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Váţení spoluobčané,
v prosincovém čísle našeho zpravodaje většinou bilancuji, co se nám za
právě končící rok povedlo a nebo nepodařilo dokončit. Přehled o všem, co
jsme splnili a nesplnili jste si mohli přečíst v minulém čísle zpravodaje,
protoţe končilo jedno volební období a nastupovalo nové.
Co bude prioritou nového zastupitelstva se dozvíme aţ po schválení rozpočtu
pro příští rok a to bude počátkem měsíce února 2011. Chtěla bych však
vyjádřit radost z toho, ţe u nás v obci ţijí lidé, kterým není jedno v jakém
prostředí ţijeme, ţe společně prosazují naše zájmy, organizují sportovní
a kulturní akce, aby se kaţdý občan mohl cítit dobře. Věřím a také to na
různých setkáních slyším, ţe nám mnohé obce závidí.Čas nejkrásnějších
svátků v roce „ČAS VÁNOC a NOVÉHO ROKU“ se nám přiblíţil. Kaţdý
z nás proţívá tyto svátky jinak, mnozí radostně, šťastně, spokojeně, ale jsou
mezi námi i tací, kteří zůstávají doma osamoceni, smutní a zoufalí. I takové
jsou tyto svátky. Přála bych si, aby se ţádný náš občan takhle osamocen
necítil. Vzpomeňte při radostných chvilkách na své osamělé příbuzné
a známé (např. souseda, pokud je osamocen) a poskytněte vlídné slovo, či
přání pevného zdraví. Poznáte, jak veliká pomoc to byla.
Přejeme dětem krásné, veselé a ničím nerušené vánoční svátky, hodně lásky,
hodně dárečků pod stromečkem a do nového roku 2011 hodně úspěchů ve
škole nebo v mateřské škole. Těm úplně nejmenším hodně lásky svých
nejbliţších.
Váţení spoluobčané, jménem celého Zastupitelstva obce Vitín a jménem
svým vám všem přeji krásné, šťastné a veselé vánoční svátky. Do nového
roku 2011 přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti, hodně úspěchů
v práci i osobním ţivotě.
Starostka obce Vitín Jitka Havlová

Výstavka dětských prací
Děti, jiţ v loňském roce jsme měli na obecním úřadě výstavku dětských prací
a to vymalované sádrové odlitky, které jste dostaly při oslavě „Dětského dne“.
Mám pro vás další moţnost vystavit na obecním úřadě svá díla a to obrázek
( namalovaný libovolně pastelkami, nebo vod. barvami) vánočního stromečku
s dárkem, z kterého máte největší radost.
Budete mít prázdniny a tak vyuţijte tuto příleţitost a do 10.ledna 2011 mi
obrázek přineste na obecní úřad. Pro ty nejšikovnější bude opět připravena
nějaká odměna.
Jitka Havlová
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Informace pro občany
Úřední hodiny OÚ Vitín - Pozor změna!!!
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 lednu paní Margita Jozová (73), paní Blaţena
Vaňková (72), pan Josef Psohlavec (79) a pan Jan Jindra (77). V únoru pak
slaví své výročí paní Zdeňka Jindrová (72) a v měsíci březnu pan Miroslav
Pikous (72) a paní Marie Hořejší ( 70 )

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 10. března roku 2011. Rádi zveřejníme Vaše návrhy, komentáře
či připomínky v následujících číslech našeho zpravodaje.
15.

Jak se slaví Vánoce jinde

…a nakonec se vešla !

Svezený odpad při úklidu

Zazimovanýz tenisový dvorec
14.

