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Odkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné materiály
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz

Úvodní slovo
starostky obce...

R

ok 2013 je již minulostí a jsem ráda, že vám mohu představit další vydání Zpravodaje
obce Vítonice. Přestože vychází netradičně v letním čase, v jeho obsahu vzpomeneme
na uplynulé měsíce a připomeneme si události, kterých bylo tolik, že se ani všechny
nedostanou na tyto stránky. Jen těch fotografií kolik se sešlo! Některé z nich můžete zhlédnout
ve fotogalerii na webových stránkách naší obce. Musíme si přiznat, že to nebyl rok zrovna
jednoduchý a obecně přinesl spoustu zkoušek a peripetií - uplynul jeden rok a můžeme si tak
zavzpomínat, jak šel čas, zastavit se, zamyslet a pokusit pochopit sebe i dobu, ve které žijeme.
Každý z nás má vytyčené jiné cíle, někomu stačí ke spokojenému životu posílat anonymní udání,
někomu stačí poničit cizí majetek, ale naštěstí v naší obci stále žije více těch, kteří mají hodnoty
na úplně jiné úrovni, a já jsem za ně moc ráda. Daleko lépe se pak řeší každodenní nelehké úkoly.
Do rozpočtu jsme získali hned tři dotace, které jsme i v téže roce realizovali, jejich příprava
však začala již v roce 2012. Místní hasiči se radují z nového zásahového vozu, děti a zaměstnanci školy se dočkali zcela nového sociálního zázemí v základní škole, kaplička v lesíku prošla
kompletní obnovou a nemalou radost máme i z dotace, kterou získalo myslivecké sdružení na
vybavení střelnice.
Nadále budeme pokračovat v realizaci již schválených dotací a půjde převážně o obnovu
veřejných prostranství. Co je však velmi důležité pro rozvoj obce? Tvorba nových záměrů, abychom
mohli včas reagovat na vyhlášené dotační výzvy, musíme mít v zásobě připraveny projekty, které
pak jen„oprášíme“ a včas podáme. Jen tak můžeme postupně realizovat naše vize. Tomu předchází
náročná příprava, která není„vidět“, ale zabere spoustu času a práce. Nápadů je mnoho, ale financí
málo, o to víc jsme rádi, když takováto akce vyjde a získá skutečnou podobu. Ani potom však
starost nekončí, musíme se snažit o udržitelnost projektů a to v řadě případů není nejsnadnější.
V současné době čekáme na schválení nově podaných žádostí o tolik potřebné finance a můžu
říct, že máme nachystány další, které v příštím roce určitě najdou své místo. Držme si palce,
abychom byli úspěšní a mohli udělat kus práce. Stále probíhají Komplexní pozemkové úpravy
a nejstěžejnějším výstupem bude „Plán společných zařízení“. Mezi prioritami, které schválilo
Zastupitelstvo, jsou protipovodňová opatření obce Vítonice, která nyní prochází povolovacími
procesy a následně budou projektově zpracovány a tím i nachystány k realizaci.
Opět jsme využili dotací z Úřadu práce na vytvoření pracovních míst. Zaměstnanci se
určitě nenudili, mimo jiné se starali o čistotu veřejného prostranství, udržovali místní objekty,
vybudovali nové stanoviště pro kontejnery, zpevněné plochy u hřbitova i KD a také pod cyklodomečkem na Větřáku. Vyčistili nádrž u kapličky včetně probírky uschlých a nemocných dřevin,
a tak máme obec zase o něco hezčí.
Chtěla bych moc poděkovat Vám, milí občané, kteří se podílíte na přípravě a realizaci veškerých akcí, pomáháte ve zvelebování naší obce a jste ochotni udělat něco ve prospěch naší
vísky. Děkuji rovněž všem, kteří svou reprezentací šíří dobré jméno Vítonic v různých oblastech
činnosti. V závěru bych Vám chtěla popřát v roce 2014 pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky, tolerance, umění odpouštět, vzájemnou úctu a hodně životního optimismu.
Bc. Ladislava Hradilíková, DiS.
starostka obce
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Stavební obnova kapličky
V lednu vyhlásil Zlínský kraj výběrové řízení na
přidělení dotací z Fondu kultury na obnovu kulturních památek. Této možnosti jsme využili a zpracovali
žádost na stavební obnovu kapličky, která se nachází
v lesíku na Větřáku směrem na Bystřici pod Hostýnem.
Památka byla postavena v r. 1855 a je zhotovena z lomového kamene a valounů. Vzhledem ke svému umístění
podléhala nepříznivým přírodním podmínkách, což se
projevovalo na jejím vzhledu. Omítky byly poškozeny
vzlínající vlhkostí až do výše 80-120 cm. Ačkoliv byl
objekt mnohokrát opravován betonovými vysprávkami, došlo k nedostatečnému odvětrávání kamene,
opadávání omítky a vzniku trhlin. Restauratéři provedli
mimo jiné mechanické očištění pláště, zdivo ošetřili biocidním prostředkem, zainjektovali trhliny a provedli drenáž okolo obvodové zdi. Zhotovili zcela nový podstavec
uvnitř kapličky, na němž jsou umístěny sochy svatých. Nového nátěru se dočkala střecha
a vchodové dveře, které jsou opatřeny kovanou klikou, rekonstrukcí prošla i mříž s křížem. Za pomoc při renovaci dveří děkujeme paní Jiřině Čechové. V příštím roce budou
následovat terénní úpravy a revitalizace zeleně okolo samotné kapličky, tak aby se stala
příjemným místem pro odpočinek nejen pro místní občany, ale i pro turisty využívající cyklistickou trasu poblíž památky. Rozpočet na stavební obnovu činil 88.000,- Kč,
a protože byl tento projekt v červnu vybrán k podpoře dotací ze Zlínského kraje, činila
výše příspěvku 42.240,- Kč.

Rekonstrukce sociálního zařízení v Základní škole
Další akcí, která byla podpořena dotací z Programu obnovy venkova Zlínského
kraje byla „Rekonstrukce hygienického zařízení v Základní škole“. Žádost jsme podali na
základě aktuálně vyhlášené výzvy v měsíci únoru s požadavkem na 243.000,- Kč, ta byla
podpořena a schválena letos v květnu. Jednalo se o bleskovou akci, jelikož rozsah prací
na sociálním zařízení byl tak veliký, že nebylo možné jej
provést za běžného provozu školy, a proto jsme k realizaci využili dvouměsíčních prázdnin. Výběr zhotovitele
stavebních prací proběhl v červnu a brzy na to se v naší
škole mohlo začít pracovat. Předmětem rekonstrukce
byla kompletní oprava toalet a přilehlého zázemí, které
nevyhovovalo současným nárokům z hlediska hygieny
a bezpečnostním předpisům, což bylo v posledních letech
negativně hodnoceno ve Zprávách Krajské hygienické
stanice, která zde pravidelně provádí kontroly a na neutěšený stav původního sociálního zařízení upozorňovala
a striktně vyžadovala nápravu. Zařízení bylo k dispozici prakticky v nezměněné podobě od znovuotevření
školy, které se událo před více než dvaceti lety. Tenkrát
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proběhla velmi zevrubná rekonstrukce.
A jelikož šlo o opravu části budovy školy,
do přípravy akce byly zapojeny i děti. Svými
obrázky a kolážemi ukázaly, jak by si přály,
aby nové toalety vypadaly. Paní učitelky
jim nastínily záměr a nutnost rekonstrukce, zdůraznily potřebnost jejich nápadů
a tvořivosti. Nejprve si obhlédli a vysvětlili na místě samém, co je potřeba zlepšit
a poté se již děti zhostily svého úkolu. Byly
jim rozdány katalogy s tématikou koupelen
a sanitární techniky a poté, již jako praví
designéři tvořily své návrhy, které jim nejen barevně ladily, ale vypadaly i funkčně. Výtvory
dětí se staly jednou z příloh žádosti o dotaci, a protože byla úspěšná, po prázdninách při
návratu do školy je již čekaly zcela nové prostory. Tomuto však předcházelo kompletní
vybourání stávajícího zařízení, rekonstrukcí prošly vodovodní instalace, elektroinstalace,
byly vybudovány nové odpady i ústřední topení a zdravotechnika. Proběhly zde práce
zámečnické i truhlářské. Prostor byl nově rozdělen zděnými i sanitárními příčkami, tak
došlo k oddělení toalet od mycí zóny. Nezapomnělo se na bojler pro ohřívání vody,
pomocí solárního panelu, který již nebyl plně funkční. Zcela nechráněný byl umístěn na
chlapeckých záchodcích, proto byl přemístěn do nově vybudované uklízecí místnosti.
Podařilo se jej zprovoznit a tak využít sluneční energii pro ohřev vody na toaletách. Vzniklo
i zcela nové a hlavně do té doby chybějící hygienické zázemí pro personál školy.
Na závěr proběhla výmalba a obložení vkusnými a pro děti velmi atraktivními keramickými obklady a dlaždicemi. Přidaly se nové dveře, okna, kompletně se vyměnila sanitární technika a vybavila se úklidová místnost. Tímto získalo sociální zařízení zcela nový vzhled, což ocenili především malí uživatelé a zaměstnanci školy.
Projektovou dokumentaci zhotovila společnost StaniOn, s.r.o. z Bystřice pod Hostýnem
a realizátorem díla byla firma HLAVA-STAVBY, s.r.o. Celkové náklady se oproti původní
studii podařilo snížit a tak skutečné výdaje činily 406.412,- Kč z nichž bylo 60 % dotováno
Zlínským krajem. Zcela prioritní bylo všechny práce zvládnout do poloviny měsíce srpna
s ohledem na otevření školky, samozřejmě i díky VPP pracovníkům a brigádníkům obce se
vše podařilo včas. Bylo zapotřebí vymalovat a uklidit i ostatní prostory budovy školy tak
aby, se děti vrátily do čistého prostředí. A to se podařilo!
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Nákup zásahového dopravního automobilu pro hasiče
V listopadu roku 2012 vyhlásil Zlínský kraj přes Hasičský záchranný sbor možnost získání finančních prostředků na věcné vybavení hasičských jednotek nebo nákup zásahového
automobilu. Nebylo mnoho času pro rozmýšlení a vzhledem k tomu, že dosud naši hasiči
používali auto DVS Avia z roku 1974, která již nesplňovala technické požadavky pro provoz
vozidla a její údržba byla rok od roku finančně náročnější, bylo rozhodnuto. Zkusíme získat
finance přímo na nákup automobilu. K velkém překvapení naše žádost uspěla a obec získala investiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 170.000,- Kč. Na konci května 2013
byla žádost schválena a podepsána hejtmanem kraje, a tak jsme se mohli pustit do práce.
Že šlo opět o bleskovou akci nasvědčuje fakt, že v podmínkách dotace byla pouze
pětiměsíční lhůta pro realizaci. Během této krátké doby jsme museli sehnat vozidlo
a také zhotovitele zástavby. Protože se jednalo o náročnější projekt v rámci výběru
vhodného automobilu a následně v řešení technických parametrů, rozhodli jsme
se pro postup rozdělený na dvě etapy. První obsahovala koupi auta, které splňovalo naše představy a to svými rozměry, nosností, stářím a v neposlední řadě také
cenou. V další etapě bylo nutné splnit požadavky stanovené Vyhláškou č. 53/2010
Sb., dle ČSN EN 1846 a dalších technických podmínek Požární techniky, v platném
znění. Volba padla na devítimístný automobil značky Fiat Ducato 2.3 JDT s výkonem
motoru 88kW, rok výroby 2008, bílé barvy. Následně jsme nechali zpracovat cenové nabídky pro zástavbu od firem specializujících se na požární techniku, z nichž
jsme vybrali firmu Tital Copany Czech Ltd. z Olomouce a přestavba mohla započít.
Při první schůzce, která proběhla v září
u hasičské zbrojnice ve Vítonicích, se sešli
členové Sboru dobrovolných hasičů a nastínili zhotoviteli své představy a potřeby
ohledně budoucího využívání automobilu.
Nejprve proběhla barevná úprava včetně
nápisů a umístění znaku obce Vítonice.
Poté následovaly vnitřní úpravy nákladového prostoru, který byl oddělen pevnou
příčkou vymezující prostor pro přepravu
posádky. Rozměr nákladového prostoru
umožňuje uložení PS12 a pro snadnější
manipulaci byl zhotoven výsuv. Byly zhotoveny další úložné prostory pro požární
výbavu, montáž tažného zařízení, polepy
oken tmavou fólií, osvětlení nákladového prostoru LED osvětlením, nezbytnou
výbavou je také světelná a zvuková signalizace modré barvy. Během prací návštívili naši hasiči dílny zhotovitele, kde
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zhodnotili postup přestavby a také si upřesnili další požadavky, tak aby vše odpovídalo
jejich představám. Vozidlo bylo předáno v téměř rekordním čase s novou STK, Emisní
kontrolou a změnou druhu vozidla z osobního dodávkového automobilu na požární
speciální automobil. V současné době je již zařazeno do složky Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje. Původní rozpočet na tuto akci činil 531.000,- Kč,
skutečné výdaje však činily 430.229,- Kč. Vyúčtování proběhlo 9. listopadu a jelikož
nebyly shledány chyby během realizace, byla dotace proplacena 13. listopadu 2013.
Během téměř roční práce se na této akci intenzivně podílel p. Jan Bělík, bez jehož zapálení pro věc a odborných znalostí bychom jen stěží projekt realizovali. Patří mu naše
poděkování. Slavnostní předání a posvěcení zásahového automobilu proběhne na
sv. Floriánka po mši svaté u kostela sv. Cyrila a Metoděje ve Vítonicích. Našim hasičům
přejeme, aby automobil sloužil ku spokojenosti!

