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Zápis z jedenácté schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 13. prosince 2017

1) Schválit Návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok 2018, viz příloha.
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje Návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok 2018, viz příloha.

2) Schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice
na roky 2019–2020, viz příloha
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu Krkonošské ZŠ
a MŠ Vítkovice na roky 2019–2020, viz příloha.

3) Schválit žádost o změnu výše dotace obce Vítkovice pro Krkonošskou základní
školu a mateřskou školu Vítkovice, navýšení o 100 000 Kč, na celkovou roční
částku 1 300 000 Kč.
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje žádost o změnu výše dotace obce Vítkovice pro Krkonošskou ZŠ a MŠ Vítkovice, navýšení o 100 000 Kč, na celkovou roční
částku 1 300 000 Kč.
4) Schválit Rozpočtové opatření č. 7, viz příloha
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 7, viz příloha.

5) Schválit návrh na vyřazení majetku obce Vítkovice v celkové výši 34 763 Kč, viz
příloha.
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje návrh na vyřazení majetku obce Vítkovice v celkové výši
34 763 Kč, viz. příloha.

6) Schválit vyplácení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva ve stávající výši podle nové právní úpravy.
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za
měsíc v následujících částkách: Místostarosta 3 000 Kč, člen zastupitelstva, který je zároveň předseda výboru 900 Kč, člen zastupitelstva, který je zároveň člen výboru 600 Kč, člen zastupitelstva bez
dalších funkcí 300 Kč. Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
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7) Schválit úpravu cen vodného a stočného pro rok 2018
Pro 7, proti 1 (Hniková Z.), zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje úpravu cen vodného a stočného pro rok 2018: vodné
22,71 Kč/m3 + DPH a stočné 23,03 Kč/m3 + DPH
8) Schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1 /2017
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 2 (Kosina P. , Navrátilová I.)
Usnesení: OZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1 /2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

9) Vzít na vědomí vnitřní směrnice
Pro 7, proti 1 (Hniková Z.), zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ bere na vědomí vnitřní směrnici č. 1/2017 – zásoby, jejich evidence a oceňování, č. 2/2017 – směrnice pro vedení pokladny, č.
3/2017 – zásoby, jejich evidence a oceňování, č. 4/2017 – o cestovních
náhradách, č. 5/2017 – o formě stravování a poskytování finančních
příspěvků na stravování zaměstnancům Obce Vítkovice.

10) Schválit proplacení zbytkové dovolené (15, 5 dní) p. starostovi za rok 2016.
Pro 6, proti 2 (Navrátilová I. , Hniková Z.), zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje proplacení zbytkové dovolené (15, 5 dní) p. starostovi
za rok 2016. Dovolená nebyla vyčerpána z důvodu dvouměsíční pracovní neschopnosti.

11) Schválit žádost p. Štěpánkové a p. Jindřiškové o prodloužení pronájmu Hospůdky v Údolíčku na další rok.
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje žádost p. Štěpánkové a p. Jindřiškové o prodloužení
pronájmu Hospůdky v Údolíčku na další rok za stejných podmínek,
a to za cenu 12 000 Kč. Nájemné bude hrazeno měsíčně, elektrická
energie bude hrazena měsíčními zálohami ve výši 2000 Kč a bude vyúčtována podle ročního vyúčtování dodavatele. Vodné a stočné bude
placeno paušálně částkou 3 000 Kč/rok + DPH.
12) Schválit žádost manželů Šachlových o zřízení věcného břemene – služebnosti
cesty na pozemku p. č. 962/10 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších za úplatu 1 000 Kč.
Pro 0, proti 8, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ neschvaluje žádost manželů Šachlových o zřízení věcného břemene – služebnosti cesty na pozemku p. č. 962/10 v k. ú. Vítkovice
v Krkonoších.
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13) Schválit manž. Šachlovým souhlas s užíváním pozemku p. č. 962/10
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje manželům Šachlovým užívání pozemku p. č. 962/10 v k.
ú. Vítkovice v Krkonoších k přístupu k nemovitostem bez dalšího právního vztahu.
14) Schválit pověření p. starosty jednáním a vymáháním finanční částky za plané výjezdy dobrovolných hasičů obce Vítkovice a odměny členům výjezdové jednotky
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje pověření p. starosty jednáním a vymáháním finanční
částky za plané výjezdy výjezdové jednotky obce Vítkovice a poskytnutí daru členům výjezdové jednotky ve výši 2 000 Kč, viz. příloha.

Zápis z první schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
1) Schválit vypsání výběrového řízení
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby „Zvýšení
bezpečnosti podél silnice II/286 – chodník ve Vítkovicích v Krkonoších“.
konané dne 10. ledna 2018

2) Schválit jmenování hodnotící komise na zhotovitele stavby
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje jmenování hodnotící komise na zhotovitele stavby „Zvýšení bezpečnosti podél silnice II/286 – chodník + veřejné osvětlení ve
Vítkovicích v Krkonoších“ ve složení Ing. Hana Uhlířová, Tomáš
John, Milan Rychtr, Ilona Navrátilová (náhradník Jindřich Volejník)
a pověření p. starosty sepsáním smlouvy s vybraným zhotovitelem.