Pro nás středoevropany se stala oslava narození Ježíše Nazaretského, svátky
vánoční, jedním z nejdůležitějších křesťanských svátků v roce. Již od roku 354, kdy
byly Vánoce, jakožto křesťanský svátek, oficiálně uznány papežem Liberiusem a to k
datu 25. prosince, jsou Vánoce svátkem narození Páně. Připomínají narození Ježíše
Nazarethského, dle Nového Zákona, narozeného v Betlémě. Bohužel přesné datum
nám není známo. Mějme ovšem na paměti, že křesťanská tradice je zde pro
připomenutí této události, narození Spasitele, nikoli pro oslavu data samotného.
Možná bude pro Vás zajímavé a inspirující, dozvědět se, jak tento svátek oslavují ve
státech na jižní polokouli pod obratníkem kozoroha Austrálii a Brazílii. Vánoce jsou
ve zdejších zeměpisných šířkách opravdu velmi teplé. Zatímco severní polokoule se
nachází uprostřed zimy, zde panují teploty okolo 30 C, tedy 100 F. Sice zde nikdy
nesněží, ale za to se musejí potýkat s bouřkami, krupobitím, záplavami, cyklony a
požáry. Austrálie a Nový Zéland jsou první státy, které časově oslavují Štědrý den,
Češi si na něj musejí počkat o 11hodin déle. Australané považují Vánoce za čas
připomenutí si jejich duchovního významu- narození Ježíše Nazarethského. Pro
mnohé začínají o půlnoční bohoslužbě. Až 70% obyvatelstva jsou věřící (katolíci,
luteráni, protestanti, anglikáni). I přes velkou rozlohu zde žije pouze 19 miliónů
obyvatel. Země je harmonickým mixem etnických skupin. Je zda významné
zastoupení mnoha národnostních menšin a většinou každá z nich praktikuje vánoční
zvyky vztahující se k jejich původnímu domovu. Dá se říci, že typicky australské
Vánoce neexistují. Za výchozí model oslavy Vánoc, byly použity britské zvyky. Dárky
zde nosí rovněž Otec Vánoc, ale poslední léta si na oblibě získává i jeho americký
rival Santa Claus. V noci z 24. na 25. prosince přichází do domů a vkládá dětem
dárky do punčoch na krbu, či do povlaků na polštář zavěšeném v rohu postele.
Vánoční výzdoba je střídmá, používají se především slaměné ozdoby, větvičky ze
stromů, jmelí a samozřejmě vánoční stromeček. Avšak teplotní podmínky výrazně
pozměnili britské zvyky. Tradiční večeře se přemístily z domovů na terasy, zahrady,
nejsou neobvyklé ani v parku, či na pláži. Je to příležitost setkat se s přáteli a
příbuznými, uvědomit si přátelství, lásku a předat si dárky. Vánoční menu může
sestávat z mořských plodů, krocana, kachny, kuřete, těstovin, druhově velice
pestrých salátu, zmrzliny, švestkového pudinku, koláčů aj. I Brazílie je zemí, kde se
střetává celá řada etnik. Jedná se o bývalou portugalskou kolonii. Mnoho vánočních
zvyků odpovídá právě této historické skutečnosti. Jednou z tradic je vytvoření
scenérie zrození, nebo- li Presépio. Slovo pochází z hebrejského "presepium" a
znamená slaměnou postýlku, ve které Ježíš strávil svou první noc v Betlémě. Stavba
Presépia je typická především pro severozápad země, která je náboženský velice
ortodoxní. Osobou, která nosí dárky v Brazílii, je Papai Noel (Otec Vánoc). Dle
legendy žije v Grónsku (je zda patrný vliv anglosaských zemí). Když přijíždí do
Brazílie přizpůsobuje se místním přírodním podmínkám a převléká se ze svého
teplého oblečení do lehké košile a kalhot. Brazilci si potrpí na bohatou vánoční večeři,
tzv. Ceia de Natal (Večeře Zrození). Na stole nesmí chybět nadívaná krůta, šunka,
neloupaná rýže a obložené mísy z ovoce a zeleniny. Oddaní katolíci se obvykle
účastní Půlnoční mše, nebo-li Missa do Galo. Svůj název mše získala díky kohoutovi
ohlašujíce nový den. Missa do Galo končí v 1 h ranní. 25. prosince, věřící chodí do
kostela, ale většina mší se koná až v odpoledních hodinách. Brazilci si totiž raději
přispí po vydatné večeři anebo jdou na pláž. Mezi vánoční dekorace zde patří i řezané
květiny. V posledních letech se jí stávají i mohutné ohňostroje vybuchující na klidné
noční obloze velkých měst jako jsou Brasilia, Sao Paolo a Rio de Janeiro. Brazilci patří
mezi nejotevřenější národy světa. Lidé během oslav zpívají, tančí na ulicích. Veselí
pokračuje až do svátku Tří králů 6. ledna. Toto datum bývá považováno za den, kdy
tři moudří muži přišli obdarovat Ježíše do Betléma. Zdroj web P.Z

