DÁMSKÝ TURNAJ V ŠIPKÁCH

V neděli 18. prosince se konal 4. ročník dámského turnaje
v šipkách. Turnaj byl velmi zdařilý, sešlo se 15 žen, které
do svých výkonů daly vše. Také pořadí umístnění bylo velmi
překvapivé. Na prvním místě se umístnila Adéla Sýkorová,
na druhém místě Jitka Jozová a na třetím místě Petra Švecová.
Za příjemný a spravedlivý průběh turnaje patří poděkování
rozhodčímu Petru Havlovi.
Děkujeme všem sponzorům. Jmenovitě Vilému Sýkorovi,
Jitce Jozové, Aleně Jozové a firmě Smaltum.
DALŠÍ ROČNÍK TURNAJE SE USKUTEČNÍ V PŘÍŠTÍM ROCE
NA VELIKONOCE.

Marie Holická
Zaslouží si pozornost …

Při procházkách Vitínem po „staré cestě“, objevíte něco mimořádného. Je povzbuzující pro nás všechny, že ne každý pozemek
bude zastavěn či vydlážděn . Za sebe klobouk dolů … P.Zeman
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Vážení spoluobčané,
již po dobu 5-ti let je zvykem v prosincovém zpravodaji, že bilancuji
události z naší obce, seznamuji vás s tím, co se povedlo, co se
nepodařilo a také s tím, co nového vás čeká v příštím roce .
Přesto, že jste na vlastní oči neviděli mnoho akcí, které se zrealizovaly,
bylo jich opravdu hodně. Tento rok byl pracovní spíše po stránce
administrativní s cílem získání územních rozhodnutí ke splnění našich
cílů. V tomto roce jsme dokončili Nový územní plán obce Vitín, je
v platnosti od 4.6.2011. Na základě tohoto územního plánu se rozjela
celá řada akcí pro zlepšení bezpečnostní situace obyvatel v obci
(demolice budov na návesním prostranství, ohrožující chodce),
přestavba návesního prostranství celé památkové zóny obce (územní
rozhodnutí), pro základní potřeby obyvatel v obci a to je zásobení
obyvatel vodou ( získali jsme územní rozhodnutí k napojení na JVS),
prodloužení kanalizace II.etapa a napojení na stavební parcely včetně
napojení vodou ( územní rozhodnutí), ZTV pro území nových parcel
( územní rozhodnutí ), opravy cest po celkové pozemkové úpravě
(zadáno zpracování projektů) i další nutné úkony k dokončení projektu
pro odbahnění rybníka Havlák.
V příštím roce budeme realizovat výše uvedené akce samozřejmě
podle toho, co nám umožní finanční prostředky. Chtěli bychom
zrealizovat napojení na JVS – zde budeme žádat o dotaci v hodnotě 2
mil Kč, dále dokončit II.etapu kanalizace a napojit území nových
parcel na vodovodní řad obce, vybudovat přístupovou komunikaci
k parcelám, zatím pouze zpevněním povrchu.
Dočkáte se v příštím roce i opravy kapličky Jana Nepomuckého , pro
realizaci této opravy obdržíme dotaci v hodnotě 270tis.Kč. Dále
budeme žádat i o dotaci na opravu vzhledu kovárny a přestavbu
návesního prostranství. Připravujeme i nový vzhled našich webových
stránek, které budou obsahovat vše dle zákonných norem.
Z hlediska kulturních akcí jsme dostáli všech slibů, proběhly akce pro
děti , které mají stále velký ohlas, akce pro maminky a obyvatele
v důchodovém věku, měli jste možnost se zúčastnit divadelního
představení na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově . Chtěla bych
vyzdvihnout velmi dobrou spolupráci obce se Sokolem Vitín na
sportovních akcích pro dospělé i děti.
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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.
email adresa na obecní úřad
Internetové stránky obce

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.
Životní jubilea našich spoluobčanů
V měsící lednu oslaví své narozeniny paní Margita Jozová (74), paní Blažena
Vaňková (73) a pan Jan Jindra(78).V únoru pak výročí slaví paní Zdeňka Jindrová
(73). V březnu své jubileum oslaví Vlasta Lexová (87), paní Marie Hořejší (71) a
pan Miroslav Pikous (73). Duben je pak měsíc narozenin pana Jana Máchy (72).

