproti skutečným potřebám lidí, 
kteří pomoc opravdu potřebují a pro které ale uţ není čas a prostor.  
 
Jak dlouho člověk vydrží vykonávat funkci starosty v malé obci, jako je 
Kytín? 

To nedokáţu posoudit. Je fakt, ţe ani já jsem si nepředstavoval, co mě na 
postu starosty potká. Běţný obyvatel obce ani netuší, co všechno musí 
starosta byť v tak malé obci, jako je Kytín, řešit – od zatoulaných zvířat přes 
problémy s vodou, poţárem. Několikrát jsme hledali i ztracené osoby. A tím 
vším se starosta zabývá ne v časovém horizontu od 8 do 16 hodin, ale je 
prostě k dispozici 24 hodin denně. Jak dlouho se to dá vydrţet, nedokáţu 
po čtyřech letech říct. Kaţdopádně to, co rozhoduje, jestli je starosta 
schopen ve své funkci vydrţet, je podpora od obyvatel obce, tedy zda za 
ním stojí a podporují ho. Myslím si, ţe i ten nejlepší starosta v celé 
republice bude bez podpory svých obyvatel vyhořelý za měsíc.  
 
Když se ohlédneš zpět, dělal bys ve své funkci něco jinak? 
Určitě bych dělal jinak řadu věcí, ale někdy se člověk musí rozhodnout 
v dané chvíli s těmi informacemi a zkušenostmi, které má k dispozici. 
Myslím si, ţe věci, které jsme za čtyři roky pro obec udělali, byly 
smysluplné, i kdyţ samozřejmě netvrdím, ţe jsme neudělali ţádné chyby.  
 
Co bys chtěl jako dosluhující starosta vzkázat obyvatelům Kytína? 
Chtěl bych jim poděkovat za jejich trpělivost se mnou, protoţe některé věci 
nebyly jednoduché a moţná ode mě někteří očekávali něco úplně jiného. 
Nicméně mě za čtyři roky poznali a vidí, ţe dělám věci podle svého 
nejlepšího vědomí a svědomí. Přál bych Kytínu, aby dál prosperoval aspoň 
na té úrovni, kterou se nám, doufám, podařilo udrţet po celé čtyři roky, a 
určitě bych si přál, aby si lidé zvolili nové zastupitelstvo, které ke správě 
obce přistoupí tak, jak jsme se o to snaţili my.  
     
Jakub Hučín, foto autor 
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Volby – věc veřejná 
Za několik týdnů nás znovu čeká prubířský kámen naší 
schopnosti starat se o své vlastní věci, spravovat místo, kde 
žijeme, vybrat ty, kteří budou naším jménem za naši obec jednat.  

 
Na další čtyři roky, tedy aţ do roku 2018 
vybereme své zastupitele. Čtyři roky utečou 
jako voda, ale v historii obce můţou 
znamenat mnoho. Velká část projektů, které 
v obci běţí, rámec čtyř let přesahuje a 
pokud obec vede moudré zastupitelstvo, 
které podporuje rozumné projekty, ovlivní 
rozvoj obce na mnoho let, někdy i desetiletí 
dopředu. Naopak pokud se do zastupitelstva 
dostanou kazisvěti, mohou úspěšné projekty 
brzdit nebo úplně zablokovat a je potom jen 
velmi obtíţné rozvoj obce znovu oţivit. 
 Bohuţel neplatí, ţe čím je ta která 
věc důleţitější, tím více se o ni vţdy zajímají 
dobří, důvěryhodní a kompetentní lidé. 
Dvojnásob to platí o politice, a to i o té 
komunální. Chytří a schopní lidé se totiţ 

raději realizují jinde neţ právě ve správě věcí veřejných a do politiky se 
příliš nehrnou, jsou rádi, kdyţ se o to postará někdo jiný. A pokud se 
schopní a kvalitní lidé v politice objeví, věřte mi, ţe spíš s určitým 
sebezapřením a ţe by si dokázali představit tisíce jiných moţností, jak jinak 
by mohli trávit svůj čas. Ale uvědomují si jednu věc – ţe pokud se nebudou 
angaţovat oni, můţe se stát, ţe se iniciativy ujmou ti, kterým obecní dobro 
splývá s jejich osobním prospěchem. Nezapomeňme, ţe v politice jde mimo 
jiné i o moc a o peníze a lidé, kteří po jednom nebo druhém nebo obojím 
touţí, mají pozoruhodnou schopnost a vytrvalost o tento vliv usilovat. 
 Je dobré zmínit ještě jeden nešvar, který nás v postkomunistické 
době trápí – příliš jsme si zvykli na to, ţe sami nemáme vliv na běh věcí 
kolem nás a ţe se o správu věcí veřejných postará nějaká instituce za nás – 
obec, zastupitelstvo, druţstvo… Přehlíţíme, ţe obec jsme my. Není tady 
nikdo jiný, kdo by to, co se děje v obci, zařídil za nás. Současný starosta  
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s oblibou pouţívá uţ jeho téměř 
zlidovělé „jaké si to uděláme, 
takové to budeme mít“. Tedy co 
si zařídíme my sami, to budeme 
mít, a co si nezařídíme my sami, 
mít nebudeme. 
 Není ţádným 
tajemstvím, ţe do komunální 
politiky, zejména v malých 
obcích, jen velmi málo vstupují 
samotné politické strany. Daleko 
větší důraz se klade na 
jednotlivé osobnosti kandidátů. 
Přímo v Kytíně jsou všichni 
kandidáti nestraníci, byť mohou 
mít podporu (většinou je to jen 
podpora organizační) politické 
strany nebo hnutí.  
 Je-li tomu tak, ţe vedení 
obce bude v příštím volebním 
období v rukách jednotlivců, je 

