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Vážení spoluobčané,
blíží se kouzelný čas Vánoc, čas kdy lidé usedají ke společnému stolu, aby si
projevili vzájemnou úctu a lásku. Společně prožité chvíle pohody, radosti a odpuštění jsou tím nejkrásnějším dárkem, který si můžeme přát v této uspěchané době.
Vánoce jsou o lidskosti a o úctě. Zkusme popřemýšlet o tom, jak jsme my lidští a uctiví k ostatním lidem ke svému, ke svému okolí a k přírodě.
Nestačili jsme se ani odhlédnout a je tu opět Nový rok. Jakoby to bylo před malou
chvílí, co jsem Vám přál k novému roku. Je tu opět čas, kde mnozí z nás bilancují
uplynulý rok. Pro naši obec to byl, myslím těžký rok. Určitě se toho dalo udělat víc,
ale čas a finanční prostředky jsou neúprosné.
Většině z nás se nepodařilo splnit si osobní novoroční předsevzetí, ale nebuďme
smutní. Opět stojíme na prahu nového roku, kde si můžeme splnit všechny naše představy, předsevzetí i sny.
Vážení spoluobčané, závěrem vyslovím přání:
Zachovejte si slavnostní chvíle z vánočních i novoročních svátků po celý rok,
važme si jeden druhého, mějme rádi naši obec a zachovejme si úctu jeden k druhému.
Zároveň Vám přeji, abyste do nového roku vykročili šťastnou nohou s optimismem. Jistě nás potkají krásné, ale i nepříjemné chvíle a okamžiky, neboť i to patří
k běžnému životu každého z nás. Nezapomeňme však na lidskost, toleranci, vzájemnou pomoc a porozumění.
Milí spoluobčané, jménem celého kolektivu obecního úřadu Vám přeji příjemné
prožití vánočních svátků a do nového roku, přeji pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho
pracovních i osobních úspěchů.
Milan Rychtr, starosta
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Zvolení členové zastupitelstva

Volby 15. 10. 2010–16. 10. 2010

Volební strana č. 1

Strana rozvoj Vítkovic
1.
Miroslav Vancl
(počet hlasů 127)
2.
Jindřich Volejník (počet hlasů 124)
3.
Vladimír John
(počet hlasů 120)
4.
Milan Rychtr
(počet hlasů 114)
5.
Zdeňka Krčmářová (počet hlasů 94)

Volební strana č. 2

KSČM a nezávislí kandidáti
1.
Leoš Matuš
(počet hlasů 103)

Volební strana č. 3

Občané Vítkovic
1.
Ilona Navrátilová
2.
Zdeněk Spilka

(počet hlasů 87)
(počet hlasů 80)

Vaše alternativa
1.
Petr Brož

(počet hlasů 62)

Volební strana č. 4

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva,
konané dne 10. 11. 2010 v Kulturním domě ve Vítkovicích
1) Volba starosty a místostarosty.
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné
návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vítkovice schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro – 9. Proti – 0. Zdrželi se – 0.
Usnesení č. 80/10 bylo schváleno.
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vítkovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k)
zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro – 9. Proti – 0. Zdrželi se – 0.
Usnesení č. 81/10 bylo schváleno.
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Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy
zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek
sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Člen zastupitelstva pan Zdeněk Spilka podal
návrh na tajné hlasování. Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vítkovice schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.
Výsledek hlasování: Pro – 3. Proti – 6. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 82/10 nebylo schváleno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Zdeňka Krčmářová
navrhla zvolit do funkce starosty pana Milana Rychtra. Člen zastupitelstva paní
Ilona Navrátilová navrhla zvolit do funkce starosty pana Petra Brože.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vítkovice volí starostou obce Vítkovice
pana Milana Rychtra.
Výsledek hlasování: Pro – 5. Proti – 3. Zdrželi se – 1.
Usnesení č. 83/10 bylo schváleno.
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva paní Ilona Navrátilová
navrhla zvolit do funkce místostarosty pana Zdeňka Spilku. Člen zastupitelstva
Ing. Zdeňka Krčmářová navrhla zvolit do funkce místostarosty pana Miroslava
Vancla.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vítkovice volí místostarostou obce Vítkovice pana Zdeňka Spilku.
Výsledek hlasování: Pro – 2. Proti – 5. Zdrželi se – 2.
Usnesení č. 84/10 nebylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vítkovice volí místostarostou obce Vítkovice pana Miroslava Vancla.
Výsledek hlasování: Pro – 5. Proti – 0. Zdrželi se – 4.
Usnesení č. 85/10 bylo schváleno.
2) Zřízení finančního a kontrolního výboru.
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční
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období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního
zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§
117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen
zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy finančního a kontrolního
výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona
o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,
přičemž každý z nich bude mít 3 členy. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vítkovice zřizuje finanční výbor a kontrolní
výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro – 9. Proti – 0. Zdrželi se – 0.
Usnesení č. 86/10 bylo schváleno.
3) Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru.
Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan
Milan Rychtr navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing. Zdeňku
Krčmářovou. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vítkovice volí předsedou finančního výboru Ing. Zdeňku Krčmářovou.
Výsledek hlasování: Pro – 6. Proti – 0. Zdrželi se – 3.
Usnesení č. 87/10 bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing.
Zdeňka Krčmářová navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru paní
Ilonu Navrátilovou. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vítkovice volí předsedou kontrolního výboru paní Ilonu Navrátilovou.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – 0. Zdrželi se – 2.
Usnesení č. 88/10 bylo schváleno.
Volba členů finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Zdeňka Krčmářová navrhla zvolit členem finančního výboru pana Leoše Matuše a paní Zoru
Hnikovou. Člen zastupitelstva paní Ilona Navrátilová navrhla zvolit členem fi-
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nančního výboru Ing. Ivana Karbusického.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vítkovice volí členem finančního výboru
pana Leoše Matuše.
Výsledek hlasování: Pro – 5. Proti – 0. Zdrželi se – 4.
Usnesení č. 89/10 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vítkovice volí členem finančního výboru
paní Zoru Hnikovou.
Výsledek hlasování: Pro – 5. Proti – 2. Zdrželi se – 2.
Usnesení č. 90/10 bylo schváleno.
Volba členů kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního
výboru. Návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vítkovice odkládá volbu členů kontrolního
výboru z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve výboru na
nejbližší zasedání.
Výsledek hlasování: Pro – 9. Proti – 0. Zdrželi se – 0.
Usnesení č. 91/10 bylo schváleno.
4) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva, aby podali návrhy na výši měsíčních
odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva, neuvolněného člena
zastupitelstva, který je současně členem výboru, neuvolněného člena zastupitelstva, který je současně předsedou výboru a neuvolněného člena zastupitelstva, který
vykonává funkci místostarosty. Člen zastupitelstva pan Leoš Matuš navrhl, aby se
neuvolnění členové zastupitelstva vzdali odměn. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vítkovice se vzdává odměn za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva, neuvolněného člena zastupitelstva, který je současně členem výboru, neuvolněného člena
zastupitelstva, který je současně předsedou výboru a neuvolněného člena zastupitelstva, který vykonává funkci místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro – 6. Proti – 1. Zdrželi se – 2.
Usnesení č. 92/10 bylo schváleno.

