VÍTKOVICKÝ
ZPRAVODAJ
Číslo 1

Ročník VI

Duben 2012

Zápis z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 7. prosince 2011
1) Schválit návrh rozpočtu obce na rok 2012: Příjmy 9 212 000,– Kč, výdaje
19 296 799,– Kč, financování příjmů (úvěr ČOV) 12 000 000,– Kč, financování
výdajů (splátka úvěru) 1 915 201,– Kč. Rozpočet je schodkový.
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 2
Usnesení: OZ schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2012: Příjmy 9 212 000,–
Kč, výdaje 19 296 799,– Kč, financování příjmů (úvěr ČOV)
12 000 000 Kč, financování výdajů (splátka úvěru) 1 915 201,– Kč.
Rozpočet je schodkový.
2) Schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o místním poplatku ze psů.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o místním poplatku ze psů a tím ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010, o místním poplatku ze psů ze dne 16. 12. 2010
3) Žádost o pronájem parkovacího místa před objektem „Chata Mísečky“. Jedná se
o 6 parkovacích míst, návrh ceny za pronájem je 5 000,– Kč ročně, počínaje od
1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.
Pro 0, proti 7, zdržel se 0
Usnesení: OZ neschvaluje žádost o pronájem parkovacího místa před objektem
„Chata Mísečky“ pro 6 parkovacích míst, za pronájem 5 000,– Kč za
rok, od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.
4) Schválit ceník parkoviště na Horních Mísečkách, viz. příloha.
Pro 8, proti 1, zdržel se 0
Usnesení: OZ schvaluje Ceník parkoviště na Horních Mísečkách.
5) Schválit nového kronikáře ing. Miroslava Vancla. Odměna 5 000,– Kč za rok.
Pro 8, proti 0, zdržel se 1
Usnesení: OZ schvaluje nového kronikáře Ing. Miroslava Vancla. Odměna
5 000,– Kč/rok.
6) Schválit změnu usnesení č. 70/11 ze dne 26. 9. 2011 o přefinancování rolby Kässbohrer PiBU 600 na přefinancování technologie lyž. vleku Doppelmayer APF
555 a 2 sněžných děl.
Pro 6, proti 3, zdržel se 0
Usnesení: OZ schvaluje změnu usnesení číslo 70/11 ze dne 26. 9. 2011 o přefinancování rolby Kässbohrer PiBu 600 na přefinancování technologie
lyž. vleku Doppelmayer APF 555 a 2 sněžných děl, včetně ručení obce.
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7) Schválit změnu rozpočtu č. 5
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 5.

Zápis z první schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 11. ledna 2012
1) Schválit úpravu cen vodného a stočného od 1. 1. 2012: vodné 20,– Kč s DPH
stočné 20,– Kč s DPH.
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 1 (I. Navrátilová)
Usnesení: OZ schvaluje úpravu cen vodného a stočného od 1. 1. 2012, cena
vodného činí 20,–Kč s DPH , cena stočného činí 20,– Kč s DPH.
2) Vzít na vědomí Žádost o zajištění odstranění plotů v zimním období.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: OZ bere na vědomí Žádost o odstranění plotů v zimním období
a předává tuto žádost manželům Karbusickým.
3) Schválit navýšení limitu pokladního zůstatku v pokladně Služeb Vítkovice s. r.
o. po dobu zimní sezony.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: OZ schvaluje navýšení limitu pokladního zůstatku Služeb Vítkovice s.
r. o. po dobu zimní sezony.
4) Oprava usnesení č. 95/11 ze dne 9. 11. 2011 – vypuštění slova záměr., tzn. schválení pronájmu části parkoviště.
Pro 5, proti 0, zdržel se 2 (I. Navrátilová, Zd. Spilka)
Usnesení: OZ neschvaluje žádost pana Pavla Bakuse o umístění snowtubingu
ve skiareálu Aldrov.

Zápis z druhé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 8. února 2012
1) Schválit ceník za pronájem reklamní plochy. Základní ceny za reklamu dle
formátů: 30 x 60–80 cm
800,– Kč/rok (obecní tabule)
1 000,– Kč/ rok
do 1 m2
nad 1 m2
cena se dopočítá dle skutečné velikosti
Vybrané peníze budou použity na vybudování informačního systému obce Vítkovice.
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Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 (I. Navrátilová)
Usnesení: OZ schvaluje ceník za pronájem reklamní plochy. Vybrané peníze
budou použity na vybudování informačního systému obceVítkovice.
2) Žádost SDH o finanční příspěvek na realizaci Maškarního bálu nejen pro děti,
který se bude konat dne 10. 3. 2012 v kulturním domě ve Vítkovicích v Krkonoších. Návrh výše: 3 000,– Kč.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: OZ schvaluje příspěvek ve výši 3000,– Kč pro SDH na Maškarní bál
3) Schválit žádost o poskytnutí finančních prostředků k zakoupení nejnutnější výzbroje pro Mladé požárníky SDH Vítkovice ve výši 17 564,– Kč.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: OZ schválilo poskytnutí finančních prostředků k zakoupení nejnutnější
výzbroje pro Mladé požárníky SDH Vítkovice ve výši 17 564,– Kč.

Zápis z třetí schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 14. března 2012
1) Vzít na vědomí hospodaření obce k 31. 12. 2011.
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ bere na vědomí hospodaření obce k 31. 12. 2011.
2) Schválit smlouvu o partnerské spolupráci při propagaci Projektu Regioncard.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: OZ schvaluje Smlouvu o partnerské spolupráci při propagaci Projektu Regioncard
3) Schválit hospodářský výsledek vedlejší činnosti Obce Vítkovice za rok 2011
a jeho rozdělení: návrh – zisk z roku 2011 převést a zapojit do rozpočtového hospodaření obce.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: OZ schválilo hospodářský výsledek vedlejší činnosti Obce Vítkovice
za rok 2011 a jeho rozdělení: zisk z roku 2011 bude převeden a zapojen do rozpočtového hospodaření obce.
4) Žádost Krkonošské základní školy a mateřské školy Vítkovice o schválení hospodářského výsledku.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: OZ schválilo hospodářský výsledek Krkonošské základní školy a mateřské školy Vítkovice. OZ pověřuje finanční výbor ke kontrole
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hospodaření Krkonošské základní školy a mateřské školy Vítkovice za
rok 2011.
5) Schválit Směrnici č. 1/2012 k odpisování a odpisový plán 2012.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: OZ schválilo Směrnici č. 1/2012 k odpisování a odpisový plán.
6) Vzít na vědomí notářský zápis o průběhu losování na veřejnou zakázku Obec
Vítkovice v Krkonoších – ČOV. Schválit na základě notářského zápisu Rozhodnutí zadavatele o vyloučení zájemce ze zadávacího řízení po provedeném omezování počtu uchazečů. Schválit seznam vylosovaných firem a souhlas s jejich
obesláním výzvou.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: OZ bere na vědomí notářský zápis o průběhu losování na veřejnou zakázku Obec Vítkovice v Krkonoších – ČOV. Na základě notářského zápisu OZ schvaluje Rozhodnutí zadavatele o vyloučení zájemce ze
zadávacího řízení po provedeném omezování počtu uchazečů. OZ
schvaluje seznam vylosovaných firem a souhlasí s jejich obesláním výzvou.