3) Schválit pověření p. starosty jednáním o možném financování stavby.
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ pověřuje p. starostu jednáním o možném financování stavby „Zvýšení bezpečnosti podél silnice II/286 – chodník ve Vítkovicích v Krkonoších“.

4) Schválit pověření p. starosty sepsáním smluv s vítězi výběrových řízení.
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ pověřuje p. starostu sepsáním smluv s vítězi výběrových řízení na
akce „ Rozšíření a modernizaci vodojemu v obci Vítkovice v Krkonoších“ – firma OBIS spol. s r. o. a „Výstavba kanalizace v obci Vítkovice v Krkonoších“ – firma ZEPOS RS s. r. o.
4
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5) Schválit komisi pro výběrové řízení na opravu kostela
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje komisi pro výběrové řízení na opravu kostela ve složení:
Ing. Hana Uhlířová, Tomáš John a Milan Rychtr (náhradník Jindřich
Volejník).
6) Schválit podání žádosti o dotaci z LK a dofinancování z rozpočtu obce pro rok
2018 na akci „Revitalizace farního kostela sv. Petra a Pavla ve Vítkovicích – fasáda“ a uzavření „Smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti č. 3-17-8144 a pověření p. starosty podpisem smlouvy.
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje podání žádosti o dotaci z Libereckého kraje a dofinancování z rozpočtu obce pro rok 2018 na akci „Revitalizace farního
kostela sv. Petra a Pavla ve Vítkovicích – fasáda“ a uzavření
„Smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého
fondu budoucnosti č. 3-17-8144 . Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce M. Rychtra.

Zápis z druhé schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
1) Schválit rozpočtové opatření č. 1
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 1, viz příloha.
konané dne 21. února 2018

2) Schválit podání žádosti o dotaci
Pro 7, proti o, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
LK na akci „Obnova místních komunikací v obci Vítkovice v Krkonoších“ na komunikaci Pod Vodojemem.

3) Schválit podání žádosti o dotaci na dětská hřiště ve Vítkovicích, jmenování hodnotící komise na výběr dodavatele a pověření p. starosty sepsáním smlouvy s vybraným zhotovitelem
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na dětská hřiště ve Vítkovicích,
jmenování hodnotící komise na výběr dodavatele ve složení Ing.
Hana Uhlířová, Tomáš John a Milan Rychtr, (náhradník Jindřich Volejník) a pověření p. starosty sepsáním smlouvy s vybraným zhotovitelem.
5

VÍTKOVICKÝ-ZPRAVODAJ-Č1-2018.qxp_Sestava 1 16.04.18 18:21 Stránka 6

4) Schválit žádost SDH Vítkovice o poskytnutí věcného daru na dětský maškarní
karneval dne 10. 3. 2017.
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje žádost SDH Vítkovice o poskytnutí věcného daru ve výši
5 000 Kč na dětský maškarní karneval dne 10. 3. 2018.

5) Schválit konání veřejné sbírky na revitalizaci farního kostela sv. Petra a Pavla
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje konání veřejné sbírky na revitalizaci farního kostela sv.
Petra a Pavla, apoštolů ve Vítkovicích v Krkonoších, konanou v době
od 1. 4. 2018 do 31. 8. 2018.

Zápis z třetí schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
1) Schválit rozpočtové opatření č. 2
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 2, viz příloha.
konané dne 21. března 2018

2) Schválit hospodářský výsledek vedlejší činnosti Obce Vítkovice za rok 2017
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje hospodářský výsledek vedlejší činnosti Obce Vítkovice
za rok 2017, viz příloha.

3) Schválit hospodářský výsledek Krkonošské základní školy a mateřské školy Vítkovice za rok 2017 a jeho rozdělení
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje hospodářský výsledek Krkonošské základní školy a mateřské školy Vítkovice, příspěvková organizace za rok 2017 a jeho rozdělení: ztrátu z roku 2017 ve výši 37 622, 70 Kč převést na účet
432-nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.
4) Schválit inventarizační zprávu Krkonošské základní školy a mateřské školy Vítkovice za rok 2017
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje inventarizační zprávu Krkonošské základní školy a mateřské školy Vítkovice, příspěvkové organizace za rok 2017, viz příloha.