dobré se podívat na některé zákonitosti, které nám mohou pomoci se ve 
výběru budoucích zastupitelů lépe zorientovat. Zlaté pravidlo praví: „Chcete 
vědět, jaký dotyčný člověk bude? Podívejte se na to, jaký byl, jak jednal.“ 
Nejpřesnější předpověď a odhad chování zastupitele můţeme získat tak, ţe 
se podíváme na to, jak se choval jako člověk doposavad. Byl přátelský 
k sousedům? Bude pravděpodobně přátelský a otevřený i jako zastupitel. 
Vyvolával spíše konflikty a nesváry? Bude asi i jako zastupitel 
problematický a bude těţké s ním jednat.  
 A nejen to. Někdy poměrně zátěţové situace ve vedení obce tříbí 
charaktery. To znamená, ţe v zátěţové situaci se zvýrazňují osobnostní  
rysy kaţdého člověka. Pokud je někdo velkorysý nebo odváţný, je velmi 
pravděpodobné, ţe svoji velkorysost a odvahu bude muset v konfliktních 
situacích mnohokrát prokázat a ţe se tyto jeho vlastnosti ve veřejném ţivotě 
ještě posílí. Platí to i naopak, tedy ve vedení obce se zvýrazňují i negativní 
vlastnosti člověka. Pokud někdo touţí získat moc a ovládat druhé nebo je 
zastrašovat, obohatit se na úkor druhých, získáním funkce se tyto jeho 
projevy rovněţ posílí.  
               7 
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A v souvislosti se všemi předvolebními i povolebními debatami, případně 
kritikami ještě jeden postřeh týkající se projevu a komunikace. 
Předpokládáme, ţe pokud někdo bude tvrdit něco rozumného, druzí to 
přijmou a uvěří tomu. A naopak pokud bude někdo tvrdit nesmysly, druzí to 
ihned rozpoznají a odmítnou to. Není tomu tak. Z psychologického hlediska 
není tak důleţité, co dotyčný člověk říká, ale jak to říká, resp. jak 
přesvědčivě to říká. A znovu nemusíme chodit pro příklady daleko, 
obzvlášť v politice. Kaţdý si určitě vzpomeneme na řadu situací z vysoké 
politiky, kdy dotyčný politik sice říkal úplné nesmysly, ale proto, ţe je říkal 
naprosto přesvědčivě, okolí mu je uvěřilo. A tlučhubové nejsou samozřejmě 
jenom ve vysoké politice. 
 Teď uţ nám nezbývá, neţ se vydat k volebním urnám, proto ještě 
připojujeme stručný návod na to, jak se zorientovat v pouţívání 
preferenčních hlasů, abychom mohli zvolit ty, které opravdu zvolit chceme. 
A kdo to bude, uţ záleţí jen na vás. 
 
Jakub Hučín, foto autor 
 

Příručka voliče komunálních voleb 2014 
Volební systém komunálních voleb do zastupitelstev obcí je zaloţen na většinové volbě stran a 
hnutí. Počet mandátů (členů) jedné strany v zastupitelstvu  vychází z celkového počtu hlasů, 
které tato volební strana obdrţí od voličů. Označí-li volič kříţkem celou volební 
stranu v rámečku u jejího názvu, obdrţí všichni kandidáti této strany po jednom hlasu a strana 
obdrţí tolik hlasů, kolik má na své listině kandidátů. Zaškrtne-li volič jednotlivé kandidáty 
z různých stran v rámečcích před jejich jmény, obdrţí tito kandidáti jeden hlas (tzv. preferenční 
hlasy) a kaţdá strana tolik hlasů, kolik jejích kandidátů bylo označeno. Zbytek hlasů do 
celkového počtu pak obdrţí volební strana, kterou volič dále označil v rámečku u jejího názvu. 
Volič můţe označit preferenčními hlasy nejvýše tolik kandidátů, kolik má členů 
zastupitelstvo obce (v případě Kytína je maximální počet preferenčních hlasů 9, pozn. red.). 
Pokud volič označí více kandidátů, neţ je počet zastupitelů, je volební lístek neplatný.  
Strana, která chce mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získat minimálně 5% 
hlasů z celkového počtu platných hlasů. Čím více hlasů která strana (nikoli jednotlivec) obdrţí, 
tím více míst v zastupitelstvu získá. 
 
Příklady: kandidují tři strany A, B, C. 
Příklad 1) 
Volič označí kříţkem pouze stranu A v rámečku před názvem strany. Strana A obdrţí celkem 9 
hlasů a kaţdý její kandidát po jednom hlasu. Strany B a C neobdrţí ţádný hlas. 
Příklad 2) 
Volič označí kříţkem stranu A v rámečku před názvem strany, současně označí ve straně B 
kříţkem v rámečku před jmény dva kandidáty a ve straně C jednoho kandidáta. Strana A 
obdrţí celkem 6 hlasů (sníţeno o počet kandidátů označených v jiných stranách), její kandidáti 
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na 1. – 6. místě po jednom hlasu, strana B obdrţí celkem 2 hlasy, její označení kandidáti po 
jednom hlasu, strana C obdrţí 1 hlas, který obdrţí i její označený kandidát. 
Příklad 3) 
Volič označí na kandidátní listině strany A v rámečku před jmény 3 kandidáty, na kandidátní 
listině strany B v rámečku před jmény 4 kandidáty, na kandidátní listině strany C v rámečku 
před jmény 2 kandidáty. Strana A obdrţí celkem 3 hlasy a kaţdý její označený kandidát po 
jednom hlasu, strana B obdrţí celkem 4 hlasy kaţdý její označený kandidát po jednom hlasu a 
strana C obdrţí celkem 2 hlasy a kaţdý její označený kandidát po jednom hlasu. Označí-
li takto volič více neţ 9 kandidátů, je jeho volební lístek neplatný. Neplatný volební lístek je i 
v případě, ţe volič označí současně dvě strany (v rámečku před názvem strany). 
Příklad 4) 
Volič označí kříţkem stranu B v rámečku před názvem strany a dále označí kříţky některé 
kandidáty této strany B, které chce upřednostnit. Strana B obdrţí celkem 9 hlasů, 
k přednostnímu označení kandidátů se nepřihlíţí.  
 

Zvítězí strana, která 
obdrţí nejvíce hlasů. 
Vítězství strany však 
nemusí znamenat, ţe 
tato strana získá i 
rozhodující  a 
rozhodovací postavení 
v obci. To by platilo 
v případě, ţe by její 
vítězství bylo tak 
výrazné, ţe získá 
nadpoloviční většinu 
mandátů 
v zastupitelstvu, coţ 
se nestává. Záleţí 
potom na tom, jak a 
s kterou další stranou 
či stranami se 
dohodne na další 
spolupráci 
v zastupitelstvu. 

Základem mohou být společné zájmy stran, vyjadřované v jejich volebních programech.  
 
Podle www.nestranici.cz, autor textu JUDr. Jan Kryčer  

 
 
    _ _ _ _ 
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Volební uskupení pro komunální volby v Kytíně 
Za obsah textu odpovídá samo volební uskupení. 

  
Sdruţení hasičů 
(na volebním lístku vylosované číslo 1) 
 
Váţení spoluobčané, 
představuje se vám Sdruţení hasičů -  sdruţení nezávislých kandidátů 
obce Kytín, které se uchází o vaši podporu jiţ druhé volební období.  
 
Hasičské sdruţení muselo pro svou účast ve volbách získat souhlas vás, 
občanů. Chceme poděkovat všem spoluobčanům, kteří svým podpisem 
kandidaturu našeho sdruţení do zastupitelstva obce podpořili.  
 
Hasičské sdruţení nezávislých kandidátů si dovoluje představit devět 
kandidátů, kteří chtějí v nastávajícím volebním období 2014 – 2018 
pokračovat v práci pro rozvoj obce, pomoci řešit aktuální problémy, a zapojit 
se tak do zlepšování podmínek pro spokojený ţivot v Kytíně.  
Nejsou podřazeni ţádnému stranickému diktátu ani politickým tlakům. Jde 
jim o zájmy občanů, šťastný ţivot dětí a společné proţívání radostí a 
starostí v kaţdodenním ţivotě v naší obci. 
 
