Vážení spoluobčané,
je tady podzim a proto vyhlašuji jako každoročně sbírku ošacení a dalších
věcí pro potřebné prostřednictvím sociálního družstva DIAKONIE Broumov.
Na níže uvedeném letáčku v tomto zpravodaji najdete vyjmenované věci,
které lze do sbírky věnovat. Věci zabalené, čisté prosím nosit na Obecní úřad
Vitín od 4.11.2019 do 18.11.2019.
Děkuji všem za čas, který budete této akci věnovat a za věci, které pošleme
lidem, jež naši pomoc potřebují.
Jitka Havlová, starostka obce Vitín
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Sbor dobrovolných hasičů Vitín

Informace pro občany

Sbor dobrovolných hasičů (dále jen SDH) existuje a existoval
v naší obci již od roku 1897. Jejich činnost v poslední době byla
omezena počtem členů, kteří stále a stále ubývali, ať již to bylo
z důvodu nemocí či jenom stářím. Nové členy nebylo možno získat
z důvodu nezájmu mladých občanů. Teprve v roce 2016 obec z řad
členů Sboru dobrovolných hasičů obce Vitín nově zřídila Jednotku
sboru dobrovolných hasičů obce Vitín, která je zahrnuta do
poplachového plánu Jihočeského kraje jako JPO IV. Hasičská
zbrojnice nebyla v takovém stavu, aby tam nějakou činnost mohli
členové sboru vyvíjet a tak vznikla dohoda mezi obcí a členy
jednotky, že si hasičskou zbrojnici postupně opraví vlastními silami.
Bohužel záhy se ukázalo, že některé práce jako je realizovat výměnu
střešní krytiny, novou fasádu a sádrokartonový strop, či položení
podlahy nelze provádět svépomocně. Do hry vstoupil i Památkový
úřad, Hasičská zbrojnice totiž leží v památkové zóně. I přes všechny
tyto problémy se podařilo budovu Hasičské zbrojnice opravit a její
vzhled vylepšit. Vnitřní části si členové jednotky postupně budovali
sami, odvodnění základů, stavba nového komínu, montáže oken,
dveří, parapetů, malování, úklid apod. Vznikla jedna velká místnost,
kde je možno procvičit tělo, včetně možnosti hry stolního tenisu,
možno zde realizovat školení apod. Zároveň také již rok slouží
k činnosti výtvarného kroužku dětí pod vedením paní Jany Partlové.
Rekonstrukce Hasičské zbrojnice stála obec na 604.482,- Kč, ostatní
náklady si hradili členové SDH sami.

Úřední hodiny OÚ Vitín

Z činnosti členů SDH a naší jednotky můžeme uvést tyto akce:







Pravidelně se zúčastňují dětského dne organizované OÚ
Připravují a stavějí májku
Podílí se na „Mikulášské nadílce“ pro děti
Účast na pietní akci u Památníku padlých ke 100. výročí vzniku
republiky
Aktivně se podíleli na realizaci rekonstrukce hasičské zbrojnice
Realizovali výstavu historie HZS Vitín pro pozvané rodáky obce
2
v roce 2017
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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, středa, , pátek: od 7.30 – 16:00 hod.
úterý, čtvrtek
od 7.30 – 14.00 hod.
sobota,
od 7.30 - 15.00 hod.
neděle
od 7.30 – 12.00 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:
Narozeniny oslaví v měsíci říjnu 2019 paní Vlasta Honzová (90), paní
Marie Uhlířová (85) a pan Bohumír Konzal (75). V měsíci listopadu mezi
oslavence patří paní Marie Dvořáková (89) a pan Josef Haisman (79).
V prosinci oslaví své narozeniny paní Marie Štorkánová (75), paní Marie
Kaňková (82), paní Helena Kupčíková (79), pan Juraj Šofronič (75) .
Dovolujeme si touto cestou jménem zastupitelstva obce 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.
11.

POZVÁNKY OBECNÍHO ÚŘADU

POZVÁNKA NA DRAKIÁDU
V neděli dne 20. října 2019 zveme všechny děti i s rodiči na DRAKIÁDU, která se bude konat na Sportovním areálu Vitín u naší
hospůdky „ Na hřišti“ a to od 15.00 hodin.
Děti, přineste si s sebou draka , o kterém víte, že umí dobře létat.
Větrno objednáno, ale bez záruky. Odměny pro všechny budou
připraveny.