Zápis z desáté schůze zastupitelstva, ze dne 24. 11. 2010
1) Žádost společnosti VNUČKO, spol s r. o. o předběžné stanovisko ke změně územního plánu pro pozemkové parcely prac. č. 192/13, 742 a 192/26 na bytové účely.
Usnesení 93/10: OZ nesouhlasí se žádostí společnosti VNUČKO, spol s r. o.
o předběžném stanovisku ke změně územního plánu.

6

2) Žádost Chaty Jasná, Chaty Zákoutí, Chaty Nedbalky a Farmy Hucul o zrušení zákazu vjezdu na místní komunikaci „Janova Hora – Zákoutí“.
Usnesení 94/10: OZ nesouhlasí se zrušením zákazu vjezdu na místní komunikaci
„Janova Hora – Zákoutí“.
3) Omezení zákazu vjezdu – Janova Hora v období od 1. 4. –15. 10. Po zbytek
roku platí zákaz vjezdu.
Usnesení 95/10: OZ souhlasí se zrušením zákazu vjezdu značka B11 v období
od 1. 4. –15. 10. na místní komunikaci Janova Hora–Zákoutí.
V období od 16. 10. do 31. 3. platí zákaz vjezdu na tuto komunikaci.
4) Žádost firmy Krby Kobr s. r. o. o povolení postavení mobilní buňky a umístění
reklamního poutače před buňkou.
Usnesení 96/10: OZ souhlasí s postavením mobilní buňky a umístěním reklamníhopoutače před buňkou za podmínek:
• umístění buňky od 1. 12. 2010 do 30. 4. 2011,
• po celou dobu pronájmu úklid okolí buňky,
• po ukončení nájmu dát pozemek do původního stavu,
• platba pronájmu za každý započatý měsíc.
5) Schválení směrnice č. 6/2010 – Hospodářská činnost
Usnesení 97/10: OZ schvaluje směrnici č. 6/2010 – Hospodářská činnost.
6) Schválení směrnice č. 5/2010 - Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních
dokladů.
Usnesení 98/10: OZ schvaluje směrnici č. 5/2010 - Účtový rozvrh, účetní knihy
a náležitosti účetních dokladů.
7) Vzít na vědomí hospodaření obce k 31. 10. 2010
Usnesení 99/10: OZ bere na vědomí hospodaření obce k 31. 10. 2010.
8) Schválení změny rozpočtu č. 4/2010.
Změnou č. 4/2010 se výše rozpočtu mění na:
Příjmy:
14 008 799,– Kč
Výdaje:
10 576 300,– Kč
Financování:
3 432 499,– Kč
Rozpočet je přebytkový.
Usnesení 100/10: OZ souhlasí se změnou rozpočtu č. 4/2010.
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9) Schválení inventarizační komise:
1. Ústřední inventarizační komise:
předseda: Leoš Matuš,
členové: Milan Rychtr, Andrea Zachařová.
2. Dílčí inventarizační komise:
ZŠ – předseda: Lenka Zelinková,
členové: Zuzana Hartmanová, Jana Matoušková.
MŠ – předseda: Zuzana Hartmanová,
členové: Danuše Pištorová, Lenka Kocourová.
ŠJ – předseda: Lenka Kocourová,
členové: Hana Rychtrová, Zuzana Hartmanová.
SDH – předseda: Jindřich Volejník,
členové: Pavel Jindříšek, Jan Matuš.
3. Občanská beseda:
předseda: Ivana Mejsnarová,
členové: Lenka Zelinková, Jana Knytlová.
4. Obec:
předseda: Ing. Zdeňka Krčmářová,
členové: Andrea Zachařová, Milan Rychtr.
Usnesení 101/10: OZ schvaluje inventarizační komise.
10) Schválení dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace obce Vítkovice – Krkonošská základní škola a mateřská škola Vítkovice.
Usnesení 102/10: OZ souhlasí s dodatkem č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace obce Vítkovice – Krkonošská základní škola a mateřská škola Vítkovice.
11) Schválení záměru výpůjčky obslužného objektu – Sportovní areál Vítkovice
v Krkonoších na st. p. č. 747 k. ú. Vítkovice v Krkonoších.
Usnesení 103/10: OZ souhlasí se záměru vypůjčením obslužného objektu –
Sportovní areál Vítkovice v Krkonoších.
12) Vlastníci bytových jednotek v budově č. p. 77 a č. p. 278 žádají o odprodej pozemku p. č. 1127/4 o výměře 1062 m2.
Usnesení 104/10: OZ schvaluje záměr odprodeje pozemku p. č. 1127/4 o výměře
1062 m2 vlastníkům bytových jednotek v budově č. p. 77 a č.
p. 278.
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Oznámení obecního úřadu
Informační systém
Vážení občané Vítkovic, v loňském roce jsme zavedli systém informování občanů formou SMS. Od většiny z Vás, stále postrádáme telefonní číslo, na kterém Vás
můžeme informovat.
Ujišťujeme vás, že telefonní čísla budou sloužit pouze pro vnitřní účely obce
a nebudou sdělována dalším osobám.
Kontakty nám zasílejte na adresu:
Obecní úřad
Vítkovice 243
512 38 Vítkovice v Krkonoších
e-mail: obec@vitkovicevkrk. cz
tel. : 481 582 730

