Úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou v pořadí
již třetí výtisk Vítonického zpravodaje. Rok 2014 byl v naší obci především
rokem rozvoje a rokem volebním.
V tomto čísle se mimo jiné ohlédneme a připomeneme činnost zastupitelstva, které zde působilo od května roku
2011. Od té doby se sedmičlenné vedení obce sešlo celkem 27krát a téměř
vždy v plném počtu. Musím vyzvednout snahu všech vždy se dohodnout.
Kolektiv rozhodoval jako celek pro
dobro obce. Nedocházelo k osobnímu napadání nebo rozdělování se na
stranickou příslušnost, na koalici či
opozici. Na malé obci by takové počínání jen uškodilo. Buďme tedy rádi
za názorovou shodu. Proto jsme mohli
zrealizovat projekty, které vznikaly „za
pochodu“, jelikož končilo programové
období 2007 – 2013. Byla to poslední
příležitost získat finanční prostředky
z dotačních výzev pro rozvoj obce. A
teď již docela dobře víme, že takové
možnosti v budoucnu mít nebudeme. Zkrátka co se nepodařilo od roku
2000, těžko budeme dohánět – komunikace, hřiště, vybavení pro zájmové
složky atd. již nebudou podporovány
a když, tak s podstatně větší finanční
spoluúčastí obce. Během tří let jsme
zvelebili veřejná prostranství, vybavili
se komunální technikou, zrestaurovali
památky a provedli modernizaci objektů ve vlastnictví obce – majetek se
zvýšil o více než deset miliónů korun.
Chci poděkovat občanům, kteří tyto
rekonstrukce a stavby „přežili“ a podle
svých možností i pomáhali.
Jsem ráda, že se podařily vyřešit
problémy v místní škole. Od srpna
roku 2012 máme novou paní ředitelku, stabilizoval se kolektiv učitelek i
ostatního personálu. Kapacita žáků
v Mateřské i Základní škole je zcela
naplněna. Tomuto však předcházelo
nepříjemné období. Rodiče dětí a zaměstnanci školy se obrátili na vedení
obce a předali stížnosti na nedostatečnou a špatnou komunikaci s bývalou
paní ředitelkou a vyjádřili tak nespokojenost s celkovým vedením školy.
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Vzhledem k tomu, že malé obce nedisponují osobou oprávněnou posoudit
tyto okolnosti, které by mohly vést například až k uzavření školy pro nedostatek žáků, obrátili jsme se na Českou
školní inspekci s žádostí o provedení
kontroly. Ta shledala chyby a nedostatky. To vše vedlo k rezignaci paní
ředitelky, která zde působila od roku
2007. Nyní, pod vedením paní ředitelky Mgr. Jany Opluštilové a jejímu
lidskému přístupu k dětem, rodičům,
personálu i k občanům se škola začlenila mezi fungující subjekty v obci a je
významným vzdělávacím i kulturním
prvkem u nás.
O rok později jsme byli nuceni
provést personální změnu na pozici
hospodářky obce. Z pravidelných auditů vyplynulo neprůkazné a neúplné
hospodaření bez nápravy. Není třeba
rozvádět, že bez dobře vedeného účetnictví nedosáhne obec na předfinancování svých projektů a celkové hospodaření je značně zkresleno. A jsou
to už tři roky, co tuto agendu vzala
pevně do svých rukou paní Jana Pavelcová. Vždy usměvavá vám pomůže
také s vyřízením výpisů z Czech POINTu, ověřením podpisů či listin, zřízením trvalého pobytu atd.
Obec – to není jen zastupitelstvo,
obecní úřad, zákony, projekty, jsou to
především lidé, kteří tvoří život a jsou
hybateli kulturního dění. Máme aktivní Sbor dobrovolných hasičů a zásahovou jednotku, Myslivecké sdružení,
Zahrádkářský svaz, Motoklub, schází
se Honební společenstvo, Ekonomická
farní rada a také neformální uskupení
jako jsou volejbalisté, aktivní ženy a

přátelé školy. Občanům dobře slouží i
místní knihovna.
Poděkování a uznání si zaslouží
jednotlivci v těchto kolektivech – tahouni, bez kterých by činnost nebyla
taková, jaká je dnes. Na druhou stranu
se najdou občané, kteří na ně budou
nadávat a pomlouvat je, ale přiznejme
si, že bez nich by se mnohé věci nepodařily. Tito lidé bez nároku na odměnu věnují svůj volný čas aktivitám pro
občany proto, aby se tady dobře žilo a
z naší vísky se nestala jen noclehárna,
kde se lidé navzájem ani neznají.
Jen si spočítejme, kolik rozmanitých akcí můžeme navštívit a budeme
překvapení, jak nabitý kalendář kulturních a sportovních akcí máme.
Také se potýkáme s problémy. Ačkoliv se snažíme o pěkné a čisté prostředí, najdou se lidé, kteří ničí nové
výsadby a mobiliář nebo vyváží nebezpečný odpad do přírody, ačkoliv
zdarma provádíme svoz dvakrát ročně. Možná by pomohlo, kdyby si zkusili práci obecních zaměstnanců. Kolik
času a úsilí jim dá udržet všechna prostranství tak, aby vypadala upraveně a
reprezentativně. Přesto se najdou tací,
kteří jejich práci znehodnotí.
Po letech končí Komplexní pozemkové úpravy a věřme, že nezůstane
pouze u papírové verze Plánu společných zařízení, který pečlivě připravil
Sbor zástupců. V současné době se
připravuje nový Územní plán obce Vítonice, který bude dokončen v druhé
polovině roku 2015. Dalším důležitým
dokumentem, na kterém začínáme
pracovat, je Strategický plán rozvoje
obce. Ten současný neodpovídá požadavkům pro nové dotační období 2014
-2020, a proto je důležitá příprava. Bez
něj nebudeme moci žádat o finanční
prostředky, které tolik potřebujeme.
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Obec je také členem několika
k uskupení
k
V r. 1993 patřila obec Vítonice mezi spoluzakládající
členy Svazku pro hospodaření s odpady v Bystřici p.H. Svazek je zájmové sdružení právnických osob. Vznikl z potřeby vytvořit svozovou oblast pro svoz komunálního odpadu,
založení a provozování skládky.
Od r. 1999 jsme členy Podhostýnského mikroregionu. Cílem je koordinace postupu rozvoje území, zlepšování podmínek pro rozvoj turistického ruchu a propagace zdejší krajiny.
V r. 2006 jsme se začlenili do Místní akční skupiny Pohostýnska. Cílem MASP je přispět k rozvoji mikroregionu
Podhostýnsko. Dále pak výrazněji zainteresovat podnikatelský a neziskový sektor do aktivit mikroregionu. MASP je
pracovní a iniciativní spolek, založený k vytvoření pilotní
integrované strategie na ochranu a rozvoj nejvýznamnějších hodnot území Podhostýnska, kterými jsou zejména
venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina,
kulturní bohatství a zdravé životní prostředí.
Zastupitelstvo dalo v roce 2010 zelenou přihlášce do
Sdružení místních samospráv ČR. Tato nevládní apolitická organizace s celostátní působností sdružuje a hájí zájmy
obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch
samospráv lze zmínit především prosazování spraved-

livého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR
(rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje
připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení
zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády,
parlamentu i krajů v ČR.
Po podzimních volbách usedli do vedení obce noví zastupitelé a jsem mile překvapena jejich ochotou a zájmen
pro práci. Nudit se určitě nebudou, nové zákony, vyhlášky,
Občanský zákoník - to vše značně omezuje správu obce.
Obecní úřad se stává místem, který má spoustu povinností,
ale téměř žádné pravomoci. Zastupitelé nesou trestní odpovědnost za svá rozhodnutí, což může činit potíže při hlasování. Přesto je práce v obci hezká a velmi potřebná.
Proto přeji nově zvoleným zastupitelům obce Vítonice
hodně elánu a smělých nápadů do nového období. Přeji jim
hodně vytrvalosti, pevných nervů a zdraví.
Naší obci přeji, aby rostla do krásy a ke spokojenosti
občanů.
Bc. Ladislava Hradilíková, DiS.
starostka obce Vítonice

Revitalizace hřbitovního areálu
Určitě si vzpomenete na nepříjemnou událost z r. 2013, když na první
svátek vánoční spadla vzrostlá borovice přímo na místní pohřebiště. Naštěstí nebyl nikdo zraněn, přimělo nás
to však zamyslet se nad stavem dřevin
v přilehlém parku. Na pomoc jsme si
přizvali ing. arch. Hanu Winklárkovou, která provedla inventarizaci dřevin, vyhodnotila jejich zdravotní stav
a navrhla pěstební opatření. Vznikající projekt se řídil heslem „obnovit,
omladit, oživit a odclonit“. Je třeba
zmínit, že revitalizace není omezena
pouze na jeden rok, ale je rozdělena
do tří etap v rozmezí následujících
pěti let, kdy se budou postupně kácet
staré dřeviny a místo nich dosazovat
nové.
Že je dobré mít nachystány projekty, jsme se tentokrát přesvědčili, když
v polovině ledna vyhlásil Zlínský kraj
výzvu na čerpání dotací přímo na
obnovu hřbitovní zeleně. A protože
jsme měli projektovou dokumentaci
téměř hotovou, podali jsme žádost a
zkusili tak získat finanční prostředky.
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Byli jsme rádi, když byl náš projekt
vybrán k realizaci a nezůstal, jak se
říká: „ležet v šuplíku“.
Celou akci revitalizace jsme v první a nejrozsáhlejší etapě zahájili drobnými terénními úpravami. Chodník
ke kontejneru byl vydlážděn novými

dlaždicemi a obrubníky. Renovace se
dočkala i ruční pumpa se skruží a určitě většina z nás ocení zpevnění jejího bezprostředního okolí zámkovou
dlažbou. Zázemí hřbitovního areálu
bylo doplněno odpadkovými koši a
lavičkami.
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Nejzásadnější proměnou prošlo lipové stromořadí, které bylo po mnoha letech poprvé odborně ošetřeno
certifikovanými arboristy. Provedli
sesazovací řez na hlavu s doporučením opakovat tento zásah 1x za tři
roky. Do „parády“ si vzali i ostatní
stromy, některé z nich byly pokáceny, jiné ořezány. Zásah byl nezbytně
nutný, padající větve již ohrožovaly
bezpečnost lidí pohybujících se po
areálu. Výsadby provedlo Zahradnictví a květinářství – Jan Čech Kelč.
Počasí moc nepřálo, přesto vše zvládli v termínech a výsledek jejich práce
bude patrný, jakmile se vše rozroste.
V parku naprosto chybělo keřové patro, druhová skladba je volena s cílem zajistit celoroční atraktivitu této
skupiny. Vysázeno bylo: 25 nových
stromů, které odpovídají venkovskému charakteru, proto zde najdeme
javory, jírovce, lísky, muchovníky,
okrasné slivoně a dále 465 kusů listnatých keřů, mezi nimiž jsou dříny,
hortenzie, svídy, vajgélie, barvínek,
zimolez či kalina. Po odstranění tůjí
z jižní strany hřbitova byl založen
nový trávník.
Celkové náklady se oproti původnímu rozpočtu podařilo snížit na
407.496 Kč Z tohoto činila podpora
Zlínského kraje z Podprogramu na
podporu obnovy venkova 243.723
Kč.
Věříme, že park v okolí hřbitova
bude sloužit občanům i hostům obce
jako místo k rozjímání i k reprezentaci obce obzvláště při vzpomínkových
a pietních akcích.

Nový územní plán obce
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo v lednu 2014 podání
žádosti o dotaci na projekt: „Územní plán obce Vítonice“
z Podprogramu na podporu obnovy venkova Zlínského
kraje v r. 2014. Jedná se o investiční akci ve výši 151.250
Kč. Finanční příspěvek bude činit 75.000 Kč. Nový Územní plán zpracuje Ing. Lubor Sawicki, autorizovaný architekt, který byl vybrán z pěti uchazečů veřejné výzvy. Po
zpracování rozborů a studií bude územní plán předložen
k veřejnému projednání.
K čemu slouží územní plán?
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ÚP navazuje na zásady územního rozvoje kraje a měl
by upřesňovat úkoly a cíle, které byly obecně uvedeny v
zásadách. Krom toho též územní plány obcí respektují
politiku územního rozvoje, jakožto součást celé hierarchické struktury územního plánování.
ÚP je velmi podrobným popisem toho, jak bude uspořádáno území obce např. z hlediska ochrany životního
prostředí, rozmístění průmyslových areálů nebo komunikací či rodinných domků. Územní plány tak řeší budoucí
podobu a využití veškerých ploch na území obce.
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Zvýšení atraktivity obce Vítonice
Bezesporu jednou z největších
akcí realizovaných za poslední léta byl
projekt s názvem „Zvýšení atraktivity
obce Vítonice“. Pod tímto názvem se
skrývaly tři různé aktivity, na které
jsme požádali Státní zemědělský intervenční fond na podzim roku 2011. Prvotním zpracovatelem byla paní Mgr.
Miroslava Pilařová. Opravy dvou komunikací, parkoviště, založení parku
u kostela a vybudování bezdrátového
rozhlasu získalo v roce 2012 dostatek
bodů v hodnocení předložené žádosti, a tím naše obec dostala „zelenou“
k realizaci záměru. Do 24 měsíců od
podpisu smlouvy s fondem jsme byli
zavázáni akci uskutečnit tak, aby mohla být řádně profinancována. Mohlo
by se říct, že je to dostatek času, museli jsme však řešit nejeden „zádrhel“.
Během několika měsíců se podařilo
vyjednat bezúplatné převedení části
komunikace za Kulturním domem od
Úřadu pro zastupování majetku státu
do našeho vlastnictví, a tím se nepřipravit o možnost opravy této přístupové cesty.
Jedním z hlavních otazníků byla
nutnost předfinancování o objemu
pěti a půl miliónu korun, což bylo pro
naši obec nad rámec rozpočtu. K vyřízení úvěru byly bezpodmínečně nutné
bezchybné audity hospodaření obce a
správně vedené účetnictví. Nezbývalo
tedy než zásadními kroky vyřešit ne-
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průkazné hospodaření a nepřipravit
se tak i do budoucna o možnost čerpání finančních prostředků pro rozvoj
obce. Díky nové účetní - Janě Pavelcové jsme po roce „papírové práce“ mohli předložit bance všechny dokumenty
a pustit se „za pět minut dvanáct“ do
realizace. Po výběrových řízeních na
dodavatele jednotlivých aktivit jsme
v březnu zahájili čtyřměsíční realizační „maratón“, který se téměř současně
spustil na komunikacích, parku i bezdrátovém rozhlasu.
Nejkomplikovanější práce se vyskytly na komunikacích, které byly
dlouhodobě v neudržitelném technickém stavu.
Občané se dočkali opravy cest na
„vrchním konci“ směr Libosváry a
za školou. Obě slouží jako příjezdové
komunikace k rodinným domům. Několikrát povodní zasažené parkoviště
u kulturního domu také konečně získalo reprezentativní vzhled, což jistě
ocení i hosté naší obce. Stavební práce
provedla firma HLAVA-STAVBY, s.r.o.
Ty spočívaly ve vybourání stávajících
živičných krytů a štěrkových vrstev,
vyměnily se obrubníky, zámkovou
dlažbou se obnovil chodník a nástupní
ostrůvek u zastávky směrem na Přerov.
Byla zpevněna parkovací místa za kulturním domem.V rámci konečných
terénních úprav se plochy dosypaly
zeminou a osely travní směsí. Mimo

