Životní jubilea našich spoluobčanů.
V měsíci červenci má své narozeniny paní
Miluše Dvořáková ( 82 let), paní Růžena Járová
( 77 let ) a paní Jana Řehořová ( 75 let).
Své 74. narozeniny pak v srpnu oslaví pan
Jan Vaněk.
Měsíc září je měsícem, kdy narozeniny bude
slavit paní Pavla Přibylová ( 86 let) a pan Josef
Vaněk st. ( 76 let).
Dovolujeme si všem touto cestou jménem
Zastupitelstva obecního úřadu Vitín popřát
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody
do dalších let.

Vitínský zpravodaj – vychází 4 krát ročně
číslo - vydáno 25.6.2012 ve Vitíně v nákladu
140 výtisků.
vydává Obecní úřad Vitín, Vitín 75, IČ 00 581 925
registrační číslo: MK ČR E 14233
redakční rada: J.Havlová, P.Zeman,
R.Tomandlová, J. Vaněk
12.

Číslo 7 - červen 2012

„DEN MATEK 2012“
V neděli dne 13.5.2012 probíhalo od 14.00 hodin
setkání maminek v hospůdce „ Na hřišti“ .
V letošním roce jsme zvolili jiný druh hudební
produkce – hrála nám místní kapela zatím s názvem
„NIJAK“. Není v naší obci neznámá. Mnohokrát již
pobavila například při akcích TJ Sokol.
Snaha o účast maminek mladších se přece jen
podařila. Na jedné straně se bavily maminky starších
ročníků, na druhé straně mladších. I když každá strana
řešila jiné problémy, společně si pak na parketě
zatancovaly a zazpívaly známé písničky. Nechtělo se
jít domů ani když hudba dohrála a tak paní Jitka
Jozová řešila hudbu jinak. Střídavě pouštěla jak
lidové písničky, tak modernější. Všechny maminky,
které do těchto pozdních hodin vydržely, byly
spokojeny. Na tomto setkání nechybělo občerstvení,
pití , ani dobrá nálada.
Již nyní se těšíme na setkání v příštím roce. Určitě
opět nebude chybět nějaké překvapení v programu.

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.
každou první sobotu v měsíci : od 9:00 do 12:00 hod.
Obecní knihovna a internet - otevřeno vždy v pondělí od
17:00 do 19:00 hod.
E-mailová adresa na obecní úřad obec.vitin@volny.cz
Nové internetové stránky
www.vitin.cz
Využijte možnosti přispívat do diskuze a dostávat zprávy přímo
na Vaši domácí e-mailovou adresu.
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.
Různé.
Vážení 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 můžete předat osobně na
obecní úřad do 31.8. roku 2012. Rádi zveřejníme Vaše návrhy, komentáře či
připomínky v následujících číslech našeho zpravodaje.

J.H.
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POZVÁNKA
Jménem Zastupitelstva obce Vitín srdečně
zveme všechny starší občany v důchodovém
věku ( taktéž invalidní občany) obce Vitín na
příjemné posezení v naší hospůdce „ Na hřišti“
dne 23. září 2012 (v neděli) ve 14.00 hodin.
Zveme samozřejmě i ty, kteří s námi v obci žijí,
avšak nejsou obyvatelé obce.
Je pro Vás zajištěno pohoštění, k poslechu i
tanci Vám bude hrát „ PROT-STUDIO“
(Varhany-Harmonika-Heligonka)
Přijďte si popovídat, zazpívat a zavzpomínat !
Přineste dobrou náladu!
TĚŠÍME SE NA VÁS !!
Za Zastupitelstvo obce Vitín
Jitka Havlová, Romana Tomandlová

10.
3.

DĚTSKÝ DEN 2012
Oslava MDD „Dětský den“ v naší obci Vitín
nemůže ani jeden rok chybět. Také v letošním roce
jsme připravili pro děti zajímavé soutěže.
Hned ráno jsme začali soutěžÍ v rybolovu na
rybníku Havlák. Této soutěže se zúčastnilo 37 dětí.
Odpoledne jsme pak pokračovali soutěžemi
v různých disciplinách na hřišti. Děti si zaházely do
malého otvoru v krabici, do stojanů s otvory, koulely
míčky k čáře, starší děti si mohly zastřílet ze
vzduchovky. Tento rok měly k dispozici dvě hnízda,
protože tuto disciplinu mají děti rády. Největším
zážitkem letošního dětského dne byla hra s krabicemi.
Posloužily jako slalomové branky při běhu, jako
překážky v přeskoku a nakonec se z nich staly kvádry
sloužící ke stavění zdí. Soutěžili tatínkové s
maminkami, kluci s děvčaty a než se stačily všechny
děti vystřídat, byla postavena zeď několikrát. Nejvíce
děti však bavilo tyto zdi bourat a při tom se válet v
krabicích. Nechyběla v letošním roce ani jednotka
Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje . To
byla teprve paráda ! Hlavně při stříkání hadicí, kde se
vystřídaly snad všechny děti. Kluci a děvčata si
zahráli na závěr i oblíbený fotbálek.
Děti během odpoledne měly k dispozici
občerstvení, zabezpečené jak formou sponzorských
darů, tak věnované obecním úřadem. (pití, ovoce atd.)
4.