Zimní údržba
Možnost telefonické objednávky, dle sněhových podmínek:
p. John
737 847 274
p. Volejník
604 818 569
p. Vrána
737 024 737
Ceník:
Unimog – fréza 25,– Kč / 1 min.
Traktor – fréza 25,– Kč / 1 min.
Traktor – pluh 25,– Kč / 1 min.
Upozorňujeme majitele automobilů, že v zimní sezoně musí své vozidlo zaparkovat nebo odstavit na místech k tomu vyhrazených tak, aby byl zajištěn plynulý
provoz a průjezd vozidel pro úklid a údržbu komunikací (pro průjezd údržbového
vozidla je nutné zajistit volný jízdní pruh o šířce minimálně 3 m). Pokud toto nebude
dodrženo, bude problém řešen s městskou policií.

Poděkování
Obecní Úřad děkuje paní Hejnalové za balíčky dětem z Mateřské školky a Školy
ve Vítkovicích.
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Provozní doba OÚ o svátcích
PO
UT
ST
ČT
PÁ

20. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.

8:00–17:00
8:00–15:00
8:00–17:00
8:00–12:00
ZAVŘENO

PO
UT
ST
ČT
PÁ

27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.

8:00–17:00
8:00–15:00
8:00–17:00
8:00–15:00
ZAVŘENO

Provozní doba pošty o svátcích
PO
UT
ST
ČT
PÁ

20. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.

8:00–9:00 13:00–15:00
8:00–9:00 13:00–15:00
8:00–9:00 13:00–15:00
8:00–9:00 13:00–15:00
ZAVŘENO

PO
UT
ST
ČT
PÁ

27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.

8:00–9:00
8:00–9:00
8:00–9:00
8:00–9:00
8:00–9:00

13:00–15:00
13:00–15:00
13:00–15:00
13:00–15:00

Pošťáci z Vítkovic děkují za přízeň občanů v uplynulém roce. I v roce nastávajícím můžete využít na vítkovické poště služeb Poštovní Spořitelny, České pojišťovny i Českomoravské Stavební spořitelny. Přejeme Vám krásné a pokojné vánoční
svátky a šťastné vykročení do roku 2011.

Sleva jízdného pro místní obyvatele
OZ odsouhlasilo slevu celosezónního jízdného pro místní obyvatele ve věku nad
18 let, trvale žijících v obci déle než 1 rok na částku 3500,– z 5500,– Kč. Karta bude
označena jménem, fotografií a bude NEPŘENOSNÁ!!!

Karta pro členy SK Vítkovice
Cena:
Podmínky:

800 Kč
Karta je omezena na 45 dní za sezonu.
V případě studia od 19 do 26 let je nutné předložit potvrzení
o studiu.

Společné jízdné
SKIAREÁL ALDROV VÍTKOVICE A ŠPINDLERŮV MLÝN
Ve spolupráci se Skiareálem Špindlerův Mlýn jsme pro Vás připravili společnou
3-denní jízdenku, na kterou je možné jezdit 2 dny ve Skiaréálu Aldrov Vítkovice
v Krkonoších a 1 den ve Skiareálu Špindlerův Mlýn.
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Platnost 2 dny ve Vítkovicích + 1 den ve Skiareálu Špindlerův Mlýn.
HLAVNÍ SEZONA
20. 12. 10–11. 3. 2011

3-denní

VEDLEJŠÍ SEZONA
do 19. 12. 2010, od 12. 3. 2011

dospělí

děti

dospělí

děti

1400,–

1040,–

1140,–

890,–

KARTA HOSTA
OZ schválilo 10% slevu na jízdné (platí pro jízdenky: 6-ti denní, 3 ze 6, 5 ze 7,
4 ze 7) pro hosty místních ubytovatelů ve Ski Areálu Aldrov na sezonu 2010–2011.
Karty jsou připraveny k vyzvednutí na OÚ.
Podmínky pro vydání KARTY HOSTA:
1.

Ubytovatel bude včas, tzn. 2 × ročně (do 15. 4., 15. 10. ) předkládat
ubytovací knihu a platit poplatky s tím spojené.

2.