Dovolujeme si touto cestou jménem Zastupitelstva 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 nebo pzvitin@seznam.cz . A také je můžete předat osobně na
obecní úřad do 15. března roku 2012. Rádi zveřejníme Vaše návrhy, komentáře či
připomínky v následujících číslech našeho zpravodaje.
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Musím vyjádřit i radost z toho, že u nás v obci žijí lidé, kterým není jedno
v jakém prostředí žijeme, že se stále a stále zúčastňují různých
organizovaných brigád jak na úpravě návesního prostranství, tak na
vzhledu sportovního areálu. Je velmi potěšující, že se na vás mohu
spolehnout.
V letošním roce jsme přivítali dne 18.12.2011 dalších osm nových
občánků . Je to počet narozených děti během letošního roku. Pro informaci
mohu sdělit, že celkový počet občanů obce Vitín je ke konci letošního roku
401 z toho 201 mužů a 200 žen. Průměrný věk je 37 let.
Vážení spoluobčané, v těchto dnech prožíváme nejkrásnější svátky v roce a
to je „ ČAS VÁNOC A NOVÉHO ROKU“ . Chtěla bych Vám popřát,
jménem svým i jménem Zastupitelstva obce Vitín, krásné, šťastné a veselé
vánoční svátky, vše dobré do nového roku 2012, hlavně pevné zdraví,
štěstí, životní pohodu a úspěchů jak v práci tak osobním životě.
Přeji dětem krásné, veselé a ničím nerušené vánoční svátky, hodně lásky,
hodně dárečků pod stromečkem a do nového roku 2012 hodně štěstí a
úspěchů ve škole . Těm úplně nejmenším hodně lásky svých nejbližších.
Vánoční nohejbalový „Kapr“
V sobotu 17. prosince uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol Vitín
tradiční zimní nohejbalový turnaj. Za mimořádně příznivého počasí se na
„našem“ asfaltovém hřišti sešlo šest trojic. Čtyři týmy byly tzv. domácí a
dva „přespolní“. Jedním z nich bylo čistě ženské družstvo fotbalistek FK
Kaplice a druhým pak tým nemocnice ČB. Též s jednou ženou v sestavě.
Na stupně vítězů se sice „hosté“ nedostali, ale byli v každém případě
ozdobou letošního turnaje. Týmům na prvních třech místech v celkovém
pořadí byl jako každoročně odměnou pravý jihočeský kapřík !
To kolikátý ročník turnaje to byl, není zcela jasné ani důležité. Ale letošní
perfektní organizace, úžasná atmosféra jak na hřišti, tak i mimo něj jenom
potvrdily, že akce podobného typu mají oprávněně své stálé místo
v kalendáři Tj Sokol Vitín. Všem tedy díky … P.Z
Nejbližší akcí pořádanou v novém roce 2012 je hokejbalový zápas Sever
– Jih. Datum konání je sobota 7.ledna . O stavbě hřiště a samotném
začátku zápasu budete informováni na www.vitin.cz, nebo na obvyklých
místech ( prodejna,vývěska OÚ, zastávky autobusu ).
0.
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Jitka Havlová
starostka obce
Mikulášská nadílka
Obec Vitín jako každý rok tak i v letošním roce uspořádala Mikulášskou
nadílku, která se konala v hospůdce „ Na hřišti“ dne 3. prosince 2011.
V letošním roce byla účast dětí skutečně veliká, sešly se zde děti od věku
jednoho roku až do cca 12ti let. Na všech dětech jsme viděli trochu
strachu, napětí a obavy z dlouho očekávaného příchodu Mikuláše, čerta a
anděla.
V letošním roce nás místo jednoho čerta navštívily ještě dvě čertice a tak
se překvapení opravdu konalo. Děti byly vyvolávány Mikulášem a za
písničku či básničku obdržely sladkou odměnu. Čertíci k tomu přidali
trochu pekelné černě na tvářičky dětí.
Mikuláš na děti prozradil, zda byly v tomto roce hodné a nebo zda trochu
zlobily . Dočkali jsme se velkých slibů , jak v úklidu pokojíčků, pomoci
v domácnostech , tak i v lepší prospěch ve škole. Uvidíme příští rok, zda
sliby budou splněny.
Fotografie ve fotogalerii prozrazují vše !
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Zamyšlení nad bezpečnostní situací v naší obci Vitín
.Všichni víme, že naši obec po celé délce protíná silnice II. třídy
(II./603), je zde od pradávna a byla to hlavní cesta (I.třídy) z Prahy
do Českých Budějovic. I nyní 8.
statutem II. třídy je cestou, umožňující
i nákladní dopravu. Vybudovaným obchvatem nám dopravy ubylo,
což jistě potvrdí všichni, kteří zde bydlíme již delší čas.
