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Vážení spoluobčané,

Informace pro občany

naše země se dostala do složité situace v boji proti nemoci COVID19. Poprvé v novodobé historii prožíváme složité období – nouzový
stav ČR. Vláda ČR vydává jedno nařízení za druhým, aby snížila nebezpečí nákazy obyvatel ČR. Zavřely se školy, hospůdky, obchody
– krom potravin, lékáren, drogerií a galanterií. Omezily se úřední
hodiny na úřadech, na poštách i u lékařů . Byl omezen pohyb osob
na veřejnosti , krom cesty do práce, na nákup potravin a potřebného zboží, cesty za rodinou a to s podmínkou nošení roušek.
Tato krizová opatření se samozřejmě týkají i naší obce, našich obyvatel. Postupně přijímáme i my tato nařízení a s nimi musíme žít. I
u nás jsme uzavřeli hospůdku „Na hřišti“ , uzavřeli jsme knihovnu,
omezili jsme úřední hodiny na obecním úřadě, děti přestaly chodit
do škol , uzavřely se postupně i mateřské školy, kam dáváte vaše
děti. Jedinou dobrou zprávou je to, že začal opět fungovat náš
místní obchod potravin. Je to záruka pro občany v této době
k nezaplacení.
Roušky pro naše občany (alespoň pro ty nejrizikovější) nebylo
možno nikde koupit, chyběly jak ve zdravotnictví, domovech
důchodců, sociálních službách a nedostává se jich i nyní . Začala
jsem tedy roušky pro naše nejstarší občany šít doma. Zvedla se
mezi námi občany nevídaná solidarita a za dva dny jsem měla další
nabídky šití roušek pro naše občany . Mohla jsem tak rozdat všem
spoluobčanům od věku 60 let výše. Ostatní mají možnost se
nahlásit na obecní úřad, roušky šité ještě máme. Velmi děkuji za
pomoc paní G.Pišanové, M. Lívanské, M. Vitáskové, J. Partlové,
Suchomelové, Bínové a S. Bradáčové.

Úřední hodiny OÚ Vitín pro veřejnost
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.
V době nouzového stavu ČR jsou úřední hodiny pro veřejnost pouze:
pondělí: od 14:00 do 15:00 hod. a středa: od 17:00 do 18:00 hod.
Obecní knihovna a internet - otevřeno vždy v pondělí od 17:00 do 19:00 hod.
Obecní knihovna dočasně uzavřena.
Email adresa na obecní úřad
obec.vitin@volny.cz
Internetové stránky obce
www.vitin.cz