BULLETIN
Vítkovice v Krkonoších 2012–2013
Pro nadcházející zimní sezónu 2012–2013 opět připravujeme bulletin-ceník.
Pokud by někdo z ubytovatelů měl zájem umístit v bulletinu reklamu, ozvěte
se prosím do 30. 6. 2012.
tel:
481 582 730
e-mail:
obec@vitkovicevkrk. cz.
Ceník:

Základní cena ¼ strany
½ strany
1 strana
2 strany

2 500,– Kč
5 000,– Kč
10 000,– Kč
15 000,– Kč

(Ceny jsou uvedeny včetně DPH)
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Oznámení obecního úřadu
Kontejnery
V období od 27. 4. 2012 do 29. 4. 2012 budou u OÚ Vítkovice přistaveny kontejnery na velkoobjemový domovní odpad a šrot.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 28. 4. 2012:
od 12: 30 do 12: 40 hod. na OÚ Vítkovice
od 12: 50 do 13: 00 hod. na parkovišti u kostela
Nebezpečný odpad – léky všeho druhu včetně mastí
– domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny,
louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na
ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd. ) Vše řádně
označené!!!
– zbytky starých barev, obaly od barev
– televizory, ledničky, zářivky
– všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií
a článků
– upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do
30l)
– olejové filtry a další zaolejovaný materiál
– osobní pneumatiky bez disku
Nebude přijat nebezpečný odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.

Sbírka použitého ošacení
Ve dnech 25. 4. 2012 až 4. 5. 2012 se uskuteční na obecním úřadě sbírka použitého ošacení.
Věci se přijímají: Po, St
8–12, 13–17
Út, Čt, Pá
8–12, 13–15
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů nebo krabic, aby se nepoškodily
transportem.
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Společenská rubrika
Významná životní jubilea
V měsíci lednu 2012 oslavily svá životní jubilea paní Marie Barcuchová a pan
Chmelík Rudolf, v měsíci únoru 2012 paní Věra Prajzlerová, v měsíci březnu 2012
paní Helena Doubková a paní Františka Hančová. Jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let.

Nově narození
V měsíci lednu se narodil Ondřej Matuš, Eliška Kvardová a František Klenz. Vítáme nové občánky a přejeme jim i jejich rodičům hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

Úmrtí
V měsíci únoru nás opustil pan Karel Hochman ve věku 63 let. Pozůstalé rodině
projevujeme upřímnou soustrast.

Upozornění pro držitele cestovního pasu
Zápisy dětí provedené v cestovních pasech budou platné do 26. 6. 2012.
Po tomto termínu všechny zápisy dětí v cestovních pasech rodičů automaticky
pozbývají platnosti na základě novely zákona 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a bude pro všechny děti platit povinnost cestovat do zahraničí na
vlastní cestovní doklad.
Bližší informace Vám zodpovíme na tel. č. 481 565 211 nebo osobně na Městském úřadu Jilemnice, správní odbor – cestovní doklady.
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Okénko školy
Pohádkový život ve školce
Více než polovina školního roku je za námi a čeká nás hřejivé jaro a léto. Ráda
bych se ohlédla, co nám přinesla první polovina.
Začátkem školního roku jsme přivítali Rozárku Pšeničkovou, Marečka Johna,
Simonku Telcovou, Barušku Ježkovovu, Péťu Zajíce, Sárinku Divilovou, Elišku Sklenárovou. Dále ještě přivítáme Apolenku Kuželovovu, Štěpánku Machovovu, Mirečka
Vancla a kapacita naší mateřské školky o počtu 25 dětí bude naplněna.
Minule jsem si posteskla, že nemáme dostatek příležitostí navštěvovat divadelní
představení, tento rok, s potěšením píši, že tomu je jinak.
Stále nás navštěvuje divadlo Úsměv, které nám přivezlo do školky pohádku „Krakonošova mlha“ – samotný pán hor, Krakonoš, nás navštívil ve školce a ukázal nám
něco málo co má na práci, dokonce mu děti pomáhaly s jednou popletenou vílou
a vše dobře dopadlo. Uprostřed zimy k nám ještě divadlo Úsměv přivezlo pohádku
„O Budulínkovi“.
Paní Čemusová z Českého Dubu k nám přijela s představením „Muzikantský
rok“, které bylo plné not, nástrojů a krásné hudby. V adventním čase nám přivezla
„Putování za betlémskou hvězdou“, kde nás krásné kulisy, které si paní Čemusová
sama vytváří, vtáhly do dávného příběhu o narození Ježíška. A o masopustu k nám
zavítala s představením „Karneval zvířat“.
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Moc mě potěšilo, že Společenský dům Jilm obnovil divadelní představení i pro
mateřské a základní školy v Jilemnici. Navštívili jsme pohádku „O pračlovíčkovi“,
„O dvou sněhulácích“ a „O klukovi z plakátu“, myslím že všechna tři představení
byla povedená a dětem se moc líbila.
Chtěla bych poděkovat obecnímu úřadu za spolupráci s dopravou dětí do Jilemnice.
Ještě bych se chtěla zmínit o vánoční besídce, která se po delší době konala ve
školce. S dětmi jsme upekli malé vánočky, porovnali židle a mohli jsme přivítat rodiče a nejbližší. Přiznám se že je to pro mě velké napětí, ale děti vždy ukáží, co krásného v nich je a rozveselí a dojmou nás zároveň.
Zakončila bych mé kulturní ohlédnutí karnevalem, který se konal na závěr masopustního období ve školce. Děti si přinesly masky z domova a rázem jsme měli ve
školce víly, princezny, lovce Pampaliniho, králíčka, slona i dinosaura. Všichni společně tančili, zpestřili jsme si karneval hraním „Na sochy“, balónkovým tancem, překážkovou dráhou, „židličkovou“, úkoly u stolečků na závěr čekala děti sladká tečka.
Na počátku jara se už pomalu stává tradicí plavecký kurz v jilemnickém bazénu, novinkou je, že děti jsou rozděleny do dvou skupin podle věku, tím více se jim můžou
věnovat paní instruktorky, hravou formou se tak dětem dostává základ pro budoucí
plavání.
A co nás čeká ? Doufám, že počasí dovolí a budeme moct zase na větší výlet do
hor. Navrátíme se do přírody, poznávat ji a učit se ji chránit.
Chtěla bych se ještě zmínit o zápise do mateřské školky, který se bude konat
16. 5. 2012 od 13 do 15 hod.
Přeji Vám všem radost z prožitých jarních dnů.
Dana Pištorová
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Zprávičky ze školy
Lyžařská sezóna
Letošní zima nám sněhovými podmínkami opravdu přála a tak jsme už tradičně
využili možnosti sjezdování na Jizerce. Přestože se areál Jizerky doslova před našima očima proměnil v snowpark určený pro freestylové lyžování a snowboarding,
měli jsme dost prostoru na pěkné poježdění. Letošní prvňáci byli opravdu šikovní,
takže již během prvního odpoledne byli schopni ovládat své lyže sami. Zkoušeli jsme
si vylepšit techniku jízdy a musím konstatovat, že většina dětí udělala skutečně znatelné pokroky. Kromě toho jsme mohli obdivovat někdy hodně odvážné výkony
snowboarďáků, kteří se neohroženě pouštěli na skoky a krkolomné překážky. Možná,
že si na ně naše děti také časem troufnou, zatím jsme jen zkoušeli přejíždět menší terénní nerovnosti. Velkým přínosem pro děti bylo také pochopení dodržování pravidel bezpečnosti, zejména v místech nad a pod velkými skoky. Lyžování totiž zdaleka
není jen o technice ježdění, ale hlavně o ohleduplnosti. Kromě toho děti musí zvládnout dojít v přeskáčích a s lyžemi na ramenou k vleku, nazout lyže, vyjet sami na
vleku atd. Sezónu jsme ukončili v polovině března závodem ve slalomu.
Ráda bych poděkovala obci, zaměstnancům vleku a provozovatelům snowparku
za ochotu a vstřícnost, díky čemuž si můžeme dopřát radost z tohoto sportu.

