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Dobrý den,
vážení spoluobčané a návštěvníci naši malé Krkonošské obce Vítkovice, dovolte mě,
abych Vás krátce informoval o dění v naši obci.
Zimní sezona 2010–2011 nám utekla jako voda a máme zde opět nejhezčí roční
období a to jaro. Právě ukončená zimní sezona nebyla co se týká počasí vůbec špatná.
Užili jsme si třeskuté mrazy, ale i sluníčka bylo docela dost, jen trochu chyběl přírodní sníh.
S návštěvností našeho skiareálu to bylo o něco horší. Myslím si, že se částečně
projevila státem zmiňovaná finanční krize, kdy ubylo vícedenních návštěvníků naší
obce. Čím dál víc se využívají takzvané prodloužené víkendy. Slabší návštěvnost se
samozřejmě projevila i na tržbách v areálu. Proti loňské sezoně se tržby snížily
o 14,5 %. Tato ztráta se promítne do hospodaření obce a služeb.
V dubnu se nám podařilo poslední splátkou zaplatit úvěr na lanovou dráhu. Za
7 let jsme splatili úvěr ve výši 38 miliónu korun. Tím nám odpadla jedna z velkých
zátěží obce, ale vyhráno nemáme. I nadále musíme platit finanční leasingy na doplňující zařízení na provoz areálu, proto nebude letošní rok z hlediska financí nic
jednoduchého.
Milan Rychtr, starosta

BULLETIN
Vítkovice v Krkonoších 2011–2012
Pro nadcházející zimní sezonu 2011–2012 opět připravujeme
bulletin – ceník. Pokud by někdo z ubytovatelů měl zájem
umístit v bulletinu reklamu, ozvěte se prosím do 30. 6. 2011 na
tel. : 481 582 730 nebo e-mail: obec@vitkovicevkrk. cz.
Ceník:
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Základní cena ¼ strany
2 500,-Kč
½ strany
5 000,-Kč
1 strana
10 000,-Kč
2 strany
15 000,-Kč
(ceny jsou uvedeny včetně DPH)

Zápis z první schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 12. ledna 2011 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 15 hodin
1) Záměr prodeje p. p. č. 656/5 o výměře 100 m2, 909/2 o výměře 72 m2, 951/5
o výměře 64 m2, 953/3 o výměře 165 m2. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene na právo chůze a jízdy přes pozemky p. č. 656/1, 950/1, 951/1,
951/2, 951/3 a st. p. č. 155 dle geometrického plánu č. 893-127/2010. Dále uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění Potrubního přivaděče vody
o průměru 1200 mm do MVE a umístění kabelové Přípojky vyvedení výkonu
MVE přes pozemky p. č. 948/2, 950/1, 950/2, 951/1, 951/2, 951/3, 953/1, 2966/2
a st. p. č. 155 dle geometrického plánu Č. 906-127/2010 a vše v k. ú. Vítkovice
v Krkonoších.
Usnesení 1/11: OZ souhlasí se záměrem prodeje p. p. č. 656/5 o výměře 100
m2, 909/2 o výměře 72 m2, 951/5 o výměře 64 m2, 953/3 o výměře 165 m2 v k. ú. Vítkovice v Krk. Souhlasí se žádostí uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na právo chůze
a jízdy přes pozemky p. č. 656/1, 950/1, 951/1, 951/2, 951/3
a st. p. č. 155 dle geometrického plánu č. 893-127/2010. Dále
souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene
umístění potrubního přivaděče vody o průměru 1200 mm do
MVE a umístění kabelové přípojky vyvedení výkonu MVE přes
pozemky p. č. 948/2, 950/1, 950/2, 951/1, 951/2, 951/3, 953/1,
2966/2 a st. p. č. 155 dle geometrického plánu Č. 906127/2010 a vše v k. ú. Vítkovice v Krkonoších.
Usnesení 2/11: OZ nesouhlasí s platebními podmínkami za výše uvedené pozemky a navrhuje úhradu celé částky jednorázově a to při podpisu smlouvy.

Zápis z druhé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 9. února 2011 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 15 hodin
1) Žádost Ing. Hany Uhlířové v zastoupení investora o souhlas s napojením objektu
čp. 30 na obecní splaškovou kanalizaci.
Usnesení 3/11: OZ souhlasí se žádostí Ing. Hany Uhlířové v zastoupení investora o napojení objektu čp. 30 na obecní splaškovou kanalizaci.
2) Žádost firmy HYDRO ENERGY POWER s. r. o. o odkoupení p. p. č. 656/5,
909/2, 951/5, 953/3 v k. ú. Vítkovice v Krk. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední
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desce od 13. 1. 2011 do 28. 1. 2011. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na právo chůze a jízdy dle geometrického plánu č. 893-127/2010
a 911-10/2011 přes pozemky p. č. 656/1, 950/1, 951/1, 951/2 951/3 a st. p. č. 155
v k. ú. Vítkovice v Krkonoších. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene na umístění potrubního přivaděče vody a umístění zemní kabelové přípojky vyvedení výkonu MVE dle geometrického plánu č. 906-127/2010 přes pozemky p. č. 948/2, 950/1, 950/2, 951/1, 951/2, 951/3, 953/1, 2966/2 a st. p. č. 155
v k. ú. Vítkovice v Krk. Cena a platba za výše zmíněné pozemky a věcná břemena ve výši 200 000,– Kč bude uhrazena jednorázově při podpisu kupní
smlouvy.
Usnesení 4/11: OZ schvaluje prodej pozemků p. p. č. 656/5, 909/2, 951/5,
953/3 v k. ú. Vítkovice v Krk. OZ schvaluje žádost o uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene na právo chůze a jízdy
dle geometrického plánu č. 893-127/2010 přes pozemky
p. č. 656/1, 950/1, 951/1, 951/2, 951/3 a st. p. č. 155 v k. ú. Vítkovice v Krk. OZ schvaluje žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění potrubního přivaděče vody
a umístění zemní kabelové přípojky vyvedení výkonu MVE dle
geometrického plánu č. 906-127/2010 přes pozemky
p. č. 948/2, 950/1, 950/2, 951/1, 951/2, 951/3, 953/1, 2966/2
a st. p. č. 155 v k. ú. Vítkovice v Krk. OZ schválilo, že cena
a platba za výše zmíněné pozemky a věcná břemena ve výši
200 000,– Kč bude uhrazena jednorázově při podpisu kupní
smlouvy, dále kupující uhradí daň z převodu nemovitosti a veškeré ostatní poplatky spojené s tímto převodem.
3) Záměr prodeje p. p. č. 710/3 o výměře 394m2, p. p. č. 905/1 o výměře 44 m2
a p. p. č. 910/2 o výměře 780 m2 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších.
Usnesení 5/11: OZ souhlasí se záměrem prodeje p. p. č. 710/3, p. p. č. 905/1
a 910/2.
4) Vzít na vědomí hospodaření obce k 31. 12. 2010.
Usnesení 6/11: OZ bere na vědomí hospodaření obce k 31. 12. 2010.
5) Schválit změnu rozpočtu č. 1.
Usnesení 7/11: OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 1.
6) Schválit inventarizaci obce, SDH, školy a osvětové besedy k 31. 12. 2010.
Usnesení 8/11: OZ schvaluje inventarizaci obce, SDH, školy a osvětové
besedy k 31. 12. 2010.
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7) Záměr prodeje p. p. č. 1127/9 o rozloze 209 m2 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších
Usnesení 9/11: OZ souhlasí se záměrem prodeje p. p. č. 1127/9 v k. ú. Vítkovice v Krk.
8) Odsouhlasit výběrové řízení pro zakázku malého rozsahu „TDI při realizaci
stavby Obecní ČOV Vítkovice“ s rozesláním 3 vybraným uchazečům.
Pověřit starostu zajištěním výběru – stavební dozor na stavbu „Obecní ČOV Vítkovice v Krkonoších“.
Zvolit 3-člennou komisi pro otevírání obálek a pro vyhodnocení výběru. Návrh
komise: Milan Rychtr, Ilona Navrátilová, Miroslav Vancl.
Usnesení 10/11: OZ souhlasí s výběrovým řízením pro zakázku malého rozsahu
„TDI při realizaci stavby Obecní ČOV Vítkovice“.
Pověřuje starostu zajištěním výběru – stavební dozor na
stavbu „Obecní ČOV Vítkovice v Krkonoších“.
OZ zvolilo komisi – pana Milana Rychtra, paní Ilonu Navrátilovou a pana Miroslava Vancla, pro otevírání obálek a pro
vyhodnocení výběru.
9) Žádost o finanční příspěvek na realizaci Maškarního bálu nejen pro děti, který se
bude konat dne 27. 2. 2011 ve 14 hod. v kulturním domě ve Vítkovicích v Krkonoších. Návrh: výše 3 000,– Kč.
Usnesení 11/11: OZ schvaluje příspěvek pro SDH na Maškarní bál ve výši
3 000,– Kč.
10) 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.
Usnesení 12/11: OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu
komunikací v obci Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru regionálního rozvoje a evropských projektů a vyčlenění
finančních prostředků na vlastní podíl.

