
ÚVODNÍ SLOVO 
Milí čtenáři, 

vítám Vás opět u našeho dalšího čísla časopisu. 

Všem Vám přeji příjemné počtení! 

   Na co můžete nahlédnout? 

• Slovo starosty 

• Rubrika pro dospělé 

• Rubrika pro děti 

• Střípky z minulosti 

• ZŠ Vítějeves 

• Zajímavosti – mažoretky, SDH Vítějeves 

• Recepty 

• Informace pro občany 

 

  



SLOVO STAROSTY 

Čas běží jak voda, konec roku se blíží a je tu čas na bilanci všech činností obce, 

kterých se letos nakupilo opravdu hodně. 

 

 Začnu tou největší akcí, a to jsou rozvody elektrické energie do země.  

 

Celá akce kladla velké nároky jak na technické služby, tak na vás občany, kterým 

byl znesnadněn přístup do domů a mnohde se vyskytly i komplikace 

s inženýrskými sítěmi, které se někde podařilo i překopnout. Chtěl bych na tomto 

místě poděkovat vám občanům za trpělivost, technickým službám za 

houževnatost a firmě Akvamont za dobrou spolupráci a dobře odvedenou práci. 

V tuto chvíli jsou zemní práce ukončené a zbývá připojit zhruba asi třetinu 

domácností. Práce v této oblasti byly přerušeny z důvodů přesunu pracovníků do 

Hradce nad Svitavou. Po novém roce budou zahájeny práce s odstraňováním 

betonových sloupů. Průběžně také probíhá instalace nových světel a jejich 

postupné zprovoznění. 

To hlavní, co se u této velké akce podařilo, jsou nové místní komunikace, které 

mě trápily dlouhá léta. Přiznám se, že jsem v obnovu cest v tak velkém rozsahu 

moc nedoufal. Byla to souhra diplomacie, odvahy, vytrvalé neodbytnosti a 

částečně i únosné drzosti. Pomohl i hejtman Netolický, který posvětil částečnou 

krajskou finanční spoluúčast. Teď je třeba držet palce, aby se nám to samé 

podařilo při realizaci druhé poloviny obce. Kdy se začne s její realizací, ale 

netuším a ani ČEZ to zatím nedokáže přesně říct. Můj odhad je rok 2023-24. 

 

Chodníky a autobusový záliv 

 

V tuto chvíli je v procesu výstavba autobusového zálivu a chodníku ke škole, kde 

se nám podařilo až na podruhé získat dotaci. Projekt obsahuje i parkovací stání 

pro bytový dům. Uvidíme, jaký objem prací dovolí počasí stavební firmě 

zrealizovat. V každém případě se zvýší bezpečnost dětí i občanů a obec bude mít 

další upravenou část. 

 



Bytový dům – sociální bydlení 

Bytový dům je až na pár drobností dokončen a dne 26. listopadu proběhla 

závěrečná kolaudace. Teď se čeká hlavně na instalaci elektroměrů a následné 

dokončení pokládky podlahových krytin v přízemí.  Jedná se o velmi pěkné byty, 

a to čtyři garsoniéry o podlahové ploše cca 30-35 m2 a dva byty o rozloze 80 m2. 

Jakmile bude kolaudace a drobné dokončovací práce ukončeny, spustíme proces 

výběru vhodných nájemníků.  

Myslím, že touto stavbou je naše obec zase o něco krásnější.  

 

 

Prodej 7 stavebních parcel u hřiště 

 

V polovině ledna 2022 se uskuteční prodej sedmi stavebních parcel u hřiště. Jedná 

se o pozemky o rozloze cca 1000 m2, které jsou přístupné ze stávajících 

komunikací a inženýrské sítě jsou v jejich těsné blízkosti. Jejich prodej se 

uskuteční formou dobrovolné aukce s vyvolávací cenou 400,-Kč za m2. 

Zastupitelstvo se tak rozhodlo na základě nebývale velkého zájmu o pozemky a 

nemovitosti v naší obci. Pokud se prodej zadaří, obec získá další prostředky na 

realizaci zvelebování obce. 

 



 

Oprava místních komunikací 

 

Přes léto také proběhla oprava místních komunikací takzvanou tryskovou 

metodou a jak se zdá, byla to správná volba. Opraveny byly silnice ke Chrastavci, 

k zemědělskému družstvu, kolem spodní bytovky a Žlebem až po křižovatku u 

stromu. Ta ještě čeká na dokončení, protože menší část se opravila ze zbytků při 

pokládce asfaltového koberce v obci. Opravené silnice vypadají dobře, uvidíme 

po zimních měsících, jak se tato technologie osvědčí. 

 

Podané žádosti o dotaci 

 

• Dotaci, o kterou obec požádala, jsou přístupové cesty ke třem stavebním 

parcelám podél hřiště.  

 

Dotace, které se podařilo získat 

 

Obec získala dotace na mulčovač, který usnadní a urychlí proces údržby zeleně. 

Jedná se o výkonné zařízení nesené za traktorem Proximou. Místostarosta Martin 

Štěpánek i vedoucí technických služeb si tento stroj velice pochvalují hlavně 

z hlediska produktivity a kvality vykonané práce.  

 

Inženýrské sítě k novým stavebním parcelám u hřiště 

 

U přípravy projektové dokumentace na inženýrské sítě ke 24 stavebním parcelám 

proběhlo jednání za účasti dotčených orgánů, kde se ladilo vzájemné propojení a 

trasování sítí. Na tomto jednání byl také předložen návrh zahradních úprav 

zájmové oblasti, ale i prostory již stávající bytové výstavby obce, který této oblasti 

přinese zeleň a prvky k odpočinku. Vyřeší se i takzvané předzahrádky, které jsou 

doposud řešené nekoncepčně a mnohde nepříliš vhodně. 

Zahradní architektka se se zadáním k tomuto řešení postavila dle mého názoru 

zodpovědně a profesionálně.  