Běžky jsou taky lyže
Ve slovníku dětí jsou totiž „lyže“ jednoznačně sjezdovky. Pro běžky tento termín
zásadně nepoužívají – na běžkách se zkrátka nelyžuje, ale běhá. Kvůli velkému množství sněhu jsme využívali hlavně upravený terén pod Jizerkou, kde děti při hodinách
TV zkoušely různé techniky a dovednosti zaměřené hlavně na obratnost a zvládnutí
těchto dlouhých a úzkých prkýnek. Chceme děti motivovat k tomu, že i na běžkách
se dá užít spousty zábavy, i když musíme přece jen trochu „makat“. Na závěr jsme
využili krásných slunečných březnových dnů a vyrazili jsme s dětmi na Horní Mísečky, kde jsme se projeli po tratích, uspořádali jsme si závody a soutěže.

Soutěž
o nejvšestrannějšího lyžaře
Letos jsme tradiční školní závody trochu pozměnili a uskutečnili jsme několik
dílčích závodů, jejichž výsledky jsme
potom sečetli dohromady.
Součástí této soutěže byly závody ve
slalomu, běhu na lyžích a 2 dovednostní
lyžařské soutěže – běh na krátkou trať
soupaž a běh volnou technikou bez hůlek.
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A zde jsou výsledky:

1.
2.
3.
4.
5.

1. a 2. ročník

3. a 4. ročník

Patrik Jindřišek
Iva Kuželová
Barbora Krásová
Josefína Hartigová
Barbora Vávrová

1.
2.
3.
4.
5.

Pavlína Pohořelá
Štěpán Vrána
Tereza Pištorová
Honza Telec
Zoe Kuželová
Jana Matoušková