samotný projekt se muselo dořešit
např. odvodnění cest nebo provést
opravy havarijního stavu elektrického
vedení u sloupů veřejného osvětlení.
Nejnáročnější pak byly přeložky inženýrských sítí pro nově vznikající ulici
Krátkou. Vše se nakonec podařilo a
celkem bylo opraveno téměř 420m²
komunikací.
Firma EMPEMONT, s.r.o. zhotovila bezdrátový rozhlas s rozmístěním 26 reproduktorů napříč obcí. Na
obecním úřadě je umístěna nová rozhlasová ústředna, která dokáže provádět hlášení on-line, ze záznamu nebo
pomocí telefonu. Původní funkční
drátový rozhlas s ústřednou Tesla a
reproduktory od více výrobců o různých výkonech, již nesplňovaly požadavky na technické a dispoziční řešení
v obci. V následujících letech bude totiž potřeba v rámci protipovodňových
opatření napojit rozhlas na varovný
záchranný systém Zlínského kraje.
S tím bude také spojena potřeba posílení počtu reproduktorů.
Třetím cílem tohoto projektu bylo
vytvoření odpočinkového místa v centru obce, které vzniklo po demolici
zchátralého domu. V těsné blízkosti
místního kostela se tak můžete projít
malým parčíkem. Po hrubých terénních úpravách a srovnání plochy pozemku se vybudovala pěšina vedoucí
k altánu a broukovišti. Ostatní plocha byla osázena parkovou zelení –
vzrostlými stromy, keřovou výsadbou
a trávníkem. Realizaci provedla firma
Horák a synové, Okrasné školky s.r.o.
Práce řídila p. Jitka Symerská. Altán
zhotovil p. Rostislav Fiurášek. Ptačí
budky budeme postupně doplňovat a
z parčíku se stane i naučné místo pro
výuku prvouky pro děti ze základní
školy.
Technický dozor za obec vykonával p. Zdeněk Šrom a metodickou
pomoc při náročné administraci celého projektu paní Mgr. Eva Kubíčková
z Místní akční skupiny Podhostýnska.
Celá investiční akce úspěšně prošla
kontrolami a byla dotačně proplacena
v plném rozsahu.
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Čápi mají nové bydlení
Naši dlouholetí okřídlení sousedé
se museli přestěhovat. Již při opravách
střešního pláště na Kulturním domě
bylo jasné, že jejich přítomnost na
komíně tohoto objektu nebude nejvhodnější. Ve spolupráci s Odborem
životního prostředí Krajského úřadu a
Záchrannou stanicí Bartošovice byl postaven nový sloup i s přírodním hnízdem jen pár metrů od toho původního.
Snad k nám najdou opět cestu a my
se budeme těšit na malá čápata. Jen si
připomeňme, že v roce 2013 jich bylo
rovnou pět.

Nová lokalita pro výstavbu rodinných domů
Snad každá obec se snaží o udržení
a nejlépe i o navýšení počtu svých obyvatel. K tomu však musí mít i dostatek
stavebních míst pro možnost nové výstavby. Ať chceme nebo ne, vlastnické
a majetkoprávní vztahy mnohdy neumožní využívat domy v původní zástavbě. Vznikají tzv. satelitní městečka,
která převážně slouží jako místo pro

přespání. Tohoto negativního trendu se
však chceme vyvarovat - ulice bude mít
pouze sedm stavebních parcel. Věřme,
že nově vznikající lokalita po mnoha
letech prolomí úbytek obyvatel a bude
vyhledávaným a příjemným místem pro
rodinný život.
Na podzim, dokud počasí dovolilo,
byly vybudovány inženýrské sítě. Opro-

ti původnímu plánu jsme se rozhodli
o vyvedení přípojek až na stavební pozemky. Stavebníci si tedy připojí rodinný dům již na své parcele a nebudou tak
zasahovat do nové komunikace. Další
práce proběhnou v příštím roce. Již nyní
si mohou zájemci rezervovat parcelu,
která by odpovídala jejich představám a
to od výměry 909m² až po 1622m².

DOTACE ZA OBDOBÍ 2012 – 2014
Název projektu
2012
Základní škola – malotřídka výukové materiály
Kulturní dům – výměna střešního pláště
Aktivní politika zaměstnanosti – veřejně prospěšné práce
Restaurování sochy Panny Marie s Jezulátkem
Pořízení komunální techniky, mobiliáře a výsadba zeleně
2013
Pořízení zásah.vozidla pro SDH Vítonice
Základní škola – oprava sociálního zázemí
Aktivní politika zaměstnanosti – veřejně prospěšné práce
Stavební obnova kapličky
2014
Komunikace, parkoviště, bezdrátový rozhlas, park u kostela
Aktivní politika zaměstnanosti – veřejně prospěšné práce
Revitalizace hřbitova – zeleň, mobiliář
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Poskytovatel
dotace

Celkové
náklady

Výše
přidělené
dotace

Spoluúčast
obce

MŠMT
MMR
MPSV,
ÚP Kroměříž
Zl. Kraj
SZIF

153 937
420 258

153 937
294 180

0
126 078

211 610

112 057

99 553

92 100
277 231

30 000
195 840

62 100
81 391

Zl. Kraj
Zl. Kraj
MPSV,
ÚP Kroměříž
Zl. Kraj

430 229
431 012

170 000
242 912

260 229
188 100

282 600

252 772

29 828

95 950

42 240

53 710

SZIF
MPSV,
ÚP Kroměříž
Zl. Kraj

5 732 958

3 917 422

1 815 536

425 885

425 410

475

427 297

243 723

183 574
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Opravy v kostele sv. Cyrila a Metoděje
V tomto roce proběhla oprava
podlah ve věži – v patře pod schody a
pod zvonovou stolicí.
Ty byly poměrně značně degradovány stářím, škůdci a ztrouchnivěním.
Obnova spočívala v demontáži
stávajících prken podlah, chemickým
ošetřením a napuštěním nosných trámů i nově montovaných prken z palubek. Vše bylo opatřeno impregnačním
postřikem a fungicidními a insekticidními přípravky proti dřevokazným
škůdcům. Na takto chemicky ošetřené
prvky byl nanesen bezbarvý ochranný
nátěr.
Výměnu potřebovalo také 20 ks
nášlapů ve schodišti včetně opravy
bočnic ve věži kostela.
Schody ke zvonům byly ve stejném technickém stavu jako podlahy.
Ty byly také demontovány a stávající
schodnice opraveny. Nechaly se vyro-

bit nové stupně z materiálu masivní
smrk. Schodiště bylo opatřeno impregnačním postřikem a preventivní
ochranou proti dřevokaznému hmyzu. Na takto ošetřené schodiště byl
nanesen bezbarvý ochranný nátěr.
Stávající zábradlí schodů bylo očištěno a ošetřeno stejným způsobem jako
schodiště. Celkové náklady činily
39.900 Kč.
Zapotřebí byla i obnova nátěru
střechy, věže a klempířských prvků.
Po umytí krytiny tlakovou vodou
bylo provedeno mechanické ruční dočištění a odstranění rzi. Čištění oplechování parapetů a zdobných prvků
bylo provedeno výhradně ručně. Na
takto připravený podklad byly naneseny vrstvy nátěru z Komaprimu, který zastaví působení rzi s antikorozní a
ochrannou funkcí. Barevnost nátěrů
střechy kostela včetně klempířských

prvků je provedena v odstínu červenohnědém. Odstín barvy byl upřesněn za účasti pracovníka Národního
památkového ústavu Kroměříž. Cena
těchto prací byla ve výši 66.600 Kč.
Počítá se také s výměnou středního centrálního stropního halogenového svítidla za LED svítidlo o 8 polích
s příkonem 210 W a výměnou svítidel
pro nasvícení kostela.
V následujících měsících plánujeme provést tyto práce:
obnovení bočních oltářů, doplnění
madla ve schodišti k varhanám a ke
vstupním schodům do kostela. Předpokládané náklady jsou 55.000 Kč.
Tyto práce mohou být provedeny
až po rozhodnutí Odboru ŽP MěÚ
Bystřice pod Hostýnem a stanovení
podmínek NPÚ Kroměříž, protože se
jedná o památkově chráněný objekt.
Zapsal p. Zdeněk Šrom

Podvedli devadesátiletou stařenku
UHERSKOHRADIŠŤSKO: Důvěřivá stařenka předala třicet tisíc korun podvodníkovi.
Senioři jsou nejčastějším terčem zlodějů a podvodníků.
Důvodem, proč si pachatelé vybírají právě seniory je skutečnost, že jsou to lidé důvěřiví, mnohdy žijí osamoceně, a
proto uvítají jakoukoliv návštěvu, se kterou si mohou popovídat. Podvodníci si pak vymýšlejí různé legendy, jen aby
se dostali do přízně seniorů a hlavně k jejich penězům.
O tom, jak byla podvedena falešnou vnučkou, včera
policistům vyprávěla devadesátiletá stařenka z Uherského
Hradiště. Ve středu ráno jí v bytě zazvonil telefon. Na druhé straně se ozval ženský hlas a stařenku oslovil “babičko“.
Stařenka myslela, že jí volá vnučka, proto se zeptala “to jsi
ty, Alenko?“ Žena v telefonu samozřejmě potvrdila své
jméno a začala s již v mnoha případech omílanou větou:
“Babi, chci si koupit auto, na které je teď sleva a potřebuji
půjčit peníze. Kolik máš?“ V dobré víře jí stařenka řekla, že
má u sebe třicet tisíc korun. Žena jí odpověděla, že to bude
stačit a že asi za hodinu pro peníze přijde její kamarád. Stařenka chtěla oproti vydaným penězům nějaký doklad, ale
žena ji odbyla tím, že je to dobrý kamarád a doklad nemá
vystavovat. Navíc ji ujistila, že ještě ten den odpoledne jí
peníze vrátí.
Po nějaké době u bytu stařenky zazvonil muž, kterého
vpustila dovnitř. Muž se s ní nijak nevybavoval, vzal třicet
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

tisíc korun a z bytu odešel. Důvěřivá stařenka čekala celé
odpoledne na to, až jí někdo přinese peníze vrátit. To se ale
nestalo a s přibývajícími hodinami nabývala přesvědčení,
že byla podvedena. Poté zavolala své vnučce, která samozřejmě o ničem nevěděla. Stařenka ovšem o této záležitosti
nikomu neřekla a svěřila se až po týdnu své dceři. Pak se
rozhodla celou věc oznámit a to zejména z toho důvodu:
“aby obdobným způsobem nebyla podvedena jiná osoba“. Prozatím neznámému pachateli, který je podezřelý
z trestného činu podvod a porušování domovní svobody,
hrozí až dvouleté vězení.
I přesto, že Policie ČR a mnohé jiné instituce varují seniory před touto trestnou činností, dochází k ní poměrně
často. Zabránit jí můžeme pouze tak, že dodržíme základní
pravidla bezpečnosti:
- nedůvěřovat cizím lidem
- nikoho cizího si nevpouštět do bytu či do domu
- být obezřetný
- při jakékoliv pochybnosti se obrátit na někoho blízkého, případně volat na linku 158
- nikomu cizímu nepředávat žádné peníze
por. Bc. Milena Šabatová
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Zprávičky z Mateřské a Základní školy
Taneční kroužek
ZŠ Vítonice
Máte rádi tanec? A když slyšíte rytmickou hudbu, začne to s Vámi šít? Tak
na to je jediný recept – pořádně si zatancovat!
Děti z tanečního kroužku se pod
vedením paní vychovatelky Bronislavy
Holintové intenzivně věnují tanci 2x
týdně. Snažíme se, aby každý taneční
trénink byl dynamický a dětem přinesl
něco nového. Začátečníci se seznamují s tanečními technikami disco dance,
hip hop, procvičují pohybovou paměť a
koordinaci. Pokročilí se v těchto stylech
zdokonalují a navíc se věnují výrazovému a scénickému tanci.
I v tomto školním roce se žáci zúčastnili několika soutěží. Sezónu zahájil na
podzim holešovský Sedmikvítek, odkud
jsme si přivezli 3. místo. V rámci Czech
Dance Organization jsme se v březnu
zúčastnili Zemské ligy Dance Life Tour
v Olomouci. Protože to byla naše první
„profi“ soutěž, měli jsme radost i ze 4.
místa, které děti v kategorii disco dance
vybojovaly. Potěšilo nás hodnocení poroty a získali jsme tak nápady na „vychytávky“ do některé z příštích choreografií.
Již tradičně se náš taneční kroužek
účastní soutěže Pohybových skladeb. I
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tentokrát byla konkurence opravdu veliká. Na krajské kolo do Otrokovic se sjely
soubory a skupiny z Moravy i Slovenska.
A bylo se na co dívat! Naši žáci soutěžili
se dvěma choreografiemi. „Vzpomínka na léto“ získala stříbrný certifikát.
Příjemným překvapením pro nás byla
slova moderátora, když podruhé vyhlásil jméno naší školy a choreografie
„Nákupní horečka“. Tato skladba byla
oceněna zlatým certifikátem a navíc cenou poroty za originalitu. Moc si tohoto
ocenění vážíme a je pro nás motivací do
další práce.