Sokol Vitín - oddíl rekreačního sportu
a jeho podzimní brigáda na tenisovém kurtu

Obecní úřad - dětský cyklovýlet září 2010
Poslední srpnová sobota je jiţ druhým rokem dnem, kdy se snaţím dětem
ve Vitíně konec prázdnin trochu zpestřit cyklistickým výletem. Letos
jsem si jako jeho cíl vybral místo, vzdálené asi 12 km a nazvané podle
velké české historické postavy, Jana Ţiţky z Trocnova, „ Ţiţkův dub“.
Asi by to nebylo ono, kdyby svou roli opět nesehrálo vrtkavé počasí.
Posunutí výletu o týden, moţná ovlivnilo počet účastníků, kterých bylo
méně neţ loni. Ale tolik potřebné počasí k absolvování akce s dětmi,
tentokrát vyšlo. Nic jsem tedy neponechal náhodě a ještě v sobotu
dopoledne, jsem si celou trasu výletu projel a označil šipkami. Ty
ukazovaly správný směr. Místy jsem je doplnil povzbuzujícími obrázky s
komentářem. V určený čas se před OÚ sjeli všichni, co našli dost odvahy
se zúčastnit a udělat současně něco pro zdraví své i svých dětí. Někteří si
asi radši celou trasu doma projeli na počítači nebo prstem po mapě …
O to větší uznání zaslouţí nejmladší cyklista Ondra Černohorský, který
se s taťkou chystal zdolat vzdálenost, kterou ještě nikdy předtím neujel.
Co na tom, ţe to bylo nad jeho síly. Prostě přišel a jel a příští rok to bude
určitě lepší. Zaslouţí obdiv všech! Pro nás ostatní byl pak později
záţitkem nový asfaltový povrch silnice směrem ke Kolomazní peci.
I pokračování na nejvyšší bod trasy u Velechvína (Modrý kříţ), kde jsme
měli vrchařskou prémii s občerstvením, jsme zvládli všichni v pohodě.
Pak přišlo malé překvapení v podobě „slalomové vloţky“, kterou všichni
absolvovali bez chyby. Horší uţ bylo setkání s řidičkou uprostřed lesa,
která jako by děti na cestě vůbec neviděla a strašně pospíchala. Kdo
cestu zná ví, ţe mírné klesání k cíli výletu si musí člověk vychutnat,
protoţe stejnou cestou se jede i zpět. Pak uţ jen poslední metry pěšky
lesem a jsme na místě. Zrenovovaný obraz umístěný na památném dubu
s podobiznou Jana Ţiţky a krátké popsání historie místa pod obrazem,
nám umoţnilo udrţet pozornost dětí. Některé z nich se později zapsaly do
návštěvní knihy, kterou má na starosti, společně s obrazem, pan Pavel
Petřík st. od nás z Vitína. Moc díky za udrţování tohoto místa pane
Petříku! A pak přišlo malé překvapení. Vlastně přijelo na kole! Místní
pamětník, pan Zdeněk Valenta st. v doprovodu paní Hořejší, nám všem
svým výkladem objasnil, jak to vlastně bylo s tím dubem a jak velkým
hrdinou ten Jan Ţiţka vlastně byl! Hodnocení nechám na kaţdém
z Vás…Nic to však nezmění na skutečnosti, ţe strom prý obejme šest
dospělých. Hned jsme to vyzkoušeli a potvrdilo se to. Děkuji za všechny
panu Valentovi za poutavé vyprávění a nečekanou návštěvu.

