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Úvod – zpravodaj obce Kytín

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
dnes, v předvelikonočním čase, se Vám dostává do rukou druhý výtisk občasného
zpravodaje obce Kytín. Dovolte nám, abychom Vám úvodem v krátkosti představili toto
periodikum. Co můžete v Občasném zpravodaji nalézt? Každé jeho vydání bude
postaveno na dále uvedené základní struktuře - informace z Obecního úřadu Kytín,
informace z činnosti místních organizací a zájmových spolků, část věnována historii
obce Kytín, bude zde také vyhrazen prostor pro názory občanů k aktuálnímu ději v obci.
Dále by celý Zpravodaj měly prolínat reklamní a inzertní pasáže a věříme, že se najde i
místo na humorné příspěvky v podobě karikatur, glos apod.
Co od Zpravodaje očekáváme? Měl by být především zrcadlem žití nás, občanů
Kytína, a to jak těch nejmenších, tak až po ty nejstarší seniory. Měl by nám posloužit k
tomu, abychom se pochlubili, co jsme dokázali udělat pro naši obec, pro naši organizaci
či spolek. Měl by nás seznamovat s názory občanů na dění v obci. Mohl by být i malým
diskusním fórem nad tématy, která mohou významně ovlivňovat kvalitu našeho života v
obci. Zároveň by nás také mohl obohacovat o poznání z historie obce, seznámit se
současnou nabídkou některých služeb v blízkém okolí či poskytnout informace firem a
obchodníků o nabídce prodeje různého spotřebního zboží v našem regionu.
Závěrem nám dovolte popřát Vám veselé prožití velikonočních svátků a také Vám
popřát příjemné chvíle při pročítání II. vydání občasného zpravodaje obce Kytín.
[redakční rada]

Zprávy z obecního úřadu
v Zprávy z obecního úřadu
v Kytíně
začneme
vyhodnocením
hospodaření za rok 2003. Plánovaný
rozpočet se i při nečekaných zvýšených
výdajích (výrazně zvýšené školné za
žáky v mníšecké škole, hasičské auto,
opravy krizových míst na povrchové
kanalizaci a další) podařilo udržet jako
vyrovnaný,
takže
jsme
skončili
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v přebytku cca 300 tis. Kč, které budeme
nyní potřebovat k uskutečnění další etapy
kanalizace v obci.
Návrh rozpočtu na rok 2004
je vyvěšen na úřední desce i na internetu.
Připomínky mohou občané vyjadřovat do
jeho projednání obecním zastupitelstvem
1.dubna.

Zpravodaj obce Kytín
v Dokončení
kanalizace
v Koutě pokročilo do dalšího stadia.
Jednání o získání investic na tuto stavbu
nabyly reálné podoby. Doufejme, že
budou úspěšná. Stavební příprava bude
pokračovat projektem ke stavebnímu
řízení. Případné připomínky či návrhy lze
podávat na obecním úřadě.
Pro tu část Kytína, která
není připojena ke kanalizaci, je
umožněno využívat kytínskou čističku
pro vyvážení odpadu fekálem. Bohužel
denní limitní množství VOK stanovil na
15 m3 denně. P.Slabihoudek trvá na ceně
100 Kč/ m3 + 27 Kč/km, což asi nebude
nijak výrazná změna současné ceny.
Případné jiné provozovatele vývozu
fekálií v Kytíně mohou občané navrhnout
na obecním úřadě. Podmínkou je licence
k této činnosti a souhlas VOKu.
v Velké změny se pro letošní
rok chystají v oblasti provozního řádu na
kytínském hřbitově. Veřejné pohřebiště
v Kytíně bude přečíslováno a budou
uzavřeny podle nového zákona o
pohřebnictví nové nájemní smlouvy. Je
zaváděna evidence hrobů a s ní spojené i
nová práva a povinnosti nájemců.
Doporučujeme všem, aby si pročetli
vyvěšený hřbitovní řád na vývěsce na
hřbitově. Zde v nejbližší době i
nabídneme
nejdůležitější
výtažky
z nového zákona o pohřebnictví. Bližší
informace lze získat na obecním
úřadě.
v Svoz
a
likvidace
komunálního odpadu budou nejen
v tomto roce, ale i v letech příštích
stále větším zatížením pro obec. Pro
porovnání za rok 2002 jsme vyvezli
114 t odpadu. Za rok 2003 to bylo už
186 t odpadu. To je více jak 50 %
nárůst. Kontejnery jsme přidali do
chatových oblastí jak na Rovinách,
Chouzavé, tak i v Kytíně. V létě
pravděpodobně ještě sběrová místa
v chatových
oblastech
posílíme
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včetně nádob na separovaný odpad. Vše
je však podmíněno prostředky, které si na
to můžeme dovolit vynaložit. Tj. i kolik
se vybere za poplatky za komunální
odpad.
I letos tento poplatek činí
350 Kč. Myslím že výše poplatku při
narůstajícím zvyšování odpadu je více
než přijatelná. Stalo se tak zásluhou
několika zásadních změn v systému
likvidace komunálního odpadu a
především pak v placení občanů, kde se
dluhy neplatičů ztenčili na minimální
částku. Upozorňujeme, že termín
k zaplacení poplatků je stanoven
do 31. března.
Manipulační
plocha
velkoobjemového
odpadu
byla
zastupitelstvem schválena v zatáčce pod
Rovinami. Sběrové místo bude oploceno
a hlídáno. Systém odběru odpadu od
občanů bude včas zveřejněn a vyhlášen.
v Dopravní značení v obci je
stále nedokončené. Bohužel. Označení
hlavních silnic u rybníka, změna tvaru
křižovatky u kříže, zóna „40“, výměna
značek „obec Kytín“ směrem na Kapli
atd. To vše je dohodnuté a podepsané se
Správou a údržbou silnic, avšak firmy,
které pro ní dopravní značení instalují,
dávají zřejmě přednost starším dluhům.
Celou situaci nenecháváme spát, ale
zatím se naše intervence míjejí účinkem.