Střelba není jen o lovu
Místní akční skupina Podhostýnsko vyhlásila devátou výzvu Programu rozvoje
venkova, ve které mohly žádat dotace na své projekty nejen obce, ale i podnikatelé, zemědělci a také příspěvkové a neziskové organizace. Tentokrát jsme za obec nepodávali
žádný projekt, ale oslovili jsme místní složky s možností zpracování žádosti a získání
tak finančních prostředků pro jejich činnost. Této možnosti a také nové zkušenosti se
chopil předseda Mysliveckého sdružení p. Miroslav Hlava a po konzultaci záměru jsme
se shodli pro podání žádosti do Fiche 2 s názvem „Aktivní život pod horami“. Na konci
dubna podal předseda MS řádně vyplněnou žádost a na veřejném slyšení prezentoval
projekt s názvem „Střelba není jen o lovu“, na jejímž zpracování se podílel pan Michal
Severa. Hodnotící komisi MAS Podhostýnska záměr zaujal a byl vydán souhlas k realizaci.
Cílem bylo získat finanční prostředky na vybavení myslivecké střelnice, konkrétně: automatický trap a parcour rabbit. Poté, co byla v roce 2007 zprovozněna střelnice, zakoupilo sdružení automatickou vrhačku. Se zvyšujícím se zájmem o střelby bylo zařízení nedostatečné
především sníženou kapacitou zásobníku asfaltových terčů (holubů) i časovým výkonem.
Nový typ zvýší také bezpečnost pro obsluhu vrhačky, která se musí u stávajícího typu
asfaltového terče během střelby neustále doplňovat, protože zásobník je pouze na 40
terčů. Automatický trap (americký trap) má již kapacitu cca 200 – 250 terčů je v neustálém
pohybu a střelec svým povelem náhodně určuje směr i výšku výletu terče. Polohovací
zařízení je také možno uvést do režimu časování, které umožňuje vestavěný elektronický
časovač, kdy dochází k opakovanému zastavování a opětovnému rozběhu polohování
vrhačky v náhodném časovém úseku. Parcour rabbit (zajíc v průseku, běžící zajíc) má
kapacitu cca 50 terčů a imituje běh (pohyb) zajíce. Vržený terč má odpovídající rychlost
a střelec musí tzv. při míření svou ránu předsadit, aby jej mohl vržený terč v rychlosti
zasáhnout. Ovládání zařízení je zpravidla prováděno vestavěnou elektronikou, terče jsou
vypouštěny na povel střelce pomocí tlačítka jednotlivě, nebo ve dvou terčích za sebou.
Nákup tohoto vybavení přispěje k většímu rozvoji v oblasti kondičních a sportovních
střeleb, které mají v našem spolku tradici, což dokládá již 6. ročník střelecké soutěže.
Závody mají mnoho příznivců z řad občanů i z okolních obcí, rodinných příslušníků
a kamarádů, kteří přicházejí povzbudit soutěžící. Nejen muži, ale i ženy si mohou vyzkoušet
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střelbu ze slabší ráže, samozřejmě při dodržení pravidel bezpečnosti. Realizace uvedeného
projektu se podařila ve stanoveném termínu a byla již podána žádost o proplacení. Státní
zemědělský intervenční fond podpořil náš záměr částkou 161.500,- Kč, celkové náklady
činily 190.000,- Kč. Dle pravidel doplatilo MS ze svého rozpočtu zbylou část nákladů ve
výši 28.500,- Kč.
Věřím, že to není poslední projekt, který byl uskutečněn v rámci místního spolku,
i když se jedná o časově náročnou práci a také zodpovědný přístup toho, kdo se zhostí
nelehkého úkolu při vyřizování dotace.
Těším se na nové nápady či podněty, které by mohly zlepšit či zatraktivnit činnost
místních složek obce a samozřejmě jsme nakloněni ke spolupráci a metodické pomoci.

Oprava věžních hodin na kostele sv. Cyrila a Metoděje
V létě byl osloven p. Nezhyba z Olomouce
k provedení údržby a případné opravy hodinového stroje a mechanických rozvodů
k jednotlivým ciferníkům. Mimo jiné provádí
servis hodin v Bystřici pod Hostýnem. U nás
vedl práci při demontáži ciferníků a jejich
spuštění za účelem obnovení nátěru. Při
jejich kontrole byla zjištěna pokročilá koroze
a rozhodlo se o výměně plechů za nové.
Tato práce byla zadána firmě Valčík-Černý
ze Slavkova p.H. Proběhlo řádné očištění
a nátěr rámů a za použití původní technologie nanýtování nových plechů dostatečné tloušťky. Na práci se podílel jejich zaměstnanec
p. Josef Bělík (č.p.166). Nátěr ciferníků provedl p. Pavel Pecha (č.p. 133), který také pomohl
s jejich montáží a seřízením. Po opětovném vyzvednutí na věž p. Nezhyba hodiny uvedl do
chodu a jejich další průběžné seřizování a mazání předal p. Antonínu Novákovi (č.p.111).
Zde je třeba připomenout, že před lety p. Ladislav Hlava (č.p. 134) se svým bratrem provedli
instalaci elektrického natahování hodin a několik roků tyto udržoval. Také je nutno poděkovat všem, kteří se brigádnicky podíleli na spuštění hodin, úklidu věžního prostoru a opětovném vytažení a upevnění na původním místě. Byly ušetřeny nemalé finanční prostředky
farnosti případně obce, neboť nebylo třeba dvojnásobné použití vysokozdvižné plošiny
potřebných parametrů, které by v manipulaci bránily vzrostlé stromy v okolí věže kostela.
Na této akci se podíleli a tím i pomohli ušetřit potřebné finance: Vladimír Hradil (č.p. 95),
Bedřich Zábranský (č.p. 100), Pavel Machač se synem (č.p.122), Tomáš a Libor Novákovi (č.p.
51), Marek Duda (č.p. 164), Petr Lujka (č.p. 157), Ondra Fiurášek (č.p. 32), Jan a Adam Hradil
(č.p. 156), který poskytl horolezecké vybavení a prováděl manipulace na střeše kostela.
Zprostředkování opravy a osobní pomoc poskytl p. Zdeněk Šrom z Bystřice pod Hostýnem,
který mimo jiné pro naši farnost vyřizuje veškeré náležitosti k žádostem o finanční příspěvky.
Celková částka opravy činila 40.898,- Kč, z toho obec přispěla částkou 25.000,- Kč. Věříme,
že společnými silami jsme se zasadili o to, aby hodiny kostela dále dobře sloužily nám-občanům.
zapsal – Jaromír Hradil
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Zprávičky z Mateřské a Základní školy Vítonice
Když procházíte kolem budovy školy, většinou každého napadne, jak sedí žáci v lavicích a pilně se učí, jenže by to nebyla vítonická škola, aby se za jejími zdmi každou chvíli
neudálo něco nového, hravého a hlavně naučného. Pedagogický sbor připravuje pro
děti natolik pestrý program, že slovo nuda neznají. Stačí se podívat na webové stránky
www.zs-a-ms-vitonice.cz a zjistíte, že každý měsíc mají zajímavé soutěže či přednášky,
které souvisí s výukou a obohacují tak náplň školního roku. Představíme vám ty nejzajímavější, mezi něž určitě patří:
Soutěž „Zlaté pero“
V úterý 12. března byla vyhlášena soutěž „Zlaté pero“ o nejlepšího písaře v každém ročníku. Všichni žáci se snažili psát, jak nejkrásněji dokáží. Zlatá pera si nakonec
odnesli Daniel Novák a Kristýna Ondroušková z 1. ročníku, Michaela Nováková ze
2. ročníku, Sabina Zemánková, Markéta Králíková a Michaela Zmrzlíková ze 3. ročníku,
Tereza Ondroušková ze 4. ročníku a Vendula Jasioková z 5. ročníku. Stříbrnými pery
se mohou pochlubit prvňáčci Tomáš Greguš a Klára Heryánová, druháčci Kateřina
Klvaňová a Anita Kodytková, třeťačky Valerie Bezová a Adéla Lesáková a páťák Vlastimil
Sebastian Beza. Bronzovou příčku obsadili žáci Kristýna Smajdorová, Tereza Pechová,
Tereza Gregušová, Štěpán Vašíček, Kristýna Gregušová, Patrik Mikulík, Jiří Heryán, Filip
Pírek, Dominik Frélich a Vladimír Valenta.Všem dětem přejeme, aby jim krásné a úhledné
písmo vydrželo co nejdéle.
„Matematický klokan“
V pátek 22. března proběhla mezinárodní soutěž „Matematický klokan“. Všichni naši
žáci od 2. do 5. ročníku se soutěže zúčastnili. Děti ze 2. a 3. třídy počítaly úkoly z kategorie „Cvrček“ a žákyně 4. a 5. ročníku se zapojily do řešení příkladů kategorie „Klokánek“.
Všichni žáci se moc snažili, za což si zaslouží velkou pochvalu. Úkoly nejlépe z celé školy
zvládla Adéla Lesáková, dalšími úspěšnými řešiteli se stali Sabina Zemánková a Vladimír
Valenta. Blahopřejeme!
Barevný týden
Protože nás oslovilo krásné počasí a probouzející se příroda až v dubnu, rozhodli
jsme se na oslavu jara uspořádat v naší škole barevný týden. Každé ráno se všichni žáci
i vyučující vítají v oblečení daného dne a společně si popovídají o tom, co která barva
symbolizuje. Pro dobrou náladu si všichni zahrajeme připravenou hru. I na učení se tento
týden děti mohou těšit více než obvykle, protože i vyučovací hodiny projektového týdne
jsou naplňovány barvami až po okraj. Pozadu nezůstávají ani paní kuchařky, které nám
zdobí školní jídelnu vždy tak, aby se vše shodovalo s barvou dne. I ti nejmenší jedlíci se
na obědy těší a přemýšlejí, co bude dobrého. Poděkování patří rodičům, kteří dětem
pomáhají s každodenní přípravou barevného oblečení a potřebných předmětů, ale
především všem pracovnicím školy a školní jídelny, kterým se podařilo pro děti připravit
zajímavý a zábavný týden.
Mgr. Jana Opluštilová
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Olympiáda málotřídních škol
Olympiáda málotřídních škol bývá každoročně událostí, na kterou se děti moc těší.
Stejně tomu bylo i letos. Všichni žáci pilně trénovali, aby mohli naši školu dobře reprezentovat. Závody se konaly v Pravčicích a zúčastnilo se jich celkem 11 škol. Soutěžilo se
v hodu kriketovým míčkem, skoku z místa, běhu na 50 m a přespolním běhu. Všichni
naši atleti byli moc šikovní. Jen krůček dělil od medaile žákyni 1. ročníku Kristýnu
Ondrouškovou, která doběhla v přespolním běhu jako čtvrtá. Protože se jednalo
o nejnáročnější disciplínu, navíc s velkým
počtem závodnic, patří Kristýnce velká
pochvala. Stříbrnou medaili v hodu kriketovým míčkem získal Vlastimil Sebastian
Beza. Jeho výkon 32 m mu zajistil krásné
2. místo. Gratulujeme a jsme hrdí na to, že
máme ve škole tak vynikajícího sportovce.
Co tedy říci závěrem? Počasí se opravdu
vydařilo, dětem se na olympiádě líbilo a už
nyní se těší na tu příští, která se bude konat
v Kroměříži. Sportu zdar!
Turnaj ve vybíjené
V pondělí 24. 6. 2013 sehráli žáci naší školy přátelský turnaj ve vybíjené. Hosté
k nám přijeli ze Základní školy v Ústí. Žáci byli rozděleni do dvou družstev - 1. - 2. ročník
a 3. - 5. ročník. Za bouřlivého povzbuzování domácích se podařilo žákům 1. a 2. ročníku
zvítězit a putovní pohár pro mladší kategorii zůstává pro následující školní rok u nás ve
Vítonicích. Starší žáci si vedli také výborně, ale na vítězství to nestačilo. Pohár pro starší
kategorii si odvezli žáci z Ústí.V tomto turnaji byli vybráni nejlepší hráči - za naši školu to
byl Patrik Mikulík a Vlastimil Sebastian Beza, dalšími vynikajícími hráči byli Jiří Heryán,
Tereza Gregušová, Dominik Frélich a Tereza Ondroušková. Děti hrály týmově a ukázaly,
že jsou silnými soupeři. Všichni naši hráči si zaslouží pochvalu nejen za to, jak skvěle nás
reprezentovali, ale také za to, jak pilně trénovali. Těšíme se v září na setkání v Ústí - tentokrát se bude soutěžit v triatlonu.
Bronislava Holintová, učitelka tělesné výchovy
Noc ve škole
Jednou z prvních škol, kde děti dostaly v pátek 28. 6. 2013 vysvědčení, byla bezpochyby ta naše. Děti se sešly už ve čtvrtek večer . Byl pro ně připraven bohatý program
v podobě soutěží, her, vaření kotlíkového guláše, stezky odvahy a pyžamové diskotéky. Po
půlnoci nás navštívila paní starostka a děti dostaly nejen tolik očekávané vysvědčení, ale
i poháry za reprezentaci v tanečním kroužku. Poté jsme se všichni přesunuli do vedlejší
třídy, která v tu chvíli vypadala spíše jako turistická noclehárna než jako učebna školy. Děti
si vlezly do svých pelíšků a snažily se usnout. To bylo po velkém množství zážitků opravdu
těžké. Strávili jsme společně krásné chvíle, na které budeme vzpomínat celé prázdniny.
Žáci školy a kolektiv pracovníků
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Dýňové království v mateřské škole
V pátek 25. 10. proběhly v mateřské
škole dopolední dílničky a děti si zdobily
dýně různými přírodninami – šípky, kaštany, žaludy a listy. Také si vyrobily masky
strašidelných dýní, se kterými šly postrašit
velké kamarády do základní školy.
Hanka Adamcová, učitelka MŠ
Výchovný projekt „Zdravé zuby“
V měsíci listopadu se všichni žáci základní školy zúčastnili projektu „Zdravé zuby“. Základním cílem tohoto preventivního
programu je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvářet předpoklady zdravého
chrupu i v dospělosti. Žáci pracovali s pracovními listy plnými barevných obrázků, hádanek, křížovek a zajímavých úkolů. Výuka zubního zdraví se všem líbila a žáci si odnesli
mnoho nových poznatků.
Bc. Petra Dostálová, učitelka MŠ
Slabikářová slavnost
Na středu 20. listopadu se naše prvňačky už týden těšily. Věděly, že pokud dobře
zvládnou čtení slabik z „Živé abecedy“, čeká na ně slavnost, na kterou pozveme jejich
kamarády z mateřské školy s paní učitelkou, rodiče a dokonce i porotu z několika měst
naší země. Trošičku jsme se sice báli, ale přesto jsme dokázali, že čtení slabik je už pro nás
hračka a my se těšíme na obtížnější úkoly. Ty také přišly v podobě čtení slov a dokonce
celých vět. Členové poroty, kterou si s chutí zahráli starší spolužáci, se nestačili divit.
Společně s rodiči a dětmi z MŠ naše malé školáky povzbuzovali potleskem, a proto děti
vše zvládly na výbornou a jako odměnu za svou snahu dostaly svůj první barevný Slabikář.
Přejeme Valince, Terezce i Marcelce, aby se jim čtení líbilo po celý život!
Den adventních věnců ve škole
Letos proběhl již 2. ročník Dne adventních věnců. Ve čtvrtek 28. listopadu do školy
zavítal každý, kdo měl náladu a chuť zhotovit
si svůj vlastní adventní věnec, ozdobu na zavěšení nebo další dekorace na sváteční stoly.
Všichni přítomní prožili příjemné odpoledne
plné voňavého jehličí, vánočních ozdob
a rozmanitých nápadů. Velký dík patří nejen
pořadatelům, ale i paní Pavlíně Heryánové
a dalším třem skvělým květinářkám, které
každému rády poradily nebo pomohly. I jejich zásluhou odcházeli návštěvníci ze školy
spokojení a těšili se na chvíle, kdy si budou moci svíčky zapálit. Naparáděné adventní
věnečky si mohou každoročně prohlédnout hosté Adventní výstavy, která se koná tradičně v Kulturním domě ve Vítonicích.
Mgr. Jana Opluštilová
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Úkol od Ježíška
Dnes jsme dostali od Ježíška úkol, abychom se pokusili složit básničku o Vánocích nebo
o zimě. Rozdělili jsme se do čtyř družstev a pustili jsme se do toho. Tady je výsledek naší práce:
1. Máme staré české zvyky, nechceme ty z Ameriky. Dárků máme plná bříška, vždyť
jsou přece od Ježíška. Když se podíváme na stromek, k zemi se klátí. Hasiči na dveře
zoufale mlátí. Terezka, Katuška, Sabinka, Adélka, Markétka a Vladimír
2. Bílé koule na sobě a mrkev místo nosu, uhlíky, knoflíky v zásobě, aby se líbily i kosu.
Valerie, Míša, Marcelka a Valča
3. Už začíná zima, to bude zas prima. Na Vánoce bílý sníh, budem jezdit na saních.
Potom zase s přehledem naše boby rozjedem. Ani křídla nemáme a jak krásně lítáme.
Dominik, Filip, Daneček, Kristýnka a Štěpánek
4. Vánoce se slaví vždy krásně, píší se pohádky a básně, o Ježíškovi a jeho rodičích.
Tyhle pohádky však končí na policích. Jirka
TROSEČNÍCI - to je název celodružinové hry pro tento školní rok. Děti ve družině jsou
rozděleny do 4 kmenů a každý týden plní nejrůznější sportovní, přírodovědné a pracovně
technické úkoly. Jeden z úkolů byl např. „O nejoriginálnějšího brouka“. Z nasbíraného
listí, přírodnin a temperových barev vytvářely všechny kmeny roztodivné tvory. Za každý úkol je uděleno bodové ohodnocení. Jméno vítězného kmene budeme znát před
hlavními prázdninami.
Bronislava Holintová, vedoucí školní družiny