Otevírací doba místního obchodu potravin:
pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle: od 6:30 – 19:00 hod.
Otevírací doba sběrného dvora v Ševětíně:
středa: od 15:00 – 18:00 hod. - sběrný dvůr dočasně uzavřen
sobota: od 9:00 - 12:00 hod. - sběrný dvůr dočasně uzavřen
Životní jubilea našich spoluobčanů:
Narozeniny oslaví v měsíci dubnu 2020 pan Josef Paur (77), paní Jana
Měšťanová (71) a pan Milan Vejda (73). V měsíci květnu mezi oslavence
patří paní Marie Pikousová (79), paní Marie Holická (71) a pan Pavel
Petřík (71). V červnu oslaví své narozeniny pan Josef Partl (77), paní
Božena Zemanová (72), pan Josef Šilhan (72) a pan Jiří Kubeš (71).
Dovolujeme si touto cestou jménem Zastupitelstva a obecního úřadu Vitín
popřát hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody do dalších let.
Různé.
Vážení spoluobčané, pokud máte zájem přispět článkem do dalšího čísla
„Vitínského zpravodaje“, prosíme, zašlete příspěvky na adresu
obec.vitin@volny.cz a nebo je můžete předat osobně na obecní úřad. Rádi
zveřejníme Vaše návrhy, komentáře či připomínky v následujících číslech
Vitínského zpravodaje.
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hledali různé možnosti přivýdělku, třeba spoluprací se silničními lupiči, ať už
formou přechovávání kradeného zboží nebo samotných lapků, ale také donášením informací o blížících se kupcích. Matěj Lovil vypověděl, že s ním na Libochové stál Mikuláš Zubatý a špehýř Bareš z Chotýčan, který vozy z Budějovic
vyšpehoval. Podle Lovila zůstalo z jednoho z prvních „vzatků“ nerozděleno půl
strychu pepře, který byl ukryt u Matěje ve Strakonicích. Další dopadení lapkové
vypověděli, že si někteří kupci ukrývali stříbro do peřin a hrnců. Loupeny byly
tehdy kmenty, barchany a rozličné kramářské věci. Vzácného pepře se jim prý
podařilo ukořistit na náklad koně a spolu s ukradeným voskem ho prodali židovi
Barochovi do Týna. Z výpovědi jistého lapky, který byl bývalým poddaným pana
Markvarta se dovídáme, že se na Libochové stránce účastnil tří přepadů s Boubínským, Lovilem, Benešem Žibřidů, Mikulášem z Němčic, Janem mlynářem,
Kopýtkem ševcem z Tábora a Mikulášem Vlkou. Prozradil i jaký byl jeho podíl z
loupeží. Z prvního přepadení dostal dvě kopy grošů, z druhého dvě sukně a z
třetího, během kterého přepadli kupce vezoucí náklad srpů, dostal šest svazků
srpů.
oVelká Lovilova skupina loupežníků byla sice rychle rozprášena, ale přeživší
lapkové utvořili novou tlupu vedenou již od roku 1538 Benešem Žibřidem a
Jankem Bezuchým. Dalšími členy byli Jan Cihla z Chvalešovic (později sťat u
Vodňan), Buzek z Kalenic, Holý z Lomnice a dokonce i duchovní osoba – kněz
Prokop z Bílé Hůrky, který lupičům nosil do lesa jídlo a u něhož na faře se rozdělovala kořist. Někdy se účastnil i samotných loupežných akcí. Kněžský stav ho
ale nezachránil před smutným koncem v táborské mučírně. Kromě toho byl s
Žibřidovou skupinou spojen i příslušník drobné šlechty – pan Léva Malovec z
Libějovic – příbuzný slavného Zdeňka Malovce z Chýnova, který vedl drobnou
loupeživou válku proti královským městům v jižních Čechách a disponoval až
400 lapky. Zdeňkovi lumpové přepadali na Libochové již roku 1520. Při „bituňku“, kterého se účastnil Malovec z Libějovic roku 1538, obdržel každý jako díl
kořisti devět liber pepře, ale kněz Prokop dostal jen dvě libry a něco barchánu.
Dopadený Jan Cihla při mučení ve Vodňanech prozradil, že Beneš Žibřid se
ukrývá u Tlaška v Milenovicích. Právě s touto tlupou spolupracovalo asi nejvíce
poddaných hlubockého panství a doslova se tak jednalo o organizovaný zločin.
Nejvíce jich při mučení vyzradil Vít Turek z Radkovic. Jmenoval na 30 aktivních a
ještě více pasivních pomocníků, kteří špehovali, nadháněli, přechovávali zboží a
i Hosína, Hrdějovic a Munic.
zraněné lapky. Nejvíce jich bylo z Chotýčan,
Pokračování příště…

Jan Ciglbauer
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Obecní úřad Vitín nabídl starším občanům, nebo těm, kteří by se
časem dostali do karantény, obstarávání nákupů, léků apod. Zatím se
nikdo o tuto službu nepřihlásil, nabídka však stále platí. Ale i s touto
službou jsem obdržela od našich občanů nabídky pomoci např.
Stoklasovi, Hejzlarovi.
Velmi si vážím toho, že nevyprchala mezi našimi občany solidarita,
snaha pomoci jeden druhému. Je to něco, co jsme v poslední
uspěchané době nevnímali a mile nás překvapilo.
V tomto březnovém čísle zpravodaje nenajdete zatím žádné pozvání
na akce pravidelně pořádané obecním úřadem, ani akce pořádané TJ
Sokol Vitín. (Velikonoce, Májka, Čarodějnice, Den matek, Dětský den,
Muzejní noc č. 3….) Zatím není ukončen vládou vyhlášený nouzový
stav ČR a vracení se k normálu bude probíhat pomalu a postupně .
Na akce , kde se budou lidé shromažďovat si počkáme jistě do léta.
Vážení spoluobčané, věřím, že společně dodržováním nařízení vlády
ČR, tuto nelehkou dobu přečkáme ve zdraví a že se nám podaří
nemoc COVID-19 porazit. Nepropadejte panice, udržujte si svou
psychickou kondici a snažte se i v této krizové situaci najít něco
positivního, něco, co ulehčí tuto dobu přečkat .
Jitka Havlová – starostka obce
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Čas k zamyšlení