Střípky z činnosti školní družiny, aneb co bylo, je a bude.
Dne 24. 1. jsme v rámci mezipředmětových vztahů spojili hodiny výtvarné výchovy s družinou a obecním autem se vypravili do Krkonošského muzea ve Vysokém
nad Jizerou, kde proběhla netradiční výuka tohoto předmětu. Nejen, že jsme si prohlídli muzeum, dozvěděli se spoustu informací a zajímavostí, ale i získali inspiraci
na v té době připravovanou módní přehlídku dobových kostýmů. Že se opravdu povedla, se můžete přesvědčit nafotu. Více fotek pak můžete vidět vystavených spolu
s některými kostýmy přímo ve škole.
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15. 3. se konečně uskutečnilo odložené a tolik očekávané „NOCOVÁNÍ VE
ŠKOLE“. Na programu byla neplánovaná vycházka k Pohořelým, kde si Pavlína zapomněla nepostradatelnou výzdobu na diskotéku, batikovánítriček , soutěže a hry.
Celé odpoledne a večer byly prostoupené plněním úkolů v rámci celoročního projektu školní družiny: LES VE ŠKOLE – ŠKOLA V LESE. Svépomocí uvařená večeře měla dokonce dvě možnosti výběru: těstoviny na „sladko“ a těstoviny na
„slano“. Případným zájemcům poskytneme recepty. Stoupencům obou variant podle
přídavků večeře evidentně chutnala. Největším gurmánem mohl být nejspíš pes paní
ředitelky, který dobře věděl, kdy má přijít na návštěvu. Bohužel „páníček“ – tedy
paní ředitelka mu večeři s námi nedovolila a tak nás jen pozdravili, popřáli dobrou
chuť a ztratili se ve tmě. A že tma byla pořádná, přišly na řadu barevné hudby všeho
druhu a diskotéka mohla začít. Zpestřením diskotéky byla pyžamová party a pak už
jen relaxační pohádka na dobrou noc. Pro některé to byla první noc „ve spacáku“
a tak měli trochu problém s usínáním, ti ostřílenější měli zase problém se vstáváním.
Ráno se ze spacáků „vyhrabávali“ možná trochu rozlámaní, ale šťastní školáci.
O vskutku královskou snídani se nám postarala paní Rychtrová a její výborný čokoládový perník – ještě při vzpomínkách se nám „sbíhají sliny“. Děkujeme tímto nejen
jí, ale také panu Telcovi za výborné a krásně zdobené perníčky – odměny pro vítěze
i zúčastněné.
Ze zbytků sýru, který se nevešel na těstoviny si každý upekl mini pizzu. A protože je čas Velikonoc, jak jinak, než ve tvaru vajíčka. Přejeme všem krásné prožití
těchto svátků jara!
A co nás čeká? 18. 4. hrajeme divadlo v Domově důchodců v Jilemnici, na které
pilně nacvičujeme. Divadlo bude proloženo tanečky, které děti nacvičují s paní učitelkou Matouškovou. Takže 18. 4. prosím držte palce!
Kateřina Pšeničková
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AMK Krakonoš Jilemnice v sezoně 2011
AMK Krakonoš Jilemnice má za sebou další sezonu a tak je na čase trochu bilancovat. V roce 2010 dokázali kluboví jezdci získat titul přeborníka republiky v cross
country, vicepřeborníka v soutěžích enduro a vítězit v seriálu MG SPORT UFO KTM
ECC. Sezona 2011 sice nebyla pro tým ověnčena tolika výraznými výsledky, ale rozhodně nebyla neúspěšná!
Kluci se rozhodli pro přestup do vyšších výkonnostních tříd a do kvalitněji obsazených kategorií. Jedná se o logický krok, je třeba dále rozvíjet svůj talent a zvyšovat výkonnost. Lukáš Kučera postoupil z kategorie hobby do přeboru ČR třídy E2.
Současně se soustředil na soutěže enduro. Odjel kompletní seriál a v celkovém hodnocení obsadil čtvrtou příčku. Stejná pozice mu patří i v seriálu MG SPORT UFO
KTM ECC v kategorii licence B. Sice mu tedy necinká na krku žádná medaile, ale
náladu mu jistě pozdvihla pozvánka na kondiční testy do Sportovního centra mládeže v Jiníně, kde se v posledních letech soustředí širší juniorská reprezentace endura.
Lukáš testy zvládl na výbornou, absolvoval kondiční přípravu i přípravu na motocyklu pod dohledem zkušených trenérů a od sezony 2012 startuje v mistrovství republiky a rád by absolvoval alespoň jeden závod mistrovství Evropy. Dalším klubovým
zástupcem, který se dokázal v soutěžích prosadit, byl Honza Nosek. Ten jen těžko hledal přemožitele mezi držiteli licencí C a celkově zaslouženě a jednoznačně zvítězil.
Milan Macháček musel na základě výsledků z předchozí sezony postoupit do
mistrovství ČR, kde si to rozdával s těmi nejlepšími. Bohužel mu sezona vůbec nevyšla a po zbytečných ztrátách skončil celkově sedmnáctý.
V již zmíněném seriálu MG SPORT UFO KTM ECC držel pomyslný prapor jilemnického klubu nejvýše Matěj Hanuš. Ten startoval v kategorii E1 a špičkovými
výkony po celou sezonu se pasoval na korunního prince této třídy. V celkovém hodnocení to dotáhl na druhou příčku. Další medaili v celkovém pořadí, tentokrát za třetí
místo, získal pro Krakonoše Mirek
Škaloud v kategorii licence B. V téže
kategorii byl čtvrtý Lukáš Kučera.
Za zmínku stojí určitě i šestá pozice
Honzy Noska v nejnabitější třídě E2.
Nelze opomenout ani celkově čtvrté
místo mladého Káji Šrytra v kategorii do 65 ccm. Milan Macháček
i v tomto seriálu startoval s největší
elitou mezi licencemi A a obsadil 14.
příčku. V týmové soutěži (hodnotilo
se vždy šest nejlépe umístěných
jezdců) klubu jen těsně unikla medaile a je čtvrtý.
Milan Macháček na závodech v Košťálově
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I v roce 2011 dokázal tým AMK Krakonoš Jilemnice uspořádat závody. Opět
byly dvoudenní a zařazeny do seriálu MG SPORT UFO KTM ECC, který si vydobyl během třech let existence značnou popularitu. Termín jilemnických závodů se
posunul na konec prázdnin a tak o víkendu 27. –28. srpna jste mohli navštívit již třetí
ročník Memoriálu Oldy Nývlta. I tentokrát bylo centrum podniku situováno do
Mříčné. Trať do značné míry kopírovala okruh z minulých let. Počasí si s organizátory pěkně zahrávalo. Nejprve to vypadalo na bahenní lázně, ale v sobotu vysvitlo sluníčko a všechny účastníku provázelo téměř po celý den. Až ke konci odpoledního
závodu se ochladilo a začalo pršet. Bohužel déšť ustal až v ranních nedělních hodinách, takže bláta si užili dosytosti všichni odvážlivci až druhý den. Počasí mělo zásadní vliv na počet startujících. Zatímco v sobotu se na start postavilo 220 jezdců,
v neděli si trouflo „jen“ 86 borců. Celkově vzato, lze jilemnické závody hodnotit
jako povedené.
Závěrem, nikoli však v poslední řadě, klub velice děkuje všem svým partnerům
za podporu v roce 2011 a těší na další spolupráci. Pro více informací o dění v klubu
neváhejte navštívit webové stránky www. amk-krakonos. cz.
Za AMK Krakonoš Tomáš Macháček

