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Informace, zprávy a oznámení

Pozvánka
Jménem Zastupitelstva obce Vitín si vás dovolujeme
pozvat u příležitosti „Dne matek“ na setkání
maminek,babiček a prababiček, které se uskuteční dne
13.5.2012 ( tj. v neděli) ve 14.00 hodin v naší „Hospůdce
na hřišti“.
Hudba k poslechu a občerstvení zajištěno.
ZVEME VŠECHNY GENERACE MAMINEK !!
Těšíme se na vás !
Za obecní úřad : J.Havlová a R.Tomandlová

Pozvánka
U příležitosti „Dne dětí“ zveme všechny děti na Dětský
den, který se v letošním roce bude konat v sobotu dne
2.6.2012. Dopoledne tradičně u rybníka „Havlák“ od 8.30
hodin, odpoledne začínáme na hřišti v 15.00 hodin.
Občerstvení pro děti a odměny za výkony zajištěny !
Za sportovně – kulturní výbor : Ing. L.Joza

Poděkování
Děkujeme za finanční výpomoc, kterou nám poskytli
manželé Ĺubica a Josef Šrámkovi z Prahy.
Stanislava Flutková a Pavel Flutka
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Sokolské jubileum
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 měsíci dubnu oslaví své narozeniny pan Mácha (72) , v měsíci květnu
paní Marie Pikousová ( 71) a pan František Řehoř (82), v červnu se
dožívá 79 let paní Marie Pomijová.
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 20.6.2012. Rádi zveřejníme Vaše návrhy, komentáře či
připomínky v následujících číslech našeho zpravodaje.

Dovolte mi tímto článkem připomenout, že před 150 lety
jako protipol „němčení“ byl v Praze založen SOKOL,
vlastenecká a sportovní obec, která postupně svoji činnost
rozšířila v Čechách, na Moravě a odnože dodnes jsou
i v Rakousku a Americe. Česká obec sokolská se rovněž
podílela na vzniku ČSR v roce 1918 a po sportovní stránce
sokolové byli úspěšní i na olympiádách, především
v gymnastice a atletice.
I v naší obci byl založen Sokol, který před 2. světovou
válkou plnil spíše úkoly společenské. Příchodem nacistů byla
Česká obec sokolská zakázána. Po válce Sokol obnovil svoji
činnost a to i v naší obci. Náčelníkem sokolů ve Vitíně byl
Antonín Šmejkal (č.p.95) a poválečná činnost měla u nás
charakter převážně sportovní. Dětská drobotina cvičila
v hostinském sále „U Šveců“ (proti kovárně), kde byly
k dispozici žíněnky, bradla, „kůň“, a další pomůcky. Cvičení
vedli místní sportovci.
Na prostranství mezi kovárnou
a školou se hrál tenis a snahou dorostenců bylo plnit discipliny
pro TOZ ( Tyršův odznak zdatnosti). Vzpomínku si zaslouží
i Sokolský den na jaře roku 1948. který předcházel
Všesokolskému sletu v Praze. Několik snímků z tohoto dne jsou
i na vitínském obecním internetu.
Po určitém útlumu ve Vitíně koncem 50tých let vznikl
oficielně fotbalový oddíl a v rámci jednotné ČSTV kupodivu
nesl název TJ SOKOL – vzpomenuto v jednom z minulých čísel
zpravodaje. I když fotbalovou soutěž již nehrajeme, sportovní
činnost Sokola za podpory obce docela úspěšně pokračuje.
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Asi nebude od věci moje osobní vzpomínka na slavný první
poválečný Všesokolský slet v Praze roku 1948, kde jsem se
svým otcem viděl průvod sokolských cvičenců, bohužel na
Strahov jsme se nedostali. 8.V průvodu vedle sportovního
nadšení bylo vidět i nadšení vlastenecké, které podporovalo
demokracii prezidenta E. Beneše, ne však únorový
komunistický převrat. Následky se brzy dostavily, celostátní
organizace SOKOL byla zrušena a oddíly (župy) sokolské se
staly součástí jednotné ČSTV- Sokolské slety zanikly,
nahradily je spartakiády.

I letos bude konec prázdnin pro děti ve znamení cyklovýletu.
Tentokrát vyrazíme v sobotu 1.9.2012, opět ve 13.00 hod. a opět od
prodejny ve Vitíně.
Podrobné informace o všech akcích najdete na internetových stránkách
obce a nebo aktuálně na Facebooku „ Vitín“.
Petr Zeman
Vitín 92

Na celostátní úrovni činnost České obce sokolské byla
obnovena po roce 1989, vrátily se i sokolské slety, pravda
méně pompézní a v letošním významném výročí se bude
v Praze opět konat sokolská slavnost.
Jan Bambule

První jarní cyklovýlet „party“ Pavla Petříka st. k Žižkovu dubu
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„Zprávy od tenisové sítě“

