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VÝZVA OBČANŮM – TŘÍĎME VÍCE ODPADŮ !
Váţení občané, v oblasti třídění odpadů jsme v minulém roce
zaznamenali větší nárůst odvozů tříděného odpadu jako je plast, sklo
a papír, coţ svědčí o tom, ţe jsme se naučili více odpady třídit
a soustřeďovat je na určeném místě v naší obci a to u místního obchodu.
Přesto ještě určité rezervy máme a měli by se do třídění zapojit i ti
občané, kteří zatím netřídí . Třídění odpadů je důleţité i pro vás, vţdyť
jmenovaný odpad sklo, plast a papír nepatří do popelnic. Není ho nutno
ani vozit do sběrného dvora v Ševětíně.
Tam patří odpad, na který u nás nemáme sběrné nádoby. Tím, ţe tento
tříděný odpad nastřádáme u nás a svozová firma jej odveze , dostáváme
vţdy nějaké finanční prostředky zpět od firmy EKO-KOM. Tím, ţe ho
odešlete na skládku se směsným odpadem, nebo ho odvezete do
sběrného dvora v Ševětíně, nedostane naše obec bohuţel nic. Naopak,
za mnoţství odpadů odvezených do sběrného dvora naše obec platí.
Pro letošní rok 2011 připravujeme další moţnost řešit sběr biologicky
rozloţitelných odpadů a to sběr tuků a olejů. V místě určeném pro
ukládání separovaného odpadu bude umístěna plastová nádoba (zelená
označ. EKO-PF). Do této nádoby Vám bude umoţněno ukládat
upotřebené potravinářské oleje a tuky v pevných obalech.
(např. PET lahve apod.).
Důvod, proč zavádět sběr tohoto druhu odpadu si přečtete
v následujícím článku.
Věřím, ţe se časem naučíme třídit i odpad jako jsou tuky
a potravinářské oleje.

Informace pro občany
Úřední hodiny OÚ Vitín
pondělí a středa: od 14:00 do 20:00 hod.
pátek: od 9:00 do 12:00 hod.
kaţdou první sobotu v měsíci : od 9:00 do 12:00 hod.
Obecní knihovna a internet - otevřeno vţdy v pondělí od 17:00 do 19:00 hod.
email adresa na obecní úřad
webové stránky

obec.vitin@volny.cz
www.vitin.cz

Otevírací doba místního obchodu potravin:
pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek: od 8:00 – 11:00 hod.
pondělí, středa, pátek
od 14:30 – 17:00 hod.
sobota
od 8:00 – 11:00 hod.
Otevírací doba sběrného dvora v Ševětíně:
středa: od 15:00 – 18:00 hod.
sobota: od 9:00 - 12:00 hod.
Ţivotní jubilea našich spoluobčanů.
Narozeniny oslaví v měsíci dubnu pan Jan Mácha ( 71 ). V květnu pak paní Marie
Pikousová ( 70 ) a pan František Řehoř ( 81 ) a v měsíci červnu paní Marie
Pomijová ( 78 ) a paní Růţena Járová ( 76 ).

Dovolujeme si touto cestou jménem Zastupitelstva obecního úřadu
Vitín popřát hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody do dalších let.

J.Havlová – starostka obce

Různé.
Váţení spoluobčané, pokud máte zájem přispět článkem do dalšího čísla
„Vitínského
zpravodaje“,
prosíme
zašlete
příspěvky
na
adresu
obec.vitin@volny.cz nebo pzvitin@seznam.cz . A také je můţete předat osobně na
obecní úřad do 15. června roku 2011. Rádi zveřejníme Vaše návrhy, komentáře
či připomínky v následujících číslech našeho zpravodaje.
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C) Nebylo v kronice, ale v Urbáři HLUBOCKÉM – ve Vitíně se uvádí
příjmení FLUTKA jiţ v roce 1490 a příjmení LINHART a
BAMBULE v roce 1557,
Závěrem mi dovolte jedno moudro, které jsem převzal „ aby člověk pochopil současnost, je ţádoucí poznávat i minulost“
Jan Bambule
U Trojice 27
370 04 České Budějovice
Redakční rada děkuje za příspěvek do zpravodaje.

OZNÁMENÍ
Obecní úřad Vitín připravuje v letošním roce opět návštěvu Otáčivého
hlediště v České Krumlově a to v měsíci srpnu 2011.
Neděle 28.8.2011ve 20.30hod.
„Ţeny Jindřicha VIII. aneb Chudák král (em)“
Komedie o tom, ţe Jindřich VIII. měl nejen šest ţen, ale i dvojníka.
V hlavní dvojroli uvidíte Oldřicha Víznera. Reţie Martin Glaser.
Vzhledem k zajištění vstupenek a dopravy nutno závazně objednat na
Obecním úřadě ve Vitíně a to do termínu 30.4.2011. Cena vstupenky
pro obyvatele obce Vitín včetně dopravy je 300,- Kč.