Karty, které ubytovatel převezme budou vykázány formou jmenného
seznamu hostů, kterým byly karty předány. Tento seznam bude
VŽDY ubytovatel předávat na OÚ při vyzvednutí dalších karet a na
konci sezony budou seznamy kontrolovány s ubytovací knihou.
V případě, že hosté nebudou uvedeni v knize, OÚ předá záležitost
Finančnímu úřadu jako podklad k dalšímu řízení!

3.

V případě nedodržení výše jmenovaných podmínek nebudou ubytovateli karty vydány minimálně po dobu další zimní sezony.

4.

Slevu mohou uplatňovat pouze ubytovaní, ne UBYTOVATELÉ.
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Ceník SKI TAXI sezóna 2010–2011
8 míst
Cena:
12,– Kč/km
Cena od 21 hodin:
15,– Kč/km (po telefonické domluvě)
Ostatní – smluvní ceny
Mobil:
739 203 223

Půlnoční mše
Na Štědrý den 24. 12. 2010 od 17:15 hodin se bude konat svatá půlnoční mše
v římskokatolickém kostele sv. Petra a Pavla ve Vítkovicích.

Společenská rubrika
Nově narození
V listopadu se narodil Jan Erlebach. Vítáme nového občánka a přejeme mu a jeho
rodičům hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

Významná životní jubilea
V měsíci září oslavili své životní jubileum pan Jaromír Hanuš a paní Anna Hanušová, v říjnu pan Josef Mejsnar, pan Jaroslav Toman a paní Marie Pochopová,
v listopadu paní Edeltraut Mandziuková, v prosinci paní Marie Mejsnarová, Miluše
Kubátová a Mária Nechanická.
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně pohody do dalších let.

Úmrtí
V měsíci listopadu nás opustila paní Vlastislava Marešová ve věku 90 let. Pozůstalé rodině projevujeme upřímnou soustrast.
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Služby Vítkovice s. r. o.
Ceník dopravy platný od 1. 1. 2010, uvedené ceny jsou bez DPH 20 %
Tarifní pásmo v km
s nákladem
od

IVECO

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

nad

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

UNIMOG + V3S

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

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

50,– Kč

40,– Kč

500,– Kč

400,– Kč

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

150,– Kč

za 1 min.
pluhování

15,– Kč
25,– Kč

IVECO

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

50,– Kč
50,– Kč
80,– Kč

Sněhová fréza, UNIMOG – za 1 min. práce

25,– Kč

Traktor Zetor 19-03

Zimní údržba práce v režii služeb

Rolba

1 hod

450,– Kč

Písek
Reform

Křovinořez
Ostatní služby

2000,– Kč

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

1260,– Kč
700,– Kč
500,– Kč

1 hodina

210,– Kč

1 pracovník / 1 hodina

200,– Kč
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Ceník jízdného v sezóně 2010–2011
GOLDEN PASS
HLAVNÍ SEZÓNA

VEDLEJŠÍ SEZÓNA

20. 12. 10–11. 3. 11

do 19. 12. 10, od 12. 3. 2011

dospělí
Golden Pass:

Slevy:

děti

dospělí

430,–

350,–

2-denní

820,–

660,–

760,–

600,–

3-denní

1200,–

960,–

1050,–

860,–

4-denní

1550,–

1240,–

1380,–

1040,–

5-denní

1770,–

1370,–

1520,–

1120,–

6-denní

2080,–

1600,–

1800,–

1320,–

5 ze 7 dní

1820,–

1520,–

1600,–

1200,–

4 ze 6 dní

1600,–

1300,–

1450,–

1100,–

1-denní

370,–

Organizované školní skupiny nad 10 žáků si mohou zakoupit
GOLDEN PASS vždy v ceně dospělého jízdného se SLEVOU
Podmínkou slevy je razítko školy!!!
– v období HS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35%
– v období VS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35%
– instruktor (10 žáků) HS, VS . . . . . . . . . . 50%

Poznámka: všechny jízdenky ve formě bezdotykové chip karty (1 ks 100,– Kč)

O TENTO LÍSTEK SI MUSÍTE POŽÁDAT!!
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děti
290,–

Ceník jízdného v sezóně 2010–2011
v areálu Vítkovice-Aldrov – Aldrov Lanovka
HLAVNÍ SEZÓNA
20. 12. 10–11. 3. 11
dospělí
děti
45,–

35,–

45,–

35,–

1 hodina
2 hodiny
3 hodiny

160,–
240,–
300,–

130,–
200,–
250,–

160,–
220,–
280,–

130,–
180,–
220,–

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

210,–
340,–
380,–
350,–

160,–
280,–
320,–
300,–

180,–
300,–
320,–
300,–

120,–
220,–
250,–
220,–

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

430,–
820,–
1200,–
1550,–
1770,–
2080,–
1820,–
1250,–
1600,–

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

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

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

Jednotlivá:

1 jízda

Hodinová:

Ranní
Dopolední
Odpolední

200,–

Večerní
100 bodů
200 bodů
Rodinná
Slevy:

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

2 dosp. + 2 děti
2 dosp. + 1 dítě

350,–
600,–

290,–
460,–

1 jízda ALDROV = 10 bodů
1 jízda JIZERKA = 7 bodů

1300,–
1000,–

1100,–
850,–

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

35%
35%
50%
jízdné jako děti

Poznámka: děti do 6-ti let . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZDARMA
děti do 12-ti let . . . . . . . . . . . . . . . . dětská
SKI ŠKOLA - instruktoři + foto . . . . 3500,–
sezónní dospělí + foto . . . . . . . . . . . 5500,–
sezónní děti + foto . . . . . . . . . . . . . . 3. 500,–
všechny časové jízdenky ve formě bezdotykové chip karty (1 ks 100,– Kč)
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Ceník jízdného v sezóně 2010–2011
v areálu Vítkovice-Aldrov – Vlek Jizerka
HLAVNÍ SEZÓNA
20. 12. 10–11. 3. 11
dospělí
děti
25,–