Loupežníci na Libochovce

Během posledního měsíce se na celém světě stalo snad nejvíce
skloňovaným slovem slovo koronavirus. Bohužel nejde jen o slovo, jde
o fakt v podobě viru, který se velice dobře šíří v lidské populaci napříč
kontinenty.
Každodenně jsme ze všech stran informováni o boji, následcích,
opatřeních a prevenci proti tomuto nežádoucímu společníkovi.
Někteří se s ním dříve či později střetneme přímo, jiní ho vnímáme
v souvislosti s našimi blízkými i širším okolím. Měli bychom ho
respektovat, zároveň se ho však nebát! Je třeba se mu postavit svou
energií a pozitivním myšlením, vymezit mu co nejmenší prostor a tak
ho snáze porazit. Věřme, že společně svými možnostmi, pomocí,
laskavostí a ohleduplností, hlavně vůči starším a oslabeným lidem
v našem okolí, v boji s tímto virem přispějeme k jeho brzkému
potlačení.
Ze dne na den se změnil běžný život kolem nás a postupně se mění
celý svět. Život na Zemi spadl do jakéhosi nouzového režimu, soukolí
ekonomik skřípe, nastavená rychlost trendů se najednou zpomalila,
lidstvo je nuceno se samo před sebou do jisté míry izolovat. V tomto
režimu je ten správný čas, aby se každý zamyslel a sám v sobě si
srovnal priority života. Aby se zamyslel nad tím, co je pro obyčejný
život nejpotřebnější a jak se pomalu převažují misky vah z rovnováhy
na stranu potřeb a bezohlednosti civilizace vůči možnostem planety.
Svět už asi nikdy nebude takový jako býval. Jaká bude jeho nová tvář,
záleží na nás všech. Máme však moc dobře vykročeno. Vzájemná
pomoc, láska, selský rozum, táhnutí za jeden provaz - tyhle lidské
přednosti, které nyní hromadně fungují, byly snad dlouhá léta
potlačovány a staly se vzácností. Nepřestaňme si býti vzácnými a
ukažme, co všechno společně umíme a dokážeme.
Petr Vaněk
4.

2. díl
pV některých případech dokonce docházelo k úmyslnému mrzačení oloupených kupců, zvláště pokud se pokusili klást odpor. Na mučidlech lotrové
přiznali, že své oběti nejčastěji utloukli kyji nebo ubodali oštípy. Je s podivem, že se tak dlouhou dobu vrchnost (především Budějovice) nerozhoupala k žádnému radikálnímu zákroku proti Malostranskému. Teprve když si
vůdce tlupy s deseti svými pomocníky troufl i na budějovické posly vezoucí
do Prahy truhlu s královskou berní, došla konečně vůdcům města trpělivost. Krátce nato byla celá tlupa pochytána. Vyznání Vaňka Sladkého: „Když
páni Budějovští nesli berni králi a jeli, tu sme na ně stáli na Libochově
stránce. Tu na ně vedl Janek Malostranskej, švec; a při byl Slúžený a Jan
Vlasatý a Sláma s pacholkem, myslivec páně Kavků a Černej a Koloveckej
Jan z Písku, kloboučník Holej, Marštalíř.“ Osud dopadených loupežníků byl
strašný. Po mučení byla většina z nich popravena lámáním kolem nebo
vstrčeníminairožeň.
nKrátce po rozprášení Malostranského bandy se na Libochovce objevila
další skupina, podstatně menší. Tvořili jí čtyři „silniční lupiči“: Matouš Zemek, Filip Holý, Jan Podlahů (všichni z Lomnice nad Lužnicí) a syn jistého
Kaplíkáře ze Soběslavi. Kromě Libochovky loupili i v bezprostředním okolí
Budějovic. Všichni čtyři nakonec také skončili na táborském popravišti. Ze
záznamů se dovídáme, že například roku 1538 vzali na Libochové jistému
kupci z Budějovic dvě kopy českých grošů. Ve stejném roce byl sťat v Hostouni jistý Toušek, který se také doznal k loupení v Libochové strouze s
Janem Podlahů z Lomnice, Brožem z Maršova a kovářem Drábkem s dvěma
pacholky. Na mučení doznal: „…že brali na Libochové stránce dobře i zle a
byloijichisedm.“
oDalší skupina lupičů působila na Libochovce jen krátce v roce 1538. Již
toho roku byl dopaden její vůdce Adam a sťat v Bechyni. Doznal například,
že na Libochové ukradl Michalovi z Nestanic 70 bílých grošů. Adamovi loupežníci se pak přidali k vůbec největší loupežné tlupě, čítající v jednu chvíli
více než 50 lapků. Tuto rotu lupičů vedl Matěj Lovil z Jaroslavic, který byl
ale také již roku 1538 dopaden, mučen v Třeboni a nakonec odpraven. V
souvislosti s jeho obří skupinou se poprvé objevují jména obyvatel Chotýčan, zapojených do loupení na Libochové. Chotýčany tehdy byly převážně
uhlířskou vesnicí a lid zde tak byl poměrně chudý. Není divu, že si někteří
.
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Důležité informace a kontakty