.
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Ať je svátek nebo pátek, „kdyţ je v plánu“ psaná brigáda na tenisovém
kurtu, tak je jisté, ţe tam pár známých tváří pokaţdé potkáte. Letos nedošlo
naštěstí k problému z loňského roku, kdy jsme měli nadbytek nářadí. Počet
nás dobrovolníků z řad tenistů se bohuţel oproti loňsku nezměnil. A to jsme
při placení poplatků za pouţívání tenisového kurtu na sezónu 2010,
zvýhodnili kaţdého ze zájemců o tenis, kdyţ se zapojí do přípravy hřiště. Jak
je vidět, není to zatím moc znát.
Čekal nás úklid samotného hřiště, zatíţení plastových čar prkny a dlaţbou,
aby je mráz v zimě neponičil a nevytrhal tzv. kotvy v rozích, uloţení
tenisové sítě a kropící hadice, vypuštění vody z přívodního vedení v zemi,
hrubé srovnání povrchu antuky, vyčištění odvodňovacího ţlabu, zavezení
okolí budovaného přístřešku štěrkem, rychlá inventura ve skladu Sokola
a tradiční vypuštění vody z válce. I v oslabené sestavě jsme „zmákli“ skoro
všechno, co bylo před zimou nutné udělat.
Jediné co se nepodařilo zvládnout, bylo zaloţit ve svahu za kurtem
odvodňovací betonový ţlab, který by chránil antuku na dvorci při
přívalových deštích, a v zimě pak hlavně při tání sněhu. Materiál připravený
máme a tak snad někdy příště při větší účasti. Je zbytečné za práci, kterou
zvládneme sami platit nějaké cizí stavební firmě. Existují firmy, které
zazimují a na jaře připraví tenisové kurty, účtovaná cena za přípravu jednoho
kurtu se rovná částce kolem 10 tisíc na jaře a 10 tisíc na podzim. Sportovní
areál je majetkem obce Vitín a byla by určitě škoda, aby příspěvek
z rozpočtu obce nešel nám sportujícím, ale někomu cizímu. Ještě pro úplnost
dodávám, ţe brigády, která není povinná pro důchodce, děti do 15 let a ţeny
na mateřské dovolené, se letos na podzim zúčastnili Vašek Horák, Pepa
Vaněk, Peťa Havel, Drahoš Krupica, Josef Šrámek, Míra Jára, Petr Zeman.
Omluvenku jsme obdrţeli od Vaška Kyriana (stavba), Dana Chalupy (mimo
ČB) a Vojty Jozů (Nový Zéland), kteří by jinak nechyběli. Škoda. Jejich
účastí by se dostal věkový průměr zúčastněných určitě pod 50 let. Na úplný
závěr proběhla malá nohejbalová exhibice, do které dokonce nastoupili i
takoví borci, jako Pepa Šrámek a Drahoš Krupica. Oba se dostali okamţitě
do pozice „síťařů“!
Byli jsme téţ svědky dokončovacích prací na technickém zázemí (skladu)
Tj Sokol v zadní části tenisové zdi. Díky skvělé řemeslné práci Pavla Flutky,
budeme mít přes zimu kam uklidit potřebné nářadí, fotbalové a hokejové
branky a ostatní příslušenství. Děkujeme OÚ za finanční podporu a téţ
všem, co se stavby jakkoliv zúčastnili. TJ Sokol Vitín
.13.
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s předsedou J. Novákem, v neděli 21. 3. provedena byla „národní
pracovní směna vítězství“, na níţ se podílelo 28 občanů
22. 7. v obecní nádrţi utonuli chlapci Jan Polanský č. p. 77
a Josef Pavlík č. p. 118
16. 10. 1948 za účelem udělení svátosti biřmování v kostele v
Ševětíně připravila obec Vitín slavnostní uvítání p. biskupovi
Dr. J. Hlouchovi
28. 10. u památníku obětí válek oslavili občané Vitína 30. výročí
vzniku ČSR. V tento den vydala vláda ČSR zákon o „ pětiletém
budovatelském plánu“
v listopadu 1949 byly dokončeny práce na přestavbě hasičské
sborovny a úřadovny národního výboru (MNV). 1. prosince na
mikulášské zábavě sehrála školní mládeţ divadlo, následovala
zábava s nadílkou
v roce 1950 zdejší národní školu navštěvovalo 50 ţáků. Škola
měla 2 třídy, ředitelem byl Jan Nouza, učitelem Zd. Váţný
pro „větší a ukryté zásoby“ byl v únoru 1951 vyšetřován a po té
k 3 letům odnětí svobody odsouzen Josef Jiskra č. p. 5. Po
zabavení poloviny majetku byla následně rodina z Vitína
vystěhována….
v roce 1952 bylo ve Vitíně zaloţeno Jednotné zemědělské
druţstvo
1. června 1953 byla v ČSR měnová reforma a s ní došlo ke
zrušení potravinový lístků a šatenek
v období po roce 1950 je v kronice několikráte zmiňována
mládeţnická dechová kapela vedená učitelem Zdeňkem Váţným,
která byla populární nejen ve Vitíně. Zmiňována je rovněţ postupná
kolektivizace v zemědělství, mandelinka bramborová – tzv.
americký brouk a školní akce na její sběr, socialistické závazky
k různým výročím. V tomto období došlo i k motoristickým
tragediím, kdy zahynul pan učitel Homola (motorka) a paní
Stránská (pád z traktoru).
V roce 1954 – 1964 nebyla kronika vedena.
J. Bambule