Pravda je, že přetrvává doprava nákladních vozidel, zajišťující přesun
materiálu z lomu v Ševětíně. Vše by bylo únosné, kdyby řidiči
těchto nákladních vozidel dodržovali pravidla silničního provozu,
nepředjížděli v nebezpečných situacích a hlavně měli plachty na
nákladu, aby nedocházelo k odpadávání kamene a sutě.
Obecní úřad a zastupitelé obce Vitín bojují za lepší bezpečnostní
situaci v obci. Není lehké začít budovat chodníky, které bychom si
všichni přáli. Již před čtyřmi lety jsme nechali zpracovat projekt pro
celou památkovou zónu obce s chodníky, přechody s ostrůvky, které
by alespoň ve středu obce zajistily zpomalení dopravy a bezpečnost
obyvatel. K tomuto projektu jste se také vy obyvatelé vyjadřovali
a vaše námitky byly do tohoto projektu zapracovány. Myslím si, že
pokud se projekt podaří zrealizovat, pak bude možnost navázat
a prodlužovat chodníky i dále od středu obce, samozřejmě dle
finančních prostředků.
V současné době kdy ještě není realizován střed obce, skutečně
nevím, kterou stranu obce bychom měli upřednostnit a začít výstavbu
chodníků. Zda směr od Ševětína, kde mají občané skutečně daleko
k autobusové zastávce a na této straně obce bydlí hodně dětí školou
povinné nebo zda upřednostnit obyvatele směrem od Č.Budějovic,
kde je možnost používat druhou zastávku autobusu a cesta k zastávce
je podstatně kratší.
Na obě strany obce umožňuje silnice svými parametry rychlou jízdu.
Navrhované opatření plnou čáru po celé délce obce nezajistí
bezpečno, naopak auta budou podřazovat, budou produkovat více
výfukových plynů budou hlučnější a obávám se že budou předjíždět
i nadále. K tomuto se však musí vyjádřit odborníci jako je projektant,
policie , odbor dopravy a silničního hospodářství, kraj jako vlastník
atd. .
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Z Vitína až na Mistrovství světa
O tom, že se naše obec co do počtu trvale žijících obyvatel rok od roku
rozrůstá, jste mohli v našem zpravodaji číst již několikrát. To, že se zde
i rodí čím dál více dětí a stávají se našimi spoluobčany, je o to
potěšující a pro rozvoj vesnice věc důležitá. Pokud by byla vyhlášena
nějaká soutěž v počtu narozených dětí na počet obyvatel, tak na rozdíl
od sběru plastů, bychom zcela jistě obsadili jedno z předních míst.
Snahou obecního úřadu je, a troufnu si říci, že vždy i byla, podpora
akcí pro děti a mládež. Nikdy by to ale nešlo bez těch, kteří tomu
věnovali, nebo věnují svůj volný čas a často i své peníze. Ať už to byl
dříve pan Pavel Petřík st., nebo dodnes je pan Bohumil Moučka
( juniorský fotbal v Ševětíně). V posledních letech je to ale hlavně o
nás rodičích a o tom, jak své děti v jejich zájmových činnostech
podpoříme.
Mezi námi zde ve Vitíně totiž žije slečna, která to dotáhla až k titulu
vicemistryně světa a čerstvě i k titulu mistryně Evropy ve skupinovém
Street Dance . (Jedná se druh moderního tance.)
Řeč je o desetileté Elišce Sýkorové. Tato nenápadná slečna již několik
let navštěvuje českobudějovické taneční studio MOVE 21. Pravidelně
po absolvování vyučování v ZŠ Ševětín, cestuje s tatínkem na jak
časově, tak pro ni samotnou jistě i fyzicky náročné odpolední tréninky,
bez kterých se úspěch nedostaví.
Se skupinovým programem
„Disneyland“ obsadila v její kategorii druhé místo na mistrovství světa
a teď v prosinci se stala i mistryní Evropy !! Za tímto úspěchem nejsou
jen hodiny tréninku, cesty autem do krajského města, ale především
dlouhé dny na cestách po soutěžích a přehlídkách. Zkuste navštívit
webové stránky www.move21.cz
a uvidíte co všechno to obnáší
…
Chtěl bych tedy za sebe a předpokládám i za všechny ostatní
zastupitele obecního úřadu Elišce Sýkorové pogratulovat a poděkovat
za úžasnou reprezentaci naší malé obce ve světě.
I tady mezi námi může totiž s potřebnou podporou svého nejbližšího
okolí vyrůstat z dětí nadějná tanečnice nebo tanečník, muzikantka nebo
muzikant či prostě jenom někdo, kdo se stane jakkoliv uznávanou
osobou. Elišce gratuluji, ta to již dokázala !
Petr Zeman, Vitín 92
9.
5. .