Taneční kroužek Základní školy a Mateřské školy
Vítonice má za sebou další úspěšnou taneční sezónu
Za podpory Obce Vítonice, ředitelky školy a rodičů se podařilo žákům velmi úspěšně
reprezentovat naši školu a poukázat na to, že se dokážeme postarat nejen o výchovu
a vzdělávání, ale i o smysluplné využívání volného času.
Ve školní družině si děti každoročně vybírají z široké nabídky zájmových aktivit,
mezi nimiž je nejoblíbenější právě taneční kroužek. Paní vychovatelka se s dětmi zaměřuje na výuku moderního tance s prvky street a hip hop dance a výuku moderního
scénického tance.
Děti se učí ovládat těžiště,
správné držení těla, technicky
přesně provádět kroky, synchronizované nebo izolované pohyby. Na základě takto získávané
taneční techniky již mohou svým
projevem vyjadřovat pocity, příběhy nebo nálady. Běžná, rutinní
cvičení a posilování pak pomáhají ke zvyšování tělesné kondice, pohybové flexibility a síly.
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Žáci navštěvují kroužek dvakrát týdně a s úspěchem se účastní řady vystoupení, tanečních soutěží a přehlídek. V roce 2013 vystoupili se dvěma choreografiemi - „Kamarádi
s deštěm“ a „Dostaveníčko v cukrárně“. Představili se na Přehlídce pódiových skladeb
v Bystřici pod Hostýnem, poté v krajském kole ve Zlíně. Zde se stali absolutními vítězi ve své
kategorii a vybojovali si postup do celorepublikové soutěže pod názvem „Česko se hýbe“.
V O2 Aréně v Praze naši žáci spolu s dalšími dětskými tanečníky z celé republiky strávili
Den dětí, 1. červen. Pořadatel akce, Český svaz aerobiku, fitness a tance, zaplnil startovní
listinu 240 choreografiemi a musel se připravit na obrovské množství soutěžících i diváků.
Po příjezdu našeho autobusu k O2 aréně si děti svou skladbu vyzkoušely. O chvíli
později již měl náš tým „vizážistek“ plné ruce práce. O účesy se jako obvykle postarala paní
Lesáková a paní Kodytková. Další maminky, paní Klvaňová, paní Pírková, paní Zmrzlíková,
paní Gregušová, paní Ondroušková a paní Nováková pomohly s líčením, oblékáním
a rekvizitami. Nervozita před vystoupením byla znát spíše na nás dospělých, ale děti opět
mile překvapily. V báječné atmosféře O2 arény a za vydatného povzbuzování nás všech
zatančily svou skladbu stoprocentně a s úsměvy na tvářích na pódiu opravdu zazářily!
Paní ředitelka Jana Opluštilová, obě trenérky – Bronislava Holintová a Magda Kutrová,
všechny maminky, tatínci i ostatní příbuzní, kteří přijeli „své tanečníky“ podpořit, mohli
být na děti opravdu hrdí. Jejich vystoupení bylo tím nejkrásnějším poděkováním rodičům,
učitelkám i zástupcům Obce Vítonice za podporu činnosti zájmových aktivit.
Po vystoupení následovalo natáčení společného klipu všech účinkujících, které bylo
odvysíláno Českou televizí.
V upomínku na tento velký den dostaly děti medaile a účastnické listy. Na závěr je
čekalo překvapení v podobě vynikajícího dortu - krásné marcipánové cukrárny, který
dětem připravila maminka žákyně 3. ročníku, paní Lenka Kodytková.
Tato taneční sezóna nám všem udělala radost. Nyní už děti pilně trénují na mistrovství ČR „Dance life tour, které proběhne v Olomouci. Budeme našim malým tanečníkům
držet palce, aby se jim dařilo stejně jako v letošním roce.
Bronislava Holintová,
vychovatelka školní družiny a vedoucí tanečního kroužku
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Aktivity Sboru dobrovolných hasičů Vítonice
Rok 2013 jsme započali tradiční valnou hromadou v Kulturním domě, kde byl přednesen plán práce
a pořádaných akcí. Druhou únorovou sobotu jsme
pak uspořádali tradiční „Vodění medvěda po návsi
za doprovodu masek“.
V neděli 28. dubna se uskutečnila Pouť hasičů
na Svatém Hostýně, které se účastnili i členové našeho sboru.
V sobotu 4. května jsme oslavili 120. výročí založení hasičského sboru SDH Vítonice. Při této příležitosti jsme také uctili památku svatého Floriána
a navštívili pomník padlých hrdinů 1. a 2. světové války na místním hřbitově. Poté se v místním
Kulturním domě konala slavnostní valná hromada za
přítomnosti významných hostů, kde také byla předána vyznamenání členům sboru. Konala se i ukázka
požární techniky z podniku HZSP Čepro Loukov a HZS Olomouckého kraje PS Hranice.
Během celého roku probíhala terénní úprava trati pro požární útok na 3B. Jednalo se
především o srovnání doběhu k terčům za kulturním domem a vybudování betonových
podstavců pod terče. Soutěžní sezónu jsme započali 18. května reprezentací našeho
sboru na Okrskovém kole požárního sportu v nedaleké obci Rajnochovice. I přes nepřízeň počasí si odtud naše družstvo mužů odvezlo první místo a možnost reprezentovat
okrsek Podhradní Lhota na Okresním kole PS v Kroměříži konané 30. června 2013 na
atletickém stadionu. Pro nás a náš okrsek bylo toto datum nejen ve znamení reprezentace
a boje o postup na Krajské kolo PS do Uherského Brodu, ale také pořadatelské zajištění
a průběh celé soutěže. Náš sbor na místě zajišťoval občerstvení a měření časů jednotlivých disciplín vlastní elektronickou časomírou. Soutěžní klání se skládalo ze tří disciplín.
První disciplínou byla štafeta 4 x 100m překážek, ve které jsme po druhém pokusu
s časem 66:90s získali druhé místo. V druhé disciplíně, kterou byl běh na 100m překážek
pro jednotlivce, jsme vybojovali po sečtení třech nejlepších časů z každého družstva také
druhé místo. V této disciplíně v kategorii mužů získal Lukáš Fiurášek první místo s časem
17:49s. Poslední třetí disciplínou byl požární
útok, kde jsme s časem 21:01s obsadili opět
druhé místo. V celkovém hodnocení jsme
získali druhé místo a možnost reprezentovat okres Kroměříž na Krajském kole PS
v Uherském Brodě, které se konalo v sobotu 3. srpna na místním atletickém stadionu. Naše družstvo doplnili kluci z SDH
Rajnochovice a to Václav Kobliha a Jiří Fojtík,
kterým patří velký dík. V celkovém hodnocení jsme vybojovali 5. místo.
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Jako každý rok se naše družstvo mužů účastnilo Podhostýnské hasičské ligy. Sérii
třinácti soutěží odstartovala soutěž v obci Počenice dne 18. června 2013, kde jsme s výsledným časem 18:14s na pravém terči (LT 17:92s) obsadili 6. místo a získali tak prvních
10 bodů. Další kola ve stručnosti, Ludslavice čas 51:54s na levém terči (PT 41:72s) a 24.
místo, Karolín čas 21:75s na levém terči (PT 18:41s) a 14. místo, soutěže v Rymicích jsme se
nezúčastnili z důvodu pořádání domácí dětské soutěže zařazené do Středomoravského
poháru mládeže, Rychlov čas 17:71s na pravém terči (LT 17:26s) a 4. místo, Tučapy čas
18:74s na levém terči (PT 18:55s) a 8. místo, Roštění čas 18:20s na pravém terči (LT 17:58s)
a 8. místo, Nová dědina čas 18:59s na pravém terči (LT 18:50s) a 6. místo, Podhradní Lhota
čas 19:60s na levém terči (PT 19:05s) a 10. místo, Nětčice čas 16:24s na pravém terči (LT
14:89s) a 10. místo, Loukov čas 18:15s na levém terči (PT 17:82s) a 4. místo, Vítonice čas
19:52s na pravém terči (LT 18:73s) a 10. místo. Podhostýnská liga pak byla uzavřena soutěží v Pravčicích, kde proběhlo i vyhlášení celkových výsledků ligy. V tomto posledním
kole jsme s časem 18:49s na pravém terči (LT 17:73s) vybojovali 10. místo. V celkovém
hodnocení ligy jsme získali 10. místo s počtem 95 bodů. Z důvodu dlouhodobého zranění našeho levého proudaře Ondřeje Fiuráška jsme si druhou polovinu Podhostýnské
hasičské ligy museli půjčovat na výpomoc proudaře z jiných družstev. Nejčastěji to byl
Ondřej Kopečný z SDH Provodovice. Všem za tuto výpomoc děkujeme.
Družstvo mužů se také zúčastnilo celé řady soutěží mimo Podhostýnskou ligu
a to pěti soutěží zařazených do Velké ceny Okresního sdružení hasičů Přerov, pěti nočních soutěží, jedné soutěže zařazené do Vsetínské hasičské ligy, čtyř soutěží mimo ligy
a jedné netradiční soutěže v Rychlově.
Opět ve stručnosti Opatovice (VC OSH
Přerov) čas 21:12s na levém terči (PT 18:49s)
a 16. místo, Jindřichov (VC OSH Přerov)
čas 18:78s na pravém terči (LT 17:53s)
a 13. místo, Radkova Lhota (VC OSH Přerov)
čas 20:07s na pravém terči (LT 18:56s) a 17.
místo, Paršovice (VC OSH Přerov) čas 19:47s
na pravém terči (LT 18:25s) a 13. místo,
Provodovice (VC OSH Přerov) čas 24:62s
na pravém terči (LT 17:44s) a 20. místo,
Němetice (VHL) čas 19:93s na levém terči
(PT 19:19s) a 6. místo, Luboměř (2B) čas
16:04s na levém terči (PT 15:14s) a 9. místo,
Brusné (2B) čas 15:46 a 2. místo, Hlinsko
pod Hostýnem (2B) čas 16:46s a 5. místo,
Lhotka (noční) nesplněno, Kašava (noční)
čas 16:18s a 2. místo, Dřevohostice (noční)
čas 17:19s a 1. místo, Provodovice (noční)
nesplněno, Vítonice (noční) čas 15:59s na
levém terči (PT 15:44s) a 4. místo, Rychlov
skála (netradiční soutěž) čas 25:44s na pravém terči (LT 25:42s) a 7. místo, na závěr
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sezóny se pak zúčastnili „Čertovské soutěže
v požárním útoku“ v obci Vrbětice, kde se
s časem 39:02s na pravém terči (LT 16:84s)
umístili na 24. místě.
Naše družstvo žáků se také zúčastnilo
celé řady soutěží nejen v požárním útoku
zařazené do Středomoravského poháru
mládeže, ale také pěti halových a uzlovacích soutěží v obcích Lubná, Mysločovice,
Kvasice, Počenice, Vítonice a Branného závodu v obci Morkovice.
V Lubné náš sbor reprezentovali v kategorii jednotlivců Mikulík Filip, který se umístil na 4. místě, Klvaňová Kateřina na 30.
místě a Klvaňa Ladislav na 45. místě. V obci Mysločovice se účastnili v kategorii jednotlivců Mikulík Filip, který celkově obsadil 6. místo, Nováková Michaela 15. místo a Klvaňa
Ladislav 17. místo. Na dalším soutěžním klání v obci Kvasice obsadili jednotlivci Nováková
Michaela 12. místo, Bezová Valerie 17. místo, Mikulíková Denisa 20. místo a Heryán Jiří
25. místo. V obci Počenice pak soutěžili v pětičlenném družstvu a vybojovali celkové
6. místo. Na domácím soutěžním klání se umístili v disciplíně štafeta dvojic na 3. místě
a v disciplíně uzlová štafeta na 2. místě. Celkově to znamenalo 2. místo. V kategorii jednotlivců se umístili Mikulík Filip na 1. místě, Heryán Václav na 2. místě, Nováková Michaela
na 3. místě, Mikulíková Denisa na 4. místě a Heryán Jiří na 5. místě. Na branném závodě
v Morkovicích obsadilo naše družstvo žáků 13. místo.
Ostatní soutěže zařazené do Středomoravkého Poháru Mládeže ve stručnosti: Vítonice
11. místo, Rychlov 11. místo, Sazovice 15. místo, Ludslavice 8. místo, Mysločovice nesplněno,
Dřevohostice 9. místo, Miškovice 6. místo, Machová 9. místo. V celkovém hodnocení StmPM
se umístili na 15. místě.
V kategorii dorostenců / dorostenek reprezentuje náš sbor Lenka Hlavová. Účastnila
se Okresního kola mládeže a dorostu v Kroměříži, kde po podzimní části v Závodě požárnické všestrannosti obsadila 9. místo. Na okresním kole pak v disciplíně 100 metrů
překážek vybojovala 3. místo, ve dvojboji 3. místo a v písemném testu 1. místo. Celkově
to znamenalo 4. místo.
Na podzim se pak zúčastnila Branného
závodu v Morkovicích, kde obsadila 8. místo. Na jaře 2014 bude bojovat o postup do
Krajského kola mládeže a dorostu. Přejeme
hodně štěstí.
Během letošního roku jsme také uspořádali 4 hasičské soutěže. Jako první to byla
soutěž nazvaná „Dvojboj mladých hasičů“,
která se konala 16. března. Této soutěže
se účastnilo v kategorii mladších žáků
5 družstev a 14 jednotlivců, v kategorii
starších žáků 8 družstev a 34 jednotliv-
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ců a v kategorii vedoucích 6 závodníků.
V mladší kategorii zvítězilo družstvo žáků
z obce Hutisko-Solanec a v kategorii jednotlivců Filip Mikulík z našeho sboru. Ve starší
kategorii zvítězili opět starší žáci z obce
Hutisko-Solanec. V kategorii vedoucích byl
nejlepší Libor Mikuda z SDH Dolní Bečva.
V neděli 2. června se konal „XV. ročník
soutěže O pohár starostky obce Vítonice“
zařazené do Středomoravského poháru
mládeže, které se účastnilo 11 družstev
v kategorii mladších žáků a 10 družstev
v kategorii starších žáků. V kategorii mladších žáků se na prvním místě umístilo družstvo
z obce Vrbka s výsledným časem 16:05s. Naše družstvo mladších žáků obsadilo 11. místo
s časem 40:08s. V kategorii starších žáků se na prvním místě umístilo družstvo z obce
Malenovice s časem 13:26s.
Další pořádanou soutěží byla Noční hasičská soutěž konaná v sobotu 3. srpna.
Zúčastnilo se 11 družstev žen a 25 družstev mužů. V kategorii žen zvítězilo družstvo
Hostašovic s výsledným časem 18:05s, v kategorii mužů to bylo družstvo Valšovic s výsledným časem 14:76s. Naše družstvo mužů obsadilo 4. místo s výsledným časem 15:59s.
Celou čtveřici soutěží letošního roku uzavřel XXVIII. ročník soutěže „O putovní pohár
starosty SDH Vítonice“ zařazený do Podhostýnské hasičské ligy konaný 1. září. Tohoto
ročníku se celkem zúčastnilo 11 družstev v kategorii žen a 23 družstev v kategorii mužů.
V obou kategoriích zvítězila družstva žen a mužů z Pravčic, ženy s časem 17:89s a muži
s časem 17:09s. Naše družstvo mužů se umístilo na 10. místě s časem 19:52s.
V závěru roku jsme 25. prosince uspořádali
Předštepánskou rockovou zábavu s kapelou S.O.S.
Factory. Členové sboru se postarali o občerstvení
a hladký průběh této kulturní akce.
Sezóna roku 2013 je za námi. Nezbývá nic jiného než zahájit přípravu na tu následující. Doufejme,
že bude minimálně tak úspěšná jako ta letošní.
Naše poděkování patří všem členům i nečlenům,
kteří se celý rok podíleli na přípravě a organizaci
soutěží a ostatních akcí našeho sboru a také těm,
kteří nám poskytli pomoc při účasti na hasičských
soutěžích. Dále bychom chtěli poděkovat obci
Vítonice za zapůjčení obecního automobilu značky
Nissan potřebného na dopravu soutěžních družstev na soutěže a také za zakoupení a vybavení
nového hasičského automobilu značky Fiat Ducato.
Za SDH Vítonice
Ondřej Fiurášek a Kateřina Bělíková
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Myslivecké sdružení - LOVU ZDAR
Jestliže máme zhodnotit rok 2013, byl pro naše myslivecké sdružení úspěšný. Tento
rok jsem uspořádali jubilejní X. myslivecký ples, který jsme připravili ještě s větší pečlivostí
a snažili se vše dotáhnout téměř k dokonalosti cateringových společností. Dne 9. února
2013 bylo tedy vše připraveno pro naše hosty, které měly nadchnout nejen zvěřinové
pochoutky, ale také vyzdobené prostory kulturního domu mysliveckou tématikou.
Samozřejmostí je pro slečny a dámy při vstupu květina na přivítanou. Osobně si myslím,
že tento ples je pro naše hosty skvěle připraven a že zde všichni prožijí příjemný večer.
V pátek 15. února se konala „Valná hromada Honebního společenstva Vítonice“.
Zde se setkáváme s vlastníky honebních
pozemků. Věřím, že setkání jsou oboustranně příjemná. Chtěl bych poděkovat
jménem Mysliveckého sdružení Vítonice,
o.s. všem majitelům honebních pozemků
za jejich náklonnost a za odsouhlasení nové
nájemní smlouvy.
Přesně týden po plese patří Kulturní
dům dětem. Obecní zastupitelstvo a naše
škola pořádají dětský maškarní bál. Rej
dětských masek a ponechaná myslivecká výzdoba vytváří krásnou a milou atmosféru.
Výroční členská schůze sdružení je pro všechny naše členy a hosty završením mysliveckého roku a zhodnocením celoročního úsilí. Dne 9. března v přísálí kulturního domu
proběhla výroční schůze. Naše pozvání přijala starostka obce, starosta Sboru dobrovolných hasičů, zástupce Svazu zahrádkářů, zástupce Motoklubu, zástupci sousedních
mysliveckých sdružení a hlavně příznivci z naší obce. Děkuji všem za účast.
V květnu 2013 jsem začal připravovat podklady pro získání dotace přes MAS
Podhostýnska, o. s., která vyhlásila 9. výzvu Programu rozvoje venkova, žádost jsme
zařadili do Fiche 2 - Aktivní život pod horami. Název našeho projektu je i pro laika srozumitelný „Střelba není jen o lovu“. Tento projekt nám umožní rozšíření atraktivnosti naší
střelnice a vrhací zařízení terčů bude co nejvíce připomínat reálnou střelbu. Získali jsme
dotaci na nákup vrhacího zařízení„automatický trap“ s proměnlivou dráhou letu terče
a vrhací zařízení „zajíc na průseku“, kdy terč
je vypuštěn zařízením na vodorovné ploše.
Věřím, že i tato snaha podpoří náklonnost
mladých lidí nejen ke střelbě, ale také rozšíří
zájem o myslivost.
V červnu 2014 připravujeme střelecký
závod 3-členných družstev obcí mikroregionu Podhostýnska a věřím, že i touto akcí
podpoříme prezentaci aktivních Vítonic,
i když jsme až na okraji Zlínského kraje.
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Za spolupráci při přípravě a podání žádosti chci především poděkovat paní starostce
obce Ladislavě Hradilíkové a p. Michalu Severovi.
V červnu 2013 jsem uspořádali již VII. ročník střeleckých závodů v brokové střelbě
na pohyblivý terč. Účastnilo se 35 střelců a vítězem ročníku 2013 se stal Robert Pavlištík
ze Žákovic – gratulujeme. Jsme rádi, že nás navštíví příznivci z naší obce, kteří si zde
mohou za určitých zásad vyzkoušet střelbu a ochutnat naše občerstvení. Letošní ročník
jsme ukončili až v pozdních odpoledních hodinách ve velmi příjemné atmosféře. Všem
zúčastněných a hostům děkuji za návštěvu a věřím, že se potkáme při dalším ročníku.
Konec června 2013 u nás ve Vítonicích patří dětem. Podílíme se společně se Sborem
dobrovolných hasičů na průběhu dětského dne, který organizuje obecní zastupitelstvo.
Většina členů našeho mysliveckého sdružení připravila pro děti sportovní disciplíny - hod
míčku na pyramidu plechovek, skákání v pytli na čas pro všechny věkové kategorie,
střelba ze vzduchovky na terč, hod šipkami a zajímavá byla také vědomostní disciplína
pro děti i rodiče, kdy byl připraven panel s preparovanými zvířaty, větvičkami lesních
i ovocných dřevin, které v naší krajině nejčastěji rostou nebo žijí. Občas jsme postřehli
zděšení rodičů-co to vlastně děti vidí a následně byly připraveny všetečné otázky jejich
ratolestí-co to je a jak se to jmenuje a s čím se vlastně mohou v naší přírodě setkat.
Srpen a září 2013 byly měsíce myslivecké kynologie. Ve dnech 10.8.-11.8. jsem se zúčastnil se psem Fako z Černých blat (NKO-Německý krátkosrstý ohař) Moravsko-Slezského
poháru, který byl pořádán v Kelči, Hustopečích a na Mikulůvce. Tato dvoudenní soutěž
lovecky upotřebitelných psů představuje náročnost hlavně na přípravu a výkon psa.
Druhou, ovšem výrazně prestižnější a historicky poprvé na území České republiky
pořádanou akcí, byla naše účast na IKP 2013 (International Kurzhaar Prufung). Jde o mezinárodní zkoušky světového klubu chovatelů NKO se sídlem v Berlíně. Celkem bylo na
tuto akci přihlášeno 198 psů z 33 chovatelských klubů a 13 zemí. Ve dnech 19. – 21. září
probíhaly v překrásné krajině vinohradů a okolí obce Čejkovice soutěže v polní a vodní
práci, přehlídka exteriéru a samozřejmostí bylo také slavnostní ukončení. Nové poznatky
a možnost porovnání výkonu mého psa přímo na disciplínách ve skupině s německými,
rakouskými a slovenskými psy bylo velkou zkušeností a pes Fako obstál na výtečnou. Musí
mít opravdu vlohy svých předků pevně zakódovány a je vidět, že mé cvičitelské začátky
ho neodradily a je psem s vynikajícími loveckými vlastnostmi. Chci poděkovat kamarádovi
Ladislavu Polešovskému, za pomoc před i během zkoušek a věřím, že jsme i na těchto
kynologických akcích dobře reprezentovali naše myslivecké sdružení a obec Vítonice.
Vyvrcholením naší myslivecké sezóny je uspořádání tradičního honu na drobnou zvěř,
který byl zahájen v sobotu 14. prosince nástupem všech účastníků při hlasu mysliveckých fanfár. Naše pozvání na hon není jen pro myslivce, ale také pro naše příznivce. Hon
proběhl dle pravidel mysliveckých tradic a po slavnostním výřadu byli všichni pozváni
na poslední leč do Kulturního domu. Bylo připraveno občerstvení a pro dobrou náladu
nejen k poslechu hrála hudba. Všem přítomným děkujeme za vytvoření skvělé atmosféry
a těšíme se na příští setkání.
Každý, kdo čte tento příspěvek si možná dává otázku, co vlastně děláme pro volně
žijící zvěř a přírodu. Členové našeho sdružení během celého roku plní myslivecké povinnosti. Podáváme zvěři jadrná krmiva, seno, sůl a také byly provedeny odběry trusu zvěře
v naší honitbě pro zjištění zdravotního stavu veterinární správou.
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Hodnocení mysliveckého roku v našem sdružení provádíme na výroční členské
schůzi. Za uplynulý rok 2013 bych chtěl
poděkovat členům mysliveckého sdružení, a to především těm aktivním, za práci
pro sdružení, obecnímu zastupitelstvu za
podporu a umožnění pořádání našich akcí,
Sboru dobrovolných hasičů Vítonice za spolupráci a samozřejmě našim rodinám za
jejich podporu.
Miroslav Hlava - předseda Mysliveckého
sdružení Vítonice, o.s.