Naše škola se také zapojila do mezinárodního projektu The SCHOOL
DANCE 2014. Školy z České republiky,
Slovenska a Polska zde soutěží se svým
tanečním videem. Účelem soutěže je
podpora moderních vzdělávacích technologií na školách, rovnováha mezi
využíváním technologií a pohybovými
aktivitami dětí, popularizace tance na
školách a prezentace jednotlivých regionů, tradic a kultury České republiky,
Slovenska a Polska prostřednictvím
tance.

ZPRAVODAJ OBCE VÍTONICE

Rok ve škole
Čas plyne velmi rychle. Ani jsme se nestačili ohlédnout a
máme za sebou další školní rok.
Věřím tomu, že všichni jsou spokojeni se svým vysvědčením a po prázdninách se s chutí pustí do další práce. Naším
hlavním cílem je snaha vychovávat zdravě sebevědomé žáky,
kteří se nebudou bát vyjadřovat a obhajovat svůj názor, vzájemně se poslouchat, spolupracovat a pomáhat si.
Základní škola ve Vítonicích je dvojtřídní škola s pěti ročníky. Žáci se svými učitelkami využívají dvě kmenové učebny, malou učebnu pro prvňáčky a odpočinkový prostor pro
chvíle pohody o přestávkách. Třída starších žáků je vybavena
osmi počítači připojenými na internet. Pro tělesnou výchovu
a všechny pohybové aktivity využíváme Kulturní dům ve Vítonicích, hřiště a školní zahradu. Součástí školy je také jednotřídní mateřská škola. Děti v mateřské škole využívají jednu
hernu, lehárnu, dětské hřiště a školní zahradu v bezprostřední
blízkosti MŠ.
Třídy školy i školky jsou vybaveny novým nábytkem,
všechny učebny disponují odpočinkovými koutky s koberci.

V budově školy je umístěna také školní jídelna, do které dovážíme obědy z Mateřské školy Schwaigrovo náměstí v Bystřici
pod Hostýnem.
Zásluhou obce je škola velmi dobře udržovaná a průběžně
modernizovaná. Každoročně během prázdnin ve škole probíhají potřebné rekonstrukční práce. Poslední velká oprava
proběhla v roce 2013, při níž se vybudovalo nové moderní
sociální zařízení pro žáky i pedagogické pracovníky školy. Na
jaro 2015 je naplánována rekonstrukce sborovny, která přispěje k úspornějšímu vytápění tohoto prostoru.
V mateřské škole probíhá výchovně vzdělávací činnost
podle vlastního vzdělávacího programu vypracovaného na
základě Rámcového vzdělávacího programu předškolního
vzdělávání pod názvem „Je nám spolu dobře“.
Ve všech ročnících základní školy pedagogové vyučují podle vlastního vzdělávacího programu základní školy Vítonice
„Otevřená škola“. Učitelé využívají stále častěji moderní a inovační metody práce a postupy /projekty, spojování předmětů
do bloků/, které učí žáky vyhledávat informace, zpracovávat je
a využívat v praxi, a které je vedou k samostatnosti.

Čemu se děti v ZŠ učí:
• Český jazyk a literatura s hodinovou dotací 7-9 hodin týdně ve všech ročnících.
• Anglický jazyk povinně od 1. ročníku, v 1. a 2. ročníku 1 hodina týdně, v ostatních ročnících 3 hodiny týdně.
• Matematika a její aplikace v 1. ročníku 4 hodiny týdně, v ostatních ročnících 5
hodin.
• Informační a komunikační technologie v 5. ročníku 1 hodina týdně.
• Člověk a jeho svět /prvouka, přírodověda a vlastivěda/ v 1.-5. ročníku 2-4 hodiny týdně.
• Umění a kultura /hudební a výtvarná výchova/ ve všech ročnících 1 hodina Hv
a 1-2 hodiny Vv týdně.
• Člověk a zdraví /tělesná výchova/ v 1.-5. ročníku 2 hodiny týdně.
• Člověk a svět práce /pracovní vyučování/ v 1.-5. ročníku 1 hodina týdně.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

Jak vedeme
děti ke
zdraví:
• vedeme žáky k pravidelným
preventivním stomatologickým
vyšetřením, které jsou nutné
k účasti v projektu na prevenci a
zlepšení chrupu „Zdravé zuby“
• zajišťujeme celodenní pitný režim
• nabízíme možnost odebírání dotovaných mléčných svačin
• v programu činnosti mateřské
školy i školní družiny je denně zařazován pobyt venku
• zveme odborníky na zdravý životní styl a osobní bezpečnost /
policie, hasiči, zástupci zdravotních ústavů/
• navštěvujeme výukové programy
Centra ekologických aktivit ve
Sluňákově
• organizujeme plavecký výcvik
pro všechny žáky školy a pro zájemce z řad předškoláků /během
školní docházky do naší školy žáci
absolvují 100 hodin výuky plavání/
• každoročně organizujeme lyžařský výcvik
• nabízíme nápravu řeči v logopedii
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Co nabízíme k vyplnění
volného času:
Škola se snaží vyplňovat i odpolední čas dětí nabídkou zájmových kroužků, které jsou součástí
školní družiny. K nejoblíbenějším patří: taneční
kroužek, počítačový kroužek, pohybové hry, výtvarný a keramický kroužek, hra na flétnu a dramatický kroužek

Jaké další akce
každoročně nabízíme:
Připravujeme pro žáky, jejich rodiče a přátele
školy tradiční školní akce: slavnostní zahájení
školního roku, přivítání prvňáčků, vystoupení
pro seniory, veřejné vystoupení při rozsvěcení
vánočního stromu v obci, Mikulášskou a Vánoční besídku, den adventních věnců, noc ve
škole, besídku ke Dni matek a loučení se školním rokem

Dále se děti mohou těšit na:
- soutěže v různých oborech, olympiády školní i mimo školu, projektové
dny a týdny, návštěvy divadelních představení a koncertů, školní výlety
a exkurze atd.

Z tradičních školních akcí roku 2014 vybíráme:
Učíme se plavat

Besídka ke Dni matek

Koncem února jsme zahájili plavecký výcvik v Hranické plovárně. Žáci základní školy mají možnost během
dvacetihodinového kurzu zdokonalit se ve svých plaveckých dovednostech a naučit se některému z dalších plaveckých stylů. Děti z mateřské školy při zajímavých činnostech postupně překonávají počáteční strach z vody a
velice brzy se cítí v novém prostředí jako doma. Učitelé
plavání nám pravidelně zpestřují plavecký výcvik pobytem ve vířivce, skákáním do vody, jízdou na tobogánu
nebo plaváním v divoké řece.

Pro milé maminky, babičky, tety a ostatní přítomné vystoupily děti
ZŠ a MŠ na tradiční besídce u příležitosti krásného svátku „Dne matek“ v sobotu 10. května odpoledne v Kulturním domě ve Vítonicích.
Besídku zahájilo vystoupení dětí z mateřské školy se svým programem
básní a písní. Starší děti ze základní školy si připravily pestré pásmo,
ve kterém se střídaly scénky, tanec, písničky i básničky. Na jevišti se
vystřídaly všechny děti z naší školy a nadšený potlesk maminek, babiček i ostatních hostů svědčil o tom, že se program líbil. Na hosty
čekalo ještě jedno hudební překvapení v podobě vystoupení místní
kapely „PERSPEKTIVY“, která zde zahrála po více než třiceti letech!
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Lyžařský výcvik
V únoru se žáci všech ročníků zúčastnili lyžařského
výcviku ve Ski areálu Troják. Počasí bylo skvělé a po celou
dobu panovala na svahu veselá nálada. Přestože některé
děti stály na lyžích poprvé, dokázaly překonat strach a oba
dny si náramně užívaly. Unavené, ale spokojené se vracely
zpět do svých domovů a společně se těšily na příští lyžařskou sezónu.

Den adventních věnců
Letos proběhl již 3. ročník Dne adventních věnců. Ve
středu 26. listopadu do školy zavítal každý, kdo měl náladu a chuť zhotovit si své vlastní adventní věnce na stůl
nebo na zavěšení, svícny a další dekorace na sváteční stoly.
Téměř šedesát dětí a dospělých prožilo příjemné odpoledne plné voňavého jehličí, vánočních ozdob a rozmanitých
nápadů. Velký dík patří nejen pořadatelům, ale i čtyřem
skvělým květinářkám, které každému rády poradily nebo
pomohly. I jejich zásluhou odcházeli spokojení návštěvníci ze školy až ve večerních hodinách a těšili se na víkend,
kdy se mohli svými naparáděnými věnečky pochlubit na
Adventní výstavě v Kulturním domě ve Vítonicích.

Jak se ve škole cítíme:
V naší školičce si opravdu užíváme každého dne. Vždy se najde příležitost společně se
zasmát, vytvořit něco dokonalého, výborně
zvládnout zadaný úkol, zjistit informaci, kterou
ostatní spolužáci zatím neznají a podělit se o ni.
Učitelé se snaží ukazovat dětem, jak jsou výjimečné, v čem jsou lepší než ostatní, učí je, jak
kamarádům pomoci nebo jak o podporu požádat. Výhodou malých venkovských školiček
je vzdělávání v malém kolektivu, kde se děti i
učitelé velmi dobře znají a výuka probíhá v bezpečném a klidném, téměř rodinném prostředí.

Dopřát svým dětem tento typ vzdělávání má
zájem stále více rodičů. V roce 2014 se skokově navýšil počet žáků naší základní školy na 31
dětí. Vzhledem k tomuto vysokému nárůstu bylo
zapotřebí zajistit všem žákům nejen prostor pro
vzdělávání, ale také možnost stravovat se ve školní jídelně a účastnit se zájmového vzdělávání ve
školní družině. Požádali jsme tedy Krajský úřad
Zlínského kraje o navýšení kapacity školní družiny a školní jídelny. Naše žádost byla schválena, a
proto máme od září 2014 možnost vyhovět všem
zájemcům o naši základní i mateřskou školu.
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014
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Těšíme se na další kamarády, kteří budou společně s námi vytvářet báječný školní kolektiv.
O děti se ve škole starají:
Ředitelka školy
Učitelky základní školy
Bc. Magda Kutrová
Učitelky mateřské školy

Mgr. Jana Opluštilová
Mgr. Veronika Bláhová

Markéta Štěpáníková
Hana Adamcová
Vychovatelka školní družiny
Lucie Frydrychová, DiS.
Asistentka pedagoga MŠ
Zoja Petříková
Kuchařka
Stanislava Nováková
Údržba a pořádek školy a školky Stanislava Nováková,
Zoja Petříková
Celému kolektivu pracovnic školy přeji mnoho radosti ze
svých svěřenců a jejich drobných i větších úspěchů a trvalé
nadšení pro svou krásnou práci.

Vážení čtenáři, doufám, že Vám tento článek pomohl
hlouběji nahlédnout do činnosti naší základní a mateřské školy a seznámit Vás s tím, že naše škola stále „drží
krok“ s představou kvalitního školství. Každoročně se
těšíme na spolupráci s rodiči, kteří svou aktivitou umožňují pořádání mimoškolních akcí a činností zpestřujících výuku a výchovu, ale i na jakoukoli inspiraci nebo
pomoc z řad občanů, mezi nimiž je mnoho bývalých
žáků nebo jejich zákonných zástupců. Pokud Vás zajímá více o naší škole, navštivte webové stránky na adrese
www.zs-a-ms-vitonice.cz. Najdete zde kromě jiného aktuální informace o pořádaných akcích a bohatou fotodokumentaci.
Mgr. Jana Opluštilová
ředitelka ZŠ a MŠ Vítonice

Český zahrádkářský svaz ve Vítonicích
Ve svých začátcích měl zahrádkářský svaz téměř 60 členů, nyní pouhých
dvanáct. Po živých diskuzích výbor rozhodl o přijetí nových zájemců s cílem
posílit a omladit členskou základnu.
Ačkoliv se to nezdá, údržba zpracovny

ovoce, pozemku v Kyjovech zahrnující
sečení trávy, ořez stromů, ale také pořádání tradičních výstav, si vyžaduje
zapojení více lidí, tak aby tato organizace zaujímala svou letitou pozici mezi
činnými spolky v obci Vítonice. Přesto i

v minimálním počtu členů se snaží být
aktivní a zapojují se do dění v naší obci.
Přispívají na dětský karneval, pořadatelsky vypomáhají na „Dětském dnu“ a
v neposlední řadě se pro velký zájmem
pořádají výstavy a košty.