14

Novinky v SDH Vítkovice
Zima je skoro za námi a i když byla letos vydatná na sněhovou pokrývku hasiči
nezaháleli doma za pecí a přesto odvedli kus práce. V měsíci březnu jsme uspořádali
pro děti maškarní bál, který opět sklidil spoustu kladných ohlasů. A věřím, soudě
z výrazu dětských tváří že se líbil. Účast byla hojná a díky našim místním sponzorům se podařilo připravit pro děti spoustu krásných cen. Proto bych chtěl Všem tímto
poděkovat a hlavně lidem, kteří se na přípravě podíleli.
Díky obecnímu úřadu se podařilo zakoupit nezbytné náčiní pro naše
malé hasiče, kteří se pomalu začínají
připravovat na jarní kolo celorepublikové hry PLAMEN, která obnáší,
požární útok, štafetu 4 x 60 m a další
úkoly, ale už nyní je na dětech vidět
že se na to moc těší a přejeme jim
spoustu úspěchů.
V uplynulém období se naše
JPO zúčastnila dvou výjezdů na požáry v apartmánech na Horních Mísečkách, kde jsme především
zastávali funkci zálohy HZS Jilemnice. Samozřejmě k jaru patří veliký
úklid a to čeká i nás včetně údržby hasičských zbrojnic a techniky. Rádi Vás všechny
uvidíme na kulturních akcích, které si pro Vás připravujeme, jako je pálení čarodějnic a Vítkovická pouť.
Děkujeme všem , bez kterých bychom nepřipravili tak bohatou tombolu a odměny pro děti:
Bouda Hadovka, Freestylearea. eu – vlek Jizerka, Galvanovna Morkes a Zajíc, Hospoda „U Telců“, Hotel Jasmín, Chata Tereza, Chata Jasná, Chata Nedbalka, Ing. Karbusický – Farma Hucul, Ing. Rudolf Pražan – Braunova chata, Kalenský Lubomír –
Chata Bohemia, Kateřina a Petr Honsovi – Potraviny Burák, J. Klemš – SKI půjčovna, Krása Zdeněk – Horský pension Svatý Hubert, manželé Muchovi, manželé
Trýznovi, Milan Telec – Pizzerie u Kouzelníka, Mládek a Rybář – Rychlé občerstvení Aldrov, Obecní úřad Vítkovice, p. Boleslav Pirkl, p. František Kruml, p. Luba
Hartigová, p. Milan Richter a p. Jana Romanová-Pension č. p. 375, Potraviny Hendrych, Pension Spilka, SKI areál Vurmovka, Štěp Oldřich – Tesařství Štěp, Tauchman
Vladimír – Chata Eliška, Tůmovi – Pension „Na stráni“, Vilém Potůček – Lyžařská
škola Aldrov, Wintersports marketing s. r. o. Janova Hora, Zachař Václav – Stavební
firma Zachař
SDH Vítkovice v Krkonoších
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Příjezd Krakonoše
V sobotu 24. 3. 2012 se ve skiareálu Aldrov uskutečnil za krásného slunečného
počasí tradiční příjezd Krakonoše. O občerstvení a zábavu se postaral Sportovní klub
Jana Haracha. Soutěže se za hojné účasti přihlášených masek konaly až do odpoledních hodin a vše ukončil přejezd přes jezírko.
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Z obecní kroniky
1966
Kulturní osvětová činnost
Na plánu kulturní osvětové činnosti se podílí masové složky NF. OB, VŽ, ČSČK,
Jiskra, ZDŠ, ROH závodu Seby, DV a ČSM.
Společná byla účast na celostátních významných výročích: MDŽ, májové oslavyprůvod v Jilemnici, štafeta přátelství, VŘSR atd. Na veřejných a stranických schůzích
KSČ projednávány závěry usnesení XIII. Sjezdu KSČ. V cyklu I. A uskutečněny jednotlivé přednášky pro širokou veřejnost, rovněž tak i pro SRPŠ.
V rámci ideologické výchovy pracujících konány besedy: Co nového ve světě?
Semilsko v boji za svobodu. Racionální využití půdy ke zvýšení zemědělské výroby.
Výchova ve společnosti a rodině. Beseda s představiteli obce s žáky ZDŠ.
Z oboru zdravotnictví vykonány 4 besedy. Provedeno školení o všenárodní přípravě obyvatelstva CO I. a II. stupně . Prováděl předseda NV s. Novotný.
Další uskutečněné akce. Vztah mezi chlapcem a dívkou – ČSM. O dětské literatuře pro 9. ročník s. Jech. . Výstavka knih v měsíci březnu. Dokončen kurs vaření
a zahájen kurs šití – VŽ. ZDŠ uspořádala vánoční besídku. Uskutečněny zájezdy do
divadla a zájezd dětí do Prahy – ROH a VŽ. Na úseku tělovýchovy, jako každoročně
konány lyžařské závody, přebory s dobrou úrovní. Též odbíjená, letní táborové putování, účast na krajském táboření na Slovensku, kurs plavání v Košťálově, byly akce
TJ v roce 1966, zásluhou s. Kožíška.
Při MNV ustaven pro občanské záležitosti aktiv. Jeho členové: Rampas Josef,
předseda, Kožíšková Libuše, Nosková Hedvika, Šestáková Růžena, členové školské
a kulturní komise, Novotný Jan, Kittler Antonín, Trojanová Anna, členové rady MNV,
Kittlerová Božena předsedkyněVŽ a Jech Josef předseda OB.
Aktiv pro občanské záležitosti koná návštěvy u jubilantů počínaje 70 lety, navštěvuje nemocné, vítá nové občánky a kondoluje s rozloučením při úmrtí. Návštěva u F.
Vocáskové.
V roce 1966 zemřeli: Nechanická Hedvika 10, 2. věk 76 let, pochována na hřbitově Vítkovickém, rozloučení se zesnulou s. Rampas, příčina smrti mrtvice. Klimentová Anna 20. 7., věk 76 let, pohřbena na evangelickém hřbitově v Křížlicích,
rozloučení s. Rampas. Lukšová Hedvika 1. 11., věk 51 let, zhoubná nemoc století, pochována na evang. hřbitově v Křížlicích, rozloučení s. Rampas.
Sňatky uzavřeli: Trojanová Věra – Zajíc Mil. 24. 3., Rychtrová Jana – Kittler Jiří
10. 12., Vrchlabí, Ludmila Novotná – Tomáš Jaromír 30. 12. v Praze.
Narozeni: Kužel Jan 2. 3., Zdvořanová Dagmar 2. 5., Mewald Jiří 17. 1., Nechanická Jana 17. 11.
Vítání malých občánků konalo se 12. 6. – Koláčná Maryna, nar. 4. 9. 1964, Křapková Jaroslava nar. 5. 11. 1964, Kužel Jan, nar. 2. 3. 1966, Kuželová Eva, nar. 29. 11.
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1964, Zdvořanová Dagmar, nar. 2. 5. 1966, Mewald Jiří, nar. 17. 1. 1966, Trojan
Josef, nar. 14. 3. 1965. Vzhledem k menšímu počtu narozených dětí , koná se vítání
v období 2. roků. Bylo to již třetí od jeho zavedení. Každý z vítaných obdržel vkusné
upomínkové věnování a dětskou spořitelní knížku na obnos 50,– Kč.
MLKnihovna uskutečnila nákup knih v hodnotě 925,– Kč. Pracovníkům na
úseku s knihou se nedaří získat větší počet čtenářů. Číslo 37 je nízké a stereotypně
stejné.
Kino MNV splnilo roční finanční plán na 106%, návštěva 5 750 osob. Kino navštěvuje převážně mládež a v době rekreace hosté. Dospělí občané z Vítkovic mají velmi
malý zájem o provoz kina a sedí raději doma u televize. Je to tak i s ostatními kulturními akcemi. V kině je zvýšená návštěva , když se promítají tzv. taháky (Májovky
– Vinetou apod. ) Je nejvýše na čase upravit prostředí kina. Přístup, osvětlení, sedadla, topení a řadu dalších nezbytných opatření, aby budova „jako“ kulturní dům reprezentovala. Kino je jedinou možností, kde se mládež schází.
Celkem v roce 1966 uskutečněno 70 kulturních osvětových akcí , mimo představení kina, které navštívilo 5 103 osoby. Z toho bylo 5 tanečních zábav, s účastí 720
osob. Výstavky 2, účast na nich 205, tělovýchovných akcí 10, při účasti 1 053 osob.
Základní devítiletka měla v roce 1966 107 žáků. Od 6. třídy 63, z toho přespolních
32, učitelů 7. Mateřská škola průměr 17 dětí, družina 18. Docházku ukončilo 18, v 9.
třídě 14, v 8. třídě 4.
Školní stravovna má v průměru 107 žáků, dospělých 13. Odešlo na školu II.
cyklu 5 žáků, do učebního poměru 8, do zemědělství 1, jiný pracovní poměr 4. Počet
dětí má klesající tendenci. Je málo mladých lidí, kteří trvale jsou zde hlášeni. Není
dostatek pracovních příležitostí a nedostatek bydlení. Tím se projevuje i malý počet
dětí v mateřské škole.
Počet obyvatel: trvale hlášených osob bylo 348
Odstěhovali se (odhlásili): Červinka Karel z čp. 2, Červinková Ludmila – do Poniklé 242, Horáček Jaroslav, Horáčková Miloslava, Horáček Josef z čp. 205 do Nové
Vsi 138 – Lázně Bělohrad, Jiřička Jan, Jiřičková A, Jiřička Vladimír z čp. 176 do
Husí Lhoty-okr. Mladá Boleslav, Kolín František, Kolínová A z čp. 307 do Pece pod
Sněžkou 202, Priesol Alfréd z čp. 81 do Olomouce- Balbínova 17, Zdořan Václav,
manželka, dcera, Zelinka J.
Přistěhovali se: Kužel Jiří z Mříčné – Vítkovice 365, Nechanická Miloslava z Jestřabí – Vítkovice 20, Kubát Mil. z Jestřabí – Vítkovice 357 .
Rekreačních podnikových chat je 75 s 1 577 lůžky, soukromých 80 s 320 lůžky.
V podzimu vyhořela na Zlatém Návrší známá stará „ Labská bouda „. I když se dostavily požární sbory z Jilemnice a Vrchlabí, nedalo se mnoho zachránit. Co bylo ze
dřeva a to bylo většina – shořelo. V plánu je výstavba nové „boudy“ o něco výše od
vodopádu, blíž ku prameni Labe. Po celý rok bylo možno pozorovat velký zájem
o oblast Krkonoš a stoupající turistický ruch.
Důchodců bylo 43. Měsíční výplata důchodů 24 700,– Kčs. Sociální výpomoc
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vyplacena v 6. Případech, obnos 2 000 Kč. Televizorů je 54, rozhlasových předplatitelů 106. Osobních aut je 15.
V roce 1966 byly provedeny rozsáhlejší úpravy cen v maloobchodě. V měsíci
říjnu zvýšeny ceny jakostních druhů masa a piva, sníženy ceny sádla, slaniny, cukru,
kávy, kakaa, čokolády, pomerančů a citronů. Zvýšení cen masa se projevilo v restauračním stravování. Zlevněna smetana a mléčné speciální výrobky, rovněž i cukrářské výrobky ze smetany. Významnější zvýšení bylo u průmyslového zboží, světlý
sektorový nábytek, zlevněny ledničky a transistory.
Některé ceny: máslo 1. 10,– Kčs, krájené 8,– Kčs, ztužený tuk ¼ kg 5, 50 Kčs,
tuk se sádlem 5, 50 Kč, sádlo 22,– Kčs 1 kg. Cukr kostka 8,– Kčs, stál 9,– Kčs, cukr
krupice 7, 30 Kčs. Masa: hovězí přední s kostí 17,– Kčs – 1 kg, bez kosti 20,– Kčs,
zadní bez kosti 29,– Kčs, svíčková 40,– Kčs, vepřový bůček 20–26,– Kčs, krkovička,
kotlety 28,– Kčs, řízky 32,– Kčs. Salámy od 15,– Kčs za 1 kg výše podle jakosti.
Rýže 1 kg 4,– Kčs, 5,– a výběr 8,– Kčs, mouka hrubá 3, 80, hladká 3, 20 za 1 kg.
Chléb 5, 20 a 5, 40 Kčs za 1 kg. Zde se prodával delší čas za 5, 40 a na stížnosti občanů, poukazováno, že je s příměsí kmínu, ač kmín vidět nebyl. Mléko 1, 80 za 1 l.,
vejce v letním období 0, 80–1, 10 za 1 kus, v zimním 1, 60. Brambory k uskladnění
od 0, 60–0, 80 Kčs za 1 kg. Ovoce a zelenina pohyblivé ceny. Příkl.: jablka po sklizni
2, 00–3, 00 Kčs za 1 kg, zimní – vánoční cena 6, 00–8, 00 Kčs za 1 kg jakostních
odrůd.