Motoklub Vítonice v roce 2013
Rok 2013 je za námi, výroční schůze rovněž a tak je čas hodnotit. Sice nás loňská zima ještě na velikonoce obdařila pořádnou
sněhovou nadílkou, ale už poslední dubnovou sobotu, sotva roztál
sníh, jsme zorganizovali oblíbené dvouhodinové enduro dvojic.
Poprvé jsme si pozvali profesionální elektronickou časomíru, která zajistila přesné
měření výsledků a celá akce tím dostala nový rozměr. Nebyl nikdo, kdo by pochyboval
o výsledku a tak diskuze o tom, zda někomu bylo ukřivděno vzaly za své. Jezdci i diváci
byli spokojení, počasí vyšlo na výbornou což
byl povedený start do nové sezóny.
Můžete se snažit jak chcete, ale počasí
neporučíte. A to se nám potvrdilo při organizování 2. ročníku závodu domácích
malotraktorů. Poučeni z roku předchozího
jsme se s vervou pustili do příprav. Laťka
z roku 2012 byla nastavena hodně vysoko
a tak jsme se museli snažit. Přípravu tratě,
nákup zboží do bufetu, sestavení programu
na elektronické vyhodnocování výsledků,
zajištění cen pro vítěze a řadu dalších činností jsme zvládli bez problémů. Ale počasí
si postavilo hlavu. S nadějí jsme sledovali
oblohu a až do samého začátku jsme věřili že pršet nebude... bohužel. Sice se říká,
že teprve rozbahněná trať slibuje náročné
a zábavné zápolení, ale přece jenom…..
diváků ani jezdců se nesešlo tolik, jak jsme
předpokládali. Dvanáct účastníků, tentokrát
rozdělených podle hnacích náprav do dvou
kategorií pobavilo sebe i diváky na výbornou.
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Vítání prvňáčků

Děti z naší ZŠ

Dětský karneval

Jarní výstava s vystoupení ZUŠ Bystřice p.H.