Košt slivovice a soutěž „Nejlepší nakládaná zelenina“
Pod taktovkou hlavního organizátora p. Aloise Nováka
proběhl 5. dubna již třetí ročník „Koštu slivovice“. Bylo přihlášeno 36 vzorků pálenky, kterou hodnotilo 24 odvážných
degustátorů - z toho 7 žen. Hrálo se na kytaru i harmoniku a
chuťové buňky dráždily křupavé bramboráky. Paní Klvaňová
vyrobila parádní „přepravní lístky“, které si všichni účastníci rádi vyplnili pro případ, že by nastal problém trefit domů.
Údaje komu a kam předat společensky unaveného koštéra
naštěstí nebylo třeba a každému tak zůstala veselá památka
na tento ročník. Po náročném ochutnávacím maratónu této
vysoce pitné tekutiny byly před půlnocí známy výsledky: na
prvním místě se umístila trnková slivovička p. Miroslava Nováka č.p. 137, druhé místo patřilo sl. Jitce Konečné z Bystřice
p.H. a třetí místo Martinu Vlasákovi z Vítonic. Gratulujeme!
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Inspiraci mohli hosté načerpat i v doprovodné soutěži „O
nejlepší nakládanou zeleninu“, a že bylo co hodnotit! Dámy
nezůstaly pozadu a dodaly 42 chutných a originálních zeleninových specialit, např. okurkovou čalamádu, kozí rohy,
nakládané cibulky, zeleninovou hořčici, zelenou papriku plněnou zelím, nakládaný česnek s koprem a mnoho dalších.
Zeleninová směs na „Ďábelské“ toasty oslovila nejvíce hodnotitelů a vynesla zlatou medaili paní Janě Klvaňové. Za specialitu v podobě nakládaného česneku získala druhé místo p.
Věra Žaloudíková a třetí místo za nakládané hříbky obdržela
p. Ludmila Bělíková. Všichni výherci obdrželi pěkné ceny,
které pro ně připravil výbor a oslovení sponzoři. Věříme, že
budou úspěšné i další ročníky a rádi přivítáme nové a soutěživé příznivce.

ZPRAVODAJ OBCE VÍTONICE
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Výstava ovoce a zeleniny s doprovodnou
p
akcí
„Nejlepší vaječná specialita“
V podzimní čas sklízíme plody naší celoroční práce na polích a zahradách a tak se přímo nabízí pořádání výstav ovoce
a zeleniny. A že jde o atraktivní záležitost jsme se mohli přesvědčit již v druhém ročníku této akce, konané 18. a 19. října.
Hosté se mohli kochat a inspirovat zhlédnutím 119 vzorků od
35 vystavovatelů nejen z Vítonic, ale i blízkého okolí. Tentokrát
bylo vystaveno 45 vzorků kořenové zeleniny, 31 druhů jablek,
15 druhů paprik, zbytek tvořily různé výpěstky ať už dýně, jedlé kaštany, hroznové víno a mnoho dalších zajímavostí.
Na hosty čekalo ještě jedno překvapení. Mohli se zúčastnit
doprovodné ochutnávkové akce s názvem „Nejlepší vaječná
specialita“. Nápadité věcné ceny si zaslouženě převzaly z rukou organizátora akce p. Aloise Nováka: na prvním místě p.
Jana Krejčiříková, na místě druhém p. Marie Němcová a třetí
místo obsadila vaječná dobrota od p. Pavlíny Heryánové.
Za pomoc při organizaci a průběhu výstavy patří poděkování p. Pavlíně Heryánové, manželům Klvaňovým, Josefu Vymětalíkovi ml., p. Karlu Mikšánkovi, p. Miroslavu Novákovi a
všem ostatním, kteří se podíleli na podpoře těchto akcí.

Činnost sboru dobrovolných hasičů
za rok 2014
Rok 2014 jsme započali tradiční
valnou hromadou v kulturním domě,
kde byly předneseny plány práce a pořádaných akcí na letošní rok a udělena
vyznamenání. První únorovou neděli
jsme pak uspořádali tradiční „Vodění
medvěda po návsi za doprovodu masek“.
V neděli 26. dubna se uskutečnila
Pouť hasičů na svatém Hostýně, které
se účastnili i členové našeho sboru.
V sobotu 4. května jsme uctili památku svatého Floriána v kostele sv.
Cyrila a Metoděje. Po bohoslužbě byl
vysvěcen nový zásahový automobil,
který nám byl tímto slavnostně předán
do užívání. Následoval průvod k památníku padlým hrdinům 1. a 2. světové války a při pietní vzpomínce jsme
položili věnce.
Během letních měsíců probíhala
další část terénní úpravy trati pro požární útok. Cílem bylo prodloužit náběh k základně, což se nám podařilo.
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

13

Podhostýnská hasičská liga
Opět jako každý rok jsme se účastnili Podhostýnské hasičské ligy. Dne
17. května odstartoval seriál třinácti
soutěží v obci Počenice, kde jsme se s
výsledným časem 18:10s na levém terči
(PT 20:33s) obsadili 16. místo a získali
tak prvních 5 bodů do ligy. Další kola
ve stručnosti, Ludslavice čas 19:03s
na levém terči (PT 18:74s) a 4. místo,
Karolín čas 28:18s na levém terči (PT
26:41s) a 25. místo, Rychlov - neplatný
pokus, Tučapy čas 21:01s na pravém
terči (LT 19:50s) a 17. místo, Roštění
čas 18:18s na pravém terči (LT 17:41s)
a 9. místo, Nová dědina čas 31:47s na
pravém terči (LT 19:78s) a 21. místo,

Zahnašovice čas 18:75s na obou terčích a 12. místo, Podhradní Lhota čas
28:55s na levém terči (PT 27:91s) a 23.
místo, Nětčice čas 15:24s na levém terči (PT 15:19s) a 1. místo, Loukov čas
20:65s na levém terči (PT 17:91s) a 16.
místo, Vítonice čas 18:12s na levém
terči (PT 17:87s) a 5. místo. Celá liga
pak byla uzavřena hasičskou soutěží v
obci Pravčice, kde proběhlo i vyhlášení
celkových výsledků soutěže. V tomto
posledním kole jsme s časem 18:53s
na levém terči (PT 18:64s) vybojovali
9. místo. V celkovém hodnocení Podhostýnské hasičské ligy jsme získali 9.
místo s počtem 80 bodů.

Dále jsme se účastnili celé řady ostatních soutěží:
Místo

Datum

Typ

LT

PT

Vsetín- Jasenice
Medlov
Vítonice
Počenice
Ludslavice
Karolín
Rychlov
Provodovice
Brusné
Kroměříž
Tučapy
Křenovice
Špičky
Paršovice
Roštění
Lhotka
Nová Dědina
Zahnašovice
Vítonice
Bystřička
Podhradní Lhota
Nětčice
Lešná
Babice
Loukov
Provodovice
Vítonice
Pravčice
Babice
Čechy
Vrbětice

19. 4. 2014
26. 4. 2014
3. 5. 2014
17. 5. 2014
24. 5. 2014
31. 5. 2014
7. 6. 2014
7. 6. 2014
8. 6. 2014
15. 6. 2014
22. 6. 2014
28. 6. 2014
12. 7. 2014
13. 7. 2014
19. 7. 2014
19. 7. 2014
20. 7. 2014
2. 8. 2014
2. 8. 2014
8. 8. 2014
9. 8. 2014
16. 8. 2014
17. 8. 2014
23. 8. 2014
23. 8. 2014
30. 8. 2014
31. 8. 2014
6. 9. 2014
4. 10. 2014

2B
2B
Okrskové kolo
PHL
PHL
PHL
PHL
Noční
2B
Okresní kolo
PHL
MHJ
OSH Přerov
OSH Přerov
PHL
Noční
PHL
PHL
Noční
Noční
PHL
PHL/2B
VHL
OSH Přerov
PHL
OSH Přerov
PHL
PHL
October Cup
2B
2B

15:88 s

15:68 s

15:88 s

18:10 s
19:03 s
28:18 s
N
17:00 s

20:33 s
18:74 s
26:41 s
N
18:36 s

21:12
20:33 s
19:03 s
28:18 s
N
18:36 s

19:50 s
18:04 s
18:42 s
18:42 s
17:41 s

21:01 s
19:00 s
19:39 s
19:39 s
18:18 s

21:01 s
19:00 s
19:39 s
19:39 s
18:18 s

19:78 s
18:75 s
16:28 s
N
28:55 s
15:24 s
18:67 s
19:33 s
20:65 s
18:37 s
18:12 s
18:53 s
15:40 s

31:47 s
18:75 s
15:64 s
N
27:91 s
15:19 s
17:51 s
23:68 s
17:91 s
17:56 s
17:87 s
18:64 s
15:66 s

31:47 s
18:75 s
16:28 s
N
28:55 s
15:24 s
18:67 s
23:68 s
20:65 s
18:37 s
18:12 s
18:64 s
15:66 s
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29. 11. 2014

Výsledný čas Pořadí

16:43 s

14.
3.
1.
16.
4.
25.
13.
3.
2.
17.
5.
9.
9.
9.
2.
21.
12.
5.
23.
1.
6.
17.
16.
14.
5.
8.
23.
1.

PHL
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne

Bodů do
PHL

5
13
1
0

1

7
1
6

1
20

3
13
9
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Hasičské soutěže pořádané ve Vítonicích
Během celého roku jsme uspořádali
pět hasičských soutěží:
Letos se tradiční „Okrsková soutěž“ uskutečnila na domácí půdě. I přes
deštivé počasí nebyli diváci ochuzeni
o skvělou podívanou. Tohoto kola se
zúčastnila hned dvě družstva „starých
pánů“ a to z Komárna a Vítonic. Ani po
letech nevyšli ze cviku a požární útok
skvěle zvládli, za což sklidili zasloužený
potlesk.
A protože nepříznivé počasí přetrvávalo, rozhodla rada okrsku pro zrušení
jedné z disciplín a to Běh na 100m s překážkami. Soutěžilo se pouze v disciplíně
Požární útok, kde naše družstvo obsadilo první místo a možnost reprezentace
okrsku Podhradní Lhota na Okresním
kole v Kroměříži. Zde se soutěžilo ve
více disciplínách a to 4 x 100m překá-

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

žek, Běh na 100m s překážkami a požární útok. V první disciplíně jsme vybojovali 1. místo s výsledným časem 65:46s.
V běhu na 100m překážek se účastnilo
5 závodníků každého družstva. Opět
nám pomohli kluci z SDH Rajnochovice a to Jiří Fojtík a Václav Kobliha, dále
pak za náš sbor startoval Jan Bělík, Jakub Najman a Lukáš Fiurášek, který se
s výsledným časem 17:85s umístil na
druhém místě. V této disciplíně jsme
na konec obsadili druhé místo. Poslední
„královská disciplína“ kterou byl požární útok jsme dokončili s výsledným
časem 22:26s. To pro nás znamenalo
čtvrté místo. Po sečtení všech našich
umístění ze všech disciplín jsme získali
druhé místo s možností reprezentace na
krajském kole v Horní Lidči. Toho jsme
se ale nakonec vzdali z osobních a zdra-

votních důvodů některých našich členů.
Velké poděkování patří klukům z SDH
Rajnochovice za výpomoc a doplnění
družstva.

15

Děti a mládež změřili své síly i dovednosti dne 8. března v sále Kulturního domu v soutěži: „Dvojboj mladých
hasičů“. Rozhodčí pečlivě sledovali
zručnost soutěžících v disciplínách Uzlová štafeta a Štafeta požárních dvojic.
Tohoto ročníku se zúčastnilo celkem
7 družstev mladších žáků, 8 družstev
starších žáků a 27 jednotlivců. V kategorii mladších žáků se na třetím místě
umístilo domácí družstvo, druhé místo
obsadili mladí hasiči z Opatovic a první
místo si domů odvezli hasiči z Hutiska
Solance. V kategorii starších žáků se na
prvním místě umístilo družstvo Paršovic, na druhém místě Dolní Bečva

a první místo vybojovali hasiči opět z
Hutiska Solance s označením družstva
„A“. Kategorii jednotlivců ovládla trojice mladých hasiček, kde na třetím místě se umístila Přikrylová Lucie z Oseku
nad Bečvou, druhé a první místo patřilo domácím závodnicím a to Mikulíkové Denise a Novákové Michaele.
První červnová neděle patří každoročně soutěži „O pohár starostky
obce Vítonice“ zařazené do Středomo-

ravského poháru mládeže. Patnáctého ročníku se účastnilo 12 družstev v
kategorii mladších žáků a 13 družstev
v kategorii starších žáků. V kategorii mladších žáků se na prvním místě
umístili mladí hasiči z Tečovic s výsledným časem 16:50s. Naše družstvo
mladších žáků obsadilo 6. místo s časem 20:63s. V kategorii starších žáků
se na prvním místě umístilo družstvo z
obce Záhlinice s časem 12:96s.

