VÍTKOVICKÝ
ZPRAVODAJ
Číslo 1

Ročník IX

Duben 2015

Zápis z první schůze Zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 7. ledna 2015

1) Schválit prodej pozemku p. č. 1140 o výměře 1197 m2 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších panu Karlu Šiškovi za vyhláškovou cenu 10,– Kč/m2 . Prodej bude uskutečněn
po vykácení stromů na tomto pozemku. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce
od 5. 12. 2014 do 22. 12. 2014. Veškeré náklady s prodejem a převodem bude hradit kupující.
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje prodej pozemku p. č. 1140 o výměře 1197 m2 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších panu Karlu Šiškovi za vyhláškovou cenu 10,– Kč/m2.
Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 5. 12. 2014 do 22. 12.
2014. Veškeré náklady s prodejem a převodem bude hradit kupující. Kupující souhlasí s vytěžením stromů po prodeji a umožní vstup těžební
firmě na pozemek.

2) Schválit změnu usnesení č. 85/14 ze dne 3. 12. 2014 – OZ schvaluje podnájemní
smlouvu na uvedené pozemky mezi obcí Vítkovice a Farmou Hucul na zimní sezónu
2014/2015, a to od 1. 12. 2014 do 30. 4. 2015.
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje změnu usnesení č. 85/14 ze dne 3. 12. 2014 – OZ schvaluje
podnájemní smlouvu na uvedené pozemky mezi obcí Vítkovice a Farmou
Hucul na zimní sezónu 2014/2015, a to od 1. 12. 2014 do 30. 4. 2015.
3) Schválit rozpočet Služeb Vítkovice s. r. o. na rok 2015, viz. příloha
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje rozpočet Služeb Vítkovice s. r. o. na rok 2015, viz. příloha

4) Schválit aktualizovanou Nájemní smlouvu Služeb Vítkovice s. r. o. s obcí v návaznosti na zakladatelskou listinu, viz. příloha
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje aktualizovanou Nájemní smlouvu Služeb Vítkovice
s. r. o. s obcí v návaznosti na zakladatelskou listinu, viz. příloha

5) Schválit žádost p. Kotlabové o pronájem obecních pozemků p. č. 192/1 a 38/1 vše
v k. ú. Vítkovice v Krkonoších, na využití pozemků k pastvě hospodářských zvířat.
OZ bere na vědomí a přesunuje žádost na další zastupitelstvo.
Usnesení: OZ bere na vědomí žádost a přesunuje ji na další zastupitelstvo.
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6) Schválit žádost Farmy Hucul o pronájem obecních pozemků (viz. příloha),
na využití pozemků k pastvě hospodářských zvířat na období 2015–2020 za cenu
500,–Kč/ha. OZ bere žádost na vědomí a přesunuje žádost na další zastupitelstvo.
Usnesení: OZ bere na vědomí žádost a přesunuje ji na další zastupitelstvo.

7) Schválit žádost manželů Johnových o pronájem částí obecních pozemků p. č. 611,
638/1, 635, 647/1, 645, 655, 656/1 vše v k. ú. Vítkovice v Krkonoších, za účelem
vypásání a sušení. OZ bere na vědomí žádost a přesunuje ji na další zastupitelstvo.
Usnesení: OZ bere na vědomí žádost a přesunuje ji na další zastupitelstvo.
8) Schválit záměr prodeje p. p. č. 21/14 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších panu Petru
Stránskému
Pro 0, proti 9, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ neschvaluje záměr prodeje p. p. č. 21/14 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších panu Petru Stránskému

9) Schválit podání žádosti KÚ v Liberci o dotaci na obnovu místních komunikací ve
výši 200 tis. Kč a zároveň vyčlenit prostředky na vlastní podíl žadatele ve výši
450 tis. Kč.
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje podání žádosti KÚ v Liberci o dotaci na obnovu místních
komunikací ve výši 200 tis. Kč a zároveň vyčlenění prostředků na vlastní
podíl žadatele ve výši 450 tis. Kč.
Diskuse: Vypínání el. proudu v obci – starosta bude řešit písemnou připomínkou.
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Zápis z druhé schůze Zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 11. února 2015

1) Schválit žádost p. Kotlabové o pronájem obecních pozemků viz. příloha, na využití pozemků k pastvě hospodářských zvířat na období 2015–2020, za cenu
500,– Kč/ ha/ rok, ostatní podmínky viz. smlouva
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje p. Kotlabové pronájem obecních pozemků (viz. příloha)
k pastvě hospodářských zvířat na období 2015–2020, za cenu 500,–
Kč/ ha/ rok, ostatní podmínky viz. smlouva
2) Schválit zrušení usnesení OZ č. 84/14 ze dne 3. 12. 2014 týkající se nájemní
smlouvy pozemků paní Kotlabové.
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje zrušení usnesení č. 84/14 ze dne 3. 12. 2014

3) Schválit žádost Farmy Hucul o pronájem obecních pozemků (viz. příloha), na využití pozemků k pastvě hospodářských zvířat na období 2015–2019 za cenu
500,– Kč/ha/ rok, ostatní podmínky viz. smlouva
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje Farmě Hucul pronájem obecních pozemků (viz. příloha), k pastvě hospodářských zvířat na období 2015–2019 za cenu
500,– Kč/ha/ rok, ostatní podmínky viz. smlouva