-3-

Zpravodaj obce Kytín

ročník 2, číslo 2

Přechod
silnice
mezi
parkovištěm a Domovem důchodců je
podmíněn
výstavbou
nástupních
chodníků, které máme v plánu v nejbližší
době.
v Jednání s Lesy ohledně
využívání našich komunikací při
výraznější pomoci při údržbě těchto
silnic, nejenom směrem na Rovina, ale i
v dalších výjezdech z obce, se přes zimu
vinou lesní správy poněkud zmrazilo.
Doufáme, že tento stav je jen přechodný.
Dáváme přednost vzájemně výhodné
dohodě, ale ujišťujeme občany, že naše
silnice budeme chránit všemi dostupnými
prostředky.
Zimní údržba se nám letos
velmi prodražila a významně ukrojí
z rozpočtu i peníze na opravy cest. Přesto
si myslím, že byla pro Kytín prováděna
velmi kvalitně, a že se vynaložené
prostředky stálou sjízdností našich silnic

vrátili zpátky v podobě spokojenosti
našich řidičů. Především pak autobusů.
v Obecní úřad chystá pro
nejbližší dobu i změny pro v oblasti
informatiky. Budou oživeny internetové
stránky Kytína ( adrese oficiáln ích
stránek – htttp://www.volny.cz/oukytin.
Byla posílená mailová korespondence na
adrese oukytin@volny.cz, kterou je
možné nyní využívat v nebývalém
rozsahu.
v Pořízení
nové
změny
územního plánu je zatím pozdržené
nedokonalou legislativou. Občané a
všichni
zúčastnění
budou
včas
informováni.
v Na závěr bych chtěl
informovat čtenáře, že v řadách obecního
zastupitelstva jsme přivítali na posledním
zasedání nového člena p. Františka
Starce, který nahradil odstoupivší
Bc. Kamberskou Karolínu.
[sj]

Aktuálně
Poplatky za odpad
Velice nás potěšilo, že výši poplatku
za systém likvidace komunálního odpadu
pro rok 2004 jsme udrželi na stejné výši
jako v loňském roce a to 350,- Kč.
Velký podíl na tom má opatření
separovaného odpadu a následné získání
peněz od Ekokomu. Obecně můžeme
konstatovat, že platební morálka
poplatníků za komunální odpad se oproti
minulým rokům značně zlepšila.
Připomínáme všem občanům Kytína
a majitelům rekreačních objektů v
Kytíně, že poplatek za systém likvidace
komunálního odpadu byl splatný k
31.3.2004. Nebyl-li poplatek zaplacen
včas nebo ve správné výši vyměří obec
poplatek platebním výměrem.
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Včas nezaplacené poplatky nebo
jejich nezaplacenou část zvýší obec až na
trojnásobek !
[so]