5) Schválit žádost Autoklubu Krakonoš Jilemnice o finanční příspěvek
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje žádost Autoklubu Krakonoš Jilemnice o finanční příspěvek od Služeb Vítkovice s. r. o. ve výši 5 000 Kč.
6
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Oznámení obecního úřadu
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v neděli 22. 4. 2018

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
• od 12.00 hod. do 12.10 hod. u OÚ Vítkovice

• od 12.15 hod. do 12.25 hod. na parkovišti u kostela

Vážení občané, v letošním roce dochází ke změně systému sběru a svozu nebezpečných složek komunálních odpadů. Způsob převzetí nebezpečných odpadů
bude komplikovanější a časově náročnější. Z toho důvodu již nebude v předem stanovený termín zajišťován společně sběr a svoz použitého elektrozařízení, případně
sběr a svoz pneumatik. Budou se odebírat pouze nebezpečné složky komunálního
odpadu, což není odpad z podnikání!
V místě převzetí bude od původce odpadů(občan) vyžadována identifikace jednotlivých odpadů. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o odpad z domácností, předpokládá se originální obal výrobce-prodejce, kde bude jasně odpad identifikován
podle originálního obalu. Výjimkou může být pouze motorový olej, který lze dobře
identifikovat. Bez takto jasně označeného nebude odpad převzat.
Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů:

• Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. Olejových filtrů
• Oleje a tuky
• Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
• Barvy, lepidla a pryskyřice
• Rozpouštědla
• Kyseliny
• Zásady (hydroxid)
• Nepoužitá léčiva (léky)
• Pesticidy (hnojiva)
• Akumulátory, baterie, články a zářivky

POZOR! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

Občané Vítkovic mohou elektrozařízení předat po dohodě hasičům ve Vítkovicích nebo odvézt do sběrného dvora v Jilemnici.

V období od soboty 5. 5. 2018 do pondělí 7. 5. 2018 budou u OÚ přistaveny
kontejnery na velkoobjemový domovní odpad a šrot.

Kontejnery

7
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Prodejní doba
v OBCHŮDKU U ŠKOLY

Jiná otvírací doba bude v sezóně a jiná mimo sezónu.
Od 3. 4. 2018 do 17. 6. 2018
a od 17. 9. 2017 do 16. 12. 2018
(mimo sezóna)
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

7.00–16.00
7.00–14.00
7.00–16.00
7.00–16.00
7.00–16.00
7.00–11.00
ZAVŘENO

Po–So
Ne

7.00–17.00
7.30–12.00

Od 18. 6. 2018 do 16. 9. 2018
a od 17. 12. 2018 do 31. 3. 2019
(hlavní sezóna)

Společenská rubrika
V měsíci lednu 2018 oslavila své životní jubileum paní Marie Barcuchová, v měsíci únoru paní Lidmila Hartigová a paní Hana Hejlová a v měsíci březnu pan Josef
Fleissig, paní Jarmila Malá a paní Helena Horká.
Jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody do dalších let.

Významná životní jubilea

Připomenutí

Upozorňujeme na splatnost poplatku za odpady 2018.
Sazba poplatku
450 Kč/osoba
Úhrada poplatku – hotově na pokladně OÚ Vítkovice
– převodem na účet č. 2625581/0100, do variabilního symbolu
uveďte č. p. a číslo poplatku 1340 (např. č. p. 17 – VS = 171340)
Podrobné informace najdete na našich webových stránkách www. vitkovicevkrk. cz.
8
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Informace

Kam volat v případě poruchy elektrické energie?
Kontaktní linka pro hlášení poruch a řešení technických požadavků :
VČE PORUCHY 800 850 860

Stavební činnost v obci v letošním roce
Vážení občané, v letošním roce se bude realizovat několik staveb na území naší
obce. Už za krátkou dobu bude zahájena stavba rozšíření kanalizace a vodovodu v Dolních Vítkovicích a rozšíření vodojemu v Horních Vítkovicích. V průběhu měsíce května
doufáme začne i stavba chodníku v dolní obci a oprava kostela v Horních Vítkovicích.
Předběžné termíny realizace jednotlivých staveb jsou:

Rozšíření kanalizace a vodovodu v Dolních Vítkovicích
• kanalizace od bytovek, kanalizace a vodovod nad novou ČOV
• dotčené komunikace: 2955/1, spojka od Jizery kolem Jasmínu do horní části
obce – výkopové práce, uložení potrubí
• termín: duben–říjen 2018
Rozšíření vodojemu v Horních Vítkovicích
• rozšíření stávající akumulace vodojemu o další komoru
• dotčené komunikace: 2930, doprava stavební mechanizace
• termín: duben–říjen 2018

Chodník podél silnice II/286 v Dolních Vítkovicích
• chodník od obecního úřadu po autobusovou zastávku za školou
• drobné dopravní omezení provozu na silnici II. třídy (omezení rychlosti, práce
na kraji silnice)
• termín: konec května–září 2018
Oprava kostela
• nová střešní krytina a vnější omítka
• termín: květen–říjen 2018

Zejména při stavbách zmíněných vodohospodářských sítí a objektů dojde k částečnému omezení přístupu k některým objektům, v jejichž okolí budou stavby probíhat. Vlastníci nemovitostí v dotčených lokalitách, kterých se budou některá
z omezení týkat, budou včas o postupu staveb podrobněji informováni zástupci
obce nebo přímo zhotoviteli jednotlivých staveb.
Stavební činnost vždycky bohužel znamená i dočasné zhoršení životního prostředí v lokalitách, kde tato činnost probíhá. Veškerá omezení budou trvat pouze nezbytně nutnou dobu a věříme, že omezený dopravní režim nezpůsobí nikomu zásadní
potíže. Jménem Obce Vítkovice se za ztížené životní podmínky omlouváme a děkujeme za pochopení.
9