POZVÁNKA NA ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMEČKU PŘED OBECNÍM ÚŘADEM
Obecní úřad Vitín srdečně zve všechny občany v neděli dne
1.12.2019 v 17.00 hodin před OÚ, kde budeme společně
rozsvěcovat vánoční stromeček a poslouchat vánoční hudbu. Děti si
mohou přinést a zavěsit na stromeček doma vyrobenou ozdobu –
například vánočně zabalenou papírovou krabičku.
Na zahřátí budeme podávat dětem citronový čaj a dospělým punč
nebo čaj s rumem.
Ani v letošním roce nebudete ošizeni o ochutnávku sladkostí.
Naladíme se správným směrem na začínající adventní čas.





Zúčastnili se úklidu na dětském hřišti při odstraňování pokácených stromů
Vyklizení chladicího zařízení v prodejně potravin
Zajištění sportovního dne pro děti s názvem „Loučení s létem“
dne 31.8.2019

Pro občany obce budou organizovat svoz kovového odpadu a to
v sobotu dne 12.10.2019. Tento svoz by chtěli vždy na podzim
opakovat. Včas budete o termínu informováni.
Stále platí nabídka možnosti zacvičit si v prostorách hasičské
zbrojnice pro všechny občany. Nutno pouze zavolat panu Pišanovi
a domluvit termín.
Mějme tedy na paměti, že vstoupili do prostředí, které
nefungovalo a vše se musí učit.
Držme jim palce, aby vytrvali.
Jitka Havlová
Starostka obce Vitín

POZVÁNKA NA MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
V sobotu dne 7. prosince 2019 zveme všechny děti i s rodiči na
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU, která se bude konat v naší hospůdce
„ Na hřišti“ a to od 15.00 hodin. Přijďte si popovídat s čertem, Mikulášem a andělem, který nás určitě navštíví a přinese i nějakou tu
sladkost v balíčku.
ikkZa obecní úřad: J. Havlová
10.
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Vitínská lípa Františka Josefa I.

POZVÁNKA DO DIVADLA

Samozřejmou dominantou středu obce Vitín jsou kovárna, bývalá
škola s obecním úřadem a mezi nimi stará a krásně košatá lípa,
vybízející v době letních veder k odpočinku v jejím stínu. Málokdo si
uvědomí, že v letošním roce tato vitínská lípa oslavila již 111 let od
svého vysazení a nikdo již nepamatuje skutečnost, že je posledním
mohykánem jubilejního sadu císaře Františka Josefa I. Postava
Františka Josefa I. s jeho neuvěřitelně dlouhou vládou byla až do
vypuknutí Světové války pro většinu obyvatel Českého království
symbolem jistoty a stability společenských pořádků. Především na
převážně křesťansky orientovaném venkově se František Josef těšil
všeobecné upřímné úctě. Těžko někdo zpochybní například fakt, že
právě za jeho vlády byla v Čechách postavena většina budov škol a
úřadů, které dodnes slouží svým původním účelům. Ani české
vlastenecké hnutí si nemohlo na jeho panování tolik stěžovat, jak se
snažili a někdy dodnes snaží líčit mnozí naši politici. Mimo jiné byl
největším soukromým přispěvatelem na stavbu Národního divadla
v Praze. Zatímco tak v roce 2018 bylo po celé ČR pátráno po tzv.
lípách a sadech svobody, vysázených po vzniku samostatné ČSR
v roce 1918, Vitín se může pochlubit větším unikátem. Místní občané
se již v roce 1908 rozhodli uctít 60. výročí panování Františka Josefa
I. (na trůn usedl v revolučním roce 1848 ve svých 18 letech)
vysazením jubilejního sadu, ze kterého se do dnešních dnů dochovala
poslední lípa. Jak tehdy slavnostní výsadba proběhla, zaznamenala
školní kronika:
„Dne 17. dubna 1908 za účasti žactva vysazen sad mezi školou a
kovárnou 20 stromy (lípy a kaštany) na paměť 60tiletého trvání vlády
Našeho nejmilostivějšího císaře a krále a nazván ten sad „Jubilejní
sad.“ Vlastní stromková slavnost konána 11. května 1908 za účasti
veškerého žactva. Delší řečí vylíčil správce školy významnost toho
dne i význam jubilejního roku a blahodárnou vládu Jeho apoštolského
veličenstva ve všech směrech. Dítky pak zapěly 4 sloky národní
rakouské hymny. Po té přednášeny žactvem příležitostné básně a
písně a zasazeny ještě 2 lípy.“

Vážení spoluobčané, ráda bych vás pozvala na výlet za kulturou do
Divadla PALACE v Praze na komedii:

„ Do ložnice vstupujte jednotlivě“ .
Vstupenky máme na pátek 8.11.2019 , začátek představení je v 19.00
hodin. Odjezd z Vitína bude v 15.00 hodin z autobusové zastávky u
kapličky.

