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Vážení spoluobčané,
opět uplynul rok od chvíle, kdy jsem Vám přál k novému roku. Ani se mi nechce
věřit, že čas plyne tak rychle. Zdá se mi, jako by to bylo včera, ale bohužel čas je neúprosný.
Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás znamená i začátek nových plánů, předsevzetí a určení si nových cílů, které bychom během nastávajícího
roku chtěli uskutečnit v soukromém i pracovním životě. Je to však i čas ohlédnutí se
zpět a zhodnocení toho, co jsme minulý rok zažili, vykonali nebo nestihli udělat.
Život člověka je sám o sobě pestrý a každého z nás postihly jak zlé dny naplněné
trápením, smutkem a nezdarem, tak i dny dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom
dobrém je potřebné dále zůstat, rozvíjet věci započaté a nebát se překážek, které určitě postupně přijdou. I samotná obec během minulého roku překonávala překážky,
ale těšila se i z dokončených děl a úspěchů. Doufám, že i Vy občané jste prožívali jak
úspěchy a všechny pozitivní události, tak i vykonané práce na vyladění obce, s radostí
a zájmem. Protože všechno se dělá pro zlepšení a zkvalitnění života občanů, Vašeho
života v obci. Navzdory hektické době, ve které žijeme, vyšším požadavkům na lidi,
techniku a infrastrukturu a stále nedostatečným finančním zdrojům jsem přesvědčený, že zvyšovat úroveň kvality života v naší obci se nám společnými silami daří.
Mnoho v naší obci je potřebné vybudovat, vylepšit a zkrášlit. Na to je však potřebné
hodně úsilí, práce, jednání, projektů, ale i dobré vůle, spolupráce, ochoty a tolerance.
Využívám této příležitosti poděkovat všem, kteří jakoukoliv formou a mírou přispěli k rozvoji naší obce, obohacení jejího kulturního i duchovního života, protože budoucnost obce je v rukách jejich občanů.
Přeji Vám víc hezčích dní než těch horších, víc lásky než nenávisti, víc hojnosti
a radosti než smutku. Pevné zdraví a hodně úspěchů v pracovním i osobním životě.
Milan Rychtr, starosta
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Zápis z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 26. září 2011
1) Záměr prodeje pozemku p. č. 823 a části pozemků p. č. 882/3 a 901/1 vše v k. ú.
Vítkovice v Krkonoších dle geometrického plánu č. 937-138/2011 + věcné břemeno přístupu.
Usnesení 61/11: OZ schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 823 a části pozemků p. č. 882/1 a 901/1 vše v k. ú. Vítkovice v Krkonoších
dle geometrického plánu č. 937-138/2011 + věcné břemeno
přístupu.
2) Schválit Smlouvu o podnájmu pozemků.
Usnesení 62/11: OZ schvaluje Smlouvu o podnájmu pozemků.
3) Schválit Smlouvu o pronájmu a provozu snowparku Vítkovice.
Usnesení 63/11: OZ schvaluje Smlouvu o pronájmu a provozu snowparku Vítkovice.
4) Žádost pana Pavla Bakuse o umístění snowtubingu ve skiareálu Aldrov.
Usnesení 64/11: OZ neschvaluje žádost pana Pavla Bakuse o umístění snowtubingu ve skiareálu Aldrov.
5) Schválit ceník jízdného a jízdní řád ve skiareálu Aldrov na sezónu 2011–2012.
Usnesení 65/11: OZ schvaluje ceník jízdného a jízdní řád ve skiareálu Aldrov
na sezónu 2011–2012.
6) Schválit hospodaření obce k 31. 8. 2011.
Usnesení 66/11: OZ schvaluje hospodaření obce k 31. 8. 2011.
7) Schválit změnu rozpočtu č. 4.
Usnesení 67/11: OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 4.
8) Podání žádosti o dotaci na opravu komunikací v obci Krajskému úřadu.
Libereckého kraje, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Výše dotace 200 000,– Kč, vlastní podíl 110 000,– Kč. Realizace projektu v roce 2012.
Usnesení 68/11: OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu komunikací
v obci Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru regionálního rozvoje a evropských projektů.
9) Projednání podmínek provozu parkovište na Horních Mísečkách. Návrh SKI
AREÁLU Šp. Mlýn činí 500 000,– Kč + příslušná sazba DPH.
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Usnesení 69/11: OZ nesouhlasí s navrženou částkou náhrady parkovného na Horních Mísečkách ve výši 500 000 Kč + příslušná sazba DPH na
zimní sezonu 2011/2012, bude probíhat vybírání parkovného.
10) Schválit přefinancování rolby Kässbohrer PiBu 600 u společnosti UNILEASING
a. s.
Usnesení 70/11: OZ schvaluje přefinancování rolby KÄSSBOHRER PiBU 600
u společnosti UNILEASING a. s.
11) Schválit Směrnici č. 4/2011 o inventarizaci.
Usnesení 71/11: OZ schvaluje Směrnici č. 4/2011 o inventarizaci.
12) Schválit Směrnici č. 2/2011 k vedení pokladny.
Usnesení 72/11: OZ schvaluje Směrnici č. 2/2011 k vedení pokladny.
13) Schválit Směrnici č. 1/2011 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Usnesení 73/11: OZ schvaluje Směrnici č. 1/2011 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
14) Schválit Plán inventur na rok 2011.
Usnesení 74/11: OZ schvaluje Plán inventur na rok 2011.
15) Schválit bezúplatný převod komunikací p. p. č. 2831, 2832/2, 2832/5 a 2849
v k. ú. Vítkovice v Krkonoších.
Usnesení 75/11: OZ schvaluje bezúplatný převod komunikací p. p. č. 2831,
2832/2, 2832/5 a 2849 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších.
16) Schválit jmenování slečny Lenky Zelinkové do školské rady Krkonošské základní školy a mateřské školy Vítkovice.
Usnesení 76/11: OZ schvaluje jmenování slečny Lenky Zelinkové do školské
rady Krkonošské základní školy a mateřské školy Vítkovice.

