Kytínský

Kytínský zpravodaj, vychází 2x ročně
vydává Obecní úřad Kytín čp. 65, IČO: 00640794
Příspěvky včetně inzerce jsou přijímány na adrese obec@kytin.eu.
Uzávěrka příštího čísla je 31. 1. 2021. Elektronické vydání Zpravodaje je
k dispozici na webu obce www.kytin.eu v sekci: Ţivot v obci/Ostatní
informace pro spoluobčany.
Nevyţádané příspěvky se přijímají v rozsahu max. 2200 znaků včetně
mezer a 1 fotografie (min 300 dpi). Otištění příspěvků se řídí platným
Tiskovým zákonem a Pravidly pro přijímání příspěvků, odsouhlasenými na
Zasedání zastupitelstva dne 7. 2. 2018. Příspěvky nejsou honorovány,
nevyţádané příspěvky se nevracejí. Za obsah textů odpovídají autoři.
Redakce: Jakub Hučín, Dagmar Čechová
Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 23120
NEPRODEJNÉ
Pro vnitřní potřebu obce Kytín
Číslo 2/2020 je v pořadí 23. číslem Kytínského zpravodaje
Toto číslo vychází 28. 10. 2020


ZPRAVODAJ
2/2020

Pravidla pro přijímání příspěvků do Kytínského zpravodaje:
Pravidla pro otištění příspěvku se vţdy řídí aktuálně platným Tiskovým zákonem
(aktuálně Zákon č. 46/2000).



Zákonný nárok na otištění svého příspěvku má pouze člen zastupitelstva. Redakce
však vítá názory a podněty i od ostatních občanů, a to na adrese obec@kytin.eu,
případně ve fyzické podobě na adrese obecního úřadu. Termín pro odevzdání
příspěvku do nejbliţšího čísla Zpravodaje je vţdy do 31. ledna, resp. do 31. srpna.



Nevyţádané příspěvky budou vţdy redakčně posouzeny a o jejich uveřejnění
rozhoduje redakce.



Nevyţádané příspěvky se přijímají v maximálním rozsahu 2200 znaků včetně mezer
+ případně 1 fotografie v tiskové kvalitě (min 300 dpi). Příspěvek musí být podepsán
plným jménem autora. Tento limit platí pro kaţdý takový příspěvek jednotlivě. O
případném otištění více příspěvků od stejného autora rozhoduje redakce.



U vyţádaných příspěvků (tedy takových, kde redakce o příspěvek autora poţádá),
bude vţdy délka a podoba příspěvku individuálně dohodnuta.



Redakce můţe publikované příspěvky upravovat a krátit. Plná původní verze
příspěvku můţe být dle rozhodnutí redakce publikována na webu www.kytin.eu.
Redakce můţe dle aktuální kapacity vydání individuálně rozhodnout o uveřejnění
nekrácené či delší verze příspěvku.

Úvodem

Obsah:
Úvodem.................................................................................................... 2
Co by chtěl čtenářům sdělit starosta........................................................ 3
Baví mě dávat lidi dohromady a mám ráda legraci
(rozhovor o společenských akcích v Kytíně s Hankou Brosche)……....... 4
Naše téma –
Dopravní situace v Kytíně je stále aktuální……………………………....…..6
Ze života obce Podzimní zkoušky retrieverů – rozhovor s Markétou Špičkovou……….. 9
Informace obecního úřadu …………………………………………………... 13
Na naše zákazníky se těšíme
Rozhovor s Filipem Bui, provozovatelem kytínského obchůdku..……... 17
Recept na pravé vietnamské Mì xào bò,
neboli smaţené nudle s hovězím masem………………………………….. 18

