Program akcí pořádaných OÚ Vitín a TJ Sokol Vitín
5.7. Chlapi sobě … 9.00 ( Havlák )
9.7. Fotbalový turnaj 13.00 ( sportovní areál TJ Sokol )
16.7. Tenis dvouhra muţi 13.00 ( TOP 8 v ţebříčku 2011)
23.7. Cyklovýlet 9.30 ( odjezd od Petříků )
30.7. Stolní tenis 13.00 ( asfaltové hřiště Tj Sokol)
6.8. Sportovní odpoledne 13.00 ( sportovní areál Tj Sokol )
13.8. Turnaj v malé kopané 13.00 ( sportovní areál TJ Sokol )
20.8. Výlet do Chýnovské jeskyně 9.00 ( bude upřesněno )
27.8. Cyklovýlet děti 13.00 ( od OÚ Vitín )
3.9. Výlet Šumava 2011 ( bude upřesněno )
17.9. Dětský turnaj v šipkách 15.00 ( hostinec „Na hřišti“ )
Změna programu vyhrazena.
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Číslo 3 - červen 2011

CO NOVÉHO V PROJEKTU NAŠEHO NÁVESNÍHO PROSTRANSTVÍ !

V minulém roce se nepodařilo dokončit veškeré úkony k tomu, aby
objekty kovárny byly ve vlastnictví obce Vitín. Dne 21.12.2010 jsme
v aukci ve Zdíkově na Šumavě vykupovali podíl p. Růţičky a po
zdárném příklepu tohoto podílu bylo přistoupeno ze strany Úřadu pro
zastupování státu k podepsání kupní smlouvy na podíl státu. Tato byla
zapsaná jako poslední díl na Katastrálním úřadě v Č. Budějovicích
s datem 24. 2. 2011. Od tohoto data jsou tyto objekty tj. kovárna a dům
vedle kovárny ve vlastnictví obce Vitín. Stodola, která také patří do
návesního prostranství je ve vlastnictví obce jiţ od roku 2007.
Ihned po připsání těchto objektů obci jsme podali ţádost o demolici
objektu domu č.p. 29 a stodoly bez č.p. na parcele st. 31 na Magistrát
města Č.B. odbor památkové péče. Bohuţel příslib pracovníka Ústavu
památkové péče v Českých Budějovicích z roku 2009 (coţ je jeden
z důleţitých podkladů pro Magistrát města Č.B., odbor památkové péče)
o kladném přístupu k demolici těchto jmenovaných objektů se změnil
v záporné stanovisko s tím, ţe objekty máme opravit, ţe jejich demolice
je narušením památkové zóny obce.(??) Po tomto stanovisku nám
nezbylo nic jiného, neţ stáhnout naši ţádost o demolici objektů a začít
jednat nejprve s Ústavem památkové péče v Č.Budějovicích. Po nových
statických posudcích, které jsme museli doloţit, bylo opětovně jednáno
s výsledkem kladným pro dům č.p. 29 na parcele st. 40 (tedy souhlas s
demolicí), ale zamítavé pro stodolu, kterou komise Ústavu památkové
péče v Č.Budějovicích neshledala jako ohroţující ţivoty lidí a neuznává
argumentaci ekonomické neefektivnosti a uvádí, ţe vyuţití objektu
pokládají za moţné a na daném místě potencionálně výhodné. Dle
posledního posudku, který jsme dokládali je stav stodoly ve velmi
špatném stavu a její rekonstrukce by znamenala veliké finanční náklady.
Neţli bude vystaveno stanovisko Magistrátu města Č.B. památkového
úřadu, vzala jsem si moţnost 20 dnů na další argumenty a dokladování
pravdivého urbanistického a stavebního vývoje sídla. Pokud ani po těchto
všech snahách nebude vystaveno kladné stanovisko k záměru demolice,
budeme se odvolávat ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru
památkové péče a pokračovat v jednáních o moţnosti demolice.
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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 červenci paní Miluše Dvořáková (81) a paní Jana
Řehořová (74). V měsíci srpnu slaví své jubileum pan Jan Vaněk (73) a v měsíci
září se doţívá 75 let pan Josef Vaněk.