1967
Tak jako již po několik roků, i v tomto roce, počasí se střídalo s velkými výkyvy.
Sníh, který v minulém roce 1966 napadal počátkem listopadu, zůstal ležet i do nového období. Mrazy byly střídavé (od 8o-23o) a s obměnami trvaly nepříjemně vždy
jen nějaký den. Velké rozmary počasí nastaly v jarních měsících. Ku konci března,
kdy již z volných, slunci a větru přístupných ploch sníh zmizel, třetího až pátého
dubna napadl mokrý sníh, hned nato 8. dubna bylo 25o tepla, toto dle pamětí a záznamů bylo před 200 lety. Toto abnormální teplo bylo do 14., kdy se prudce ochladilo s velkým větrem. Po třech dnech 17. 4. slunečno – oteplení na 20o, hned druhý
den chumelení a ráno 19. 4. pěticentimetrová sněhová vrstva na zemi. Nastává střídavě větrno s dešti a 24. 4. opět osmicentimetrová vrstva sněhu. Koncem dubnových
dnů pozvolné zlepšování a opět 4. května na Benecku stráně nad 800m se svítily
sněhovým povlakem. V květnu bylo převážně deštivo, jarní práce v zemědělství nepostupovaly kupředu a to prvořadě u JZD, kde do konce května nebyly ještě zasázeny
brambory. Tyto se dostaly konečně do země 15. června. Deštivé počasí pokračovalo,
několikrát padaly i kroupy. 26. 6. teplo 37o . 15 července přišla bouře, kroupy a průtrž mračen. Přívaly vod poškodily hodně komunikace. Velká škoda byla na 1 km
„zkratce“ ze střední části obce ku „Starému Mlýnu“, kde voda odnesla skoro všechnu
posypovou drť, která byla předtím krátce navezena. Již koncem srpna houfují se vla19

