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Setkání dříve narozených občanů obce Vitín

Informace pro občany
Úřední hodiny OÚ Vitín

V neděli 18. září 2011 proběhlo setkání našich dříve narozených
občanů v hospůdce „Na hřišti“. Jiţ před 14.00 hodinou se začali scházet
účastníci setkání a do 14.10 hod. byla jiţ místa k sezení skoro zaplněna.
Na zúčastněné čekalo občerstvení, dobré pití a hlavně překvapení
v podobě hudby, která je po celou dobu setkání provázela. V letošním
roce nám hrála kapela „PROT-STUDIO“ (varhany, harmonika,
heligonka, saxofony a mnoho dalších).

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.

E-mailová adresa na obecní úřad

obec.vitin@volny.cz

Po celou dobu setkání panovala příjemná nálada a pohoda. Hudba, zpěv,
tanec a smích se ozýval z hospůdky aţ do pozdních večerních hodin,
kdy poslední účastníci setkání odcházeli po 20.00 hodině.

Internetové stránky obce

www.vitin.cz

Všem občanům, kteří se tohoto setkání zúčastnili slibujeme, ţe budeme
usilovat o to, aby tato hudební skupina opět zahrála při příštím setkání.
Věříme, ţe toho příštího setkání se zúčastní ještě větší počet našich
občanů . Je škoda sedět doma a nepobavit se se svými spoluobčany ,
sousedy, vţdyť s některými se nevidíte celý rok a přitom bydlíte v jedné
obci. Z těchto důvodů se právě tato setkání organizují.
Za obecní úřad
Jitka Havlová a Romana Tomandlová

Obecní knihovna a internet - otevřeno vţdy v pondělí od 17:00 do 19:00 hod.

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
V měsíci říjnu oslaví své ţivotní jubileum paní Anna Valková (82),paní Vlasta
Honzová (82), paní Marie Psohlavcová (78) a paní Marie Uhlířová (77).
V listopadu pak paní Marie Dvořáková (82) a pan Josef Haisman (71). V prosinci
mají narozeniny paní Marta Antoniová (82), paní Marie Kaňková (74) a paní
Helena Kupčíková ( 71) .

Dovolujeme si touto cestou jménem Zastupitelstva obecního úřadu
Vitín popřát hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody do dalších let.
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. listopadu roku 2011. Rádi zveřejníme Vaše návrhy, komentáře
či připomínky v následujících číslech našeho zpravodaje.
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Tam budou pro děti uchovány jako památka na jejich
dětství a prázdniny v roce 2011 a zařadí se tak ke vzpomínkám
na akce pro děti, které byly dříve v reţii pana Petříka. Na
fotkách z kroniky se po letech poznávají účastníci podobných
akcí, kterým je v současnosti – náct a – cet let.
A co řícti na samotný závěr? Určitě poděkování a obdiv
vám všem, co jste se i přes nepřízeň počasí zúčastnili a byli
s námi aţ do konce. Cyklistiky tentokrát nebylo moc, na
připravené soutěţe kvůli počasí nedošlo, o koupání jiţ byla řeč.
Velké poděkování za azyl a osobní přístup patří rodině Petříků.
Díky patří téţ paní starostce Havlové za osobní účast a zajištění
cen pro všechny malé účastníky věnované obecním úřadem.
Akce pro děti mají smysl vţdy, ale přesto je pro mne
největší odměnou letošní účast.
Petr Zeman
Vitín 92

