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Motto:
Tajemství, jak udržet dobrou mysl, spočívá v návyku neznepokojovat se hloupostmi a
v umění vážit si malých radostí.
S. Smiles

Informace z OÚ
Co se děje v obci
Ještě k době vánoční! Při tradičním setkání občanů u řiteckého vánočního stromu
23. 12. 2006 se tentokrát sešlo opravdu hodně lidí. Snad na tom měla podíl i letošní
mírná zima. Tento rok jsem se zúčastnil slavnosti jako divák a tak jsem se snažil si ji i
náležitě vychutnat. S kelímkem svařáku v ruce jsem se zalíbením poslouchal všechny
ty básničky, písničky a vánoční koledy, které nám přednášeli a zpívali naši nejmenší.
Pobavil jsem se, když si zvuková aparatura pana Václava Maška postavila hlavu a odmítla přehrát CD-disk s doprovodnou hudbou, který si ke svému vystoupení přinesla
paní Helena Vondráčková. Paní Helena Vondráčková se ale nenechala touto závadou
zaskočit a své příznivce nezklamala. Zazpívala bez hudebního doprovodu a tudíž zaručeně naživo a okouzlila nás všechny svým nádherným hlasem. Většina posluchačů se
shodla na tom, že vlastně bylo dobře, že zvuková aparatura vypadla, protože jinak by
byli ochuzeni o tak nádherný pěvecký zážitek. Děkuji paní Heleně Vondráčkové, že nás
i tyto vánoce potěšila na duši svým krásným "vánočním zpíváním". Děkuji i dětem z
líšnické školy za uspořádání "Vánočního trhu", bylo to něco, co doposud našemu vánočnímu setkání scházelo. Děkuji všem sponzorům za jejich finanční příspěvky na tuto
slavnost. Děkuji panu Mílovi Matouškovi a jeho manželce Janě za pomoc Obecnímu
úřadu při nákupu zboží do dárkových balíčků a za jejich přípravu. Děkuji všem, kteří
přiložili ruce k dílu a svou prací se na přípravě slavnosti podíleli.


Tradiční setkání řiteckých seniorů proběhlo 28. 12. 2006 v restauraci "Na Veselce". Ve vinárně této restaurace se sešlo 21 seniorů, které přivítal pan A. Dvořák a krátce
je seznámil s děním v naší obci za uplynulý rok. Přípitkem k novému roku 2007 byl
zahájen slavnostní oběd. Po obědě následovala zábava s poslechem a zpíváním písniček, které zahráli, většině přítomných dobře známý muzikanti. Po vypití kafíčka se
sladkým zákuskem se senioři začali rozcházet do svých domovů. Venku je ale čekalo
překvapení. Hustě chumelilo a okolní krajinu pokrývala bílá peřina. Zatímco jsme se
uvnitř příjemně bavili, venku se ujala vlády "Zimní královna", ale želbohu pouze na
malou chvíli.


Nebezpečný odpad, elektrospotřebiče a elektroniku mohou občané přihlášeni k
trvalému pobytu v obci Řitka bezplatně likvidovat ve firmě USU sídlem v areálu bývalých kovohutí Mníšek. Je třeba se předem telefonicky domluvit a odpad odvézt na
místo. Telefon : 318 599 115, 318 503 443.
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Upozornění! Předplatné na "Zpravodaj obce Řitka" pro rok 2007 je třeba zaplatit
na Obecním úřadě. Jeho cena je opět symbolická - 50,- Kč na celý rok..