Zápis z deváté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 12. října 2011
1) Schválit žádost p. Telce Milana o povolení stánku rychlého občerstvení v horní
části sjezdovky Jizerka pro sezónu 2011–2012.
Usnesení 77/11: OZ schvaluje žádost p. Telce Milana o povolení provozu
stánku rychlého občerstvení v horní části sjezdovky Jizerka pro
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sezónu 2011–2012 za cenu 5000,– Kč včetně DPH + náklady
na elektrickou energii, s podmínkou pravidelného udržování
okolí stánku.
2) Schválit rozpočtový výhled 2012–2014 viz. příloha.
Usnesení 78/11: OZ schvaluje rozpočtový výhled 2012–2014.
3) Žádost o povolení odběru elektrické energie pro objekt Horská bouda Aldrov
pro období 2011–2012.
Návrh: do 23. 12. 2011 – 1. splátka 20 000,– Kč, poté vždy do 20. v měsících
leden až březen 2012 po 80 000,– Kč.
Usnesení 79/11: OZ schvaluje povolení odběru elek. energie a smlouvu o odběru elektrické energie pro objekt Horská bouda Aldrov pro období 2011–2012.
4) Žádost Tamary Peterkové o zrušení předkupního práva obce na p. p. č. 198/3
a st. p. č. 746 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších
Usnesení 80/11: OZ souhlasí se zrušením předkupního práva obce na p. p. č.
198/3 a st. p. č. 746 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších manželů Peterkových.
5) Odprodej pozemku p. č. 360 o výměře 1 272 m2 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších
paní Z. Hnikové za vyhláškovou cenu 10,– Kč/m2. Vyvěšeno na úřední desce od
12. 8. 2011 do 27. 8. 2011.
Usnesení 81/11: OZ souhlasí s prodejem pozemku p. p. č. 360 o výměře 1 272 m2
za cenu 10,– Kč/m2 paní Z. Hnikové. Veškeré náklady spojené
s prodejem a převodem bude hradit kupující. Obec si vyhrazuje
předkupní právo na pozemek za stejných podmínek.
6) Prodej akcií Sporoinvestu, který byl schválen v rozpočtové změně č. 3.
Usnesení 82/11: OZ schválilo prodej akcií Sporoinvestu, viz. rozpočtová změna
č. 3.
7) Schválit půjčku Službám Vítkovice s. r. o. do výše 200 000,– Kč celkem.
Usnesení 83/11: OZ schvaluje půjčku Službám Vítkovice s. r. o. do celkové výše
200 000,– Kč.
8) Žádost o umístění snowtubingu a pronájem pozemku vedle Braunovy chaty
panem Bakusem – viz. příloha.
Usnesení 84/11: OZ schvaluje umístění snowtubingu a pronájem pozemku vedle
Braunovy chaty za 15 000,– Kč včetně DPH.
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9) Žádost pana Spilky o zrušení darovací smlouvy a vrácení příspěvku na plynofikaci ve výši 10 000,– Kč.
Usnesení 85/11: OZ schvaluje zrušení darovací smlouvy a vrácení příspěvku na
plynofikaci panu Zdeňku Spilkovi.
Ostatní: Na závěr schůze oznámil pan Petr Brož svou rezignaci na funkci člena kontrolní komise.
Usnesení 86/11: OZ vzalo na vědomí rezignaci pana Petra Brože na funkci člena
kontrolního výboru ZO Vítkovice a ukládá předsedovi kontrolního výboru navrhnout nového člena.

Zápis z desáté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 9. listopadu 2011
1) Odprodej pozemku p. č. 823 o výměře 597 m2 a části pozemků p. č. 882/3 a 901/1
o výměře 100 m2 vše v k. ú. Vítkovice v Krkonoších dle geometrického plánu č.
937-138/2011 + věcné břemeno přístupu, vše za 27 000,– Kč . Vyvěšeno na
úřední desce od 27. 9. 2011 do 13. 10. 2011.
Usnesení 87/2011: OZ souhlasí s prodejem pozemku p. č. 823 o výměře 597 m2
a části pozemků p. č. 882/3 a 901/1 o výměře 100 m2 za cenu
27 000,– Kč. Veškeré náklady spojené s prodejem a převodem bude hradit kupující.
2) Schválit žádost o výměnu pozemků p. p. č. 821 o výměře 345 m2 a p. p. č. 812/6
o výměře 88 m2 (celkem 433 m2) ve vlastnictví paní Zaplatílkové Dagmar za
část p. p. č. 820/3 o výměře 433 m2 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších. Veškeré náklady k provedení požadované výměny včetně geodetického zaměření bude hradit p. Zaplatílková.
Usnesení 88/11: OZ schvaluje žádost p. Zaplatílkové Dagmar o výměnu pozemků. Veškeré náklady k provedení požadované výměny, včetně
geodetického zaměření, bude hradit paní Zaplatílková.
3) Volba nového člena kontrolního výboru. Návrh – p. Spilka Zdeněk ml.
Usnesení 89/11: OZ schvaluje zvolení nového člena kontrolního výboru
p. Zdeňka Spilku ml.
4) Inventarizace – návrh na vyřazení majetku viz. příloha.
Usnesení 90/11: OZ schvaluje návrh na vyřazení majetku viz. příloha.
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5) Schválit vánoční poukazy pro důchodce nad 70 let na odběr zboží ve výši
500,– Kč v obchůdku U Buráka.
Usnesení 91/11: OZ schvaluje vánoční poukazy pro důchodce nad 70 let na
odběr zboží ve výši 500,– Kč.
6) Schválit Směrnici č. 5/2011 k rozpočtovému hospodařeníUsnesení 92/11: OZ schvaluje Směrnici č. 5/2011 k rozpočtovému hospodaření
a tím ruší Směrnici č. 5/2009 schválenou dne 9. 9. 2009.
7) Schválit Směrnici č. 3/2011 k finanční kontrole.
Usnesení 93/11: OZ schvaluje Směrnici č. 3/2011 k finanční kontrole.
8) Žádost o připojení č. p. 12 a č. p. 227 k obecní kanalizaci.
Usnesení 94/11: OZ schvaluje žádost o připojení č. p. 12 a č. p. 227 k obecní
kanalizaci
9) Žádost pana Františka Hamáčka o pronájem části parkoviště o výměře cca 2 parkovacích míst na Horních Mísečkách za účelem provozu rychlého občerstvení.
Nabídková cena 50 000,– Kč/zimní sezona 2011–2012.
Usnesení 95/11: OZ schvaluje záměr pronájmu části parkoviště o výměře cca 2
parkovacích míst na Horních Mísečkách za účelem provozu
rychlého občerstvení za cenu 50 000,– Kč za zimní sezonu
2011/2012. (Přesné místo bude určeno po dohodě. )
10) Schválení záměru zpětného leasingu na sněžné dělo.
Usnesení 96/11: OZ schvaluje záměr zpětného leasingu na sněžné dělo.
11) Schválit žádost o převod podílu pozemku po čp. 204
Usnesení 97/11: OZ pověřuje pana starostu vyhotovením prohlášení pro katastrální úřad k uvedení do souladu se skutečností vlastnictví podílu na st. p. 87 spoluvlastníků čp. 204.