 



 

 

Centrálně řízené domovní čističky 

 

V oblasti odkanalizování naší obce hledám celá léta takové řešení, které by náš 

obecní rozpočet zvládnul. Řešit tuto oblast centrální páteřní kanalizací je v našich 

složitých terénních podmínkách velmi komplikované a hlavně ekonomicky 

nedosažitelné.  Z těchto důvodů jsem vyvolal jednání s dotčenými orgány, kde 

jim byl představen systém centrálně řízených domovních čističek, který se dá 

zrealizovat, až s pětinovými náklady na realizaci oproti páteřní kanalizaci. V ČR 

již byl tento systém zrealizován v několika obcích a starostové si je pochvalují. 

V našem případě by se se vší pravděpodobností jednalo o kombinaci menších 

centrálních čističek a samostatných domovních čističek tak, aby to co 

nejvýhodněji pokrylo celou obec. Alespoň na tomto řešení jsme se po dosti 

náročném jednání dohodli s dotčenými stranami, pro které tento nový přístup 

k likvidaci splaškových vod byl novým poznáním. V této oblasti je před námi 

ještě dlouhá cesta k dosažení vytyčeného cíle. Odhad realizace je rok 2024-25, 

když vše dobře půjde. 



Nové rozvody vodovodního řadu 

 

Obec připravuje tři projekty nových vodovodních řadů. Jedná se o přívod vody ke 

dvěma novým stavebním parcelám a jeden nový vodovodní řad, kde se vyskytují 

časté poruchy. I na tuto akci se bude obec snažit získat dotace. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Nové komunikace ke třem stavebním parcelám 

 

Máme v přípravě projekt na tři přístupové cesty k novým stavebním parcelám 

v zahrádkách, za hřbitovem a nad Dolákovými. S těmito projekty budou souviset 

i vodovodní přípojky. Dva z domu jsou již ve výstavbě třetí se projektuje. I tady 

budeme usilovat o získání dotací. 

 

 



 

 

Dokončená změna územního plánu obce 

 

Po dlouhých měsících se podařilo dokončit cca 15 změn územního plánu obce 

podle přání vás a obce. Jednalo se především o změnu charakteru užívání 

pozemků, tak aby odpovídala požadavkům současnosti.  

 

Pochvala Sboru Dobrovolných Hasičů 

Celá léta, jsem tak trochu záviděl obcím, kde se angažovali hasiči. Dnes se karta 

obrátila a naši hasiči se ujali řady zdařilých kulturních akcí jak pro dospělé, tak 

pro děti. Za tuto velmi důležitou a obětavou práci, pod vedením starosty SDH 

Petra Hlouše, vám jménem svým i jménem zastupitelů moc děkuji.  

 

Závěrem bych Vám chtěl popřát hodně zdraví a víru v to, že složité období, 

které nás v mnoha oblastech omezuje v setkávání v kulturní a sportovní 

oblasti brzy pomine a bude zase líp. 

 

Přeji vám příjemné prožití svátku vánočních a šťastný nový rok 2022  

Petr Havlíček  

    Váš starosta 



RUBRIKA PRO DOSPĚLÉ 

 

Vítání občánků 

Sdělujeme rodičům, že se plánované vítání občánků na základě rozhodnutí 

starosty kvůli zhoršující se epidemiologické situaci odkládá na příznivější dobu. 

Budeme všechny rodiče předem informovat. Dárečky už máme pro dětičky 

nakoupené, žádné nepřijde zkrátka. 

 

                                                                   

 

 

 

          

 

 

 

 

 

        

        Vítějeves 65, PSČ 569 06 

e-mail: obec@vitejeves.cz 

IČO: 00277576 

tel.: 461526122 

 

Obec Vítějeves 

připomíná všem občanům obce a majitelům rekreačních zařízení v obci, že termín úhrady 

poplatků za odpady a psy v roce 2021 je 31. 5. 2021. 

Dále upozorňuje, že poplatek za odpady od 1. 1. 2022 je navýšen z částky 480,-  

na 550,- Kč 

dle Obecně závazné vyhlášky obce Vítějeves č. 2/2022 (viz stránky obce). 

 

Poplatek za psy je v nezměněné výši 100,-Kč. Za každého dalšího 200,-Kč. 

mailto:obec@vitejeves.cz


BLEŠÍ TRH 

16. října 2021 jsme v místní sokolovně uspořádali tzv.,, blešák“. S přípravami se 

začalo už den dopředu, přece jen to byla první akce tohoto typu a nevěděli jsme, 

co od toho čekat. Ale kdo to nezkusí, tak neví. Naši chlapci z obce mi pomohli 

se stoly a tímto jim moc děkuji za ochotu. Ostatní už bylo na mně. 

 

V sobotu v pravé poledne se dveře otevřely pro prodávající, kteří si své stoly 

sami krásně nachystali a podle mého názoru jsme se sešla pěkná partička. 

Ve 13:00 hodin jsme otevřeli pro veřejnost. Musím říct, že na první ročník 

návštěvnost nebyla špatná, i když z větší části přijeli lidé přespolní.  

 

Určitě bychom chtěli uspořádat další a třeba ještě povedenější blešáček, jen nám 

to ta epidemiologická situace vůbec neulehčuje. Takže jak jen to bude možné, 

tak se opět můžete těšit. Budeme včas informovat. 

            Laďka Kindiaková 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku - obec Vítějeves 

Hlasování proběhlo ve dnech 08.10. – 09.10.2021 

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů  322 

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky    199 

Počet odevzdaných úředních obálek      199 

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem    199 

 

Platné hlasy pro politické strany, politická hnutí a koalice 

1. ANO 2011        92 hlasů 

2. SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09    35 hlasů 

3. - 4. Komunistická strana Čech a Moravy    15 hlasů 

3. - 4. Svoboda a přímá demokracie (SPD)    15 hlasů 

5. - 6. Přísaha - občanské hnutí Roberta Šlachty   10 hlasů 

5. - 6. Trikolora Svobodní Soukromníci    10 hlasů 

7. - 8. Česká strana sociálně demokratická      7 hlasů 

7. - 8. PIRÁTI a STAROSTOVÉ       7 hlasů 

9. Švýcarská demokracie         6 hlasů 

10. Strana zelených         2 hlasy 

 

 

 

Milí čtenáři, 

     všichni doufáme, že se situace konečně zklidní a budeme moci opět bez 

omezování pro Vás uspořádat masopustní průvod.  