Noční hasičská soutěž a „Vítoňské šplóch“
Vůbec poprvé jsme se rozhodli uspořádat během Noční hasičské soutěže i tzv. kýblovačku pod názvem „Vítoňské
šplóch“. Podstatou této disciplíny je vytlačit vodu ze stroje v
co nejkratším čase. Družstvo je složeno ze tří členů a čas se
zastaví po výstřiku vody z první hadice B, která je připojena
ke stroji. Celkem se zúčastnilo 21 družstev mužů a 4 družstva žen. První místo v kategorii mužů vybojovalo družstvo
SDH Valšovice, na druhém místě se umístilo družstvo Luboměře A a třetí místo si domů odvezli hasiči z Pravčic. Náš
sbor reprezentovalo jedno družstvo mužů ve složení Lukáš
Fiurášek na koši, Jakub Najman na středu savic a strojník
Jaromír Novák. V kategorii žen nakonec zvítězily hasičky
z Milotic nad Bečvou A, druhé místo patřilo družstvu žen
pod názvem „No name“ a třetí místo obsadily ženy z Milotic nad Bečvou B. Malým bonusem této disciplíny byla
možnost vyzkoušet si nový náběh k základně, který jsme
vybudovali vlastními silami během léta. Po krátké pauze
byla zahájena noční hasičská soutěž, které se zúčastnilo cel16

kem 31 družstev mužů a 7 družstev žen. V kategorii mužů
se na prvním místě umístili opět hasiči z Valšovic, druhé
místo obsadili muži z Pravčic a třetí místo patřilo tentokrát
družstvu z Hluboček. Naši mladí hasiči obsadili páté místo s
výsledným časem 16:28s na levém terči (PT 15:64s). Během
celého soutěžního večera probíhala v kulturním domě rocková zábava se skupinou S.O.S. Factory a nechybělo bohaté
občerstvení s grilovanými specialitami.
Poslední námi pořádanou soutěží byl XXIX. ročník „O
putovní pohár starosty SDH Vítonice“ zařazený do Podhostýnské hasičské ligy konaný 31. srpna. Tohoto ročníku se
celkem zúčastnilo 12 družstev v kategorii žen a 26 družstev
v kategorii mužů. V kategorii žen zvítězily hasičky z Pravčic s výsledným časem 16:58s. V kategorii mužů to pak bylo
družstvo Karolína s časem 17:75s. Naše družstvo mužů se
umístilo na 5. místě s časem 18:12s.
za SDH Vítonice
Ondřej Fiurášek
ZPRAVODAJ OBCE VÍTONICE

Hasiči soutěží s novým strojem
Téměř ke konci sezóny pořídil sbor pro družstvo mužů
nový soutěžní stroj. Ten původní sloužil celých dvanáct let a
není divu, že byl již na pokraji životnosti. Výkonově už nestačil ostatním družstvům, se kterými naši hasiči měří síly
během soutěží. Stroj je poskládán převážně z nových dílů.
Komplet motoru s čerpadlem dodal p. Ivo Polášek ze Všetul a
je již třetí v pořadí, který pro náš sbor postavil. Lak a nastrojení zvládli naši mladí hasiči svépomocí.
A jaké jsou jejich první dojmy z nového stroje?
Sami říkají: „Stále jsme ve fázi seznamování a učení, ale
začínáme si pomalu na podstatný nárůst výkonu, oproti starému stroji zvykat a to se projevuje i na výsledných časech.“
Klukům – hasičům držíme palce a přejeme jim hodně
úspěchů!

Myslivecký rok 2014 ve Vítonicích
Dovolte mi, abych za všechny členy
mysliveckého sdružení zhodnotil rok
2014, co se nám podařilo, co plánujeme
do budoucna.
Myslivecký rok začíná dubnem.
Duben a květen jsou pro nás měsíce úklidu mysliveckých zařízení, okolí naší chaty. Prováděli jsme vysekání
starých keřů a vláčení trávy. Většina
našich členů navštívila také přehlídku
trofejí ulovené zvěře v okrese Kroměříž, která se konala v nových prostorách
kroměřížského výstaviště souběžně se
včelařskou a rybářskou výstavou. Květen, jako jeden z nejkrásnějších měsíců
v roce, je pro každého z nás měsícem
květů, pozorování přírody a pohybu
zvěře.
Měsíc červenec a srpen jsou měsíce
dovolených, příroda a rostliny dozrávají a všichni čerpáme energii na zimu.
Na ukončení školního roku jsme propůjčili mysliveckou chatu školákům.
Pod záštitou honebního společenstva
zažili krásné odpoledne s přespáním na
chatě. 30. srpna jsme se podíleli na průběhu dětského sportovního dne, kdy
jsme připravili spolu s hasiči několik
zajímavých dovednostních a sportovních disciplín. Věřím, že se tyto akce
všem dětem líbily a budou se těšit na
příští rok.
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Září bylo pro naše myslivecké sdružení smutným měsícem. 19. září 2014
jsme se rozloučili s naším členem p.
Oldřichem Novákem ve smuteční síni
v Bystřici pod Hostýnem. V době před
revolucí byl členem velkého mysliveckého sdružení Bystřice pod Hostýnem.
Po rozdělení, v nově vzniklém sdružení
Vítonice, zastával funkci předsedy.
20. září 2014 jsme se museli rozloučit s naším členem p.Vlastimilem
Němcem v kostele ve Vítonicích. Vlastimil zastával funkci předsedy revizní
komise našeho sdružení a také splňoval
podmínky legislativy.
S našimi členy, kamarády jsme se
rozloučili v duchu mysliveckých tradic,
za hlasu mysliveckých fanfár a čestné
salvy.
V měsíci říjnu jsme uspořádali
střelby pro kamarády z okolních sdružení. Vzájemnou spolupráci jsme utužili především při přípravě grantu na
nákup nových vrhaček. Během letošního roku navštívilo střelnici 96 střelců
a střelkyň. Věřím, že rok 2015 bude pro
nás minimálně takto úspěšný. Samozřejmostí každého myslivce je péče o
zvěř především v podzimních a zimních měsících předkládáním krmiva
do krmných zařízení, aby byla zvěř na
zimu připravena a udržována v dobré
kondici.
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Listopad a prosinec jsou měsíce
péče o zvěř a období honů. Každoročně pořádáme hon na drobnou zvěř a
zajíce. Dne 13. prosince bylo lehce
mrazivé sluneční ráno a to byla již
předzvěst, že se hon vydaří. Jsme rádi,
že naše pozvání přijmou nejen kamarádi myslivci, ale také naši příznivci
z obce. Po úspěšném průběhu honu
a za hlasu trubače, byl hon zakončen
výřadem a všichni byli pozvání do KD
na poslední leč. V průběhu poslední
leče dodržujeme myslivecké tradice a
dosluhující král předá putovní královské žezlo nově zvolenému králi honu.
Pro členy je to možná jediná příležitost naše královské žezlo během roku
vidět.
Leden věnujeme přípravám na myslivecký ples – v roce 2015 bude pořadí
již dvanáctý ročník. Prostory kulturního domu vyzdobíme lesní tématikou
a hosté se mohou těšit na myslivecké
speciality. O týden později připravíme
pohoštění pro Valnou hromadu Honebního společenstva. Přispíváme odměnami a cenami na dětský maškarní
karneval, který pro děti z naší základní
a mateřské školy pořádá obecní úřad
s rodiči a místními spolky.
Poslední měsíc mysliveckého kalendáře připadá na březen, a to je čas, kdy
se scházíme na výroční členské schůzi a
hodnotíme naši činnost.
Podařil se vytvořit soubor tří videí
na profesionální úrovni, kdy vizí bylo
zachytit naše největší akce během mysliveckého roku. Na www.youtube.com
můžete zhlédnout velmi působivé video „Střelba není jen o lovu“ a „Hon na
bažanty a zajíce“. Třetí snímek z mysliveckého plesu bude oficiálně spuštěn
během roku.
Za uplynulý rok 2014 bych chtěl
poděkovat členům mysliveckého sdružení, a to především těm aktivním, za
práci pro sdružení, obecnímu zastupitelstvu, paní starostce za podporu a
umožnění pořádání našich akcí, Sboru
dobrovolných hasičů Vítonice, Českému zahrádkářskému svazu za spolupráci, našim rodinám za podporu a
všem, kdo nám pomáhají.
Za Myslivecké sdružení Vítonice, o.s.
Miroslav Hlava, předseda
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Střelecké
é závody
á
MAS Podhostýnska
V červnu jsme uspořádali tradiční střelby na asfaltové terče, v letošním roce
to byl již VIII. ročník střeleckých závodů.
Jako I. ročník se nám podařil uskutečnit také střelecký závod O putovní pohár „ Místní akční skupiny Podhostýnska“, kde byli zařazeni střelci z členských
obcí. Cílem tohoto závodu je ukázat širší veřejnosti, že střelba nemusí být jen o
lovu-jak nazýváme celý náš projekt.
I. ročník vyhrál Patrik Rudolf z Loukova. Pohár pro vítěze a putovní pohár
„MASP“ předal předseda p. Antonín Zlámal společně s paní starostkou Laďkou Hradilíkovou. Všichni mohli vyzkoušet štěstí v bohaté tombole, a protože
nás po celý den provázelo slunečné a teplé počasí, celá akce se protáhla až do
večera.

Kynologické akce
V mysliveckém sdružení Vítonice mají lovecké psy Miroslav Hlava, Ladislav
Polešovský a Pavel Gabrhel. Mladý pes Miroslava Hlavy Evar získal řadu ocenění.
27. dubna se Evar z Nehybova dvora zúčastnil jarního svodu plemen loveckých psů.
V květnu prošel zkouškami vloh, kde skončil na druhém místě v I.ceně.
14. června absolvoval národní výstavu psů v Náměšti na Hané. V posuzovacích kruzích získal ocenění – vítěz třídy mladých se zadáním titulu CAJC – šampion třídy Německých krátkosrstých ohařů.
15. – 17. srpna se Miroslav Hlava se psem Fako z Černých blat zúčastnil mezinárodní soutěže – „26. ročníku Memoriálu Jindřicha Steinitze“ v Šitbořicích na
krásných honitbách Jižní Moravy a Slovácka. Fako se na tomto třídenním memoriálu umístil na 12.místě z 32 početného startovního pole jako třetí český pes. Na
Memoriál se sjeli chovatelé se svými psy z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, Slovinska, Maďarska a vybraní jedinci z České republiky.
O týden později se pan Hlava zúčastnil s Evarem podzimních zkoušek lovecké upotřebitelnosti, které proběhly v Kunovicích. Evar opravdu předvedl své
mládí, výcvik, poslušnost a tyto podzimní zkoušky vyhrál a skončil v I.ceně.
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Motoklub Vítonice v roce 2014
Sedím u počítače, tupě zírám do
klávesnice a nevím jak začít. Jak na list
papíru přenést to, co v uplynulém roce
dokázala skupina sedmnácti motoristických nadšenců sdružující se pod názvem Motoklub Vítonice? Nevím, ale
pokusím se.
Nebylo toho málo. Udržovali areál,
vylepšovali zázemí, organizovali závody,
každý týden zabezpečovali zpřístupnění
tratě pro ostatní zájemce, doma opravovali své stroje a nakonec si jako třešinku
na dortu navlékli motokrosovou výstroj
a šli si užít svého oblíbeného sportu.
Začátek roku 2014 nepřipomínal
zimu ani náhodou. Sníh se objevoval
jen tu a tam a rtuť teploměru jen málokdy klesala pod nulu. Toho jsme maximálně využili pro zvelebování areálu.
Brigádničili jsme po tři březnové soboty a z motokrosového závodiště udělali
přehledný park. Většinu prostoru jsme
vyhrabali a uklidili, na trati přibyly nové
úseky, u boudy nová podlaha a závětrná
stěna. Aktivita většiny členů byla nevídaná, za což jim patří velký dík.

A protože počasí bylo stále jarní, tak
už 22. března jsme svolali kamarády a
udělali první testovací trénink. Sjelo se
jich požehnaně a nešetřili chválou. Navíc bylo zajištěno malé občerstvení a tak
začátek sezóny nemohl být lepší.
Už 13. dubna vyrazilo několik členů
Motoklubu a kamarádů do Ostrova u
Lanškrouna na volné motokrosové závody. Tam jsme ze sebe vydali to nejlepší, i když to na medaile nebylo. Každopádně je to vždy zpestření naší činnosti
a sbírání cenných zkušeností. Škoda, že
se takových akcí neúčastníme častěji.
Tradiční Dvouhodinové enduro
dvojic jsme tentokrát zorganizovali už
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3. května. Účastníků
se sjelo tolik, že jsme
museli udělat dvě jízdy. Organizačně perfektně zvládnutá akce
s elektronickou časomírou se stala pevnou
součástí naší činnosti.
Už za tři týdny
jsme
připravovali
další akci. Tentokrát
Třetí ročník závodu
malotraktorů. Sjelo se 17 závodníků na
strojích různé velikosti, výkonu a kvality. To zaručovalo zábavu od začátku až
do konce. Navíc, aby ani počasí neporušilo tradici, tak hned na začátku vydatně
sprchlo, což udělalo závody ještě zábavnějšími. Ač tato akce není zrovna motokrosová a o jejím pokračování vedeme
polemiku, je jisté, že se na závody malotraktorů můžeme těšit i v roce 2015.
Termín hlavního motokrosového
závodu byl tentokrát první prázdninovou sobotu. Přijelo 41 borců, kteří se o
4 sady pohárů poprali v celkem osmi
jízdách. Úroveň většiny jezdců rok od
roku stoupá a tak jsme svědky skutečných motokrosových bojů. Nevýhodou tohoto podniku je velká náročnost
příprav a složitá organizace spojená
s dalšími problémy, pro které jsme se
rozhodli tento závod v letošním roce
nepořádat. Jak to bude dál, uvidíme.
Téměř uprostřed prázdnin jsme
opět vyrazili nabývat zkušenosti. Tentokrát do Branek, kde byl uspořádán celodenní organizovaný trénink. Zúčastnili se 4 členové a pár dalších kamarádů.
Jízdy byly rozdělené podle kategorií a
pod rozpáleným sluníčkem jsme každý
ve třech jízdách pořádně propotili dres.
Už začátkem srpna jsem se zúčastnil
motokrosových závodů v nedalekých
Prusinovicích. Akce byla perfektně organizačně zvládnutá, trať byla vzhledem
k vedru, které ten den panovalo, slušná a
tak jsem se snažil, co jsem uměl. Na bednu to opět nebylo, ale užil jsem si závodů
a vrátil se v pořádku domů.
Po počátečních rozpacích ale nakonec na velmi dobré úrovni proběhlo

poslední srpnovou sobotu setkání příznivců motokrosových veteránů. Sjeli
se nadšenci z blízkého i dalekého okolí
a zase jednou pořádně provětrali motokrosové veterány.
Hned týden na to jsme se sešli při
tradičním klubovém setkání. Jako obvykle jsme si v přátelském duchu zazávodili, společně pojedli, popili a symbolicky ukončili prázdniny.
Pak už následovala téměř poslední
plánovaná akce – Dvouhodinové podzimní enduro. Stejně jako na jaře jsme
museli rozdělit jezdce do dvou jízd,
kteří si to rozdali na perfektně připravené trati. Kdo přijel, nelitoval. Vysoko
nasazená laťka je našim závazkem pro
příští roky.
Ani jsme se nenadáli a byla tu Výroční členská schůze. Na ní jsme zhodnotili uplynulý rok, zvolili nový pětičlenný
Výbor Motoklubu na dvouleté období,
seznámili jsme se se změnami v návaznosti na nový Občanský zákoník a naplánovali si činnost na letošní rok.
Tradičně jsme se ještě sešli na samý
konec roku, abychom neformálně zhodnotili uplynulý rok, ti odvážnější obkroužili pár čestných kol a popřáli si vše
nejlepší do nadcházejícího roku. Věřím,
že i v roce 2015 bude Motoklub patřit k aktivním složkám v obci Vítonice
a pro zájemce o tento moderní sport a
dění kolem něj nabídne zajímavou alternativu pasivního nebo aktivního trávení
volného času.
Veškeré informace o činnost Motoklubu naleznete na www.motovitonice.
estranky.cz
Jednatel MKV: Pavel Buchta