Pomalu se blížíme k polovině měsíce ledna a "paní zima", která nás minulý rok
tolik sužovala a zlobila o sobě zatím nedává moc vědět. Všude ve sdělovacích prostředcích čteme a slyšíme jak padá jeden teplotní rekord za druhým. I v minulosti byly pochopitelně teplé zimy, ale tato letošní je všechny překonává a mě se stále vrací myšlenka, zda je tato zima stále jenom výjimkou (extrém), která se bude možná opakovat až
zase po mnoha letech. Je zde ale i jiná možnost. Příroda nás začíná upozorňovat na to,
jak se k ní nešetrně chováme a jak s ní zacházíme. Zvykli jsme si na pohodlí a vymoženosti, které nám naše věda a technika dává. Odvykli jsme si chodit, všude jezdíme auty
a zde nejde jen o výfukové plyny, ale i o spalování kyslíku ze vzduchu. Kdo se vyzná v
motorech, může si pro zajímavost vypočítat kolik vzduchu spotřebuje motor jeho automobilu za 1 minutu. Bude překvapen jak vysoké je to číslo. A co taková letecká doprava, létáme na dovolenou po celém světě. Když je jasná obloha, podívejte se občas pozorně vzhůru a zjistíte, že nad vaší hlavou přelétávají v kteroukoliv domu minimálně
čtyři dopravní letedla. Výfukové plyny z jejich obřích motorů se dostávají přímo tam,
kam by se nikdy dostat neměly. Kácíme lesy, přírodní zelené plochy měníme v asfaltové dálnice a silnice v betonové chodníky a prostranství. Velké části našich zahrad pokrýváme betonem a zámkovou dlažbou. Touto činností bráníme v růstu rostlinám, které
fotosyntézou produkují pro náš život nezbytný kyslík, současně bráníme vsakování
dešťové vody do naší krajiny, tuto vodu se naopak snažíme kanalizacemi rychle odvést.
Později se ale potom divíme, že v naší studni není voda, proč neprší, proč se střídají
sucha se záplavami a proč naší republiku bičuje prudký vítr. A tak mě napadá, zda
máme ještě možnost tyto naše prohřešky proti přírodě napravit a nebo zda jsme tuto
pomyslnou hranici překročili a není již cesty zpět.
Právě jsem dopsal tento článek, je středa 17. 1. 2007 15 hod. Na Internetu jsem našel
varování z předpovědního pracoviště CHMU- Praha. Posuďte sami.


VÝSTRAHA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVOĎNOVÉ SLUŽBY CPP-PRAHA
Vydaná: středa 17.01.2007 14:02
Na jevy: Velmi silný vítr (extrémní stupeň nebezpečí),
Povodňové ohrožení (extrémní stupeň nebezpečí),
Silný vítr (vysoký stupeň nebezpečí),
Silný trvalý déšť (vysoký stupeň nebezpečí),
Povodňová pohotovost (vysoký stupeň nebezpečí),
Povodňová bdělost (nízký stupeň nebezpečí),
Platnost: od čtvrtka 18.01.2007 06:00 do soboty 20.01.2007 18:00
Antonín Dvořák - místostarosta
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Fakta
S příchodem roku 2007 Vám chceme předložit některá fakta o naší obci:


K 1.Lednu 2007 má obec 747 trvale hlášených obyvatel



380 žen tj. 50,87 %



367 mužů tj. 49,13 %



Dětí do 15-ti let je 159 tj. 21,28 %



Seniorů nad 60 let je 112 tj. 14,99 %



Staveb s číslem popisným je 270
V minulém roce nás navždy opustili:



8.2.

paní Anna Klocová



18.2. paní Anastázie Lišková



7.5.



13.6. pan Josef Mrkáček



15.10.paní Anna Proňková

paní Marie Kubíková

Mezi řitecké občany však přibyly tyto děti:


Tomáš Snětivý



Tadeáš Stibor



Filip Zemančík



Julie Bambousková



Julie Procházková



Monika Merčáková



Veronika Slavíková

(vv)
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MŠ Řitka informuje
Vážení rodiče,
Dne 20.3. 2007 se v Mateřské škole Řitka koná od 14:00 do 16:00 hod.