A pak uţ nás čekala „jen“ cesta domů. Nejprve trochu do mírného
kopce, pak s větrem o závod dolů k „Zelenému kříţi“ aţ na spojku
Ševětín – Kolný, aby přišel poslední kopec a pak jiţ sjezd do Vitína.
Jako loni jsme cílem zvolili dětské hřiště ve sportovním areálu, kdyby
náhodou někdo měl málo. Nakonec tedy poděkování všem účastnicím
a účastníkům za pěkný výlet a paní starostce Jitce Havlové za
připravené občerstvení a pomoc s propagací akce.
P. Z.

Cyklovýlet pro děti

Děkujeme za příspěvek do zpravodaje.

Uklizené dětské hřiště
12.

5.

VITÍN – z kroniky 2. část – léta 1939 – 1964

První jednání nového Zastupitelstva obce Vitín
Na prvním jednání nově zvoleného Zastupitelstva obce Vitín, svolaném po
podzimních komunálních volbách se sešlo všech devět zvolených členů. Někteří
z nich dokázali, díky zisku dostatečného počtu od Vás získaných hlasů, svoji
funkci obhájit a pokračují tedy v dalším volebním období. Ale i dva noví
členové zastupitelstva Jan Partl a Petr Zeman jsou připraveni se co nejrychleji
začít aktivně podílet na činnosti obecního úřadu.
Hlavními body jednání bylo sloţení slibu zastupitele, schválení jednacího řádu
zastupitelstva, volba nového starosty, místostarosty a členů jednotlivých výborů.
Volba starosty a místostarosty, kde svoji funkci obhajovali paní Jitka Havlová a
Josef Vaněk Bc., dopadla podle předpokladů. Oba byli do svých funkcí zvoleni
ostatními zastupiteli jednomyslně. Novinkou je, pro současné volební období,
funkce starostky v tzv. reţimu uvolněném. Znamená to tedy, ţe bude svoji
funkci vykonávat na plný pracovní úvazek. Důvodem změny je potřeba jak
plného nasazení v práci na OÚ pro Vás občany, tak hlavně dostatek času na
jednání s úřady, vyřizování dotací, různých grantů, projektů a záleţitostí, bez
kterých se v dnešní době i naše obec s 370 obyvateli bohuţel neobejde. Dá se
tedy předpokládat ještě vyšší pracovní nasazení neţ tomu bylo v minulém
volebním období. Vás občanů se tak hlavně týká změna úředních hodin uvedená
na str. 15 tohoto zpravodaje.
Volba finančního výboru s navrţenou předsedkyní paní Romanou
Tomandlovou a členy Ing.Ladislavem Jozou a Janem Partlem, byla dalším
schváleným bodem programu. Kontrolní výbor zastupitelstva pak bude pracovat
ve sloţení : předseda Petr Vaněk a členové František Joza a Petr Zeman.
Paní Jitka Havlová pak přišla s návrhem na ustavení nového výboru s názvem
kulturně-sportovní. Návrh byl jednomyslně schválen a jeho předsedou se stal
Ladislav Joza. Členy pak Miroslav Jára a Petr Zeman.
Současně pak bylo navrţeno a schváleno odměňování starostky a místostarosty
obce společně s odměnami pro předsedy a členy jednotlivých výborů. Podrobné
informace o tomto, ale i řadě jiných věcí, jsou vţdy k dispozici pro občany obce
v zápisech z jednání zastupitelstva na obecním úřadě.
Dále byly schváleny stanovy správce lesního porostu v majetku obce Vitín,
které předloţil zastupitel Petr Vaněk. Jedná se o pana Ing. Mrázka, kterého
správou pověřilo jiţ předcházející zastupitelstvo. Došlo po problémech s jeho
činností v roce 2010, k důleţitému upřesnění jeho práv a současně povinností
směrem k Obecnímu úřadu Vitín.
Jiţ nově zvolená starostka obce paní Jitka Havlová pak informovala o zvýšení
částky odváděné městysu Ševětín za ţáky ZŠ, kteří dojíţdějí od nás z Vitína.
Nutno podotknout, netýká se to pouze Vitína, stejně na tom jsou i okolní obce.
6.
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při posledních svobodných volbách v červnu 1938 byla zvolena obecní
rada se starostou Fr. Vorlíčkem č.p. 59. V říjnu 1943 bylo obecní
zastupitelstvo zrušeno a jmenována okresním úřadem správní komise
v roce 1943 se ve Vitíně narodilo 22 dětí (tento počet nebyl dosud
překonán….)
10.3. téhoţ roku na udání nějakým přívrţencem Němců přijela do obce
kriminální policie, kterou vedli němečtí důstojník, komisař a několik