1

Procházíme nesnadnou dobou. Koronavirus přinesl
kromě zdravotního rizika zejména všudypřítomný
strach. Nedávno jsem se zastavoval za jedním svým
kamarádem, který se uţ od začátku našeho setkání
choval trochu divně – po očku mě sledoval, chodil
kolem mě v asi třímetrové vzdálenosti, mluvil
potichu, ţe jsem mu skoro nerozuměl… Cítil jsem
se zvláštně. Podobné je to i tehdy, kdyţ nastoupíte
do prostředků veřejné dopravy – ti, kteří jsou uţ
uvnitř, si nového vetřelce měří od hlavy aţ k patě,
jestli dostane nevyslovené povolení ve voze zůstat, anebo ho důrazné
pohledy nutí vystoupit na nejbliţší zastávce. Není to tedy ţádná slast tenhle
strach.
Znovu i v této době jsme si mohli zaţít, ţe dobře fungující komunita
se i s takovou zátěţí vypořádá – navzdory strachu vznikají nové iniciativy,
jak pomoci sobě navzájem a i těm, kteří jsou v současnosti nejzranitelnější.
A tak se stalo a znovu děje i v Kytíně – starší spoluobčané se mohou obrátit
na obec při zajišťování nákupů, aby se nemuseli vystavovat do rizikových
situací.
Ochromení společnosti se samozřejmě promítlo do jinak ţivého
společenského dění v obci, řada akcí se musela zrušit, nebo výrazně
omezit a celá jarní a letní sezóna byla utlumená. Proto jsme i v redakci
zpravodaje jen těţko hledali, o co se s našimi čtenáři tentokrát podělíme.
Přeci jen se nám nakonec podařilo něco najít – nový kytínský obchůdek se
rozběhl naplno a z vlastní zkušenosti musím říci, ţe jsem tam nakoupil
zboţí, které bych marně hledal i v supermarketu. A víte, ţe si u prodavače
Filipa v kytínské prodejně můţete přímo objednat pravé vietnamské závitky,
třeba k víkendovému obědu?
Navzdory, nebo moţná právě kvůli koronavirovým regulacím nám
celé léto stejně jako o víkendech do obce proudily další a další turisté, takţe
se znovu objevil palčivý problém s parkováním a s dalšími dopravními
přestupky v obci. Kdo by nám v tom mohl pomoci, se dočtete v jednom
z článků. Radost a osvěţení nám zase přinese rozhovor s věčně
usměvavou Hankou Brosche. A v neposlední řadě přinášíme i přehled
dalších akcí, které proběhly a snad i proběhnou, pokud nám to koronavirus
umoţní. Drţme si palce!
Za realizační tým Kytínského zpravodaje Jakub Hučín
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Co by chtěl čtenářům
sdělit starosta
Váţení spoluobčané,
Kdyţ jsem nám všem v minulém čísle
zpravodaje přál krásné jaro i léto, ani
omylem jsem netušil, ţe vše bude tak
trochu jinak. Přišla doba kovidová, ale to
uţ všichni víte. Musím zde poděkovat
všem, kteří se podíleli na vzájemné
pomoci. Švadlenkám, které neúnavně šily
pro nás všechny roušky a mohli jsme díky
nim pomoci i v okolí, v pivovaru míchali dezinfekci, která nebyla nikde
k sehnání, všichni se snaţili ke všemu přistupovat zodpovědně. Máme
zdravou vesnici a moc Vám všem děkuji za vstřícnost a ochotu pomoct
ostatním. Našlo se i spoustu lidiček, kteří zakoupili ochranné štíty a ostatní
pomůcky, jeţ slouţily pro jednotku SDH Kytín, která prováděla dezinfikování
společných prostor. Tyto pomůcky pomohly také personálu, kterému musím
moc poděkovat za nelehkou práci v obou domovech pro seniory v Kytíně.
Také se našli další dobrovolníci a ti mi nabízeli pomoc v dopravě, nákupu
pro starší spoluobčany, rozvoz dezinfekce a vitamínů, za které také děkuji.
Děkuji i za práci členům jednotky SDH Kytín. Prostě opravdu jste úţasní.
Vůbec si nedovolím současnou situaci komentovat, protoţe těch
protichůdných informací je díky dnešní informovanosti pomocí médií,
internetu a sociálních sítí tolik, ţe se Vám přiznám, ţe ani já na celou
vzniklou situaci nemám jednoznačný názor. Nasáváme tolik informací či
konspirací, ráno jedno nařízení, v poledne druhé a večer ho pro jistotu
vystřídá třetí. No ne, nebojte se, opravdu nechci být kritický nebo chytrý a
psát zde, jak by se dala tato nepěkná situace vyřešit. To si troufám říci, asi
dnes neví zatím nikdo.
Je mi jasné, ţe uţ jsme z toho všichni unaveni, ale přeci prosím, jen
malinkou připomínku mi dovolte. Proč na kaţdé obci, městě, kraji i řízení
státu máme v deskách připravený manuál na krizové řízení právě pro tyto
situace a nikdo ho hned v prvopočátku neotevřel, nepouţil a neřídil se jím?
Tím mám hlavně na mysli ten přístup úplně shora. V tomto si troufám říci,
ţe pod řízením odborníků a pouţitím popsaných postupů jsme moţná mohli
na tom být lépe. Nebo také ne.
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No, moje babička mi vţdy říkala – pozdě brečet nad rozlitým mlékem, a tak
nám nezbývá, neţ to nějak ve zdraví společně přeţít. Buďte, prosím, na
sebe opatrní, ohleduplní, vstřícní, pomáhejme si navzájem a hlavně
pouţívejme zdravý rozum a drţme za jeden provaz. Jsme připraveni být
Vám na obecním úřadě v případě potřeby nápomocni, takţe se neobávejte
na nás obrátit.
Ať se Vám všem dobře daří a příští slovo uţ v lepších časech.
Váš starosta Miloslav Holý