TENISOVÝ TURNAJ VE ČTYŘHŘE MUŽŮ
Jednu květnovou sobotu si pro sebe vyhradil
druhý ročník turnaje mužů „ O putovní pohár
tenisového klubu“. Krásné počasí a optimální počet
zúčastněných dvojic, kde pouze loňský vítězný pár
znal své složení předem, slibovaly parádní tenisové
odpoledne. Dnes již můžeme všichni zúčastnění
potvrdit, že turnaj má stoupající úroveň ! Vítězem se
pro letošní rok stala dvojice Vašek Kyrian – Kamil
John a získali tak právo, aby jejich jména „ozdobila“
podstavec poháru …

P.Zeman
Vit
9.

Na závěr pak byly dětem předány tolik
očekávané odměny za jejich snahu a výkony.
Letošního dětského dne ve Vitíně se zúčastnilo
celkem 79 dětí a to nepočítáme malinké děti
v kočárcích …

Poděkování sponzorům letošního
dětského dne

HLEDÁNÍ POKLADU
První jarní akce pro děti, pojmenovaná tak trochu
tajemně „Hledání pokladu“ , splnila na 100% svůj cíl.
Dostat děti z „vyhřátých domovů“ ven do přírody, aby
tam mohly prokázat své dovednosti a šikovnost.
Šest stanovišť = šest více či méně obtížných úkolů,
jejichž obsah našel vždy ten ( či ta ) nejpozornější,
napsané na důmyslně ukrytých „pergamenech“. Jen
jeden mohl úkol přečíst, ale splnit jej musely všechny
děti. Postupně se tak děti dostaly až k úkolu
nejtěžšímu, tzn. najít poklad samotný !
I to se zdárně povedlo a každý z nálezců byl
„sladce“ odměněn.
8.8888
Za rodiče děkuji Evě a Danovi Chalupovým .
P.Zeman
8.

Za věnované finanční dary děkuje obecní úřad
manželům Šrámkovým z Prahy a panu Jaroslavu
Linhartovi z Vitína.
Za poskytnuté věcné dary děkujeme paní Jitce
Jozové, paní Haně Harazímové, paní Adéle
Sýkorové, paní Romaně Tomandlové, paní Aleně
Jozové, paní Romaně Linhartové, manželům
Stehlíkovým, manželům Dušákovým a panu
Vachovi.
O ozvučení celého odpoledního programu se
staral pan Jiří Novotný.
Chtěla bych poděkovat všem občanům, kteří
pomáhali u jednotlivých disciplin na hřišti.
Děkuji panu Petru Vaňkovi za organizaci
soutěží v rybolovu a všem dalším zastupitelům naší
obce, kteří s přípravou a průběhem dětského dne
pomáhali .
J.H.
5.5.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Obecní úřad Vitín organizuje zájezd na divadelní představení
Jihočeského divadla – DK Metropol v Českých Budějovicích
a to v měsíci září 2012 na muzikál „HELLO DOLLY „
( Jerry Herman a Michael Stewart )
Nejslavnější broadwayský hit zlatých let šedesátých poprvé
na prknech Jihočeského divadla!
Příběh o dohazovačce sňatků, která se zručností sobě vlastní
získá nakonec ženicha i sama pro sebe. Téměř třemi tisíci
reprízami „Dolly“ předčila na Broadway i dokonce slavnou
My fair lady. Muzikál podle hry Thortona
Wildera
Dohazovačka je zkrátka nesmrtelný.
Hudební nastudování Martin Peschík, režie Dagmar Hlubková.
Hrají: I. Hošpesová / M. Veselá, M. Veselý a další
Nahoře stavění zdi a dole „vodní“ radovánky …

Na představení bude zajištěn autobus . Každý účastník – občan
obce Vitín uhradí pouze polovinu hodnoty vstupenky. ( o jakou
částku se bude jednat sdělíme v měsíci srpnu)
Vstupenky bude nutno zaplatit do 31.8.2012.
Informace o přesném termínu a čase odjezdu autobusu budou
vyhlášeny místním rozhlasem a zveřejněny obvyklým
způsobem. Jak na úřední desce obce, tak i na internetových
stránkách obce.
Zájemci se mohou hlásit do 31.7.2012 a to na Obecním úřadě
ve Vitíně.
Věřím, že společná návštěva divadla se bude všem zúčastněným
líbit.
Jitka Havlová

6.
8.

7.

Mměstys