protektorátních četníků. Důvodem byly údajné „utajované zásoby“,
majetek tří uvězněných osob byl německými úřady zabaven
v listopadu 1944 byla dokončena vodní nádrţ tzv. „Bazéna“ za vydatné
pracovní i finanční pomoci vitínských občanů
během druhé světové války bylo do Německa a zemí Němci
okupovaných totálně nasazeno na práci 18 občanů Vitína
v prvních květnových dnech roku 1945 při osvobozování od nacismu byl
ustaven v obci „revoluční národní výbor“ s předsedou št. kpt. Jar.
Boukalem č. p.1, členy Vl. Švecem č. p. 103, K. Trachtou č.p. 78 aj.
Bambulem č. p. 21. Koncem května proběhly řádně obecní volby a
předsedou byl zvolen Vl. Švec, v obecní radě byli zastoupeni komunisté,
sociální demokraté, národní socialisté a lidová strana
ve 2. polovině roku 1945 přesídlilo z Vitína převáţně do pohraničí
99 občanů
krátce po osvobození v červnu došlo k odhalení pamětní desky
obětem nacismu u památníku obětí válek ( s jejich jmény lze se seznámit
a památku uctít u památníku, který odborně zrestauroval V. Zeman č.p.
43)
Potěšila nás účast nových závodníků - Winter Jiří
v červnu 1946 se konala slavnost svěcení nového zvonu v obci,
původní zvon byl za protektorátu zabaven pro válečné účely
Martina
k 31. 12. 1946Vítězka
ve Vitíně
ţilo 509Starczevská
osob
v roce 1947 byl zřízený obecní rozhlas a zahájeny práce na obecní
kanalizaci, po katastrofální zimě následovalo zničující sucho, které
postihlo nejen Vitín, ale celou republiku
po „únoru 1948“ i ve Vitíně byl ustanoven tzv. „akční výbor“
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Obecní úřad - úklid dětského hřiště a jiné radosti …
Na den přesně jako v loni, tedy 17. listopadu, jsme jako zastupitelstvo
obecního úřadu Vitín, opět po roce svolali brigádu, směřovanou
převáţně na úklid obecních ploch. Kromě nutného zazimování nového
dětského hřiště a úklidu autobusových zastávek, jsme povaţovali za dost
důleţité zlikvidovat „černou skládku “, kterou kdosi zaloţil na konci
polní cesty, která míjí bývalý dráţní domek v jiţní části obce a o jejímţ
vzniku vím asi tak měsíc díky procházce v těchto místech.
V 9 hodin ráno jsme za účasti paní starostky Jitky Havlové,
místostarosty Pepy Vaňka a dalších tří zastupitelů (Jára, L.Joza., Zeman)
začali s úklidem letos zbudovaného a přes léto hojně vyuţívaného,
dětského koutku. Jeho úklid dostala na „starost“ paní starostka s rodiči,
jejichţ děti koutek vyuţívají. Později si za svůj úkol vzaly i dokonalý
úklid prostoru kolem asfaltového hřiště od spadaného listí. Velikou
pomocí byla i tentokrát mechanizace, přesněji řečeno auto s károu. Ale
co by bylo auto nebýt jeho řidiče Zdeňka Jozy, který jezdil, jezdil a
jezdil a pomáhal tak odváţet shrabané listí na skládku u bývalého
kravína. I díky jemu jsme uklidili zmiňovaný odpad za „Havlákem“ a
odvezli i snad zapomenutý nepořádek ze zastávky „Vitín-zadní
díly“.(Čekajícím na autobus to v zimě určitě přijde vhod). A jelikoţ
bylo i dost nás tzv. „sportovců“, došlo na úklid listí z tenisového kurtu.
Díky novému dřevěnému přístřešku, o kterém jste jiţ četli nebo budete
číst v jiném článku, konečně taky máme kam uklidit na zimu fotbalové
branky a ostatní věci určené na údrţbu areálu.
Oficiálně ţádnou brigádu OÚ v roce 2010 předem neplánoval, přesto
se našlo několik obětavých rodičů, kteří vyslyšeli hlášení obecního
rozhlasu, respektive paní starostky a ve smluvený čas byli na místě.
Ranní mlha a pravé podzimní sychravé počasí, nebylo skutečně
optimálním lákadlem na brigádu. Moţná byl termín vyhlášen na poslední
chvíli a byl to důvod relativně nízké účasti. Nevím. V kaţdém případě
budeme doufat, ţe příště se nás sejde na brigádě organizované obecním
úřadem určitě o něco víc. Poměrně vysoká volební účast v podzimních
volbách ukázala, ţe obyvatelům ve Vitíně osud obce aţ tak lhostejný
není. A to je pro nás i obec samotnou jen dobře. Děkujeme všem !