Zápis z mimořádné schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 22. února 2011 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 17 hodin
1) Zastupitelstvu obce byl předložen dopis – prohlášení pana Zdeňka Spilky, kterým se dotazuje na některé podrobnosti týkající se hospodaření Služeb Vítkovice s. r. o. – viz. příloha.
Usnesení 13/11: OZ vzalo na vědomí dopis od p. Zdeňka Spilky.
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Po projednání 1. bodu byl program doplněn o následují rozhodnutí:
Rozhodnutí jediného společníka spol. Služby Vítkovice s. r. o. při výkonu působnosti valné hromady společnosti.
1)
Obec Vítkovice tímto odvolává z funkce jednatele společnosti pana
Zdeňka Spilku, nar. dne 22. 3. 1980, RČ 800322/3437, bytem Vítkovice
318.
2)
Obec Vítkovice tímto jmenuje do funkce jednatelky společnosti paní
Ing. Zdeňku Krčmářovou, nar. dne 1. 11. 1944, RČ 446101/041, bytem
Vítkovice 204.

Zápis z třetí schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 9. března 2011 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 15 hodin
1) Odprodej pozemků p. p. č. 710/3 o výměře 394 m2, p. p. č. 905/1 o výměře 44 m2
a p. p. č. 910/2 o výměře 780 m2 v k. ú. Vítkovice v Krk. bratrům Macháčkovým
za vyhláškovou cenu 10,– Kč/m2. Vyvěšeno na úřední desce od 10. 2. 2011 do
25. 2. 2011.
Usnesení 14/11: OZ schvaluje prodej pozemků p . p. č. 710/3 o výměře 394 m2,
p. p. č. 905/1 o výměře 44 m2 a p. p. č. 910/2 o výměře 780 m2
v k. ú. Vítkovice v Krk. bratrům Macháčkovým za vyhláškovou
cenu 10,– Kč/m2. Náklady spojené s převodem nemovitosti
hradí kupující.
2) Odprodej pozemku p. p. č. 1127/9 o výměře 209 m2 v k. ú. Vítkovice v Krk. majitelům bytových jednotek č. p. 378 a 379 za vyhláškovou cenu 10,– Kč/m2. Vyvěšeno na úřední desce od 10. 2. 2011 do 25. 2. 2011.
Usnesení 15/11: OZ schvaluje prodej pozemku p. p. č. 1127/9 o výměře 209 m2
v k. ú. Vítkovice v Krkonoších majitelům bytových jednotek
č. p. 378 379 za vyhláškovou cenu 10,– Kč/m2. Náklady s převodem hradí kupující.
3) Záměr prodeje pozemku p. p. č. 148/2.
Usnesení 16/11: OZ souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. p. č. 148/2.
4) Výpověď Jindřicha Hanče z nájmu nebytových prostor v budově MŠ, Vítkovice
č. p. 380. Předpokládané datum ukončení činnosti je 31. 3. 2011.
Usnesení 17/11: OZ vzalo na vědomí výpověď p. Jindřicha Hanče z nájmu nebytových prostor v budově MŠ, Vítkovice č. p. 380 s datem
ukončení činnosti k 31. 3. 2011 a pověřila kontrolní komisi
a pana Zdeňka Spilku obhlédnutím provozu a stanovením případné odkupní ceny inventáře.
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5) Jednací řád Obecního zastupitelstva.
Usnesení 18/11: OZ schválilo Jednací řád Obecního zastupitelstva.
6) Výběrové řízení TDI – ČOV Vítkovice, komise vyhodnotila nabídky na technický dozor na stavbu ČOV Vítkovice v Krkonoších – vybrána nabídka č. 1,
firma Sting- Ing. Hana Uhlířová ve výši 258 142,- Kč bez DPH.
Usnesení 19/11: OZ souhlasí s vyhodnocením výběru zvolené komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „TDI – Obecní ČOV
Vítkovice“. Vybrána byla nabídka č. 1 , podaná firmou STING
– Ing. H. Uhlířová, ve výši 258 142,- Kč bez DPH.
7) Schválit hospodářský výsledek vedlejší činnosti Obce Vítkovice za rok 2010
a jeho rozdělení: návrh - zisk z roku 2010 převést a zapojit do rozpočtového hospodaření obce.
Usnesení 20/11: OZ schvaluje hospodářský výsledek vedlejší činnosti Obce Vítkovice za rok 2010 a jeho rozdělení: zisk z roku 2010 bude
převeden a zapojen do rozpočtového hospodaření obce.
8) Žádost Krkonošské základní školy a mateřské školy Vítkovice o schválení hospodářského výsledku a jeho rozdělení za rok 2010 – návrh: ztrátu z roku 2010
ve výši 92 103,23 Kč převést na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
z minulých let.
Usnesení 21/11: OZ schvaluje hospodářský výsledek Krkonošské základní
školy a mateřské školy Vítkovice za rok 2010 a jeho rozdělení:
ztráta z roku 2010 ve výši 92 103,23 Kč bude převedena na
účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.
9) Žádost Autoklubu Krakonoš Jilemnice o finanční příspěvek. Návrh 5 000,– Kč
s tím, ze ve smlouvě bude uvedeno, kde bude reklama umístěna.
Usnesení 22/11: OZ schválilo finanční příspěvek pro Autoklub Krakonoš Jilemnice ve výši 5 000,– Kč s tím, že ve smlouvě bude uvedeno,
kde bude reklama umístěna.
10) Žádost PEGR Teamu o finanční příspěvek.
Usnesení 23/11: OZ neschválilo finanční příspěvek pro PEGR Team.
11) Žádost o úvěr – na základě informace o výhodné úrokové sazbě ČMZRB k poskytovaným úvěrům z RRF zastupitelstvo pověřuje starostu podáním žádosti
o úvěr na stavbu obecní ČOV ve výši 12 mil. Kč.
Usnesení 24/11: OZ pověřuje starostu obce podáním žádosti o úvěr na stavbu
obecní ČOV ve výši 12 mil. Kč u ČMZRB.
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Zápis ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 6. dubna 2011 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 17 hodin
1) 1) Odprodej pozemku p. p. č. 148/2 o výměře 1574 m2 v k. ú. Vítkovice v Krk.
paní Michaele Erlebachové za cenu 200,– Kč/m2. Vyvěšeno na úřední desce od
10. 3. 2011 do 25. 3. 2011.
Usnesení 25/11: OZ souhlasí s prodejem pozemku p. p. č. 148/2 za cenu 200,Kč/m2 paní Michaele Erlebachové. Veškeré náklady spojené
s prodejem a převodem bude hradit kupující.
2) „Hospoda v údolíčku“ – ukončení činnosti a převzetí pronajatých prostor od pana
Jindřicha Hanče.
Usnesení 26/11: OZ vzalo na vědomí ukončení činnosti „Hospůdky v údolíčku“, 7. 4. 2011 proběhne převzetí klíčů a sepsání předávacího protokolu.
3) Schválit změnu rozpočtu č. 2.
Usnesení 27/11: OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 2.
4) Odvolání pana Zdeňka Spilky z funkce jednatele Služeb Vítkovice s. r. o.
Usnesení 28/11: OZ schvaluje odvolání jednatele Služeb Vítkovice s. r. o. pana
Zdeňka Spilky.
5) Zvolení nového jednatele Služeb Vítkovice s. r. o. – návrh paní Ing. Zdeňka
Krčmářová.
Usnesení 29/11: OZ schvaluje zvolení nového jednatele Služeb Vítkovice
s. r. o. paní Ing. Zdeňky Krčmářové.
6) Odvolání předsedy finančního výboru paní Ing. Zdeňky Krčmářové z důvodu
jejího zvolení do funkce jednatele Služeb Vítkovice s. r. o.
Usnesení 30/11: OZ schvaluje odvolání předsedy finanční komise paní
Ing. Zdeňky Krčmářové z důvodu jejího zvolení do funkce
jednatele Služeb Vítkovice s. r. o.
7) Zvolení nového předsedy finančního výboru – návrh Leoš Matuš, nový člen –
návrh Jana Macháčková.
Usnesení 31/11: OZ schvaluje zvolení nového předsedy finančního výboru
pana Leoše Matuše a nového člena finančního výboru p. Janu
Macháčkovou.
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8) Neschválení vzdání se předkupního práva jako práva věcného k pozemku
p. p. č. 192/21 – trvalý travní porost o výměře 1793 m2, zapsaném na LV č. 759,
vedeném v k. ú. Vítkovice v Krk. majitelů p. Lukáše Moravce a Mgr. Martina Votruby a Mgr. Lindy Votrubové.
Usnesení 32/11: OZ neschvaluje vzdání se předkupního práva jako práva věcného k pozemku p. p. č. 192/21 – trvalý travní porost o výměře
1793 m2, zapsaném na LV č. 759, vedeném v k. ú. Vítkovice
v Krk. majitelů p. Lukáše Moravce a Mgr. Martina Votruby
a Mgr. Lindy Votrubové, a doporučuje osobní účast majitelů
na příštím zasedání OZ.
9) Schválení plánu činnosti finančního výboru pro rok 2011.
Usnesení 33/11: OZ schvaluje plán činnosti finančního výboru pro rok 2011.
10) Schválení plánu činnosti kontrolního výboru pro rok 2011.
Usnesení 34/11: OZ schvaluje plán činnosti kontrolního výboru pro rok 2011.