     A jak je u nás zvykem, průvod bychom rádi zakončili představením. Jak jste 

zvyklí z předchozích let, bývá tématem pověst nebo pohádka.  Proto i v roce 

2022 chceme secvičit pohádku. Tentokrát jsme se nechali inspirovat velmi 

známou pohádkou Tři veteráni. Všechno nastudují naše šikovné děti z místní 



školy i spousta nadšených tanečníků, herců a komediantů z řad občanů. Pokud 

máte chuť se příprav masopustu a průvodu zúčastnit, moc rádi Vás mezi sebou 

uvítáme. Pro každého se role šitá přímo na tělo najde. 

     A samozřejmě nebudou chybět ani zabijačkové pochoutky. V místní 

sokolovně si opět budete moci pochutnat na jitrničkách, jelítkách, řízcích či 

prdelačce, k tomu Vám zahrají naši oblíbení muzikanti. 

Doufáme, že ústřední písničku pohádkového příběhu si s námi s chutí zazpíváte. 

Vždyť víte: Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo….. 

                                                                                                Eva Spurná 
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Ručně malovaný kamínek - Aneta Vančatová 



Digitalizace hřbitova 

 

     Všichni víme, že téměř žádná součást běžného lidského života se neobejde 

bez IT techniky. 

Stejné je to i v té závěrečné fázi lidské existence – posledního odpočinku. 

     Letos se digitalizace dotkla i našeho pietního místa. Ve spolupráci s firmou 

Envipartner jsme sesbírali potřebné informace (plán celého hřbitova, číslování, 

jmenný seznam…) a zapsali v digitální podobě. To vše by bez spolupráce 

s občany nebylo možné. Proto bychom rádi poděkovali všem, kteří poskytli 

potřebné informace a zároveň požádali ostatní majitele o součinnost. 

     V nejbližší době budou poslední informace zpracovány a celý projekt 

digitalizace zpřístupněn na stránkách obce. 

  



RUBRIKA PRO DĚTI 

Sněhulák ze sklenice 

Potřebujeme: 

sklenice 

2 ks knoflík 

oranžový papír 

umělý sníh 

1 balení lepidlo Herkules 

 

 

Na libovolně velkou sklenici přilepíme 

tavnou pistolí oči z knoflíků a nos, na 

obrázku je z Fimo hmoty, ale lze 

přilepit obyčejný z barevného papíru. 

Sklenici potřeme lepidlem Herkules a 

posypeme umělým sněhem. Herkules 

zprůhlední. Dovnitř můžeme dát 

svíčku. 

Vznikne krásná a jednoduchá 

dekorace, kterou zvládnou i ti naši 

nejmenší. 

 

 

Vánoční 

prostírání 
Potřebujeme: 

▪ barevné čtvrtky vyšší 

gramáže 

▪ bílá čtvrtka 

▪ nůžky na papír / řezací 

nůž 

▪ pracovní podložka 

▪ měkká tužka / bílá tužka 

▪ ozdobný řetízek / ozdobná stužka 



Návod 

Nejprve si vyrobíme šablonu stromečku z bílé čtvrtky dle obrázku. 

Měkkou tužkou nebo bílou tužkou pečlivě obkreslíme na připravené barevné 

čtvrtky. 

Z barevných čtvrtek si pečlivě vystřihneme jednotlivé stromečky a hvězdy. 

Opatrně vystřihneme nebo vyřízneme štěrbiny na stromečku určené na vkládání 

příboru. Prořízneme pouze horní a dolní část, aby šel příbor prostrčit. Pokud 

někde vidíme zbytek tužky, tak jej lehce vygumujeme. V levé horní a v pravé 

spodní části stromečku vystřihneme malé zářezy na upevnění řetízku nebo 

stužky. 

Vystřihneme stromeček. 

Připravíme si ozdobné řetízky nebo 

stužky dle svého výběru. Stačí nám 

cca 70 cm řetízku nebo stužky na 

jeden stromeček. Ozdobný řetízek 

lehce zajistíme v připraveném 

zářezu za poslední kuličku, 

omotáme jej kolem stromečku. Na 

horním konci jej zajistíme v 

druhém zářezu a zbytek řetízku 

odstřihneme. Pokud na dekoraci 

zvolíme stužku, tak její konce 

provlékneme těmito zářezy a 

zezadu je zajistíme pomocí lepidla 

nebo lepicí pásky. 

Stromeček ozdobíme řetízkem. 

Na špičku stromečku nalepíme 

hvězdu a vánoční prostírání máme 

hotové. 

Na řetízky nebo stužky můžeme 

navléknout jmenovky hostů, které 

vyrobíme z odstřižků papíru. 

Papírové vánoční stromečky 

položíme na připravené talíře, do 

štěrbin vložíme příbory a můžeme 

servírovat. 

 

 



VRÁNA A KOS 

Toho roku se zima obzvlášť vydařila. Sněhu bylo všude habaděj a děti 

sáňkovaly na stráni pod lesem už od rána. Výskaly, smály se a nemohly se 

zimních radovánek nabažit. Na nejvyšší větvičce statného dubu, hned na okraji 

lesa, seděl kos. Pozoroval dovádějící děti a bylo mu smutno. Tak rád by se také 

svezl na sáňkách! Ale kde je vzít? 

„Vrána má sáňky,“ vzpomněl si. Už ji několikrát viděl, jak večer, když už jsou 

všechny děti doma, sama sáňkuje na kopci pod lesem. „Půjdu se jí zeptat a třeba 

mi je půjčí,“ řekl si a rozletěl se za vránou. Ale když vrána slyšela, co na ní kos 

chce, vysmála se mu. „Takových by bylo! Já je nikomu nepůjčím. To tak, ještě 

byste mi je rozlámali!“ Kos byl moc smutný. Tak si letos zase zimu neužije. 