VÍTKOVICKÝ-ZPRAVODAJ-Č1-2018.qxp_Sestava 1 16.04.18 18:21 Stránka 10

Veřejná sbírka na opravu kostela sv. Petra a Pavla
ve Vítkovicích
Vážení občané, vlastníci nemovitostí na území Vítkovic, přátelé,
Obec Vítkovice je vlastníkem farního kostela Svatého Petra a Pavla, apoštolů v horních Vítkovicích. Kostel je nejvýznamnější památkou v obci a slouží svému účelu od
jeho vzniku v roce 1784, kdy byl přestavěn z původní hřbitovní kaple, až do dnešních dnů. Jeho nedílnou součástí je hřbitov, který je spolu s kostelem oplocen kamennou zdí. Je to prostá, ale působivá dominanta obce.
Poslední rozsáhlejší oprava proběhla v letech 1980–1985, v roce 1993 a 1998
byla opravena kamenná hřbitovní zeď. Obec Vítkovice udržuje tuto významnou kulturní památku v dobrém stavu, na potřebnou celkovou opravu střechy a vnější omítky
nám ale finanční prostředky nestačí. Už několik let se snažíme o získání dotace státu
nebo jiných subjektů na tuto opravu, která je podle projektových podkladů vyčíslena
na více než 3 mil. Kč. V letošním roce se nám podařilo zajistit část prostředků z ministerstva zemědělství ve výši 700 tis. Kč, z Česko-německého fondu budoucnosti
dalších 500 tis. Kč a z ministerstva kultury máme předběžně přislíbeno 170 tis. Kč.
Z darů, které průběžně střádají občané přímo v kostele, je v tuto chvíli k dispozici dalších 30 tis. Kč. Obec je samozřejmě připravená z vlastních prostředků poskytnout
maximum, na dofinancování celé akce to ale nestačí.
Obracíme se proto na vás s prosbou o poskytnutí příspěvku v jakékoli výši, za
který vám budeme nesmírně vděční. Pro tento účel proto vyhlašujeme v termínu od
27. 03. do 31. 08. 2018 VEŘEJNOU SBÍRKU, pro kterou jsme zřídili samostatný
transparentní účet u KB pod číslem 43-2088450207/0100, který bude sloužit pouze
pro shromažďování a výdaje financí za účelem opravy kostela. Na tento účet můžete
poslat jakoukoli finanční částku, dárce, který daruje 1 000 Kč a více, dostane na vyžádání od obecního řadu potvrzení k odpočtu daně z příjmu, dárce který daruje
5 000 Kč a více, bude uveden na pamětní desce umístěné v opraveném kostele, samozřejmě pokud si to bude přát.
O sbírce a následně i o postupu opravy kostela bude průběžně zveřejňována informace na webu, na stránkách obce Vítkovice. Věříme, že se nám společně s vámi
podaří celou akci úspěšně realizovat a dokončit ještě v letošním roce. Všem, kteří se
rozhodnete přispět, budeme vděčni a za každý finanční dar srdečně děkujeme.
Milan Rychtr, starosta
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Zahájení kompostovací sezóny
na Jilemnicku v roce 2018

S přicházejícím jarem pomalu přichází i nová kompostovací sezóna! Tak jako v předešlých letech se zelené
velkoobjemové kontejnery objeví ve vaší obci v první polovině dubna. Prosím, dbejte na to, co odkládáte do kontejnerů
a popelnic na bioodpad, náklady na opravu techniky způsobené špatným tříděním
každoročně přesahují sto tisíc korun! Veškerá vytříděná hmota je sbírána a svážena
společnou technikou a dále je zpracovávána na šesti kompostárnách, které jsou rozmístěny po mikroregionu. Konkrétně se jedná o obce Bukovina u Čisté, Vítkovice
v Krkonoších, Roztoky u Jilemnice, Horní Branná a města Jilemnice a Rokytnice
nad Jizerou. Protože kompost získal v roce 2015 certifikaci, může každý občan Jilemnicka – svazku obcí tento produkt zdarma získat. Stačí pouze kontaktovat obecní
či městský úřad příslušné kompostárny a domluvit se na výdeji.
Více informací:
www. kompostovanijilemnicko. cz

Kontakty na jednotlivé kompostárny:
Bukovina u Čisté
481 595 483, 603 464 203
Vítkovice v Krkonoších
481 582 730
Roztoky u Jilemnice
481 587 296
Horní Branná
481 584 178, 481 584 179
Jilemnice
481 565 206
Rokytnice nad Jizerou
481 549 311, 605 205 306