Naše zásady jsou: 

 slušnost, čestnost a tolerance 

 pracovitost, odpovědnost 

 sociální citlivost a solidarita 

 ohled na ţivotní prostředí  

 budování klidné, čisté, upravené obce, kde se nám všem bude 
dobře ţít. 

 
Vše, co je v našem volebním programu, chceme opravdu prosazovat. 
 
O velikosti našeho úspěchu rozhodnete vy v nastávajících komunálních 
volbách. 
Minulý vývoj dokládá, ţe sliby plníme: 
– Slibujeme jen to, co je reálné splnit a co sama obec můţe ovlivnit. 
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– Jsme ochotni spolupracovat se všemi, kteří se chtějí podílet na práci pro 
obec.  
– Jsme transparentní, znáte nás, vidíte výsledky naší činnosti.  
– Pracujeme vţdy pro obec a naše činy jsou vedeny upřímným zájmem o 
její rozvoj. 
 
Při sestavování kandidátky jsme se nemuseli řídit stranickou příslušností, 
ale jen odbornými předpoklady, ţivotními zkušenostmi a zájmem o obec. 
Pět z nás si přináší své zkušenosti z působení v zastupitelstvu, včetně 
funkce starosty. V zastupitelstvu obce jsme připraveni spolupracovat s 
podobně smýšlejícími.  
Dovolte nám nastínit hlavní body našeho volebního programu a 
ubezpečit vás, ţe program budeme maximálně podporovat a 
realizovat: 
 

 Zlepšení komunikace s občany Kytína 

- Informovanost a v maximální moţné míře naslouchání občanům, 

otevřenost jejich potřebám a názorům. 

- Naším cílem je nastavit takovou formu komunikace, aby kaţdý byl 

schopen snadno nalézt to, co ho zajímá, a mohl se zapojit do diskuse o 

projektech, které se teprve připravují. Chceme, aby lidé, kteří projeví 

zájem, viděli, ţe i na jejich názoru obci záleţí. Pro dosaţení tohoto cíle 

bude především třeba změnit strukturu webových stránek obce, zlepšit 

informování prostřednictvím SMS a e-mailových zpráv a vytvořit 

systém reagování na podněty občanů. 

- Radnice by měla být občanu partnerem, ne drábem. 

- Stejně jako řada jiných obcí v okolí Prahy se i Kytín potýká 

s problémem obyvatel, kteří zde ţijí a vyuţívají místních sluţeb a 

infrastruktury, ale trvale jsou hlášeni v hlavním městě. To mimo jiné 

znamená niţší příjmy z podílu na daních do našeho rozpočtu. Proto se 

budeme snaţit hledat taková řešení, která by tyto občany motivovala 

ke zřízení trvalého pobytu v Kytíně.  

- Spolupráce s okolními obcemi 

- Iniciace a zaloţení „Zastupitelstva mladých “ jako moţnost zapojení 
mladých do ţivota v obci 
        11 
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 Zpříjemnění ţivota i pohybu občanů v Kytíně 
 
 - Zlepšování ţivotního prostředí, zkulturnění prostředí u kontejnerů na 
tříděný odpad, podpora třídění biologického odpadu v domácnostech 
- Důrazné zajištění úklidu v obci a lepší úpravy prostředí 
- Zkvalitnění péče o veškerou zeleň, jak uliční, tak parkovou. Nákupem 
vhodné techniky na údrţbu se taktéţ zlepší péče a budeme se snaţit stále 
rozšiřovat území, které bude pravidelně ošetřováno.  
- Rozšíření parkovacích ploch 
 

 I při ztíţených finančních podmínkách budeme podporovat 
činnost místních spolků a sportovních organizací 

 
- Pokud to bude v našich moţnostech, budeme podporovat zájmová 
sdruţení tam, kde k jejich vlastní aktivitě bude nezbytné a smysluplné 
přispět. Toto je do budoucna nabídka pro kaţdého, kdo chce být aktivní a 
započít s něčím novým, co bude moţno povaţovat za veřejnou činnost. V 
současnosti jsou aktivní hlavně hasiči, fotbalisté, veteránisté a myslivci, ale 
dveře jsou otevřeny pro jakoukoliv další činnost 
- Podpora jednotek dobrovolných hasičů v obci a zajištění jejich 
akceschopnosti 
- Podpora sportovního dění v obci, zejména sportů, které obec reprezentují 
i navenek a které se věnují výchově mládeţe (především fotbal) 
- Podpora aktivit ve prospěch ţivota seniorů a spolupráce generací           
- Podpora místních tradic a svátků 
- Optimalizace moţností sportovního vyţití pro občany Kytína (vyřešit hřiště) 

 
„Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti; když řešení nemá, 

starosti nepomohou.‘‘ 
„Jaké si to uděláme, takové to budeme mít.‘‘ 

„Hlavně žádný stres.‘‘ 
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SDRUŢENÍ HASIČŮ – sdruţení nezávislých kandidátů 
 

 
 
Kandidáti: 

1. Miloslav Holý, 48 let, starosta, Kytín 120, bez politické příslušnosti 

2. Milena Fárová, 40 let, administrativní pracovník, Kytín 110, bez 

politické příslušnosti 

3. Jaroslav Číţkovský, 41 let, řidič, Kytín 122, bez politické příslušnosti 

4. Jana Vacířová, 38 let, laborantka, Kytín 63, bez politické příslušnosti 

5. Zuzana Listíková, 52 let, úřednice, Kytín 151, bez politické příslušnosti 

6. Hana Jalovcová, 45 let, účetní, Kytín 158, bez politické příslušnosti 

7. Dagmar Čechová, 38 let, redaktorka, Kytín 76, bez politické 

příslušnosti 

8. František Starec, 57 let, manipulační dělník, Kytín 123, bez politické 

příslušnosti 

9. Iva Pokorná, 41 let, zdravotní sestra, Kytín 92, bez politické příslušnosti 
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Starostové a nezávislí 
(na volebním lístku vylosované číslo 2) 
 
Rádi bychom vám představili kandidátku nezávislých 
kandidátů s podporou hnutí Starostové a nezávislí. Náš 
program neobsahuje ţádná velká slova. Jednoduše 
bychom rádi přispěli k tomu, aby se všem lidem dobré 
vůle ţilo v Kytíně dobře a aby ti, kteří chtějí druhým 

škodit, nemohli ovlivňovat veřejné dění. Kandidáty na naší kandidátce 
znáte, potkáváte se s nimi. Mnozí z nich se uţ i řadu let do veřejného nebo 
společenského dění v Kytíně zapojují. Máme za to, ţe naše vesnice míří 
správným směrem, proto podporujeme našeho současného starostu a po 
komunálních volbách budeme rádi spolupracovat se zastupiteli zvolenými 
z řad kandidátky hasičů.  
 