19

Vyrazili jsme i do hor…
Na jaře se vítonická mládež vydala na
svůj první výšlap do Hostýnských hor.
Sraz byl na autobusové zastávce s očekáváním, kolik nadšenců se po ránu
dostaví. A s překvapením v počtu deseti
odvážných byl zahájen vítonický šlapáček. Tesák nás přivítal sychravým počasím a pořádnou zimou. Nezbylo než se
zahřát v místní hospůdce natáhnout čepice a všechno, co jsme v batozích našli,
a vyrazit na cestu. Cíl byl jasný. Chceme
trefit na sv. Hostýn. Ono v té mlze to
nebylo zrovna jednoduché, ale naštěstí
než jsme stihli zabloudit, překvapily nás
první sluneční paprsky. Po cestě jsme
potkali Rusavské portáše, na Skalném
jsme relaxovali na obřích kamenech a
užívali si krásné přírody kolem nás. Na
sv. Hostýn jsme dorazili v plném počtu,
nikdo se v první etapě výšlapu neztratil.
Pravda, taky jsme na každé zastávce ná-

ležitě prostudovali směr trasy a spočítali
své kamarády. Vytyčeného cíle jsme dosáhli ve dvě odpoledne a tak jsme stihli navštívit rozhlednu i chrám. A když

nám putování po horách tak pěkně šlo,
vydali jsme se pěšky i na cestu zpět.
V Bystřici nás zastihl déšť, proto jsme
byli rádi, když jsme v podvečer nasedli
na autobus, který nás zavezl domů - do
Vítonic. Tak co, kam vyrazíme příště? A
co Vy, přidáte se k nám?

První školní den opět jinak!
Dalo by se říct, že každý školní rok
začíná stejně. Ale to se mýlíte! To by
jste nesměli znát naši školu. Paní ředitelka totiž překvapí něčím novým nejen žáky, ale i rodiče, kteří doprovází
své prvňáčky. Starší spolužáci přivítali
do svých řad čtyři děvčata a tři kluky hudebním vystoupením i dárečky.
Paní učitelky seznámily rodiče s organizací školního roku a pak přišlo velké
překvapení. Všem byly rozdány fixy a
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co víc, každý dostal svůj balónek. Děti
si pak na něj kreslily a psaly svá přání. Nakonec jsme před školou utvořili

velký kruh a společně balónky štěstí a přání vypustili. Nový školní rok
2014/2015 byl zahájen!
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Noc na myslivecké chatě
Více než s podařenou akcí vás seznámíme v následujících
řádcích. Členové honebního společenstva se rozhodli uspořádat pro místní děti skoro až bojovou záležitost!
20. června totiž proběhla noc na myslivecké chatě ve Vítonicích. Přihlásilo se 22 dětí. Na chatu se šlo s batohy na zádech
a to pěšky už od školy, kde byl sraz. Další věci dovezl pan Ondroušek autem. Že se děti blíží, jsme poznali už z dálky, a to
jsme je ještě ani neviděli.
Byly přichystány jednotlivé soutěže a večer stezka odvahy.
V prostoru chaty byla jednotlivá stanoviště pro soutěže, jako
třeba přiřazovaní stop ke zvířatům, poznávání zvířat, střelba
ze vzduchovky, kde byly děti pod dozorem pana Hegera a
pana Nováka, také si zkusily zručnostní soutěže.

Vítání občánků
Po dvou letech jsme opět vítali nové občánky. Tentokrát
jsme vybrali datum 7. června a ve skoro letním počasí jsme
si užili příjemné odpoledne. Slavnostní akt zahájila paní Jana
Pavelcová, která ve valašském kroji zazpívala o vítání dětiček v kraji. Následovalo pásmo básniček a písniček v podání
žáků naší základní školy, kteří pod dohledem svých učitelek
a paní ředitelky zvládli svůj výkon na jedničku. Pamětní list
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Pak se opékaly špekáčky a už se čekalo na stezku odvahy,
kterou si někteří zkusili projít i víckrát. Před půlnocí byly děti
úspěšně zahnány ke spánku.
Ustlaly si ve spacácích v patře myslivecké chaty. Ráno po
snídani jsme malé dobrodruhy předali rodičům a akce skončila
úspěšně, bez zranění. Sponzorsky se na akci podíleli: mlékárna
Bystřice p.H., Wellart pekárna Hranice a Hostýnské papírny.
S odstupem času jsme se zasmáli, jak jsme to zvládli a pokud sesbíráme dostatek odvahy a taky dobrovolníků pro pořádání této dobrodužné akce, rádi si ji zopakujeme. Dětem
zkrátka chybí pobyt venku a také je bavilo zjišťovat jak přežít
v přírodě.
Zapsala Ing. Iva Kasalová

převzali rodiče Ondráška Heryána, Danielka Jasioka, Robinka
Nedělky, Anetky Pechové, Aničky Zmrzlíkové a Andrejky Žaloudíkové. Děti byly moc hodné a své dárečky si opravdu zasloužily. Na závěr bylo připraveno drobné pohoštění. Vznikla
spousta pěkných fotek, které budou hezkou vzpomínkou pro
všechny, kteří přijali pozvání na tuto milou událost. Přejeme
rodičům, aby jim děti dělaly radost a věříme, že i v příštích letech zůstane tato obnovená tradice zachována a budeme moci
vítat další nové občánky.
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Adventní výstava
Poslední víkend v listopadu patří
vánoční výstavě. Za sedm let co ji pořádáme, si našla své příznivce. Z malé
zasedací místnosti Obecního úřadu se
postupně přemístila do přísálí Kulturního domu. S rostoucí oblibou přestaly stačit i tyto prostory, a proto jsme ji

v posledních letech rozšířili do velkého sálu. Přiznejme si však, že je rok od
roku náročnější udržet počet těch, kteří chtějí vystavovat. Konkurentem jsou
nám velké jarmarky ve městech. Proto
jsme rádi, když můžeme přivítat nové
vystavovatele – nejlépe od nás z ves-

nice či blízkého okolí. To nás utvrzuje
v tom, že mezi námi žije spousta šikovných lidí, kteří dokáží vyrobit něco
hezkého a co udělá radost. Na výstavě
se můžete nejen inspirovat, ale také
zakoupit výzdobu pro nadcházející
adventní čas a pořídit drobné dárky
pod stromeček. Předvánoční čas není
jen o nakupování a uklízení, ale především o setkávání se. Proto se snažíme
navodit vánoční atmosféru i tím, že
je výstava doplněna o různá vystoupení. Možná si vzpomenete na zimní
muzikálovou pohádku „Mrazík“, na
vystoupení dechového orchestru Základní umělecké školy z Bystřice p.H.
nebo na vydařenou hudební pohádkovou hru „O červené Karkulce“, v podání žáků Základní školy Vítonice. Vše
doplňuje vánoční výzdoba s vůní jehličí, medoviny a velký vánoční strom
uprostřed sálu, který nám i tentokrát
věnovala p. Ludmila Vlasáková. Ačkoliv se nám zdá, že vánoce jsou za
dlouho, už teď dáváme dohromady
program, se kterým se na vás budeme
těšit!

Střípky z naší obce
• Zpráva o bezpečnostní situaci v obci: v průběhu roku
2014 byly v obci spáchány 2 trestné činy. Pokud se jedná o přestupková jednání, bylo na území obce spácháno
celkem 5 přestupků. Jednalo se o přestupky proti občanskému soužití a proti majetku, byly projednány 4 přestupky na úseku dopravy. Stejně jako v minulých letech
nedošlo v obci k hromadnému narušení veřejného pořádku během kulturních či sportovních akcí a nedošlo
ani k žádnému rasově motivovanému trestnému činu.
• My tři králové jdeme k vám…
Svátek tří králů je vyvrcholením Vánoc a je spojený
s obdarováním – Tři králové nesli do Betléma své dary
chudému, nově narozenému dítěti. Na tuto tradici navazuje i Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou. Dům
od domu tak obchází koledníci v menších skupinkách
a do pokladniček přijímají dary - na oplátku napíší na
dveře K+M+B s letopočtem a zazpívají koledu. P. Stanislav Jordán požehnal koledníkům 3. ledna v kostele
sv. Jiljí v Bystřici p. H., přítomné povzbudil, poděkoval jim a vyslal je k Vám, k lidem ochotným pomáhat.
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V naší obci vykoledovaly skupinky dětí pod dohledem
svých vedoucí celkem 10.780 Kč. Celkem bylo v působnosti Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem vybráno
312.332 Kč.

ZPRAVODAJ OBCE VÍTONICE

• Další finanční sbírky, které podpořili i občané z Vítonic: v roce 2013 již po páté proběhla na celém území ČR
„Postní almužna“. Peníze za požitky, které si lidé během
postu odřekli, mohli vložit do tzv. postniček, které se
rozdaly v kostele. Tyto prostředky Církev prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným. Podstatou
je, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl v čase Postní
doby. Postní almužna začíná Popeleční středou nebo
1. neděli postní a končí Květnou nedělí, kdy postničky lidé přinesou do kostela. Díky štědrosti věřících se
podařilo vysbírat ve farnosti Bílavsku 6.435 Kč, ve farnosti Blazice 1.316 Kč, ve farnosti Bystřice p.H. 24.635
Kč, ve farnosti Loukov 5.400 Kč, ve farnosti Rajnochovice 5.419 Kč, ve farnosti Rusava 974 Kč a ve Vítonicích
4.920 Kč. Postní almužna byla využita na Pomoc křesťanům z Pákistánu (Humanitární pomoc) 33.000 Kč a
Přímá pomoc rodinám s dětmi (Pomoc rodinám) 8.663
Kč. Arcidiézní charita Olomouc podporuje na Ukrajině
děti z dětských domovů a děti z chudých rodin. Jedná
se o děti, které jsou buď sirotci nebo se o ně rodiče nemohou z nejrůznějších důvodů starat. Projekt „Vánoční
balíček – dárek dětem na Ukrajině“ vznikl v roce 2008.
Balíček může obsahovat něco pro radost (hračku, stavebnici, hru), něco na oblečení, sladkosti, věci do školy
a pěkné vánoční přání. Na balíček v hodnotě cca 1.000
Kč se může složit více lidí nebo rodin. Od roku 2012
odesílají pravidelně každý rok věřící z naší obce jeden
balíček. Oblastní charita Bystřice p.H. se v červnu 2013
zapojila do materiální i veřejné finanční sbírky na pomoc po povodních v ČR. V naší obci se vybralo 800
Kč. Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do sbírek
a tímto způsobem pomohli potřebným lidem v nouzi.
• Na sv. Floriánka dne 4. května uspořádal Sbor dobrovolných hasičů slavnostní průvod obcí. Po mši svaté
v kostele sv. Cyrila a Metoděje posvětil P. Stanislav Jordán nové hasičské auto. Za velké účasti místních občanů
bylo vozidlo oficiálně předáno do užívání sboru.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

• V první polovině roku jsme mohli volit do Evropského
parlamentu. Volební komise tradičně usedla v zasedací
místnosti Obecního úřadu ve dnech 23. a 24. května.
Volilo celkem 15,22 % voličů. Počet platných hlasů 57.
Pořadí stran dle počtu hlasů: KDU-ČSL 16 hlasů, ČSSD
12 hlasů, ANO 2011 10 hlasů, Moravané 5 hlasů, KSČM
4 hlasy, Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 4 hlasy, Strana zdravého rozumu 3 hlasy, Strana zelených
1hlas, Strana svobodných občanů 1 hlas, Komunistická
strana Československa 1 hlas.
• V měsíci červnu vzniklo v obci nové odpočinkové místo. Po demolici starého domu zůstala v blízkosti místního potoka zelená plocha, která se udržovala pouze sečením. Svépomocí jsme s obecními pracovníky vytvořili
další kousek upraveného veřejného prostranství. Pro
děti jsme umístili houpačku v přírodním stylu a také lavičku. Zátiší bylo doplněno velkými kameny, které jsou
obsypány kůrou. Vysázeli jsme různé druhy trvalek a
keřů s jejichž výběrem nám pomohla p. Jitka Symerská.
Javor a okrasnou třešni doplní v průběhu let další stromy.
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• Místní hody jsou tradičně spojeny s fotbalovým utkáním ženatí – svobodní. Tentokrát jsme je nechali zahrát
si o bečku piva a putovní pohár. Zápas skončil nerozhodně 3:3. Až na penalty zvítězili svobodní. Občerstvení
na „zeleném“ hřišti i na Kulturním domě zajistili místní
hasiči. V hospůdce „Na Mýtě“ zahrála místní hudební
skupina „Perspektivy“ a kapela „Průvan“ z Osíčka.