Připojení na kanalizaci
I v období další etapy výstavby
kanalizace v obci je třeba připomenout
občanům,
jejichž
nemovitosti
je
z technického hlediska možné připojit na
stávající řád (vzdálenost do 50 m a
odpovídající spád), že jsou dle platné
legislativy povinni se připojit.
Do doby připojení na veřejnou
kanalizaci jsou pak všichni majitelé
odpadových jímek povinni předkládat
obecnímu úřadu jednou za dva roky
doklad o jejich revizi a každé tři měsíce
faktury za jejich vývoz.
[hv]
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Kytín

10.ledna 2004 se konal Tříkrálový
pochod z Mníšku na Skalku, na Rovina a
zpět do Kytína pod hlavičkou Sportu pro
všechny SPV Kytín. I když počasí nebylo
příliš příznivé, výlet to byl zajímavý a
příjemný. Především nás překvapila
frekventovanost skalecké cesty. Brdské
hřebeny se staly rájem pro běžkaře,
kolaře, koňaře i obyčejné pěší turisty.
Kytín tím opět dostává možnost být
důstojnou
křižovatkou
sportovně
turistického ruchu brdských lesů.

CO PLÁNUJEME : (termíny jsou
předběžné, mohou být pozměněny)
Karneval s diskotékou
–
v sobotu 24.4.2004 od 15,00 hodin
v Country restauraci v Kytíně
Dětský den za finančního
přispění OÚ Kytín v sobotu 5.6.2004
od 14,00 hodin na fotbalovém hřišti
v Kytíně
III. ročník
stanování
na
fotbalovém hřišti v Kytíně 24. –5.7.2004
Výlet na Mníšecký zámek
s prohlídkou v srpnu 2004
[ SPV Kytín]
IV.třída odd.B Praha-západ – podzim 2003
1 Dobřichovice
13 9 3 1 60 : 16
2 Klinec
13 9 1 3 41 : 18
3 D. Břežany
13 8 1 4 41 : 19
4 Mníšek B
13 8 1 4 45 : 33
5 Kazín B
13 7 1 5 26 : 25
6 Davle B
13 5 3 5 33 : 27
7 Všenory B
13 6 0 7 28 : 37
8 Hvozdnice B
13 5 2 6 34 : 34
9 Čísovice B
13 5 2 6 20 : 22
10 Černošice B
13 4 4 5 22 : 29
11 Kosoř B
13 5 1 7 20 : 33
12 Kytín
13 2 4 7 13 : 27
13 Dobříč B
13 2 3 8 22 : 44
14 Vonoklasy C
13 2 2 9 12 : 53

–

na

začátku

roku

Podzimní výsledky fotbalového
oddílu SK Sokol Kytín můžete vidět ve
spodní tabulce.
Rozpis mistrovské
soutěže jara 2004 pro všechny fanoušky :
27.3.
4.4.
11.4.
18.4.
25.4.
2.5.
8.5.
16.5.
23.5.
30.5.
6.6.
13.6.
20.6.

S
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N

15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Dobřichovice - K y t í n
Kytín
- Vonoklasy C
Dobříč B
-Kytín
Kytín
- Kazín B
Čisovice B - K y t í n
Kytín
- Kosoř B
D. Břežany - K y t í n
Kytín
- Klínec
Všenory B - K y t í n
Mníšek B
-Kytín
Kytín
- Černošice B
Davle B
-Kytín
Kytín
- Hvozdnice B

Těšíme se na Vás
[ oddíl kopané]
30 b
28 b
25 b
25 b
22 b
18 b
18 b
17 b
17 b
16 b
16 b
10 b
9b
8b

( 12 )
(7)
(4)
(4)
(4)
(0)
(0)
( -1 )
( -4 )
( -5 )
( -5 )
( -11 )
( -9 )
( -10 )
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Tradiční kachlová kamna a krby v mnoha
různých provedeních od projektu po realizaci
Vám zajistí:

HABITAT CZ, spol.s.r.o.
Kytín č.6, Praha –západ
tel./fax: 318 599 201
mobil: 603 219 258
e-mail: habitat@volny.cz
internet: www.habitatcz.cz
Příjemné měkké teplo vytvoří opravdovou
pohodu