Za Jilemnicko – svazek obcí Mgr. Veronika Mejsnarová

Kompostování ve Vítkovicích v roce 2018
U nás v obci budou rozmístěny po 15. dubnu 2018 celkem 3 velkoobjemové kontejnery a to : u bytovek, u kostela a na cestě k Roudnici (u č. p. 9). Do těchto kontejnerů odkládejte pouze biologicky rozložitelný odpad – trávu, listí, seno, plevelné
rostliny, zbytky rostlin a dřevo (pouze do průměru 5 cm a délky 2 m). Do nádob rozhodně nepatří zbytky jídel, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, hnůj, exkrementy masožravých zvířat, jedlé oleje, kořeny, pařezy, kamení, znečištěné piliny, plasty, sklo,
kov a další biologicky nerozložitelné odpady.
Žádáme občany, aby trávu nesypali na pastviny a na louky, ale odvezli do kontejnerů.
Svoz hnědých popelnic na bioodpad bude jednou za čtrnáct dní, a to každé liché
pondělí, první svoz se uskuteční 23. 4. 2018 (další 7. 5. 2018, 21. 5. 2018 atd.)
Děkujeme za dodržování pravidel kompostování.
Milan Rychtr, starosta
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Zprávičky ze školky

Zimu nám ve školce otevírá příprava na vánoční setkání
s rodiči. Mezitím nás navštíví
Barbora, která dětem nadělí do
velké punčochy nejen dobroty,
ale i nějaké šišky s cibulí se najdou, protože Barbora všechno
vidí…
Za pár dnů nás navštíví Mikuláš se svým nebeským a pekelným doprovodem a zpestří
nám čekání na Ježíška.

Školku vánočně naladí obrázky a výrobky dětí, provoní
vánočka, s kterou nám pomůže
„teta“ Kocourová a vánoční setkání s rodiči může začít.
Letos nám ji otevřela pohádka O čertovi a vzteklé Káče,
která byla plná tanečků a zpívání. Zazpívali jsme si, s klavírním doprovodem paní
Machové a za to velké díky, tradiční i méně známé koledy. Dokonce jsme si zazpívali
a zatančili na pranostiky o svaté
12

U rozsvěcení stromku u školy
se sejdeme se školáky, rodiči
a blízkými. Chvilku se společně
zastavíme, poslechneme vánoční příběhy a koledy, a když
se setmí i zde se setkáme s Mikulášem, který dětem rozdává
dobroty, anděl pohlazení a čert
přidá trošku škádlení.
Tma se prozáří rozsvíceným
stromkem a nebe na chvilku
rozjasní ohňostroj.
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Barboře, o sv. Ondřejovi, o sv. Lucii atd. Děti si společně se svými blízkými vyrobily pár vánočních dekorací ze šišek, mechu, větviček a dalších přírodních materiálů.
V lednu měly děti možnost strávit čtyři dopoledne v lyžařské škole u pana Potůčka na Aldrově. Letos nám zima přála, sněhu bylo dostatek a ještě během dní připadl a i sluníčka jsme se dočkali. Děti provázela síla, odhodlání a trpělivost při
zdolávání naučit své nohy zatáčet doprava a doleva a hlavně zabrzdit… K tomu jim
byl trpělivým průvodcem pan Potůček, pan Hartig a pan "Krakonoš".
Poslední den děti předvedly své pokroky ve slalomu, svým rodičům a blízkým, ale
hlavně sobě. Zažily na vlastní kůži, že když nás odhodlání provází, dokážeme divy.
Opět máme ve školce příležitost pečovat o ježka, kterého
nám přivezl pan Bílek z KRNAPu. A opět je to paní Ježková, které jsme vylosovali
jméno Vločka.
Každé ráno ji děti dají čistou vodu, granulky a já ji dám
do misky kousky vařených kuřecích křidýlek, posypané vločkami nebo strouhanou mrkví.
Vločka se zatím může projít po
školce, tím zjistíme jestli má
pevný krok a je v pořádku. Každý měsíc ji ještě pan Bílek dá injekci proti parazitům
a zkontroluje její zdraví.
Samozřejmě nezapomínáme na zvířátka v lese a každý týden jim do krmelce nosíme tvrdé pečivo, jablka, mrkev, kukuřici, které děti přinesou z domova.
Sníh nás tuto zimu stále provází, venku z něho stavíme sněhuláky, hrady, obydlí,
křesílka. Do školky jsme si ho přinesli, abychom ho mohli pozorovat lupami. Zkoumali jsme, co se stane, když sníh posypeme solí, že ho můžeme obarvovat vodovkami, zjistili jsme, že ve školce se nám sněhové stavby za chvilku přeměňují
v loužičky vody. S obarveným ledem můžeme kreslit stejně jako s pastelkami.
Opět jsme si povídali o Masopustu, který chodí od města k městu, od vesnice
k vesnici a rozdává radost. Zakončili jsme toto období karnevalem, který je symbolem radosti a sdílení.
Chystáme se vyhnat Zimu a vytvořit Morenu, kterou pak vhodíme do Jizerky, aby
už mělo možnost nás navštívit Jaro, které má tu moc probudit přírodu a my budeme
žasnout nad krásami přírody.
Zápis do mateřské školky se bude konat 15. 5. 2018 od 14.00 do 15.30 h. Potřebné dokumenty si vyzvedněte předem v mateřské školce.
Přeji nám všem krásné prosluněné jaro.