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

Mezi tím, jakmile obdrţíme písemné stanovisko Magistrátu města Č.
Budějovic, odboru památkové péče, ţe demolice domu č.p. 29 je povolena,
budeme dávat ţádost o územní rozhodnutí. Po vyřízení územního
rozhodnutí budeme ţádat o dotaci na celý projekt návesního prostranství,
tak jak jste se jiţ k tomuto projektu vyjadřovali. Demolice jmenovaného
objektu domu č. p. 29 by byla provedena ještě v letošním roce (2011) a
místo bude vyklizeno. Tím se stane i chůze po přilehlém chodníku pro
naše obyvatele bezpečná!
Věřím, ţe do doby, neţ seţeneme nějaké finanční prostředky pro realizaci
celého návesního prostranství, budeme mít i kladné vyjádření k demolici
jmenované stodoly.
Chápu, ţe mnozí nemůţete uvěřit tomu, ţe celá záleţitost tak dlouho trvá.
Ani já a naši zastupitelé jsme nečekali takové těţkosti jak s vykupováním
podílů, tak nyní se zdlouhavým projednáváním na úřadech. Bohuţel doba
je taková a bez těchto povolení nemůţeme dělat nic. Mohu vás však
ubezpečit, ţe tato akce je prvořadou pro nás zastupitele a ţe i přes
překáţky stále postupujeme k našemu cíli.
Jitka Havlová – starostka obce
Čas prý památku vytváří. Tady spíš čas a nedostatečná, nebo ţádná údrţba
způsobily současný stav. Ideální je, kdyţ se podaří vhodnou údrţbou
navodit stav, jakoby se přirozené chátrání jen zastavilo. A co nejméně
konstrukcí (krovů, omítek střech,...) vyměňovat. Při výměně více neţ
poloviny konstrukcí uţ jde prakticky o novostavbu. To ovšem znamená
nenechat celý krov nejdříve shnít, protoţe ten se pak uţ zachránit nedá. A
to se myslím v našem konkrétním případě stalo a případně i stane. Pokud
se odbor památkové péče nestaral o stavbu a její stav jiţ v letech minulých,
v současnosti souhlasím s panem Bambulem, ţe jde o zdraví a ţivoty lidí.
Škoda, ţe úředník neposuzoval stejným metrem i vznik např. nové
prodejny v samém historickém centru obce. Jaký je ale skutečně důvod
současného rozhodnutí, ví jen zmiňovaný úředník Ústavu památkové péče.
Je totiţ moţné, ţe zná současný stav budov jen z vyprávění …
P. Zeman Vitín 92
3.
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Dětský den ve Vitíně

OPAKOVANÁ VÝZVA:

Začátek června je vţdy spojen s oslavou Mezinárodního dne dětí.
Nejinak tomu bylo i letos u nás ve Vitíně. Jiţ po několikáté byl
program rozdělen na dvě části. V té první, dopolední, byl pro děti
připraven program u místního rybníka. Jak uţ místo konání napovídá,
jednalo se o rybářské soutěţení dětí. O zdárný průběh akce se starala,
jako jiţ kaţdoročně, dvojice Petrů. Petr Vaněk a Petr Havel. Zájem
nejmenších jim byl největší odměnou za jejich čas, věnovaný přípravě
soutěţe a zajišťování cen od sponzorů. Zbývá tedy jen dodat ono
rybářské „Petrův zdar“. Po vyhlášení nejúspěšnějších, se děti začaly
pomalu ale jistě, připravovat na druhou, zdánlivě náročnější polovinu
programu dětského dne.
Odpoledne na ně totiţ letos čekala sportovně - zábavná část na
sportovištích TJ Sokol Vitín. Program byl tentokrát zaměřen na pohyb
různého druhu. Na děti čekalo celkem šestnáct stanovišť, to
znamenalo stejný počet úkolů. Za kaţdý splněný úkol získaly pak
jedno písmenko do připravené tajenky.
Nejdříve obligátní rozcvička pod vedením lektora Mirka Járy a pak uţ
přišlo na řadu běhání, skákání, hod míčkem do dálky a na přesnost,
slalom a střelba s fotbalovým míčem, hod na basketbalový koš a jako
vrchol odpoledne, pak jízda zručnosti na kole. To je jenom výběr toho
nejzajímavějšího. Jako vloţené atrakce pak kaţdoroční přehlídka
hasičské techniky a nově téţ zajímavá ukázka řízených modelů
letadel. Prostě pro kaţdého něco. I kdyţ u těch nejmenších „prcků“, je
velice obtíţné udrţet pozornost po celé odpoledne. Samotný závěr
odpoledního programu pak ozdobilo fotbalové utkání „Děti versus
tatínkové“ a na asfaltovém hřišti souboj ve vybíjené.
Tašky plné dárků a sladkostí pro všechny zúčastněné, věnoval obecní
úřad a sponzoři z řad rodičů a firem. Ti jsou uvedeni na jiném místě
zpravodaje.
Pokud se i Vám program dětského dne líbil, poděkování patří
manţelům Evě a Danovi Chalupovým z Č.B. Ti totiţ letos připravili
nejenom tento dětský den, ale i předchozí akci pro děti s názvem
„Hledání pokladu“.
Za zastupitelstvo obce tedy „velké“ děkujeme!

Prosím občany, pokud chcete sbírat potravinářské tuky a oleje, pak
ale pouze dle předepsaných náleţitostí. Prosím shromaţďovat
doma v plastových láhvích. Zvlášť nalévat potravinářské tuky a do
zvláštní láhve pak oleje. Aţ bude vţdy láhev plná (nebo skoro plná)
pak ji teprve uzavřenou vhoďte do připravené nádoby „EKO-PF“.
NEVHAZUJTE PRÁZDNÉ PLASTOVÉ LÁHVE OD OLEJŮ
DO NÁDOBY „EKO-PF“, TY VHAZUJTE PROSÍM DO
BĚŢNÉ NÁDOBY NA PLASTOVÉ LÁHVE !!!!
To, co někteří vhazujete do této nádoby ( igelit. sáčky, prázdné
lahve, víčka od skleniček, tácky 3 z polystyrenu od masa atd., to by
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nám ţádná firma nevyvezla. Potravinářské
tuky mohou v kanalizaci
způsobovat závaţné problémy. Lidé je do dřezů či toaletních mís
vylévají běţně, je to často z neznalosti. Ti, kteří takto postupují,
mohou poškodit nejen majetek obce, ale mohou způsobit i ucpání
vlastní přípojky. V tom případě si náklady spojené s odstraněním
závady hradí sami
Děkuji
Jitka Havlová
starostka obce
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PODĚKOVANÍ

Ve zkratce z činnosti TJ Sokol Vitín :