Adventní jarmark
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Děti v ZŠ vítězství ve volejbale

Děti ZŠ v keramickém kroužku
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Návrat ze soutěže malotraktorů

Potkali jsme strašidla
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Děti hodnotí nejlepší zavařeninu

Vodění medvěda
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Bufet taky nezahálel, jídla i pití všeho druhu bylo dostatek a tak si jezdci i diváci kromě
sportovních zážitků, zablácených strojů a bot odnesli taky něco dobrého v žaludku.
Tradičně největší akcí roku byl již osmý ročník tzv. Vítoňského písečňáku. Velký
zájem jezdců jsme museli omezit, protože trať ani její okolí nedovoluje uspokojit všechny
zájemce. Ale upřímně řečeno, není naší snahou pořádat velké akce, jde nám především
o to, abychom tu vždy po roce přivítali „staré známé“, s nimi si zazávodili a užili si motorek.
A to se opět povedlo.
V létě jsme konečně „opustili rodnou hroudu“ a vyrazili reprezentovat Motoklub
Vítonice za hranice obce. Přijali jsme pozvání na přebor veteránských motocyklů, zejména
ČZ, do Březhradu u Hradce Králové. Obrovská akce s více než 100 jezdci oprášila zašlou
slávu kdysi slavné značky a ukázala, že příznivců má stále dost. Za MKV se účastnili Pavel
Buchta a Vašek Kurfürst. Sice to na medaile nebylo, ale bojovali statečně J.
Další závody, kterých se účastnil Radek
Hradilík, Pavel Buchta, Vašek Kurfürst
a Zdeněk Solař byly dokonce součástí
Východočeského poháru jsme absolvovali
v Ostrově u Lanškrouna. Ani tam jsme se
neztratili, Vašek byl ve své kategorii čtvrtý.
Poslední akcí, kde se objevily dresy
Motoklubu, bylo nedaleké Zubří. V enduru
dvojic tam duo Buchta-Solař obsadilo třetí
místo!
Konec prázdnin patřil tradičně klubovému setkání. Osvědčené schéma, kdy si trošku
pozávodíme, pokecáme, popijem a poklábosíme J uspokojilo každého kdo přišel.
Přešlo léto a byl čas podzimního endura. Na první termín nám opět nevyšlo počasí
a až ráno, v den závodu, jsme z důvodu nesjízdné tratě museli závod zrušit. To přineslo nepříjemné komplikace jak nám tak už
přihlášeným účastníkům, ale nešlo s tím nic
dělat. Naštěstí druhý termín už počasí přálo
a tak si mohlo 35 dvojic vychutnat endura
vrchovatě. Poslední akcí roku byla tzv. silvestrovská jízda. Sice je už tradicí, že se nejedná
o jízdu, ale o pouhé setkání členů a přátel
našeho Motoklubu, a tak příjemné posezení
ve vyhřáté boudě vždy definitivně ukončí
motoklubový rok! Na závěr chci jménem výboru MKV poděkovat všem členům za jejich
celoroční práci, bez níž by se všechny akce
a celoroční provoz trati nemohly uskutečnit.
Pavel Buchta, jednatel MKV
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Střípky z obce
 Včelaři děkují zastupitelstvu naší obce za poskytnutí finančního příspěvku 5.000,- Kč ne-

jen v uplynulém roce, ale i v několika předchozích letech. V katastru obce je v současné
době cca 73 včelstev. Deset včelařů se předem dohodne na způsobu rozdělení příspěvku
a je jim vyplacen po předložení dokladu o nákupu prostředků přímo souvisejících
s touto chovatelskou činností. Dle našich informací je jen málo obcí, které tento
příspěvek poskytují.
Za včelaře – Jaromír Hradil, důvěrník včelařského spolku Bystřice p.H.

 Vážení spoluobčané, mám tu čest Vám oznámit, že náš občan, pan Jaroslav Němec,

daroval na oddělení Transfuzní služby a hematologie Kroměřížské nemocnice, a.s.,
svou krev již 50x. Tímto bych mu chtěla poděkovat za mimořádný a příkladný postoj.
Přejeme mu pevné zdraví. Ladislava Hradilíková, starostka obce

 Tradičně proběhla Tříkrálová sbírka při které bylo vykoledováno 12.672,- Kč. Děkujeme

všem, kteří přispěli do pokladniček koledníků, stejné díky patří i jim a vedoucím
skupinek, kteří věnovali svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

 V lednu se konala volba prezidenta ČR a v prvním kole jste volili takto: Zeman Miloš

112 hlasů, Fischer Jan 45 hlasů, Diensbier Jiří 31 hlasů, Schwarzenberg Karel 26 hlasů,
Roithová Zuzana 20 hlasů, volební účast v tomto kole činila 70,9%. V druhém kole
získal 168 hlasů Zeman Miloš a 67 hlasů Schwarzenberg Karel, tentokrát volilo 61%
oprávněných voličů.

 Znovu se obracíme na majitele psů, aby dbali zákazu jejich volného pohybu po

obci. Velmi často dochází k poškozování majetku občanů, znečišťování veřejného
prostranství a v neposlední řadě ohrožují bezpečnost dětí.

 V květnu proběhlo výběrové řízení na pozici účetní obce Vítonice. Na základě zve-

řejněné výzvy se přihlásilo devět uchazečů, kteří byli podrobení ústnímu pohovoru.
Mezi základní požadavky pro výkon této funkce byla nezbytná znalost podvojného
účetnictví, vidimace a legalizace, personální a mzdová agenda, kontrolní činnost
příspěvkových organizací, agenda archivnictví, znalost práce s Czech point, evidence obyvatel či spisové služby a mnohé další. Výběrová komise doporučila paní Janu
Pavelcovou jako vhodného kandidáta na obsazení pracovního místa a již od srpna
2013 tuto funkci na našem Obecním úřadě zastává. Že ji čeká spousta mravenčí práce
nemusíme dlouze rozebírat a tak ji popřejme pevné nervy a dostatek trpělivosti s přáním, aby konečně i naše obec měla po několika letech opět řádně vedené účetnictví.

 Na obecním úřadě mohou občané využít službu CZECH POINT, kde si mohou zažádat

o výpis rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku
či výpis bodového hodnocení řidiče, a to vždy v úředních hodinách, po telefonické
domluvě lze učinit výpis i mimo ně. Dále je poskytována služba ověřování podpisů
a vidimace dokumentů.
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 Máte-li jakýkoliv podnět či připomínku týkající se naší obce nebo chcete přispět

článkem, fotografií můžete využít email: starosta@vitonice.cz

 I v roce 2013 jsme využili dotací z Úřadu práce v rámci operačního programu Lidských

zdrojů a zaměstnanosti. Celkem bylo vyčerpáno 252.772,- Kč. Tyto finance byly poskytnuty na mzdové náklady pracovníků uvedených ve jmenovitých dohodách. Možnost
pracovat v obci dostalo pět občanů. Veřejnou službu vykonávali dva občané.

 Neinvestiční dotace z národních a evropských zdrojů byla poskytnuta prostřednictvím

Zlínského kraje na základě sdělení MŠMT pro ZŠ a MŠ Vítonice na realizaci projektu
„Malotřídka“ a je realizován od roku 2011 v celkových nákladech 384.843,- Kč. V roce
2013 byl projekt ukončen a řádně vyúčtován. Výstupem byly výukové materiály,
pořízení nových tabulí a audiotechnika.

 Na Kulturním domě probíhají postupně udržovací práce na vnitřním vybavení

i zvenčí. Využili jsme výzvy z Operačního programu životního prostředí na zateplení
veřejných budov a podali žádost na výměnu vchodových dveří, výměnu stropu
nad hlavním sálem a zateplení obalu budovy. Zákon nám uložil další povinnost a to
zpracování Energetického štítku budovy, který je již vylepen na dveřích u hlavního
vchodu. Energetický audit budovy nedopadl nejlépe a to vzhledem k technologickým postupům, které se používaly před třiceti lety při její výstavbě. Tento doklad byl
jedním z povinných příloh při podání žádosti o finanční prostředky na rekonstrukci
objektu. Pokud projekt vyjde a podaří se jej realizovat, ušetří obec nemalé finanční
prostředky při vytápění a zlepší se i vzhled, funkčnost a bezpečnost celé budovy. Poté
můžeme konečně přistoupit k renovaci parket.

 Naše škola se i ve školním roce 2013/2014 účastní projektu Ovoce do škol, který je

hrazen z prostředků Evropské unie. Všichni žáci školy obdrží v pravidelných dávkách
ovocné produkty, kterými si budou moci zpestřit svoji přesnídávku během školní
přestávky.

 Na jaře a na podzim proběhl ve škole sběr papíru a jsme velmi rádi, že se do něj zapojili

i naši občané, výtěžek činil celkem 4.410,- Kč a byl použit na nákup odměn pro děti
za různé soutěže. V příštím roce akci opět zopakujeme, takže máte-li zbytečný papír
či papírové a nápojové kartony a chcete nám pomoci, předem děkujeme!

 Na webových stránkách www.vitonice.cz je umístěn nový modul pro seniory a jeho

obsah je koncipován tak, aby jim co nejlépe vyhověl. Navigace je maximálně zjednodušená a názorná. Obsah je zobrazen velkým písmem pro lepší čitelnost a některé
z pasáží je možné si nechat předčítat.

 V současné době provádíme na obecním úřadě revizi smluv. Výsledkem by mělo být

zjištění výhodnosti či opaku uzavřených dokumentů a zamezení tak zbytečnému
vynakládání finančních prostředků obce. Při této interní kontrole jsme např. doporučili

Zpravodaj obce Vítonice

21

ZO uzavření nové smlouvy se společností NWT, která bezplatně využívala od roku 2002
umístění vysílače v budově Základní školy. Spotřebu el. energie pro zařízení společnosti financovala obec, přitom však platila za internetové připojení. Byla přijata smlouva
s novými podmínkami mimo jiné bezplatného připojení pro obecní úřad, budovu školy
i Kulturního domu.
 Na obecním úřadě můžete zakoupit upomínkové

předměty s motivy památek naší obce, jedná se např.
o svíčky, hrnky různých tvarů, dárkovou sadu butylky
se štamprlemi, pivní korbel, podstavec pod svíčku,
zvonečky aj. Sortiment s novými motivy budeme
průběžně doplňovat.

 Nová parkovací místa byla na podzim vytvořena

u hřbitovního areálu, zatravňovací dlažbu položili
pracovníci obce na místě, kde již auta parkovala.
Vzhledem k tomu, že zde nebyl pevný podklad v období dešťů nebo při tání sněhu vznikalo rozbahněné místo, které se nedalo využít
k danému účelu. Nadále však má sloužit pouze pro občany se sníženou pohyblivostí
– invalidy. Pro ostatní návštěvníky hřbitova slouží přilehlé parkoviště, které projde
v roce 2014 rekonstrukcí.

 Nejen pro cyklisty slouží k odpočinku cyklodomeček na Větřáku, ten byl na podnět

občanů přestěhován o pár metrů výše, blíž k zastávce.

 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013

1. ČSSD – 55 hlasů
2. ÚSVIT demokracie Tomia Okamury – 44 hlasů
3. ANO 2011 – 41 hlasů
4. KDU-ČSL – 30 hlasů
5. Komunistická strana Čech a Moravy – 25 hlasů
Volební účast v naší obci činila 60,53 %

 Před vánoci obdržela každá rodina kalendář Podhostýnského mikroregionu na

rok 2014, na kterém se podílely všechny obce, mimo jiné i tím, že poskytly dobové
i současné fotografie mapující proměny v blízkém okolí. Projekt vznikl ve spolupráci
starostů obcí a finančním přispěním Podhostýnského mikroregionu. Věříme, že vás
bude provázet po celý následující rok. Pokud by jste měli zájem kalendář pořídit pro
své známé, posledních pár kusů je k dispozici na obecním úřadě.

 V Kulturním domě můžete navštívit Kosmetiku sl. Veroniky Valentové, kde o Vás bude

velmi dobře postaráno, vyzkoušet můžete mimo klasického ošetření pleti také masáže
lávovými kameny, parafínový zábal na ruce nebo novinku prodlužování řas. O tom,
že budete v dobrých rukou, svědčí i řada získaných Certifikátů se zaměřením na
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odborné zaškolení v Top Visage, Make-up Artist vizážista, Photography Make-up
a mnoho dalších. Zajímavý je balíček služeb pro nevěsty. Pokud nevíte, čím udělat
radost někomu blízkému, můžete zde zakoupit dárkový poukaz. Mnohem více se
dozvíte na www.kosmetikavitonice.webnode.cz.
 V kadeřnictví se na Vás těší slečna Adéla Koblihová, otevřeno je v pondělí a ve středu

od 7.30 do 16.00 hod., kam můžete přijít bez objednání. Pokud si chcete svoji návštěvu
domluvit v jiné dny, stačí zavolat na tel.: 722 919 117. Mezi standardní služby patří
stříhání (dámské, pánské, dětské), trvalá, barvení, melírování, keratinové regenerační
kůra atd.