Zápis do mateřské školy
a
"Odpoledne otevřených dveří"
Na zápis s sebou přineste:


občanský průkaz (zákonný zástupce dítěte)



rodný list dítěte.

Pořadí zapsání dítěte při zápisu nebude rozhodující pro přijetí do MŠ!
Rozhodující jsou přijímací kritéria.

Těšíme se na vaši návštěvu.
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Líšnická škola informuje
V začátku nového roku 2007 bychom Vás chtěli seznámit s dalšími akcemi naší
školy, které plánujeme na leden a únor.




V průběhu měsíce ledna se v naší škole uskuteční divadelní představení s pražskými herci. Pohádku "Kuba a drak"můžete vidět v sobotu 20.1. od 15 hodin. Rádi
přivítáme i malé diváky z Řitky a okolí.


V pondělí 22.1. proběhne na naší škole "Den otevřených dveří". Zveme všechny
rodiče současných ale i budoucích školáků. Přijďte si prohlédnout prostory školy, její
vybavení a seznámit se s učitelským sborem. Odpoledne můžete navštívit školní družinu nebo kroužek Kutílek.


Ve středu 24.1. se koná zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2007/08. Začíná v
15.00 hodin a končí v 18.00 hodin. Budoucí prvňáčkové se mohou těšit na procházku s
pohádkovými bytostmi, během které budou vykonávat různé úkoly a získají i sladké
odměny. Pro budoucí prvňáčky bude toto setkání jistě příjemné a hravé.


Dne 10.2. v sobotu plánujeme Dětský maškarní karneval v řitecké sokolovně.
Uskuteční se od 15.30 do 17 hodin. Připravena je jako obvykle pro děti diskotéka, která bude obohacena o různé soutěže a sportovní disciplíny. Zveme proto všechny děti i
rodiče na tuto již tradiční akci.


Chtěli bychom také poděkovat Zastupitelstvu obce Řitka za možnost uskutečnit
"Školní vánoční trhy".Tuto akci naše škola pořádala poprvé a my doufáme, že drobné
dárky, vyrobené našimi dětmi, Vám udělaly radost.




Pro Vaše pobavení a poučení uveřejňujeme ukázku literární tvorby našich dětí,
konkrétně pokus o bajku.