Zápis z mimořádné schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 11. dubna 2011 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 17 hodin
1) Schválení Smlouvy o finančním leasingu na nákladní automobil MERCEDES
BENZ UNIMOG U400 s právem koupě (opcí) předmětu leasingu u firmy UNILEASING a. s. Klatovy.
Usnesení 35/11: OZ schválilo Smlouvu o finančním leasingu nákladního automobilu MERCEDES BENZ UNIMOG U400 s právem koupě
(opcí) předmětu leasingu u firmy UNILEASING a. s. Klatovy.
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Oznámení obecního úřadu
Kontejnery
V období od 29. 4. 2011 do 1. 5. 2011 budou u OÚ Vítkovice přistaveny kontejnery na velkoobjemový domovní odpad a šrot.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 30. 4. 2011.
od 12.30 do 12.40 u OÚ Vítkovice
od 12.50 do 13.00 na parkovišti u kostela

Čištění komínů
Od 1. 1. 2011 vstoupilo v platnost nové nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách
požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Zde uvádíme
kontakt na kominickou firmu – Pavel Šabata, Martinice v Krk. – kompletní komický
servis, tel. 724 205 001. Firma poskytuje své služby v pracovních dnech, ale i o víkendech.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
V měsíci prosinci 2010 oslavily svá životní jubilea paní Marie Mejsnarová a paní
Mária Nechanická, v měsíci únoru paní Věra Prajzlerová a paní Hana Hejlová, v měsíci březnu 2011 paní Helena Doubková, paní Františka Hančová a paní Jarmila Malá.
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody do dalších let.

Úmrtí
V měsíci březnu 2011 nás opustila paní Anna Hanušová ve věku 80 let, v měsíci
dubnu 2011 paní Zdeňka Zelinková ve věku 91 let a paní Zdeňka Holubová ve věku
nedožitých 53 let. Pozůstalým rodinám projevujeme upřímnou soustrast.
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Okénko školy
Lyže a škola ve Vítkovicích
K základní škole ve Vítkovicích už roky patří neodmyslitelně lyžování. Už děti
ve školce asi tuší co je čeká v první třídě v zimě. Nebude to jen stavění sněhuláků
a bobování ale jízda na „dablových prkénkách“ jak se lyžím říkalo za dávných časů.
Dříve byl problém na jasanových lyžích se udržet. Dnes nám však moderní vybavení dovoluje učit děti již v předškolním věku prvním obloučkům na lyžích.
Pro toho kdo už kopec sjede to nevypadá že je to těžké. Naši prvnáci však každý
rok zápasí s něčím, co je pro ně nové a první lyžování jim dá pěkně zabrat. Náš oblíbený „školní“ svah Jizerka působí na začínající lyžaře jako sníh na Afričana. Prostě respekt je velký.
Dětem vždy říkám: „Když se bojíš, nekoukej dolů“. Asi tušíte co řeknou? „Ale
když zavřu oči nic nevidím.“ A tak oči zůstávají otevřené, vystrašené a koukají na
špičky lyží aby se nezkřížili. Kdo sjede kopec Jizerka má vyhráno a už se nemusí báti.
Letošním prvňákům se podařilo všem zdolat nástrahy svahu. Na konci února
nám to dokázali na školních závodech ve slalomu. Závody se konaly za krásného
slunného počasí. Každý závodník si zasloužil pochvalu. V těžkém a rychlém slalomu
nebyl ani jeden pád a tudíž vyhrál každý kdo dojel.
Šárka Záhrobská by řekla: „Není důležité zúčastnit se, ale vyhrát.“ Nebo to řekl
její otec, vážně už nevím.
Pro učitele, rodiče je myslím nejdůležitější aby měli děti radost z pohybu a dokázaly plně využít volný čas co možná nejkvalitněji.
Výsledky školních závodů ve slalomu:
1. a 2. ročník:

1.
2.
3.

Telec Jan
Kuželová Zoe
Hartigová Josefína

3. a 4. ročník

1.
2.
3.

Vrána Jan
Sklenárová Marie
Valešová Klára

Moc bychom chtěli poděkovat obci Vítkovice a obsluze vleků za vstřícný přístup.
Musíme si uvědomit že děti z města takové možnosti nemají a každé lyžovaní je stojí
nemalé, nejen finanční prostředky.
Zapomněl bych napsat že lyžování není jenom sjezdové ale i běžecké. To už
nemá u dětí tak velkou oblibu pro její fyzickou i technickou náročnost. Přesto jsme
se účastnili závodů na Benecku kde děti bojovaly jako lvi a dokončily v polovině
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startovního pole. Nebylo se za co stydět. Pořádali jsme školní závody v běžeckém lyžování na louce nad Aldrovem. Děti říkaly: „To byla dřina.“ A kdo vyhrál?
1. a 2. ročník:

1.
2.
3.

Vrána Štěpán
Telec Jan
Kuželová Zoe

3. a 4. ročník

1.
2.
3.