4) Schválit žádost manželů Johnových o pronájem částí obecních pozemků viz. příloha, za účelem vypásání a sušení na období 2015–2019 za cenu 500,– Kč/ ha/ rok,
ostatní podmínky viz. smlouva
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje manželům Johnovým pronájem částí obecních pozemků
viz. příloha, za účelem vypásání a sušení na období 2015–2019 za
cenu 500,– Kč/ ha/ rok, ostatní podmínky viz. smlouva
5) Schválit Hospodaření obce Vítkovice k 31. 12. 2014, viz. příloha
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje hospodaření obce Vítkovice k 31. 12. 2014, viz. příloha
6) Schválit inventarizační zprávu obce Vítkovice za rok 2014
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje inventarizační zprávu obce Vítkovice za rok 2014
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7) Schválit inventarizační zprávu Krkonošské základní a mateřské školy Vítkovice
za rok 2014.
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje inventarizační zprávu Krkonošské základní a mateřské
školy Vítkovice za rok 2014.
8) Schválit záměr prodeje st. p. č. 613/2, p. p. č. 375/19 a 375/14 vše v k. ú. Vítkovice v Krkonoších manželům Stehlíkovým
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje záměr prodeje st. p. č. 613/2, p. p. č. 375/19 a 375/14
vše v k. ú. Vítkovice v Krkonoších manželům Stehlíkovým

9) Schválit žádost SDH o finanční příspěvek na realizaci Dětského maškarního bálu
ve výši 3 000,– Kč.
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje finanční příspěvek SDH na realizaci Dětského maškarního bálu ve výši 3 000,– Kč
10) Schválit změnu rozpočtu č. 1, viz. příloha
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 1

11) Schválit bezplatný převod pozemků od Pozemkového úřadu dle nového Územního plánu Vítkovice schváleného dne 16. 7. 2015 usnesením č. 38/14. Jedná se
o pozemky:
952/1
trvale travní porost
880/1
trvale travní porost
161/7
trvale travní porost
532/6
trvale travní porost
416/3
trvale travní porost
532/5
trvale travní porost
171/1
trvale travní porost
656/3
trvale travní porost
2262/2
trvale travní porost
2848/2
trvale travní porost
vše v k. ú. Vítkovice v Krkonoších
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje převod pozemků trvalý travní porost 952/1, 880/1,
161/7, 532/6, 416/3, 532/5, 171/1, 656/3, 2262/2,a 2848/2 vše v k. ú.
Vítkovice v Krkonoších od Pozemkového úřadu dle nového Územního
plánu Vítkovice schváleného dne 16. 7. 2014 usnesením č. 38/14
Diskuze: Stížnost na roznášení pošty v horních Vítkovicích
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Zápis z třetí schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 11. března 2015

1) Schválit manželům Stehlíkovým prodej st. p. č. 613/2 o výměře 55 m2 za cenu
150,– Kč/m2 a prodej p. p. č. 375/19 o výměře 35 m2 a p. p. č. 375/14 o výměře
209 m2 vše v k. ú. Vítkovice v Krkonoších za vyhláškovou cenu 10,– Kč/m2.
Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce v době od 12. 2. 2015 do 2. 3. 2015.
Veškeré náklady s prodejem a převodem bude hradit kupující.
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje manželům Stehlíkovým prodej st. p. č. 613/2 o výměře
55 m2 za cenu 150,– Kč/m2 a prodej p. p. č. 375/19 o výměře 35 m2
a p. p. č. 375/14 o výměře 209 m2 vše v k. ú. Vítkovice v Krkonoších
za vyhláškovou cenu 10,– Kč/m2. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední
desce v době od 12. 2. 2015 do 2. 3. 2015. Veškeré náklady s prodejem a převodem bude hradit kupující

2) Schválit záměr obce podat žádosti o čerpání dotace z OPŽP, kterou vyřizuje
SFŽP na akci „Zateplení objektu KD“
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 2 (Spilka Z., Navrátilová I. )
Usnesení: schvaluje záměr obce podat žádost o čerpání dotace z OPŽP, kterou
vyřizuje SFŽP na akci „Zateplení objektu KD“

3) Schválit hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce Vítkovice za rok 2014
a jeho rozdělení: návrh – zisk z roku 2014 ponechat na účtu hospodářské činnosti
a použít k rekonstrukci koupelny v ubytovně
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce Vítkovice za
rok 2014 a jeho rozdělení – zisk z roku 2014 ponechat na účtu hospodářské činnosti a použít k rekonstrukci koupelny v ubytovně
4) Schválit hospodářský výsledek Krkonošské základní školy a mateřské školy Vítkovice a jeho rozdělení: návrh – zisk ve výši 192 456,08 Kč převést na účet 432
– nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje hospodářský výsledek Krkonošské základní školy a mateřské školy Vítkovice a jeho rozdělení – zisk ve výši 192 456,08 Kč převést na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let

5) Schválit Pravidla změn rozpisu rozpočtu – zastupitelstvo stanovuje v souladu
s § 102/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
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Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje v souladu s § 102/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a) změny rozpisu rozpočtu (rozpočet v rámci položek)
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce,
v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod,
dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady
penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné
úhrady – do výše 50 000,– Kč
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů
a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné
a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován, tj.
i v případech vyšších výdajů nezávislých na vůli obce (např. vyúčtování spotřeby energií …) Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci
starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).