STAKESPO, s.r.o., Kytín 133, 252 10 Mníšek pod Brdy
Tel.: 318 591 275, E-mail: stakes@mybox.cz
STAVEBNÍ FIRMA

NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE NA KLÍČ

KLUB

„U PAPOUŠKA“ NA ROVINÁCH

Teplá a studená kuchyně
Klubové nápoje
Šipky
Mobil – rezervace : 607 870 368
NAŠE MOTO:
Stálí hosté značí pro nás právě tolik,
jako pro banku „Zlaté krytí“
Svazek obcí Mníšeckého regionu nabízí 2 místa pro děti (chlapec a děvče)
ve věku 10 -12 let s dobrým chováním a prospěchem, na mezinárodním táboře,
který se uskuteční o letních prázdninách na Slapech. Vhodná částečná znalost
německého či francouzského jazyka. Bližší informace na OÚ Kytín.
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SDH Kytín – činnost v roce 2004
Vážení čtenáři, dne 31. ledna se
konala Výroční valná hromada sboru
dobrovolných hasičů Kytín, které se
zúčastnilo 39 členů Sboru z celkového
počtu 69 a dále 13 hostů. Výroční valnou
hromadu přijeli navštívit zástupci SDH
Řevnice, SDH Mníšek pod Brdy a SDH
Stříbrná Lhota. Za obecní úřad Kytín byl
přítomen starosta obce pan Hozman, za
Středočeský hasičský záchranný sbor pan
P.Jeřábek.
Jednání Výroční valné hromady
obsahovalo kromě obvyklých témat
podrobnou a výstižnou výroční zprávu o
činnosti Sboru za rok 2003, kterou
přednesl velitel sboru pan Oto Malý.
Dále byli vyznamenáni zasloužilí členové
Sboru a starosta SDH Kytín pan
J. Čížkovský předal čtyři nová osvědčení
o odborné způsobilosti na funkce strojník
a velitel. Účastníci Výroční valné
hromady odsouhlasili plán činnosti na
rok 2004 a taktéž závěrečné usnesení.
Po
skončení
jednání
byly
promítnuty videozáznamy z akcí SDH
Kytín. Podrobný zápis z Výroční valné
hromady a výroční zpráva jsou vyvěšeny
na nástěnce SDH Kytín.
Další plánovanou činností v roce
2004 bylo zorganizování zájezdu na
maškarní zábavu v Lečici 14. února. Tato
akce se úspěšně realizovala a účast
občanů byla značná (60 osob).
Následovala další akce s organizační
podporou SDH Kytín a to pořádání
masopustního průvodu obcí a následné
večerní masopustní zábavy dne 28.
února. I této akce se zúčastnilo nemálo
dospělých
a
dětských
příznivců
masopustního veselí.
Dne 14. března se sešli členové
výboru SDH a dohodli konkrétní termíny
pro následující aktivity, které jsou
obsaženy ve schváleném plánu činnosti

na rok 2004. První z nich je sběr
kovového odpadu v obci, bude se konat v
sobotu 24. dubna a v neděli 25. dubna.
Kovový šrot bude odvážen od 8 hodin po
oba dny.
Dalšími aktivitami SDH jsou
stavění tradiční „májky“ dne 30. dubna a
pokládání věnců k pomníku obětí I. a II.
světové války dne 8. května.
Výše
uvedené
„společenské“
aktivity jsou pochopitelně pouze
zlomkem
činností
členů
sboru
dobrovolných hasičů. Nejsou zde
uváděny činnosti prováděné průběžně,
jako jsou údržba a opravy techniky,
zejména
hasičského
auta
AVIA.
Doplňování
potřebného
materiálu,
výzbroje a výstroje. Účast na odborných
školeních, účast na schůzích okrsku,
výcvik hasičských družstev a další
odborné aktivity.
[Ing. Zdeněk Černý – člen výboru]
. . . . z výroční zprávy činnosti SDH
V roce 2003 se nám po delší době
podařilo vyslat na školení velitelů
Jaroslava Čížkovského ml. a Pavla
Cihelku, kteří školení s úspěchem
absolvovali. To samé se dá prohlásit i o
Aleně Slepičkové a Václavu Novákovi,
kteří jsou nově vyškolenými strojníky.
10.května
proběhlo
námětové
cvičení za účelem zjištění, kde až
můžeme v rámci naší obce bezpečně
zasahovat našimi vlastními prostředky.
Spolu s námi se tohoto cvičení zúčastnil
SDH Stříbrná Lhota. Dosažitelnost se
současným stavem výzbroje byla ověřena
až na úroveň Pokorných u Kříže. Naše
stroje PS 12 a PS 8 se osvědčily a
potřebnou kapacitu vody vytlačily,
dokonce nám jedna hadice B na úrovni
Safínů praskla. Zato hadic pro zásah až
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ke hřbitovu, resp. Pomahačům, máme
nedostatek. Z toho důvodu jsme
předložili na OÚ požadavek na
dovybavení potřebným materiálem.
Abychom nebyli zcela závislí na OÚ,
snažíme se najít sponzory, kteří nám
pomáhají s vybavením našeho sboru.
Proto
chci
poděkovat
Michalu
Pomahačovi a Jiřímu Jalovcovi za
zakoupení 8 ks cvičných a jedné
vycházkové
uniformy
a
Josefu
Čížkovskému za zakoupení metráže na