Valešová Klára
Vrána Jan
Pohořelá Pavlína

Letošní zima se myslím povedla. Nyní se však budeme těšit až se ohřejeme na
sluníčku a už nám nebudou mrznout ruce. A v prosinci znova na sněhu.
Mgr. Luboš Toman

Zprávičky ze školy
Hurá, je tu jaro! I když jsme si zimy opravdu užívali, všichni jsme rádi, že už je
sníh pryč
a venku se to začíná zelenat. A abychom to měli veselejší i ve škole, pustili jsme se
do výroby jarních dekorací – v kroužku keramiky vyrábíme velikonoční stojánky na
vajíčka a mističky na jarní osení, při hodinách pracovních činností jsme si vyrobili
velikonoční výzdobu, tradičně zdobíme vyfouknutá vajíčka a pleteme pomlázky.
Také pokračujeme v celoročním projektu „ Vesmír“, kde se děti dozvídají spoustu
zajímavých informací o Slunci, Měsíci, planetách, ale také kosmonautech. Zkoušeli
jsme si některé dovednosti, které by kosmonauti měli zvládnout, testovali jsme své
smysly, jako sluch, zrak apod. , malovali jsme souhvězdí, raketu i vesmírný výzkumný stroj. A to nejlepší nás čeká nakonec. V květnu se s dětmi 3. a 4. třídy vydáme do hvězdárny v Hradci Králové. Už se moc těšíme!
V květnu čeká čtvrťáky dopravní hřiště v Košťálově a určitě si opět uděláme
i jízdu zručnosti u nás na hřišti
Na závěr bych ještě ráda zmínila některé naše plány na poslední týdny před letními prázdninami. Samozřejmě už přemýšlíme nad výletem. Letos máme v plánu
navštívit expozici pohádkových bytostí ve Starých Hradech a snad vyjde i procházka
po Českém ráji. Na samý závěr školního roku se vydáme někam na hory a rádi bychom zopakovali spaní ve škole s táborákem a možná i stezkou odvahy. Poslední den
před vysvědčením strávíme už tradičně zábavným dopolednem společně s dětmi
z mateřské školy. Program bude v tomto případě hlavně v rukou třeťáků a čtvrťáků.
Ale to už trochu předbíháme. Teď je tu to krásné jaro, tak si ho pojďme užívat plnými
doušky.
Jana Matoušková
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Projekt – peníze EU do škol
Také naše škola se zapojila do důležitého projektu ministerstva školství. Podali
jsme žádost o poskytnutí dotace z fondu evropské unie v programu Peníze EU do
škol – investice do rozvoje vzdělávání. K naší radosti se podařilo získat pro Krkonošskou základní školu Vítkovice celkem 319 566,- Kč. Tato dotace bude škole poskytnuta ve dvou účelových splátkách. Cílem aktivity je zkvalitnění a inovace výuky
prostřednictvím ICT (informačních technologií), a to jak pro žáky, tak pro pedagogické pracovníky. Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů úzce souvisejících se zvyšováním
kvality výuky pomocí digitálních technologií. Celá dotace ICT je určena na zakoupení interaktivních tabulí, počítačů, vzdělávání ped. pracovníků a na další související nezbytné náklady v dané oblasti. Pro úspěch celého projektu budou učitelé
povinni vytvářet sady vzdělávacích materiálů pro tři tematické okruhy - Člověk a jeho
svět: český jazyk, matematika a přírodověda. Průběžně budeme tyto materiály ověřovat přímo ve výuce a vše digitálně dokladovat. Pro nás také bude velmi důležitou
povinností zpracování pravidelných monitorovacích zpráv o průběhu celého projektu. Vše tedy bude ze strany řídícího orgánu přísně sledované a kontrolované, protože jde o finance z Evropských fondů. Tento náš projekt bude končit až 31. 8. 2013.
Všem učitelům chci popřát pevné nervy, protože nás společně čeká opravdu hodně
práce při tvorbě a ověřování nových vzdělávacích materiálů.
Hartmanová Zuzana, ředitelka ZŠ a MŠ Vítkovice

Zápis do Mateřské školy Vítkovice
Zápis do Mateřské školy Vítkovice se uskuteční ve čtvrtek 5. 5. 2011 v budově
Mateřské školy v době od 13:00 do 15:00 hodin.
Zápis se týká všech dětí, které dovrší ve školním roce 2011/2012 tří let a mají zájem
mateřskou školu navštěvovat. Tiskopisy potřebné k zápisu si včas vyzvedněte v MŠ,
nebo ZŠ Vítkovice.
Hartmanová Zuzana, ředitelka ZŠ a MŠ Vítkovice

Nabídka – poskytování služeb
Jídelna Krkonošské základní školy Vítkovice nabízí možnost odběru obědů ze
školní jídelny pro cizí strávníky. Obědy lze odebírat do svých jídlonosičů osobně
v 11:30 hod. , nebo po dohodě je rozváží OÚ Vítkovice ve stejném čase.
Důchodci mají rozvoz zdarma, ostatní cizí strávníci 5,– Kč (1 cesta/dovoz). Cena
jednoho oběda činí 50,- Kč ( polévka, hlavní jídlo, ovoce nebo moučník ). Zájemci
se mohou o další potřebné informace obrátit na vedoucí školní jídelny, paní Hanu
Rychtrovou na tel. čísle 481 582 733, nebo osobně ve školní jídelně od 7:30 do 14:00
hodin.
Rychtrová Hana, vedoucí školní jídelny
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Novinky v SDH
Konečně je tu jaro… Sice je zima pro naši obec důležitá, ale myslím si, že většina z nás se konečně ráda ohřeje. I přes to nemůžu na zimu zapomenout, protože chci
poděkovat. Komu? Především dětem a jejich rodičům. 27. února se již po páté konal
Maškarní bál a děti nás nezklamaly. S Hankou Vávrovou jsme nakupovaly tombolu
a říkaly si, kolik asi přijde dětí, abychom nekoupily málo hraček a odměn do soutěží.
A přiznám se, že 67 dětí nás opravdu mile překvapilo. Takový počet je pro všechny,
kdo se podílí na přípravách, jako jednička ve škole. Lepší odměnu, než radost
a úsměvy dětí si ani nemůžeme přát. Nejtěžší úkol ovšem připadl na moderátora celého odpoledne, protože musel vybrat pouze tři nejhezčí masky, a přitom by si cenu
zasloužily všechny děti. Nesmím ani zapomenout poděkovat za dary od různých podnikatelů, ale i „obyčejných“ lidí. Oslovili jsme letos i podnikatele, kteří zde mají
pouze chalupy a překvapila nás jejich vstřícnost i výše darů. Chtěla bych tu poděkovat svému manželovi, který několik týdnů chodí „škemrat“ o peníze. Momentálně připravujeme společně se Sportovním klubem Jana Harracha pálení čarodějnic a Dětský
den. Proto sledujte vývěsky, kde se dozvíte víc. V letošním a příštím roce čeká sbor
mnoho novinek a spousta práce, ale to vše se dozvíte až na podzim… Veselé velikonoce…
Martina Vanclová
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Autoklub Krakonoš
Autoklub Krakonoš Jilemnice má přeborníka republiky!
Autoklub Krakonoš Jilemnice má za sebou již druhou sezonu se svým týmem na
tratích endura, cross country a motokrosu. A nutno říct, že sezona to byla velmi
úspěšná! Ale dříve než začneme vyjmenovávat medaile, pojďme se podívat na celý
rok 2010 pěkně od začátku.
Prvořadým úkolem bylo opět sehnat finanční prostředky pro zabezpečení celé sezony. Sice oproti předcházejícímu roku trochu ubylo jak sponzorů, tak i prostředků,
ale nakonec se podařilo sezonu zastřešit.
Rozhodli jsme se rozšířit naše řady zejména o závodníky dětských kategorií.
K týmu se tedy přidali Tadeáš Danihelka ze Štěpanic a bratranci Šrytrovi. Plnohodnotným členem se stal další Štěpaničák Michal Kava. Jinak se na složení týmu nic nezměnilo, jen přibyly zkušenosti a zvýšilo se očekávání špičkových výkonů a výsledků.
Na republikovém poli byli nositeli výsledků zejména Milan Macháček a Mirek
Škaloud. Oba se účastnili Přeboru ČR a oba pravidelně okupovali příčky nejvyšší.
Milan v disciplíně enduro vybojoval v konečném účtování celkové stříbro a postup
do Mistrovství ČR. Mirek řádil jako černá ruka v disciplíně cross country a v celkovém pořadí nedal nikomu šanci – stal se přeborníkem republiky!
Velmi úspěšní jsme byli i v tomto regionu. Zejména v „našem“ seriálu MG
SPORT UFO KTM ECC. Zde jezdci s Krakonošem na prsou opanovali kategorii E1.
Celkovým vítězem se stal Honza Nosek, druhý Milan Kottek a čtvrtý Lukáš Kučera.
Dokonce se těmto borcům podařilo v neděli v Bozkově a v sobotu v domácí Jilemnici obsadit všechna místa na stupních! Škoda technických potíží motocyklu Matěje
Hanuše. Když Matěj závodil, vždy zatápěl vedoucím jezdcům. V kategorii silnějších
motocyklů E2 se na celkové stupně vítězů prosadil Adam Erlebach, který až v posledním závodě ve Sklenařicích přišel o konečné prvenství a skončil druhý.
Kategorie Licence B byla sólem pro Mirka Škalouda, který svou vyrovnaností ve
sběru pohárů s luxusem vodil celkové pořadí až do samého konce sezony. V dětské
kategorii do 65ccm srdnatě bojoval Kája Šrytr. Až kolize hned po startu poslední rozjížďky ho odsunula ze stupňů vítězů na čtvrté místo. Tadeáš Danihelka se bohužel zranil při tréninku a tak z nadějných výkonů ze začátku sezony nakonec sešlo.
V neoficiální soutěži týmů patří Autoklubu Krakonoš stříbrná pozice.
Samostatnou kapitolou pro náš klub bylo konání druhého ročníku Memoriálu
Oldy Nývlta. Opět se jednalo o dvoudenní cross country zařazené do seriálu MG
SPORT UFO KTM ECC. Tentokrát se závodilo o víkendu 18.–19. září. Při stavbě
trati jsme vycházeli z poznatků získaných během prvního ročníku a trať se hodně
podobala. Vzhledem k osevním plánům zemědělců jsme museli vyřešit problém
s umístěním depa, které nakonec s celým centrem závodu našlo své místo ve Mříčné.
Závody vyšly na jedničku, počasí se umoudřilo, sluníčko hřálo všechny účastníky
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a diváky svými paprsky a jezdci se
předháněli v předvádění nejlepších výkonů. Zbývá jen dodat, že
se již těšíme a pilně připravujeme
třetí ročník, který se uskuteční
o posledním prázdninovém víkendu 27.–28. srpna.
V tuto chvíli je již sezona
2011 v plném proudu a zatím to
vypadá velmi nadějně. Nechci to
zakřiknout, ale police a vitríny našich borců se již začínají plnit poháry s letošními daty.
Tak nám držte palce a přijďte
podpořit jezdce v červeném! Na
webu www.amk-krakonos.cz nejdete mimo aktuálních informací
z klubu také kalendář závodů
a soutěží.
Tomáš Macháček