____
Náš rozhovor

Baví mě dávat lidi
dohromady a mám
ráda legraci
říká Hanka Brosche,
organizátorka kytínských
adventních a velikonočních
trhů.
Co podle tebe udělá s kytínským
kulturním a společenským děním
koronavirus? Všechny akce se
omezují. Nepovede to k zániku
takových tradičních akcí, jako
jsou adventní a velikonoční trhy?
Myslím si, ţe jediný, kdo můţe
zhatit naše tradiční akce, je
vláda. Kytíňáci milují veškeré
dění v obci, a ţe ho není málo,
takţe nějaké obavy z nákazy
místní určitě nezastaví.
Mají podle tebe lidi větší strach
se setkávat, nebo současná
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Náš rozhovor

Náš rozhovor

situace naopak vede k tomu, že se lidé v obci víc semkli dohromady?
Podle mě se lidi zalekli při první vlně. Ale přes prázdniny se všichni pěkně
uklidnili a teď uţ jen plníme rozkazy shora. Osobně vnímám, ţe lidi
potřebují ţít dál. Chtějí se setkávat, bavit se a všechny zákazy a omezení je
spíš otravují.
Jsi taková veselá a společenská žena a ráda lidi spojuješ dohromady. Co tě
na setkávání s druhými lidmi tak láká?
Ani nevím. Moje babička byla takový „tmelič“, takţe tam asi budou nějaké ty
geny. Vţdycky mě bavilo dávat dohromady setkání s rodinou, ale i třídní
srazy a různé akce s přáteli. Mám ráda legraci, takţe to bude ten důvod.
Čím se vlastně zabýváš profesně? Pracuješ s lidmi, nebo organizuješ akce
i nějak profesionálně?
Vţdycky jsem pracovala v gastronomii. Takţe s lidmi. Baví mě to právě pro
to, ţe to není nuda. Člověk musí být i trochu herec, diplomat a bez empatie
a nadhledu to většinou nejde.

A jak ses dostala k tomu, že jsi převzala organizování kytínských trhů?
Jednoho dne se u mých dveří zjevily Tři Grácie: Míla Fárová, Ivuška
Pokorná a Hanička Jalovcová. A v podstatě mi oznámily, ţe si mě vybraly a
ţe to bude v pohodě a ţe mi se vším pomůţou. A vzhledem k tomu, ţe
holky znám a vím, ţe pouze nastupuji do rozjetého vlaku a ţe ony samy
organizují miliardu dalších super akcí pro Kytín, rozhodla jsem se jít do
toho. A jsem za to moc ráda, protoţe být v centru dění mě prostě baví.
A jsi zapojená i do dalších kytínských společenských akcí?
Organizačně ne. Zatím jsme v Kytíně jen krátce – 11 let. Ale moc ráda se
všech společenských akcí účastním.
Co by kytínské kulturní a společenské akce potřebovaly? Jak bys je chtěla
rozvíjet, jaké máš nápady?
Upřímně. Nemám absolutně co dodat ke kulturním a společenských akcím
v Kytíně. Neznám ţádnou obec, která má tolik akcí během roku. Počínaje
masopustem, oslavou Velikonoc, pálením čarodějnic, přes všechny zábavy,
koncerty, akce v Domově Kytín a Vánocemi konče. A kdo má Kulturní léto
se sochařským sympoziem? Slavíme posvícení, dušičky, Mikuláše. Máme
Bedřicha a jeho divadlo a dětská vystoupení. A to jsem zdaleka nezmínila
všechny akce. Takţe nemám co dodat. Jsem šťastná, ţe jsme tu a ţe naše
děti můţou vyrůstat na tak skvělém místě.
Jakub Hučín, foto archiv Hanky Brosche

____
Naše téma

Dopravní situace v Kytíně je stále aktuální
Je to akorát rok, kdy jsme čtenáře Kytínského zpravodaje
seznamovali se záměrem zřídit v obci parkovací místa, aby se
dopravní situaci v obci odlehčilo. Podařilo se to?
Hlavním tématem letošního roku je bezesporu koronavirová pandemie,
která zastínila ostatní ţivotně důleţitá témata v obci. Na druhou stranu
moţná sama právě probíhající situace prověřila mimo jiné i funkčnost
5