25,–

25,–

25,–

1 hodina
2 hodiny
3 hodiny

100,–
180,–
250,–

100,–
180,–
250,–

100,–
180,–
250,–

100,–
180,–
250,–

do 12. 00
od 12. 00
1-denní

250,–
260,–
320,–

190,–
200,–
250,–

200,–
210,–
260,–

160,–
200,–
190,–

570,–

430,–

350,–
600,–

290,–
460,–

Jednotlivá:

1 jízda

Hodinová:

Dopolední:
Odpolední:

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

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

1 jízda JIZERKA = 7 bodů

2. 000,–

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

Poznámka: děti do 6-ti let . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZDARMA
děti do 12-ti let . . . . . . . . . . . . . . . . dětská
SKI ŠKOLA – instruktoři + foto . . . . 3500,–
sezónní + foto . . . . . . . . . . . . . . . . . 5500,–
všechny jízdenky ve formě bezdotykové chip karty (1 ks 100,– Kč)
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Okénko školy
Haloweenské svícení
Už několikátý rok si na podzim vytváříme dýňové ozdoby a připomínáme si tak
svátek Haloween. Nedá se říct, že bychom si chtěli tento ne zrovna český svátek přivlastnit se vším všudy, ale dýně se nám prostě líbí. V minulých letech jsme je malovali, vyšívali, loni jsme
vyráběli veselé panáčky
z malých dýní a letos
jsme se pustili do dlabání
větších dýní. Práce nám
šla dobře od ruky a výsledkem bylo několik
zdařilých dýňových strašidel. Nejhezčí jsou ale
za tmy, a proto jsme se
předposlední listopadovou neděli navečer sešli
u školy. Přišlo i několik
dětí ze školky s rodiči
a dokonce i naši bývalí
žáci. Nejdřív jsme si trochu zahráli – hledali
jsme kolem školy ukryté
obrázky, potom jsme
zkoušeli nakreslit duchy,
netopýry, čarodejnice
atd. Odměnou byla haloweenská omalovánka
a bonbóny ve tvaru kostlivců, strašidýlek a upířích zubů.
A když se setmělo,
konečně jsme rozsvítili
naše dýně. Podvečer
jsme si užili, nikdo se
nebál a možná, že to
někdy zase zopakujeme.
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Podzim ve škole, přípravy na besídku
Podzim u nás vždy probíhá ve jménu měnící se přírody a tak naše chodby a nástěnky ožívají barevnými listy a výrobky z přírodnin. Letos jsme vyrobili celou rodinu barevných ježků a zkusili jsme vyrobit i pravou „podzimní paletu“z přírodnin,
listy jsme nalepovali, překreslovali, vyráběli jsme draky do oken.
Od listopadu už nás tradičně zaměstnává besídka – připravujeme program a nacvičujeme, nacvičujeme a nacvičujeme. Je to náročné pro učitele i děti, ale doufáme,
že i letos se nám program vydaří, abychom potěšili diváky i sebe. Samozřejmě vítáme
i pomoc rodičů, a tak bychom chtěli na tomto místě poděkovat paní Hartigové, která
se sama nabídla a ušila krásné sukýnky pro děvčata. V prosinci nás čeká ještě tradiční
pečení vánočních pletýnek a vánoček, které probíhá pod taktovkou naší paní kuchařky Hanky Rychtrové. V hodinách pracovních činností a na kroužku keramiky se
věnujeme výrobě vánočních dekorací a drobných dárků a užíváme si tu atmosféru blížících se vánoc. Doufáme, že se nám všem letos podaří prožít tuto krásnou dobu
v klidu, pohodě a radosti se svými rodinami a alespoň na chvíli zapomeneme na každodenní starosti a shon současného světa.
Jana Matoušková
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Obec Vítkovice jménem obce Dětřichov děkuje
za finanční pomoc při povodních.
Děkujeme všem kteří přispěli:
paní Hanušová, paní Kubátová, pan Nechanický, Lyžařský klub Kralupy,
pan Prokop, paní Kučerová, paní Rychtrová, pan Brabec, pani Barcuchová,
pan Hochman, pan Kobr, pan Hnik, paní Nováková, paní Marešová,
Ing. Uhlířová, paní Hejnalová, manželé Macháčkovi, pan Matuš, pan Štěp,
Ing. Syrovatská, pan Vodrážka, pan Prosický, pan Nechanický,
paní Mejsnarová, pan Mejsnar, pan Mikolášek, Myslivecké sdružení Krakonoš,
SDH Vítkovice, pan Vrána, SK Jana Harracha,
zaměstnanci Služeb Vítkovice, s.r.o. a obce Vítkovice
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Z obecní kroniky
1961
V tomto roce se připravilo k datu 31. 3., všeobecné sčítání obyvatel. Sčítací komisaři jmenováni Jan Novotný a Josef Rampas. S. Novotný měl trasu celou oblast
podél Jizerky až na „Návrší“, Rampas druhou západní část, až po Třídomí. Bylo poměrně tehdy zimní počasí, větší vrstva sněhu, povrch namrzlý a při schůzce občas