Oznámení obecního úřadu
Zimní údržba
Možnost telefonické objednávky, dle sněhových podmínek :
p. John
737 847 274
p. Volejník
604 818 569
p. Vrána
737 024 737
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Ceník:

Unimog – fréza
Traktor – fréza
Traktor – pluh

25,– Kč / 1 min.
25,– Kč / 1 min.
25,– Kč / 1 min.

Upozorňujeme majitele automobilů, že v zimní sezóně musí své vozidlo zaparkovat nebo odstavit na místech vyhrazených tak, aby byl zajištěn plynulý provoz
a průjezd vozidel pro úklid a údržbu (pro průjezd údržbového vozidla je nutné zajistit volný jízdní pruh o šířce minimálně 3 m). Pokud toto nebude dodrženo, bude řešen
s městkou policí.

Poděkování
Obecní úřad děkuje paní Hejnalové za balíčky pro děti z Mateřské školy a Základní školy ve Vítkovicích.

Provozní doba OÚ o svátcích
Pá
Po
Út
St
Čt
Pá

23. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.

ZAVŘENO
ZAVŘENO
800–1500
800–1500
800–1500
ZAVŘENO

Prodejní doba v „Obchůdku U Buráka“ o svátcích
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po

23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.

730–1700
ZAVŘENO
ZAVŘENO
800–1600
730–1700
730–1700
730–1700
730–1700
730–1700
ZAVŘENO
730–1700

DENNĚ ČERSTVÉ PEČIVO.
Kolektiv obchodu přeje Všem zákazníkům příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku hodně zdraví a pohody.
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Provozní doba pošty o svátcích
Pá
Po
Út
St
Čt
Pá

23. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.

800–900

1300–1500
ZAVŘENO

800–900
800–900
800–900
800–900

1300–1500
1300–1500
1300–1500
1300–1500

Pošťáci z Vítkovic děkují za přízeň občanů v uplynulém roce. I v roce nastávajícím můžete využít na vítkovické poště služeb Poštovní spořitelny, České pojišťovny
i Českomoravské stavební spořitelny.
Přejeme Vám krásné a pokojné vánoční svátky a šťastné vykročení do roku 2012.

Parkoviště Horní Mísečky
Pro letošní zimní sezónu 2011/2012 bude parkoviště na Horních Mísečkách placené. Po nedohodě se Skiareálem Špindlerův Mlýn, kdy došlo k neúměrnému snížení
nájemného o 50 %, jsme nuceni přistoupit k této variantě.
Ceník parkovného:
1 den
100,– Kč
odpoledne
60,– Kč
7 dní
500,– Kč
5 dní
350,– Kč
2 dny
150,– Kč
trvale bydlící ve Vítkovicích
zdarma (samolepka)

Půlnoční mše
Na Štědrý den 24. 12. 2011 od 1715 hodin se bude konat svatá půlnoční mše
v římskokatolickém kostele sv. Petra a Pavla ve Vítkovicích.

Sleva jízdného ve Skiareálu Aldrov pro místní obyvatele
OZ odsouhlasilo slevu celosezónního jízdného pro místní obyvatele ve věku nad
18 let, trvale žijící v obci déle než 1 rok na částku 3 500,– Kč z 5 500,– Kč. Karta
bude označena jménem, fotografií a bude nepřenosná!

Karta pro členy SK Vítkovice
Cena:
800,– Kč
Podmínky:
Karta je omezena na 45 dní za sezónu.
V případě studia od 19 do 26 let je nutné předložit potvrzení o studiu.
9

Společné jízdné SKIAREÁL ALDROV VÍTKOVICE a SKIAREÁL
ŠPINDLERŮV MLÝN
Ve spolupráci se Skiareálem Špindlerův Mlýn jsme pro Vás připravili společnou
3-denní jízdenku, na kterou je možné jezdit 2 dny ve Skiareálu Aldrov Vítkovice
a 1 den ve Skiareálu Špindlerův Mlýn.