Milan Macháček pózuje s pohárem u své Husqvarny.

Sportovní klub Jana Harracha
V uplynulém čtvrtletí jsme uspořádali několik akcí zde ve Vítkovicích. První
byla vánoční zábava, kam přišla spousta místních a přespolních. Zábava se vydařila
a určitě se bude konat i v letošním roce.
Další byl sportovní bál, kde i přes bohatou tombolu lidí nepřišlo mnoho a z místních lidí to bylo opravdu minimum.
Na konci března jsme se postarali o pohoštění a zábavu na lanovce Aldrov při příjezdu Krakonoše. Pekly se krkonošské sejkory o které byl velký zájem. I když nám
počasí opět moc nepřálo, i tak se zúčastnilo přes 100 přihlášených masek. Soutěže se
konaly až do odpoledních hodin a vše ukončil přejezd přes jezírko kde těchto odvážlivců bylo opravdu spousta.
Dále bychom Vás chtěli pozvat na další akce, které připravujeme na léto a jedna
z nich bude 4.–5. června a to každoroční dětský den se spoustou soutěží a her a tento
víkend nas navštíví dřevosochaři, kteří se budou snažit nás seznámit a zaujmout tímto
uměním a ukázat jaké krásné věci se dají vytvořit z kusu dřeva. Těšíme se na další
setkání.
Sportovní klub
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Z obecní kroniky
1963
Místní národní výbor má v současné době přes 20 km cest a silnic k údržbě ve
velmi špatném stavu a dva starší údržbáře na veškerou práci, což znamená jen nutné
opravovat a tak stále dokola. Materiál se také s potížemi shání. Byl zrušen Vítkovický okrsek VB. Hotel Praha byl vyjmut z horské přirážky. Výstavba polyt. dílny dokončena brigádně. V kině se ujal promítání údržbář ze Seby s. Hartig za Vlast. Rypla,
který tuto funkci zodpovědně nekonal. Bylo přikročeno k adaptaci čp. 350 (poštovní
úřad). Uskutečněna hromadná přesvědčovací akce v získávání mládeže do zemědělství. Úspěchy však byli minimální. Příděly uhlí pro domácnost 17 q byly v mnoha případech nedostačující, hlavně u starých lidí, kde se v zimě muselo topit celý den, nebo
kde byly děti. Za tím účelem povoleny pro nár. výbory určené reservy, z které bylo
možno potřebným uhlí zvýšit. Krkonošský nár. park vydal zákaz vjezdu mot. vozidel do chráněné oblasti. Mimořádné povolení může vydat nár. výbor ve zvláštních případech. V akci „Z“ postaven mostek přes Jizerku u st. myslivny. Služby obyvatelům.
Hodně se plánovalo a mluvilo o zřízení služeb, holičství a řada jiných, nebylo však
důslednosti a věc se neprosazovala a tak zůstaly jen 2 švadleny. Památkově je chráněný kostel Petra a Pavla z r. 1699. Původně to byla kaple přestavěná 1698–1699
hrabětem Bonaventurem Harrachem a řezbářská socha Jana Nepomuckého u rekr.
chaty Pergamentky. Požární nádrž není dokončena. Okresní stav. podnik neplní dodavatelské úkoly. Měli zadáno pokrytí střechy školy, v podzimu dali na vědomí, že
to neudělají. Na zkratce poraženy 2 lípy, stínili chalupu a 4 jasany u polyt. dílny. Pro
údržbáře a běžnou přepravu zakoupen motorrobot. Údržbář Škoda je často nemocen.
Mezinárodní závody motocyklů-šestidenní, budou mít trasu přes Vítkovický katastr.
V měsíci přátelství vypravena hvězdicová štafeta a stuha předána v Hrabačově. Hodnocení brigádnických hodin. Rampas 916, Pohořelý-Pirkl 915, Vondřička 913 a 899,
Zelinka 866. 17. 11. konala se oslava VRSŘ v kult. domě s projevem př. školské
a kult. komise a následoval pěvecký koncert Krkonošských učitelů s velmi hodnotným programem, který zaplněný sál přijal s nadšením. Zemědělství. Národní výbor
má stále problémy s členem JZD – Kobrem, který nezodpovědně plní úkoly na pracovišti a narušuje pracovní morálku. Pracovní J. = 14 Kč. Pro odvoz sena, nemá ZVP
dostatečnou kapacitu v odvozu a ti, kteří seno usuší jsou roztrpčeni, když pak třeba
zmokne a je znehodnoceno. Byla provedena prověrka půdy. Rozoráno 21,75 ha družstevních luk, 6,24 ha převzato na pastviny a 22,42 ha nebylo dosud umístěno (půda
bez majitele). K zalesnění doporučeno 19,81 ha. Na 1,67 ha navrženo vysázet košíkářskou vrbu. V plnění zem. produktů, je hlavně maso. Při pasení je průměrný denní
přírůstek ½ kg. Zdejší farma na dodávku 134 623 l mléka, nesplnila 3 500 l. V soukromí jsou 3 neplniči.
pokračování
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Projekt Chytří horalé
Obyvatelé hor museli vždycky vyvinout velké úsilí, aby překonali obtíže náročného terénu a klimatických podmínek, a hodně o něm přemýšlet. To je inspirace pro
název vzdělávacího projektu Chytří horalé, kterým se uvádí mladé občanské sdružení
Janovka, sídlící na Janově Hoře ve Vítkovicích „Sdružení jsme založili v prosinci
2009. Zatím je nás dvanáct,“ říká Inka Karbusická, organizátorka projektu. „Usilujeme o trvale udržitelný rozvoj území. Začali jsme pomýšlet na obnovu alejí, údržbu
starých stezek, chtěli spolupracovat se sochařem Michalem Gabrielem. Pak se k tomu
přidaly výukové akce – spíš na témata, která se vážou k zemědělství; ne k činnosti
farmy Hucul, jejíž zázemí využíváme, ale k souvisejícím hodnotám a k rozvoji regionu – ekologie, kulturní akce pro děti i dospělé, koncerty, divadla, kurzy kresby. Sídlem sdružení je Jírova bouda na Janově Hoře čp. 91 a dalším cílem je zprovoznit tuto
poněkud rozpadlou chalupu pro práci sdružení. První větší akcí byl kulturní doprovod křtin hříbat, které sdružení Janovka zajišťovalo spolu s jilemnickou místní akční
skupinou Přiďte pobejt. Následoval krajinářský program Zídkohraní o stavbě a funkci
suchých zídek – poprvé ve spolupráci se Správou KRNAP, podruhé již samostatně,“
uzavírá Inka Karbusická stručnou charakteristiku činnosti Janovky.
A co v rámci projektu Chytří horalé nabízí?
16. dubna začíná průvodcovský kurz (druhý běh 12. listopadu 2011). Je určen pro
budoucí průvodce v oblasti KRNAP, zejména z řad místních obyvatel a podnikatelů,
kteří by rádi lépe poznali zdejší přírodu i historii a důvěryhodné prameny informací
o nich. Témata: ochrana přírody, ukázka flóry a fauny Krkonoš, vhodné způsoby hospodaření, život starých Krkonoš, jejich tradice nebo typické krajinné prvky. Cílem
kurzu je mj. zlepšit vnímání venkovské krajiny a účastníci by měli zapojit další lidi
z regionu do diskuse o krajině dříve, než bude zastavěna či jinak znehodnocena.
Dva kurzy přirozeného ježdění na koni (7.–8. května a 24.–25. září) by měly pomoci těm, kteří se zabývají agroturistikou, osvojit si nové poznatky o chování koní
a nové metodě jejich výcviku a využít je k zajištění bezpečnější jízdy na koni. Jízda
na koni přispívá k zvýšení atraktivnosti nabídky regionu, zejména v mezisezoně. Nenásilná metoda výcviku koní, při níž se přistupuje ke koni z pozice společníka, ne
z nadřízené pozice predátora, která u koní vyvolává pocit strachu, stresu a ohrožení,
zlepší welfare zvířat.
Instruktorský kurz pro všechny, kdo pořádají dětské tábory, proběhne 20.–22.
května. Měl by pomoci zvýšit úroveň péče o účastníky táborů, profesionalizovat akce
pro děti a rozšířit nabídku dětských pobytů i v době mezisezony, tj. o kratších prázdninách či víkendech. Náplní kurzu je zvládnutí první pomoci, psychologie v kostce
pro potřeby práce v kolektivu, bezpečnost pohybu dětí, příprava programu tábora,
bezpečnost při práci s dětmi, přednáška o Krkonošském národním parku a funkci
ekologického zemědělství v této oblasti, informace o hygienických a dalších předpisech a povinných evidencích, možnosti integrace dětí s lehčím tělesným či psychic18