6

Naše téma

Naše téma

řady mechanismů v obci. I kdyţ se téma dopravy a dopravní situace
v Kytíně zdá koronavirové epidemii vzdálené, je tomu spíš naopak. Díky
karanténním opatřením na jaře, kdy se na výlety do přírody vztahovala
výjimka z omezení pohybu mimo domov, se stal Kytín a jeho okolí cílem
výletů obyvatel Prahy ještě silněji neţ dříve. Na toto období navazovalo
další, kdy řada lidí trávila svou dovolenou v tuzemsku a znovu se ve svých
výjezdech orientovala na brdskou přírodu. A v praxi jsme si mohli ověřit, co
to udělá s dopravní situací v obci.
Záměr zřídit po obci několik rozptýlených parkovacích hnízd nebyl
samozřejmě na tuto situaci dimenzovaný, proto starosta zřídil provizorní
záchytná parkoviště na okraji obce u hřiště. Alespoň zpočátku byla tato
místa hodně vyuţívaná, panoval jakýsi respekt k tomu, ţe si v době
pandemie obyvatelé Kytína nepřejí, aby se návštěvníci odjinud
koncentrovali v centru obce. Později se to změnilo, odstavné parkoviště u
hřiště se vyprázdnilo a centrum obce se naopak naplnilo k prasknutí.
Přestoţe se podařilo z původního plánu jiţ realizovat zřízení
některých parkovacích míst – u hřbitova, v okolí kostela a obecního úřadu,
dopravní situace kolem parkování se zejména o víkendech stala znovu
kritickou, a to opakovaně. Často musel sám starosta řešit průjezdnost
centra obce pro větší auta a pro kamiony s nákladem dřeva. Podle jeho slov
nebylo tím nejhorším mnoţství aut v centru obce, ale hlavně

nedisciplinovanost řidičů, kteří parkovali tam, kde neměli, anebo parkovali
tam, kde to moţné bylo, ale takovým způsobem, ţe zabraňovali ostatním
autům volný průjezd. Protoţe Kytín nemá svoji vlastní obecní policii,
nezbývalo, neţ se snaţit s těmito řidiči domlouvat a apelovat na ně, aby se
v obci chovali slušně. To pochopitelně na mnohé příliš neplatí.
Tyto nedobré zkušenosti nakonec vedly k nečekanému řešení –
mníšecké městské policii se uvolnily pracovní kapacity, které můţe na
základě dohody a veřejnoprávní smlouvy Kytín vyuţít k posílení dozoru nad
veřejným pořádkem v obci a zejména ke kontrole dodrţování dopravních
předpisů v obci. Zastupitelstvo se na svém podzimním zasedání dohodlo,
ţe tuto moţnost vyuţije, a s novým rokem by se tedy měla Městská policie
Mníšku pod Brdy zapojit do této práce v Kytíně. Konkrétně se bude
soustředit právě na dodrţování parkování v obci a vedle toho i na
dodrţování rychlosti v obci, zejména v místech, kde dochází k jejímu
častému porušování, jako jsou vjezdy do obce. Kontroly budou probíhat
nepravidelně, aby se na ně řidiči nemohli připravit, a budou zaměřeny na to,
aby se řidiči v obci znovu začali chovat slušně a ohleduplně. Většina
neukázněných řidičů sice do Kytína přijíţdí odjinud, to ale neznamená, ţe
se kontroly nebudou vztahovat i na řidiče z Kytína. Cílem určitě není
kytínské řidiče znepokojovat, ale naopak přispět k většímu klidu v obci.
Chtěli bychom také poprosit menší děti, které se pohybují v centru obce, ať
už na kole, nebo pěšky, a také jejich rodiče, aby respektovali pravidla pro
pohyb na komunikacích v centru obce. I když se to možná nezdá,
komunikace vedoucí středem obce je normální silnice 3. třídy, na které je
sice omezena rychlost na 40 km/h, ale jiné omezení zde není.
Jakub Hučín, foto autor