3-denní

HLAVNÍ SEZÓNA
23. 12. 2011–16. 3. 2012
dospělí
děti
1400,–
1040,–

VEDLEJŠÍ SEZÓNA
22. 12. 2011–17. 3. 2012
dospělí
děti
1140,–
890,–

Karta hosta
OZ schválilo 10% slevu na jízdné (platí pro jízdenky: 6-ti denní, 3 ze 6, 5 ze 7,
4 ze 6) pro hosty místních ubytovatelů ve Skiareálu Aldrov na sezónu 2011–2012.
Letošní novinkou je BONUS karta hosta, která je součástí karty hosta a opravňuje držitele k uplatnění bonusů ve formě slevy na vybrané produkty:
25% sleva na psí spřežení
25% sleva na vstup do Krkonošského muzea v Jilemnici
25% sleva na vstup do Sportcentra v Jilemnici
15% sleva v restauraci Pod Javorem v Křížlicích
Karty jsou připraveny k vyzvednutí na OÚ.

Podmínky pro vydání karty hosta :
1. Ubytovatel bude včas, tzn. 2 × ročně (do 15. 4. a 15. 10.) předkládat ubytovací
knihu a platit poplatky s tím spojené.
2. Karty, které ubytovatel převezme, budou vykázány formou jmenného seznamu
hostů, kterým byly karty předány. Tento seznam bude VŽDY ubytovatel předávat
na OÚ při vyzvednutí dalších karet a na konci sezóny budou seznamy kontrolovány s ubytovací knihou. V případě, že hosté nebudou uvedeni v knize, OÚ předá
záležitost finančnímu úřadu jako podklad k dalšímu řízení!
10

3. V případě nedodržení výše jmenovaných podmínek nebudou ubytovateli karty
vydány minimálně po dobu další zimní sezóny.
4. Slevu mohou uplatňovat ubytovaní, ne ubytovatelé.

Ceník SKI TAXI sezóna 2011–2012
8 míst
Cena:
Cena od 21 hod. :
Ostatní:
Mobil:

12,– Kč/km (hradí se i kilometry bez cestujících)
15,– Kč/km (po telefonické domluvě)
smluvní ceny
739 203 223

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
V měsíci září oslavil své životní jubileum pan Jaromír Hanuš, v říjnu pan Josef
Mejsnar, pan Jaroslav Toman, paní Marie Pochopová a pan Miroslav Hanč, v listopadu paní Jarmila Rychtrová, paní Blanka Pospíšilová a Edeltraut Mandziuková,
v prosinci paní Marie Mejsnarová, pan Milan Krčmář, paní Mária Nechanická, pan
Alfréd Rychtr a pan Jiří Nechanický.
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně pohody do dalších let.

Nově narození
V září se narodil František Hochman a v říjnu Adéla Fischerová. Vítáme nové občánky a přejeme jim a jejich rodičům hodně zdraví, radosti a spokojenosti.
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Služby Vítkovice s. r. o.
Ceník dopravy platný od 1. 1. 2010, uvedené ceny jsou bez DPH 20 %
Tarifní pásmo v km
s nákladem
od

1 km
5 km
10 km
20 km
50 km
100 km

nad

Sazba za 15 min. i započatých
nakládání, skládání
1 hod. (i započatá) celkové doby
použití pod jeřábem a bagrem

IVECO

UNIMOG + V3S

55,– Kč
54,– Kč
53,– Kč
52,– Kč
51,– Kč
50,– Kč

45,– Kč
44,– Kč
43,– Kč
42,– Kč
41,– Kč
40,– Kč

50,– Kč

40,– Kč

500,– Kč

400,– Kč

15 min. (i započatých) celkové doby použití – UNC 060

150,– Kč

za 1 min.
pluhování

15,– Kč
25,– Kč

IVECO

plužení 1 km
posyp 1 km
celková doba použití za 15 min. i započatých

50,– Kč
50,– Kč
80,– Kč

Sněhová fréza, UNIMOG – za 1 min. práce

25,– Kč

Traktor Zetor 19-03

Zimní údržba práce v režii služeb

1 hod

Rolba

450,– Kč

Písek
mulčování 1 motohodina
obracení, shrňování – 1 motohodina
přejezd na místo

1260,– Kč
700,– Kč
500,– Kč

1 hodina

210,– Kč

1 pracovník / 1 hodina
stan / víkend
pivní set (10ks) / víkend
akce stan+ sety (jakékoli množství) / víkend
pivní set (1 ks) / víkend

200,– Kč
1 000,– Kč
1 000,– Kč
1 500,– Kč
100,– Kč

Reform

Křovinořez
Ostatní služby
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2000,– Kč

Ceník jízdného v sezóně 2011–2012
GOLDEN PASS
HLAVNÍ SEZÓNA

VEDLEJŠÍ SEZÓNA

23. 12. 2011–16. 3. 2012

do 22. 12. 2011, od 17. 3. 2012

dospělí

Golden Pass:

Slevy:

děti

dospělí

děti

1-denní

430,–

350,–

370,–

290,–

2-denní

820,–

660,–

760,–

600,–

3-denní

1200,–

960,–

1050,–

860,–

4-denní

1550,–

1240,–

1380,–

1040,–

5-denní

1770,–

1370,–

1520,–

1120,–

6-denní

2080,–

1600,–

1800,–

1320,–

5 ze 7 dní

1820,–

1520,–

1600,–

1200,–

4 ze 6 dní

1600,–

1300,–

1450,–

1100,–

Organizované školní skupiny nad 10 žáků si mohou zakoupit
GOLDEN PASS vždy v ceně dospělého jízdného se SLEVOU.
Podmínkou slevy je razítko školy!!!
– v období HS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35%
– v období VS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35%
– instruktor (10 žáků) HS, VS
. . . . . . . . . . 50%
O TENTO LÍSTEK SI MUSÍTE POŽÁDAT!!
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Ceník jízdného v sezóně 2011–2012
v areálu Vítkovice-Aldrov – Aldrov Lanovka
HLAVNÍ SEZÓNA
23. 12. 2011–16. 3. 2012
dospělí
děti
45,–