kým handicapem do kolektivu dětí zdravých v oblasti venkovské turistiky a dětských
táborů s jízdou na koni v horské oblasti.
Praktický kopytářský kurz, naplánovaný na 22.–23. října, je určen těm, kteří
chtějí nabízet svým hostům vyjížďky na koních. Nová metoda úpravy kopyt strouháním, bez okování, zajistí zvířatům lepší podmínky.
Z dalšího letošního programu sdružení Janovka na Janově Hoře můžeme jmenovat Velikonoce se zdobením kraslic (22.–25. dubna), jarní a letní kurzy kresby, křtiny hříbat doprovázené koncerty a dalším programem (4. června), seminář
o zemědělské bioprodukci, Hubertovu jízdu (8. října), výstavu soch Michala Gabriela anebo další kurz stavby suchých zídek.
Projekt Chytří horalé je podpořen z prostředků Evropské unie prostřednictvím
Místní akční skupiny Přiďte pobejt. Více informací o kurzech a o další nabídce sdružení naleznete na internetové adrese www.janovka.cz.
Jiří Bašta
(článek je převzatý z časopisu Krkonoše)

JANOVKA o. s.
Vás zve na akce, které pořádá v roce 2011
16. 4.
22.–25. 4.
27.–29. 5.
10.–12. 6.
7.–8. 5.
20.–22. 5.
4. 6.
24.–28. 8.
17.–18. 9.
24.–25. 9.
22.–23. 10.
12. 11.

průvodcovský kurs
velikonoce zdobení kraslic, pletení z pedigu
jarní kurs kresby s Miladou Gabrielovou
rodinné konstelace
kurs přirozené komunikace s koňmi
instruktorský kurs pro vedoucí táborů
křtiny hříbat – koncert Trabant – procházka po farmě –
koncert Žofie Dařbujánové
letní kurs kresby s Miladou Gabrielovou
kurs stavby suchých zídek
kurs přirozené komunikace s koňmi
kopytářský kurs
průvodcovský kurs

VÝSTAVA SOCH MICHALA GABRIELA NA JANOVĚ HOŘE
Ke každé akci bude včas na stránkách občanského sdružení uveřejněna
pozvánka s bližšími informacemi.

www. janovka. cz
Zájemci se mohou hlásit na Emailové adrese: inka.karbusicka@seznam.cz,
informace také na tel. 603 487 319.
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Z činnosti Jilemnicka – svazku obcí v roce 2010
Tak jako v loňské roce i letos bychom Vás rádi informovali o tom, co společného
se podařilo zástupcům obcí uskutečnit na území mikroregionu Jilemnicko, které čítá
21 členských obcí. Jilemnicko – svazek obcí zaznamenal v roce 2010 významný nárůst v počtu realizovaných projektů a v získané dotační podpoře. Již od začátku ledna
byla nastartována práce na dvou projektech zaměřených na řešení likvidace bioodpadu, které získaly příslib finanční podpory z Libereckého kraje na konci roku 2009.
V rámci tohoto tématu měla být připravena variantní studie všech možných způsobů
likvidace zelené hmoty na Jilemnicku a následně vybrána nejefektivnější varianta pro
daný region. Na tuto činnost byla získána podpora z Grantového fondu Libereckého
kraje, z programu č. 23 – Podpora nakládání s odpady. Vzhledem k vyšší ceně zpracování variantní studie byla činnost rozdělena do dvou etap. V první etapě byla zrealizována pouze analýza potenciálu a návrh možných variant. V druhé etapě pak bylo
provedeno zpracování odborného posudku nezbytného pro předložení žádosti do Operačního programu životní prostředí, a to na základě vybraného způsobu zpracování
bioodpadu dle variantní studie. Tento posudek získal finanční podporu z rozpočtu Libereckého kraje. Celkem bylo na tuto aktivitu profinancováno 160 270,– Kč. Realizace obou projektů navázala na nedokončený záměr vybudování tří centrálních
kompostáren na Jilemnicku v roce 2005. Z důvodu zastaralosti původní odborné studie bylo nutné s přihlédnutím k aktuálním možnostem obcí připravit nový záměr, který
bude přijatelný z hlediska počátečních investic i následného financování provozu.
V první polovině roku probíhala také realizace dalšího projektu podpořeného
tentokrát z prostředků Programu rozvoje venkova ze Státního intervenčního fondu
prostřednictvím Místní akční skupiny „Přiďte pobejt! o. s.“. Projekt byl zaměřen na
vypracování znaleckého posudku, tzv. pasportu na všechny drobné památky v mikroregionu. První polovina roku byla věnována terénním a archivním pracím. Samotný pasport byl zpracováván soudním znalcem na základě poptávkového řízení.
Celý soupis byl dokončen zhruba v měsíci září a obsahuje více než 300 drobných
památek z 21 obcí. Součástí soupisu je posouzení stávajícího stavu, návrh na opravy
a vyčíslení hodnoty památky. Na základě tohoto soupisu je možné v případě zájmu
památky pojistit a zařadit do majetku obcí. Navazující aktivitou na tuto činnost bylo
vydání odborné publikace včetně obrazové dokumentace, která přehledným způsobem představuje všechny dotčené památky odborné i laické veřejnosti. Nákladem
400 ks byly vydány barevné vázané publikace, které jsou rozmístěny po obcích, školách, knihovnách, muzeích nebo informačních centrech. O vydané publikace byl
velký zájem a není vyloučena možnost dotisku. Realizace celé akce představovala
výdaj 467 960,– Kč a trvala od ledna 2010 do prosince 2010.
S roční odmlkou získal Jilemnicko – svazek obcí opět možnost realizovat projekty drobných oprav a úprav ve vybraných členských obcích. Po sedmiletém cyklu
se podařilo v roce 2010 uspokojit v rámci dotace z Programu obnovy venkova Libe20