Knihovna
V lednu proběhla přestavba interiéru
místnosti knihovny, abychom alespoň opticky zvětšili prostor. S organizací knih nám
pomohly pracovnice knihovny Bystřice
p.H. A kdo by nevěděl kde nás najít, tak
upřesním, že Obecní knihovna se nachází
v Kulturním domě a půjčovní doba je každou středu od 17.00 do 19.00 hod., další
informace získáte na www.knihovnavitonice.webk.cz. Návštěvníci zde mohou najít
rozmanitý sortiment knih i časopisů. Kromě stálého fondu nabízíme knihy z výměnného
fondu knihovny Kroměříž, který je dodáván dvakrát ročně, poslední obměna proběhla
v září a můžete si vybrat ze 160 titulů literatury pro dospělé i děti. Každoročně nakupujeme
nové knihy a od září jsme rozšířili nabídku o 41 nových kousků. Dále nabízíme využití
PC s wifi připojením, internet zdarma a dětský tvořivý koutek. V prosinci zde zazněly
koledy a nejen pro děti bylo připraveno povídání o tradičních vánočních zvycích. Zápisné
v knihovně je zdarma, těšíme se na Vaši návštěvu.
Diana Nováková, knihovnice

Poděkování za pomoc
O vánocích nás potrápil velmi silný vítr,
o čemž jsme se přesvědčili 25. prosince,
když v odpoledních hodinách strhl mohutnou borovici přímo na hřbitovní zídku.
Pod větvemi zůstala přikrytá téměř čtvrtina
pomníků. Je velké štěstí, že nedošlo k újmě
na zdraví přítomných lidí, kteří v tu dobu
navštívili hřbitov. Úklidové práce musely
být provedeny velmi opatrně, aby nedošlo
k poškození pomníků, jelikož je dělily od
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spadlého kmenu pouhé centimetry. Byla nutná výpomoc autojeřábem p. Petra Dostála.
Na odstranění se dále podíleli p. Antonín Žaloudík, Petr Lujka, Marek Duda a členové
sboru dobrovolných hasičů Pavel a Jan Pechovi, Stanislav Ludka, Radim Zdráhala, Ondra
a Lukáš Fiuráškovi. Všem velmi děkujeme za jejich ochotu a čas, který si udělali během
vánočních svátků a hřbitovní areál uklidili, tak aby mohli občané a hosté navštívit pomníky
svých příbuzných po zbytek vánoc.
V souvislosti s touto událostí jsme se zamysleli nad stavem dřevin rostoucích na veřejném prostranství obce a zpracovali dokumentaci na revitalizaci zeleně v obci. Následně
budou-li v novém roce vyhlášeny výzvy v tomto směru, jsme připraveni podat žádost a
získat tak potřebné finance.

Změny k povolování výjezdů na Svatý Hostýn
od 1. 1. 2014
Osobní automobily:
Celoroční povolenky v barvě oranžové, modré a zelené, zůstávají v platnosti se stejným
režimem jako v předcházejícím období. Pro r. 2014 je potvrzuje Obecní úřad ve Chvalčově.
ZMĚNA:
Všechny jednorázové povolenky k výjezdu na Svatý Hostýn bude vydávat jen Městská
policie v Bystřici pod Hostýnem do vyčerpání denního limitu. Povolenky se vydávají
v době od 06.00 do 18.00 hodin a nevrací se. Obecní úřad ve Chvalčově nebude již žádné
jednorázové povolenky vyřizovat.
Povolenky k výjezdu pro ubytované v ubytovacích zařízeních na Sv. Hostýně vydává
Matice svatohostýnská, pro svatby Duchovní správa na Sv. Hostýně.
Autobusy:
Všechny autobusy bez omezení budou vyjíždět na autobusovou točnu na Sv. Hostýně,
ve všední dny mohou dle pokynů služby parkovat na určeném parkovišti na Sv. Hostýně.
O sobotách, nedělích a při významných církevních událostech (pouti, svátky apod.) budou
autobusy vždy bez parkování sjíždět do Bystřice p.H. na parkoviště u hřbitova. Cestující
vystoupí v co nejkratší době tak, aby nebránili dalším autobusům k vjezdu.
Je nutné, aby se předem dohodli na době odjezdu, protože čekací doba pro autobus,
hlavně o poutích, nebude delší jak 10 minut.
Dbejte prosím na dopravní značení na autobusové točně, aby nebylo bráněno vjezdu
linkových autobusů, které mají stanovený jízdní řád.
Zveřejněno na základě jednání ze dne 27. 11. 2013
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Jiřina Hurtová,
místostarostka obce Chvalčov
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S NORDIC WALKING HOLÍ VYDEJ SE DO OKOLÍ
Projekt spolupráce MAS Podhostýnska, o.s.
a O.s. MAS Střední Vsetínsko
Realizace: duben – prosinec 2013
Společný projekt Místní akční skupiny Podhostýnska, o.s., a Občanského sdružení
MAS Střední Vsetínsko má zpěvný název „S nordic walking holí vydej se do okolí“. Na
jeho realizaci se pilně pracuje od začátku letošního roku a nejde v něm o nic jiného než
o nový, zdravý a pro všechny vhodný rekreační sport – chůzi volnou přírodou s použitím
speciálních holí – o nordic walking. Oproti běžné chůzi při něm člověk spotřebuje daleko
více energie a při správné technice zaměstná až 90 % svalstva svého těla. Tento způsob
chůze nevyžaduje nutně žádnou tělesnou zdatnost a je vhodný jak pro mladé, tak pro
lidi v produktivním věku a seniory.
Základem úspěšného projektu obou místních akčních skupin a Nordic walking centra
při Wellness hotelu Sola Gratia je záměr vytvořit v Hostýnských vrších síť tras s náležitou
materiálně technickou základnou a informačním zázemím. Do realizace projektu je zapojeno celkem 17 obcí (osm na území MAS Podhostýnsko a devět na území MAS Střední
Vsetínsko), několik partnerů z podnikatelské i neziskové sféry, média a profesionální
lektoři z občanského sdružení Nordic walking live, o.s.
V obcích Rusava, Rajnochovice a dalších partnerských obcích, jsou nainstalovány
informační tabule, na nichž zájemci získají informace o správné technice severské chůze.
Najdou zde mapu Hostýnsko-vsetínských vrchů s vyznačením velkého a malého nordic-walkingového okruhu s navazujícími dalšími trasami v nejbližším okolí. Projekt počítal
také s vytvořením obrazové a mapové aplikace umístěné na webových stránkách Nordic
walking centra a stránkách obou místních akčních skupin, kde si turisté a zájemci budou
moci naplánovat trasu, zjistit její délku, profil, převýšení a třeba i zajímavosti o historii
navštívených míst. Projekt je navíc součástí jedinečné akce Tour Nordic Walking, která
se v letošním roce uskutečnila na 16 místech ČR a již třetím rokem nabízí pod záštitou
ministra zdravotnictví seriál akcí podporující severskou chůzi. V Bystřici p.H. se tato akce
uskutečnila 28. září 2013 v areálu hotelu Sola
Gratis pod názvem „Extrém nordic walking
maratón 2013“. Pořadatelé připravili maratón
a půlmaraton v severské chůzi s délkou a převýšením, které nemají na území ČR srovnání,
spolu s originálním doprovodným programem
pro děti, zdraví i kondici.
Celý projekt se realizačně blíží ke konci, ale
semináře, procházky i maratony v rámci severské chůze chceme na našem území zachovat
i do budoucna.
Sledujte webové stránky www.mas-podhostynska či www.nwmaraton.cz, kde budou
naše aktivity aktualizovány a přidejte se k nám!
Ing. Kateřina Buzková, MAS Podhostýnska
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Společenská rubrika
JUBILEUM
V tomto roce jsme v naší obci měli mnoho jubilantů. Všem gratulujeme a přejeme
pevné zdraví, spokojenost, štěstí a spoustu životní pohody.
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
85 let

Novák Antonín, Nováková Mária, Hradil Vladimír, Němec Zdeněk, Doláková
Marie, Ondroušková Dagmar
Nováková Aloisie, Zaorálek František, Heryánová Marie, Hasilíková Marie, Heger
Břetislav, Zakrzewski Miroslav, Zmrzlíková Ludmila, Hegerová Marta
Kurfürst Miroslav, Novák Vladimír, Šenkyřík Josef, Koutný Bedřich, Šenkyříková
Růžena
Ludková Alexandra
Pospíšilová Ludmila, Novák Oldřich, Hradilíková Jarmila, Horáková Anežka,
Novák Alois
Pecháčková Jiřina

NAROZENÉ DĚTI
Žaloudíková Andrea, Zmrzlíková Anna, Jasiok Daniel, Pechová Aneta
Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko a přejeme mu i Vám mnoho zdraví a radostných
chvil.
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Zapletalová Marie
Pecháček František
Vymětalík Josef
Nováková Helena
Kratochvíl Oldřich
Vážení pozůstalí, přijměte upřímnou soustrast nad ztrátou Vašeho blízkého.

Úryvek z pamětí obce Vítonice
Chronologický přehled význačných událostí
1241 – Po bitvě u Lehnice vtrhli Tataři neočekávaným obratem na Moravu. U Dřevohostic
na náš ozbrojený lid, svedli s ním půtku a stíhali jej na Hostýn, na němž uprchlý lid se
chránil záseky a příkopami. Dle ústní tradice byli Tataři na Hostýně v době mezi 20-24
červnem (na Hostýně blesky božími zasaženi, načež prý s překvapující rychlostí protáhli
Moravou až do Uher). Celý náš kraj byl prý tehdy vypálen. 1253 – Vtrhli mongolští Kumáni
do našeho kraje.
14. století
1381 – První písemný záznam o vsi Vítonicích v zemských deskách olomouckých IV/
14 v jazyku latinském, dle něhož obec Vítonice byla v poddanství pánů ze Šternberka.
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Obsahem tohoto zápisu je závěť, kterou Petr ze Šternberka zajišťuje věnem část svých
statků a práv své manželce Anně po dobu jejího vdovství.
1398 – Po druhé byly Vítonice zaznamenány v zemských deskách olomouckých VI./646
opět v závěti, dle níž byla obec Vítonice na věčné časy darována klášteru šternberskému
za spásu duše Petra ze Šternberka.
15. století
1419 – 1436 Husitské války. U nás zapustilo kořeny učení Českých bratří. Celý náš kraj
Záhoří byl svědkem válečného tažení husitského. Husité však neubližovali lidu obecnému,
neboť ten byl s nimi téhož smýšlení. Útočili toliko na šlechtu, která se před nimi ukryla
na své pevné hrady.
1444 – V našem kraji drancovali uherští křižáci, zvláště tak zvané „černé roty“ uherského
Matyáše Korvína, který táhl se svým vojskem do Slezka a cestou obléhal a taky dobyl
Kroměříže na vojsku českého krále Jiřího Poděbradského.
1480 – Ves Vítonice zapsána v zemských deskách v poddanství Jana staršího ze Žerotína.
V této době již většina obyvatelů Vítonic přijala učení Českých bratří.
1490 – Jan starší ze Žerotína a Fulneka prodal ves Vítonice za 1000 uherských zlatých
Vilémovi z Pernštejna k hradu Helfštýnu (archiv český XVI./ 291). Od těch dob byla ves
Vítonice v poddanství pánu z Helfštýna až do doby zrušení roboty v roce 1848.
16. století
1520 – dostalo se Vítonicím (Hornímu újezdu, Byškovicím a Příkazu) od Jana z Pernštejna
obdarování na vaření piva doma v době sečení luk a v době žní.
1532 – Katolická fara v Loukově přešla v držení Českých bratří. Už v té době ve farnosti
Loukovské k níž jsme rovněž patřili nebylo jediného katolíka.
1538 – 1554 Jaroslav z Pernštejna – pán na Helfštýně vložil v zemské desky smlouvu
o mýtném od pansví Přerovského a zavedl mýto ve vsi Vítonicích (Horním újezdu a Velkých
prosenicích). Platilo se z vozu obilí 6 denárů a vozu jablek 6 grošů, z bečky soli 1 denár.
Pěší lidé platili po jednom denáru (bylo osobní mýto) později je platili jen židé. Kdo jel
na koni platil dva denáry, z ovce a telat se platilo po 1 denáru.
1555 – obec Vítonice osvobozena od některých vzdálených robot za roční plat 53 rýnských.
1584 – zaveden gregorianský kalendář na místo dosavadního jůlianského, jehož dosud
užívají pravoslavní Rusové.
1584 – 1599 řádil ve Vítonicích mor.
1593 – byla ve Vítonicích hrozná povodeň, která nadělala mnoho škod.
1596 – bylo velké sucho, po kterém následoval hlad a bída.
17. století
1602 – zničil mráz na Petra a Pavla (29.6.) všecku úrodu takže byla pak velká drahota.
1603 – bylo velké krupobití a povodeň.
1604 – Za panování Jiříka Bruntálského z Vrbna – pána na Helfštýně, pořídili si občané
Vítoňští pro českobratrský sbor (na místě dnešní kovárny č.p. 107) první zvon, který byl
ulit mistrem Zachariášem v Olomouci a vážil 4 staré centy.
1618 – Českým povstáním započala třicetiletá válka 1618-1648.
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Dne 15. února 1620 táhli Moravskou branou polští kozáci „lisovčíci“ vedeni Jeronýmem
Kleczskowskim směrem k Vídni na pomoc císaři Ferdinandovi II. potlačit české povstání,
to je proti ozbrojeným stavům (pánům) moravským vyznání protestantského a českobratrského. Jejich horlivým příznivcem u nás byli také Jiřík Bruntálský z Vrbna – pán na
Helfštýně, jemuž Vítonice náležely, jakož i tehdejší pán bystřický Václav Bítovský z Bítova
na Bystřici pod Hostýnem.
Polští kozáci v našem kraji – i ve Vítonicích všechno surově pustošili, dobytek kradli
a odváděli s sebou. Co se dalo vypálili nebo vyplenili. Fary a kostely v Bystřici po Hostýnem
a v Loukově byly též vydrancovány a vypáleny. Pán na Helfštýně Jiřík z Vrbna prchl, ale
byl jat, zařazen mezi rebely první třídy a zemřel brzy potom ve vězení. Příslušníci farnosti
bystřické a loukovské byli potom přičleněni k farnoti holešovské. Stejný osud potkal
i farnost Bílavsko.
1621 – koncem října zmocnil se Helfštýna vévoda Krňovský, jehož houfy žoldnéřů bezohledně plenily zemi. V houfech Krňovského sloužilo mnoho Valachů, kteří zahnízdili na
Helfštýně a stali se metlou daleko široko. Z pevného hnízda činili loupežné výpady což
trvalo po 8 měsíců, až konečně, když Helfštýn byl darován kardinálu Dietrichštejnu, ten
proti nim vyslal císařské vojsko, před nímž valaši bez odporu prchli.
1623 – řádil velký mor jemuž padlo za oběť u nás mnoho lidí, takže město Hranice, Lipník
nad Bečvou, Olomouc, Přerov a Kroměříž se všemi okolními obcemi byla uzavřena.
1633 – obec Vítonice byla přifařena do Bystřice pod Hostýnem (s celou farností loukovskou), neboť kostel a fara byly již znovu vystavěny a upraveny. Od 13. 4. 1633 zřízena
byla v Bystřici pod Hostýnem kuracie.
(V dalším čísle Zpravodaje budeme pokračovat
událostmi ze 17. století.)