____
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Ze života obce

Podzimní zkoušky retrieverů – rozhovor s Markétou
Špičkovou
Jak tě vůbec napadlo pořádat
zkoušky v Kytíně?
Tak nějak náhodou. Okolí
Kytína sama vyuţívám
k trénování svých psů, a kdyţ
Retriever klub hledal další
lokality blízko Prahy, jen tak
mimoděk jsem pronesla, ţe u
nás by to šlo, a ono to vyšlo.
Jsem moc ráda, ţe jsem měla
šanci naši krásnou vesničku a její nádherné okolí představit dalším lidem.
Co přesně to bylo za zkoušky a komu byly určeny?
Zkoušky pořádal Retriever klub spolek CZ, jehoţ jsem členem. Retriever
klub je určen pro všech šest plemen retrieverů. Asi nejznámější je golden
retriever, pak je to labrador retriever, flat coated retriever, curly coated
retriever, nova scotia duck tolling retriever a chesapeake bay retriever. Na
zkouškách v Kytíně se sešla čtyři plemena kromě dvou naposled
jmenovaných.
Jednalo se o klubové Podzimní zkoušky retrieverů, které prověří
připravenost psa na práci v myslivecké praxi. Retrieveři jsou především
lovečtí psi, ale hojně se vyuţívají jako společenští a asistenční psi. Pes,
který zkoušky úspěšně sloţí, získá takzvanou loveckou upotřebitelnost a
můţe se pak účastnit honů na drobnou zvěř.
Kolik se zúčastnilo psů a co všechno museli předvést?
Účastnilo se 24 týmů (vůdce a pes) a zastoupena byla plemena golden
retrievera, flat coated retrievera, labrador retrievera a nova scotia duck
tolling retrievera.
Na zkouškách se hodnotí poslušnost a ovladatelnost na všech
disciplínách, pod drobnohledem je i povaha psa. Pokud by byl některý
jedinec agresivní či extrémně bázlivý, byl by ze zkoušek vyřazen a byla by
zapsána poznámka do průkazu původu. Agrese i bázlivost je v chovu
neţádoucí.
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Hodnotí se přinášení kachny z hluboké vody, kde pes musí prokázat, ţe
plave a ochotně přinese kachnu z hladiny. Vlečka pernaté a srstnaté zvěře,
kde pes prokazuje, ţe je schopen postřelenou zvěř po stopě najít a přinést,
dále se hodnotí ochota vyhledávat a dohledat zvěř. V neposlední řadě se
hodnotí paměť k aportu a vodění psa u nohy. Tyto dovednosti jsou
základem pro další práci v praxi.
Ukázalo se to prostředí, které jsi pro zkoušky zvolila, jako ideální? Bylo tam
něco, s čím měli psi nebo jejich vůdci problém?
Z ohlasů soutěţících i rozhodčích vyplývá, ţe jsem terény vybrala pěkné,
odpovídající náročnosti zkoušek. Z 24 psů bohuţel 4 pejsci neuspěli.
Nemalou úlohu hraje i zkouškové štěstí. Psi nejsou stroje a jejich výkony
ovlivňuje mnoho proměnných. Věřím ale, ţe budou mít moţnost své
dovednosti prokázat na dalších zkouškách, nejen v Kytíně.
Soutěţícím i rozhodčím se líbily nejen terény v honitbě, ale i naše nádherná
upravená náves a volnočasový areál, který jsme vyuţili ke slavnostnímu
zahájení i ukončení a vyhlášení výsledků. Fanfára lesního rohu atmosféru
jen dokonale podtrhla.
Organizovala jsi to celé sama, nebo ti někdo pomáhal?
Sama bych to určitě nezvládla. Pomohli někteří členové našeho
Mysliveckého spolku Kytín, bez jejichţ podpory bych se neobešla. Jsem
moc ráda, ţe nám Myslivecký spolek Kytín umoţnil ke zkouškám vyuţít
terény jejich honitby.
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Ze života obce
Bez závodčích bych se neobešla.
24 startujících bylo rozděleno do
čtyř skupin a kaţdá skupina měla
svého závodčího – průvodce,
který soutěţícím pomáhal
přemisťovat se mezi jednotlivými
stanovišti. Alice a Josef Slepičkovi
a Milena a Petr Pumerovi odvedli
opravdu velký kus zásluţné práce.
Michal Viktora se uplatnil jako
střelec. Pan Dr. Ing. Jiří Hanák se
jako ředitel zkoušek ujal moc
pěkných proslovů na uvítanou a
na rozloučenou ke startujícím, rozhodčím i dalším účastníkům. Já moc
velký řečník nejsem.
Skvělé bylo, ţe nám obec umoţnila vyuţít Volnočasový areál pode
vsí k zahájení a ukončení zkoušek. Přišel se na nás podívat i pan starosta
Milan Holý.
Podporou a pomocí s organizací pomohli i přátelé Blanka Novotná
coby zapisovatelka bodů a moc mi pomohl i Václav Lom, který je tak nějak
v pozadí, ale bez jeho pomoci by to taky nešlo. Obrovský dík patří naší
Hospůdce na Vršíčku a našemu hostinskému panu Filípkovi, který nám
poskytl zázemí a občerstvení po celou dobu zkoušek. Uvařil nám výborné
jídlo a zvládl to za běţného provozu restaurace.
V neposlední řadě musím poděkovat majiteli firmy CAG panu
Pomahačovi, který poskytl parkování ve dvoře firmy CAG, aby startující
neomezovali provoz v obci. Město Mníšek pod Brdy nám umoţnilo vyuţít
lokality u Zadního rybníka. Spolupráce proběhla tedy napříč celou obcí a
okolím. Jsem ráda, ţe na tak úţasném místě mám svoje doma.
Vlastně se mi opět potvrdilo, ţe kde je vůle, tam je cesta, a kde je pár
ochotných nadšenců, úspěch se musí dostavit. Velmi si té spolupráce
váţím.
Co účastníci zkoušek vyhráli?
Sešla se celá řada sponzorů a věřím, ţe si kaţdý účastník krom nevšedních
záţitků odnesl i nějakou tu maličkost. Startující i rozhodčí díky Pivovaru
Kytín a mému manţelovi mohli ochutnat lahodný Kytínský 11° polotmavý
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granátový leţák. Obec poskytla všem mapku Kytína, kdyby nás někdo chtěl
navštívit i mimo zkoušky, spolu s dalšími drobnostmi, Cymedica ve
spolupráci s veterinární ordinací MVDr. Ireny Luxové dodala granule pro
vítěze značky Specific, vzorky krmiva a spoustu drobností. Firma Bracco
dodala aport pro vítěze a slevy na nákup v eshopu. Mezi cenami byla i
koţená vodítka Hanky Pišnové, čelenky od Radky Zemanové. Velký úspěch
sklidila i uzená vepřová kýta a šunková prasátka od manţelů Boháčových.
Určitě jsem na někoho zapomněla (uţ vím – třeba na Lukáše Kauckého,
Markétu Mynaříkovou nebo Petru Bednářovou), ale bylo toho váţně hodně
a srdečně děkuji kaţdému, kdo nějakým způsobem přispěl.
Byl to jediný ročník, nebo se u nás budou zkoušky pro úspěch opakovat?
V dnešní smutné době si netroufnu věštit. Ona příprava začíná uţ v lednu,
kdy je třeba se zásobit zvěří do mrazáku, aby bylo s čím ty zkoušky vůbec
realizovat. Pokud nebudou hony, asi bude obtíţné zvěř před zkouškami
opatřit. Jestli covidové šílenství opadne a já budu mít dost odhodlání, stále
podporu rodiny, přátel, mysliveckého spolku Kytín a obce, tak ráda další
ročník zorganizuji. Věřím, ţe mnozí se budou rádi na tak kouzelné místo,
jako Kytín je, vracet. Účastníci byli z celých Čech, Moravy a Slezska, ti
nejvzdálenější přijeli aţ z Jablunkova.
Děkujeme a přejeme, ať se vydaří i další ročníky.
Dagmar Čechová
foto: Karel Boháč