Městys Ševětín zdůvodňuje navýšení částky investicemi do
rekonstrukce ZŠ a téţ zvýšenými výdaji na výuku jednoho ţáka. Tato
částka je jiţ srovnatelná s platbou obce Vitín za školáky dojíţdějícími
doMměstys
škol v Č. Budějovicích.
Pozitivní zprávou pak bylo, ţe cena vody na rok 2011 by měla zůstat
stejná. Navíc nájemce ČEVAK přislíbil takřka dvojnásobnou částku pro
obec za nájemné oproti roku 2010.
Druhé jednání zastupitelstva dne 29. 11. 2010
Hlavním bodem programu bylo seznámit zastupitele obce s nutnými
rozpočtovými změnami, které bylo potřeba do konce roku schválit.
Došlo sice k částečnému navýšení příjmů obce (prodej dřeva, nájemné,
dotace na volby, daně prav. osob), ale současně narostly některé výdaje
spojené s činností obce. Došlo k vyčíslení částky, která byla vloţena do
stavby technického zázemí TJ Sokol Vitín (dřevěný přístřešek ve
sportovním areálu). Stavba, která čítá betonovou základovou desku,
kompletní tesařskou práci včetně dřeva, střešní krytinu včetně pokládky,
klempířské prvky s montáţí a ostatní potřebný materiál, vyšla na zhruba
84 tis.Kč. Pokud se jedná o výši ceny, napadá mě při pohledu na
nabízené hotové dřevostavby u Hobbymarketů jediné. Stavba je nutností
a cena je velice dobrá!
Dalším bodem byla příprava Vitínského zpravodaje č. 1, který právě
čtete. S koncem volebního období došlo i ke změně redakční rady,
jejímiţ členy se stala Jitka Havlová, Romana Tomandlová, Josef Vaněk
a Petr Zeman. Za sebe mohu říci, ţe se budu snaţit dostat do dalších
čísel zpravodaje více informací o činnosti zastupitelstva a jeho členů.
Své slovo bude mít vţdy starostka obce a předsedové výborů, aby mohli
informovat o své činnosti a plánech do budoucna. Je to zpravodaj, který
vydává obecní úřad a tomu by měl odpovídat v budoucnosti i jeho
většinový obsah. Další čísla ukáţí, jak se mi to podařilo…
P. Zeman