Pozvánka
Obecní úřad Vitín zve všechny děti a rodiče na Mikulášskou
nadílku, která se bude konat v hospůdce „Na hřišti“
dne 3. prosince 2011 (tj. v sobotu) od 14.00 hodin.
NENECHTE SI UJÍT SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM, ČERTEM
A ANDĚLEM !!!!
J.H.
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Cyklistický výlet pro děti a rodiče 2011
Na poslední sobotu prázdnin byl naplánován jiţ 3. ročník
cyklistického výletu pro děti všech věkových kategorií. Krátký
cyklistický výlet, menší protaţení těla při soutěţích, osvěţující koupání,
které nám ochotně nabídl p. Pavel Petřík st. a jeho rodina u nich na
zahradě, včetně na závěr opékání dobrot na ohni. Počasí na konci
letošního léta jsme si nikdo z nás nemohli přát lepší. Tak nějak mělo
plánované odpoledne vypadat. Všechno ale dopadlo úplně jinak.
Start 3. ročníku cyklistického výletu byl na začátku týdne
posunut na 15:00 hod., aby se mohly zúčastnit i děti úplně nejmenší co
dodrţují tzv. jihoevropský ţivotní styl s odpolední siestou, neboli spí po
obědě. Polední pohled na oblohu a pár telefonátů ohledně konání výletu
zaselo ve mně zrnko nejistoty. Ač bylo po dlouhé době zataţeno,
v plánovaný čas jsme se na určeném místě sešli v rekordním počtu.
Ze strachu o počasí jsme rychle vyrazili po silnici směrem na
Ševětín. Cílem a současně první zastávkou byl Ţďárský rybník. Jiţ po
cestě k němu, na nás spadlo prvních pár kapek a tak obávaný déšť visel
tzv. ve vzduchu. Za své vzaly všechny připravené soutěţe a úkoly,
pomůcky zůstaly uloţené ve vozíku a rychlostí největší jsme se vydali
lesem zpátky do Vitína. Jenţe ani naše rychlost nebyla dostatečná,
protoţe to co nás dostihlo, byla opravdová letní dešťová sprcha. Ani ta
sprcha by nevadila, kdyby současně teplota neklesla o cca 20°C oproti
předchozím dnům. Zima, mokro + výlet pro děti = nejhorší kombinace.
Stručně řečeno, jedna malá katastrofa. Kdo měl, vytáhl pláštěnku, kdo
ne, přidal do pedálů, co to jen šlo. Všichni jsme tak postupně zcela
promočení dorazili do cíle. Ze strachu o zdraví hlavně dětí jsem rozhodl,
ţe nejdříve se doma převlečeme do suchého oblečení a aţ pak se
sejdeme v hospůdce U Petříků. Tam na nás čekala paní starostka
s dárky, které věnoval obecní úřad pro všechny „statečné“ a já, jako
organizátor. Venkovní vyhřátý bazén (teplota vody 28,5°C, vzduch
11°C) byl sice připraven, ale druhou vodní lázeň nikdo z nás absolvovat
nechtěl. Pro děti byl nachystán poslední úkol v podobě vyplnění malého
dotazníku s jednoduchými otázkami. Těm nejmenším pomohli s psaním
rodiče a ty větší to hravě zvládly samy. Lístečky s odpověďmi nám pan
Pavel Petřík st. zaloţí do kroniky Sokola Vitín.

Vitín 92

Vezměte s sebou na obě brigády hrábě, lopatu a případně kolečko.
Termíny brigád budou ještě vţdy vyhlášeny místním rozhlasem.

POZVÁNKA

Děkuji předem všem, kteří pomohou.
Obecní úřad Vitín zve všechny děti a rodiče na Mikulášskou
nadílku,
která se bude konat v hospůdce „Na hřišti“
Jitka
Havlová
dne 3. prosince 2011 (tj. v sobotu) od 14.30 hodin.
NENECHTE
UJÍTna
SETKÁNÍ
S MIKULÁŠEM,
ČERTEM
Obecní
úřad SI
Vitín
svých internetových
stránkách
vţdy aktuálně
A ANDĚLEM
!!!!místního rozhlasu, nabízí elektronickou úřední desku
zveřejňuje
hlášení
( zápisy z jednání zastupitelstva, koupě a prodej pozemků, obecně závazné
J.H.
vyhlášky,
nový územní plán obce, veškeré dokumenty týkající se obce
Vitín a např. i přehled o hospodaření obce ).
Vše toto pro zlepšení informovanosti Vás občanů .
Najdete zde i informace o kulturních a společenských akcích.
Své místo tam má i sportovní organizace Sokol Vitín .
Sledujte proto naše internetové stránky

www.vitin.cz
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Přestoţe během prohlídky nemají návštěvníci moţnost setkat se s
velkými krápníky, zde mohou dva z chýnovských krápníků vidět. Ani ty
však nepocházejí přímo z jeskyně. Spolu s dalšími byly nalézány v
krasových dutinách při odstřelech v lomu. Největší z těch, které se
dochovaly, měří 157 cm a je součástí expozice muzea v Soběslavi.
Kamenná čarodějnice před svítícím kamenným ohništěm je poslední
stanoviště zpřístupněné části jeskyně. Nakonec jsme se průvodce zeptali
na netopýry, které jsme během prohlídky neviděli. „V Chýnovské
jeskyni bylo při dlouhodobém monitoringu zjištěno 9 druhů
přezimujících netopýrů. Největším přirozeným zimovištěm tohoto druhu
v Evropě je právě Chýnovská jeskyně. Počet přezimujících jedinců
tohoto druhu dosahuje aţ 70 ks v jedné sezoně. Kromě toho v jeskyni
přezimuje ve větším počtu i netopýr velký, ušatý a vodní. Vzácně se
objevuje také netopýr večerní, vousatý a netopýr Brandtův“ , řekl
průvodce. Poté nám odemkl branku a vypustil nás na světlo a teplo.
Sladkou tečkou tohoto výletu byla zmrzlina v Plané nad Luţnicí.
Daniel Chalupa