6) Schválit změnu rozpočtu č. 2, viz příloha
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 2, viz příloha

7) Schválit investice a modernizace ve Službách Vítkovice s. r. o. – výměna serveru odbavovacího systému Axcess
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje investice a modernizace ve Službách Vítkovice s. r. o. –
výměna serveru odbavovacího systému Axcess

8) Schválit pronájem pozemků p. č. 21/1 a 46 k pastvě hospodářských zvířat Farmě
Hucul na rok 2015
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje pronájem pozemků p. č. 21/1 a p. č. 46 vše v k. ú. Vítkovice v Krkonoších k pastvě hospodářských zvířat Farmě Hucul na
rok 2015 za cenu 500,– Kč /ha
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Oznámení obecního úřadu
Kontejnery

V období od 8. 5. 2015 do 10. 5. 2015 budou na OÚ Vítkovice přistaveny kontejnery
na velkoobjemový domovní odpad a šrot.
od 12,30 hod. do 12,40 hod. na OÚ Vítkovice
od 12,50 hod. do 13,00 hod. na parkovišti u kostela
Nebezpečný dopad:
 léky všeho druhu včetně mastí
 domácí kapalné a 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.

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 9. 5. 2015

Stejně jako v loňském roce bude sběr vytříděného bioodpadu v naší obci zajištěn
rozmístěním velkoobjemových kontejnerů, které budou v pravidelných intervalech vyváženy na nejbližší kompostárnu (u hotelu Praha). Komunitní kompostárny kompostují
pouze bioodpad vznikající v obci (zeleň z údržby veřejné zeleně, travních ploch v obci
a zahrad občanů, rostlinné zbytky z domácností občanů). Kompost bude použit jako
kvalitní hnojivo pro údržbu vlastní veřejné zeleně a pro potřeby občanů. V případě zájmu
občanů o kompost, je nutná domluva na OÚ. Odběr je zdarma.
Ve Vítkovicích budou rozmístěny 3 velkoobjemové kontejnery a to: u bytovek,
u kostela a na křižovatce U Dvora.
Žádáme občany, aby nevhazovali do těchto kontejnerů jiný odpad než výše
uvedený bioodpad. Tyto kontejnery nejsou určeny na komunální odpad.

Kompostování ve Vítkovicích
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Společenská rubrika
Významná životní jubilea

V měsíci lednu oslavili svá životní jubilea paní Marie Barcuchová a pan Stanislav Nechanický, v měsíci únoru paní Lidmila Hartigová a paní Alena Trýznová
a v měsíci březnu paní Helena Horká a pan Richtr Josef.
Jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody do dalších let.

V měsíci lednu nás opustila paní Edeltraud Mandziuková.
Pozůstalé rodině projevujeme upřímnou soustrast.

Úmrtí

Zimní inspektor na Aldrově

Zimní inspektor televize NOVA zavítal vůbec poprvé do Krkonoš a to do našeho
skiareálu Aldrov ve Vítkovicích. Přesto, že náš areál nepatří mezi ty největší, konkuruje těm známějším hlavně nízkými cenami.
A jak jsme dopadli?
Aldrov si vysloužil zlatou medaili.
Doufáme, že si letošní lyžování všichni užili a těšíme se na další sezónu.

Studenecká míle 30. května 2015

„Studenecká míle“ je soutěž historických vozidel a motocyklů. Jedná se o pohodovou vyjížďku podkrkonošskými vesničkami, až do krkonošských středisek.
Letos povede trasa i přes Vítkovice, kde na parkovišti u kostela naplánovali pořadatelé odpočinkové místo pro závodníky. Zastávka je plánována v rozmezí mezi 13–15
hodinou. Místní hasiči zajistí zázemí nejen pro ně, ale i pro všechny příznivce historických vozidel a motocyklů. Přijďte se podívat.