Jakub Hučín 
Narodil jsem se v roce 1970, v Kytíně v současné 
době ţiji uţ přes deset let. Vţdy mě zajímala oblast 
vzdělání a vzdělávání. Pracoval jsem jako učitel na 
gymnáziu, redaktor populárně odborného 
psychologického časopisu a po doplnění 
psychoterapeutického vzdělání pracuji uţ téměř 
deset let v oblasti psychoterapeutického poradenství 
a rozvoje osobnosti. V letech 2006-2010 jsem byl 
starostou Kytína, od posledních voleb jsem jedním 
ze dvou místostarostů. Při práci pro obec jsem se 

zabýval a nadále bych se chtěl zabývat hlavně oblastí vzdělávání (kytínská 
školka), kulturou a komunikací (starám se o internetové stránky Kytína a o 
Kytínský zpravodaj).  
 

Jaroslav Šlégr 

Je mi 45 let a pocházím z Kytína, pracuji jako strojní 

inţenýr. Od roku 2001 jsem vypomáhal jako 

počítačový správce obecního úřadu a od roku 2002 

jsem místostarostou Kytína. V této funkci jsem se 

zaměřoval zejména na obnovu technické 

infrastruktury v obci (obnova komunikací, výstavba 

chodníků, obnova a rozšíření veřejného osvětlení,  
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zajištění likvidace odpadů apod.) a řešení majetkoprávních záleţitostí obce 

(vodohospodářský majetek, komunikace). V této práci jsem připraven 

pomáhat i nadále.  
 

Alice Slepičková 

V Kytíně bydlím skoro deset let, ale hlášena 

tu jsem šest let. Celou dobu se tady v Kytíně 

věnuji práci s dětmi. Nejdříve jsem se 

věnovala dětem pod Sokolem Kytín, dnes 

vedu krouţek (pohybové hry) pod Obcí Kytín. 

Od září jsem také jedna z 

lektorek miniškoličky Kytíňáček. Takţe můj 

ţivot se zatím točí jen kolem dětiček a 

doufám, ţe to tak i nějakou dobu ještě 

zůstane. 

 
 
Radomil Hertl 

Mgr. Radomil Hertl se narodil v roce 1970, 

vystudoval konzervatoř v Ostravě, 

Janáčkovu akademii múzických umění a 

studium dokončil na praţské Akademii 

múzických umění v roce 1995. Po studiu 

byl angaţován v několika předních 

symfonických orchestrech, v Deutches 

Theatre v Mnichově a v Národním divadle v 

Brně. Později se začal věnovat 

podnikatelským aktivitám a v současnosti je 

majitelem vzdělávací společnosti. Do 

Kytína se nastěhoval se svojí ţenou, se kterou má dvě děti. Rád se 

organizačně účastní akcí, které se v Kytíně dějí a podílel se například na 

přípravě a realizaci Kytínských her bez hranic či Kytínského filmového léta.   
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Bedřich Gregorini 

Narodil jsem se v prosinci 1939. Po 

absolvování průmyslové školy jsem pracoval 

jako projektant, v roce 1959 jsem přešel k 

divadlu. V roce 1964 jsem nastoupil do 

Národního divadla, kde pracuji doposud. Přes 

30 let mám chatu v Chouzavé, takţe Kytín mi 

byl vţdy blízký. Před pěti lety jsme 

rekonstruovali roubenku v Kytíně a já jsem se 

do Kytína přestěhoval k trvalému pobytu. Své 

aktivity věnuji převáţně amatérské muzice. Hraji v kostele, s kamarády v 

místní restauraci, v domově důchodců a všude tam, kde nás rádi 

poslouchají. 

 
Romana Dostálová 

Bydlím v Kytíně přes 10 let, pracuji jako 

jednatelka a obchodní ředitelka. V Kytíně se 

zapojuji do propagace přespolních běhů, ráda 

bych se angaţovala ve zlepšení ţivotního 

prostředí v Kytíně pod heslem: „Za ovzduší 

čistější a neděle klidnější (tišší)“. 
 
 
 
 

 
Jan Záruba 
Narodil jsem se v roce 1944, vystudoval jsem 
vysokou školu ČVUT elektro, celý ţivot jsem 
pracoval v informačních technologiích. Jsem 
ţenatý, mám dvě děti a tři vnoučata. Jsem jiţ 
v důchodu. V Kytíně bydlím 8 let. 
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Vít Šafář 
Jmenuji se Vít Šafář, narodil jsem se koncem 
roku 1960. V Kytíně bydlím s rodinou jiţ 12 let. 
Ţivím se jako osoba samostatně výdělečně 
činná od roku 1991. Podnikám v oblasti tištěné 
a internetové propagace firem. V minulém 
volebním období jsem pracoval v zastupitelstvu 
jako vedoucí kontrolního výboru. Díky „skvělým“ 
zákonům této republiky a nečinnosti pracovníků 
různých úřadů se mi za 4 roky nepodařilo 
dotáhnout do finální fáze ţádný z problémů 
občanů, části obce „Pod Babinskou“. 
 
 
 

 
Alena Hájková 
Jmenuji se Alena Hájková. Do Kytína jsem 
jezdila uţ jako malá holka, kdy jsem 
všechny prázdniny a volna trávila na 
chatě, která stojí mezi Mníškem a 
Kytínem. Tak se mi tu líbilo, ţe jsme v 
Kytíně s mým muţem v roce 2004 koupili 
dům. Pracovala jsem v jazykové škole v 
Praze, po přestěhování pak jako 
asistentka v základní škole v Mníšku a v 
současné době pracuji v jedné rodinné 
firmě v Mníšku. Jednou týdně docházím 
jako dobrovolník do Domova důchodců v 
Kytíně. 
 

Sdruţení nezávislých kandidátů 
(na volebním lístku vylosované číslo 3) 
 
1. Irena Bárová   4. Antonie Bárová  7. Josef Bára st 
2. Iveta Bárová   5. Josef Bára ml.   8. Otakar Bára 
3. Eliška Bárová 6. Jindřich Bára ml.  9. Jindřich Bára st.  
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Sochařské sympozium v Kytíně 
 
Ve dnech 3. - 9. 8. 2014 se na naší návsi konalo sochařské sympozium. Byl 
to další z nápadů Míly Holého, který oslovil tým umělců pod vedením Jiřího 
Laina, aby vytvořili celkem šest děl spjatých s historií a okolím naší obce.  
Od neděle tak u kostela zněly motorové pily a sekery, později pak dláta a 
brusné kotouče. Nejen místní, ale i turisté a návštěvníci z okolních obcí se 
s velkým zájmem seznamovali s procesem, kdy se z neopracovaného 
kmene postupně rodili Kája Mařík, Paní Korutanská, Fabián, Panenka 
Marie, Rybniční panna i abstraktní dílo, symbolizující schéma člověka.  
Umělci měli k dispozici 4 dubové kmeny koupené od LČR z místních lesů a 
dva z věnované douglasky z Chouzavé, všechny o délce 2m a průměru cca 
0,5m. Rozdělili si zadaná témata podle toho, co jim bylo blízké a kde mohli 
dobře uplatnit kaţdý svůj specifický styl. Shodovali se na tom, ţe na figury 
je 5 - 6 pracovních dní termín takříkajíc šibeniční, takţe si museli předem 
nejen dobře rozvrhnout práci, ale někteří si přivezli dokonce i malý model 
jako předlohu. 
 