35,–

45,–

35,–

1 hodina
2 hodiny
3 hodiny

160,–
250,–
320,–

130,–
200,–
260,–

160,–
230,–
300,–

130,–
180,–
240,–

do 10:00
do 12:00
od 11:00
od 12:00

210,–
360,–
380,–
350,–

160,–
300,–
320,–
300,–

180,–
320,–
340,–
320,–

120,–
250,–
260,–
250,–

1-denní
2-denní
3-denní
4-denní
5-denní
6-denní
5 ze 7 dní
3 ze 6 dní
4 ze 6 dní

430,–
820,–
1200,–
1550,–
1770,–
2080,–
1800,–
1250,–
1600,–

350,–
660,–
960,–
1240,–
1370,–
1600,–
1520,–
1020,–
1300,–

370,–
760,–
1050,–
1380,–
1520,–
1800,–
1600,–
1120,–
1450,–

290,–
600,–
860,–
1040,–
1120,–
1320,–
1200,–
940,–
1100,–

Jednotlivá:

1 jízda

Hodinová:

Ranní
Dopolední
Odpolední

230,–

Večerní
100 bodů
200 bodů
Rodinná

Slevy:

VEDLEJŠÍ SEZÓNA
do 22. 12. 2011, od 17. 3. 2012
dospělí
děti

2 dosp. + 1 dítě
2 dosp. + 2 děti
2 dosp. + 3 děti

350,–
600,–

290,–
460,–
1000,–
1300,–
1550,–

1 jízda ALDROV = 10 bodů
1 jízda JIZERKA = 7 bodů
850,–
1150,–
1350,–

Organizované školní skupiny nad 10 žáků si mohou zakoupit denní a vícedenní jízdenky vždy v ceně dospělého jízdného se SLEVOU:
Podmínkou slevy je razítko školy!!!

– v období HS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35%
– v období VS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35%
– instruktor (10 žáků) HS, VS . . . . . . . . . . 50%
Sleva pro seniory: od 65 let . . . . . . . . . . . . . . . jízdné jako děti
Poznámka: děti do 6-ti let . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZDARMA
děti do 12-ti let . . . . . . . . . . . . . . . . dětská
SKI ŠKOLA - instruktoři + foto . . . . 3500,–
sezónní dospělí + foto . . . . . . . . . . . 5500,–
sezónní děti + foto . . . . . . . . . . . . . . 3500,–
všechny časové jízdenky ve formě bezdotykové chip karty (1 ks/záloha 100,– Kč)
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Ceník jízdného v sezóně 2011–2012
v areálu Vítkovice-Aldrov – Vlek Jizerka
HLAVNÍ SEZÓNA
23. 12. 2011–16. 3. 2012
dospělí
děti
25,–

25,–

25,–

25,–

1 hodina
2 hodiny
3 hodiny

100,–
180,–
250,–

100,–
180,–
250,–

100,–
180,–
250,–

100,–
180,–
250,–

do 12:00
od 12:00
1-denní

250,–
260,–
320,–

190,–
200,–
250,–

200,–
210,–
260,–

160,–
200,–
190,–

570,–

430,–

350,–
600,–

290,–
460,–

Jednotlivá:

1 jízda

Hodinová:

Dopolední:
Odpolední:

Víkend
100 bodů
200 bodů
Víkend pro 4 osoby:
Slevy:

VEDLEJŠÍ SEZÓNA
do 19. 12. 10, od 12. 3. 2011
dospělí
děti

1 jízda JIZERKA = 7 bodů

2000,–

Organizované školní skupiny nad 10 žáků si mohou zakoupit denní a vícedenní jízdenky vždy v ceně dospělého jízdného se SLEVOU:
Podmínkou slevy je razítko školy!!!
– v období HS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35%
– v období VS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35%
– instruktor (10 žáků) HS, VS . . . . . . . . . . 50%
Sleva pro seniory: od 65 let . . . . . . . jízdné jako děti
Platí v celém areálu Aldrov.

Poznámka: děti do 6-ti let . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZDARMA
děti do 12-ti let . . . . . . . . . . . . . . . . dětská
SKI ŠKOLA – instruktoři + foto . . . . 3500,–
sezónní + foto . . . . . . . . . . . . . . . . . 5500,–
všechny jízdenky ve formě bezdotykové chip karty (1 ks/záloha 100,– Kč)
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Okénko školy
Prvňáci
V září jsme přivítali ve školních lavicích dva prvňáčky – Barboru Krásovou
a Patrika Jindřiška. Zatím si vedou
opravdu dobře, a tak doufáme, že jim ta
snaha a píle vydrží co nejdéle a bude se
jim ve škole líbit.