9

Zprávičky ze školky
Koncem ledna velká část dětí absolvovala týdenní lyžařskou školu na Aldrově.
Každý den před obědem nás děti s velkým nadšením informovaly o svých pokrocích.
V pátek je čekal poslední den,který byl ve znamení závodů. Abychom je všichni podpořili a dodali odvahy, dorazili jsme s ostatními dětmi a rodiči – a na startu jsme všem
drželi palce. Byli jsme mile překvapeni, jak všichni úspěšně zdolávaly s jistotou slalom
– v cíli za to byly odměněni potleskem a sladkou odměnou.
Chtěla bych ještě jednou poděkovat lyžařské škole za jejich vstřícné chování, trpělivost a elán.
V únoru jsme se vydali společně s panem Bílkem z KRNAPu do jelení obory mezi
Vrchlabím a Lánovem. Už z dáli bylo vidět velké stádo jelenů a laní, jelikož jsme byli
první výprava tuto sezonu, nebylo jisté jestli se odhodlají přijít až k nám k plotu.
Lákali jsme je na mrkev a jablíčka, po několika minutách se odhodlala laň, která nám
dokonce jedla i z ruky, což byl pro děti velký zážitek. Pak přišlo pár dalších laní a jelenů,
ale většina nás pozorovala z povzdálí. Též jsme se posilnili a vydali se nazpátek, část dětí
jela obecním autem do školky. S ostatními dětmi jsem se ještě vydala ke KRNAPu, kde
nám pan Bílek ukázal obyvatele útulku, kteří v něm přes zimu pobývají. Např. mohli jsme
si z úplné blízkosti prohlédnout netopýra, sovu, pohladit morčata a králíčky a dotknout
se ježkových bodlin. Dozvěděli jsme se, že některé školy a školky se přes zimu starají
právě o ježky. Velice nás tento nápad nadchl a domluvili jsme se s panem Bílkem, že
i naše školka by se mohla stát na začátku příští zimy dočasným domovem ježka, který by
se nestihl zazimovat a na jaře bychom ho vypustili zpátky do přírody.
Navštívili jsme truhlárnu pana Štěpa, který nám ukázal stroje a nářadí, které potřebuje ke svému řemeslu. Využil je pak k výrobě věšáčků a dětem je věnoval na památku. Děti si mohly zkusit brusným papírem obrousit lavici, ukázal nám jak pomocí
žehličky můžeme zahladit rýpance ve dřevě.
V únoru vrcholí masopust, který tradičně ukončujeme ve školce karnevalem. Letos
se děti proměnily v kočičku, Sněhovou královnu, Sněhurku, princezny, kuchařku a kuchaře, kuřátko, upíra, piráta, v malého a velkého Spidermana, lovce Pampaliniho, který
nám přinesl ukázat i svůj úlovek – velkého krokodýla. Když jsme se se všemi seznámili,
mohl začít tanec a veselí, letos nás hodně provázely nafukovací balónky a abychom je
pořádně využili, na úplný závěr jsme z nich vyrobili balónkové klauny.
Po Smrtné neděli jsme za halasu řehtaček a říkadel vhodili Morenu na konci vesnice do Jizerky, ale asi se někde zachytila o kámen,protože za pár dnů se k nevíře všech
vrátila zima,strhla se chumelenice, která trvala několik dnů…

Zima se školkou

Zápis do mateřské školy se koná 19. 5. od 13 h do 15.30 h. Potřebné dokumenty si vyzvedněte předem v mateřské škole.
Dana Pištorová
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Popisky?
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Zprávičky ze školy
Zdravá pětka

Jednoho únorového dne přišly děti domů s vysvědčením, na kterém byly odshora
až dolů samé pětky.
Co se stalo?
Vlastně nic, jen do školy přijela lektorka s programem Zdravá pětka, kde číslo 5
znamená 5 jídel denně, 5 porcí ovoce a zeleniny, 5 vitamínů atd. Děti si povídaly
o jídle, které je zdraví prospěšné i o tom, které by měly jíst jenom někdy, dozvěděly
se, v jakém ovoci a zelenině jsou potřebné vitamíny, zkusily si vytvořit barevný veselý talíř ze zeleniny a ochutnaly i méně obvyklé druhy. Většina zeleniny jim chutnala, až se samy divily. Možná by stálo za zamyšlení pro nás všechny, jestli bychom
neměli trochu víc přemýšlet nad tím, co jíme a pijeme a nabídnout sobě i dětem zdravější variantu. Když si pak občas dopřejeme něco nezdravého, určitě se tím nemusíme
trápit, protože naše tělo si s tím lehce poradí. Tady skutečně platí: „Co se v mládí naučíš…“

Lyžařská sezóna je za námi

Letošní zima nám přála, a tak jsme naplno mohli využít dobré podmínky pro běžecké lyžování. Chodili jsme lyžovat při hodinách TV i odpoledne s družinou. Zpočátku jsme využívali hlavně hřiště u školy, kde jsme si vyjeli trasu a ušlapali plácek,
kde děti trénovaly nejrůznější dovednosti – odraz rukama, skluz na lyžích, rovnováhu, přenášení váhy, otočky, jízdu mezi překážkami, sjezd z kopečku atd. Děti se
opravdu snažily, lyžovaly s chutí a hlavně se nebály nějakého toho pádu. Hned
v úvodu sezóny jsme se zúčastnili závodů na Benecku a ve velké konkurenci jsme roz12