Jak zlikvidovat olej a tuk po smaţení ? A kam s ním?
Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad.
S tuky a oleji po smaţení by se mělo nakládat jako s odpadem. Občané je
shromaţďují do pouţitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládají do
určených separačních nádob. Tyto označené nádoby najdete na místech
určených ke sběru tříděného odpadu.
Pokud bude tento odpad končit tím, ţe vysmaţený olej a tuk bude vyléván
do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, ţe
nastane dříve či později havarijní stav na domovní kanalizaci. Kanalizace
bude neprůchodná.
Tuky a oleje do kanalizace nepatří !!! Po ochlazení odpadní vody
v kanalizaci dojde k vysráţení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení,
respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech. Nejčastější
případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádrţích, kde dochází po
ochlazení tuků k ucpání čerpadel a to z důvodu obalení spínacích plováků
tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné
kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou
kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího
procesu (zbytky jídel, tuky, cukry spod.) , pracího procesu (prací
prostředky) a splaškové vody vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený
problém. Pokud jde o separaci potravinářských olejů, tak je to první krok
k prodlouţení ţivotnosti a akceschopnosti odpadních potřebních systémů
v domácnostech. V následujících obdobích bude docházet k další
regulované separaci odpadů. Snahou bude řešit problematiku sběru
biologicky rozloţitelných odpadů, kam kde krom zahradních výpěstků a
trávy, patří např. i zbytky jídel a potravin. Máte rádi své domy? Pak je
chraňte. Chraňte je aktivní prevencí, vţdyť i nádherný dům ztrácí na kráse
bez správné funkce odpadů.

(vstupenky nutno zaplatit na OÚ do 15.5.2011).
Jitka Havlová
z
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Váţení spoluobčané,

VITÍN – z kroniky 3. část - léta 1965 – 1979

dovolím si po pár letech, kdy v našem zpravodaji vyšel příspěvek
paní Dr.Petry Hánové o škodlivosti spalin na lidský organismus,
připomenout pár důleţitých údajů . Ty se týkají jak nás dospělých, tak

A) - v roce 1965 po dlouhodobých intenzivních deštích byla příroda na
Blatech zaplavena a rozmočena. Nebylo moţné zasít jařiny a úroda ozimů byla
minimální,
- v roce 1967 byla dokončena výstavba obecního vodovodu trvající od
r.
1965 a převáţně realizovaná v tzv. akci „Z“. Práci řídil člen rady MNV Jan
Jindra č.p. 106, který má na této akci největší zásluhu,
v témţe roce JZD postavilo ocel. kolnu na slámu, mělo 212 ks skotu, 135
prasat a 567 ks slepic. Průměrné výnosy obilovin byly 22,16 q/ha ,
- v roce 1969 místní poţární sbor zorganizoval opravu kaple. Ke zdárnému
ukončení opravy byla v neděli 15.června „Vitínská pouť“ s dopolední mší sv.
a odpolední taneční zábavou.,
- 6. listopadu 1970 byla v hostinci schůze k výročí VŘSR v Rusku. Na ní byl
vyhlášen celoobecní závazek na počest 50. výročí zaloţení KSČ,
( oslavy vzniku ČSR 28.10. se jiţ ani v naší obci nekonaly…..) Při sčítání lidu
k 1.12.1970 měl Vitín 133 trvale obydlených domů s 383 trvale ţijícími
občany,
- v roce 1972 provedena generální oprava školy. V témţe roce shořela
druţstvem uţívaná stodola v č.p. 4,
- od roku 1973 Vitín spadá pod střediskovou obec Ševětín. Stejně tak i JZD
se sloučilo se zemědělským druţstvem Ševětín,
- v roce 1974 realizována výstavba prodejny vedle školní budovy. Místní
fotbalový klub Sokol v soutěţi 3. třídy se umístil z 10 účastníků na čtvrtém
místě,
- od 1.9.1976 pro malý počet ţáků bylo na zdejší škole zrušeno vyučování,
Rokem 1979 končí psaná kronika, aniţ by v ní byla zmínka o roku 1968.