První letošní cyklovýlet pod patronací Pavla Petříka st.
V sobotu 9.4.2011 vyrazilo 13 dospělých cyklistů – 3 děti do Poněšické
obory směrem k rybníku Kafírna. Zde se všichni setkali. Někteří se od
Kafírny vrátili stejnou cestou zpět do Vitína. Skupina 10 cyklistů
pokračovala do kopce od Kafírny směrem ven z obory. Jelo se na
Poněšice, Líšnici, Radonice, Drahotěšice, Ševětín a odtud zpět do Vitína.
Ujeli jsme celkem asi 32 km, coţ na odpoledne a první vyjíţďku stačilo.
Přestoţe foukal dost nepříjemný vítr, všichni to v pohodě zvládli a všem
se líbilo. V Ševětínské nekuřácké kavárně „U Zemenů“, byla krátká
přestávka na limonádu a Plzničku, coţ bylo velmi příjemné zakončení.
Jarní pochod do Poněšic
V sobotu 23. 4. 2011 pořádala TJ Sokol Vitín tradiční pochod do Poněšic.
Za krásného slunečného počasí vyrazilo asi padesát účastníků dvěma
směry. Kratší trasu si vybrali tatínkové a maminky s malými dětmi.
Skupina 25 turistů absolvovala delší trasu vedoucí z Vitína přes Baby
okolo Vlkova do Poněšic. Z kopce do kopce, cestou necestou a přes potok
urazili překrásnou přírodou asi 17 kilometrů. Vůně jarní přírody, pohled
na rozkvetlé blatouchy, sytě zelené stromy a trávu byl všem odměnou za
pot na čele a únavu. V Poněšicích se v místní kovárně všichni občerstvili klobása, orosené pivo a limonáda přišly kaţdému vhod. Poté se někteří
účastníci, převáţně s dětmi, vydali k řece. Tady na ně čekaly dva rafty, na
kterých se přeplavili přes řeku, aby si prohlédli pozůstatky Karlova
hrádku u Purkarce. Pro všechny děti to byl veliký záţitek. Ti co zůstali, si
zase prohlédli místní palírnu a ochutnali kvalitní slivovičku. Nakonec, těm
kteří se zdrţeli, zahrála k poslechu i tanci místní Švitorka.
Zdrojem zpráv - www.vitin.cz (zde najdete i více fotek z uvedených akcí)

Dovolte, abych poděkovala všem těm, kteří se podíleli
sponzorskými dary na letošním „Dětském dnu“ a dále těm,
kteří nám s organizací tohoto dne pomáhali. Bez této pomoci
jak finanční, materiálové, tak i organizační činností, by byly
tyto akce sloţité a nákladné.
Jmenovitě děkuji za sponzorské dary:
Finanční :

paní Ljubě a panu Josefu Šrámkovým
panu Jaroslavu Linhartovi
paní Leoně a panu Jiřímu Kocandovým
paní Daně a Antonínu Dvořákovým
paní Dagmar Vodové

Materiálové:

paní Aleně Jozové
paní Jitce Jozové
panu Milanu Dušákovi
paní Soně Járové
paní Adéle a Josefu Sýkorovým
paní Martině a Daliboru Krčkovým
paní Marcele a Vilému Sýkorovým
panu Františku Vachovi
firmám 1. CHODSKÁ České Budějovice
AQUAZONA České Budějovice
RENO České Budějovice

za ukázku modelů vrtulníků: panu Ladislavu Londákovi
za ukázku hasičské techniky – Hasičskému záchrannému
sboru v Č. Budějovicích
za přípravu a realizaci soutěţí pro děti manţelům Evě a
Danovi Chalupovým
Za Zastupitelstvo obce Vitín
Jitka Havlová
. 5.

NÁVES – problémy na pokračování
Úvodem k tomuto příspěvku jsem pouţil mírně upravený začátek písně
„Vitínská náves pěkná, zelená, po ní se prochází …“
Ve Zpravodajích č. 7 a 8 před téměř 3 roky se psalo o problémech, které
provázejí úpravu naší památkově chráněnou náves. Konečně začátkem
letošního roku se dořešily vlastnické problémy, návrhy na úpravu návsi
jsou připravené a mělo se začít na jaře. Kdyţ se nic nedělo ještě v dubnu,
dověděl jsem se od jednoho zastupitele neuvěřitelné – realizace je
zastavena Odborem památkové péče v Č. Budějovicích. Příleţitostně jsem
zašel na příslušný odbor a odpovědný pan Koukol mi to potvrdil s tím, ţe
bliţší informace a důvody ví starostka obce.

Vitínská tráva 2011
V sobotu 11. 6. 2011 se utkalo na tradičním volejbalovém turnaji "Vitínská
tráva" 8 druţstev - Vitín zelení, Vitín modří, Dříteň, Ţimutice, Ševětín,
Rejnok, Slavoj Hrdějovice a Č. Budějovice. Vzhledem k tomu, ţe nám
tentokrát počasí přálo, mohl se turnaj, po dvou turnajích asfaltových,
konečně odehrát na trávě. Vitín zelení obsadili 2. místo a Vitín modří 4.
místo.