Připravované společenské akce ve Vítonicích
v roce 2014
První víkend v únoru můžete navštívit již vyhlášený tradiční myslivecký ples s výbornými pochutinami a pestrým programem. Využijeme krásné výzdoby a o týden později
16. února se převlečeme do kostýmů pohádkových bytostí a vytvoříme skvělou atmosféru
pro naše nejmenší na Dětském karnevale. Dlouho si neoddechneme, protože 1. března
nás čeká veselé Vodění medvěda s místními hasiči. Ani oni nebudou zahálet, jelikož týden
na to 8. března uspořádají velkou hasičskou soutěž v uzlování pro děti a večer posedí
s nejstaršími členy hasičského sboru.
Všichni, kdo se chcete zúčastnit oblíbeného slivkoštu, připravte si své vzorky pálenek
na 5. dubna a nejen dámy se mohou utkat v doprovodné soutěži o nejlepší nakládanou
zeleninu, budete-li mít dlouhé zimní večery, nastudujte recepty nebo oprašte ty tradiční
rodinné a nebojte se zúčastnit. Pokud by vás neoslovila ani jedna „gurmánská“ disciplína, můžete se tentýž den naladit na jarní svátky na tradiční výstavě. V měsíci květnu
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oslavíme svátek sv. Floriánka tradičním průvodem obcí, svatou mší a položením věnce
u Pomníku padlých. Slavnostně bude posvěcen a předán nový auťák pro místní hasiče
a to vše proběhne 5. května.
S maminkami oslavíme jejich svátek 10. května a děti z místní školy a školky určitě
nezklamou pestrým programem, možná bude i jedno překvapení a to vystoupení místní
kapely, můžete hádat, kdopak nám po třiceti letech znovu zahraje.
Určitě se u vás na dvoře najde nějaký ten traktůrek či zahradní vozítko, jeho schopnosti vyrovnat se s náročným terénem můžete prověřit v recesistické soutěži 17. května
v Písečňáku v dalším ročníku závodu malotraktorů, pořádané Motoklubem Vítonice, takže
máte ještě čas vytunit a naleštit své čtyřkolé miláčky a porovnat své síly. Na konci května uvítáme
do života úplně nejmladší občánky obce. Na den dětí 1. června budou nejmladší hasiči soutěžit
O pohár starostky obce. Další sportovní akce bude uspořádána na myslivecké střelnici
15. června, půjde o prověření nově zakoupeného vrhacího zařízení ve střelecké soutěži
a tentokrát se budou mimo jiné účastnit i družstva z obcí MAS Podhostýnska. Každý
z Vás si může pod přísným dohledem vyzkoušet střelbu na cíl. A určitě to bude stát za to.
Naši hasiči se 5. července opět postarají o hodové občerstvení a nesmí chybět tradiční
fotbalový zápas svobodní – ženatí. Motivace je pro hráče důležitá, proto je necháme
zahrát si o bečku piva a pohár pro vítěze! Aby nám nebylo smutno během léta, hned
2. srpna proběhne velkolepá noční hasičská soutěž, kde nás mimo sportovních výkonů
pobaví rocková kapela, poteče spousta lahodného moku a provoníme naši vísku grilovanými specialitami.
S dětmi se na konci srpna rozloučíme s prázdninami, mohou se těšit na spoustu soutěží a velký táborák. Ještě před nástupem do školy 31. srpna si zasoutěží hasiči O pohár
starosty SDH Vítonice. V září třináctého potěšíme příznivce kultury divadelní hrou „Jak
je důležité míti Filipa“ v podání drahotušských herců divadla Ventyl. Ani se nenadáme
a přiblíží se nám podzim. Zahrádkáři pro nás připraví 11. října Výstavu ovoce a zeleniny,
takže je ještě dostatek času pro zasetí i kuriózních a neobvyklých druhů do našich zahrádek. Pokud se podaří, budeme rádi, když nám výpěstky zapůjčíte, protože bez vás by tato
výstava nešla uskutečnit. Jsme si samozřejmě vědomi, že některé druhy ovoce i zeleniny
nelze udržet až do tohoto období, proto pokud vypěstujete opravdu unikátní kousek
stačí jej vyfotit a v soutěži o nejlepší foto výpěstku se můžete zúčastnit výstavy i tímto
způsobem. V tento den budou pozváni k sousedskému posezení i senioři z naší obce,
pro něž bude opět připraven pestrý program s tombolou. Listopad patří lampiónovému
průvodu a strašidýlkám. Vánoční atmosféru můžete zažít první adventní neděli na předvánočním jarmarku s koledami a voňavými dobrotami na zub i pro zahřátí. Rozsvěcení
stromečku a průvod Mikuláše se svou družinou patří již k tradicím v naší obci, děti z MŠ
a ZŠ jej zkusí přivolat svým pásmem koled a vánočních příběhů, stánečky s medovinou
a perníčky budou pro vás připraveny 5. prosince. Štědrovečerní mše v místním kostele sv.
Cyrila a Metoděje patří jistě k nezapomenutelným zážitkům vánočních svátků. Poslední
den v roce - Silvestra slavíme na Kulturním domě! Během roku aktualizujeme kulturní
program, o kterém vás včas budeme informovat!
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Kulturní a společenské akce
Dětský karneval
Jednou z nejvyhledávanějších a nejmilejších akcí je bezesporu dětský karneval, který se již několik let koná týden po
mysliveckém plese. O pěknou výzdobu je
tak postaráno díky mysliveckému sdružení,
tu ještě s maminkami dotvoříme veselými
balónky a konfetami, aby měly děti kolem
sebe veselé a hravé prostředí. Zábavný
program mezi soutěžemi zpestřilo vystoupení žáků tanečního kroužku ZŠ Vítonice.
Opět se nám sešla spousta masek a bylo by
velmi těžké vybrat tu nejhezčí, což svědčí
o nápaditosti a šikovných ručičkách maminek. Díky rodičům a sponzorům si každé dítě
odneslo odměnu z bohaté tomboly.

Tradiční vánoční jarmark odstartoval advent
Kalendářní rok se blížil ke svému konci a nás čekaly nejkrásnější svátky v roce
Vánoce a Nový rok. Kulturní dům se opět
proměnil na malou tržnici, kde bylo možné zhlédnout i nakoupit ručně vyráběné
vánoční dekorace a dárky. A že bylo na co
koukat, opět jsme se přesvědčili o šikovnosti a zručnosti našich vystavovatelů. Již
tradičně na jarmarku nechyběly úchvatné
perníčky paní Ivany Novákové, vánoční
dekorace paní Pavlíny Heryánové a paní
Ryškové. Letos jsme měli i nové vystavovatele a mohli tak obdivovat adventní věnce Terezy
Pecháčkové, Marie Kotůlkové a Michaely Pechové. Nově nás také navštívili manželé Malí
z Hošťálkové s vyřezávanými betlémy. Medové svíčky přivezla p. Juráňová ze Skaličky
a zcela netradiční drátěné výrobky představila p. Ježková. Nejen líbivou, ale i praktickou
keramikou zaujala p. Marcela Křížková. Děti mohly během jarmarku navštívit tvořivou dílnu.
Atmosféru vánoc dokouzlilo vystoupení Dechového orchestru ZUŠ Bystřice p.H. pod
vedením p. Češka. Pro hosty bylo připraveno posezení přímo na sále okolo nádherného,
vzrostlého smrku, který nám pro tuto příležitost darovala p. Ludmila Vlasáková. Výzdobu
dotvořily historické sáně a lyže, které pro nás zapůjčila p. Michaela Minarčíková. Sálem
voněla nejen medovina p. Marie Hlavové, ale i vánoční grog, domácí cukroví p. Jiřiny
Čechové a pokud někoho trápil hlad, mohl se zakousnout do křupavého bramboráku.
Děkujeme vystavovatelům, vystupujícím, návštěvníkům a všem, kteří jakkoliv přispěli
k uskutečnění této tradiční akce.
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Nevšední divadelní zážitky
Kdo by si myslel, že za divadlem musí jen do města, hluboce se mýlí. V roce 2013 se
na jevišti v Kulturním domě odehrála dvě představení. Z jara bravurně odehráli divadelní
hru „Šrumec pod Řípem“ herci z „Pohnutého divadla“ Loukov a na podzim k nám zavítalo
divadlo Klauniky z Brna s komedií „Don Quijote De LaAncha“, která byla secvičena pod
uměleckým dohledem Boleslava Polívky. O zábavu nebyla nouze, o čemž se vzápětí
přesvědčilo samotné publikum, které bylo vtáhnuto do představení a diváci se tak stali
účinkujícími. V příštím roce opět rádi přivítáme některé z divadel.

Výstava ovoce a zeleniny
Letos se poprvé konala pod záštitou Svazu zahrádkářů výstava ovoce a zeleniny
a s potěšením můžeme říct, že se setkala s velkým zájmem a ohlasem nejen u vítonických občanů. Přestože brzký mrazík zničil některé druhy výpěstků, našlo se dost jiných,
které bohatě zaplnily přísálí Kulturního domu. Vystavovatelé mohli být pyšní na své
exponáty a návštěvníci zhlédli několik druhů jablek, hroznového vína, oříšků, pórků,
petrželí, paprik, česneku, cibule, okurek, brambor, kapusty, salátů, kedluben, karotek,
červené řepy, ale i lilek či černý jeřáb a dýně. Výstava byla obohacena o košt zavařenin,
a kdo by čekal, že budou soutěžit pouze jahodové, meruňkové či ostružinové, pořádně
se zmýlil. Hosté mohli ochutnat mimo jiné broskvovou, švestkovou s ořechy, rebarborovou, višňové čatní, ostružinovo-banánovou, kamčatskou borůvku či smrčinový
sirup. Hodnotilo se celkem 32 vzorků zavařenin. Navíc jste si mohli zakoupit přírodní podzimní dekorace paní Ryškové.
O výzdobu se postaraly děti z naší školy.
Za odměnu se vžily do role porotců a svými mlsnými jazýčky koštovaly tak dlouho
dokud nevyhodnotily ty nejlepší a „světe
div se“ vyhrála tradiční rybízová zavařenina paní Lucie Novákové, o druhé místo se
podělila povidlová nutela paní Stanislavy
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Novákové a višňová dia paní Marie Heryánové, třetí místo získala meruňková zavařenina
paní Pavlíny Heryánové. Celkově mezi hosty výstavy vyhrála zavařenina drienková, kterou nám věnovala paní Mária Nováková, meruňková zavařenina paní Pavlíny Heryánové
obsadila druhé místo a třetí příčka patřila broskvové zavařenině paní Ludmily Novákové.
Všem, kteří poskytli vzorky zeleniny, ovoce i zavařenin, moc děkujeme a těšíme se na
další ročník.

Jarní výstava a oblíbený košt slivovice
Po mrazivé zimě jsme se těšili na velikonoční jarmark s výstavou. Na hlavním sále
v Kulturním domě se sešlo mnoho vystavovatelů a nejen k vidění, ale i ke koupi se nabízelo velké množství jarních dekorací. Malovaná vajíčka a pomlázky oznamovaly brzký
příchod velikonoc. Hosté se mohli zaposlouchat do hudebního vystoupení žáků Základní
umělecké školy z Bystřice p.H. a zcela netradičně ochutnat na místě ručně upečené
trdelníky p. Vavřiny z Kateřinic. V přísálí souběžně probíhala soutěž slaných specialit
a v podvečer vrcholil již druhý ročník slivkoštu, který za Zahrádkářský svaz připravil
p. Alois Novák, Vítonice č.p. 136. Do této
oblíbené soutěže vysoce pitné tekutiny se
tentokrát přihlásilo rekordních 40 vzorků.
První místo si odnesl p. František Novák.
O slané speciality také nebyla nouze, ochutnávaly se tvarůžkové koláčky, pivní rarášci,
krabí salát, klobásové šátečky, pizza tyčinky,
paštikové košíčky, jarní koláčky, drahotušské rohlíčky a spousta dalších. Prvenství
připadlo p. Janě Klvaňové za hovězí svíčkovou sedmi pepřů. Gratulujeme a věříme,
že příští ročník se opět vydaří!

Den matek
Do šeříkem provoněného kulturního
domu jsme v květnu
pozvali maminky, abychom jim poděkovali
za jejich lásku a péči,
kterou nám věnují. Na
přivítanou dostaly kytičku a pak už následovalo bohaté pásmo
vystoupení dětí z mateřské a základní školy. Jsme rádi, že se podařilo tento svátek obnovit,
proběhl již podruhé a s velkým ohlasem. Již teď plánujeme program na další rok a možná
bude i hudební překvapení!
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Děti přivítaly prázdniny
Červen patří dětem, už proto, že slaví svůj svátek a tak se mohly těšit na zábavné
odpoledne, které pro ně již několik let pořádá obecní úřad ve spolupráci s místními
složkami. Počasí nám po celou dobu viselo na vlásku a husté mraky se honily nad areálem u Kulturního domu, kde byla připravena spousta soutěží. Nakonec celé odpoledne
proběhlo, jak bylo naplánováno a děti si užily svůj den naplno. Myslivci a hasiči připravili
stanoviště se vzduchovkami, kvíz o zvířatech, skákání v pytli, hod míčkem na cíl a oblíbené
džberovky. Děti měřily své síly v rozmanitých překážkových dráhách, zkoušely si ulovit
rybky nebo se utkaly v nejoblíbenějším zápase v koulované, do kterého se tradičně zapojují i rodiče. Nechyběl táborák a opékání špekáčků. Na závěr si odnesly drobné balíčky
za splněné soutěže a vylosovala se tombola.