O kočce a koťátku
Byla, jednou jedna kočka a koťátko. Bydleli v malém domečku u lesa. Koťátko si
rádo hrálo s kočkou na schovávanou. Když si jednou ve středu hráli, ještě před tím než
začala kočka pykat mu řekla, ať nechodí do lesa, protože by se mohlo ztratit. Ale koťátko mělo svou hlavu a šlo se schovat do lesa. Kočka dopykala a šla hledat. Koťátko
však nikde nebylo. Hledala tak dlouho, až bylo 11:00 večer. Když druhý den ráno
vstala napadlo jí, že koťátko mohlo, jít do lesa. Šla se tam podívat. Bylo tomu tak, v
dáli viděla vyděšené koťátko. Společně se vrátili domů a koťátko muselo slíbit mamince, že už ji bude vždycky na slovo poslouchat
Ivana Rychlíková
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O kocourovi Macíkovi a pejskovi Betynce
Jednou byla velká zima a Betynka se šla ohřát do své boudičky. Ale když přišla Betynka k boudě zjistila, že v té boudě někdo je. Podívala se do boudy, kdo to tam je a
uviděla kocoura Macíka, jak v té boudě spí. Betynka zaťukala na boudu a poprosila
Macíka, aby jí pustil dovnitř, že se chce taky ohřát. Ale Macík začal vrčet a říkal: "Nepustím tě do tvé boudy, běž si hledat místo někde jinde." Betynka se stočila do klubíčka
a protože jí byla čím dál tím větší zima, začala přemýšlet o tom, jak Macíka dostat z
boudy ven. Přemýšlela a přemýšlela, až dostala nápad. Odběhla a schovala se za rohem.
Začala šramotit jako myška. Macík byl zvědavý, vylezl z boudy a šel se podívat, kdo to
šramotí. Betynka mezitím oběhla dům a vklouzla rychle do své teplé boudy. A to je konec příběhu o Macíkovi a Betynce.
Klára Vodáková 14.1. 2007
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Z historie obce Řitka a jejího okolí
Pokračování popisu našeho okolí, vesniček a městeček v našem sousedství. Tento
popis vznikl před rokem 1948 a jeho autorem je řevnický vydavatel, mníšecký rodák a
veliký milovník našeho kraje pan Jan Šťastný. Přeji příjemnou četbu.
Přibližujíce se k brdským pohořím, necháme stranou město Hostomice pod Brdy.
Dějiny tohoto města jsou též velmi bohaté. Od císaře Karla VI. byly r.1738 povýšeny
na město. Král Jan Lucemburský odevzdal Zbyňku Zajíci z Valdeka roku 1318 pozemky k založení města. Roku 1611 bylo město vyrabováno od Pasovských. V kostele sv.
Petra jest krásný obraz Krista od Petra Brandla. Jak se lze dočíst v záznamech, počínalo
si švédské vojsko v Čechách namnoze velmi krutě a nelidsky. Vojáci bili lidi, lámali je
v kolech, drtili jim prsty a vráželi do nohou hřebíky, aby pověděli o svých ukrytých zásobách. Vrchnímu vojevůdci Bannerovi se tento způsob válčení nelíbil, neboť měl na
zřeteli jiné úmysly. Chtěl dát svému tažení do Čech ráz boje za osvobození utlačovaných protestantů. Z těchto důvodů vydal 24. dubna 1639 provolání k vojsku i zdejšímu
obyvatelstvu, v němž ujišťoval, že jim přichází na pomoc, aby je vysvobodil. Svému
vojsku pak přikazoval, aby neloupilo a nemučilo lid a hrozil přísnými tresty každému,
kdo by neuposlechl. Avšak toto provolání se nestalo skutkem. Zvlčilí vojíni neuposlechli ani rozkazu svého generála. Dle podání Vladimíra Vaňka, kterému za světové
války 1939-45 bylo umožněno probádati sta knih a neméně tolik cenných listin v jeho
nedobrovolném exilu, dvouletém žaláři ve Švédsku, dostává se nového objasnění napínavé době našeho velkého dramatu, podle něhož je nutno nahlížet na pochod švédského
vojska do Čech poněkud jinak, než jak nám namnoze tendenčně bylo podáno. Čím byli
pro nás naši spojenci v prvé a druhé světové válce, tím byli pro nás Švédové. Měli jsme