hodně neudělali ostudu. Několikrát jsme vyjeli i na tratě nad Aldrov a to už bylo jiné
poježdění, než jen dokola na hřišti. Na technice je ještě co vylepšovat, ale některé
děti už zkoušely i bruslení . Na konci sezóny jsme si udělali závody a výlet z Horních
Míseček přes Rovinka na Janovku. Počasí bylo úžasné, takže jsme si to krásně užili.
Děkujeme zastupitelům obce za ochotu vyvézt nás k tratím obecním autem, bylo to
pro děti příjemné zpestření.
Teď už jsme rádi, že je jaro, ale určitě se budeme těšit na příští lyžařskou sezónu.
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Pozdrav od SDH Vítkovice
Zima se letos nehodlala jen tak vzdát. Snad už se všichni teplého počasí dočkáme. První březnový víkend jsme si letos užili na maškarním bále, kam si opět přišlo přes 50 dětí v maskách pro bohatou tombolu. Za přispění místních podnikatelů
a občanů, byla radost celý bál připravovat. Jsme rádi, že spolupráce i po letech je
perfektní a lidem není lhostejné dění v obci.
Všem mnohokrát děkujeme, za přípravu tomboly!
Altán Aldrov
Farma Hucul s. r. o
Hospoda u Telců – Jan Telec
Chata Fernetka – manželé Hlaváčovi
Chata Jasná
Chata Nedbalka
Chata Tereza
Kateřina a Petr Honsovi – Potraviny Burák
Krakonošova hospoda Jestřabí v Krkonoších
KRNAP – Polesí Rezek–Vítkovice
Marie Kotlabová
Mládek a Rybář – Rychlé občerstvení Aldrov
Obecní úřad Vítkovice
p. Luba Hartigová
Pension Spilka
Penzion 383 – p. Ilona Navrátilová
Penzion Jeřabina
Pila Morávek – Jilemnice
SKI Areal Vurmovka
Solná sauna Víchová nad Jizerou
Tomáš Kinčt
Ubytování pod Čerťákem – Vanclovi
Vilém Potůček – Lyžařská škola mistrů.
Železářství Vondráček Jilemnice

Braunova chata
Freestylearea. eu – Vítkovice
Chata Bohemia – p. Kalenský
Chata Hadovka
Chata Kara – Roudnice
Chata Roudenka
Ing. Jan Šír Rezek
Kolektiv lanové dráhy Aldrov
Krása Zdeněk – Horský pension Svatý Hubert
Lyžařská škola Snowy Aldrov
Milan Telec – Pizzerie u Kouzelníka
MZ–chrom, s. r. o.
p. František Kruml
Pavel Svoboda – Chata Aldrov
Penzion 375
Penzion AA Vítkovice – p. Štěpánová
Penzion Kamarád
Roman Čihák
SKI půjčovna Klemš
Tesařství a truhlářství Oldřich Stěp
Tůmovi ml. – Pension„Na stráni“
Václav Zachař
Železářství Hornig