reckého kraje všechny členské obce mikroregionu. Projekt a projektová žádost doznal v rámci víceletého vývoje v tomto roce změny. Opustil se název „Přiďte pobejt!“ a do projektu byla zařazena i manažerská práce. Liberecký kraj podpořil
z Grantového fondu tedy již akci pod novým názvem „Rozvoj a obnova mikroregionu Jilemnicko“ a přidělil dotaci ve výši 70% na celkový rozpočet 275 420,– Kč.
Projekt samotný byl zaměřen na akce související s údržbou a opravou obecního majetku, opravou drobných stavebních památek ve venkovské části regionu, vybudování orientačního značení a vybudování venkovní odpočinkové zóny v obci. Projekt byl zahájen
v měsíci květnu a jeho realizace byla ukončena na konci listopadu. Na řízení celého projektu byla uzavřena smlouva s externím subjektem, který vykonával funkci manažera projektu. V rámci projektu byly realizovány čtyři dílčí části v jednotlivých obcích. První
subprojekt byl realizován v obci Benecko, kde proběhla v místní části Dolní Štěpanice
oprava staré kapličky. Opravu realizovalo Středisko služeb Benecko a celkové náklady na
opravu činili 64 000,– Kč. Na kapličce byla provedena oprava fasády a střechy.
Druhý subprojekt byl zaměřen na opravu části veřejného osvětlení v obci Vítkovice v Krkonoších. V celkové hodnotě 50 000,– Kč byly vystaveny nové stožáry
a nainstalována nová svítidla. Práce vykonala firma Služby Vítkovice.
Třetím dílčím projektem bylo vybudování veřejného místa k odpočinku v obci
Studenec. V rámci této akce byla provedena terénní práce a byl zajištěn nový mobiliář v podobě laviček, odpadkových košů a stojanů na kola. Tuto práci zrealizovala
firma Michal Kuřík, Jilemnice v závazném rozpočtu 84 780,– Kč.
Posledním projektem bylo zřízení orientačního značení v obci Paseky nad Jizerou.
Na této akci se podílely tři samostatné subjekty. Firma Doznak–Radek Veselý dodala nezbytné příslušenství pro místní značení, firma Truhlářství a těžba dřeva Paseky nad Jizerou zhotovila stojany na mapy a dodala i samotnou mapu a firma Kuřina z Rokytnice
nad Jizerou dodala směrovky. Celkové náklady na tuto akci činili 56 640,– Kč.
V rámci projektu byl stanoven závazný ukazatel 4 druhů dílčích projektů, který
byl splněn dle stanoveného harmonogramu a v závazném rozpočtu. Přestože se jednalo o projekty s nízkým rozpočtem ve srovnání s ostatními aktivitami obcí, jejich realizace je pro mikroregion jako celek velmi důležitá. Odráží míru spolupráce obcí,
schopnost plánovat a podpořit činnosti i na jednotlivých menších částech území. Realizace této aktivity v rámci Programu obnovy venkova je dlouholetým pilířem činnosti mikroregionu Jilemnicko.
Jilemnicko – svazek obcí však nepracuje pouze na činnostech, které jsou přímo
podpořeny dotacemi a granty. Stěžejní část práce je věnována řízení běžného chodu
organizace jako takové a přípravě aktivit, které jsou financovány z pravidelných členských příspěvků. Prostřednictvím práce externího manažera jsou vyvíjeny následující aktivity. Jilemnicko – svazek obcí je členem Místní akční skupiny „Přiďte pobejt!
o. s.“ a účastní se vybraných jednání a valných hromad. Zástupci Jilemnicka – svazku
obcí se účastní i jednání Krkonoš – svazku měst a obcí, se kterým spolupracuje již
od počátku svého založení.
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Aktivně také působí v projektech prevence a vzdělávání. I v roce 2010 se partnerským způsobem s Městem Jilemnice podílel na realizaci dvou preventivních akcí,
z nichž jedna byla tradičně zaměřena na děti a druhá pilotně na skupinu seniorů.
První preventivní projekt vycházel z tradice v oblasti dopravní výchovy. Rok
2010 představoval již čtvrtý ročník projektu „Děti, pozor silnice!“. Opět byly připraveny semináře pro prvňáčky všech základních škol Jilemnicka, které pracovníci
Jilemnicka, Města Jilemnice a Preventivně informační skupiny Policie ČR připravili
v Semilech. Po dopoledních seminářích vhodně proložených exkurzí policejní budovy probíhal praktický nácvik jízdy na kolách a koloběžkách na dopravním hřišti
v Košťálově. Realizováno bylo 9 seminářů s zajištěnou dopravou tam i zpět. Dětem
i pedagogům se projekt opět líbil a díky podstatné podpoře sponzorských subjektů
bude možné udržet jeho realizaci i v dalších letech.
Druhým projektem z oblasti prevence kriminality byla aktivita zaměřená na seniory. Město Jilemnice získalo na její realizaci podporu z Grantového fondu a Jilemnicko – svazek obcí opět participovalo jako partner při realizaci. Cílem projekt
„Bezpečné stáří“ bylo intenzivní nasměrování oblasti primární prevence v rámci
území obce s rozšířenou působností Jilemnice k věkové skupině seniorů. Projekt
takto tematicky zaměřený byl na území města Jilemnice a celé oblasti obce s rozšířenou působností Jilemnice pilotním. Problematika primární prevence je standardně
zaměřena spíše na děti a mládež. Seniorů se dotýká méně často. Zahájení realizace
projektu proběhlo v září 2010, ukončení pak v prosinci 2010. Celkem bylo realizováno šest samostatných seminářů v rámci října a listopadu 2010, na kterých se účastnili dobrovolní zájemci seniorského věku z řad obyvatel Jilemnicka. Organizátorům
celého projektu se podařilo navázat s účastníky diskuzi nad jednotlivými problematickými body z oblasti osobní bezpečnosti, aktivovat v nich pocit odpovědnosti nejen
za sebe, ale také zájmu o osoby žijící v jejich blízkosti. Projektu se finálně účastnilo
177 účastníků z 15 ti obcí. Všem byla zajištěna společná doprava autobusem do místa
konání akce v Semilech a zajištěno drobné občerstvení. Ze seminářů si účastníci
kromě zážitků z příjemně a užitečně stráveného odpoledne odnášeli i odborné informační materiály.
Jilemnicko – svazek obcí byl jeden z regionů Libereckého kraje, který ušetřila
srpnová blesková povodeň a nezpůsobila na území 21 obcí žádné zásadní škody. O to
více bylo zapotřebí zapojit se do pomoci postiženým obcím na Liberecku, které tolik
štěstí neměli. Samotné obce mikroregionu vysílali dobrovolné pracovníky do jednotlivých postižených míst a zajišťovali humanitární pomoc. Jilemnicko – svazek
obcí se rozhodl připravit pro postižené obyvatele vybrané obce benefiční koncert. Ve
spolupráci se Společenským domem Jilm a Městem Jilemnice byl zorganizován Benefiční koncert pro obec Heřmanice. Této akce, která získala i značnou podporu soukromých subjektů, se účastnili bez nároku na honoráře nejen amatérské soubory
a spolky mikroregionu, ale také profesionální umělci. Na programu se podíleli i obyvatelé samotné postižené obce. Starosta obce Heřmanice dovezl do Jilemnice místní
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dudácký soubor a po jejich závěrečném vystoupení si převzal symbolické šeky od
jednotlivých obcí a také od pořadatele akce, který věnoval na obnovu obecního majetku vybrané vstupné a uspořádal i dobrovolnou sbírku po dobu konání benefice.
Celkem se prostřednictvím Jilemnicka – svazku obcí podařilo od jednotlivých obcí
a jeho obyvatel získat krásných 121 230,– Kč.
V roce 2010 v rámci běžné činnosti Jilemnicka – svazku obcí proběhla dvě výjezdní zasedání. První v předprázdninovém období v Rokytnici nad Jizerou a to druhé
v říjnu ve Svobodě nad Úpou. V průběhu roku se zástupci Jilemnicka – svazku obcí
účastnili projektu partnerské Karpacze „Eurokomunále“ a poznávací cesty na Slovensko do obce Zuberec, která je partnerskou obcí Studence. Jednání Rady Svazku
proběhlo celkem 9×, jednání zástupců obcí včetně valných hromad pak 7×. Nezapomněli jsme ani na pedagogické pracovníky. U příležitosti výročí Jana Ámose Komenského proběhl tradiční slavnostní večer Den učitelů, kde kromě kulturního
programu a společenského večera proběhlo především ocenění vybraných pedagogických i nepedagogických pracovníků z členských obcí Jilemnicka.
Je důležité zmínit i neúspěchy, které nás v roce 2010 potkali. Týkali se tří žádosti
o dotaci. Prvním byl projekt zaměřený na vzdělávání zástupců obcí z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj a druhý pak projekt zaměřen na výměnu zkušeností v rámci Fondu Partnerství Česko-Švýcarské spolupráce. Obě tyto
žádosti byly v roce 2010 neúspěšné a pro rok 2011 zařazeny pro realizaci jako náhradní. Třetím neúspěšným projektem byla žádost do Fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa na akci „Rozvoj a propagace území ve spolupráci česko-polských obcí“.
Tento projekt byl ihned přepracován a připraven k předložení na začátku dalšího
roku. Jedná se o projekt oboustranný ve spolupráci s partnerským městem Karpacz.
Jilemnicko – svazek obcí realizuje také projekty s víceletým dopadem. Mezi takové patří „Krakonošovy letní podvečery bez hranic“. V roce 2010 probíhala realizace projektu bez obtíží a souvisle. Intenzivně probíhala příprava turistického
průvodce Jilemnickem. Vznikl barevný materiál pod názvem "7 dní v Krkonoších".
Průvodce je koncipovaný jako 7 tipů na jednodenní výlety. Prvních šest dní je věnováno obcím Jilemnicka, které jsou spojené do logických skupin dle polohy a charakteru. Poslední tip na výlet je zcela věnován partnerskému městu Karpacz, které leží
na polské straně Krkonoš. Materiál byl vydán v nákladu 15 tisíc kusů a to dvoujazyčně. Každý tip na výlet má jednu dvoustranu, kdy první strana je v českém jazyce
a druhá v polském. Sestavení obsahu brožury proběhlo vlastními silami, nikoli dle
plánu prostřednictvím externího zpracovatele.
V červenci byla uskutečněna další kulturní přehlídka Krakonošovy letní podvečery v Jilemnici. Opět se jednalo o čtyři kulturní dny, z nichž jeden programově zajišťoval polský partner - Město Karpacz. Lead partner projektu Jilemnicko – svazek
obcí zajistil na tuto kulturní přehlídku nezbytné technické zázemí, propagační materiály a personální výpomoc. Projekt jako celek bude ukončen v roce 2011.
I do dalších let mají členské obce Jilemnicka – svazku obcí smělé plány a doufají,
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že se podaří využít dalších možností při čerpání finančních prostředků nejen z EU,
ale i z národních a regionálních programů. Jilemnicko – svazek obcí uzavřel v roce
2010 deset let svého oficiálního působení. Věříme, že mikroregion Jilemnicko není
již pojmem neznámým a že většina obyvatel se s činností Svazku více či méně setkává i osobně. Držte nám palce, aby tomu bylo tak i nadále!
Ing. Radka Paulů
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POVINNOSTI DRŽITELŮ CESTOVNÍCH DOKLADŮ
Jelikož držitelé pasů se i nadále dopouštějí z důvodu neznalosti přestupků proti
zákonu 329/1999 Sb. , o cestovních dokladech, zde je výčet několika nejdůležitějších
povinností:
Povinnosti občanů a oprávnění orgánů související s jejich porušením
Držitel je povinen:
a) s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit cestovní doklad před
ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím,
b) odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad nebo cestovní
doklad, který je zaplněn záznamy, orgánu příslušnému k jeho vydání,
Držitel je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení cestovního dokladu
a nebo jeho nález orgánu příslušnému k jeho vydání.
Držitel je v zahraničí povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení cestovního dokladu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva. Po návratu do České republiky je občan povinen ohlásit ztrátu nebo
odcizení cestovního dokladu také orgánu příslušnému k jeho vydání.