u Švédů maršály a asi čtyřicet našich vyšších důstojníků. Někteří měli své vlastní pluky. Měli jsme svého Beneše, byl jím Ladislav Žerotín a Karel Žerotín byl typem masarykovským. Měli jsme legie a žil v nás duch odboje jako v obou světových válkách.
Probouzelo se tu vědomí husitské tradice. Tak prý lze nahlížet na tažení Švédů v Čechách.
Hostomice mají jednu kuriozitu; na tamním hřbitově nalézá se pomník s nápisem:
"Zde leží pochován svatý Jan Nepomucký". To není vtip, nýbrž holá skutečnost. Hostomičtí sem totiž pochovali sešlou sochu světce Jana Nepomuckého a dali na hrob pomník s uvedeným nápisem.
V Hostomicích pod Brdy se usadil vzácný muž Václav Stejskal. Jako vyšší úředník
bývalého rakouského dvora šel na odpočinek a vyhledal si v lesním zátiší pod Brdy u
Hostomic koutek, kde se svou chotí trávil poslední léta života. Byl znamenitým mykologem a sběratelem uměleckých předmětů z dálných končin Východu. Přivezl ze svých
cest z Číny, Japanu, Indie, Ceylonu aj. bohaté sbírky, které získal na svých cestách. Zde
ve své prostorné vile instaloval veškeré sbírky v soukromém museu, které bylo odborníky oceněno hodně přes dva miliony korun. Tyto unikáty shlédly vedle školních dětí
vynikající osoby zdejší i ze zahraničí. Mezi návštěvníky se v pamětní knize nalézá i
president Masaryk (r. 1920), cestovatelé Kořenský a Vráz s rodinou a mnoho jiných.
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Tento šlechetný muž věnoval ještě za svého života v roce 1925 nejen svoje bohaté sbírky, ale i pěknou vilu s rozsáhlou zahradou, lesem a loukou Národnímu museu, a ježto je
Náprstkovo museum pod jednou správou, měly zde býti sbírky instalovány. To se do
dnešního dne neuskutečnilo a vše leží v bednách ve skladišti Náprstková musea.
Stejskal se zúčastnil cesty korunního prince Rudolfa do Orientu. Když po dvouletém
pobytu na Dálném východě se vracel přes Jižní Ameriku do Evropy, vezla plachetní
korveta "Aurora" ve svých útrobách mnoho beden, v nichž byly pečlivě uloženy drahocenné sbírky. Stejskal odolal lákavým nabídkám ze Spojených států amerických i nabídkám bankéře Petschka. Nic ze svých bohatých sbírek neprodal, aby mohly být zachovány českému národu. Václav Stejskal zemřel roku 1934 ve věku 83 let. Nebylo by
instalování těchto vzácných sbírek pěkným pietním činem?
Nyní přijíždíme do vsi Neumělel. Zde si vystoupíme a půjdeme se podívati k domnělému hrobu legendárního Horymírova Šemíka. Obec je velmi starého původu. Poblíž teče údolím potok Chumava. Na blízký vrch "Košík" klade pověst sídlo Horymírovo. V základě u kostela jest Šemíkův náhrobek s nápisem: "V Neumětelích se věřilo a
věří, že Šemík, věrný kůň rytíře Horymíra, zde zakopán leží". Pověst o Horymírovi jest
zapsána v Hájkově kronice, leč udržela se i v místním podání.
"Za knížete Křesomysla toužili lidé po lesklém kovu, opouštěli pluh a stěhovali se do
míst, kde se nalézaly drahé kovy. Následkem toho nastal v zemi hlad. Horymír žádal
knížete, aby dolování zakázal a vrátil lid pluhu, leč kníže sám jsa kovu dychtiv, velmi
nemilostivě jej odmítl. Horníci z Březových Hor pomstili se Horymírovi za jeho čin
vypálením neumětelské tvrze. Horymír jim za to se svým lidem zavalil příbramské doly. Byl proto obžalován, jat a odsouzen k smrti. Před popravou si vyžádal, aby třikrát se
směl projeti na svém milém Šemíku po knížecím dvoře. Když mu to bylo dovoleno, tu
při třetím objíždění vzepjal se Šemík a smělým skokem s vyšehradských hradeb zachránil svému pánu život. Skokem tím si ublížil a když donesl Horymíra utíkaje přes