sací vedení do Avie. Pro
někoho samozřejmost, pro
druhého mnoho hodin práce, to
hovořím
o
našem
dokumentaristovi,
Zdeňkovi
Černém, kterého bych nechtěl
zapomenout vyjmenovat mezi
našimi sponzory. Velice si
vážíme jejich přízně.
Loni jsme se účastnili
na oblastní soutěži v Klínci
jedním družstvem žen a jedním
družstvem mužů. Soutěže ve
Velké Hraštici také jedním
družstvem mužů . Na oslavách v
Bojanovicích jedním družstvem žen a na
oslavách 115. výročí založení SDH Nová
Ves pod Pleší jedním družstvem žen a
dvěma družstvy mužů. Na všechny
předchozí akce trénoval všechna mužstva
Jaroslav Čížkovský ml. Věřím, že se
všichni soutěžící snažili zvítězit, musíme
si přiznat, že na těchto soutěžích běhala
družstva možná ne lepší, ale šťastnější.
[Malý Oto – velitel SDH]

K věci
Obecní pozemky

Rozpočet

Vzhledem k tomu, že většině
majitelům rekreačních objektů, kteří mají
pronajaté parcely v k.ú. Kytín, jíž je obec
Kytín vlastníkem, skončila platnost
uzavřených smluv, bude třeba s těmito
majiteli sepsat nové smlouvy o pronájmu
obecních pozemků.
Po provedení revize údajů ve
smlouvách, budou tito majitelé písemně
informováni a vyzváni k uzavření nových
platných smluv.
O
vypracování
systému
jak
komplexně a efektivně využít vlastnictví
obecních pozemků, pověřil starosta
jednoho člena z řad zastupitelstva.
[so]
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Prakticky je za námi první čtvrtletí
tohoto roku. Pro obec
a obecní
zastupitelstvo, ale
následně i pro
každého občana Kytína je tato část roku
významná v oblasti dalšího směrování
rozvoje obce, ať již v budování občanské
vybavenosti obce nebo stanovení priorit
na další období. Ano, hovořím o
vytváření
obecního rozpočtu, o
dohadování se ve výborech a v
zastupitelstvu, hovořím o schvalování
rozpočtu členy obecního zastupitelstva.
Obecní rozpočet není jenom o tom,
že obec nějaké finanční prostředky
obdrží z daňových nebo nedaňových
příjmů, případně vybere na poplatcích od

Zpravodaj obce Kytín
občanů a potom je také dále „utratí“, ale
především o tom, jak tyto prostředky co
nejúčelněji použije. Obec resp. obecní
zastupitelstvo může zvolit různé varianty
(i když v omezených možnostech) za co
peníze bude vydávat. Je to o strategii.
Čeho chci dosáhnout – zda chci mít
vysokou spotřebu, i když tím chci
vytvářet vyšší kvalitu. Např. prováděnou
správou, ale potom mi zůstane minimum
na vytváření přidané hodnoty. Anebo si
chci vytvářet pozici
na
budoucí
přidanou hodnotu (investice do majetku),
ale třeba i za cenu někdy průměrnější
kvality výkonu správy. Osobně se
domnívám, že by nákladová položka
obecního rozpočtu měla být určitým
mixem uvedených variant.
Návrh obecního rozpočtu, který je v
letošním roce předkládán do veřejné
diskuse a do finančního výboru obce, a
jehož finální podoba bude předkládána
k projednání do zastupitelstva,
byl
postaven se snahou tak, aby získané
finanční prostředky byly použity ve
vhodném poměru na
výkon obecní
správy a s tím spojené provozní náklady
a na zhodnocení majetku obce či
financování nových investic.
Mnohým se může zdát, při
podrobnějším pohledu na zveřejňovaná
čísla, že obecní rozpočet příliš
nepamatuje
na
investiční
akci