Nejenom nám hasičům je příjemné se s vámi setkávat při různých kulturních akcích. Blíží se tradiční pálení čarodějnic a jako minulý rok si pro vás hasiči připraví
vatru na hřišti u kostela. Sledujte plakáty a přijďte včas, aby děti nepromeškali hledání pokladu. Nezapomeňte na lampióny a dobrou náladu.
Již druhým rokem společně s malými hasiči spolupracujeme se společností Elektrowin, a pomáháme recyklovat elektro odpad. Pokud se chcete zbavit starých a nepotřebných spotřebičů odvezte je do 17. 5. 2015 do areálu bývalého statku na svozné
místo u garáží.
Poslední sobotu v květnu povede trasa tradičního závodu veteránů „Studenecká
míle“ Vítkovicemi. Na parkovišti u kostela naplánovali pořadatelé odpočinkové místo
pro závodníky, kde hasiči zajistí zázemí nejen pro ně, ale i pro příznivce historických vozů a motocyklů. Přijďte pobejt, čeká nás nezapomenutelný zážitek.
SDH Vítkovice
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Něco z činnosti sportovního klubu Jana Harracha
za poslední měsíce
Sportovní klub nezahálel ani přes zimu. Uspořádali jsme dvě akce, které se určitě vydařily.
První z nich byl sportovní ples, který se uskutečnil na konci ledna a druhý Příjezd Krakonoše na Aldrově 21. března. I když příprava dá spoustu práce a zařizování pro hodně z nás, a nikdy nevíme jaká bude účast a nebo jaké počasí nám příroda
přichystá. Jsme však rádi, když si lidé přijdou zatančit a pobavit se a pro nás je to odměna, že ta veškerá práce nepřijde na zmar. Ples byl krásný a doufáme, že se sejdeme
při takovýchto příležitostech i v dalších letech.
Právě u Příjezdu Krakonoše je hlavní počasí a to nám letos přálo. Přišlo hodně
lidí a bylo i hodně masek, zaregistrovalo se jich kolem 120. Celé odpoledne se lidé
bavili a loučili se se zimou, která nás všechny ještě potrápila začátkem dubna, ale
pro lyžaře to byli krásně zpříjemněné Velikonoce, kdy mohly opět obout lyže a vyrazit na kopec.
Těšíme se, že se sejdeme u dalších akcí, které se chystáme uspořádat v létě a pro
ty kteří si chtějí protáhnout tělo, je tu stále volejbal – každé úterý od 18.00 hod.
Sportovní klub Jana Harracha
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Z obecní kroniky
Na nový rok bylo jasno, ranní mráz –5 °C, v poledne na slunci +7 °C s občasným jedovatým severozápadním větrem. Další dny 2. a 3. Jasné mrazivé počasí, ráno
–4 °C, v poledních hodinách na slunci až +13 °C. 4 ledna ráno –7 °C, polojasno
a změna na mlhavo s narůstáním jinovatky, pokles teploty na 0 °C a pak +5 °C. Ojinění rostlo do pohádkové krásy, měnilo barvy jak křišťál. Na stromech, na drátech
elektr. vedení, anténách, tím vznikly poruchy, byly vysoké námrazy a na mnoha místech byly výpadky el. proudu. Zaměstnanci energ. obvoden měli ve dne v noci co
dělat s odstraňováním závad. 9. ledna bylo mlhavo, mráz –9 °C a při slabém sněžení
začla jinovatka opadávat a 11. 1. při –5 °C ráno, na den +3 °C se pohádkové opojení
nadobro rozpadlo, bylo mlhavo a zamračeno. 12. 1. ráno –4 °C, v 9 hod. +2 °C, v poledne když se slunce svými paprsky rozzářilo bylo +15 °C. 13. 1. ráno jasno, mráz –
9 °C, v poledne –5 °C. Odpoledne poprašek-sněhová krupice. 14. 1. v neděli
polojasno, ráno –4 °C, v poledne 0 °C. 15.–16. 1. podmračeno, ráno –9 °C. 17.–19. 1.
zamračeno, bezvětrno. 20. 1. při –5 °C napadl opravdický sníh na 2 cm. 22.–26. 1.
jasné suché počasí, mrazy –4 až –9 °C. 27. 1. slabé oteplení a sněžení. 29. 1. ráno –
5 °C, celý den sněží, napadlo 15 cm sněhu. 30. 1. oteplení, sníh s deštěm, obleva.
Zkoušení vleku, nešel proud, závada na kabelu. Rovněž stejné počasí 31. 1.
Únor. 1. 2. hustá mlha, mokré sněžení. 2. 2. ráno jasno –8 °C, na slunci v poledne
+15 °C. 4.–5. 2. slunečno. 6. 2. zamračeno –6 °C, narostla mlha, která se doslova
mohla krájet. 7. 2. mlha s deštěm. To jsou ty mlhy, které podle pranostik za 100 dnů
padají dolů ve formě dešťů, jež jsou při zahájení senoseče koncem května a v červnu.
9. 2. zamračeno. 10. 2. padá sníh. 11.–14. 2. při ranních teplotách –4 °C sněžení. Napadlo 50 cm sněhu, což byla první větší dávka za zimní období od prosince. 14. 2.
ochlazení, vyjasnění slunečno. 15. 2. hustá mlha. 16.–19. 2. podmračeno, ráno mrazy
–6 °C, na den oteplení až na 0 °C. 26. 2. se ukázaly již 3 páry špačků, špačci divně
koukali na sníh a během dvou dnů odletěli do kraje, kde sníh nebyl. 21. 2. obleva,
22. 2. připadl nový sníh 15 cm. Mrazy ráno –6 až –10 °C, na den při vyjasnění na
slunci až + 16 °C. Nový sníh na 50 cm. Vlek uveden do chodu montérem chrudimské Transporty. Ten si při řezání kabele šeredně rozřízl ruku. Provedeno zatímní provozování. 25. 2. vlek běží, zájemců dost, nemohou se mnozí nasytit jízdou. 2 ženy
rekreantky z Průmstavu projezdili každá po 100 Kč. Ráno –10 °C slunce, na slunci
+15 °C. 28. 2. večer po 20-té hodině srnčí rodina shání potravu přímo u stavení.
1. 3. ranní mrazy –4 až –8 °C až do 12. 3., pak –3 °C na den při slunečnu +15 °C.
18. 3. do rána napadl sníh i na 19. 3. na Josefa, pak obleva +5 °C a do 26. 3. jasné
počasí se slabými mrazíky, na den při slunečnu +15 °C až 28 °C tepla. 26. 3. znovu
přilétli špačci.
1. dubna ráno mráz –3 °C jasno, odpoledne zataženo. 2. 4. ráno sníh a velká
futeř, vznikaly závěje. 10. 4. ráno oteplení, deštík, hustá mlha a v 15 hod. bouřka. 11.