6. 8.
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Ţivot v obci Vitín nám ztrpčuje nadměrná nákladní automobilová doprava.
Máme naštěstí občany, kteří proti tomu za nás bojují s úřady. Zde je závěr
z jednání na obecním úřadě a pohled jak se říká zvenčí.
Obsah a průběh jednání – shrnutí nejdůleţitějších bodů:
Předmětem jednání byl podnět Ing. Martina Weinpolda, Vitín 131, týkající se
řešení bezpečnosti silničního provozu v průtahu obcí Vitín (silnice II/603).
Hlavním problémem je nedodrţování pravidel provozu na pozemních
komunikacích řidiči nákladních vozidel, přepravujících materiál z lomu v
Ševětíně (překračování nejvyšší povolené rychlosti) a nezajištění sypkého
materiálu oplachtováním (materiál následně vypadává z vozidel – ohroţení
zejména chodců). Úseky průtahu Vitín umoţňují svými parametry rychlou jízdu a
předjíţdění. Dle návrhu Ing. Weinpolda je tato situace důvodem pro aplikaci
některých bezpečnostních prvků na předmětné komunikaci jako je např. změna
stávajícího VDZ (přerušovaná středová čára změněna na plnou), zřízení
dopravních ostrůvků s vychýlením jednoho či obou směrů na odborně
stanovených místech – opatření pro sníţení
rychlosti projíţdějících vozidel, zvýšení bezpečnosti chodců. Stávající situace si
ţádá okamţité řešení pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci.
Zástupci obce – potvrzují značnou četnost těţkých nákladních vozidel
zajišťujících dopravu materiálu z lomu v Ševětíně, jejichţ řidiči nedodrţují výše
uvedená pravidla provozu na pozemních komunikacích.
Zástupci vlastníka silnice II/603 – základním problémem bezpečnosti chodců je
skutečnost absence chodníků v průtahu obcí, silnice je v dostatečných
parametrech, průtahový úsek silnice je přehledný, dobré parametry silnice a délka
průtahového úseku jsou paradoxně tím, co umoţňuje neukázněným řidičům
nákladních vozidel překračovat nejvyšší povolenou rychlost. Aplikaci vhodných a
efektivních prvků pro zklidnění dopravy v průtahu a priori neodmítají.
Zástupci příslušného silničního správního úřadu (ing. Mráz, A. Talafous) –
souhlasí s existencí problému, jako základní vstřícný krok navrhuje Ing. Mráz, ţe
odbor dopravy a silničního hospodářství MM Č. Budějovice zadá u Ing. Lumíra
Zenkla dopravně bezpečnostní posouzení průtahu obcí Vitín s konkrétními
návrhy řešení zvýšení bezpečnosti silničního provozu se zakreslením
navrhovaných úprav do situace skutečného stavu.
Ing. Zenkl – pokud bude výše uvedený materiál objednán u jeho firmy a získá od
obce potřebné podklady pro vyhotovení situace skutečného stavu, můţe být
takový materiál vyhotovený do konce září 2011.
Přítomní se na závěr dohodli, ţe po vyhotovení dopravně bezpečnostního
posouzení průtahu obcí Vitín Ing. Zenklem budou jeho výstupy a další postup v
dané věci znovu projednány v kruhu zúčastněných včetně zástupce Policie ČR.
Petr Zeman
5. 5.
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TJ Sokol Vitín – odd. rekreačního sportu
TJ Sokol Vitín – odd. rekreačního sportu