ročník 2, číslo 2
„Kanalizace Kout“. Je ale nutné vědět,
že obec předpokládá, že bude tuto akci
financovat z menší části z prostředků
vytvořených z přebytků minulých
obecních rozpočtů a větší část nákladů
by měla být pokryta z účelové dotace ze
státních zdrojů. Zda, a případně jak
vysokou dotaci může obec očekávat, to
je spíše otázka pro starostu nebo
místostarostu obce Kytín.
V obecním rozpočtu se také
pamatuje na činnosti dobrovolných a
zájmových
spolků
a
organizací,
předpokládá se určité financování využití
volného času dětí a mládeže, ať již
nákupem materiálu nebo drobného
hmotného majetku a nebo jinou, možnou
finanční
podporou.
Osobně
se
domnívám, že tyto prostředky by měly
být využívány v co možná největší míře.
Závěrem bych se chtěl vyjádřit ještě
k jedné položce v obecním rozpočtu a
tou je položka týkající se opravy a
údržby hřbitova. Zde je v návrhu
předkládáno financování úpravy vstupní
části prostor hřbitova. Zda bude tato
myšlenka zrealizována do skutečné
podoby, to bude, mimo jiné, záviset také
na souhlasném stanovisku obecních
zastupitelů.
Přeji Vám hezké prožití Velikonoc
[Petr Faus - finanční výbor obce]

Z kytínské historie – počátky osídlení „Kytínska“
Bojovný kníže Břetislav I. r.1039 přivedl z vítězného tažení nemálo jatých Poláků.
Mezi nimi obyvatelstvo města Gedče a usadil je různě na svých statcích. Takovou vsí
byla Malá Gdyčina, která stávala mezi Čisovicemi, Bratřínovem a Senešnicí. Zanikla ve
válce husitské a na památku její se zachoval les zvaný Děšina. V tomto období se zde
nacházely i v historických pramenech zmiňované další vsi, které už měly velice blízko k
počátkům Kytína.
Byla to především další „polská“ osada Kdýčina, která se nacházela nad Kytínem.
Její přesné místo lze odvodit z dochovaného místního názvu Podejčiny, který vychází z
předpokládaného původního Pod Kdýčinou. V památníku dobříšském vydaném v roce
1898 popisuje se ves „Kdýčina“, že tam statek manský stával a rozprostírala se v místech,
-9-
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Kytínská obecná škola