Režie: Antonín Procházka
Hrají : Mahulena Bočanová, Monika Absolonová, Adéla Gondíková,
Ivana Andrlová, Vlasta Žehrová, Filip Tomsa, Lukáš Vaculík, Zbyšek
Pantůček a další.
Vstupenky můžete zamluvit na Obecním úřadě ve Vitíně do 20. října
2019. Zaplatit pak bude nutno do konce měsíce října. Cena vstupenky
500,- Kč včetně dopravy.
Jitka Havlová
.

4.
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SETKÁNÍ STARŠÍCH OBČANŮ OBCE VITÍN
V neděli dne 22. září 2019 od 14.00 hodin proběhlo v hospůdce „ Na
hřišti“ setkání našich dříve narozených občanů jak s trvalým pobytem v naší obci, tak těch, kteří u nás přebývají nebo se vrací jen na
letní období.
K příjemné pohodě zahrála hudební skupina „ PROT-STUDIO“,
kterou již naši občané znají ( varhany, harmonika, saxofony..). . Za
jejich doprovodu si mnozí zazpívali i zavzpomínali. Došlo i na hraní
písniček na přání a příjemná nálada trvala po celou dobu setkání. Jako
každý rok bylo pro všechny připraveno občerstvení a samozřejmě i
příspěvek na nápoje.
Děkuji paní Soně Járové, Ireně Jindrové , Romaně Tomandlové a
Jitce Jozové, které se podílely na přípravě občerstvení .

Setkání se vydařilo, probíhalo v příjemné, přátelské a srdečné
atmosféře. Rozcházeli jsme se až po 20.00 hodině. Příští setkání
bude 20. 9. 2020 a to společně s rodáky obce Vitín.
Za obecní úřad Jitka Havlová
8.

V témže roce byly obcí a školou osloveny také narozeniny
Františka Josefa I.:
„Dne 18. srpna 1908 v den Nejvyšších jmenin Jeho apoštolského
Veličenstva, ozdobena byla budova školní prapory v barvách říše i
země. Sbor učitelský se žactvem zúčastnil se slavných služeb
Božích v Ševětíně a po mši sv. zapěny 4 sloky rakouské národní
hymny.“

Konečně samotné výročí usednutí Františka Josefa na trůn bylo
obcí oslaveno koncem roku:
5.

„Dne 2. prosince 1908 odbývána školní slavnost za příčinou
nejvyššího jubilea J.A.V. našeho nejmilostivějšího císaře a krále
Fr. Josefa I. O 8. hod. ranní shromáždění žactva, sboru učit.,
hh
místní školní rady, obecního výboru, odboru Národní jednoty
Pošumavské a hasičů před budovou školní ozdobenou prapory. O
8 ½ hod. odchod do Ševětína na slavné služby Boží. Po návratu
po 10. hod. výše řečení a obecenstvo ostatní shromáždilo se do II.
třídy, vkusně vykrášlené. Obrazy J.A.V. ozdobeny v obou třídách.
Žákyně M. Tomanová přednesla příležitostný proslov. Po té
přednášel správce školy o Jeho apoštolském veličenstvu o
blahodárném všestranném životě a práci jeho. Pak následovaly
básně žactvem přednesené: 1) Ty králi náš a Pane! 2) Šedesát let
3) 2. prosince 1908 4) Od Krkonoš až k Adrii 5) Vnuk a děd 6)
Modlitba 7) Císaři a králi! Doslov a dík správce školy
shromážděným. Zapěna celá rak. národní hymna. Každé dítě
školní i jiné podarováno obrazem Jeho apoštolského veličenstva,
jež daroval starosta obce p. V. Flutka.
Jan Ciglbauer, kronikář obce

Loučení s létem
Na konci prázdnin se poprvé konala akce pro děti s názvem
"loučení s létem", kterou pořádala jednotka dobrovolných hasičů.
Tuto akci bychom rádi opakovali každý rok, vždy o posledním
víkendu prázdnin. Pro děti bylo připraveno 11 stanovišť, které
měli hasičskou tématiku - chůze po kladině s vakem vody, lezení
po žebříku, rozbalení a složení hadic, hašení, jízda na hasičských koloběžkách a nechybělo ani skákání a plazení. Jelikož se
počasí velmi vydařilo, dětem jsme připravili obrovskou klouzačku, doplněnou stříkáním vody z požárních hadic. Na všechny
děti čekalo občerstvení, balíčky s odměnou, balónky a na závěr i
opékání buřtů. Poděkování patří obci Vitín za dodání odměn a
občerstvení. Rovněž děkujeme i Jitce Jozové, která všechny děti
obdarovala nanukem.
6. 6.

Věříme, že se celá akce vydařila a všem zúčastněným dětem se
líbila.
Budeme se těšit na příští rok.
Za jednotku dobrovolných hasičů,
Gabriela Pišanová
7.
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