OÚ Vitín
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Sokol Vitín – oddíl rekreačního sportu
Poslední smeč aneb 1. maškarní tenis
Volný sváteční den 28. října, byl po výpadku jednoho turnaje v září,
opět věnován tenisovému turnaji na „vitínské antuce“. Pozdní termín
v kalendáři s sebou sice přinesl riziko špatného počasí, ale nakonec
nám naštěstí vše parádně vyšlo. Poslední letošní turnaj byl po delší
době opět společný pro „dámy i pány“. Jako bonus byl zvolen
jakýkoliv převlek, maska, paruka či veselý doplněk. Trochu obavu
jsem měl pouze z dostatečné účasti. Tentokrát to znamenalo nejenom
přijít, ale ještě pro svou účast něco udělat. Jak se v den „D“ ukázalo,
moje obavy byly zbytečné a jak počet hrajících, tak jejich perfektní
připravenost, předčila má největší očekávání!! Začátek akce byl
stanoven preventivně na jednu hodinu po poledni. Po nezbytném
losování dvojic, které si tentokrát vzal na starosti Drahoš K., pár
stíţnostech na nespravedlnost ze strany hůře vylosovaných
ambiciózních jedinců, nic nebránilo v zahájení „sranda-akce“.
Podzimní slunce sice nestačilo antukový povrch dostatečně připravit
(vysušit), ale při opatrnější hře neţ jindy to celkem šlo. I tak se co
chvíli někdo z hrajících poroučel s výkřikem k zemi. Nutno dodat,
nebylo to vysílením! Postiţení jedinci tak měli moţnost poznat, co
dokáţe mokrá antuka ve spojení se zemskou přitaţlivostí. První
souboje jiţ daly tušit, ţe se to tentokrát opět protáhne a dojde na
umělé osvětlení. Při sedmi dvojicích se tak jednalo o 21 zápasů! Set
byl sice zkrácen na čtyři gamy, ale i tak se při průměrné délce
jednoho zápasu 20 minut, jednalo o cca 7 hodin sportu! Všichni
účastníci vydrţeli aţ do samého konce, někteří i déle. Nikdo se
nezranil a tak si myslím, ţe se nápad s maškarním tenisem stal
příjemným zpestřením svátečního dne. Pochvala pro všechny, co
vzali název „maškarní“ váţně a dokázali odehrát celý turnaj
v přestrojení! Foto str. 16
Poprvé došlo i k prezentaci naší obce Vitín na webu České televize
(Čt24) v sekci Digináves.
Petr Zeman
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Adventní zdobení vánočního stromu
V neděli 28. listopadu se ve Vitíně uskutečnil jiţ druhý ročník
společného zdobení vánočního stromu. Na druhý pokus se konečně
podařilo strom, který letos obci darovala rodina Schönbeků,
bezpečně postavit na jiţ klasické místo v zatáčce před OÚ. Nejprve
to měla být pouze „špička“ smrku, ale jak se později ukázalo, kvůli
velikosti stromu jsme o pomoc museli poţádat pana Jaroslava
Sýkoru s technikou. Jinak neţ jeřábem by se totiţ letošní smrk určitě
postavit nepodařilo. Další partě pak jiţ stačilo v neděli odpoledne
instalovat a zprovoznit vánoční osvětlení. Začátek akce byl stanoven
na 16. hodinu. Připravený stůl se okamţitě začal plnit mnoţstvím
sladkých i slaných dobrot, okolí provoněl připravený punč, čaj a jiné
tzv. zahřívací nápoje. Hudební produkce s vánočními koledami pak
uţ jen dotvářela tu pravou adventní atmosféru. Úderem čtvrté se
prostor kolem stromu (letos je to opravdu strom, stromek se bojím
pouţít …) velmi slušně zaplnil, jak dětmi s rodiči, tak i řadou
dospělých, kteří se přišli letos třeba jen podívat. Skutečně to není
myšleno jako akce pouze pro menší děti, i kdyţ hrají jednu
z hlavních rolí. Důleţitým úkolem dětí a případně i jejich rodičů,
bylo připravit si vánočně zabalený dárek, který si mohli na společný
vánoční strom zavěsit. Letos počet dárků opravdu skoro odpovídá
počtu dětí v obci!! Radost z povedené akce měla nejenom paní
starostka, která zúčastněné přivítala, ale i všichni ostatní, co se
jakkoliv na zdárném průběhu podíleli. Záměrně jsme posunuli
začátek na pozdější dobu oproti loňské 14:00 hod., aby vánoční
osvětlení lépe vyznělo, ale současně nám nejmenší děti u stromečku
neusínaly. Snad se to povedlo a bude důvod u této tradice zdobení
i v dalších letech pokračovat.
OÚ Vitín děkuje všem, co pomohli s přípravou, všem co napekli,
uvařili a hlavně přišli!
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