Radotín do Neumětel, následkem uchvácení a zranění zašel".
Z Neumětel jedeme rychleji, neboť si chceme prohlédnouti velmi zajímavou Liteň.
Připomíná se již roku 1195 a zvala se původně až do XIV. století Luteň. Roku 1838
byla císařem Ferdinandem Dobrotivým povýšena na městys. Leží v půvabné kotlině
obklíčena význačným horstvem: Mramorem (464 m), Předním Stražištěm (443 m) a
Zadním (448 m), Kobylou, Očkovem (366 m) a Bacínem (497 m). Od Měňan přitéká
Stříbrný potok, při jehož řečišti je naleziště zajímavých silurských koulí v podobě chlebových pecnů. Je zde silně zastoupeno rybníkářství.
Obec byla již od nepaměti v držení mocného rodu Buziců, který měl na štítu černou
svinskou hlavu. Tato se podle Dalimila dostala do rodového znaku tím, že jeden z jejich
rekovných praotců, jménem Jetřich, kdysi živou divokou svini v lese za uši chytil, a
svůj štít ozdobil znamením sviní hlavy. Vládli asi do r. 1381. Původně byly v Litni dvě
tvrze. Pak se vystřídaly různé rody v držení Litně. Roku 1581 přešla do držení Vratislavů z Mitrovic. Z rodiny rytířů z Brechlerů přešla roku 1842 na barona Putyanyho, který
ji roku 1850 prodal Josefu Františku Doubkovi, jehož rodině dosud náleží. Jeho jediný
syn Josef Šebestian, zemský poslanec, byl roku 1896 povýšen do rytířského stavu.Liteňský farní kostel jest zasvěcen památce sv. Petra a Pavla, a podle pověsti jej dal
vystavěti Karel IV. ze zbylého staviva po stavbě Karlštejna. Kostel zničil r. 1639 švédský generál Banner. Byl obnoven roku 1661 a 1765. Od roku 1550 do roku 1623 spra9
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vovala kostel strana podobojí. V kostele malovaný obraz města je pohled na Poličku,
odkud pochází rodina Doubkova. Před pěkným zámkem Doubků, v němž prožil básník
Svatopluk Čech své mládí, stála břečťanem obrostlá lípa, dnes již zahynulá, pod níž se
odehrává děj jeho souboru básní "Ve stínu lípy". Básníkův otec František Jaroslav Čech
zde byl v letech 1853-56 hospodářským správcem. V zámku jsou malby od Josefa a
Quida Mánesů, Hynaise, Brožíka, Švabinského. Známý obraz Fr. Ženíška "Oldřich a
Božena" zde byl malován r. 1882; na něm zobrazené osoby jsou ze skutečného života.
Ženíšek často prodléval u rytíře Doubka, kterého zobrazil v osobě knížete Oldřicha.
Modelem k Boženě prý byla sama krásná šlechtična Doubková. Krajinový motiv jest
vzat v liteňské oboře u Stříbrného potůčku. K dívce, vyhlížející z lesa, stála modelem
sl. Marešová ze Suchomast a k psovodu Zima, dělník z liteňského pivovaru a k mladšímu psovodu pozdější Dr. Luboš Jeřábek, který zde u svého dědečka Doubka často
dlel. Kůň Šemík na obraze je importovaný ruský hřebec "Vulkan" z liteňského velkostatku. Rovněž Josef Mánes v Litni prodléval po delší čas. V svém dopise Jindřišce
Slavonské, české herečce, píše: "Jsem nyní v Litni; místo v němž žiji, nemá významné
krásy, jest však středem, kolem něhož jest v kruhu malých vzdáleností bezčetně mnoho
krásných krajin. Ve větších vzdálenostech asi tak hodinu cesty, viděl jsem krajiny překvapující krásy, daleko nad mou představu, kterou jsem si utvořil o celém berounském
údolí na základě mně již známé části. Včera jsem si vyšel na kopec Bacín. Z tohoto bodu jsem uzřel velikou část Čech, střed a popředí měla nejkrásnější formu". Také naše
velká operní zpěvačka Jarmila Novotná se provdala v Litni za bývalého ryt. Doubka