Setkání seniorů
V kalendáři kulturních akcí má již
své pevné místo sousedské posezení nebo-li Setkání se seniory. Tentokrát jsme
se sešli v říjnu a doprovodnou akcí byla
Zahrádkářská výstava. O bohatý program
se postaraly pod vedením svých učitelek
a paní ředitelky děti z místní školy a školky.
Veselými scénkami, tanečky a písničkami
vykouzlily úsměv u všech přítomných hostů. Jako překvapení zhotovily pro každého dědečka a babičku přáníčko, které s ručně
vyrobenými perníky p. Ivany Novákové obdrželi jako pozornost. Na své dětství si hosté
zavzpomínali při vystoupení krojovaného dětského souboru „Rusavjánek“. K poslechu
i tanci zahrál harmonikář p. Pavelec z Rusavy a lidové písně nám zazpívala naše nová
paní účetní p. Jana Pavelcová. Během posezení probíhala projekce s cílem přiblížit dění
v naší obci. Na závěr proběhlo losování tomboly o hezké ceny. Těšíme se na další setkání!

Strašidla a pohádkové bytosti obsadily areál u školy
Listopadový čas je přímo stvořen pro
strašidla, která se tentokrát vyrojila v blízkosti školy. Naše statečné děti se semkly
a daly si za cíl splnit úkoly, které si pro ně
pohádkové bytosti připravily, protože odměnou bylo nocování ve škole s pestrým
programem. Krátce po setmění se vydaly
v doprovodu svých učitelek za dobrodružstvím. Potkaly hodnou kořenářku, bílou
paní, čerty s černou vílou, ohnivého mužíka, ježibaby, květinovou vílu, vodníka,

Zpravodaj obce Vítonice

33

skřítka i děsivého kostlivce. Po náročné stezce odvahy se děti sešly u kotlíku s kouzelným
lektvarem a tajůplný mnich jim rozdal z čarovného koše barevné koblihy. Plné dojmů
nakonec společně usnuly. Již teď se těší na příští rok a společný lampiónový pochod.
Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem a jeho družinou
Jako každý rok nás navštívil
Mikuláš se svou družinou a rozsvítil
u Obecního úřadu vánoční strom.
Děti z mateřské a základní školy
byly pečlivě připraveny a svým
vánočním pásmem koled a příběhů navodily sváteční atmosféru.
Za svůj výkon dostaly od andělů
perníky a ovoce. Čerti usoudili, že
jsou děti hodné, a proto zůstali
u pekelného kotle sami. Před tím
však rozdělali přímo ďábelský oheň
a nic nebránilo tomu se občerstvit
čertovskými klobáskami, zahřát se horkou medovinou nebo si smlsnout na výborných
vánočních perníčcích. Všechny tyto dobroty se nabízely ve stylových stáncích po celý
večer. Následující den se celá družina vydala napříč obcí a ještě pro jistotu zkontrolovala dětičky přímo doma, zda-li sekají dobrotu nebo si přeci jen některé z nich odnesou
s sebou. Nakonec vše dobře dopadlo a věříme, že za rok přijdou zase.

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Vítonice
V minulém čísle Zpravodaje jsme vás seznámili s projektem, který právě probíhá
na území obce Vítonice. Jde o pozemkové úpravy, které se dotknou téměř každého
z nás, vlastníků půdy i obce samotné. V roce 2012 proběhlo „Úvodní jednání“, kterého
se zúčastnilo téměř dvě stě vlastníků půdy. Od té doby práce pokročily a v listopadu
schválilo zastupitelstvo obce „Návrh plánu společných zařízení“, který řeší prostorové
umístění staveb a jiných opatření (např. cesty, poldry, mosty, biokoridory, zalesňovací
pásy, remízy) potřebných ke zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability. Dále
stanovuje způsob využití území v obvodu pozemkových úprav.
Návrh plánu společných zařízení vychází z Územně plánovací dokumentace, úzce
navazuje na výsledky průzkumů a na analýzu současného stavu, která poskytuje základní
údaje o řešeném území. Při návrhu se zohledňují připomínky zástupců obce a orgánů
státní správy.
Jednotlivá opatření jsou navržená tak, aby byla polyfunkční, tj., aby současně plnila více
funkcí najednou, např. protierozní a vodohospodářskou, protierozní a ekologickou apod.
Ze strany sboru zástupců, místních znalců, místní samosprávy a vlastníků půdy
vzešly požadavky na vyřešení některých problémových lokalit, z nichž nejzásadnější je:
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- protipovodňová ochrana obce mimo jiné i vybudování zemní hráze, která vznikne
přehrazením vodního toku Moštěnka, vyřešení prostoru v okolí mostku při křížení toku
a komunikace III/43811 pod zeleným hřištěm, kde dochází při přívalových srážkách ke
zpětnému vzdouvání vody a k následným rozlivům směrem k obci. Záplavová zóna
Moštěnky má umožňovat pravostranný rozliv do plochy zeleně a orné půdy.
Zde se počítá se snížením pravého břehu toku a vytvoření biocentra. Dále je navržena
výsadba ovocných dřevin podél polních cest, obnova mostu poblíž plánovaného poldru
a zpevnění vybraných komunikací. Zcela nově je trasován biokoridor, napříč bloky orné
půdy směrem od Křímů až k myslivecké chatě včetně liniové zeleně. V rámci pozemkových
úprav dojde také k rozparcelování pozemků na Čechové louce. Ta je do budoucna určená
k zastavění rodinnými domy a tímto krokem obec ušetří nemalé finanční prostředky za
zaměření parcel, které by jinak musela vynaložit v souvislosti s plánovanou výstavbou.
Zde jsme navrhli vybudování nových komunikací, které by mohly být realizovány v rámci
KPÚ. Plán společných zařízení bude dokončen v červnu roku 2014. Poté bude následovat
zpracování projektových dokumentací k určeným prioritním prvkům. V dalším vydání
Zpravodaje vám přineseme opět aktuální informace.

Odpadové hospodářství
Statistická a účetní evidence odpadů za rok 2013
PŘÍJMY

MNOŽSTVÍ ODPADU
částka

Odměna za třídění
EKO-KOM
platby od fyzických osob
příjmy celkem

22 807,50 Kč
151 181,00Kč
173 988,50Kč
částka

nebezpečné
a velkoobjemové odpady

39 216,00Kč
168 425,00Kč

objemný odpad

11,98 t

komunální
a objemný - celkem

35 017,00Kč
242 658,00Kč

68 669,50 Kč

0,682 t

Elektroodpad

0,38 t

sklo bílé

1,72 t

sklo barevné

0,99 t

BIO odpad

2,35 t

nápoj. kartony
Papír
nebezpečné odpady

doplatek obce
v roce 2013

100,76 t

tříděný odpad:

Plasty

tříděný odpad
(papír, PET aj.)
výdaje celkem

88,78 t

pneu - 65 ks

VÝDAJE

komunální odpad,
kontejnery

KUKA – komunální odpad

tříděný - celkem
ODPAD z obce - celkem

3,47 t
0,011 t
1,3 t
1,08 t
11,301 t
112,061 t

Zpracovala: Jana Pavelcová – účetní obce
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Sběrná místa tříděného odpadu
Nové sběrné místo vzniklo na Větřáku na kraji lesíka vedle bývalého družstva.
Tak jsme udělali další krůček k lepšímu životnímu prostředí a navíc se usnadnilo třídění
odpadu lidem v této části obce. Najdete zde zvony na třídění bílého i barevného skla,
žluté kontejnery na plast a modrý kontejner na papír. Novinkou jsou hnědé biokontejnery a slouží pro ukládání bioodpadu. Patří do nich např.: zbytky jídel, pečiva, obilnin,
pecky z ovoce, nať zeleniny, zbytky ovoce a zeleniny, slupky z ovoce, čajové sáčky, kávový
odpad včetně filtrů, plevel a uvadlé květiny. Nově bude v příštím roce pořízen kontejner
na použité oblečení, obuv i hračky. Samozřejmě se nebráníme vzniku nových stanovišť,
pokud by jste v obci uvítali další sběrná místa, můžete dát podnět na Obecním úřadě.

Poplatky za rok 2014
V naší obci vybíráme na základě schválené Místní vyhlášky: poplatek za psa, poplatek
za domovní odpad, obecní půdu a platbu za stočné, tyto zůstávají ve stejné výši, jako
v letoším roce a je možno platit těmito způsoby:
v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Vítonice a to vždy v pondělí a ve středu od
8 do 12 a od 14 do 17 hodin, v ostatní dny dle domluvy převodem na účet Obce Vítonice
vedeném u KB Kroměříž č. 31225691/0100 Před platbou převodem je nutné vyžádat si
výši platby a variabilní symbol. Žádat můžete mailem na adrese ucetni@vitonice.cz nebo
telefonicky na tel. č. 573 389 029
Místní poplatek ze psů
Pro rok 2014 je stanoven ve výši 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího.
Poplatek platí jeho držitel tj. fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo
sídlo na území obce Vítonice a vztahuje se na psy starších 3 měsíců. Držitel je povinen jej
ohlásit správci poplatku do 15 dnů od doby, kdy se stal držitelem a vznikla mu poplatková
povinnost nebo do 15 dnů poté, co pes dovršil stáří 3 měsíců.
Poplatek za domovní odpad
Výše poplatku je stanovena:
• pro osoby s trvalým pobytem 350,- Kč/osoba
• pro neobydlené nemovitosti 350,- Kč/vlastník nemovitosti (bez trvalého pobytu)
Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím
území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, včetně neobydlené
nemovitosti zapsané na příslušném katastrálním úřadě.
Poplatek za stočné
Úhrada paušální platby 3,- Kč/m³.
Poplatek z obecní půdy
Je stanoven nájemní smlouvou mezi vlastníkem půdy (obcí) a nájemcem.
Jana Pavelcová, účetní obce
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Projekty ELEKTROWINu pomáhají vysbírat víc spotřebičů
Největší český kolektivní systém pro sběr
a recyklaci starého elektra, ELEKTROWIN, už
za osm let své činnosti vysbíral a předal
k ekologickému zpracování přes devět milionů kusů vysloužilých spotřebičů.
Nepodařilo by se to bez aktivní spolupráce všech občanů ani bez nejrůznějších projektů, které informují o možnostech
zpětného odběru, upozorňují na význam
recyklace a podporují domácnosti, které se
chtějí chovat ekologicky.
Začátek u dětí a mládeže
ELEKTROWIN začíná už u dětí a mládeže. Do nového ročníku vstoupil v září 2013
projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si
svět. Dnešní děti začnou jednou rozhodovat, jak se bude v českých domácnostech
i ve firmách zacházet s odpadem a kolik se
ho vyprodukuje. Tento projekt si klade za cíl
umožnit jim, aby se v budoucnu rozhodovaly
správně.
Přímo na sběrných dvorech měst a obcí
se děti učí třídit odpad v rámci projektu
Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu.
Mohou s sebou přinést i drobné vysloužilé
spotřebiče, aby si vyzkoušely, kam je správně
odložit.
Hasiči pomáhají sousedům i sobě
Jeden z nejúspěšnějších projektů
ELEKTROWINu nese název Recyklujte s hasiči. Zapojilo se do něj už přes 800 sborů
dobrovolných hasičů z celé ČR. Pomáhají
svým sousedům dopravit staré spotřebiče
k recyklaci i tam, kde je na nejbližší sběrné
místo stále ještě daleko. A to včetně velkých
a těžkých kusů, které kvůli obtížné manipulaci dosud ležely někde v garáži nebo kůlně,
ve sklepě či na půdě.
Princip projektu je jednoduchý, zúčastněná SDH ve svých obcích organizují sběrové
dny, během nichž občany buď sami navštíví,
nebo určí místo, kam lidé mohou svůj elektroodpad přinést.

Hasiči za svou záslužnou práci v tomto
projektu sbírají finanční odměny, které jim
pomáhají například získat chybějící části
vybavení.
Kde spotřebiče odevzdáte zdarma
a ještě s odměnou
ELEKTROWIN dělá všechno pro to, abychom všichni měli odevzdání spotřebičů
k recyklaci pokud možno pohodlné. Proto
vytvořil hustou sběrnou síť z více než 12 000
míst zpětného odběru, kterou neustále
zkvalitňuje.
Kromě sběrných dvorů měst a obcí nebo
kontejnerů v ulicích, u prodejců a na dalších
místech, ji doplňují také možnosti odevzdávat
spotřebiče při vytipovaných akcích. Obvykle
to bývá navíc spojeno také s odměnou.
Tradičně úspěšné jsou například akce
pořádané společně s největšími zoologickými zahradami pod společným názvem S vysloužilci do ZOO. Návštěvníci zoologických
zahrad v určeném termínu mohou za přinesený spotřebič získat slevu na vstupném.
Premiéru měl v roce 2013 projekt Vlak
do stanice Recyklace. Premiérový recyklační vlak jezdil na trase Otrokovice-ZlínVizovice ve čtyřech pravidelných spojích
denně. Cestující, kteří tohoto vlaku využili,
v něm mohli do sběrných košů odložit nepotřebný spotřebič, příležitost k tomu měli také
přímo ve vybraných stanicích. Za odevzdané
elektro navíc každý získal slosovatelný kupon
s možností vyhrát nový spotřebič.
Jedinečnou možnost umístit své letité domácí pomocníky přímo do sbírek
Národního technického muzea dostali loni
účastníci zářijového Recyklačního víkendu.
Z přinesených spotřebičů, které fungovaly
také jako poukázka na slevu ze vstupného, si
odborníci z muzea vybrali ty nejzajímavější,
které budou postupně vystaveny.
Aktuální informace o akcích a termíny
jejich konání naleznete na www.elektrowin.cz.
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na velikonoční neděli
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