kde „pod hejčinou“ se říká. Za husitských válek byla ves zničena, poté obnovena a r.1460
znovu zničena. Spolu s další památnou vsí „Korutany“ měl je v držení rod Řepniců. Vsi
prodali pak k Hořovicím a „Korutany“ r.1548 zpět ke Mníšku. „Kdýčina“ se jako ves
pustá dostala do rukou r.1549 Václavu Žďárskému. Poté byla v držení Šanovců ze
Šanova. Když se Vratislav z Mitrovic, třetí v pořadí rodu, oženil s Kateřinou
Šanovcovou, roku 1607 přikoupil od svých příbuzných Jindřicha a Šebestiána ze Šanova
zbořenou a lesem zarostlou ves za 150 kop gr.
Tam po třicetileté válce historie Kdýčiny také končí. Zbytky nebo jakékoli jiné
důkazy o místě, kde zaniklá ves či později manský statek stával se nám nalézt nepodařilo.
I z jiných ústních pramenů se nám však potvrdila poloha rozložení osady, kterou jsme se
podle získaných dat pokusili určit. Za zmínku ještě stojí, že r.1325 byly Berounu vráceny
pastviny i průhony v lese Kdýčině, což jen potvrzuje rozlehlost polského osídlení v
přemyslovské době v kytínské krajině.
Dalším osídleným místem byla tvrz Studenec, stojící na Hřebenech někde u Bílého
kamene. Les okolní pak se nazývá „Ve Studeném“ a hlavní cesta jeho „Studenecká“.
Přesná data jejich místa i vzniku však nikde nejsou doložena. Jen zmínka v některých
historických pramenech o tom, že ves Studnice stávala nedaleko Kytína a vyprávění o
obyvatelích tvrze Studenecké. Ovšem v pozdější době, kdy je např. existence vsi Kdýčiny
jasně podchycena v majetkových zápisech, není již známého zápisu o existenci Studence.
Na přelomu tisíciletí pravděpodobně vznikl i zárodek jediné dále zachované osady
pocházející z této doby, a to osady Chodová, později zvané Chouzavá. I když tehdy byl
tento název chápán v širším měřítku, než jen pro název osady. Byl jím zván úsek obydlí
„chodů", tj. strážců bezpečnosti na obchodní stezce, který se táhl po celé délce brdských
Hřebenů.
V přemyslovské době byly více známé nežli Kytínská osada, která musela v menším
či větším rozsahu již existovat okolní vsi Kdýčina a Korutany. Původ vsi Korutany s tvrzí
mezi Mníškem a Kytínem, v lese stále nazývaném „Korytany“, není už dnes zcela jasný.
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U dvora krále Václava I. z let 1230–1253 žil nějaký čas kníže Oldřich Korutanský, králův
sestřenec. Slavný král Přemysl Otakar II. držel zemi Korutanskou v létech 1268–1276. V
letech 1306–1310 byl kníže Jindřich Korutanský králem českým. Snad za některého z
těchto králů, několik rodin Korutanských Slovinců usadilo se v oné vsi po selsku a dali ji
tak jméno její, avšak její existence dle historických pramenů zdá se být mnohem starší.
Ze zápisků faráře Cippelia v pamětní knize fary mníšecké se vypravuje pověst o přísné
paní Korutanské a dále pak o lese „korutanském“ o výměře 286 jiter.
V dobříšském památníku z roku 1898 se praví, že na severovýchod od Kytína
rozložená pole nesou název „Korytany“. Tam stávala před věky památná ves „Korutany“,
již r.1409 držel Jan z Lestkova, leč ve válkách husitských ves Korutany i s nedalekou
jinou vsí „Kdýčinou“ zanikly. Po skončení válek byly zničené osady v rukou Předbora z
Řepnic r.1437, za něhož byly vsi obnoveny, ale znova zničeny kolem r.1460, načež
r.1487 je drží Václav z Řepnic, kterýž je prodal r.1490 Litvínu z Klinštejna k Hořovicím
a po jeho smrti 1506 je držela manželka Mikoláše z Říčan, Vracka z Klinštejna. Pak
přešly do rukou Dorotky r.1520, manželky Jana z Říčan, pak Anny Klenovské z Říčan,
jež Korutany prodala roku 1548 Václavu Vratislavu z Mitrovic, jenž je ku Mníšku trvale
připojil. Ves vyhořevši do základů, nikdy pak již nepovstala a místní pověst o ní dí, že se
propadla tam, kde dosud jsou hromady rumu a kamení pod nimiž občas prý slyšet bývá z
podzemí hlahol zvonů propadlé osady Korutan.
[sj]
Tento úryvek je vytažen z dosud nevydané knihy o Kytíně autorů kytínské rodačky
Libuše Janderové-Šimanovské a Jaroslava Šlégra. Kniha byla napsána jako vzpomínání
kytínské rodačky na doby minulé a na popud OÚ doplněna a rozšířena jako komplexní
kytínská historie. Obsahuje nejen vzpomínky, výtažky z kytínských kronik, historická fakta
a fotografie, ale i dějinné souvislosti, literární a protokolární zmínky o Kytíně a jeho
okolí, které jsou dnes jen těžko přístupné. Cena knihy by neměla překročit 399 Kč.
Protože náklady (bez jakýchkoli nároků na honoráře za práce spojené s vydáním) při
nízkém počtu výtisku jsou nadměrné, prosíme předběžné zájemce či případné sponzory o
přihlášení se na obecním úřadě ať už osobně, písemně, telefonicky či mailem. Děkujeme.