nohy propadávaly. Ve zpracování a včasném zvládnutí náročného úkolu při sčítání,
jsme se umístili v soutězi ze 75 obcí Semilska na 22 místě.
ČSTV podal návrh na rajonování lyžařských výtahů. Projednávana stať plánu
Krk. Nár. Parku, kde se jedná o janovu Horu a Zákoutí s připojením k Benecku. Dopíše se v této záležitosti ONV a státnímu ústavu pro rajonovanéplánování, že celý prostor je využíván obcí a YZD, Projednána soutěž s Rokytnicí. Rozpočet plánu příjmu
560 000. Celkový rozpočet pak upraven 711 000– Kč. Byla v tom přístavba 9té třídy
s 370 000 a povoleno koupaliště se 125 000. Plány na koupaliště v hodnotě ca 15 000
vypracoval ZDARMA N. P. Průmstav, který má zde rekr. Objekty. Později okres zbudování koupaliště nepovolila stavěla se jen požární nádrž. V dalším období, se vidělo,
že byla chyba-proč ne koupaliště? Chybami se máme učit, ale v mnoha případech, se
náprava nestane. Rovněž i přístavba 9té třídy se vyřešilas na újmu mateřské školy a
kabinetu i když bylo možno vzít v úvahu poměrně velký byt natur. V budově školy.
Ohledně školy, měl nar. výbor dotaz, redaktor Dikobrazu, zda je prauda, že škola je
v nepřádku, houba v podlahách, záchody v nepřádku atp. Poněvadž byla kldně hodnocená připravenost školy k zahájení n. š. roku, požádána redakce čas. Dikobraz o vyslání zástupce, aby se na místě přesvědšili sami, že je to mystifikace, aby redakce
mohla pisateli odpovědět podle zásluhy. Jaroslav Kafka z č. p. 40 podal si žádost,
aby jeho 2 děti sn a dceramohli dojíždět do školy do Jilemnice. Důvod, že ve vítkovické škole neprospívají. Bylo povoleno. Ovšem svědší to o nedůvěře jmenovaného
k uč. Sboru. Místní národní výbor, měl stále problémy s Inž. Lánskou, bývalým řed.
Fmy Orion, který z tehdejší doby první rep. měl ve Vítkovicích postavenou v Hutích
– Jeřábníků komfortní vilu. Bydlel u něhoz polesí lesník Navrátil podle sjednané
smlouvy slesním závodem v Harachově. Dotyčný Laška chtěl se lesníka stůj co stůj
zbavit, stále vymýšlel hotové detektivní příběhy, jmenovaného nájemníka vednr
v noci špehoval a zasílal dopisy na NV, který by byl mohl věnovat se větším dílem
rozmarům p. Lásky. Ukončení bylo když se lesní s. Navrátil nechal přeložit do jiného kraje.
V r. 1961bylo uskutečněno také ve vítkovicích první vítání malých občánků.
S Rampas použil dřívějších svých zkušeností a za pomoci svazu žen, ČČK, PO a
ČSM, připravil na místním nár. výboru v zasedací místnosti kulturní odpovídající
program této události. Současně ustaven aktiv pro obč. záležitosti. Místnost při vítání
byla bohatě vyzdobena květinami. Pionýři provedli kulturní program. Nastoupení se
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dáloza zvuků pepr. Hudby. Pionýři předali maminkám děcek kytičku růží. Předsedkyně svazů žen s. Kittlerovýá promluvila k přítomným rosičům děcek pak předseda
sboru s, Rampas přivítal malé občánky do svazku obce a rodiče složili slib. Každý
přivítaný obdržel vkladní spoř. Knížku na obnos 50– Kčs, kterou předalzástupce podniku, kde byl některý z rodičů děcek zaměstnán. Mimo toho, obdržela děcka pamětní
kaligraficky zdobenou se svým jménem Mánesovu reprodukci „ukolébavku“. Přivítáni byli Jiří Braun nar. 16. 5., rodiče Josef a Marie, Pavel Kučera nar. 30. 6. 1960,
rodiče Frant. A Zdeňa, Josef Horáček, nar. 13. 12. 1959, rod. Jaroslav a Miluše,
Roman Fišera, 13. 5. 1961 rod. Frant. A Marie, Petr Horký nar. 13. 12. 1959, rod .
Josef a Helena, Nechanický Stanisl. Nar 16. 12. 1959. rod. Stanisl a Marie, Škára jiří
nar. 25. 11. 1960, rod. Karel a Zdena, šimčíková Milena, 9. 3. 1960rod. Milana. Mimo
toho byli pozváni i zástupci okolních obcí. Národní výbor měl převzít o podniku
Seba obytné domy. Neměl však dostatečný finanční fond, ani odborné údržbáře, nebo
stálé brigádníky a byl nucen tuto nabídku odmítnout. Při představeních v kině, bylo
v té době v přestávce promlouváno k návštěvníkům v ději promítaného filmu a o významu některých polit. výročních dnech, které připadly k období data v promítání.
Konána volba soudcůz lidu. U nás to byli Pochop Josef cestář z Jeřábníku čp. 343.
Rypl Jaroš, ekon. Nám. Spotř. Družstva Jednota čp. 354. V tomto roce uskutečněna
výstavba polytechnické dílny pro ZDŠ. Stavbou pověřen ve Vítkovicích bydlící s.