Ťapal smutně vyšlapanou cestou a ani nevěděl kam. Najednou před ním byla 

skládka se všelijakým harampádím. A na té skládce uviděl sáňky, jako kdyby je 

tam právě někdo odložil. Malé, dřevěné, pro kosa tak akorát udělané. 

Kos na ně koukal jako na zjevení a nemohl uvěřit, že se mu to nezdá. Když se 

trochu vzpamatoval, popadl sáňky a tradáá dolů z kopce. Panečku, to byla jízda! 

Kos byl šťastný. Vždyť se mu splnil velký sen! Letošní zima bude pro něj ta 

nejhezčí. 

A máme tu básničku o kosovi: 

PŘIHOPKAL KOS K ČERNÉ VRÁNĚ, 
CHTĚL SI PŮJČIT JEJÍ SÁNĚ. 
„CHTĚL BYCH TAKÉ SPORTOVAT, 
ZE ZIMY SE RADOVAT.“ 
ŘEKLA VRÁNA DRUHÉ VRÁNĚ: 
„AŤ SI KOUPÍ SVOJE SÁNĚ. 
A KDYŽ NEMÁ PENĚZ DOST, 
AŤ SI JINDE SÁŇKY SHÁNÍ, 
AŤ MÁ TŘEBA NA MĚ ZLOST.“ 
 
KOS SE SMUTNĚ VRACÍ ZPÁTKY, 
MÍŘÍ KOLEM ČERNÉ SKLÁDKY. 
POD ROZLIČNOU VETEŠÍ 
MALÉ SÁŇKY LENOŠÍ. 
RADOVAL SE Z MALÝCH SÁNĚK 
VÍC, NEŽ KDYBY ZDĚDIL ZÁMEK. 
SLAVNOSTNĚ SI SLIBUJE, 
ŽE AŽ SJEDE VŠECHNY KOPCE,  
TROUFNE SI I NA LEDOVCE, 
ŽE SI ZIMU UŽIJE.  



Vymaluj barvičkami podle čísel  



Vyhodnocení výtvarné soutěže 
 

V minulém čísle občasníku jsem vyzvala naše děti ke kreativní činnosti 

malování obrázků. A proto, aby i naši starší spoluobčané, kteří nemají 

internet a nepoužívají Facebook, viděli, jak je další nastupující generace 

šikovná, musím díla zveřejnit i touto cestou. 

 

Vzhledem k velké originalitě všech obrázků nebylo možno rozdělit první tři místa 

jen ve dvou kategoriích. Porota ( sestávající z mé maličkosti a mé kolegyně Evy) 

se snažila být objektivní a proto jsme nemohly jinak, než že si všechny naše děti 

zaslouží 1. místo. Každé dítko si odneslo nějakou tu odměnu a slíbilo, že si soutěž 

zase zopakujeme.                                          Laďka Kindiaková 
Anička Kubjátová   Jindra Kubját 

1. místo za nejveselejší obrázek   1. místo za nejlépe vystiženou                       

 přírodu 

  

Viktorka Pichová                Pavlík Pich 

1. místo za moderní výtvarný počin              1. místo za kubistické zpracování  

  

 



Daniel Malinka                                                                       Dominik Pěta 

1. místo za detailní pojetí díla                                              1. místo za využití ruční techniky 

 

Berenika Spurná Lucie Zavadilová 

1. místo za výborné využití techniky akvarelu 1. místo za fantastickou práci  

     tužkou 

 

 

 

 

 

 

 

Leontýna Kostelníková Šimon Kostelník 

1. místo za více obrázků a za upřímnost 1. místo za nejabstraktnější dílo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendula Jůnová Barbora Jůnová 

1. místo za velkou lásku ke zvířatům   1. místo za nejstručnější ztvárnění 

  

 

     Beáta Kindiaková 

1. místo za techniku street artu a graffiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘÍKADLO Omalovánka: 

Brambora  

Kutálí se ze dvora, 

táákhle velká brambora. 

Neviděla, neslyšela, 

že na ní padá závora. 

Kam koukáš, ty závoro? 

Na tebe ty bramboro! 

Kdyby tudy projel vlak, 

byl by z tebe bramborák. 



STŘÍPKY Z MINULOSTI 

Zima 1929 napříč světem 

 

 

Firma Ludvíka Rundta z Frýdku lehla popelem jen proto, že frýdeckým hasičům 

zamrzla voda v hadicích. Nebylo divu, v den požáru klesla teplota na minus 41 

stupňů pod bod mrazu. „V uplynulém týdnu jsme zažili sibiřské zimy," komentoval 

situaci týdeník Frýdecko-Místecký kraj v sobotu 16. února 1929. 

Frýdečtí novináři v tu chvíli nemohli tušit, že zima z roku 1929 bude klimatology 

skutečně vyhlášena za největší zimu dvacátého století. Od silvestra 1928 až po 8. 

březen 1929 nikde v zemi nepřeskočila rtuť v teploměru pověstnou nulu. Dokonce 

ani v pravé poledne. Zamrzly frýdecká Ostravice, Vltava v Praze, Dunaj, Rýn i 

Baltské moře. 

 

„Vše vázne, doprava i práce. Fronty na uhlí u nádraží připomínají válku. Instalatéři 

nestačí rozmrazovat potrubí a železniční doprava je ochromena," uvedl 

Moravskoslezský deník v čase čtyřicetistupňových mrazů. Největší mrazy uhodily 

kolem desátého února. „V noci na dnešek zmrzl na stráži vojín 152. pluku v 

Olomouci a v Opavě zmrzlo dítě v kočárku," napsal tentýž deník v pondělí 11. 

února. Státní meteorologický ústav naměřil ono pondělí ráno v Českých 

Budějovicích teplotu -41 stupňů Celsia, v Německém Brodě -36, ve Slezsku -40 a 

na kbelském letišti -30 stupňů. 