Milé hospodyňky,
pro lepší myšlenky v této době, jsem pro vás vypsala několik
praktických rad z Lidového kalendáře z roku 1957, který jsem
nalezla na půdě našeho domu. Mnohými těmito radami se řídíme
dodnes.
Měděné nádobí vyčistíme kouskem citronu, namočeným do soli.
Potom omyjeme vlažnou vodou a vyleštíme měkkým suchým
hadrem.
Železné a měděné nádobí nikdy nepoužíváme při vaření brambor,
zeleniny a ovoce.
Skvrny od červeného vína na barevných ubrusech odstraníme
horkým mlékem, nebo citronovou šťávou.
Aby omastek při smažení nestříkal, přidáme trochu jemné soli.
Mladou zeleninu neškrábeme nožem, ale očistíme ji ve vodě
kartáčkem, protože pod slupkou se nachází mnoho ochranných
látek.
Těstoviny uchováme nejlépe ve sklenicích, protože v pytlíku se
k nim často dostane moučný mol.
Kyselé omáčky, zelí apod. nikdy nevaříme v hliníkovém nádobí.
Při vaření rýže přidáme trochu citronové šťávy, rýže zůstane bílá a
nespeče se.
Čerstvé pečivo, které chceme uchovat na druhý den, nikdy
necukrujeme, protože vlhne.
Luštěniny nikdy nevaříme ve vodě, ve které byly předem
namočeny, ani nesolíme a nepřidáváme jedlou sodu.
Při přípravě hub nedáváme příliš mnoho omastku, neboť houby
samy o sobě jsou těžko stravitelné.
Vejce s prasklou skořápkou nevyteče, jestliže ho uvaříme ve
slané vodě.
Citron před rozříznutím ponoříme do vařící vody, zvýší se tím jeho
aroma.
Přesolenou omáčku napravíme, když v ní uvaříme syrový
brambor, pak přidáme špetku soli a několik kapek citronové šťávy.
Tento kalendář obsahuje i různé recepty. Nejprve je vyzkouším a
pak příležitostně zveřejním.
Jitka Havlová
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V souvislosti s opatřeními a nouzovým stavem ČR dochází i k nepříjemnostem
v oblasti zaměstnanosti, jak u osob v zaměstnaneckém poměru, tak u OSVČ. Pokud někdo potřebuje pomoc či radu, vše potřebné a aktuální nalezne na portálu
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR: https://www.mpsv.cz/
Pokud by došlo k tomu, že díky této situaci někdo ztratí možnost výdělku a o
práci byť jen sezónní má zájem, kontaktujte zemědělské či lesnické firmy v okolí.
Například: LČR, s.p. – LS Hluboká nad Vltavou, Agroprofit, spol. s r.o. Chotýčany,
Farma Vlkov s.r.o. apod…