ml. Před vjezdem do Litně stojí pěkná kaple s rodinnou hrobkou Doubků, kde je pochován věhlasný lékař a český vlastenec prof. Dr. Bos. Hamerník. Je vyzdobena Pirnerovými obrazy a sochami J. V. Myslbeka. Doubkové povolali k výzdobě hrobky největší umělce, neboť to byl umění-milovný rod. Stojí za zmínku, že v dobách napoleonských válek bylo v Litni, tehdy ryt. z Brechlerů náležející, neustále vojsko. I Rusové
zde byli, zejména v roce 1806, pak téměř po celý rok 1808, kdy zde leželi nemocní vojáci, dopravovaní do lazaretu, který byl v Řevnicích. Roku 1805 byl v kraji z hladu
mor.
K Litni patří osada Vlence, kde prý stávala tvrz a osada Leč, která byla zbožím slavného rodu Budovců z Budova.
Jedeme dál a v malé půlhodince vjíždíme do obce Svinař, o níž se zmiňuje Vyšehradská listina z roku 1008. Někdejší tvrz náležela vladykům ze Svinař a stála prý v
místech, kde dnes stojí zámek. Roku 1271 odtud byly nadány některé kostely na Berounsku, jichž podací právo příslušelo křížovnickému řádu.
Za krále Václava IV. se proslavili dva bratři z vladyckého rodu ze Svinař, a to Zachař, který byl místopurkrabím pražského hradu a pánem na Litovicích, ke konci života
držel v zástavě královský hrad Radyni na Plzeňsku a Bořivoj, který byl v té době majitelem četných měst. I Beroun mu dal král Václav v zástavu.
Bořivoj napřed seděl s bratrem na Chrustenicích a byl od krále Václava IV. štědře
odměněn za dobré služby. Osada dostala své jméno od toho , že tamní obyvatelé s oblibou chovali vepřový dobytek, proto se jim říkalo "svinaři ".
V obci pramení u kapličky Božích muk u Haloun minerální kyselka. V dřívějších
dobách docházívali si místní obyvatelé denně pro tuto vodu. Nedaleko odtud se nalézá
"Jezírko", velmi často vyhledávané turisty. Projíždíme útulnou vesničkou Halouny, za
10
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sazenou bezprostředně až do brdských lesů, abychom pokračovali lesem kolem hájovny do Kytína.
Jak přišla obec Kytín ke svému pojmenování : v těch dobách , kdy na svém dvorci
vládla šlechetná paní Korutanská, obec Kytín ještě neexistovala, jen tu a tam stála nějaká chaloupka se svými obyvateli, korutanskými Slovinci, většinou panskými nevolníky.
V jedné takové zapadlé chaloupce se narodila holčička, která byla k velikému bolu
svých rodičů slepá. Ubohá matka hledala kdejakou pomoc, obešla s dítětem všechny
felčary v blízku i dáli i známé babky kořenářky, ale každá rada, každé koření i masti se
ukázaly bezúčinnými. Když už počalo děcko žvatlat, vzpomněla si nešťastná matka na
paní Korutanskou a obrátila se k ní s prosbou o pomoc. Šlechetné paní se zželelo ubohé
matky i dítěte a s oběma se odebrala v místo, kde nyní stojí kytínské kostelíček a kde
prý se dřív nalézala studánka s léčivou vodou. Obě ženy zde poklekly, pomodlily se a
paní Korutanská pak omyla vodou ze studánky dítěti očka. Pak utrhla několik poblíže
rostoucích kvítků a podala je holčičce se slovy:
"Podívej se, maličká, co to mám?" Dítě v tom okamžiku otevřelo očka, usmálo se a
vztahujíc ručičky po květinách, zvolalo: "kytí, kytí!"
Na památku zázračného navrácení zraku malému dítěti, bylo toto místo pojmenováno Kytín a později tu byla založena obec.
O samotné vsi Kytíně máme určité zprávy z r. 1321. V té době Štěpán z Tetína, z nepořádného potomstva krále Václava II., vysadil německým právem ves Kytín s osmi
lány polí, každý lán o 64 korcích výsevu. Každý osedlý měl z lánu dáti napřed čtyři kopy grošů zákupu, pak platiti každý rok po 32 groších z lánu a odváděti po osmi slepicích.
Z knihy "Městečko pod Skalkou" vybral a upravil A. Dvořák
11
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