 

 



Pražská zima 1929

 

 

 

V Brně přišlo v pondělí sto dělníků Zbrojovky s omrzlinami, v Praze muselo být 

ošetřeno několik set lidí," informovaly Lidové noviny 12. února. Nejčastěji šlo o 

omrzliny uší, přičemž chránítka uší byla ve všech velkých městech vyprodána. V 

pražských Riegrových sadech byla 12. února nasbírána celá nůše zmrzlého ptactva. 

Umírali i lidé. „Ve Stropnici u Římova zmrzl vsedě u stolu ve svém bytě Tomáš 

Kubala. Byl sousedy nalezen tak zmrzlý, že tvořil ledový rampouch," uvedly 

Lidové noviny. „Pomrzlo hodně cikánů. Z věrohodného pramene dovídáme se, že v 

lesích za Štramberkem byl spatřen vlk. Mnoho obcí na Šumpersku a Valašsku 

odříznuto od světa," napsal Moravskoslezský deník. 

 

Třetina strojvůdců v těžkých mrazech ulehla s chřipkou a těm, kteří zůstali na trati, 

omrzaly uši, nosy a ruce. „Železničáři plakali od bolesti jako děti. Draze zaplatili 

povinnost. Železniční zaměstnanec Jan Vácha vydal se opravit prasklou kolej v 

pátek 16. února, nalezen byl až po pěti dnech zapadlý hluboko v závěji." 



Zima na Frýdlantsku v roce 

1929. 

Mimořádně zajímavé jsou i 

dobové kronikářské záznamy. 

Například v malé obci Radotín 

nedaleko Lipníku nad Bečvou si 

kronikář zapsal, že ve vsi 

napadly až čtyři metry sněhu. 

„Celý leden a únor bylo mnoho 

sněhu a kruté mrazy. Sněhu bylo 

na silnici 3-4 m vysoko, tak že 

doprava do města Lipníka a do okolí byla úplně zastavená. Zemáky ve sklepích a 

malých prasat mnoho pomrzlo. Zvěř na poli a v lese hynula hladem a mrazem." V 

Písnici u Prahy ležely „jen" dva metry sněhu, děti ze sousedních Cholupic však 

nemusely celé týdny do školy. 

„Cholupické děti nemohly do školy, protože jim cesta zapadala. Cestování bylo 

skoro nemožné. Byly obrovské závěje sněhu, kola vozů přimrzávala. Mnoho lidí 

roznemohlo se na chřipku a mnoho lidí pomrzlo. Na hřbitovech v Praze byly 

márnice přeplněny a nestačilo se pohřbívati," zapsal školní kronikář z Písnice. 

Cholupické děti by v písnické škole stejně krutě mrzly. Ráno bylo ve třídách 4 až 5 

stupňů a po poledni se třídu podařilo vytopit maximálně na 13 stupňů. Teprve po 

čtyřicetidenním zimním strádání se děti dočkaly sněhových prázdnin. „Poněvadž 

mrazy stále potrvaly, nařídilo ministerstvo školství a národní osvěty zavření všech 

škol v našem státě od 12. do konce února," uvádí se v kronice obce Kratochvilka na 

Brněnsku. 

Nečekaně zasněžený Řím v lednu 

1929. 

 

 

Mnoho samot v českých i 

moravských horách bylo zaváto tak, 

že se jejich majitelé museli ze sněhu 

vyhrabávat. „Běda, kterým došlo 

palivo a zápalky. Žili celé dny bez 

ohně, zahrabavše děti a staré lidi do 

peřin a hader. A vyhazovali sníh, až se vykutali jako krtci," líčili novináři. „A 

veliké potíže jsou se splachovacími záchody," popichoval týdeník Frýdecko-

Místecký kraj, neboť v roce 1929 byl v moravském Místku a slezském Frýdku 

splachovací záchod jen výsadou místní elity. 



  

Německá hraniční hlídka v Krkonoších.

 

V roce 1929 vyvrcholila zima století až 11. února. Státní meteorologická stanice v 

Opavě tentýž den vykázala minus 41 stupňů a Havlíčkův Brod hlásil minus 36 

stupňů. Denně umrzalo několik lidí a 14. února našel hajný v šumavských Prášilech 

16 na kost zmrzlých srnců "v jediném 

houfu bez života, ve sněhu." Obyvatelstvo 

Československa přitom v půli února bylo 

nekonečnou zimou již notně vyčerpáno. O 

"spoustách sněhu" a silných mrazech totiž 

psaly noviny nepřetržitě od 1. ledna 1929. 

Třeba 7. ledna referoval tisk o 

několikadenní vánici, která beznadějně 

věznila na silnici z Prahy k Benešovu 20 

automobilů i autobus.  

   

Zmrzlý strážník v Praze. 

 

Vlaky nabíraly mnohahodinová zpoždění 

a železničáři s omrzlinami rukou prý 

plakali bolestí. Do 10. února 1929 se ale s krajním vypětím dařilo dopravu na 

železnici držet v provozu, pak následoval kolaps. "Následkem mrazu praskaly 

kolejnice. Uvolňování tratí ale bylo neobyčejně svízelné, mráz dosáhl na místě -28 



stupňů, takže ani zapálení velké hranice mnoho nepomáhalo," popsal 

Moravskoslezský deník vykolejení rychlíku 72 mezi Brnem a Přerovem právě v 

neděli 10. února. Na pomoc proti přírodě byla povolána armáda. 

Situaci komplikovala i výměna na postu předsedy vlády, když nemocného 

Antonína Švehlu v půli února vystřídal František Udržal. Mrazem ochromené zemi 

neměl co slibovat, takže programové prohlášení nové vlády postavil na společném 

boji všech obyvatel Československa se "zlobohem bílé smrti". 

A ochromena byla i činnost policie, jak napsal Moravskoslezský deník: 

"Frýdeckému strážmistru Bučkovi, který měl noční službu, zmrzl pendrek tak, že se 

mu rozskočil ve dví, když s ním přišel do tepla." 