Co na to říci – spíše mne napadají otázky
1) co je památkového na polozříceném objektu bez jediného
barokního prvku s vyţilými cementovými taškami?
2) k jakému závěru došel soudní znalec na nemovitosti – statik, kdyţ
i laickým pohledem lze dojít k závěru, ţe objekt ohroţuje zdraví
občanů a vlivem přetíţených nákladních aut, jezdících z lomu do
Č. Budějovic se stav nemovitosti zjevně zhoršuje?
3) kolik finančních prostředků by poskytl stát (památkáři) na
případnou totální rekonstrukci objektu, který by nebyl prakticky
vyuţitelný?
4) odstraněním tzv. obytného objektu vedle kovárny a to včetně
stodoly, by naopak památkově chráněná náves výrazně získala. O
tom je přesvědčena naprostá většina občanů Vitína, nebo ţe by
měl některý jedinec ze zištných důvodů jiný názor?
5) oč méně problémů a hezčí náves mají obce, které nejsou
v památkové zóně „?“
Dovolte mi závěrem upozornit, ţe pokud znalci z oboru konstatovali,
ţe technický stav objektu ohroţuje i zdraví občanů, chodících kolem po
chodníku, pak je třeba, aby vlastník, to je nyní obec neodkladně jednala a
provedla nutná opatření. Určitě nestačí dát 2 laťky přes chodník, konat by
zastupitelstvo (obec) mělo v rámci finančních moţností, které pro tento
účel má k dispozici. V takovéto situaci jsou nekonečná jednání
s památkáři druhořadá.
Jan Bambule ( Vitín 11. 6. 2011)
12.
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Nohejbal vítězství květen 2011
V sobotu 7. května 2011, v den přede Dnem vítězství, proběhl tradiční
turnaj v nohejbalu trojic, pořádaný Tělovýchovnou jednotou Sokol Vitín.
Obdobně jako v ročnících minulých, těšil se tento turnaj slušné účasti
borců domácích i přespolních. Za domácí se zúčastnila čtyři druţstva,
stejně tak čtyři druţstva byla z jiných, různě Vitínu vzdálených, katastrů.
Potěšila nás účast nových závodníků - Winter Jiří
MLÁTIČKY - k.ú. České Budějovice
DŮCHODCI 163 - Vítězka
k.ú. České
Budějovice
Martina
Starczevská
JIŢNÍ VÍTR – Vitín (Míra Jára, Pepik Vaněk, Honzík Partl)
STAROUŠI - k.ú. Příbram
HORÁCI – Vitín (Vašek Horák, Petr Petřík, Petr Zeman, Láďa Joza)
VITÍN – Vitín (Petr Havel, Vláďa Kříha st., David Hovorka)
BOLAVÁ HLAVA – k.ú. České Budějovice
RYTMUS – Vitín (Pavel Rytmus, Lukáš Vaněk, Vašek Cepák)
Po urputném klání a vlivem rozličných pozitivních a negativních vlivů
(kvalitní příprava, štěstí, pohoda J - nedodrţení ţivotosprávy, smůla,
špatný los L) se do čtveřice ucházejících se o medaile probojoval z týmů
domácích pouze JIŢNÍ VÍTR. Po dohře bylo pak pořadí následující:
1. DŮCHODCI 163
2. STAROUŠI
3. JIŢNÍ VÍTR
4. MLÁTIČKY
5. VITÍN
6. HORÁCI
7. RYTMUS
8. BOLAVÁ HLAVA

Všichni zúčastnění byli odměněni pěkným počasím, radostí ze hry a
cenami TJ Sokol Vitín dle umístění. Putovní pohár Osvobození Vítězství obdrţeli po zásluze členové týmu DŮCHODCI 163, kteří ho
následně ponechali v drţení TJ Sokol Vitín pro další ročníky.
6. 10.