hlavně našich dětí a dalších generací …
Co vzniká při spalování odpadů?
JAK TYTO SPLODINY
ŠKODÍ?
PVC, staré palety dioxiny, furany Rakovinotvorné,
dřevo z demolic,
a další
dlouhodobé působení
rozbitý nábytek,
chlororganické vede k poškození
chemicky ošetřené látky
imunitního a nervového
dřevo, dřevotříska,
systému, změna
nápojové kartony
hormonálního systému a
reprodukčních funkcí.
Dlouhodobě se hromadí v
těle.
PVC
fosgen
Vysoké koncentracepoleptání plic a smrt.
Nižší koncetrace-nemoci
dýchacích cest.
Plasty
ftaláty
Poškozují ledviny a játra,
kde se hromadí.
Způsobují vrozené vady.
Některé jsou
rakovinotvorné.
Polypropylén,
polycyklické
Obsaženy hlavně v
polyethylen, PET, aromatické
tmavém kouři a sazích
pryž
uhlovodíky PAU Rakovinotvorné, toxické a
mutagení vlastnosti.
Dlouhodobě se hromadí v
těle.
Dřevotříska,
formaldehyd a Rakovinotvorné a
koberce, tapety
další aldehydy mutagenní účinky. Dráždí
plíce a oči. Působí alergie.
DRUH ODPADU

CO VZNIKÁ?

B)
Mohlo by zajímat, co uvedl kronikář Jan Nouza o cenách některých ţivotních
potřeb v roce 1966 - vyjímám - průměrné měsíční výdělky v Kč– v JZD ţeny 510,- muţi 700,- , traktoristé
1.000,-, krmiči dobytka 1.000,-, dělníci v továrně 1.000 – 1.400,-, úředník a
učitel 1.200 – 1.900,-, lékaři 1.200-3.000.- .
- průměrné ceny v Kč – chleba 3,-/kg, rohlík 0,30/ks, mouka 3,50/kg, cukr 8,/kg, máslo 40,-/kg, káva zrnková praţená 16,-/10 dkg, maso 17-40,-/kg dle
druhu, salámy 25-90,- dle druhu, košile pánská 40-120,-/ks, pánské sako 250350,-, zimník 450-800,- , pracovní boty 70-120,-/pár, dámské punčochy

přízové 12-, silonové 20-45,- , televizor čb 5.000,- , osobní auto Š 1000
MB 45.000,-

.
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Hokej Vitín-Ševětín
ŠEVĚTÍN - VITÍN

Polystyren

styren

Celobarevné
letáky a
časopisy,
nápojové
kartony
Pryž

těžké
kovy

9 - 6 / 6 - 1, 2 - 3,1 - 2 / stav série 3 - 0

Třetí hokejové derby mezi ševětínským městysem a vitínskou obcí,
vyhrál potřetí v řadě tým ze Ševětína.
Za početné podpory fanoušků z Vitína, zahájil rozhodčí Petr Švec z
Neplachova dlouho očekávané utkání.
Ševětín začal mohutným náporem a uţ v čase 2.25 vedl brankou Jakuba
Suchana po přihrávce místostarosty a kapitána Ševětína Přemysla Částy.
Jakub Suchan potvrdil svoje kvality a jako hráč soběslavského " A "
týmu dal ještě do 7 minuty 3 další branky třetina tak skončila 6 - 1 pro
ševětínské . Jak se ale později ukázalo, byla to poslední třetina, kterou
Ševětín vyhrál.
Od druhé třetiny začala úřadovat vitínská dvojice Ládík " Lála " Kříha
a Erik Jára vydatně podporovaná obránci Martinem Weipoldem
a Lukášem Vaňkem a především gólmanem Petrem Havlem.
Druhou a třetí třetinu tak vyhrál Vitín , ale celkově se radoval Ševětín ,
který pod vedením trenéra / a hodně přísného / legendárního střelce
Slávka Novotného a další legendy Jiřího Kušníra zvítězil 9 - 6. Vítěznou
branku Ševětína dal kapitán Částa a tým vydatně podrţel golman Trousil.
Po hezké a přátelské atmosféře se všichni po zápase přesunuli do
místních a domácích hospůdek.
Sestavy týmůVitín - Havel - Dušák,Vaněk, Weinpold 1+0,Jára Míra,Kříha V.st.----Kyrián
1+0, Chalupa D., Cepák, --- Jára E. 2+0, Kříha V.ml.1+3,Menzinger
Ševětín - Trousil - 1 lajna Zasadil 0+1, Kašper -- Chalupa V .0+1, R Novotný
1+2, Ludvík 1+0 --- 2.lajna Jareš 1+0, Stejskal --- Suchan 4 + 1, Částa 1+3 ,
Lidral .B 1+1 -- Míšek Petr
Daniel Chalupa
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Plasty, listí,
tráva
Umělé textilie

Rakovinotvorný, ve vyšších
koncentracích poškozuje oči a
sliznice. Dlouhodobé vystavení
jeho vlivu ovlivňuje nervový
systém a způsobuje bolesti
hlavy únavu, slabost, deprese.
Toxické, do různé míry
rakovinotvorné. Mohou
způsobovat vrozené vady.

oxidy
síry

Dráždí dýchací cesty. Ve vyšších
koncentracích způsobují
poškození plic.
oxid
Jedovatý, váže se na krevní
uhelnatý hemoglobin.
čpavek Dráždí oči, sliznice nosu, působí
nevolnosti a bolesti hlavy
škrábání v krku,zarudnutí
spojivek. Bolesti hlavy a
závratě.