Co se psalo o zimě století 1929 

V novoroční noci roku 1929 jsme šli ze Sokolovny. Bylo nám docela teplo a 

nevnímali jsme mráz. Ale v uzavřené prostoře Drůbežního Trhu jsme zaslechli 

praskot, kovový i tupý, a s podivem jsme zjistili, že okapy a křidlice mrazem 

praskají. Od toho dne mrzlo, mrzlo čím dál víc, až v únoru dosáhly mrazy maxima. 

A padal sníh. Na silnicích byly prohozeny cesty pro jeden vůz a jen po určitých 

vzdálenostech byly udělány výhybky. 

Sníh sahal ke korunám stromů. Pták nezapískal, neporušená rovná bílá pláň beze 

stop zvěře. 

……………………………………………………………………………………… 

Zima pár let zpět u nás ve Vítějevsi, rozdíl viditelný. Za chvíli budou naši 

potomci znát sníh už pouze z fotek a vyprávění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZŠ VÍTĚJEVES 

Školní střípky 
Školní rok 2021/2022 začal netradičně. Testováním všech dětí a poté 

odcestováním žáků 2. stupně na třídenní výjezd na Olomoucko. A bylo co 

vidět. Mladečské jeskyně, Centrum environmentální výchovy „Sluňákov“, 

historické centrum Olomouce, Pevnost poznání a další zážitkové programy. 

Nocování na lovecké chatě se rovněž setkalo s ohlasem. Děti přijely nadšené. 

Škola je zapojena do vzdělávacího programu „Šablony II., díky kterému se 

mohou pedagogové dále vzdělávat a také organizovat tzv. Projektové dny 

mimo školu či ve škole. 

Protože každoročně sbíráme plodiny a suché pečivo pro hendikepovaná zvířata 

v Záchranné stanici Zelené Vendolí, rozjeli se žáci 1. stupně do stanice. Pod 

vedením odborného lektora poznávali živočichy, stopy zvířat, hnízda ptáků, 

dozvěděli se, jak řešit situace, když je třeba zvířátkům pomoci. Prošli se po 

stanici a prohlédli si zvířata, která ještě nebyla zazimovaná. Výlet zakončili 

opékáním buřtů.  

V projektových dnech to ve škole voní. Děti ze školní družiny opět pod 

odborným vedením pekly štrůdl a malé dortíky. Čeká je ještě vánoční pečení. 

Dále se učí pracovat s keramickou hlínou, naučí se barvit trička a vyrábět 

šperky. Není divu, že tyto zajímavé aktivity přijímají s nadšením. 

Docházka do Čtenářského klubu a Doučování z Č umožnila slabším žákům 

zlepšit své výsledky. Badatelský klub zajistil aktivity zvídavým dětem. 

V rámci národního programu „Doučování“ byla dána možnost odpoledního 

studia vybraným žákům, kteří v době distanční výuky a pak po návratu do školy 

neprospívají či si znatelně zhoršili prospěch. 

Od měsíce října se opět rozběhly zájmové aktivity pod vedením rodičů a 

pedagogů. Cenné jsou zvláště sportovní kroužky ( florbal, mažoretky, sportovní 

hry žáků 1. stupně a také 2. st.), hra na flétnu a další hudební nástroje, kroužek 

Šikovné ruce a kroužek keramiky, badatelský a dyslektický kroužek. 

Nabídka je velká a zájem také. To nás těší. Poděkování patří především 

rodičům, kteří obětují svůj čas ostatním dětem. Není to v dnešní době, kdy se 

stává, že se rodiče nevěnují ani vlastním dětem, obvyklé. 



 V poslední době proběhly ve škole besedy, které se týkají vzájemných vztahů 

mezi dětmi. Odborný pedagog střediska Alfa ze Svitav strávil dvě dopoledne 

mezi žáčky 1. ročníku, kde jsou již nyní výchovné problémy. Právě tak proběhla 

beseda s žáky 8. ročníku. Téma – Mezilidské vztahy. 

Bohužel, u dnešních dětí roste vzájemná agresivita a ubývá respektu 

k dospělým. Dlouho jsem si myslela, že venkov zůstane ještě chvíli stranou 

těchto jevů. 

 

Vážení občané, blíží se vánoční doba. Přeji vám především zdravé Vánoce. 

Nežli přehršel dárků, raději klid a pohodu. 

 

                                                                                        Ředitelka školy 

 

   

 

 

 



MAŽORETKY 
Téměř po dvou letech jsem se konečně mohla setkat s holkama v tělocvičně. 

S tréninky se na nic nečekalo a hned se začalo v plném proudu. Začátek 

nové taneční sezóny jsme zahájily na celorepublikové taneční soutěži 

v Letovicích. 

Holky se musely utkat s profesionálními tanečníky a o to více to bylo náročné. 

Důvodem k přihlášení byla především motivace a nemalé obavy z toho, že nás 

dlouho žádné vystoupení nečeká skrze restrikce a covidová opatření. Mladší 

skupinka holek i přes všechny technické problémy, které je uvedly do rozpaků, 

zvládly taneček dokončit. Starší holky pilně trénovaly do večerních hodin, aby si 

netrhly ostudu. Obě skupiny si odnesly pohár a medaile za druhé místo. 

Všem mým mažoretkám děkuji za účast, byly jste super! A samozřejmě 

velké díky patří rodičům, kteří své děti podporují a bez kterých by to nešlo! 

                   Edita Havlíčková 

 
 

  



SDH VÍTĚJEVES 

Dobrý den milí spoluobčané, 
nyní Vám nastíním činnost dospělých a akce s mladými hasiči za poslední půl 

rok. 

Dvouměsíční prázdniny jsme zahájili dětským dnem v nedaleké vesnici 

Rohozné. Atmosféra byla příjemná, krásně nám svítilo sluníčko.