12

Informace obecního úřadu

Informace obecního úřadu

Informace k současné
epidemiologické
situaci
Ani naší obci se nevyhnula
současná epidemiologická
situace a několik občanů bylo
pozitivně testováno na Covid 19.
Většina pozitivně testovaných
občanů se nacházela v Domově
Kytín, kde o ně bylo řádně
postaráno dle instrukcí hygieny a
Středočeského kraje. Starosta
obce kaţdodenně komunikoval s ředitelem Domova Kytín o průběhu.
Jakákoliv nová situace bude konzultována s ředitelem Domova
Kytín a obyvatelé obce budou informováni prostřednictvím webových
stránek obce a úřední desky umístěné před obecním úřadem.
Zároveň s touto situací obec Kytín nabízí všem seniorům s trvalým
pobytem v Kytíně moţnost nákupu a vyzvednutí léků, v případě potřeby se
obracejte na starostu Miloslava Holého, tel.: 607 570 088. Dále nabízíme
moţnost individuálního vyzvednutí dezinfekce pro trvale přihlášené občany,
obracet se můţete také na starostu obce.
V případě, ţe jste ze závaţných zdravotních důvodů omezení na
pohybu mimo domácnost (karanténa, izolace a jiné váţné zdravotní
důvody) a jste občanem Kytína, máte také moţnost si dohodnout
individuální pomoc ze strany obce na telefonu 607 570 088.
Kaţdé pondělí v 17 hod. se po dobu vyhlášení nouzového stavu
bude scházet krizový štáb obce Kytín a dle aktualizovaných informací
k vyhlášenému nouzovému stavu budou přijata opatření, o kterých vás
budeme informovat.
Miloslav Holý, starosta

Program kulturních akcí do konce roku
Díky epidemiologické situaci jsou bohuţel další následující akce, které by
se měly v Kytíne uskutečnit, s otazníkem. Pokud nám situace jen trochu
dovolí, rádi bychom je přesto uskutečnili.
Budeme vás vţdy včas informovat dle dané situace.
13

31.10.2020
14.-15.11.2020
28.11.2020
5.12.2020
6.12.2020
17.12.2020
20.12.2020

Dušičky – lampionový průvod
Svatomartinské hody v místním pivovaru
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská berle
Divadelní představení pro děti
Mikulášská nadílka pro děti
Vánoční koncert v Domově Kytín
Vánoční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Opatrujte se a budeme se těšit na nějaké z těchto akcích.
Společně to zvládneme.
Míla Fárová