Slovo občana
Vážení obyvatelé Kytína, chtěla
bych Vám také přispět do Vašeho
časopisu a to tím, jak se nám seniorům
daří zde v „Domově“.
Pro některé obyvatele domova je
těžké přivyknout novým způsobům a
často se jim stýská po svém domově, ale
časem si zvyknou. Na druhé straně jsme
tací, kteří si zde okamžitě zvykli a věřte,
jsme tu jako doma.
Je o nás perfektně postaráno a navíc
pro nemocné, kteří už se sami nemohou o
sebe postarat, je oddělení pro nemocné,
kde se o ně stará zdravotnický personál
plných 24 hodin denně. Sestry jsou
vzorem zdravotnického personálu pod

vedením paní vrchní sestry, paní
Štastné. Paní Mudr.Říhová zde ordinuje
2x týdně, čehož mohou využívat také
obyvatele Vaší obce.Myslím, že hlavní
zásluhu na kráse všeho toho má paní
ředitelka PHDr. Ivana Weigertová.
Je to člověk velmi obětavý a pro
každého z nás si najde chvilku, aby naše
připomínky, po případě i stížnosti v klidu
vyslyšela. Pak se snaží v dobrém urovnat.
O kulturu je zde také postaráno.
Skoro každý měsíc je zde v „Domově“
pořádán koncert, kterého se mohou též
zúčastnit obyvatelé Kytína. O Vánocích
zde účinkují děti z okolních škol a to je
pro nás balzám na duši.
[A. Vodičková - člen obecního
zastupitelstva]
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Domov důchodců Kytín - akce

V K y t í n ě,
v té brdské dolině
nový domov máme.
D o m o v e m je zvaný
a nám všem milý.
Útočiště
jsme zde vyhledali
všichni, jak jsme tady.
Ty kytínské zvony,
když se rozezvoní,
ohlašují cosi,
do širokého kraje.
V pokoře a tichosti
s nimi odříkávám:
Anděl Páně, Anděl Páně.
V Kytíně, v té brdské dolině
rádi přebýváme.
A.Vodičková

1. dubna ve čtvrtek od 14:00 hod. –
vystoupení Novoknínského souboru všichni jste srdečně zváni.
Chtěli bychom touto cestou
informovat zájemce o cvičení jógy, že se
mohou zúčastnit pravidelného cvičení
každé úterý od 20:00 hod. v jídelně
Domova důchodců. (příspěvek každé
návštěvy je 20,-Kč)
[PhDr Ivana Weigertová]

Jménem redakční rady bychom
chtěli požádat spoluobčany i ostatní
čtenáře o příspěvky do našeho
zpravodaje. Příspěvky lze posílat
mailem na adresu oukytin@volny.cz
nebo je možné je přinést osobně na
obecní úřad. Těšíme se na Vaší
spolupráci.

Svátky jara
Velikonoce jsou spojovány s jarem, to
proto že opravdu časově spadají do tohoto
ročního období. Boží Hod velikonoční je
vždy první neděli po prvním jarním
úplňku. Křesťanské velikonoce v tomto
svátku oslavují Kristovo zmrtvýchvstání,
které otevírá cestu k životu pro každého
člověka.
Za blahodárný akt vyšlehání se
přirozeně musí platit – dárky a vejci.
Vajíčko samo nese symboliku rodícího se
života. Jako dárek musí být vajíčko plné a
omalované. Tradiční je červená – krásná
barva, barva života. Odtud též obecně
užívaný název pro malované vejce –
kraslice. Nejvíce rozšířená a nejstarší je
technika zdobení voskem, aplikovaná jako
barevná batika.
Kraslice jsou tak zajímavým a u nás
obzvláště vytříbeným projevem lidového
umění, že se již v počátku našeho století
staly nejen krajovou chloubou, ale i
- 12 -

objektem sběratelů a samozřejmě i
artiklem trhu. Pro účel prodeje se původně
plná vajíčka z praktických důvodů začala
vyfukovat a v této formě je většina
dnešních lidí chápe jako tradiční.
Malování kraslic se stalo i dnes
oblíbenou činností řady lidí – především
žen, prakticky na celém českém území.
V malování kraslic se pořádají vážné
soutěže a řada lidí se této činnosti věnuje
se značným zaujetím prakticky po celý
rok.
Složení redakční rady: Bc. Kamberská Karolína,
Faus Petr, Součková Olga, Ing.Šlégr Jaroslav.
Redakční rada si vyhrazuje právo na způsob a
zařazení příspěvků.