                 

Náš dětský hasičský den ve Vítějevsi na sebe také nenechal dlouho čekat. Bylo 

to super. Měli jsme na hřišti deset stanů s různými soutěžními úkoly. Děti 

s rodiči přijely ze všech možných končin a účast byla velkolepá. Rozdalo se více 

jak sto balíčku s odměnami pro děti. Byla velká hasičská pěna, diskotéka a také 

malování na obličej. Po vydařeném odpoledni byla pro rodiče večer zábava. 

Hrála nám kapela Metaxa. Akce se prodloužila až do brzkých ranních hodin. 

Byla to prostě skvělá akce, plná emocí a srandy. Kdo tam byl, dá mi za pravdu. 

Kdo nebyl, může to napravit příští rok.  

    

 

Během srpna jsme ještě zvládli hasičské výročí v nedaleké Bělé nad Svitavou, 

kde nám trochu pršelo ale i tak nás to neodradilo.                    



                                      

 Také jsme se zúčastnili našich prvních závodů v Jevíčku, kde jsme si užili 

týmového ducha a děti poznaly nové kamarády.  

            

Koncem měsíce jsme byli v Kamenci na lize, kde se zúčastnili i naši nejmenší 

hasiči.  

 

 

Také my, starší hasiči, jsme se činili. Já a další 4 zapálení zájemci jsme 

absolvovali dvoudenní kurz ve Stašově. Toto školení bylo zakončeno písemnou 

zkouškou. Během tohoto kurzu jsme navázali nové kontakty, seznámili se 

s dalšími fajn vedoucími z okolí a získali nové znalosti v oboru. Nyní jsme 4 

ženy vedoucí a jeden instruktor.  



Když nepočítám našeho hasičského starostu, který se školení nemohl zúčastnit. 

V ten stejný den, i když o kousek dál, se totiž sjeli hasiči s okolních vesnic na 

dálkové tažení vody. To probíhalo tak, že se uděl hasičský nácvik, jako by u nás 

ve vsi hořelo. Díky šikovným a rychlým hasičům by byly škody eliminovány na 

minimum. Děkujeme všem z okolí za skvělou týmovou práci. 

 

Jako přípravu na podzimní závod jsme byli na lanovém centru ve Březové nad 

Svitavou. Některým to dalo celkem zabrat. Všichni museli trénovat. 

  

Další z velkých akcí pro naše mladé hasiče byl podzimní branný závod v 

Jevíčku. Naše družstvo starších běželo tři kilometry v sychravém počasí, dělali 

uzly, poznávali azimut, hasicí prostředky a další různé věci, co se společně 

učíme během roku. Tento závod pro ně byl zkouškou fyzického ale i logického 

počínání. Vedli si velice dobře, byli 28. z 38 týmů. Na první podzimní závod, 

myslím si, skvělý výsledek. Máme z nich velkou radost. 

 

 



Naučným byl i pro naše děti Rescue Camp v Pardubicích. Pořadatelé měli obavy 

z věku našich dětí. Avšak ony jim ukázaly, že věk je jen číslo. Naši starší hasiči 

dojeli plni nově nabitých dojmů z velmi užitečných ukázek a různých fyzických 

zkoušek a přednášek. 

     

Poslední a nejčerstvější akcí byla drakiáda. 

Bylo to velmi příjemné vítání podzimu. Na naši 

drakiádu přijel i pán z nedaleké vesnice 

Březová nad Svitavou se svým sokolem. 

Sokolík dostal ostatně i jako děti diplomy a 

poděkování za účast s malou sladkostí.  

 

 

Vybrala jsem pro lepší představu a užití do situace pár foteček. Rodiče ocení, 

děti snad prominou. Přeji hezké čtení a hlavně hodně zdraví všem. 

Pavlína Tesařová 

    

 



Vánoční cukroví 
Medová kolečka s krémem 

Suroviny:     Postup přípravy: 

Těsto:      1. Změklý tuk, cukr, med a vajíčka roz- 

350g hladké mouky   mícháme, přidáme sodu a vše společně 

140g krystalového cukru   za stálého míchání asi 5 minut vaříme. 

80g másla     2. Do vychladlé směsi přidáme mouku 

80g medu     a vypracujeme těsto, které necháme  

2 vejce     v chladu 2 hodiny odpočinout. 

1 kávová lžička jedlé sody  3. Vyválíme, vykrajujeme kolečka,  

      klademe na plech vyložený pečícím  

Krém:     papírem a upečeme. 

400ml mléka    4. V mléce rozmícháme mouku, přidáme 

90g polohrubé mouky   cukry a uvaříme hustou kaši. Do horké 

1 vanilkový cukr    kaše přidáme nakrájené máslo a mícháme, 

100g másla     dokud se nerozpustí. Necháme vychlad- 

60g krystalového cukru   nout a pak vyšleháme. 

      5. Polovinu koleček namáčíme do čok. 

Dokončení:      polevy a dáme na mřížku. Ještě než poleva  

tmavá čokoládová poleva  úplně ztuhne, posypeme mandlemi. 

sekané mandle, oříšky   6. Kolečka slepujeme krémem. 

  



Rybí polévka 

400g kapřího masa    špetka muškátového oříšku 

100g jiker      3 lžíce hladké mouky 

5ks nového koření     1ks rohlíku 

2ks bobkového list u    1 lžíce másla  

1ks mrkve      sůl 

1ks cibule      pepř mletý 

1ks šalotky 

1ks petržele 

 

Postup přípravy: 

Do kastrolu vložíme rybí skelety, hlavy a všechny odřezky (z hlav vyndejte 

žábry, jinak bude polévka hořká). Přidáme pár kuliček černého pepře a nového 

koření, bobkový list, mrkev, cibuli, celer a petržel. Zalijeme studenou vodou a 

osolíme. Jakmile polévka začne vařit, sebereme pěnu a 20 minut pomalu vaříme 

na mírném ohni. Poté vývar přecedíme. Na kousku másla orestujeme šalotku 

nasekanou najemno. Čerstvou mrkev a kousek petržele nastrouháme a 

přihodíme do hrnce. Orestujeme a zasypeme dvěma lžícemi hladké mouky a 

uděláme jíšku. Zalijeme čirým rybím vývarem, promícháme a ochutíme špetkou 

muškátového oříšku. Do polévky přidáme jikry, může být i mlíčí. Necháme pět 

minut povařit. Mezitím obereme z hlavy uvařené maso a dáme do polévky. 