Přestupky na úseku cestovních dokladů
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:
a) poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
b) neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu,
c) se úmyslně vyhne nebo se odmítne podrobit kontrole cestovních dokladů při překračování státních hranic České republiky na hraničním přechodu,
d) při opuštění území České republiky neoprávněně překročí státní hranice
bez platného cestovního dokladu,
e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu,
f)
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neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn
záznamy,

g) neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení,
pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem,
h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad,
i)

poskytne nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní
doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek,

j)

pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana podle § 2 odst.
3, nebo

k) neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými
údaji.
Za přestupek podle písm. a) až j) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle písm. k) pokutu do 1 000 000 Kč.
Upozorňujeme občany, kteří jsou držiteli cestovních pasů, kterým prošla
doba platnosti, vlastní pasy po osobách zemřelých na povinnost tyto cestovní
pasy neprodleně odevzdat. V případě, že byli držiteli a tyto pasy nejsou schopni
dohledat, jsou povinní tuto skutečnost nahlásit jako ztrátu dokladu.
Při nesplnění této povinnosti je možno uložit pokutu do výše 10 000 Kč.
Veškeré podrobnější informace občanům rádi zodpovíme na telefonním čísle
481 565 211, správní odbor Městské úřadu Jilemnice.
Nataša Junková

UPOZORNĚNÍ PRO DRŽITELE CESTOVNÍHO PASU
Zápisy dětí do 10ti let bude možné provádět do vydaných cestovních pasů rodičů nejpozději do 30. 6. 2011. Po tomto datu nebude možné již žádné zápisy do
cestovních dokladů provádět.
Veškeré zápisy dětí provedené v cestovních pasech budou platné do 26. 6. 2012.
Po tomto termíny všechny zápisy dětí v cestovních pasech rodičů automaticky pozbudou platnosti na základě novely zákona a děti budou muset cestovat na své cestovní doklady.
Bližší informace Vám ochotně zodpovíme na telefonním čísle 481 565 211 nebo
osobně na Městském úřadu Jilemnice, správní odbor – cestovní doklady.
Nataša Junková
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Co se chystá

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. 4. 2011
V 18,30 hod. začíná lampiónový průvod pro děti,
každé dítě dostane zdarma buřtík k opečení,
po setmění bude následovat ohňostroj.

DĚTSKÝ DEN
4.–5. 6. 2011
Pořádá SK Vítkovice na hřišti u školy ve Víkovicích.
Po oba dva dny se zde uskuteční DŘEVOSOCHÁNÍ.
Všichni jsou srdečně zváni.

VÍTKOVICKÁ POUŤ
2.–3. 7. 2011
Pořádá SDH Vítkovice.
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