• Rozloučení s prázdninami připadlo na poslední víkend
v srpnu. Za pomoci členů všech místních složek bylo
vytvořeno deset disciplín, které děti odvážně plnily. Odměnou za jejich snažení byl balíček s drobnými odměnami a společný
špekáčků.
p
ý táborák s opékáním
p
p

• Drahotušské Divadlo Ventyl uvedlo 13. září v Kulturním domě ve Vítonicích lehkovážnou konverzační komedii „Jak je důležité míti Filipa“ autora Oscara Wildea.
Nelze nezmínit, že u nás odehráli 30. představení Filipa.
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Ozvučení bylo nově pořízenou zvukovou aparaturou a
O
slavnostně pokřtili divadelní zvonek "Ventylek".
• Volby do zastupitelstva obce se konaly ve dnech 10. a 11.
října. Obecně se tyto volby vyznačují vysokou účastí. Ve
Vítonicích přišlo k volební urně 65,34% voličů. Zvolení
zastupitelé: Ladislava Hradilíková 218 hlasů, Ivo Bělík
198 hlasů, Pavel Pecháček 186 hlasů, Marie Nováková
185 hlasů, Jan Pecha 179 hlasů, Josef Bělík 158 hlasů,
Ivana Nováková 61 hlasů.
• Herci z Pohnutého divadla Loukov sehráli dne 22. listopadu divadelní představení "TŘETÍ SUDBA" na motivy
pohádky H. Ch. Andersena "Slavík". Hra byla upravena
do komediální podoby a již tradičně pobavila malé i velké. Režie se chopila p. Miroslava Koutná. V doprovodu
kytary zazpíval Vojta Masařík. Postavy z „Čokoládového království“ – sudičky Margot a Fidorku, komornou
Taťánu, baronku Rumbu, královnu Milenu a hraběnku
Miňonku doplnili Kofilka, Svorka, zahradník, umělý
slavík, Notík a o zábavu bylo postaráno. Svým výkonem
rozesmáli téměř sto diváků.

• Místní škola uspořádala sběr starého papíru. V květnu
se sesbíralo celkem 2110 kg a v říjnu 2120 kg. Celkový
výtěžek činil 6.345 Kč. Děkujeme všem, kteří se zapojili!
Výtěžek byl použit pro děti Mateřské a Základní školy
např. nákup odměn za soutěže, poznávací výlety a sportovní aktivity.
• V kanceláři Obecního úřadu vám vyřídíme výpis rejstříku trestů, výpis bodového hodnocení řidiče, výpis
z katastru nemovitostí a výpis z obchodního rejstříku.
Dále ověřujeme podpisy a provádíme vidimaci listin –
ty můžeme provést i u vás doma, pokud se k nám ze
zdravotních důvodů nedostanete. Pokud nemáte možnost využít úředních hodin, po domluvě lze tyto úkony
provést i mimo ně.
• Máte-li jakýkoliv podnět či připomínku týkající se naší
obce nebo chcete přispět článkem, fotografií můžete využít email: starosta@vitonice.cz. Pokud máte dobové fotografie naší obce budeme rádi za jejich zapůjčení – stačí je přinést na obecní úřad. S vaším svolením pořídíme
kopii a ihned vám je vrátíme. Chceme docílit vytvoření
„Kroniky obce – v dobových obrázcích“, publikace prezentující naši obec a její proměny v čase.
ZPRAVODAJ OBCE VÍTONICE

• Jako každý rok spolupracujeme s Úřadem práce v rámámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Díky dotaci ve
výši 435.170 Kč jsme mohli vytvořit v období od 2. 4.
2013 do 31. 10. 2014 pět pracovních míst. Tato místa
v rámci Veřejně prospěšných prací byla zaměřena zejména na úklidové práce, sečení trávy, údržbu zeleně,
komunikací, chodníků a drobné stavební práce, pro
obtížně umístitelné skupiny uchazečů o zaměstnání,
přednostně z řad uchazečů, kterým se věnuje zvýšená
péče při zprostředkování zaměstnání dle § 33 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění následujících předpisů.
• Pokud z jakéhokoliv důvodu neslyšíte hlášení místním
rozhlasem, můžete využít na webových stránkách obce
www.vitonice.cz odkaz na hlášení. Samozřejmě jde o
zprávy, které víme dopředu. Z časových důvodů ne-

lze umístit reklamy prodejců, kteří jezdí neohlášeně a
lz
zdrží se krátkou dobu po vyhlášení. Pokud jste uživatelem e-mailu a máte zájem o zasílání informací přímo
do schránky, stačí nahlásit svoji e-mailovou adresu na
Obecním úřadě nebo zaslat e-mailem na adresu: starosta@vitonice.cz. Pokud ji máte již nahlášenou a zprávy
vám nechodí, sdělte nám to prosím, abychom mohli závadu odstranit se správcem sítě.
• Obecní úřad informuje všechny chovatele psů o množících se stížnostech na volně pobíhající psy. Z tohoto
důvodu upozorňujeme chovatele na Zákon č. 246/1992,
kde je uvedena povinnost učinit opatření proti úniku zvířat. Pokud se váš pes nekontrolovaně pohybuje
mimo objekt či pozemek chovatele, dopouští se chovatel
přestupku. Obecní úřad proto žádá o dodržování tohoto zákona, jinak musí předat případy volného pobíhání
psů k přestupkovému řízení k Městskému úřadu v Bystřici pod Hostýnem.

Společenská rubrika
Jubileum

Narozené děti

Rok 2014 byl pro mnoho našich občanů, rokem jubilejním. Všem gratulujeme a přejeme pevné zdraví, spokojenost, štěstí a spoustu životní pohody.

Robin Nedělka
Ondřej Heryán

60 let Marie Nováková, Jaromír Hradilík, Václav Tesař, Josef Skopal, Věra Žaloudíková, Irena Nováková, Miroslav Minarčík, Eva Hradilíková
65 let Antonín Žaloudík, Ilona Šímová, Marie Zaorálková,
Jaroslav Němec, Jarmila Vinklárková, Zdeněk Heryán, Jana Červíková, Marcela Kratochvílová

Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko
a přejeme mu i
Vám mnoho zdraví a radostných
chvil.

70 let Jarmila Olivová, Zdeněk Hasilík, Ludmila Jančíková
75 let Zdenka Zámorská, Ludmila Nováková, Alexandra
Janošová, Pavla Nováková, Marie Pospíšilová, Ludmila Pavelková
80 let Ludmila Hradilová, Alois Křenek
85 let Anežka Pecháčková

Navždy nás opustili
Vladimír Novák
Josef Bělík
Oldřich Novák
Vlastimil Němec
Vlasta Němcová
Vážení pozůstalí,
přijměte upřímnou soustrast
nad ztrátou Vašeho blízkého.
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Knihovna informuje
Roční výkaz o knihovně za rok 2013
Počet svazků v knihovním fondu
1392
Počet zaregistrovaných čtenářů
56
Počet návštěvníků knihovny
325
Přírůstky knihovního fondu
125
Prostředky na nákup knih
11.839,Roční výkaz o knihovně za rok 2014
Počet svazků v knihovním fondu
968
Počet zaregistrovaných čtenářů
66
Počet návštěvníků knihovny
334
Přírůstky knihovního fondu
92
Prostředky na nákup knih
10.891,-

Knižní fond prošel velkou revizí, byly vyřazeny staré knihy ať už
z důvodu malého zájmu o výpůjčku, poškození anebo stáří. V příštím
roce obohatí nabídku nové časopisy. Čtenáři mohou navštívit místní knihovnu každou středu od 17:00 do 19:00 hodin. Veškeré služby
provádíme zdarma a naší snahou je také místním obyvatelům zpříjemnit dobu odpočinku v příjemném prostředí mezi knihami. Ty pro
vás každoročně obměňujeme v rámci výměnného fondu Knihovny
Kroměřížska a z Městské knihovny v Bystřici pod Hostýnem. I nadále
můžete využívat internet zdarma. Novou službou je donáška knih do
domu, kterou využívají senioři a lidé se zdravotním omezením. Tu
si můžete objednat na emailové adrese: vitoniceknihovna@seznam.cz
nebo tel. 573 389 029. Aktuálně máme pro vás časopis D-Test.
Diana Nováková, knihovnice

Z historie obce Vítonice (pokračování)
1636 – 1655 Kníže Maxmilian z Dietrichštejnu, majitel lipnicko – helfštýnského panství nařídil vítoňským vykáceti
(vymýtiti) les „Hrabinu“ a proměnili tuto
trať v pole nebo pastvinu.
1638 – bylo velké sucho, takže ani pšenice nemohla vymetat. Všechny potoky
vyschly.
1642 – Prošlo Vítonicemi švédské vojsko a císařská armáda utekla přes Záhoří
před nepřítelem.Ve vojsku švédském byli
tehdy také nekatoličtí Valaši od Vsetína,
pomáhajíce Švédům. Tenkrát dostal se k
nám tabák. Přinesli ho k nám „flamendři“
(to je Vlámové či Flámové – obyvatelé
Belgie původu německého) a „holandři“
(obyvatelé Holandska), kteří sem přišli
s vojskem švédským. Od listopadu 1642
do jara 1643 bylo celé Záhoří a severovýchodní Morava obsazena oddíly císařského vojska, které v chování nezadalo si se
Švédy.
1643 – usadili se Švédové v Hranicích, Drahotuších, a v Lipníku a tato města s okolím byla nucena je vším možným
zaopatřiti. Jen v Lipnickém panství, k němuž i Vítonice náležely vynutili si smělí
vůdcové splatiti 3 450 rýnských zlatých
na peňezích a dodati 65 323 porcí chleba po dvou librách 65 323 mázy piva, 39
203 libry masa, 5 624 měřice ovsa, slámy
a sena pak nesčetné množství . Naši vítoňští předci museli z tohoto množství příslušnou část dodati. Taková daň vojenská
byla našim předkům nesnesitelná, pročež
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mnozí nemohouce dále platiti a dodávky
obstarati, raději opouštěli své usedlosti.
Vydrancovaním a pozůstalí sousedé, sami
často sousta chleba nemajíce, odcházeli na
žebrotu do krajů války ušetřených. V létě
r. 1643 drancoval náš kraj švédský plukovník Dörfling a téhož roku na podzim Švédům na pomoc táhnoucí Valaši.
1644 - bylo tomu podobně jako v roce
1643, neboť v Lipníku byl ležením rytmistr Rohrscheidt s jízdou pluku Schweinitzova.
1645 – dne 23. října dobyl švédský generál Königsmark města Lipníka a zpustošil též celé naše okolí.
1646 – 1647 musela naše obec pro
švédy opět přispěti značnou válečnou
kontribucí v tolarech i v obilí. Byla to léta
utrpení pro ubohé naše předky.
1648 – dne 24. října uzavřen ve vestfalských městech Münsteru a Osnabrücku
mír mezi válčícími stranami, kterým byla
ukončena třicetiletá válka u nás zvaná
„švédská“,čímž zasvitla jitřenka lepší budoucnosti. Válkou třicetiletou Vítonice
mnoho vytrpěly. Bylo tu časté kvartýrování vojska švédského i císařského a „durchmarše“ vojenské. Tyto vojenské oddíly
v tehdejších dobách žily z našeho lidu.
Avšak i posádka helfštýnská byla celému
okolí, to je všem poddaným panství lipnického hrozným břemenem, neboť jak to
v 30ti leté válce bylo zvykem, žila na útraty
sedláka a měšťana. Největší ránu Vítonicím zasadili Švédové v roce 1642 kdy celou

obec vyrabovali a z části vypálili. Svědčí o
tom i gruntovní kniha z roku 1711, dle níž
bylo ve Vítonicích mnoho pustých gruntů
(pustin) během 30ti leté války (dle nynějších čísel domovních grunty č.p 3,5,13,20,
22,25,27,32,39,43,46,48 a 50). Z některých
těchto usedlostí hospodáři utekli např.
č.p. 3,20,32 a 46. Některé grunty byly za
války vypáleny například (č.p. 14,47,52).
Pole ležela ladem, poněvadž je nebylo čím
obdělávati. Ti sedláci, kteří přece jen něco
zaseli, sklízeli pýř a zmudu. Válka třicetiletá byla pohroma, jakou obec Vítonice
nezažila nikdy předtím, ani potom. Více
než třicet let bylo potřeba než se náš lid
alespoň trochu vzpamatoval z prožitých
hrůz a útrap. Avšak následky třicetileté
války nešla obec téměř celé století.
1650 – opustili Švédové Moravu. Proto dne 24.VII.1650 po jejich odchodu konány byly v celé zemi slavné služby boží
na poděkování. Úplný pokoj však v našem
kraji ještě nebyl, protože potulující se tlupy Valachů naše obyvatelstvo ustavičně
znepokojovaly.
1654 – objevila se ve Vítonicích ve větší míře úplavice – Tyfus.
1656 – zavedena u nás kontribuční
čili daňová reforma zvaná „lánová“ tak zv.
„berní lány“. Byl to první seznam pozemků ku předepsání daně pozemkové dle
plochy, jakosti a čistého výnosu, čili první
moravský katastr.
1658 – byl kus bývalého lesa zvaného
Hrabina již vykáceného přidělen majiteZPRAVODAJ OBCE VÍTONICE

lem panství lipnicko – helfštýnského knížetem Ferdinandem z Dietrichštejnů obci
Vítonicím s podmínkou, že bude z tohoto
pozemku placena pravidelná roční daň
(tak zv. volné pole Kopaniny).
1660 – začínají se psáti farní matriky v
Bystřici pod Hostýnem zachovalé do dneška i pro obec Vítonice.
1675 - Generální lánská visitace u nás
i v celém olomouckém kraji. Výsledné elaboráty z této doby u nás se nazývají „lánské rejstříky“. Pozemky byly rozděleny do
třech bonitních tříd a převedeny na „berní
lány“ a byly pak základem pro zdaňování
až do tereziánských reforem. K bernímu
lánu tenkrát ve Vítonicích patřilo 72 starých moravských měřic pole I. a II. třídy.
1680 – naši předkové neměli ještě
pokoje po třicetileté válce. Roku 1662 turecký velkovezír Achmed Kiupril vypově-

děl císaři Leopoldovi
ld i válku.
álk Ruku v ruce
s Turky bojovali proti císaři Leopoldu I.
Uherští magnáti za úplnou samostatnost
Uher. Loupeživé roty těchto uherských
povstalců, jimž lid říkal „Kuruci“ byly
stálým postrachem a soužením východní Moravy, kterou každoročně zaplavovaly. V řadách těchto povstalců byly též
najaté tlupy Valachů s vůdcem Šohajdou.
V roce 1680 táhl Šohajda od Frenštátu moravským Valašskem na jih a jedno
oddělení zabloudilo až do Vítonic, kdež
vyzvalo sedláky, aby se k nim přidali. Jistý
sedlák z Vítonic odvážil se v noci donésti
zprávu do Lipníka, že rebelové zamýšlejí
přepadnouti Helfštýn, aby se tamějších
zásob a zbraní zmocnili. Zámecký hejtman Molitor poslal ihned jízdního posla
do Olomouce o pomoc a zároveň obsadil Helfštýn všemi myslivci, hajnými a

čeledíny, které narychlo mohl sehnati. Z
Olomouce ihned přijelo na povozích jedno oddělení pěšího pluku Stahrenberkova
pomoci. Uherští pleníci a Valaši s vůdcem
Šohajdou přiblížili se k hradu Helfštýnu,
ale shledavše, že jsou očekáváni, táhli zpět,
vydrancovali kraje kudy šli a utekli před
přichvátavšímí oddíly císařského vojska a
Olomouce za hranice.
1656- zřízena byla ve Vítonicích obecní kovárna a obecní kovář osvobozen byl
od roboty.
1683 – prošel našim krajem jeden oddíl polské armády – jízdy, kterou poslal
polský král Jan Sobreski na pomoc Vídni
obležené turky.
1687 – byla u nás velká větrná smršť,
která nejsilnější stromy v půli polámala,
nebo s kořeny vyvracela a střechy na staveních shazovala.