Informace o veřejném internetu v obci
V současnosti se podařilo ve spolupráci s firmou Druţstvo Eurosignal, SysDataCom a Radiolink zřídit free wifi internetové pokrytí středu obce,
volnočasového areálu a fotbalového hřiště. Přístup na internet ve středu
obce (wifi síť „Freewifi Eurosignal“) a ve volnočasovém areálu (wifi síť
„KYTIN SPORTOVNI AREAL“) je bez hesla, přístup na internet na
fotbalovém hřišti (wifi síť „Vitejte v Kytine“) je heslovaný (heslo je
„Kytin1321“). Mnoţství stahovaných dat je na veřejně přístupném internetu
omezené a připojení je samozřejmě také chráněné před zneuţitím.

Co do kanalizace nepatří
Váţení občané,
v obci Kytín jsou splaškové vody odváděny kanalizací pro veřejnou potřebu
a čištěny na čistírně odpadních vod. Tato stavba jednoznačně přispívá ke
zlepšení ţivotního prostředí v obci, i kdyţ za cenu vyšších nákladů pro
mnohé z nás. Náklady na odvádění a čištění odpadních vod jsou závislé na
mnoha faktorech. Některé, jako ceny el. energií, poplatky za vypouštění
vyčištěných vod z čistírny do potoka nebo výši DPH nemůţeme ovlivnit.
Můţeme však svým chováním ovlivnit náklady na opravy čerpadel, likvidaci
pevného odpadu z odpadní vody apod. Ptáte se jak? Je to jednoduché.
Vedle zabránění vtoku dešťových vod do splaškové kanalizace
stačí se ke kanalizaci chovat správně a nevyuţívat ji jako odpadkový koš.
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Provozovatelé kanalizací a ČOV čelí vzrůstajícím provozním problémům a
dodatečným nákladům na čištění odpadních vod z důvodů zvýšeného
výskytu výrobků pro osobní péči ve veřejných kanalizacích. Je pravdou, ţe
výskyt těchto produktů (vatové tyčinky, hygienické vloţky, dětské či
odličovací ubrousky atd.) není novou záleţitostí a provozovatelé se s nimi
v různé míře setkávají a vyrovnávají jiţ řadu let. V poslední době však
někteří výrobci produktů osobní péče uvádějí na trh vlhčené ubrousky
jakoţto částečnou náhradu toaletního papíru, které lze dle jejich deklarace
stejně jako toaletní papír spláchnout do kanalizace. Taktéţ někteří výrobci
toaletního papíru vyrábějí tento produkt s nosičem (ruličkou), který označují
za rozpustitelný a taktéţ spláchnutelný.
VaK Beroun, jako provozovatel kanalizace upozorňuje, ţe vlhčené
ubrousky způsobují řadu provozních problémů při odvádění, čerpání a
čištění odpadních vod, významným způsobem zvyšují náklady na servis a
údrţbu všech zařízení a v neposlední době mají výrazný negativní vliv na
řádné plnění poţadavků vyplývajících z příslušných vodoprávních
povoleních. Vlhčené ubrousky a jiné přípravky pro osobní péči mají
tendenci ulpívat v kanalizačním potrubí a vytvářet tak překáţky v odvádění
vody. Důsledkem je výrazné sníţení průtočného profilu kanalizačních sítí,
zanášení česlí, ucpávání čerpadel a vyřazení nejrůznějších čidel měřící
techniky z činnosti.
Dalším významným problémem je pouţívání domácích drtičů
odpadů u zákazníků. Kuchyňský odpad však dle zákona o vodách není
součástí komunálních odpadních vod a způsobuje váţné problémy nejen s
odváděním odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění a
následném vypouštění do toků. Kanalizace slouţí výhradně pro odvádění a
zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému byly
odváděny odpady. Kuchyňský odpad je dle zákona o odpadech organickým
kompostovatelným biologicky rozloţitelným odpadem a je povinnost s ním
nakládat v souladu se zákonem. Jeho vypouštění do kanalizace pro
veřejnou potřebu je porušením povinností zákona o vodách a zákona o
odpadech a navíc porušením podmínek a limitů kanalizačního řádu pro naší
obec.
Kanalizace má tedy slouţit výhradně pro odvádění a
zneškodňování odpadních vod, ostatní výrobky mají být recyklovány či
odstraňovány jako komunální odpad, i kdyţ jejich výrobci uvedou na obalu
informaci o moţnosti jejich spláchnutí do kanalizace. Důsledné dodrţování
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výše uvedených pravidel přispěje ke sníţení počtu havarijních situací na
stokové síti či jednotlivých stupních čistíren odpadních vod a sníţení
nákladů spojených s řešením těchto událostí.
Co do kanalizace nepatří:
Do kanalizace pro veřejnou potřebu nepatří tento odpad:
Biologický odpad - patří do kontejnerů na bioodpad nebo do zahradních
kompostérů či do komunitních a obecních kompostáren
odpady z kuchyňských drtičů,
zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností) – patří do sběrných
vozů případně do komunálního odpadu
odpad z údrţby zahrad a sadů (např. ovoce, větve z prořezů, posekaná
tráva apod.) - patří do kompostu, nádob na svoz biologického odpadu,
komunálního odpadu
Veškeré hygienické potřeby - patří do kontejnerů na směsný odpad
Chemikálie a další nebezpečné látky - patří do stabilních sběrových
míst v jednotlivých městech)
staré barvy, ředidla, lepidla
kyseliny, hydroxidy, detergenty
mazadla, oleje
zbytky čisticích prostředků
domácí a zahradní chemie
obsah baterií, ropné látky
radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
a další chemické látky
Léky - patří do stabilních sběrových míst nebo zpět do lékárny