Frant. Vondříček, důchodce, bývalý staveb. Mistr. Stavba stojí u pošt. Úřadu v Kult.
domě uspořádali učni z ČKD- Stalingrad rer. Chata z D. Míseček koncert jejich dechové kapely. Orchestr dobře sehraný, měl u návštěvníků ohlas a líbil se v přednesu
i ve vystoupení.
Ki provozu v hotelu Praha. Vedoucí Marta Tryznová má v hotelu rekreaci, pro
tyto vyváří a musí být i obsluha samozřejmě, když tam jsou ubytováni. Ostatním pasantům oznámila vyvěšenou venku cdulí. Že neobsluhuje pro nemoc. Budilo to všeobecnou nelibost. Byla celá řada stížností na vedení hotelu. Stačil tak zvaný „lepší
host“ provoz uzavřen a další se již nepustili. Špatněchápána služba lidu takovými
vedoucími. Je dosud dosti maloměšťáckých „manýr“.
Ze zemědělství. Podle plnění úkolů, pořadí JHR. 1. Novotný Václ. čp. 16, 2. Šimůnek stan. Čp. 346, 3 Vocásková E. čp. 39, 4. Ryplová Fr. . čp. 300, 5. Pittermann
Fr. čp. 51, 6. Urbanec Fr. čp. 53, 7. Menaldová E. čp. 358, 8. Harig Vacl. čp. 4, 10.
Skalský Zd. čp. 41, 11. Pfohlová Mar. čp. 81, 12. Fajstavr Emil čp. 52, 13. Pohořelý
Fr. čp. 31. Stav skotu k 31. 12. 1961. Skotu JZD – Plán 186 Skuteč. 206 z toho krávy
78 plán – skuteč 79.
Ještě k provozu kina. Byli jsme lonského roku v plnění plánu na 2. Místě. Přesto
že byla dobrá odměna, odsunuli nás a postoupily Semily. Při jednání se nám to vymluvilo o potřebě vysokých nákladů, při výstavbě nového. Semilského kina. Inu
malý, zůstane malý k podpoře cestovního ruchu, Podniky pohostinství jsou již druhý
rok stále zavřené provádí se adaptace, dlouhe dovolené. _Hotel Praha, není vedoucí,
Huťe-Skála-adaptace, Zlaté Návrší-Jestřabinky-dovolená, Vrbatovka-závody neplní
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termín výstavby, Dvoračky-zavřeny. Tak se jistě mnoho turist. Ruch v záp. Krkonoších nepodpoří.
Počalo se předběžně jednat o kooperaci zdejšího JZBS a JZD – Nepolysi okres
Hradec Králové. V pořádku zápisu v kronice v r, 1961 na str. 105 je zmínka o stat.
KRNAPU, rajonizaci některých částí katastru Vítkovic- Janova Horaq a Zákoutí
k Benecku, z toho asi později vzešlo jednání obcí Benecko-vítkovice na nár. výboru
ve Vítkovicích v otázce zdravotního střediska a drobných sousedských vztahů. S.
předseda NV. Adlof při zahájení vystěhuje. Občané Benecka uvádí, že se o představitelích obce Benecké povídá jako o okupantech, agresořích, apod. a prý by to
mělo vyjít z Vítkovic. Obec Benecko nemá zájem na změně hranic a na zvětšení katastru a to od Vítkovic, jestliže však občané ze sousedství žádají k Benecku, jsou přijati. „Levínek“. Dále vysvětluje Adlop, že chtějí zřídit zdravotní středisko „obvod“
mít tam lékaře a žádají o připojení Vítkovic k tomuto zdravotnímu obvodu. U8vádějí,
že by to mělo pro Vítkovické výhody. Mohla by se zřídit ještě jedna poradna na Vítkovickém středisku 1x týdně, doktor by jezdil k pacientům. Odpověď zástupců Vítkovic. Záležitost se již projednávala v radě i plenu nár. výboru a výsledek je takový:
Jestliže by měli Vítkovice připadnout zdravot. středisku obvodem do Benecka, které
orientuje svou činnost NV, složky apod. přes kopec ke Lhotě a Merklovu atd., budou
naši občané stejně jezdit k lékaři do Jilemnice, neboť toto zdravotní spojení na Jilemnici plně vyhovuje. Je podstatný rozdíl, jestliže nemocný v době ordinace ve Vítkovicích jede autobusem k doktorovi do Jilemnice , kde si vyřídí léky v lékárně a zpět
opět jede než kdyby měl pěšky, za každého počasí jít na Horní Benecko, tam odtud
pro léky do Jilemnice pro léky. Nestačí jenom ordinace hodin v obci. Pacienti musí
dojíždět třeba na revizi, injekce, rentgen apod. čili: Vítkovičtí se nepřipojí na zdravotní obvod Benecka., neboť tam spád nemá a nebude. K tomu uvádí Benečtí, že tak
jako tak obvod u nich bude a Vítkovice uškodit nemohou. Vítkovice neměli nikdy
úmysl škodit, ale že zapojení k obvodu není věc názoru nýbrž skuečný výhod j Jilemnici a nevýhod občanů k Benecku. Dále, že je to podřadné třeba spolupráce,
hlavně však třeba, aby Benecko začalo pracovat socializaci vesnice. Dokud oni nezačnou, zbývající JHR ve Vítkovicích se těžko nechají přesvědčit o vstupu do JZD.
1962 Skot plán 260 skuteč. 275 = 105, 76 %- krávy plán 115 – skut. 114 – 99. 15%,
mléko 206. 000dod. 127. 393. maso 208 g. Dod 12 kg., vejce 33. 000dod. 41. 198,
brambory na 50% dodávka.