štovky a převážná část jich odlétá1. září. 3. září odlétli i špačci. Srpen i září poměrná
pohoda, 18. 10. první sněhové krupky. JZD sklidilo brambory až začátkem listopadu,
s malým výnosem cca 60q z 1 ha. 10. listopadu déšť se sněhem. Definitivně sníh napadl a zůstal ležet 28. 11. Během prosince sněžilo často, sníh se kupil na cestách a na
střechách chat. Zavěsoval se na stromy a vytvářel scenérii zimních pohádek. Těsně
před vánocemi 23. 12. pršelo, což mělo vliv jen na slehnutí sněhu. Tato změna způsobila v lesích velké kalamitní polomy a znehodnocení tisíce m dřeva, ve starých
i mladých porostech. V blízkém okolí Vítkovic, bylo nejvíce postiženo polesí
„Rezek“ úsek pod silnicí k Jestřabí a nad silnicí.
V zemědělství, u soukromě hospodařících , začíná se projevovat pokles výroby
a dodávky, i když jsou poměrně snižovány dosti těžko se plní. Prostě intensivní obhospodařování, které zde vyžadovalo a vyžaduje více manuální práce, při nedostatku
pracovních sil (opouštěním rodinných příslušníků a jejich odcházením do zaměstnání
v průmyslu), těžších podmínkách než v kraji, nepoutá lidi a přestává „láska k rodné
hroudě“, jak říká staré heslo. Přesto dodávky po snížení byly splněny ve všech ukazatelích. Během roku nastal pro zemědělství ve Vítkovicích další problém. Úpadkové hospodářství v č. p. 41, zemědělec Zdeněk Skalský. Vlastní 8, 70ha zeměd.
půdy. Před rokem projevila se v jeho hospodářství u skotu tbc. V zástavu míval 810 ks skotu. Po likvidaci závady, neměl již snahu dále doplnit původní stav hovězího dobytka a drží 1 krávu. 3 členové rodiny jsou zaměstnáni ve zdejším textilním
podniku Seba a sám majitel doma pracuje na domácí výrobě (fouká sklo). Celou záležitost projednával s majitelem usedlosti člen ONV, předseda NV Benecko s. Adlof,
ve spolupráci s JZD a NV. JZD bylo ochotno převzít pozemky s podmínkou: vstup
do družstva. Závěrem k dořešení nedošlo, situace zůstala na mrtvém bodě a zemědělská výroba ochuzena. Další úbytek pro místní zemědělství byl odchod produkt.
Zemědělce F. Pohořalého z čp. 31. Výměna zemědělské půdy 6, 75 ha, zástav skotu
6-7 ks. Manželka jeho L. Pohořalá pracovala ve službách MNV jako švadlena. Usedlost prodali na inzerát Novotnému Mir. A Antonii, kteří se přistěhovali z Drahobuz
z Litoměřicka, ještě se ženatým synem a provdanou dcerou za Kašpárka Pavla z Užic.
Sami Pohořalých se odstěhovali do Valteřic, kde zakoupili rodinný domek. L. Pohořalá bude pracovat jako samostatná švadlena s odvodem daně 2 000 Kčs za rok pro
MNV. F. Pohořalý bude pracovat v průmyslovém podniku ve Vrchlabí. Noví majitelé
čp. 31 ve Vítkovicích, kteří zemědělskou usedlost koupili na dluh, neskýtají záruky
dobrého hospodaření v zemědělství.
Při sklizni sena, což zde v horách jsou žně, když se obilí neseje, kde je zapotřebí
sušit velké porostové plochy (u JZD), není vždy správný organizačně plánovaný postup prací. Seno se sklízí nekvalitní, většinou vymoklé, rezaté a všeobecný úsudek domorodců „to je seno jezeďácké“ lepší nesmí být. Příčina? Málo pracovních sil atp.,
ale hlavní je organizace. Bývají pěkné soboty, pracuje se málokdy celodenně a v neděli vůbec ne. V zemědělské hlavní sezoně, a tou je zde senoseč, je nutno využívat
každé hodiny, je-li pěkně. 23. -24. listopadu odvezeny ze zdejší farmy krávy (do20