Jiří Lain – Madona do kostela 
Nanebevzetí Panny Marie 
Jiří i ve svých téměř 70 letech jako 
sochař a řezbář pokračuje v rodinné 
tradici (otec i děda měli truhlářskou dílnu 
v Praze). Jeho postavy vychází 
nejčastěji z gotiky, schválně omezuje 
detaily a soustředí se spíše na výraz. 
Nejraději pracuje s jilmem, říká mu 
evropský mahagon. 
Dával stejně jako uţ mnohokrát předtím 
dohromady tým sochařů na sympozium: 
„Kromě toho, aby spolu týden v pohodě 
vydrţeli, vybírám je i tak, aby byli 
komunikativní. Lidi, jako diváci, patří 
k sympoziu, není to jen o té soše, ale i o 
tom, aby viděli, jak to děláme, a něco se 
o té práci dozvěděli.“ Během našeho 
rozhovoru se ho přišla jedna babička  
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z domova důchodců zeptat, jestli náhodou neznal jejího strýce, který byl 
sochařem za Rakouska Uherska a narodil se asi roku 1850. Velmi trpělivě a 
laskavě jí vysvětlil, ţe si na něj bohuţel nevzpomíná. 
„Rád dělám gotiku a věděl jsem, ţe ta Madona půjde do gotiky, tak jsem si ji 
vybral. Pár jsem jich uţ dělal, ale tahle bude největší z nich.“ Panenka 
Marie má jako jediná podstavec a ve zvonici působí tak přirozeně, jako by 
zde stála odjakţiva. 
 
David Fiala – Paní Korutanská s 
děckem 
David začal vyřezávat aţ ve 27 letech, 
ţádný rodinný vzor neměl. Při 
rekonstrukci kostela si vzal na starost 
vyřezání ozdobné cedulky a zjistil, ţe ho 
to baví a naplňuje. Opustil stabilní příjem 
v zaměstnání a rozhodl se posunout dál. 
„Lidi mají strach přijít o jistoty, tak dělají to, 
co je nebaví. A přitom je to tak krásný 
pocit, kdyţ se dokáţeš uţivit vlastníma 
rukama. Kaţdému bych to přál najít 
v sobě tu odvahu pustit se na tenký led.“  
Své sochy zásadně nepodepisuje, a to ani 
na poţádání. Podle něj prostě patří lidem, 
ne jemu. Pracuje jen se dřevem a model 
si předem připravuje z dětské modelíny. 
Rád vyřezává z kmenů na místě, kde byly 
původně stromy pokáceny. Jeho kytínský úkol vycházel z legendy o vzniku 
názvu obce. David sochu tvořil pár metrů od kytínské studánky, coţ mu 
vyhovovalo. Cítí tu energii místa a sám sebe nazývá pohanským uctívačem 
pramenů. „Rád dělám ţenské postavy, oslavuju v nich Matku Zemi. Po 
tisíciletí se uctívala pouze muţská energie. Ţeny přitom tolik neškodí Zemi 
jako muţi, pravděpodobně proto, ţe víc myslí na své děti.“  
Paní Korutanská s děckem dnes stojí za kostelní zdí a její pohled směřuje 
právě na zrekonstruovanou studánku.  
 
Pavel Vítek - Fabián 
Pavel dostal za úkol vytvořit vládce Brd. Jeho největší starostí bylo, aby  
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nevypadal jako Krakonoš. Fabián má ale tělo 
ze šišky a ta se proto stala výrazným prvkem 
jeho díla. Učitelská aura z něj zřejmě 
vyzařuje i o prázdninách, protoţe přitahoval 
malé diváky, kteří se u něj snaţili něco 
z řemesla odkoukat.   
Pracoval s kmenem z douglasky a během 
práce v něm objevil zarostlý drát. To je 
bohuţel časté riziko a sochaři si proto pečlivě 
vybírají, jaký kmen pouţijí. „Těším se, aţ 
z toho vyleze ta barva, to dřevo je krásný. 
Počítal jsem předem s tím, ţe kdyţ je to 
jehličnan, bude se trochu štípat, takţe jsem 
neplánoval ţádné velké detaily. Z dubu by byl 
realističtější, měl by asi menší hlavu a 
vytrčenou ruku.“ 

 
Miloslav Jiran – Rybniční panna 
Protoţe místo moře máme v Kytíně dva 
rybníky, bylo další téma nasnadě. Svérázný 
Slávek je specialista na kypré ţenské křivky 
a sám s nadsázkou říká: „Ať dělám, co 
dělám, vţdycky je to nakonec rybniční 
panna.“ 
I on přiznává, ţe výsledná tvář je hodně 
podřízena omezené době, která na to na 
sympoziu je. „Mít na to víc času, nebylo by 
to tak mohutný, anatomicky by to bylo 
správnější. Tohle je taková show pro lidi a já 
to tak musím brát a rovnou si rozvrhnout 
práci na těch 5 dní.“ 
Během práce se i v jeho kmeni objevila 
skrytá vada – zarostlý suk od staré větve. 
Ale protoţe dřevo je přírodní materiál, je 
nakonec právě toto přiznané místo na výsledné soše velmi zajímavým 
prvkem. Vzhledem k tomu, ţe rybniční panna stojí u horního rybníka, je 
nepřehlédnutelná pro všechny návštěvníky obce.  
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Jitka Kůsová – Kája Mařík 
Vzhledem k tomu, ţe literární postava 
malého školáka byla autorkou zasazena 
právě i do Kytína, bylo další téma pro sochu 
nasnadě. Jitka četla tuto knihu dcerce před 
spaním, a tak byla její volba jasná. Jako 
předlohu pouţila fotografii svého bratra 
Jarouška s rošťáčkým výrazem.  
Nepracuje pouze se dřevem, je také 
kreslířka, malířka, autorka mnoha grafik a 
soch i z pískovce a jiných materiálů. „Kresba 
je pro mě začátek, kdy se myšlenka rodí. 
Modelování z hlíny je relaxace. Dřevo 
nevnímám romanticky, líbí se mi jeho 
technické vlastnosti. Je pruţné, i ztenčené 
linie mají pořád svůj objem, toho třeba u pískovce nedocílím.“  
Dřevěné sochy nebrousí do hladka. „Nechávám stopy po nástrojích 
schválně přiznané, ať je vidět, čím jsem to dělala.“ 
Důleţitá je podle ní nejen samotná výroba sochy, ale součástí díla je i 
instalace samotná, která můţe výsledný efekt také pokazit. Proto je ráda, 
kdyţ se správným umístěním pomáhají například místní architekti.  
U nás sice pomáhal „jen“ bagr s Milanem Fárou a parní automobil Martina 
Stárka, ale i tak byla autorka s umístěním u vítacích kamenů u hřbitova 
spokojena. Kája se tak stal pro většinu návštěvníků Kytína prvním 
„občanem“, kterého při svém příjezdu zaručeně potkají. 