Telefonní kontakty a emailové adresy
- Krajská hygienická stanice JK tel. 736 514 386 nebo tel. 731 428 577
- Celostátní nonstop infolinku tel. 724 810 106 nebo tel. 725 191 367
- Celostátní informační linka pro občany v souvislosti s koronavirem tel. 1212
- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře
- Magistrátem města ČB byly zřízeny následující krizové linky:
Linka sociální pomoci tel. 702 168 593 pro seniory
Linka pomoci a materiálního zabezpečení pro seniory tel. 722 233 500
Linka obecných informací tel. 727 953 227 pro občany
Linka psychosociální pomoci zajišťovaná ve spolupráci s Českým červeným křížem České Budějovice. Pokud bude někdo potřebovat psychickou podporu
v podobě rozhovoru po telefonu, může volat linku tel. 702 011 237 v pracovní
dny od pondělí do pátku vždy od 9 do 12 hod. mmmmmmmmmmmmmmmmm- Jihočeský kraj zřídil Bezplatnou linku seniorů: tel. 800 203 210. V provozu funguje 7 dní v týdnu, prozatím vždy od 8 do 17 hod. hmmmmmmmmmmmm- - Jihočeský kraj zřídil speciální webovou stránku, kde lidé najdou odpovědi na
nejčastějšíodotazyosouvisejícíos nákazouokoronavirem:
https://covid.kraj-jihocesky.cz/
V rámci s preventivními opatřeními zavedenými kvůli nebezpečí šíření koronaviru
na území České republiky hygienici žádají obyvatele, aby krizové telefonní linky
využívali pouze pro nezbytné zdravotní informace a jako zdroj odpovědí na dotazyoobecnéhoocharakteruopoužilionapříkladoemailovouoadresu:
koronavirus@khscb.cz nebo web www.koronavirus.mzcr.cz, či výše uvedené
novéostránkyoJihočeskéhookraje.
P.V.
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Tříkrálová sbírka
hh
Stejně jako tomu bylo v uplynulých 20 ti letech, tak i letos pořádala
Českobudějovická diecéze Tříkrálovou sbírku. V tomto roce prvně
diecéze oslovila i občanku Vitína, zda by se nepostarala o Tříkrálovou sbírku u nás ve vsi. Ta společně s koledníky oděnými v tříkrálový
šat a vybavenými hudebními nástroji obcházela naše příbytky, rozdávala radost svou přítomností i zpěvem koledníků „My tři králové

Pevně věřím, že ač letošní rok Tříkrálové sbírky byl prvním, rozhodně
ne posledním, kdy před našimi dveřmi zazněly libé tóny „My tři králové
jdeme k vám, štěstí, zdraví vynčujem vám……“

jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka…“. Koledníci požehnali domům nápi-

sem na dveře písmeny K+M+B+ 2020. Nejsou to ale počáteční písmena jmen Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, ale
zkratka latinského Christus mansionem benedicat – Bůh žehnej tomuto domu. Tři křížky za písmeny nejsou znaménky plus, ale symbolizují Nejsvětější Trojici pro ně – Otce, Syna a Ducha svatého.
Tříkrálové křížky jako formule požehnání měly moc ochránit hospodářství proti zlým kouzlům, neštěstím a pohromám.
Českobudějovická diecéze hlásí rekordní výsledek v pořadí 20.
Tříkrálové sbírky. Snažení králů přineslo nebývalé ovoce. Do měst a
obcí se vydalo přes 5 tisíc koledníků, kteří vybrali do 1 832 kasiček
rekordních, téměř 8,5 miliónu korun. Můžeme se radovat, že díky
iniciativě koledníků jsme i my ve Vitíně přispěli bez mála osmi tisíci
korunami. 65% výtěžku půjde přímo na služby Městské charity České Budějovice, která se snaží ulehčit život seniorům, umírajícím i
zdravotně postiženým.
Děkuji vám všem, kteří jste se Tříkrálové sbírky zúčastnili, jak finančním obnosem, tak i účastí samotnou. Velký dík patří koledníkům, jenž po Vitíně ušli dlouhou cestu, na jejímž konci je čekala radost ze smysluplně odvedené práce pro dobro věci.

Mějme na paměti, že Tříkrálová sbírka je příležitostí k živé účasti na
pomoci bližním, ale také k utužování mezilidských vztahů. Současně
dává prostor k naslouchání dárcům, kde a komu by se mohlo pomoci
příště. Svým koledováním otevírá srdce a umožňuje lidem, aby udělali
něco pro potřebné ve svém okolí.
Ještě jednou děkujeme vám, koledníčkům z Vitína, a těšíme se na vás
v příštím roce.
Tomandlová Romana
7.
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