Halloweenské svícení
a výstava dinosaurů
Letos jsme se už tradičně pustili do
vydlabávání dýní. Bylo vidět, že většina
dětí to nedělá poprvé, a tak jim šla práce
pěkně od ruky. Dýně se strašidelnými
obličeji jsme si vystavili ve škole a netrpělivě čekali, až si je rozsvítíme. Na tuto
událost jsme pozvali také děti ze školky,
které si přinesly své dvě nádherně vyřezané dýně. Nejdříve jsme si pověděli
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něco o halloweenu a potom už děti plnily důležitý úkol – po celé škole se nám totiž
schovali duchové a bylo třeba je všechny najít, aby nám nedělali neplechu. Děti se
do hledání pustily opravdu zodpovědně. Větším dětem se nakonec podařilo i rozluštit jména duchů, což byl úkol nelehký. S duchy jsme se rozloučili a nastal okamžik,
kdy jsme každou dýni rozsvítili a vynesli před školu. Pokud jste tou dobou šli navečer okolo školy, určitě mi dáte za pravdu, že svítily opravdu krásně.
Zároveň s touto akcí proběhla také výstava dinosaurů, které vyráběly děti v družině, a to s využitím nejrůznějšího materiálu i technik. Výsledkem byly opravdu zajímavé výtvory, připomínající obří hmyz či ještěry. Děti jim vymyslely své vlastní
názvy a přidaly i něco o jejich životě, způsobu obživy apod. . Výstava byla zpestřena
i hračkami dinosaurů a ukázkou filmu o dinosaurech. Všichni zúčastnění se zapojili
do hlasování o nejzajímavějšího výtvor. Hlasovat mohli průběžně i rodiče, sourozenci, babičky atd. Výsledky nebyly v době uzávěrky časopisu ještě známy, ale ještě
stále se na ně můžete přijít do školy podívat.

Krtek ve škole
Co by dělal krtek ve škole? Usídlil se na školní chodbě v podobě výstavky obrázků a knížek Zdeňka Milera. Paní vychovatelka Pšeničková seznámila děti s dílem
tohoto skvělého malíře, mohly si sami vyzkoušet, jak se dříve oživovaly postavičky
pro animovanou pohádku pomocí rozkreslení fází pohybu na jednotlivé listy. Děti se
mohly zúčastnit i zajímavého kvízu a nadšeně se zapojily do shromažďování materiálu pro výstavku.
Jana Matoušková
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Podzim v MŠ
Když se ohlédneme za letošním podzimem, myslím, že nás všechny potěšil slunečními paprsky, modrou oblohou, dozrávajícími jeřabinami, šípky, úrodou v lese
i na zahradě, úžasnou kombinací barev, kterou dokáže jen příroda. Snažíme se, aby
i děti toto období vnímaly všemi smysly.
Jak už jsem zmínila počasí přálo, a proto jsme toho hojně využívali ke kratším
i delším procházkám do přírody. Vydali jsme se na celodenní výlet na Zlaté Návrší–Dvoračky–Kotelní jámy–Dolní Mísečky. I nejmenší děti šlapaly s radostí s batůžkem na zádech, byli jsme překvapeni jejich elánem a statečností s jakou tuto trasu
ušly.
Plody podzimu jsme využívali ke tvoření. Abychom ukázali, že brambory nejsou jen na vaření, dostaly děti společně s rodiči společný „domácí úkol“, vytvořit
bramborové skřítky, zvířátka apod. a donést svá dílka do školky. Přála bych všem
vidět s jakou radostí děti vyprávěly o společném tvoření s rodiči a zjištění, že obyčejná brambora se může přeměnit v panenku, skřítka, ježečka atd. Děti měly ještě
jeden úkol, přinést z domova pár kousků ovoce a zeleniny, očka jsme zavázali a nechali je hádat, co by to jen mohlo být v jejich ručkách, také jsme dopřáli pusince
a nosíku. Brambory a jablíčka jsme využili k tiskání a tvoření obrázků. Udělali jsme
si kompot, ale pouze z papírových švestek, jablíček a hrušek. Přečetli jsme pohádky,
naučili se nové básničky a písničky.
Dostali jsme darem tašku kaštanů, což byl velký dar, jelikož tento podzim byly
vzácnost. Využili jsme je ke tvoření postaviček a zvířátek, ke hrám a kluci měli náklad na svá auta.
Vydali jsme se ven s košíčkem sbírat listy různých tvarů a barev, děti se přitom
seznamovaly z jakého stromu lístek spadl. Ve školce jsme listy využili k výtvarnému
tvoření.
Příroda se připravuje na zasloužený odpočinek, úroda je pečlivě uložena a my ve