INFORMACE O REALIZACI STAVEB, KTERÉ NÁS
V LETOŠNÍM ROCE ČEKAJÍ

Tenisovou sezónu jsme již zahájili dvěma jarními
brigádami při úpravách našeho kurtu. Všem co pomohli a
přiložili ruku k dílu patří poděkování. Poplatky za užívání
dvorce se v letošním roce nemění, po právu jsou proto všichni,
co se o kurt starají, zvýhodněni výší poplatku. Podrobné
informace jsou na webu obce, či přímo na hřišti. V sezóně pak
občas nastane situace, kdy se po hře nestihne dvorec dostatečně
uklidit a nebo se najde málo času na dostatečné zakropení.
Dodržujte prosím zákaz hry na podmočené antuce, počítejte
s menším tlakem vody a vyhraďte si dostatečný čas na důkladné
zakropení kurtu před a po skončení hry, především ve
slunečných dnech !!
První tenisový turnaj v roce 2012 se uskuteční v sobotu
19.5. Začátek je plánován na 13.00 hod. Jedná se druhý ročník
turnaje o „Putovní pohár“ ve čtyřhře mužů, kde nasazen bude
pouze loňský vítězný pár a ostatní dvojice budou tradičně
rozlosovány před začátkem turnaje.
Druhou velkou akcí bude Tenisový maratón. Letošní
ročník se, pokud počasí dovolí, uskuteční v sobotu 9.6.2012.
Začátek je tentokrát v 8.00 a konec ve 20.00 hod. Tradičně se
bude jednat o souboj tenisových dvojic ze severní a jižní části
obce Vitín.
První ročník turnaje ve dvouhře mužů je naplánován na
28.7.2012. Opět je začátkem čas 13.00 hod. Zde je počet
učastníků limitován počtem 8. Nasazeni do klasického

V měsíci březnu 2012 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele
projektu „ Napojení vodovodního řadu obce na dálkový řad VS JČ“.
TJ Sokol Vitín – odd. rekreačního sportu
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tenisového pavouka budou hráči dle pořadí v aktuálním
žebříčku. Ten je vyvěšen v „Hospůdce na hřišti“ .

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ VITÍN
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Nezapomínáme ani na přislíbenou úpravu komunikace kolem
Horáků a Moučků až k hospůdce „Na hřišti“. Na tuto opravu
máme již povolení Magistrátu města Č.B. – oddělení dopravy –
ohlášení stavby. Žádali jsme o dotaci, ale bohužel jsme ji
neobdrželi. Stavba musí být dokončena do měsíce září 2012.
K výše uvedeným akcím žádám vás občany o trpělivost a
porozumění, protože každá stavba malá i velká si vyžádá nějaké
překážky v podobě terénních úprav, hluku či úseků, které se musí
objíždět. Věřím v toleranci a pochopení z vaší strany.
Jitka Havlová
VEŘEJNÝ DĚTSKÝ KOUTEK
V letošním roce budou probíhat na „Veřejném dětském koutku“
údržbové práce.
Nejen že, budeme veškeré hrací prvky ze dřeva natírat, ale musí
být překontrolovány a dotaženy všechny šrouby a uchycení, aby
nedošlo ke zranění dětí.
Žádám děti i rodiče, pokud uvidí na hracím prvku cedulku
s nápisem „NATŘENO“, aby ten den dětský prvek nepoužívali.
Zároveň žádám rodiče o pomoc při úpravě dětského koutku
nyní na jaře v sobotu dne 28.4.2012 od 9.00 do 12.00 hodin.
Budeme odvážet písek z pískoviště a hrabat trávník. ( vezměte
prosím s sebou kolečka, lopaty a hrábě).
Písek pro nejmenší bude dovezen nový a to ihned poté, co
proběhne tento jarní úklid a vyklizení pískoviště.
Všem, kteří se zúčastníte, předem děkuji !

Myslivost byla zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví
České republiky
Úsilí o zachování přírody a krajiny, její ochrana včetně volně žijící zvěře
jsou podle žádosti podané na Ministerstvo kultury hlavní součástí naší
myslivosti. V materiálu předloženém k posouzení je dále zdůrazněno, že
myslivost je mnohovrstevnatá a rozmanitá činnost, která se zdaleka
nevyčerpává jen samotným lovem: Myslivost v sobě zahrnuje i další
aspekty... zejména chovy zvěře, obornictví, bažantnictví, ochranu zvěře
a jejích biotopů, osvětu, mysliveckou kynologii a samozřejmě
dodržování mysliveckých zvyků a tradic jako používání myslivecké
mluvy, úlomků, zálomků, konání výřadů a výloží, pasování. Historicky
jde o tradiční škálu činností zahrnujících v sobě prvky ochrany přírody i
zvěře používající své vlastní metody, tradiční mluvu, zachovávající zvyky
a tradice a v neposlední řadě filozofii a etiku. Součástí myslivecké
filozofie a etiky je především vyjádřením uvědomění si odpovědnosti,
kterou myslivci vůči přírodě a zvěři v ní mají. Myslivecká etika, v níž je
vyjádřena celá řada nepsaných pravidel, která jsou myslivci dodržována,
se prolíná celým dlouhým vývojem myslivosti, během něhož se jejich
obsah poněkud měnil, avšak její dodržování je znakem odpovědnosti
myslivce. Součástí myslivecké filozofie je uvědomění si toho, že zvěř je
neoddělitelnou a důležitou součástí přírody, kterou jsou myslivci
povinni zachovat pro další generace. Mysliveckou filozofii lze vyjádřit
tak, že samo střílení myslivce nedělá. Ostatně myslivec nechová zvěř
proto, aby ji střílel, ale střílí ji, nemocnou, přestárlou či nadpočetnou,
proto aby ji choval. Jen ten, kdo se těší ze zvěře a lesa, i když to kolem
nebouchá, kdo v přírodě pobývá i v době hájení zvěře, když pole i les
jsou zamrzlé a zaváté, když je málo potravy a zvěř ohrožuje smrt, kdo
zvěř v tomto období ochraňuje, ten je pravým myslivcem.
Z časopisu Myslivost P.V

Jitka Havlová
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