 
Jiří Němec - Rybář 
Jediné abstraktní dílo, jehoţ motiv si 
autor vybíral aţ na místě. Schéma 
člověka z douglasky vzbuzovalo 
v návštěvnících sympozia mnoho 
otázek. Pro Jiřího jsou taková díla 
typická, a tak nehnul brvou ani kdyţ 
ještě pár hodin před předáním děl obci 
ještě dostával stále dokola dotaz: „…a 
co bude tohle, aţ to bude?“  
Je to pro něj pocitová záleţitost, schéma  
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lidské duše, člověka samého. Pevná forma, která má obsah a energii – 
podstatou je hlava a ten otvor je jako obličej, místo, kudy vidíte do nitra 
člověka. Zbytek těla pak jen tak vlaje za tím. Název pak socha dostala 
podle umístění na břehu spodního rybníka. Jiří si sám vyrábí i speciální 
dlátka na detaily, ale nejraději pracuje se sekyrou. Líbí se mu šrafura, 
kterou nástroj ve dřevě zanechává. S motorovou pilou jsme ho v Kytíně 
téměř neviděli. 
  
Celý týden panovala v Kytíně úţasná atmosféra. Umělci si vzájemně 
pomáhali, půjčovali nářadí – a občas i jeden druhému něco odřízl nebo 
natřel. Jejich dokonalá symbióza se přenášela i na místní lidi, a tak mnoho 
z nich trávilo většinu času z těchto dní na návsi a sochaři jim přirostli k srdci. 
Nejednoho přítomného tak napadlo, ţe by tento ročník úţasné akce 
nemusel být posledním.  
 Co rozhodně všechny sochaře spojovalo, bylo nadšení z kytínského 
přijetí a péče, které se jim po celý týden dostávalo. To byla první odpověď, 
kterou jsem od kaţdého z nich nezávisle dostala, a sám Jiří Lain mi řekl, ţe 
ještě nikdy nezaţil tak skvěle zorganizované sympozium, a to jich má za 
sebou opravdu mnoho (jen letos to kytínské pro něj bylo uţ pátým). „Tady si 
jenom pomyslíš, ţe bys potřeboval šroubovák – a neţ to domyslíš, zjistíš, 
ţe ho máš v ruce. Pořád čekám, ţe někdo vypne skrytou kameru a řekne, 
ţe to celý bylo nahraný. A nikde jsem nezaţil, aby starosta byl takhle pořád 
s náma. Nepamatuju si moment, kdy by tu nebyl. Toho si vaţte, ţe ho tu 
máte.“  
 Zájem občanů byl podle slov umělců enormně vysoký, Jitka ho 
v přepočtu na obyvatele přirovnávala se zájmem např. ve Francii. Zázemí 
na obecním úřadě si pochvalovali stejně jako jídlo, které jim s náleţitou péčí 
vařily Jana Vacířová, Alena Slepičková, Jana Zíková, Karel a Renata 
Slepičkovi, Irena Štiplová a tak trošku i já. Ţe to není úplně obvyklé, potvrdil 
i Jirka Němec: „Někde vázne ubytování i strava, cejtíš dusno, lidi jsou 
neochotní.“ 
 Kdyţ slyšeli naši hymnu, „podepsali“ by se pod její text. „Prostě fakt 
Kytínskej ráj,“ pokyvoval hlavou David Fiala. „Tady je o nás postaráno 
s úctou. Je to jako pohlazení, lidi jsou tu hrozně fajn. Podívejte se na toho 
vašeho Vencu, ten má tak neskutečnej dar… a díky tomu jeho daru to tu 
vypadá takhle krásně.“ A Jirka Lain dodal: „Myslel jsem, ţe jsem viděl 
všechno. Ale chlapa, co zametá rejţákem potok a v noci pleje rybník, to fakt  
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máte jen vy. To je moţný jenom v Kytíně…“  
 A kdyţ jsme umisťovali Fabiána, sochu Pavla Vítka kousek od aleje 
Antonína Vítka, Jitka s Pavlem se na sebe jen s úsměvem podívali a 
prohlásili: „Co se divíš? Prostě Kytín!“ Všichni se tak shodli na tom, ţe si 
z naší obce odváţejí neskutečně krásné pocity a rozhodně na ni nikdy 
nezapomenou.  „Je to práce strašný spousty lidí a je krásný, jak tady drţíte 
pohromadě, to se jen tak nevidí, to si udrţte,“ ocenil atmosféru Kytína Jiří 
Lain. A po pouhých šesti dnech, které v Kytíně strávili, David dodal jednu 
pro mě moc krásně pojmenovanou myšlenku: „Hodně to je o vašem 
starostovi. On je pokornej, tím to je. Ale přitom zůstává chlapem a má 
přirozenou autoritu. Nedělá na lidi starostu, je jim spoluobčanem.“ 
Myslím, ţe můţeme být na Kytín opravdu hrdi a těch šest soch nám to 
bude, doufejme, hodně dlouho připomínat. 
 
Dagmar Čechová 
    _ _ _ _ 
 

 
Jak jinak na stáří 

 
V kaţdém zpravodaji se objevují výčty akcí, které 
zde v Domově pořádáme. Chci na to tentokrát jít 
jinak. Chci vám povídat o lidech, kteří tu mají 
Domov. Domov píši s velkým písmenem, protoţe 
tady většina klientů opravdu domov ve stáří 
našla. Mnoho jich tu začalo rozvíjet své zájmy, 
mnoho jich začalo poznávat nové věci, jako 
digitální fotoaparát, počítač, internet, keramickou 
hlínu atd. Lidé zde našli nová přátelství, moţnost 
se realizovat. Proto musím v první řadě 