1962
V r. 1962 bylo započato s úpravou silnice č 186 v úseku Brádler – závod Seba.
Byla to poměrně nákladná adaptace trvající přez 2 roky. Přebytečný materiál, odstřely a skrývky, byl odvážen a vybudována 3 parkoviště u st. Mlýna, u hotelu Praha
a v dolních mísečkách. Konečně dostalo se na úpravu silnice-úsek hotel Praha – Reze
(silnice č 194, která byla již v desolátním stavu a často fotografována projíždějícími
turisty(cizinci). V říjnu však byla práce přerušena pro nedostatek finančních pro-
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středků. Dodělávka dokončena 1963. Na rok 1963 schválen rozpočet. Celkový
299 100 vlastní zdroje 103 700, státní příděl 195 400. Ve školství je položka na učebnice 8000Kčs, osvěta 3000, kino 12 000 Kčs. Na určitou dobu zastupoval taj. S. Kittlera v nemovi s. Rampas, rovněž i v podobném případě s, předsedu. Rekreace ROH
(závodní výroby) byli osvobozeny od domovní daně. Plán z příjmu tím byl narušen
a z toho důvodu nesplněn. Při oslavě MDŽ v kult. domě byl předán odznak mateřství A. Nechanické čp. 24, které se narodilo 12 dětí, z nich je 11 na živu. Běhu vítězství účastnili se Vítkovičtí a předali štafetu stuhu v Hrabačově. Stuhu namaloval
s. Rampas. Libuše Pohořelá přijata do služeb nár. výboru jako švadlena s podmínkou,
že manžel vstoupí do JZD, nebo že bude řádně plnit vlastní dodávky. Na požární nádrži odpracováno 549 hod. Z toho 91 zdarma. V roce 1962. Bylo uskutečněno druhé
vítání malých občánku 23. 9. Opět slavnostně jako v r. 1961. Pionýrská vložka, slavnostní projevykytičky maminkám, kaligraficky zdobený pamětní list, graficky upravený deník a dětskou spoř. Knížku na 50 Kčs.
Uvítáni byli Ilona Dlabolová. nar. 4. 9. 1962 rodiče v čp 298, Šrámková Blanka
nar. 9. 4. 1961 a Šrámek Jiří nar 29. 5 1962, rodiče Jiří a Milada čp. 204. Nechanická
Alena nar 29. 5. 1962, rodičw Stanislav a Marie čp. 350, Mencová Iveta nar 23. 9.
1961, rodiče Jiří a Helena čp 357, Horáčková Eliška nar. 13. 5. 1962, rodiče Josef a
Vlasta čp 355. Nobanec Pabel nar. 20. 11. 1961. Ze záp. Německa došla žádost občana Holaty, který bydlel ve Vítkovicích č. 283, a ač neuměl slova německy na vlastní
žádost se do NSR odstěhoval. A nyní žádá zpět. Po svém odjezdu napsal hanlivý
dopis na NV, který se předalVB. Tehdy rozhodnuto k jeho žádosti takto. Když si zažádal o povolení k odstěhování, ať si od zást. Úřadu obstává navrácení, ale do Vítkovic je návrat nežádoucí. Zemědělství. 6. 6. 1962, jednáno již konkrétně o zapojení
zdejšího JZD jako farmy do JZ Nepolisy a tato kooperace schválena pj Kčs 16.
V tomto obdoví paseno 272 ks skotu z toho 69 krav Zdrušenio pěstování obilí (oves
pšenice)
Plnění JZD. Mléko na plán 110 700 l, dodáno 114 850, vejce plán 21 566 ks, dáno
25 245 ks. JHR, mléko splněno na 99%, vejce na 94% maso na 16%.
Ve zdejší fmě majídružstevnice v osobních stylích stále nedorozumění a nár.
výbor má zvýšenou činnost, rovnáním sporů. S takovými problémy se těžko zvedá
pracovní morálka a nedovolí se kolektivu osobní spolupráce. Hodně viny je ve vedení a org, práce.
Vyskytují se časté stížnosti od soukromé hosp. rolníků, kterým by se zamlouvalo hospodařit po jejich. Volně prodávat rekreací apod. Je také problém získávat a
přesvědčovat rodiče aby děti dali do zemědělského učiliště. Výmluvy že mají ještě
dalšího a pod. A že stejně do zdejšího JZD by nešel. Tady jistě zůstaly organiz. Problémy od základu tvořeni JZD i další vývoj, že dosud celá oblast okolních obcí do
soc. hospodaření zapojena.
pokračování
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POVINNOSTI DRŽITELŮ CESTOVNÍCH DOKLADŮ
Držitelé cestovních pasů se velmi často dopouštějí z neznalosti zákona č. 329/1999 Sb.,
o cestovních dokladech přestupků , proto se chceme touto cestou pokusit o zmírnění postihu
za tyto přestupky a snažíme se našim spoluobčanům a držitelům cestovních dokladů připomenout jejich povinnosti vyplývající ze znění tohoto zákona.
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) 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
Za přestupek podle písm. a) až j) lze uložit pokutu do 10 000 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 na Městském úřadu Jilemnice, správní odbor – cestovní doklady.
Zároveň upozorňujeme, že platnost cestovního pasu držitele, který uzavřel manželství a změnil příjmení, automaticky končí 3 měsíce od uzavření manželství.
Při nesplnění všech uvedených povinností 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
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Co se chystá
29. 12. 2010

VÁNOČNÍ ZÁBAVA
hraje SOUMRAK

MYSLIVECKÝ PLES

15. 1. 2011

hraje Gradace
26. 3. 2011

PŘÍJEZD KRAKONOŠE
Skiareál ALDROV

! NOVINKA !

VAŠE REKLAMA VE ZPRAVODAJI
Nabízíme Vám reklamní prostor ve VÍTKOVICKÉM ZPRAVODAJI.

1/2 strany A5
Ceník (1 výtisk = 300 ks)
1× výtisk 200,– Kč
V případě zájmu nás kontaktujte
3× výtisk 500,– Kč
na e-mailu: obec@vitkovicevkrk.cz
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 20% nebo na tel. čísle: 481 582 730

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