Dana Pištorová
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Zprávičky ze školy
Také letos jsme se těšili na běžky. Někdy
nám to sice překazilo počasí, jindy zase velká
nemocnost dětí, ale přece jen jsme několikrát
vyrazili trénovat běžkařské dovednosti kolem
školy nebo na běžecké tratě nad Aldrov.
Mnoho dětí už zkoušelo bruslení a ostatní si
zdokonalili pohyb na běžkách klasickou technikou. Všechny dovednosti jako jízda soupaž,
po jedné lyži, bez hůlek, jízda z kopce, ve
dřepu apod. mají velký vliv na zvládnutí techniky, stabilitu v nerovném terénu a navíc jsou
to činnosti, které dětem lyžování zpestří. Tradičně jsme se také zúčastnili závodů malotřídních škol v klasickém běhu, bohužel, z důvodu
nemocí, letos jen v malém počtu.
Podle ohlasů dětí jsme snad nikoho neodradili, naopak možná i povzbudili k dalšímu provozování tohoto krásného sportu. Děkujeme obci za zajištění dopravy k běžeckým tratím.

Zimní lyžařské ohlédnutí

Největší sportovní událostí letošní zimy
byla určitě olympiáda v Pchjongčchangu, které
se zúčastnilo 94 českých sportovců. Také my
jsme se na skoro 3 týdny stali věrnými fanoušky. Děti se seznámily se sporty i jednotlivými
disciplínami, maskoty i symboly olympijských
her. Poctivě jsme sledovali úspěchy (a někdy
i neúspěchy) našich sportovců a postupně jsme
si na chodbě vytvořili medailovou galerii z výstřižků z novin. Páťáci si v rámci předmětu Informatika zpracovali krátkou prezentaci
vybraných sportovců. Ve výtvarných aktivitách
děti vytvořily koláže některých sportů nebo
navrhly kombinézy. Stejně jako celý národ i my
jsme byli nejvíce překvapeni ze dvou zlatých
medailí Ester Ledecké, prožívali jsme medailové úspěchy sportovců z Jilemnice či Vrchlabí. Ale děti se zájmem sledovaly i sportovce z jiných zemí a dokázaly ocenit jejich výkony.

Projekt Zimní olympiáda

Jana Matoušková
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SPORTOVNÍ KLUB HRABĚTE JANA HARRACHA
VÍTKOVICE

Dne 31. 3. 2018 se konal na Aldrově tradiční
příjezd Krakonoše. Ačkoliv předpověď na tento den
nebyla optimální, déšť se naštěstí objevil až na
samém konci akce. Účast návštěvníků byla opět
hojná a mnoho zúčastněných využilo možnost si
díky karnevalové masce zdarma zalyžovat. Zaregistrovaných masek bylo více než 120 a jako každým
rokem byly vyhlášeny a odměněny ty nejpovedenější v kategorii dětí, dospělých a skupinek. Odměnu si také zasloužili účastnici v dalších
oblíbených soutěžích jako jsou „Krasojízda“, „Hod
kohátem“ a „Jízda na čemkoliv“. Největšímu náporu návštěvníků opět musely čelit oblíbené „sněhové bary“, které byly po celý den zavaleny
a u kterých se podávaly nejen nápoje a lihoviny, ale

také tradiční a velmi oblíbené domácí „sejkory“, Krakonošův šleh, kýta či guláš. Na
samém konci akce se jako každým rokem sjíždělo na lyžích připravené jezírko. Opět
se našlo dost odvážlivců, ochotných se pro pobavení ostatních dobrovolně vykoupat
a užít si tak úžasnou atmosféru, kterou jim za odměnu přihlížející diváci připravili. Na
závěr bychom chtěli všem zúčastněným moc poděkovat za příjemné zakončení lyžařské sezony 2017/18 a budeme se opět těšit na tu další.
Stanislava Morkesová
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SDH VÍTKOVICE