18

školce se začínáme chystat na advent, čeká nás návštěva Mikuláše, čertíků a andílků
a snad i Ježíška.
Přeji nám všem poklidný, radostný, milostiplný vánoční čas a ať do nového roku
2012 vkročíme tou správnou nohou…
Dana Pištorová
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Z obecní kroniky
1966
Novým rokem 1966 bylo nepatrně sněhu. Během ledna sníh připadal a ještě také
v únoru. Mrzlo mírně po celou zimu, střídalo se vlhčí počasí s mlhami. V únoru o pololetních školních prázdninách, bylo 14 dní převážně slunečno a rekreace, hlavně
mladí, plně využili příznivé pohody k zimnímu sportu, lyžování a sáňkování. Zima
se protáhla, jaro se opozdilo téměř o dva měsíce a až na nepatrné výjimky bylo chladněji.
Léto bylo převážně vlhké a deštivé. Výsadba brambor v JZD se uskutečnila ku
konci dubna a začátkem května. Pasení skotu začlo v polovivi května. Senoseč se
protáhla až do září a z větších ploch u JZD, se sklízelo s těžkostmi, jen nekvalitní
seno. K předpokládanému množství 3 000 q u JZD, bylo sklizeno o 500 q méně. U
soukromých zemědělců, kde je možnost bezprostředního hlídání, sklidilo se dobré
seno. Bylo dobré, že na polích JZD narostly pěkné směsky a jejich sesilážováním získalo se kvalitní přikrmování skotu.
Podzim byl nevlídný, mlhavý. V listopadu 11. napadl první sníh (tradice Sv. Martin), který zůstal ležet již celou zimu, i když se zdálo, že na vánoce sejde. Celkově
lze hodnotit celoroční období r. 1966: chladné, vlhké s deštivými přeměnami.
Brambory urodily se menší a výnos u JZD byl normál, 70 q z 1 ha. Obilí se přestalo u JZD vůbec sít, pro slabé výnosy a hlavně v důsledku velkých výkyvů v počasí, kdy mnohdy nestačí vegetační období na uzrání. Obilí se seje již v málo
případech u soukromých zemědělců, aby bylo zrno pro slepice. Dodávky vajec se
musí plnit, krmení se nedostane a tak se odčerpává z konsumní produkce tržní zboží
jako: rýže, kroupy atd. což ekonomicky není jistě správné.
Dodávky zemědělských produktů: JZD – mléko 100%, maso přes 100%, ostatní
produkty plní v Nepolisích. JHR – mléko na plán 45 tisíc litrů dodáno 52 tisíc, maso
– na 92 q = 123 q, vejce na 10. 5 tis. = 9. 8 tis. , brambory na 50 q = 39 q, seno na 75
q = 123 q. Z výkonných zemědělců neplní dodávky a zaostává : Skalský Zd. , čp. 41,
Fajstauer Emil, čp. 51 a z malých – Janouch K. , čp. 144. V čp. 41 a 51 byla TBC u
skotu, ovšem snaha u producentů je malá, plně obnovit produktivní hospodářství.
Stavy hospodářských zvířat: JZD: krávy – dojnice 78, mladý skot 105. Mladý skot
rozdělen na 3 skupiny. Narozený váhově do 1 q a v stáří přes 1 rok, který je v teletníku na Janově Hoře a 1 kůň. V soukromém sektoru 28 dojnic, skotu celkem 74, ovcí
24, koz 31, slepic 529, kohoutů 18, prasata 4. Průměrná dojivost na krávu a den v JZD
5, 5 l, JHR 5, 4 l podle dodaného množství mléka. Přesto v soukr. sektoru dojivost
dosahována vyšší, nebylo však dostatečného přehledu o dosažené výši, poněvadž se
mléko v sezoně volně přenechává rekreaci.
V obci je průmyslový podnik Seba. Plán se plní dobře. Výroba byla z damašku
převedena na plášťovinu. V lesním hospodářství je je stálý nedostatek pracovních
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sil. Vypomáhají brigádně důchodci, školy a v rámci státní dohody jsou zaměstnávány
i polské příslušnice.
Při výstavbě obce provedeny úpravy některých komunikací. Takzvaná zkratka
z horní části obce k mostu u Starého Mlýna povezena drobnou jílovito-vápenitou
drolinou. Povezl Krkonošský národní park. Nově vybudován most přes Kotelný
potok v Dolních Mísečkách, brigádně organizovanou MNV. Po čtyřletém budování
uskutečněny dokončovací práce na vodní nádrži. Po zkoušce s napuštěním, vyskytly
se ve dně propustná místa a voda unikala. Po upravení dodatečné izolace, závady již
nebyly. Odborně provedeno oplocení. Vybudování přístupové cesty chce uskutečnit
PO v roce 1967. Brigáda MNV usušila 15 q sena. Rovněž ČSM pomáhal při sušení
u JZD.
Na ZDŠ začalo se provádět pokrývání střechy plechem. Krytina tašková se rozhasila, sníh a mrazy dokončily své a do budovy zatékalo. Zajištění vyžádalo abnormální úsilí, jak s opatřováním materiálu (plechu), tak s pracovní kapacitou OSP.
Zatím pokryta zhruba polovina střechy. Na úseku silnice č. 12, Hrabačov–Mísečky,
přikročeno k rekonstrukci v prostoru Brádler–Seba, kde je nutno přeložit koryto Jizerky a z části odstřílet skálu „Babu“. Stavba je plánována na 4 roky, náklady cca 7
mil. Kč. Stavbu provádí: Stavby silnic a železnic n. p. U kulturního domu a prostoru
mezi Jizerkou a silnicí, postaveny podnikem „silnic“ sklady a administrativní budova. Z materiálu získaného odstřelem skály „Baby“ vybudována navezením a zásypem 3 parkoviště a to u Starého Mlýna, u hotelu Praha a v Dolních Mísečkách při
autobusové zastávce. Rovněž vyrovnány některé prohlubně kolem hlavní silnice.
Rozrušená silnice z Horních Míseček na Zlaté Návrší též byla správou silnic uvedena do sjízdného stavu. Žáci ZDŠ vysázeli na výměře 1, 5 ha lesní stromky a sklidili ze 6 ha brambory na farmě zdejšího JZD. Podíleli se též na přestavbě lyžařského
skokanského můstku, pod vedením s. uč. Kožíška náčelníka Jiskry. Zhotovena orientační mapa katastr. oblasti obce, s vyznačením turist. cest a pop. čísly domů. Mapu
podle katastrálních dílů zhotovil Rampas. Provedena úprava některých veřejných
prostranství, u továrny, MNV, kina a před školou u pošty. U pošty byla údržba zanedbána. Vzorně udržováno celé prostranství u závodu Seba. Před významným výročím 50 let VŘSR byly vyhlášeny závazky: v zemědělství 500 hod. , úklid a úprava
školy 50 hod. ČSM v zeměd. 100 hod, při úpravě klubovny 100 hod. TJ Jiskra na
úpravě komunikací 200 hod. , lyžařský můstek 200 hod. VŽ úklid kulturního domu