K dioxinům patří nejsilnější syntetické jedy, např.
tetrachlordibenzodioxin(TCDD). Fosgen byl v 1.světové
válce používán jako bojový plyn. Ftaláty jsou podle
Světové zdravotnické organizace ještě škodlivější než
nechvalně známé polychlorované bifenyly.

Pokud jste se někdy v zimě vydali na podvečerní procházku
obcí, určitě mi dáte za pravdu. To kde se co spaluje, je totiţ
cítit daleko víc venku neţ uvnitř …
Snad se to do začátku další topné sezóny stane skutečně
minulostí, stejně jako např. sledování černobílé televize.
Petr Zeman
Vitín 92
5.
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Slavnostní vítání občánků ve Vitíně
V prosinci loňského roku se v obecní hospůdce Na hřišti
uskutečnilo tradiční „oficiální“ vítání našich nejmenších
občánků Vitína. Slavnostního okamţiku se zúčastnili, společně
s nejbliţšími, Markétka Pártlová, Klárka Vinterová a Matěj
Černohorský. Starostka obce paní Jitka Havlová předala
rodičům finanční dar věnovaný obecním úřadem, popřála
nejmenším hodně potřebného zdraví, notnou dávku štěstí do
ţivota a rodičům pak dostatek trpělivosti při zvládání jejich
ratolestí.

( na fotografii chybí Rayan Šrámek, který se akce nemohl zúčastnit )
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ČERNÁ STOPA+LADOVY RADOVÁNKY 2011
Pátý ročník Černé stopy a Ladových radovánek se uskutečnil v sobotu
29.1.2011. Musím konstatovat, ţe tak málo závodníků jsem nečekal. První
rok jich bylo 25, druhý rok nebyl sníh,takţe jsme nezávodili, třetí rok 12
sprinterů, čtvrtý 22 závodníků včetně sedmi ţen. A letos? Pouhých 6
závodníků. Přitom lepší podmínky jako tuto sobotu uţ neexistují.
Blankytnější nebe v zimě jsem neviděl. Teplota kolem nuly.
Trať po vydatném sněţení upravovali Honza Stehlíků, Vláďa Jozů a
Míra Járů. Běţecká stopa vedla z areálu hřiště kolem cesty k dětskému
hřišti a dále pěkným stoupáním k vodárně. Pokračovala kolem obory
k cestě do Poněšic a kolem cesty zpátky na hřiště.
Musím znovu připomenout, jaké bylo nádherné počasí. Tolik odstínů
modré barvy! Při jízdě od vodárny kolem obory jsem se krásně opaloval.
Při sjíţdění od obory jsem pod sebou viděl nejen celou naší obec, ale i její
okolí a vzdálený Ševětín.
Jak jsem jiţ zmínil, ke startu bylo připraveno šest borců, z toho pouze
jedna ţena: Martina Starczewská. Mezi muţi se vůbec neztratila.
Nepředběhla pouze vítěze Honzu Stehlíků. Ale uţ třetí v pořadí Jiří Čáp se
jí musel poklonit a samozřejmě na dalších místech ostatní: čtvrtý Míra
Jára, pátý Vláďa Jozů i já šestý (Dan Chalupa). Čas vítěze byl 16 minut 17
sekund.
Nakonec ale vyhrál opět kaţdý, kdo se zúčastnil. Ještě jednou děkuji
těm,kteří dráhu připravili. Pokud by jim chtěl někdo v příštím ročníku také
poděkovat, nejlepší způsob děkovačky je účast v závodu. Věřím, ţe větší
účast zkomplikovala velká souhra náhod ( špatně naplánovaná valná
hromada Sokola, malá propagace, různá zranění apod.)
Zároveň probíhal závod dětí ve sjezdu dalekém na čemkoli. Dětí také
dorazilo málo, pouze osm. Ale o to víc si zajezdili v závodě pod vedením
Jany Němců. Ještě větší radost měli z udělených cen.
Radostný úsměv na tváři je cílem našich aktivit, a proto pokud jej chceš
mít také, připoj se příště k nám.
Daniel Chalupa

7.