V letošním roce nám začala
hasičská sezóna poněkud rychleji,
za sebou máme už 5 výjezdů.
I když je mezi námi spousta
nadšení, tak nám pomalu, ale jistě
dosluhuje naše stařičká Tatra.
Kluci na opravě strávili spoustu
času a řekl bych, že dokázali snad
i nemožné, ale bohužel pořád je to
vozilo patřící spíše do muzea, než
k zásahu. Snad ještě chvilku vydrží a neporouchá se zase při dalším výjezdu.
S mladými hasiči jsme se začali hned po novém roce scházet
v kulturním domě, kde trénujeme
na jarní soutěže převážně štafety.
Také jsme byli v bazénu, abychom
si trochu odpočali od těch letošních mrazivých dní. V březnu
jsme opět uspořádali tradiční dětský maškarní karneval, kde jsme
přivítali 65 dětí v překrásných
maskách, jak místních tak přespolních. Děti si užily soutěže i zábavu, kterou si pro nás opětovně
připravil pan Šmíd. Tombola byla
bohatá a tímto chci poděkovat
všem sponzorům, kteří se podíleli
na jejím pořízení. Není nic krásnějšího než obdarované dětské oči.
V dubnu jsme se s hasiči rozhodli, že uspořádáme výlet do našeho hlavního
města, kde se půjdeme kouknout k hasičům na letiště Václava Havla, abychom nabrali inspiraci třeba na pořízení nové techniky. Posledního dubna, pokud Krakonoš
dovolí a umoudří se počasí, tak budeme opět pořádat tradiční pálení Čarodějnic, na
hřišti u kostela. Kam jste samozřejmě všichni srdečně zváni. Čeká nás opékání buřtíků a děti budou zase pátrat po skrytém pokladu čarodějnice. Jako každý rok nás
čeká do léta spousty závodů, jak dětí tak dospělých. Tak nám držte palce, ať třeba přivezeme nějaké medaile.
Martina Vanclová
16
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Děkujeme našim sponzorům

Altán Aldrov
Farma Hucul s. r. o
Horská bouda Aldrov
Hospoda u Telců – Jan Telec
Hotel Gabriela
Hotel Idol
Hotel Jasná
Hotel Skála
Chata Mísečky
Chata Lom
Chata Rolba
Chata Hubertka a skiareál Janova Hora
Chata Tereza
Ing. Jan Šír Rezek
K2 Freestylearea
Krása Zdeněk – Horský pension
Svatý Hubert
KRNAP – Polesí Rezek-Vítkovice
Lyžařská škola Snowy
Manželé Holasovi
Manželé Pazderníkovi
Manželé Součkovi
Manželé Vodvárkovi
Milan Telec – Pizzerie u Kouzelníka
MZ Chrom s. r. o.
Obecní úřad Vítkovice
p. Fialová
p. František Pekárek
p. František Kruml
p. Jana Vanclová
p. Josef Kvarda
p. Luba Hartigová

p. Mareček
p. Mareš
p. Milan Rychtr
p. Miroslav Vávra
p. Pavel Anděl, p. Buštová
p. Pavel Lojín
p. Václav Zachař
p. Vladimír Lukeš
p. Zdeněk Trýzna
Pension Horské zátiší
Pension Koniklec Jestřabí v Krk.
Penzion 383 – p. Ilona Navrátilová
Penzion AA Vítkovice – p. Štěpánová
Penzion Kabourek
Penzion Medvědín – Milan Janíček
Penzion na Stráni
Penzion Note – Křovinovi
Potraviny Vítkovice
Rodina Drahokoupilova
Roman Mládek – Bufet
RTR-Service spol. s r. o. Horní Mísečky
SKI areál Vurmovka
SKI půjčovna Klemš
Skiareál Špindlerův Mlýn – Horní
Mísečky
STK Mladá Boleslav p. Pecha
VčVak Hrabačov
Škola Mistrů – p. Potůček Vilém
Tesařství a truhlářství p. Oldřich Stěp
Tesařství Šír
Kolektiv lanové dráhy Aldrov
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KRKONOŠSKÁ ÚDOLÍ

Kotelský potok
Údolí Kotelského potoka v západních Krkonoších není rozsáhlé, přesto skrývá řadu
pozoruhodností, třeba záhadnou alej smrků nebo zaniklou horskou boudu. Člověk tu narazí na jezírka, rašeniliště, půdu nasáklou vodou, stromy jako šavle i stopy jelenů.
Jsme v karu VelkéKotelní jámy, v turistům nepřístupné oblasti západních Krkonoš, kde se nitky sotva znatelných pramínků stékající v Kotelský potok. Ten pokračuje dolů divokým údolím, až se po více než třech kilometrech u Dolních Míseček
vlévá do Jizerky. Tam údolí Kotelského potoka končí.
„Změť polehlých stromů a keřů kolem nás, to je takzvaný křivoles. Tento jev se
vyskytuje v České republice jen v lavinových drahách, u nás v Krkonoších jen na několika málo místech. Je tady zastoupena bříze karpatská, která extrémní podmínky
dobře zvládá. Tento druh břízy je totiž schopný pod lavinou polehnout a po odtátí
sněhu se opět zvednout. Proto rostou ohnuté ve směru lavinových drah“, ukazuje
Radek Drahný ze Správy Krkonošského národního parku na podivuhodný les.
Laviny tady působí jako zahradník, když nastanou vhodné podmínky a lavina se
utrhne, tak vyčistí celý svah od vzrostlých stromů a keřů. Není divu, že na pomyslném jevišti přírodního amfiteátru tvořeného Kotlem (1435 m n. m.), Harrachovými
kameny (1421 m n. m.) a Kotelským hřebínkem, který odděluje Velkou Kotelní jámu
od Malé, převažují horské břízy šavlovitých tvarů.