Výlet Šumava
V neděli 4.9.2011 jsme se domluvili,ţe probádáme Šumavu,
konkrétně Schwarzenberský kanál. První sraz byl uţ v 7.30
u kovárny, druhý v 8.00 u Agipu v Č.B.
Vyrazili jsme směr Nová Pec-Raškov. Na parkoviště jsme
přijeli po deváté hodině. Po prozkoumání stavů batohů jsme
mohli vyrazit na tůru.
Startovali jsme v nadmořské výšce 780 m. Prvním cílem bylo
rozcestí Raškov (845 m). Po dohodě jsme se vydali směr Jelení
vrch kolem Schwarzenberského kanálu. Po dvou kilometrech
jsme dorazili na rozcestí Rosbach, kde nás zlákala cedule bufet
800 m a tak jsme uhnuli z vytyčené trasy.
Bufet (885 m) byl výborný: gulášovka, párečky, pivíčko,
nanuky. Místní osadník nám doporučil, abychom se vydali na
Plešné jezero, ţe to bude pro děti zábavnější. Pravdou bylo, ţe
děti ţbrblaly, proč jdeme stále po asfaltce. A tak jsme rozhodli
pro změnu našeho cíle.
Vyrazili jsme směr Plešné jezero. Naše obavy z prudkého
stoupání se brzy rozplynuly. K nouzovému nocovišti to bylo
ještě po asfaltce, ale jezerní stezka vedla přes les po pořádných
kamenech. Závěrečný výstup jsme absolvovali po menších
kamenech, jen okolí zdobily obrovské balvany, podle kterých se
tato část jmenuje Kamenné moře.
Vrchol Plešné jezero 1090 m jsme dobyli před půl druhou.
Mimochodem při loňském výletu na Kleť jsme zdolali
nadmořskou výšku 1083 m., takţe letos jsme překonali rekord o
7 m. Děti volaly: „Jé voda, vykoupem se“, ale přísný
zaměstnanec národního parku je upozornil, „Můţete pouze
smočit nohy po kotníky“. Této nabídky vyuţili i někteří rodiče.
Voda byla studená a nádherně osvěţující. Kdo se nebrouzdal
v jezeře, svačil ve stínu.
Cestou zpátky jsme bufet vyuţili podruhé. Tam jsme se
všichni rozloučili a domluvili se na další výlet. Daniel Chalupa
6.

Výlet Chýnovská jeskyně
V sobotu 20.8.2011 jsme podnikli výpravu do středu země, do
Chýnovské jeskyně. Sraz byl v 13.00 u kovárny. Sešlo se 23 turistů z toho
10 dětí. Vyrazili jsme auty k jeskyni. Venku bylo docela vedro, a tak jsme
se těšili na zchlazení v podzemí. Výprava začala ve 14.30 úvodem
průvodce. Nabádal nás, abychom dávali velký pozor na mokré kameny a
upozornil nás, ţe to není snadný výlet, ale docela velký sportovní výkon.
No prostě, kdo má slabé srdce a neohebné klouby, ať radši zůstane nahoře.
Jeskyně se nachází v tajemném podzemí Pacovy hory. Byla objevena
roku 1863. Trasa prohlídky má převýšení 42 m a je na ní téměř 400
schodů.
Převýšení jsme hned pocítili v chodbě Schwarzenberské, která končila
Čertovými schody. První oddych byl ve Slavníkově chodbě, kde jsme si
prohlédli Ţiţkovu střelbu - výrazné prohlubně ve stropu. Druhé zastavení
provedl průvodce v Kapli svatého Vojtěcha, která vynikala barevností,
členitostí a na stěnách jsou dodnes podpisy objevitelů. V chodbě
Slavníkově, kterou jsme podruhé protnuli, jsme mohli obdivovat unikátní
barevnost stěn ,kterou způsobují minerály obsaţené v mramorech. Je tak
moţné vidět barvy od čistě bílé nebo ţluté přes okrovou k namodralým
nebo nazelenalým odstínům. Ty v některých případech přecházejí do
hnědé aţ černé. Další zastávka byla u Purkyněho oka. Nejhlubší
zpřístupněné místo jeskyně se nachází 51 m pod povrchem. Zde je
dominantou Purkyňovo jezírko - nejmenší vodní plocha v jeskyni. Dnes
jezírko chrání skleněná pyramida, která má zabránit vhazování mincí a
dalších nečistot do jezírka. Voda podzemního toku Chýnovské jeskyně je
totiţ zdrojem pitné vody pro město Chýnov. Unikáty jeskyně jsou tzv. oka
- ploché korozní útvary, jejichţ tvar je ovlivněn nekrasovými horninami
nadloţí. Na tomto místě kaţdý rok koncem prázdnin probíhá houslový
koncert Jaroslava Svěceného. Je odtud spousta schodů nahoru, na kterých
posluchači stojí. Na předposlední zastávce turistické trasy se před
návštěvníky ze tmy vynoří útvar nazvaný Dračí hlava. Členitost prostor s
výraznými skalními kulisami dává po celou dobu prohlídky moţnost
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vidět mnoţství neobvyklých tvarů. Tak se vnímavý člověk
postupně seznámí s čertem, drakem nebo čarodějnicí. Poslední zastavení
je u Ohniště čarodějnic.
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