jnice) do Nepolis v počtu 82 a zde bude ponechán jen malý skot. Mimo toho započato s umělým výkrmem telat, zkoušky jsou dobré a odbyt do zahraničí. Při soupisu
hospodářských zvířat byl ku konci roku stav: slepic 346, kohoutů 18, koz 18, ovcí
28, prasat na domácí porážky 7, skotu 58 i se záhumenkám, z toho 26 krav. Záhumenkáři 6 telat, 2 krávy , koní v polesí 6 a v soukromí 1.
K činnosti národního výboru, výstavba v obci. V měsíci lednu projednán tematický plán na další období. Provedeno školení poslanců místního národního výboru
s Hofmanem z ONV. Na nesjízdnost silnic v zimních měsících projevena z řad místních občanů a podnikových rekreací řada stížností. Rozhodnuto svolat zvláštní schůzi
plena NV, na jednání , mimo stěžovatele, přizvat zástupce dopravy ONV s. Zárybnickou, řed. silnic a zástupce ČSAD. Pozvaní se všichni dostavili, i řada zájemců
místních, jen zástupce dopravy ONV neuznala důležitost projednání, nepřijela a neomluvila se. Schůze se konala 28. 3. V živé a otevřené diskusi kriticky poukázáno na
kalamitní situace z minula a že ani této zimy se nic nezlepšilo. Autobusové ranní
spoje do D. Míseček nedojížděly třeba po 4 dny, aniž se jízdní řád upravil. Cestující
často čekali promrzlí zbytečně a museli se vracet domů. Rovněž se často nedojíždělo ku spojům vlakovým. Z časové tísně mnohdy nedojel autobus do Jilemnice na
nádraží a tak muselo se čekat několik hodin na další spoj nebo jít 12 km pěšky. Silnice odbočující před hotelem „Praha“ do horní části obce, nebyla protahována pravidelně tak, že auto s pečivem a chlebem nemohlo nahoru vyjet a konsumenti mnohdy
marně čekali do večerních hodin a dodávka chleba se musela zajistit sháněním koňského potahu se saněmi. Pracovník silnic upozornil, že silnice nebyly v oblasti horské dostatečně vybaveny patřičnou mechanizací, ačkoliv před zimou se v rozhlase
prohlašovalo a v tisku psalo, že silnice jsou na zimu připraveny dobře. Vnitrozemské okresy, kde je oproti horským oblastem minimum sněhu, mechanizaci měly
a v horách se nedostávala. Závěrem jednání schváleno vypracovat rezoluci a poslat
na zodpovědná místa. Po diskusi se zjistilo, že okres (odbor dopravy) neměl o situaci žádný přehled, kontrola se neprováděla. Naopak, podle ověřené zprávy poslance
ONV, měla se vyjádřit vedoucí dopravy ONV ke kritice, že se s trochou sněhu nadělají problémy. Rovněž doporučen a schválen návrh, do příští schůze pozvat poslance Dr. Němce za náš obvod, který se v období po zvolení vůbec neukáže mezi
svými voliči. Stěžováno na špatnou službu spojů (tel. síť) a zdlouhavé odstraňování
závad. Do nekonečna neuskutečňovaná úprava předsálí v kulturním domě, dočkla se
splnění. Dobrovolně přihlásil se s. Jirka Šrámek, předseda VO KSČ a se svým bratrem, poměrně v krátké době, úpravu předsálí vkusně provedli. 8. dubna schváleno
radou NV, aby funkci kronikáře vykonával s. Rampas Josef. Kronika nebyla vůbec
založena. Starší doklady budou souhrnem.
Na komunikacích provedeny úpravy. Cesta Levínkem 200 m, Hamle 80 m, Zákoutí 100 m, Janova Hora 350 m, Peklem 50 m, k Roudnici 250 m. Vše povezeno
štěrkem a jemnější drtí. Na místní komunikace dal ONV 40 000 Kčs mimo rozpočet
NV vázáním na FO ONV. Při inventarizaci ohodnocen majetek NV na 3 mil. 90 tis.
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Státní statek Zbraslav přestal mít zájem o rekreační ubytovnu (bývalý hostinec lidově zvaný Bumbálka), v plénu NV byl návrh zakoupit objekt národním výborem
a zřídit vývařovnu s noclehárnou. Něco podobného je postrádáno a byl by to pro národní výbor dobrý příjem od rekreace. Nakonec nebyl námět realizován. Manželům
Rysovým (vedoucí chaty Zemědělských novin) povolen zakoupit pozemek k postavení chaty v úseku Peklo-Janova Hora. Byla přijata nabídka Krkonošského nár. parku
(KRNAP) o zhotovení rozcestníku s mapou v Horních Mísečkách za 1 500,– Kčs,
dosud nerealizováno. Nedůslednost KRNAPu, která se projevila ve více případech
(nedodání prop. Materiálů a řada jiných problémů). V jarních měsících při sněhové
kalamitě byl v časopise „Dikobraz“ článek jak NV ve Vítkovicích zřídil v Dolních
Mísečkách pro auta parkoviště a že se tam skladuje dřevo. Kritika pro neznalost poměrů oprávněná. Jak však došlo k celé komplikaci? Lesní správa než napadl sníh, připravila dřevo k odvozu a část složila na parkovišti s vědomím, že bude co nejdříve
transportováno. Napadlo hodně sněhu, silniční pluh z vozovky shrnul ku skládce
dřeva, začalo mrznout a kalamitní problém byl k neřešení. Ve zmrzlém sněhu přimrzlé dřevo a nebylo v nastálé situaci možno dřevo odvážet. KRNAP vydal pro návštěvníky a vozidla chráněné oblasti Krkonoš pokyny, aby se předcházelo poškozování
výsadby na pasekách, blokování cest soukromými vozidly. Vjezd vozidla na lesní
cestu má jen ten, kdo má průkaz, který vydá národní výbor nebo KRNAP. NV i lesní
správa s opatřením souhlasí, podotýkají však, že v praxi opatření nejsou uplatňována.
Sbírání hub a všech lesních plodů je dovoleno, jedině vstup podél Krakonošovy
stezky z H. Míseček na Dvoračky, ke Kotelním jámám je zakázán. (Přísně chráněná
rezervace). Nezbytně by měla se zařídit v D. Mísečkách nějaká místnost s občerstvením. Skýtalo by to dobrou službu turistům i finanční zdroj provozovateli.
pokračování
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Co se chystá?
30. 4. 2012

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v 18, 30 hod. začíná lampiónový průvod
pro děti, každé dítě dostane zdarma
buřtík k opečení, po setmění bude
následovat ohňostroj

9. –10. 6. 2012

DĚTSKÝ DEN
pořádá SK Vítkovice na hřišti u školy
ve Vítkovicích. Po oba dva dny se zde
uskuteční DŘEVOSOCHÁNÍ. Všichni
jsou srdečně zváni.

30. 6. –1. 7. 2012

VÍTKOVICKÁ POUŤ
pořádá SDH Vítkovice
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