____
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Na naše zákazníky se těšíme
Říká Filip Bui, prodejce v obnoveném
obchodě se smíšeným zbožím.
Jak se vašemu obchodu v Kytíně daří?
Nakupují lidé u vás?
Jde to, počet lidí je velmi průměrný ale
i přesto se těšíme na všechny naše
zákazníky.
Nakupují spíš lidé z Kytína, nebo turisté?
Převáţně hlavně turisté a cyklisti, místní
lidé z Kytína sem chodí méně.
Proč jste se rozhodl otevřít obchod právě v Kytíně?
Zaprvé nás okouzlila krásná a klidná přírodní krajina obklopující malou
vesnici, také přátelští občané a milý starosta, kteří zde vytváří hezkou
atmosféru. Obchod se také nachází v blízkosti našeho bydliště, takţe jezdit
ráno autem do práce je otázka několika minut.
Viděl jsem, že vyrábíte na objednávku i závitky. Mají o ně lidé zájem a
objednávají je u vás?
Ano, byli jsme mile překvapeni velkým zájmem o naše domácí závitky, lidé
objednávají často. Vyrábíme je pečlivě a z kvalitně vybraných surovin takţe
nás těší zpětné vazby zákazníků, kdyţ jim závitky chutnají a chválí nám je.
Kdybyste měli zájem o objednávku, stačí to říct jeden den předem a
budeme je mít připravené.
Máte v obchodě i nějaké další asijské speciality? Viděl jsem ve vašem
obchodě třeba vietnamské nudle...
Ano, výběr asijských potravin máme veliký. Druhů nudlí máme spoustu, od
instantních, přes pšeničné aţ po rýţové. Také samozřejmě máme i širokou
nabídku všech moţných ingrediencí a koření, které budete k vaření
asijských specialit potřebovat. Takţe se k nám určitě stavte, rádi vám se
správným výběrem pomůţeme:) I přesto ţe je náš obchod menší, máme tu
velmi široký sortiment a seţenete zde všechno potřebné, proto se budeme
vţdy těšit, kdyţ k nám přijdete nakoupit!

Pravé vietnamské Mì xào bò, neboli smažené nudle s
hovězím masem
Ingredience pro 2-4 lidí:
1 balení pšeničných nudlí ke smaţení
500g tence nakrájeného libového hovězího
masa
250g nakrájené brokolice (na asi 4cm kousky)
2 tence nakrájené mrkve
2 tence nakrájené červené papriky
1 tence nakrájená bílá cibule
4 polévkové lţíce na jemno nakrájeného
česneku
1/2 polévkové lţíce rybí omáčky
3 čajové lţíce sójové omáčky
3 polévkové lţíce ústřicové omáčky
2 čajové lţíce cukru
olej na smaţení
sůl a pepř pro dokořenění
Začněte marinováním masa v ústřicové
omáčce, česneku a cukru, nejlépe 4 hodiny předem, aby dostalo výraznou
chuť
V hrnci solené vody rychle povaříme všechnu zeleninu asi na 1 minutu.
Uvaříme nudle podle instrukcí na balení.
Ve woku (nebo ve velké pánvi) dostatečně zahřejeme olej a poté usmaţíme
marinované maso, poté přidáme zeleninu a smaţíme další cca 3 minuty.
Přidáme uvařené nudle a smaţíme další 3 minuty na vysokém ohni a
pořádně promícháme se sójovou a rybí omáčkou.
Podáváme ihned, kdyţ jsou nudle ještě horké:
Všechny potřebné ingredience seţenete v obchodě u pana Bui, aţ na
maso, to doporučujeme koupit čerstvé v řeznictví pro nejlepší kvalitu a chuť.

Jakub Hučín, foto autor
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