připomenout náš keramický krouţek, a to přímo paní Blanku Fialovou, která 
se svojí keramikou „Pasáček“ vyhrála první místo v soutěţi Senior handicap 
v Lysé nad Labem. 
 Také členové fotokrouţku se účastní různých soutěţí. Posílají své 
výtvory a sklízí úspěchy. Ve spolupráci našeho fotokrouţku byl natočen i 
televizní pořad na ČT 2 o Kytínu. Průvodci pořadem byli právě členové  
fotokrouţku, kteří vše zdokumentovali a dokumentují i nadále všechny akce 
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obce. Kdyţ uţ jsem u těch akcí obce. Fotilo se i na „Kytínském kulturním 
létu“. Všichni naši klienti si pochvalovali, ţe se mohli v průběhu 
„dřevořezání“ podívat na vznikající sochy. Ty nechodící jsme na náves 
dovezli a oni pak odjeli se spoustou nových záţitků. Ani ostatní o nic 
nepřišli a nafocený dokument si v klidu prohlédli v naší klubovně. 
 Několik akcí Domova přeci jenom zmíním, neb je to opět o lidech a 
jejich proţívání aktivního stáří. Obrovský ohlas mělo vystoupení cimbálovky 
„Majerán“. Počasí nám nevyšlo, ale atmosféra byla úţasná. Skoro všichni si 
s cimbálovkou zazpívali a někteří mačkali v oku slzu dojetí. Snad v 
adventním čase nás opět navštíví a předem říkám, přijďte všichni. Stojí to 
za to! Novou tradicí se stává opékání prasátka při májových slavnostech. 
Letos nás navštívila paní Kamila Moučková a sklidila velký potlesk.  
 Naopak stará tradice, a to co Domov domovem stojí, je „Velký letní 
koncert“ Praţského salonního orchestru. Jako letos uţ poněkolikáté nás 
vypeklo počasí, ale atmosféra byla báječná a všichni si s chutí zavzpomínali 
a zazpívali. Ještě musím napsat o úspěchu na poli literárním, kterého 
dosáhla naše klientka, paní Jana Sikorová v literární soutěţi pořádané 
Knihovnou Brandýs nad Labem. Prostě u nás to ţije! Přijďte se někdy 
podívat!  
 
Jana Fabichová, aktivizační pracovník 
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Setkání kytínských rodáků 
V rámci slavnostního zakončení kytínského kulturního léta proběhlo setkání 
kytínských rodáků. Účast byla hojná, nálada výborná. Sešly se všechny 
generace, posuďte sami.  
 

 
 
 
Termíny fotbalových utkání – podzim 2014 
 
SK Sokol Kytín zve všechny své příznivce na své zápasy (místo zápasu je 
dle domácího druţstva). 
 
11. 10. Sokol Nečín B – SK Sokol Kytín – 16:00 
19. 10. SK Sokol Kytín – Sokol Kamýk B – 15:30 
26. 10. TJ Krásná Hora B – SK Sokol Kytín – 14:30 
2. 11. SK Sokol Kytín – SK Vysoký Chlumec – 14:00 
8. 11. S. Nová Ves B – SK Sokol Kytín – 14:00 
16. 11. SK Sokol Kytín – SK Obory – 13:30 
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Poplatky za odvoz komunálního 
odpadu 
Připomínáme těm, kdo dosud 
nezaplatili poplatky za odvoz 
komunálního odpadu, aby tak učinili 
neprodleně. Pro rok 2014 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 2014), musí kromě běţného poplatku za odvoz a 
likvidaci odpadu s obcí uzavřít smlouvu na odvoz popelnic (cena této sluţby 
je pro rok 2014 rovněţ 500 Kč). 
 Poplatky je moţné uhradit i bezhotovostně na účet obce: 
0388058339/0800 (je to účet u České spořitelny, původní účet u KB byl 
zrušen!), 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.  
 
Starosta obce a obecní úřad se obrací na občany s prosbou o spolupráci při  
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údrţbě obce. Tím se rozumí udrţovat pořádek na chodnících, v okolí 
autobusových zastávek, návsi, na hřišti i dalších veřejných prostranstvích. 
Samozřejmostí by pro občany mělo být dodrţování zákazu parkování 
automobilů na místech, kde by mohla auta překáţet bezpečnému provozu 
na komunikacích a na VŠECH ZATRAVNĚNÝCH OBECNÍCH 
POZEMCÍCH. Zákaz provádění záborů obecních pozemků bez vědomí 
obecního úřadu (v případě potřeby je moţno zaţádat o povolení). Občané, 
kteří provedou v době povoleného záboru obecního pozemku změny na 
obecním majetku, uvedou před ukončením záboru obecní majetek do 
původního stavu na své náklady. 
 V neposlední řadě prosíme občany o udrţování pořádku kolem 
sběrových kontejnerů. Bohatě postačí, kdyţ kaţdý z nás uklidí po sobě. A 
čas, který na úklid okolí kontejnerů věnuje p. Šach a p. Cihelka, budou moci 
věnovat dalším činnostem v obci. 
 Chovatele psů bychom chtěli důrazně poţádat, aby mysleli na to, ţe 
pozůstatky po jejich mazlíčcích nejsou dobrou vizitkou pro obec, ale ani pro 
ně samotné. Těm, kteří jsou zodpovědní a exkrementy po svých mazlíčcích 
uklízejí, tímto velmi děkujeme. Znovu upozorňujeme, ţe u psů, kteří se 
opakovaně toulají obcí, budeme muset tuto situaci řešit za pomoci 
odchytové sluţby a na náklady majitele. 
 Dále bychom chtěli poţádat občany o zintenzivnění třídění odpadů. 
Obec dostává za tříděný odpad část peněz zpět do rozpočtu obce. Pokud 
budeme více třídit, bude méně komunálního odpadu, za který se hodně 
platí. Tím se můţe udrţet cenová hladina poplatků, ba dokonce je moţné ji 
sníţit, jak se povedlo pro rok 2014. 
 Věříme, ţe zlepšit stav obce a zajistit bezproblémový chod a 
pokojný stav v obci je společným cílem nás všech. 
 
Od 1. 9. začal fungovat v prostorách obecního úřadu dětský klub Kytíňáček. 
Během léta se podařilo prostory za přispění příznivců klubu velmi hezky 
adaptovat a vybavit zařízením a hračkami pro děti. Dětský klub Kytíňáček 
mohl být vybudován díky pomoci a příspěvku: Obce Kytín, pana Michala 
Pomahače – CAG, pana Josefa Slepičky, instalatéra, Truhlářství Josef 
Slepička, firmy PH interiér, s.r.o., pana Zdeňka Nováka, paní Alenky 
Kulhánkové, pana Zdeňka Slavaty, manţelů Jana a Kateřiny Broschových, 
manţelů Reného a Marcely Láníkových, paní Martiny Štíplové, paní Mileny 
Fárové, paní Báry Fausové, paní Aleny Slepičkové, Ondřeje Holého. Moc  
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vám všem děkujeme!!!!! Podařilo se i naplnit celou dětskou skupinu. 
Přejeme dětskému klubu i jeho lektorkám hodně zdaru!  
 
Pan Šach děkuje všem občanům, kteří udrţují okolí svého pozemku 
uklizené a starají se o sekání trávy před svým pozemkem. 

 
Prosíme nadále občany, aby neodhazovali do veřejné kanalizace textil, 
hygienické potřeby, igelity, vlhčené hygienické ubrousky apod. Tyto 
předměty se namotávají na čerpadla v čistírně odpadních vod a ničí je. 

 
Informujeme všechny zájemce, ţe kaţdou středu od 19 hodin je moţné přijít 
na podvečerní jógu, probíhá v prostorách Domova Kytín. Pro bliţší 
informace můţete kontaktovat Lucii Přádovou (tel.: 776 597 743). 