Eliška Sýkorová při jednom z vystoupení , dole pak úspěšná sestava na ME
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Jistě nám navrhnou nějaké řešení , které by bylo možno u nás realizovat.
Pro realizace projektů jsou však nejdůležitější finanční prostředky a těch
je bohužel rok od roku méně a nejen u nás v obcích. Slyšeli jsme to i při
jednání v souvislosti s bezpečností v naší obci. Nepovažuji však za správné
financovat bezpečnostní prvky silnice II.tř. pouze z prostředků obce,
přispět by měl vlastník komunikace. Spíše je nutné častější silniční
kontroly policieTJ
k dodržování
silničního provozu
Sokol Vitínpravidel
– odd. rekreačního
sportu .
Jitka Havlová
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příštím
roce
2012
více odpadu
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Vítání nových občánků 2011
V neděli 18. prosince ve 14.00 hodin odpoledne jsme jako každý
rok před Vánocemi uvítali naše nové občánky v místní
hospůdce „Na hřišti“, kde jsme za obecní úřad předaly malý
finanční dar narozeným dětem v tomto roce 2011 , maminkám
přáníčka a kytičku.
V letošním roce se nám sešlo osm dětiček. Z toho tři holčičky
a pět chlapců.
Slavnostní atmosféra a radost z miminek se nedá ničím popsat.
Pod fotografií si jejich jména můžete přečíst. Od nejdříve
narozené Marty Paurové až po nejmladšího Vojtěcha Roubínka.
Jitka Havlová a Romana Tomandlová
Zleva nahoře Michal Síbrt,
Roubínek a Lucie Křížová

Lukáš Klečka,

Marta Paurová, Vojtěch

Dole zleva Barbora Sýkorová, Ondřej Weinpold a Petr Bednář
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