Mměstys
POZVÁNKA

Jménem Zastupitelstva obce Vitín srdečně zveme všechny starší občany
v důchodovém věku (taktéţ invalidních občanů) obce Vitín na příjemné
posezení v naší hospůdce „ Na hřišti“
dne 18. září 2011 (v neděli) ve 14.00 hodin. Zveme samozřejmě i Ty,
kteří s námi v obci ţijí, avšak nejsou obyvatelé obce. Je pro Vás
zajištěno pohoštění a dobrá nálada. K poslechu i tanci Vám bude hrát
„PROT-STUDIO“ (Varhany-Harmonika-Heligonka) Přijďte si
popovídat, zazpívat a zavzpomínat! Přineste i dobré nápady či
připomínky pro zvelebení obce!
TENISOVÝ TURNAJ VE ČTYŘHŘE MUŢŮ 2011

TĚŠÍME SE NA VÁS !!

Za Zastupitelstvo obce Vitín Jitka Havlová, Romana Tomandlová
7.

Tenisový turnaj ve čtyřhře muţů 2011
První tenisový turnaj nové sezóny 2011, jsme uspořádali
v sobotu 28. května, jako čtyřhru muţů s losováním dvojic. Do
turnaje bylo nasazeno vybraných šest nejlepších zdejších tenistů.
Z aktuálního ţebříčku „Best of Vitín“, chyběl pouze Dan
Chalupa. K nim pak bylo zbylých šest hráčů vylosováno
náhodným „taţením z klobouku“. Vše proběhlo jako vţdy pod
dohledem místního „notáře na letním bytě“. Dvě skupiny (po
třech dvojicích), ve kterých se hrálo o postup tzv. kaţdý
s kaţdým, bylo asi nejspravedlivějším systémem. Na místní
poměry, kdy svou roli hraje omezení jedním kurtem, se nedá
turnaj pořadatelsky zvládnout v jednom dni, s více jak šesti
dvojicemi. Bohuţel, nebo vlastně bohudík, zájem je větší, neţ je
kapacita turnaje. Letos jsme se i snaţili o co největší
vyrovnanost, aby šanci na vítězství mělo co nejvíce párů. To se
také následně potvrdilo a všichni navíc sehráli téměř stejně
zápasů. Jiţ souboje ve skupinách byly nadmíru zajímavé a občas
i překvapivé. Ale to jiţ ke sportu, jako je tenis v našem podání,
patří. Nakonec tedy ze skupiny A postoupila z prvního místa
dvojice bratrů Libor+Honza Nýdlové. Z Béčka pak, s „odřenými
zády“, pozdější vítězové Venca Cepák a Petr Zeman. Venca tak
splnil svou roli ţolíka (prvního náhradníka), jelikoţ o jeho účasti
rozhodl lékař turnaje teprve 63,5 minuty před samotným
začátkem, kdyţ odvolal přihlášeného Erika Járu. I kdyţ Venca
nebyl úplně „ready“, zimní příprava v tenisové hale se mu
vyplatila a stal se největším překvapením turnaje. O třetí místo
bojovaly dvojice ve sloţení Vašek Kyrian / Kamil John
(konečné třetí místo) a místní „veteránská dvojka“ Venca Horák
/ Jozef Šrámek. Boj se sváděl aţ do samého konce i o poslední,
čili šesté místo. Dvojice Honza Tajbl / Petr Havel nakonec
podlehla páru Drahoš Krupica / Martin Šnajdr. A hodnocení na
závěr? Tradičně odměny pro všechny, jak je jiţ při tenise

zvykem. Vítězové letos získali poprvé putovní pohár, na který
kaţdoročně přibudou jména dalších vítězů. Tentokrát nám i
počasí vyšlo vstříc, důkladným pátečním zakropením kurtu. (Ale
v sobotu dopoledne jsme se o osud turnaje jiţ všichni trochu
obávali.) Během turnaje pak luxusní slunce v plné parádě. Snad
se i všichni dobře bavili, coţ je na těchto akcích důleţitější neţ
hra samotná. Díky všem za účast a zase příště …
P.Z
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