 
      

SSlloovvoo  oobbččaannaa  
 

Ohlédnutí za mandátem zastupitele 
Před čtyřmi roky jsem v komunálních volbách dostal potřebný 
počet hlasů a dostal se do našeho zastupitelstva s vírou, ţe 

se mi podaří s ostatními zastupiteli potřít nepořádky v obci a pomoci také 
nám - „náplavám“ ze svahu pod Babinskou - v prosazování spravedlivých 
poţadavků. Představoval jsem si, jak to bude snadné odstranit všechny 
brány, příkopy a překáţky mezi námi a zbytkem obce. Po 4 letech působení 
v obecním zastupitelstvu jsem zjistil, ţe to aţ tak snadné nebude. 
Kompetentní úřady a jejich lidé totiţ nefungují tak, jak by měli. Zákony v této 
republice napomáhají spíše přestupcům a jejich vymáhání je během na 
maratonskou trať! Vlastně ţádná kauza iniciovaná mou maličkostí nebyla 
během mého působení v zastupitelstvu obce dotaţena do konce! 
 Váţení občané, nevolte mne! Dejte hlas jiným kandidátům. Jen Vás 
chci poprosit o jedno. Poptejte se na kandidáta, kterému chcete dát svůj 
hlas. Snad se jiţ nestane to, ţe v zastupitelstvu bude sedět člověk 
s minulostí estebáka nebo někdo s podobnou historií. 
Závěrem chci poděkovat za odvedenou práci pro naši obec především panu 
starostovi, místostarostům i všem, kteří se podíleli a podílejí na dnešním 
pohledném stavu obce. Drţím Vám palce!  
Vít Šafář – zastupitel obce 
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Recepty našich hospodyněk 
Tentokrát něco pro zahřátí od Jany Vacířové.  

 
Kytínské slunce 
Do 10 litrové skleněné nádoby 
pouţijeme: 
 
3 litry bobulí černého rybízu 
2,3 kg cukru krupice 
5 litrů převařené vody 
1 balení vinných kvasinek (např. 
VINFLORA) 
 
Téměř přezrálé bobule černého rybízu 
opatrně zbavíme stopek a dbáme na 
to, aby se kuličky příliš nerozmačkaly. 
Očištěné (neprané) bobule nasypeme 
do dobře vymyté a vypařené skleněné 
nádoby. Přidáme cukr, řádně protřepeme (nemícháme) a necháme přibliţně 
tři hodiny odstát. Přidáme ţivnou sůl, kvasinky a protřepeme. Na konec 
zalijeme vychladlou převařenou vodou. Nádobu uzavřeme kvasnou zátkou, 
pokud zátku nemáme, pouţijeme papírový sáček od cukru, který 
zagumičkujeme. Nádobu umístíme do teplé místnosti (teplota kolem 25°C), 
nejlépe okno směřující na jih, čímţ se uspíší rozkvašení. Po začátku 
bouřlivého kvašení (bobule vystoupí a jsou obaleny bublinkami) přemístíme 
nádobu do chladnější místnosti s teplotou 15 – 20°C. Po skončení 
bouřlivého kvašení (cca po měsíci), nádobu doplníme vychladlou 
převařenou vodou do 8/10 jejího objemu a necháme v klidu dokvasit (cca 
po dalším měsíci).  
Po skončení kvašení víno opatrně stočíme (nesmí se nasát zbytky bobulí a 
zvířit kaly) čistou hadičkou do 5 litrových lahví aţ po hrdlo. Lahve uloţíme 
do temna a chladu, kde bude ještě víno dva měsíce dozrávat. Po dvou 
měsících opatrně stočíme do lahví. 
Kytínské slunce dávkujeme v malých mnoţstvích jako prevenci proti chřipce 
a nachlazení při listopadových plískanicích. 
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Z kytínské kroniky – první volby do 
obecního zastupitelstva v Kytíně 

Okresní politická správa v Příbrami vypsala volby 
obecního zastupitelstva v Kytíně na neděli dne 30. 
března 1924. V zákonité době podána byla pouze 1 
kandidátní listina volební skupiny „Sjednocení občané 
v Kytíně“ a volby tudíţ odpadly. Za zvolené prohlášeni 
byli volební komisí všichni kandidáti na kandidátní listině 

jsoucí a sice: Strejček Antonín, Šíma Emanuel, Marhoul Antonín, Strnad 
Václav, Malý Antonín, Zuska František, Bára Josef, Járka Antonín, Jiskra 
Josef, Cihelka František, Cihelka Josef, Buňát Josef, Rys Augustin, Kadlec 
Václav, Duchoslav Josef; náhradníci: Strejček Josef, Safín Václav, Šedivý 
Josef, Vitásek Antonín, Malý František, Souček František, Šitner Jan, 
Brabencová Františka.  
 Volba starosty a 3 členů obecní rady konána byla v neděli dne 13. 
dubna a zvoleni byli: starostou Antonín Strejček, náměstkem Josef Cihelka, 
do obecní rady: Josef Jiskra, František Zuska a Josef Buňát. Jsou zde 
uvedeny vlastnoruční podpisy zvolených členů obecního zastupitelstva.  
 

Z kytínské kroniky dnes – jak vypadal ţivot v obci těsně, 
neţ začaly prázdniny? 
25. 6. 2014 Odstoupil z funkce hejtman Středočeského kraje p. Řihák, a to 
na nátlak spolustraníků z ČSSD; novým hejtmanem se stal p. M. Petera 27. 
6. Na obecním zastupitelstvu byl schválen provoz dětského klubu 
v prostorách OÚ Kytín cca pro 15 dětí za nájem 1 Kč, začátek v září 2014. 
Byla opravena fasáda a nastříkána omítka na obecní restauraci, dále byly 
natřeny parapety a mříţe; po dokončení těchto prací a úklidu byly na 
zábradlí terasy vyvěšeny postery s názvem restaurace.  
 1. 6. fotbalové druţstvo absolvovalo poslední zápas sezóny a 
skončilo ve skupině na 3. místě. 6. 6. kácení Máje s taneční zábavou pod 
širým nebem za hudebního doprovodu Kytínských kanců. Intenzivní 
příprava týmu pro 2. ročník Her bez hranic, choreografii kulturní prezentace 
obce vzala na svá bedra D. Čechová.  
 14. 6. 2. ročník Her bez hranic konaných v Líšnici; náš tým za 
vysoké účasti a podpory fanoušků obsadil 2. místo, kulturní prezentace 
obce se umístila na 1. místě. Vítězem se stal jako loni tým Mníšku pod Brdy, 
který bude pořádat další ročník soutěţe. Za 2. místo dostal náš tým lípu, 
která byla vysazena u dolejšího rybníka před OÚ. 
 28. 6. SK Sokol Kytín uspořádal na fotbalovém hřišti dětský den 
k přivítání prázdnin, účast byla velmi vysoká a bavily se celé rodiny.  
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