„Recyklujte s hasiči!“
Společnost Elektrowin nabízí možnost sběru vyřazených
elektrospotřebičů pro Sbory dobrovolných hasičů od roku 2011
a nabývá stále větších rozměrů. Za celou dobu fungování se vybralo přes 2600 tun tohoto odpadu a navíc mohou hasiči zpětný
sběr zajistit obcím, které vlastní sbor nemají nebo se do těchto
aktivit nezapojují. V současné době se do této akce zapojilo 800
sborů, které od lidí sbírají vysloužilé elektrospotřebiče a tímto
si mohou přilepšit do svých rozpočtů. Nápad zapojit se do toto
projektu se u našich hasičů setkal s kladnou odezvou.
Akce proběhla dvakrát a do rozpočtu SDH přibylo 12.500
Kč. Naši hasiči provedli svoz i v obcích Žákovice, Mrlínek a Blazice. V měsíci dubnu a srpnu vybrali celkem 48 TV a monito-

rů, 14 bagů malých spotřebičů, 35 velkých spotřebičů a 26 kusů
chlazení.
Máte-li doma starý spotřebič např. rádio, fén, televizi, PC
monitory až po lednice či sporáky, můžete je předat a podpořit
tak místní SDH. Pokud vám překáží již teď nebo budete potřebovat pomoc při odvozu, můžete kontaktovat Obecní úřad a
naši pracovníci vám rádi pomohou.
Přesné termíny hromadného svozu vždy včas zveřejňujeme.
Věříme, že se tato aktivita osvědčí, jelikož stále hledáme možnosti, jak posílit rozpočet nejen obce, ale i místních složek. Tímto projektem obec ušetří za svoz elektrospotřebičů a na druhou
stranu SDH získá finanční prostředky pro svůj rozvoj.

Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní
Kompletnost spotřebičů předávaných
ke zpětnému odběru a recyklaci je stále
jedním z hlavních kritérií, které odlišují
vysloužilé elektro od obyčejného odpadu.
Proto jí ELEKTROWIN dlouhodobě věnuje velkou pozornost.
Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření na ně je logické,
protože při neodborné demontáži dochází
k úniku regulovaných látek s negativním
dopadem na životní prostředí a zdraví a
bezpečnost osob.
Proto ELEKTROWIN kontroluje každou dodávku ke zpracovateli. Při tomto
vzorkování bylo například v dodávce 50
lednic ze 3. listopadu 2014 objeveno deOHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

vět nekompletních zařízení. Šesti lednicím
někdo odstřihl kompresor, jedna měla
ulomená dvířka, zbylé dvě vykazovaly různá další poškození.
Nekompletnost se musí snížit
Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje dokonce mezi 25 – 30
%. Cílem ELEKTROWINu je tento podíl
neustále snižovat. Právě proto poskytuje
obcím finanční prostředky napomáhající
k lepšímu zabezpečení sběrných míst proti
zlodějům.
Zákon v tomto směru hovoří jasně:
„Nekompletním elektrozařízením se rozumí
elektrozařízení bez technologických částí,
které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.“

Toto ustanovení ELEKTROWIN upřesnil
schématem nekompletnosti dodaným na
všechna smluvní místa, ze kterého je patrné, o které části se jedná.
Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela platná od 1. 10.
2014. Podle něj „do předání zpracovateli
nesmí být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití nebo odstranění.“
Jen tak může fungovat zpětný odběr a recyklace hrazený výrobci spotřebičů prostřednictvím kolektivních systémů. Pokud se totiž
ze spotřebiče stane neodborným rozebráním
odpad, musí se s ním také jako s odpadem
nakládat. Pro nás všechny to znamená, že za
jeho likvidaci zaplatíme sami.
zdroj:ELEKTROWIN
27

KONTEJNER TEXTIL ECO U MÍSTNÍ ŠKOLY – nadace SOVA
V druhé polovině roku jsme umístili kontejner na použité oděvy. Zatím
provizorně u místní školy, než najdeme
vhodné místo pro sběrný dvůr. Společnost TEXTIL ECO, a. s. spolupracuje s více jak 2 000 městy a obcemi.
Společným úsilím doposud zachránili 13
200 000 kg oděvů, které by jinak končily
jako komunální odpad. Filosofií společnosti je předcházet vzniku odpadů.
Každý občan má tak dobrovolnou příležitost odevzdat nepotřebné oděvy,
boty a hračky k ekologickému využití.
Společnost vytváří nová pracovní místa
v městě Boskovice, kde i s navazujícími
provozy zaměstnávají 250 lidí převáž-

ně se ztíženou možností uplatnit se na
trhu práce. Společnost zajišťuje na svoje
vlastní náklady veškerý servis spojený
s pořízením kontejnerů, vyprazdňováním, úklidem, údržbou kontejnerů a
odvozem sesbíraných oděvů.
Společnost TextilEco a.s. podporuje
řadu neziskových projektů. Mimo jiné
je donátorem Nadace SOVA. Soustřeďuje se na pomoc v důležitých oblastech
života každého člověka. Pomáhá lidem,
vzdělání, vědě a zdravotnictví. Nadace
SOVA již podpořila finančním darem
např. organizaci o. s. TAP, která se zabývá péčí o rozvoj dovedností a schopností
osob se zdravotním postižením, ekolo-

gickou organizaci Sluňákov, centrum
ekologických aktivit města Olomouce,
o. p., Dětskou psychiatrickou nemocnici
Louny atd.
Během pěti měsíců jsme ve Vítonicích nasbírali 303 kg odpadu.
Datum Název odpadu

Množství
(kg )

VIII.14 Oděvy

10

IX.14 Oděvy

40

X.14 Oděvy

88

XI.14 Oděvy

108

XII.14 Oděvy

57

Statistická a účetní evidence odpadů za rok 2014
PŘÍJMY

odměna za třídění EKO-KOM (3 kvartály)
příjmy celkem

částka
(v Kč)
24 507,00
175 495,00

VÝDAJE

nebezpečné a velkoobjemové odpady
komunální odpad, kontejnery
tříděný odpad (papír, PET aj.)
výdaje celkem
doplatek obce

částka
(v Kč)
42 823,00
167 553,00
39 520,00
249 896,00
74 401,00

MNOŽSTVÍ ODPADU
KUKA - komunál.
objemný odpad
tříděný odpad:
pneu - 125 ks
elektroodpad - 175 ks
sklo bílé
sklo barevné
BIO odpad
plasty
nápoj.kartony
Papír
nebezpečné o.
ODPAD z obce celkem

94,87 t
11,31 t
1,02
6,481
2,5
1,17
78,23
3
0,012
5,42
1,308
205,321

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

zpracovala: Jana Pavelcová – účetní obce

Děkujeme všem občanům, kteří řádně a včas platí místní poplatky. S politováním však
musíme říci, že v obci žijí i takoví, kteří nereagují na výzvy k zaplacení a tím porušují
Vyhlášku o místních poplatcích. Vystavují se zbytečným průtahům
s vymáháním, které vedou až exekuci.
V těchto případech pochopitelně vzniká nutnost
neuhrazené poplatky navyšovat platebními výměry.
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Termíny svozu odpadu
KOMODITA
Komunální odpad - popelnice
Plast kontejner
Sklo kontejner
Papír kontejner
Bioodpad
Kovy
Velkoobjemový a nebezpečný odpad
Textil kontejner
elektroodpad

ČETNOST
1x za 14 dní
1x za 14 dní
Dle potřeby
Dle potřeby
1x týdně
Dle potřeby
2x ročně
1x měsíčně
min. 2x ročně

TÝDEN
Lichý
Sudý
Lichý
Sudý
každý

DEN
Středa
Pondělí
Pondělí
Středa
Pátek
-

-

Pozn.: Hnědé kontejnery na bioodpad umisťuje svozová společnost v období od března do listopadu.
Elektroodpad mohou občané uložit ve dvoře hasičské zbrojnice.
Kontejnery na nebezpečný a velkoobjemový odpad bývají umístěny napříč obcí od pátku do neděle na jaře a na
podzim v konkrétní dny, které předem oznamujeme.
Nádoby na tříděný odpad jsou umístěny u Obecního úřadu, na kraji lesíka „Větřák“ a na velkém parkovišti u
Kulturního domu.

Osvědčení o úspoře emisí
V roce 2014 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno
17 571 486 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru
spotřebuje za rok téměř 200 tisíc domácností. V případě tolik
diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděné-

ho sběru a využití odpadu z obcí ke snížení emisí o 745 270
tun CO2 ekvivalentu.
Naše obec získala Osvědčení o úspoře emisí, která představuje: Emise CO2 ekv. 13,080 tun a úspora energie: 287 606
MJ. Za rok 2014 jsme obdrželi odměnu ve výši 27.284 Kč za
vytřídění 7,872 tun odpadu.

Co znamenají symboly na obalech?
V obchodech nás obklopují tisíce různých výrobků. U těch sledujeme hlavně
ceny. Málokdo si na obalech vedle nadpisů, obrázků a barev všimne nenápadných
symbolů. Ať je to kelímek od jogurtu, sáček
od arašídů nebo krabička od sýra, na všech
najdeme symboly, písmena a čísla.Ty napovídají, do kterého kontejneru můžeme
obal vytřídit. Nejčastěji na obalech výrobci uvádějí jednoduché zkratky jako PAP
nebo GL. Takže je na první pohled jasné,
že se jedná o papírový nebo skleněný obal
(sklo = GLASS). Složitěji jsou označené
plasty. Zkratky jako PET, PP nebo PS přímo označují druh plastu, ze kterého je obal
vyroben. Často se taky setkáme s označením ALU (hliník) nebo C/PAP 81. Ty
najdeme na hliníkových obalech od sýrů
a na nápojových kartonech od džusu nebo
mléka. Co kam patří?

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

Do modrého kontejneru na papír patří všechny obaly se zkratkou PAP.
Čísla 20, 21 a 22 upřesňují druh papíru. 20 je vlnitá lepenka, 21 hladká lepenka a 22 běžný papír.
Sklo (GL) můžeme v řadě měst a obcí třídit zvlášť do zelených kontejnerů
na barevné sklo a bílých kontejnerů na bílé sklo. Číslovka 70 za značkou GL
označuje bílé sklo, 71 je zelené sklo a 72 hnědé sklo.
Kovy mají dvojí označení: železo je popsáno FE s dodatkovou číslovkou
40, hliník ALU s číslovkou 41. Se značkou hliníku se setkáme například u obalů jogurtů. Ty mají hliníková víčka. Ve Vítonicích je tento kontejner umístěn na „Větřáku“.
Obaly označených následujícími značkami jsou plasty a patří do žlutých
kontejnerů. Zkratku PET najdeme nejvíce na klasické petce - láhvi od nápojů.
Málo obvyklý lineární polyetylén má označení HDPE 2, rozvětvený polyetylén má zkratku LDPE 4. Obal z polypropylénu (například potravinové kelímky) je označený PP 4 a polystyrén PS 6.
Poslední časté označení je C – kombinovaný obal z více druhů materiálu.
Nejčastěji se setkáme s označením C/PAP. To je kombinovaný obal s většinou
papíru. Například C/PAP 81 je značka nápojového kartonu. Nápojový karton
patří do oranžových kontejnerů - zejména ve městech – ve Vítonicích patří
do modrých kontejnerů.
Zdroj: www.ekodomov.cz
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Park u kostela
původní stav a stav po realizaci

Opravené parkoviště u kulturního domu
původní stav

nový stav

Oprava komunikace na „VRCHNÍM KONCI“
původní stav

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

nový stav
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Oprava komunikace za kulturním domem
původní stav

nový stav

Rozsvícení vánočního stromu s čerty a mikulášem

Kapela „Perspektivy“ po 30letech vystoupení ke „Dni matek“
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Svěcení zvonů v kostele sv.Cyrila a Metoděje r. 1966

2.12.2014 Kalamitní námraza

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

35

Vodění medvěda

Nejmenší hasiči – poznáte se?
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