Z rohlíku nakrájíme kostičky a na másle uděláme krutónky. Dobrou chuť! 

 

 

 

 

  



  



Výroba adventního věnce 

Co potřebujeme: 

• červenou vánoční 

hvězdu (poinsettie) 
• slaměný nebo 

polystyrenový kruh 

• tmavou stuhu z 
organtýnu 

• plastový talíř 

• mech, jedlové nebo 
smrkové šišky, 

větvičky túje, 

borovice a cesmíny 

• 4 držáky svíček a 4 
svíčky 

• různé vánoční ozdoby 

• ozdobný tác   
• tavnou pistoli a tavné tyčinky 

• ozdobné špendlíky nebo svorky 

• vázací drát 

• nůžky a zahradnické nůžky 

• kleště a štípací kleště na drát 

Postup: 

1. krok: připravte si korpus věnce a připevněte šišky 

Nejprve obalte slaměný nebo polystyrenový kruh tmavou stuhou z organtýnu. Potom připevněte 

pomocí lepicí tavné pistole věnec na stejně velký plastový talíř. Nejlepší je nanést roztavenou tyčinku 

na okraj talíře a potom na talíř přitisknout věnec. Potom pokryjte vnější stranu věnce mechem – mech 

upevněte ozdobnými špendlíky nebo svorkami. Šišky spojte do husté řady vázacím drátem a 

připevněte na vnější stranu věnce. 

2. krok: věnec ozdobte větvičkami a přidejte držáky na svíčky 

Vrchní stranu věnce ozdobte větvičkami borovice a túje. Připevněte je stejně jako mech pomocí 

špendlíků nebo svorek. Špičky větviček mohou přečnívat přes špičky šišek, záleží na vašem vkusu. 

Nyní můžete přidat držáky na svíčky. Pro dosažení zajímavého rustikálně romantického vzhledu jsou 

nejvhodnější stříbrné zapichovací 

svícny. Rozmístěte je rovnoměrně na 

vrchní stranu věnce. 
3. krok: věnec dozdobte červenou 

poinsettií, cesmínou a vánočními 

ozdobami 

Do středu věnce zasuňte zářivě 

červenou poinsettii. Protože je pod 

věncem talíř, není potřeba květináč 

obalovat do fólie. Věnec dozdobte 

cesmínou – a vánočními ozdobami. 

Hotové aranžmá postavte na ozdobný tác, do držáků zasuňte svíčky a advent může začít. 

https://napady.iprima.cz/prima-napady/vanocni-hvezda-vite-co-delat-aby-byla-dlouho-krasna
https://napady.iprima.cz/prima-napady/vanocni-hvezda-vite-co-delat-aby-byla-dlouho-krasna


INFORMACE PRO OBČANY 

MUDr. Milan Štefánik CSc.(461 523 352)     

       

  Vítějeves   Brněnec    

PO         - 09:00-12:00 13:00-18:00    

ÚT         - 07:00-12:00 13:00-15:30    

ST 10:45-13:15 06:45-10:15         -    

ČT         - 07:00-12:00 13:00-15:30    

PÁ 10:45-13:15 06:45-10:15         -    

       

       

       

       

MUDr. Dagmar Obrovská (602 875 067)     

       

  Brněnec   Březová n/Sv.    

PO 07:30-12:30 15:00-18:00 13:00-14:30    

ÚT 07:30-09:00   09:30-14:00    

ST 07:30-13:00           -    

ČT 10:30-12:00 12:30-17:00 08:00-10:00    

PÁ 07:30-13:00           -    

       

       

       

       

Mudr.Jana Ilová (461 523 140) MUDr. Ivana Rouchalová (461 523 014) 

       

PO 06:30-12:00 12:30-14:00  PO          -   

ÚT 06:30-12:00 12:30-15:30  ÚT 07:00-14:30   

ST 06:30-12:00 12:30-14:00  ST 07:00-12:00   

ČT 06:30-12:00 12:30-15:30  ČT 07:00-14:30   

PÁ 06:30-12:00 12:30-15:30  PÁ          -   

       

       

       

       

Mudr. Marek Vaněčka (461 521 333)     

       

PO 07:00-12:00 13:30-15:30   
ÚT 07:00-11:00    
ST 10:00-12:00 13:00-18:00   
ČT 07:00-12:00 13:30-15:30      
PÁ 07:00-12:00         
        
  



Obecní úřad Vítějeves (461 526 122) 

    

    

PO 08:00-12:00 13:00-15:00  
ÚT 08:00-12:00         -  
ST 08:00-12:00 13:00-15:00 

 

ČT 08:00-12:00 13:00-15:00  
PÁ 08:00-12:00         -  

    

    

    

    

Pošta Partner Vítějeves (461 526 014)  

    

PO 08:00-10:00 13:00-15:00  
ÚT 08:00-10:00         -  
ST 08:00-10:00 13:00-15:00  
ČT 08:00-10:00         -  
PÁ 08:00-10:00 13:00-15:00  

    

    

    

KNIHOVNA 

PROVOZNÍ DOBA 

Každý sudý týden v pátek: 15:00 – do 17:00 hod. 

KNIHOVNICE: 

Ludmila Procházková 

ADRESA: Vítějeves 65, Vítějeves 569 06 

 

Sběrný dvůr Vítějeves 

Otevírací doba: 

každou sobotu 9:00 hod. – 11:00 hod. 



      

     Kadeřnictví  

     Olga Škrancová 

     (461 526 220) 

     Dle objednání: 

 

 

Masérské služby Pavla Jůnová 

(731 555 857) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