1973
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a12. 4 sněžení, 13. Až 15. 4. polojasno, na den +5 °C, pak až do 19. 4. sníh, ráno
–3 °C. 21.–22. 4. slabě sněžilo, 23.–29. 4. střídavě polojasno a jasné počasí, teploty
+18–20 °C na slunci. 29. 4. na večer bouřka s deštěm.
Květen na 1. máje krásně, slunečno. Na slunci až +32 °C. 10. 5. ráno –3 °C, šedivina. 17. 5. ráno –1 °C mrazík, na den slunečno +25 °C, pak až do 20. 5. jasné počasí, teploty ranní 0–8 °C a denní 20–25 °C. Vlaštovky se nějak opozdily. Většinou
hnízdí v JZD v kravíně. Přiletěly do chodby národního výboru a začaly lepit na
chodbě hnízdo. Nějak jim to asi nešlo, že se zavíraly domovní dveře, měly i potíž
s materiálem a po několika dnech zanechaly svého úsilí. Do konce měsíce pěkně
teplo 18–28 °C, ojediněle bouřky. 30. 5. přeháňka. Zajímavé je, že přeháňky byly
jen v určitých úsecích. Ku příkladu u školy pršelo, v horní části obce nic. Rovněž tak
i v sousedních obcích.
1.–6. 6. jasné počasí, teploty na den 30–35 °C. V dalších dnech občasné přepršky. V poslední dekádě ráno sklon k ochlazení +3 až 10 °C a na den kolem +16 °C.
24. 6. déšť, do 28. 6. hezky na slunci teplo až +40 °C. 28. 6. k ukončení školního roku,
konal se táborák na hřišti u školy. Byla přeprška s bouřkou, tak část programu se konala ve školní jídelně. 29. 6. silný déšť, na den +18 °C.
1. 7. Nastalo vyjasnění a v 7 hodin ráno bylo na slunci již +30 °C. do 15. 7. střídavé počasí. 16. 7. v noci bouře s prudkým lijavcem. Od 30. 7. do 3. 8. jasno, na
slunci teplota +22 až +30 °C. V noci dálkové brumendo (hřmění). 4. 8. a v následujících dnech pěkně, jasno a teploty až do +39 °C. Slabý déšť 7. 8. a až do 19. 8. vybrané počasí, seno v jednom až ve dvou dnech schlo samo. Teprve 31. 8. deštík, ráno
+9 °C, na den +17–21 °C, mlha.
3. 9. podmračeno, přepršky, teplota +10 °C. 4. 9. polojasno, 5. 9. jasno. Jasné počasí až do 8. 9., denní teploty na slunci od +13 °C do +30 °C až +40 °C, ještě navečer v 7 hodin přes +20 °C. Rána již mlhavá. 8. 9. odlet vlaštovek, když se již po
několik dnů houfovaly. Odlétly podle přísloví. Na Marie narození, vlaštovek už u nás
není. Jasná rána –1 °C až –2 °C, na slunci opět i až +40 °C. 21. 9. zataženo, mlhavo,
teplota +13 °C, podmračeno až do 27. 9. 28.–30. 9. vyšší teploty, na slunci +15 až
+30 °C. 30. 9. do rána pršelo +13 °C.
Říjen. 1.–8. 10. jasno ráno +2 °C až +11 °C, na den +12 °C, na slunci kolem
+30 °C. 12. 10. ráno mrazík, sníh. Listí jde rapidně dolů. 18. 10. slabě sněží +2 °C.
19. 10. ledový vítr, 20. 10. napadl sníh, rozlámané stromy z té zátěže, v 10 hod.
slunce, teplota +20 °C na slunci. 22. 10. husté, mokré sněžení. Od 24. 10. do 5. 11.
jasná rána –2 °C až –9 °C, teploty na den +5 °C až +20 °C. 7. 11. sníh a déšť. 10. 11.
sníh zmizel +4 °C, v dalších dnech poprchávání. Od 13. do 19. 11. občasné sněžení,
sněhu na 20 cm. 20. 11. vítr, futeř, hustá mlha, obleva. 29. 11. sněží – 50–70 cm
sněhu, vysoká zvěř usilovně hledá potravu, jde ku stavením.
Až do 1. 12. občas sněží, mrazy kolem –10 °C. Sníh těžký, dělají se závěje. Srny
v zahradě i ve dne obírají zimostrázové kuličky. 5. 12. sníh padá celý den. 6. 12. déšť.
7. 12. nový sníh. Sněží až do 19. 12., ráno –5 až –15 °C. 14. 12. závěje, shazování sněhu
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ze střech. Pionýři pomáhali u starých důchodců prohazovat cesty ku stavením. 19. 12.
konečně sníh nepadá. 23. 12. obleva. 24. 12. štědrý den –3 °C jasno, na den +6 až
+10 °C. 25. 12. ráno 0 °C, vlek neběhá. 26. 12. mlha, vlek jezdil, nesvítilo světlo. 29.
12. obleva. 31. 12. –3 °C podmračeno, rozloučení se starým rokem, mládež střílení petardami, to již se děje po dva roky, no každý má svůj názor jak se loučit s minulostí.
Z činnosti národního výboru.
Jednotlivé akce zahrnuté ve volebním programu, možno rozdělit do 3 skupin.
Akce již realizované (8), akce stálé nebo realizující (postupně) (14) akce, které nutno
realizovat ještě (4). Ku 30. Výročí osvobození Sov. Armádou, je rozvinutá závazková
kampaň, která stále probíhá. Zatímně je odpracováno 700 hodin zdarma (brigádnicky),
1 500 za úplatu. Akce, které jsou ve volebním programu zahrnuty, představují hodnotu 2.212 tis. Kč Jsou to: komunikace, cesta od Benecka k Rovince, dokončení cesty
k Roudnici, most v Kozích Domkách, oprava kostela, adaptace kulturního domu,
úprava bytovek na starém národním výboru a další různá zařízení. Uskutečněna komunikace s návazností na Benecko přes Levínek a započato s cestou na Roudnici, od
ohybu Rezecké silnice u Dvora. Tento úsek měl být dokončen ještě v roce 1973, ale
včasný příchod zimy, sníh, tomuto dokončení zabránily. Dokončí se v roce 1974. Rovněž tak dopadl i most přes Jizerku do Kozích Domků. Byla uskutečněna úprava poháněcí stanice lyžařského vleku. Při přepravě mechanizačních strojů, válec sjel
s trojelu pod chatou Pergamentkou u čp. 268 a bylo štěstí, že se válec zarazil o javor
u silnice. Stavbu silnice prováděly Památkové Hutě, bylo to 14. 11.
Finanční hospodaření 1973. Příjmy 1.072.900 Kčs, vydání 1.093.264 Kčs. Komunikace Levínek a Roudnice 672.000 Kčs. Práce buldozerem 8.000 Kčs, přechodný
pobyt 59.000 Kčs, lyžařský vlek 41.929 Kčs, domovní daň 12.367 Kčs, zemědělská
5.537 Kčs, ze psů 1.050 Kčs, kino 6.398 Kčs, vybavení nového národního výboru
38.000 Kčs, veřejné osvětlení III. díl 13.000 Kčs, příspěvek na kulturu 5.789 Kčs, na
školství 113.900 Kčs,– čerpáno 124.000 Kčs, sociální 1.000 Kčs, aktiv pro občanské
záležitosti 2.000 Kčs.
Pohyb obyvatel 1973
Hlášeni k trvalému pobytu
Krausová Marie
Brož Josef
Brožová Eva
Brožová Štěpánka
Pfeifer Josef
Pfeifrová Ludmila
Hemrová Renata
Hemr Petr
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narozen(a)
25. 6. 1951
8. 5. 1946
1. 8. 1942
3. 12. 1970
20. 3. 1905
25. 2. 1903
8. 10. 1961
10. 1. 1967