Ze slavné Kotelské boudy zbyly základy
Údolí Kotelského potoka je na rozdíl od jiných opuštěným koutem Krkonoš. Důvodem není jen to, že se z většiny nachází v nepřístupné první zóně KRNAPu, ale také
že pro běžného turistu není atraktivní. Chybí tam typické krkonošské horské boudy.
Ale nebylo tomu tak vždy. Pozůstatky té Kotelské jsou dodnes patrné ze zelené turistické stezky Horní Mísečky – Dvoračky, která protíná údolí v jeho horní části.
„Historie Kotelské boudy sahá až do 17. století a od počátku byla spjatá s jilemnickým rodem Harrachů, kterému tato oblast patřila“, říká Radek Drahný.
V té době bylo okolí odlesněné pro potřeby pasení dobytka a získávání sena. Stará Kotelská dvorská bouda vznikla na místě staršího stavení v letech 1707 až 1708 a postupně
ji přestavovali. V 18. století vznikla dvoukřídlá stavba spojena v severní části chlévem.
„V této době zažívala bouda svůj největší rozmach. Na 52 hektarech pastvin chovali až 80 krav a 30 koz. Produkovali 60 horských fůr sena. To se pak v zimě za pomocí rohaček sváželo dolů do údolí. Šlo na krkonošské poměry o rozsáhlé
hospodářství, “ říká Radek Drahný, když prochází pozůstatky boudy připomínající
zříceninu hradu.
Od 19. století se budní hospodářství typické pro Krkonoše stále více dostávalo do
pozadí. Hospodáři reagovali na rozmáhající se turismus i nabízením ubytování. V roce
1821 byla také Kotelská bouda zmenšena o chlév, objekt přestavěn na panskou hájenku.
18
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„Lámeme si hlavu nad tím, o co tu vlastně šlo“
V roce 1910 měl velký zájem boudu koupit Pražský SKI klub. Ještě než došlo
k převedení kupní ceny, tak bouda za dosud nevyjasněných okolností vyhořela a už
nikdy nebyla obnovena. „Byla to jedna z nejvýznamnějších krkonošských bud. Od té
doby si příroda bere lokalitu zpět, “ připomíná Drahný.
Připomínek na slavnou minulost je v okolí zaniklého stavení řada, ale je třeba se
umět rozhlížet. Málokoho třeba napadne, že taková Kostelská louka s trsy temně modrých hořců není dílem přírody, ale lopotné práce mnoha generací dávných horalů. Jde
o poslední zbytky rozsáhlých pastvin, které se v okolí nacházely. Také záhadná alej
staletých smrků, která vede v délce asi 300 metrů odnikud nikam, odkazuje na minulost.
„Mezi dvěma řadami stromů by klidně mohla vést stezka, ale nevede, protože
nemá kam. Už dlouho si lámeme hlavu nad tím, o co tu vlastně šlo. Nejčastější vysvětlení je, že si tady někdo kdysi dávno výsadbou stromů oddělil jednotlivé dílce
pozemků, “ říká Drahný.
Zato smíšený les s pokroucenými buky vypadá jako prales. Nápadně připomíná
slavný Dvorský les na Rýchorách. „Vznikl podobně jako les na Rýchorách, tedy hospodářskou činností původních obyvatel hor. I když to někomu může dnes znít jako nesmysl, i tady se intenzivně hospodařilo. Dobytek okusoval výhonky mladých buků a
tím je zaštipoval. Proto i v údolí Kotelského potoka mohl vzniknout bizarní les s pokroucenými stromy připomínající větší bonsaje, “ vysvětluje Drahný.

Kmen tu může ležet klidně sto let
Kotelský potok se zařezává hluboko do krajiny a navíc ho maskují stromy a keře.
Tam, kde se pohybujeme, ho častěji slyšíme než vidíme. Postup nespoutanou přírodou komplikují i mohutné kmeny popadaných buků. Zaujmou na nich dřevokazné
houby – choroše.
„Na nich je vidět časová posloupnost. Když strom stál, choroše rostly výtrusnicí
obrácenou logicky k zemi. Když ale padnul, choroše se tomu přizpůsobily a spodní
částí se natočily opět dolů ve směru působení gravitace. Na tomto kmeni tedy vidíme
choroše obrácené dvěma směry. Tomu říkáme geotropismus. To je poměrně vzácný
jev. Tento kmen tu může ležet klidně sto let. To je další důkaz, jak si příroda bere
zpět, co jí náleží, “ dodává Drahný v lese dlouhé roky bez jakéhokoli zásahu člověka
na dohled Kotelních jam.
Je tu až příliš mohutných stromů, které mají koruny setnuté. Až sem, když jsou
v zimě příhodné podmínky, občas na jaře dorazí lavina jejíž síla je taková, že dokonce
několik set metrů od odtrhu stále dokáže lámat stromy.
převzato z iDnes
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Co se chystá?
Pondělí 30. dubna 2018

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Pořádá SDH Vítkovice
na hřišti u kostela
30. 6.–1. 7. 2018

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. července 2018