50 hod. , při senoseči 50 hod, ČSČK 50 hod. při senoseči. ČSPO úprava příjezdu
k vodní nádrži a v zemědělství. Na popud předsedy NV s. Novotného vyhlášeny odměny celkem 3, pro nejlepší brigádníky 150–100 a 50 Kč. Rozpočet obce byl 228
tisíc, čerpání 198 tisíc, zůstatek 32 tisíc.
pokračování
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Není to jen vánoční dárek…
Nové studijní obory na Gymnáziu a Střední odborné škole v Jilemnici
Vážení rodiče,
pro žáky našich škol, kteří budou končit povinnou školní docházku devátou třídou,
nabízí Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice mimořádnou příležitost pokračovat ve studiu, získat maturitu i možnost uplatnit se přímo v praxi. Otevíráme již
pro školní rok 2012–2013 nové studijní obory. Vedle dobře známých gymnaziálních
oborů (všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium a sportovní gymnázium) jde o obory
střední odborné školy, a to obor Informační technologie (18-20-M\01) a obor Veřejnosprávní činnost (68-43-M\01). Jedná se sice o pro nás nové obory, jsou však pro
náš region velmi přínosné. V informačních technologiích se uplatní zájemci, kteří
chtějí ovládnout nejen vlastní počítač, ale chtějí jej také udržovat a sestavovat, chtějí
zvládnout různá programová vybavení, zejména kancelářské aplikace programů. Mají
také zájem realizovat a administrovat počítačové sítě, případně i programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení.
Veřejnosprávní činnost nabízí přípravu tak, aby absolventi zvládli orientaci
v našem právním řádu, rozuměli základním právním pojmům, znali strukturu a působnost orgánů státní správy a samosprávy, zpracovávali věcně, jazykově a formálně
správně jednoduché právní písemnosti. Ale také pracovali s počítačovými programy
pro veřejnou správu, kontrolovali nebo vystavovali správní a jiné úřední písemnosti
a dokumenty, znali předpisy pro evidenci a ukládání písemností a ochranu údajů.
Mimo jiné povede výuka v obou oborech také k tomu, aby absolventi racionálně
využívali prostředky kancelářské techniky a ovládali desetiprstovou hmatovou metodu.
Uplatnění budoucí absolventi naleznou určitě v pracovním procesu v našem nejbližším okolí, nebudou mít ale zavřené dveře ani pro další studium na příslušných vysokých školách a vzhledem ke skutečnosti, že výuka bude obsahovat i problematiku
rozvoje regionu a evropské spolupráce, budou moci využít své znalosti v rámci celé
EU.
Věřím, že tato nečekaná vánoční nabídka osloví nejen řadu žáků devátých tříd
z Jilemnice, ale bude lákavá i pro celý náš region. Také pro rodiče bude jistě výhodné, že jejich dítě nebude muset dojíždět za vhodnou školou mimo region. Nové
studijní obory jsou výzvou pro náš pedagogický sbor, jsou ale, jak doufám, i skutečným vánočním dárkem pro mnohé školáky, kteří řeší otázku týkající se vlastní budoucnosti.
PaedDr. Václav Hartman, ředitel Gymnázia a SOŠ Jilemnice
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Jilemnicko se připravuje na čerpání milionů korun z EU
Po dlouhodobé přípravě a náročné finalizaci projektů se konec listopadu nesl ve
znamení dobrých zpráv. Jilemnicko – svazek obcí bylo vybráno k realizaci tří nových projektů spolufinancovaných z prostředků EU. První dva projekty podpořené
z Operačního programu životní prostředí jsou výsledkem téměř šestileté přípravy a
zaměřují se na akci vskutku pilotního charakteru, a to z hlediska celé České Republiky. V rámci dotace by v příštích dvou letech mělo na území Jilemnicka vyrůst pět
samostatných komunálních kompostáren, které by zajišťovaly zpracování bioodpadu
ze všech obcí Svazku. Sběr a třídění bude probíhat v každé obci samostatně dle nastaveného harmonogramu. Výstupem z projektu nebudou pouze hotové a provozuschopné kompostárny ve Vítkovicích v Krkonoších, Roztokách u Jilemnice,
Rokytnici nad Jizerou, Horní Branné, Čisté u Horek a Jilemnici, ale také sběrné kontejnery pro každou obec a společná technika v podobě traktoru, drtiče, nakladače,
překopávače a síta. Díky těmto dvěma projektům se podaří lépe zužitkovat zeleň
z veřejného prostranství, ale také ze zahrádek od spoluobčanů, kteří každoročně řeší
onu obligátní otázku „kam s ním“. Celkový rozpočet na tyto dva projekty činí více
než 15 milionů korun a výše dotace pak 90%. Na začátku roku bude v souvislosti s tématikou kompostování vyhlášena soutěž pro školy o zhotovení nejzajímavějšího loga
projektu, kdy vítězné logo bude nejen oceněno, ale také bude mít tu čest stát se grafickým symbolem celé akce.
Třetí ze schválených projektů, které všechny zástupce obcí potěšily, je navazující projekt na Krakonošovy letní podvečery bez hranic. Nese název Dny polskočeské kultury, a je tentokrát zaměřen na prezentaci české kultury u polských sousedů.
Po dva roky nás tedy čeká nejen jednodenní polský kulturní den v Jilemnici, ale
především jarní a podzimní jarmark v Karpaczi, kde na oplátku bude Jilemnicko zajišťovat nejen kulturní program, ale také ochutnávku naší regionální kuchyně.
V rámci projektu také rozšíříme naše vybavení, které slouží všem obcím při pořádání
akcí v létě i v zimně, a to o dva menší stany o rozměrech 3 × 6 m a o dva plynové
venkovní ohřívače, které poslouží především do mrazů v zimních měsících. Rozpočet české části projektu je 1, 6 milionů korun. Výše dotace činí 90%.
Podrobně o zahájení a průběhu obou projektů Vás budeme informovat nejen na
webových stránkách www.jilemnicko-so.cz, ale také na stránkách místních zpravodajů. Pevně věříme v úspěšné dokončení všech projektů a těšíme se na setkání s občany při jejich realizaci.
Za Jilemnicko – svazek obcí Radka Paulů
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