z

Jihlavy
Prahy
Prahy
Křížlic
Křížlic
Křížlic
Křížlic

do
Vítkovic 18
Vítkovic 150
Vítkovic 150
Vítkovic 150
Vítkovic 354
Vítkovic 354
Vítkovic 150
Vítkovic 150

Odhlášeni (odstěhovali se)
Kynčl Zdeněk
2. 2. 1950
Krausová–Kynčlová
25. 6. 1951
Pirkl Boleslav
28. 9. 1947
Škáva Vladimír
28. 2. 1956
Chlumský Jiří
4. 12. 1944
Chlumská Drahomíra
13. 10. 1946
Hamanová Iva
10. 5. 1952
Hamanová Iva
6. 9. 1973
Šimůnek Beno
28. 5. 1954
Zajíc Milan
18. 4. 1948
Zajícová Anna
29. 6. 1948
Zajíc Petr
25. 5. 1969
Zajícová Stanislava
24. 9. 1970

z Vítkovic 18 do Lindavy u Čes. Lípy
z Vítkovic 18 do Lindavy u Čes. Lípy
z Vítkovic 345 do Předměřic n. L.
z Vítkovic 357 do Turnova 1611
z Vítkovic 355 do Jilemnice 120
z Vítkovic 355 do Jilemnice 120
z Vítkovic 348 do Jablonce nad Jiz
z Vítkovic 348 do Jablonce nad Jiz.
z Vítkovic 240 do Jilemnice
z Vítkovic 132 do Jilemnice
z Vítkovic 132 do Jilemnice
z Vítkovic 132 do Jilemnice
z Vítkovic 132 do Jilemnice

Zemřeli:
Havlas Antonín, 7. 2. 1944, Vítkovice 226, číšník, hotel Skála, náhlá smrt, krvácení
do mozku, kremace Semily, rozloučený s. Novotný
Vacková Marie, 2. 11. 1897, Levínek 58, vdova, akutní infarkt, kremace Semily, rozsloučení s. Rampas
Pochopová Jos. 7. 11. 1877, Vítkovice 236, vdova, stáří, pohřeb církevní do hrobu H.
Štěpanice, rozloučení s. Rampas J.

Narozeni:
Vancl Michal 6. 1. 1973 Vítkovice 12, matka Blanka, dodatečně provdání za
Kvardu, tím i změna jména děcka Vancl Michal – Kvarda Michal
Telec Václav 18. 2. 1973 Vítkovice 49, matka Marie, otec Václav
Nývltová Šárka 19. 4. 1973 Vítkovice 25, matka Olga, otec ing. Nývlt Vlad.
Hamanová Iva 6. 9. 1973 Vítkovice 348, matka Iva
Hochman Karel 27. 8. 1973 Vítkovice, matka Jana, otec Karel
Uzavřené sňatky:
Prchalová Iva 10. 5. 1952 Vítkovice 348, provdáním Hamanová, odst. Do Jablonce n. J.
Pirkl Boleslav 28. 9. 1947 Vítkovice 345, přiženil se do Předměřic
Doubková Iva 28. 2. 1951 Vítkovice 282, za Mil. Hnika, Hniková
Vanclová Blanka 11. 10. 1958 Vítkovice 12, provdána za Kvardu – Kvardová
Šimůnek Beno 28. 5. 1954 Vítkovice 240, přiženil se do Jilemnice
Krausová Marie 25. 6. 1951 Vítkovice 18, provdána za Kynčla Zd. – Kynčlová
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30. 4. 2015
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Pořádá SDH Vítkovice
na hřišti u kostela

27. 6.–28. 6. 2015
DĚtSký DEN
A VÍtkOVICkÁ POuť
Pořádá Sk Jana Harracha Vítkovice
na hřišti u školy

Programy akcí budou upřesněny na plakátech.
Vydavatel: Obecní úřad Vítkovice v Krkonoších
Adresa: Vítkovice 243
IČO: 276260
Periodicita vydávání: třikrát za rok
Evidenční číslo per. tisku přidělené MK: MK ČR E 17732
Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků
a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem.
Tisk: Gentiana Jilemnice
Náklad: 300 ks
Uzávěrka příštího čísla je 20. srpna 2015.

