VÍTKOVICKÝ
ZPRAVODAJ
Číslo 1

Ročník VII

Duben 2013

Zápis z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 19. prosince 2012

1) Schválit návrh rozpočtu obce na rok 2013: Příjmy 8 740 500,– Kč, výdaje
15 682 121,– Kč, financování příjmů (úvěr ČOV) 6 941 621,– Kč. Rozpočet je
schodkový.
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Navrátilová I.).
Usnesení: OZ schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2013: příjmy
8 740 500,– Kč, výdaje 15 682 121,– Kč, financování příjmů (úvěr
ČOV) 6 941 621,– Kč. Rozpočet je schodkový.
2) Schválit změnu rozpočtu č. 4, viz. příloha.
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 4, viz. příloha.

3) Schválit hospodaření obce Vítkovice k 30. 11. 2012, viz. příloha.
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje hospodaření obce k 30. 11. 2012 viz. příloha.

4) Schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Viz příloha.
Pro 7, proti 1 (Ing. Krčmářová Z.), zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

5) Schválit dohodu mezi Službami Vítkovice s. r. o. a firmou MELIDA, a. s. o spolupráci týkající se společného provozování parkoviště na Horních Mísečkách.
Firmy se dohodly na bezplatném provozu parkoviště.
Pro 5, proti 2 (Brož P., Navrátilová I.), zdržel se hlasování: 1 (Spilka Z.).
Usnesení: OZ schvaluje dohodu mezi Službami Vítkovice s. r. o. a firmou MELIDA,
a. s. o spolupráci týkající se společného provozování parkoviště na Horních Mísečkách. Firmy se dohodly na bezplatném provozu parkoviště.

6) Schválit nájemní smlouvu mezi firmou Eurospektrum, zastoupenou JUDr. Vítězslavem Bauerem a Ing. Marií Novákovou a obcí Vítkovice o nájmu nemovitostí viz.
příloha, za roční nájemné ve výši 40 000,– Kč. Platnost smlouvy po dobu tří let.
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje nájemní smlouvu mezi firmou Eurospektrum, zastoupenou JUDr. Vítězslavem Bauerem a Ing. Marií Novákovou a obcí Vítkovice o nájmu nemovitostí viz. příloha, za roční nájemné ve výši
40 000,– Kč. Platnost smlouvy po dobu tří let.
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7) Schválit prodej p. p. č. 577 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších o výměře 661 m2
s věcným břemenem na přístup k hřbitovní zdi za vyhláškovou cenu 10,– Kč/m2.
Vyvěšeno na úřední desce od 22. 11. 2012 do 10. 12. 2012.
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje prodej p. p. č. 577 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších o výměře 661 m2 s věcným břemenem na přístup k hřbitovní zdi za vyhláškovou cenu 10,– Kč/m2. Vyvěšeno na úřední desce od 22. 11. 2012 do
10. 12. 2012. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
8) Schválit plán inventur na rok 2012, viz. příloha.
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování.
Usnesení: OZ schvaluje plán inventur na rok 2011 viz. příloha.

9) Schválit žádost o odběr elektrické energie pro objekt Horská bouda Aldrov pro
období 2012–2013. 1. splátka 20 000,– Kč do 31. 12. 2012, poté vždy do 20.
v měsících leden až březen 2013 po 80 000,– Kč.
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 2 (Navrátilová I., Brož P.).
Usnesení: OZ schvaluje odběr elektrické energie pro objekt Horská bouda Aldrov pro období 2012–2013. 1. splátka 20 000,– Kč do 31. 12. 2012,
po té vždy do 20. v měsících leden, únor a březen 2013 po
80 000,– Kč.
10) Schválit záměr pořízení monitorování vozidel, počet aut, nabídky provozovatelů
Pro 4, proti 1 (Matuš L.), zdržel se hlasování 3 (Volejník J., John V., Rychtr M.).
Usnesení: OZ neschvaluje záměr pořízení monitorování vozidel.

11) Schválit žádost pana Františka Hamáčka o pronájem části parkoviště na Horních
Mísečkách za účelem provozu rychlého občerstvení na sezonu 2012–2013 za
částku 30 000,– Kč včetně DPH.
Pro 0, proti 5 (Navrátilová I., Brož P., Spilka Z., Ing. Krčmářová Z., Matuš L.),
zdržel se hlasování 3 (Volejník J., John V., Rychtr M.).
Usnesení: OZ neschválilo žádost pana Františka Hamáčka o pronájem části
parkoviště na Horních Mísečkách za účelem provozu rychlého občerstvení na sezonu 2012–2013 za částku 30 000,– Kč s DPH.
12) Schválit pronájem rychlého občerstvení na Horních Mísečkách na zimní sezonu
2012–2013 za částku 50 000,– Kč + DPH.
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 2 (John V., Spilka Z.).
Usnesení: OZ schvaluje pronájem rychlého občerstvení na parkovišti na Horních Mísečkách na zimní sezonu za částku 50 000,– + DPH.
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Zápis z první schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 9. ledna 2013

1) Schválit odkoupení pozemků p. č. 114 PK o výměře 46 m2 a p. č. 115 PK o výměře 155 m2 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších ve vlastnictví paní Pitrové Ireny,
které jsou sloučeny do komunikace p. č. 2963/4, která je v majetku obce Vítkovice za cenu 250 Kč/m2.
Pro 0, proti 9, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ neschvaluje odkoupení pozemků p. č. 114 PK o výměře 46 m2 a p.
č. 115 PK o výměře 155 m2 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších ve vlastnictví paní Pitrové Ireny z důvodu plánované digitalizace všech pozemků. Do této doby nebudou tyto záležitosti řešeny.

2) Schválit rozpočtový výhled obce na rok 2013–2015, viz. příloha.
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje rozpočtový výhled obce na rok 2013–2015.

Zápis z druhé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 6. února 2013

1) Schválit inventarizační zprávu za rok 2012
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje inventarizační zprávu za rok 2012.
2) Schválit hospodaření obce k 31. 12. 2012.
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Navrátilová I.).
Usnesení: OZ schvaluje inventarizační zprávu za rok 2012.

3) Upřesnění formulace usnesení č. 59/12 obecního zastupitelstva ze dne
19. 11. 2012 a to: OZ schvaluje odprodej spoluvlastnického podílu obce ve výši
70/595 na pozemku st. p. č. 87 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších ostatním spoluvlastníkům domu č. p. 204 za kupní cenu ve výši 6 100,– Kč. Veškeré náklady
s prodejem a převodem bude hradit kupující.
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje upřesnění formulace usnesení č. 59/12 ze dne
19. 11. 2012 a to: OZ schvaluje odprodej spoluvlastnického podílu
obce ve výši 70/595 na pozemku st. p. č. 87 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších ostatním spoluvlastníkům domu č. p. 204 za kupní cenu ve výši
6 100,– Kč. Veškeré náklady s prodejem a převodem bude hradit kupující.
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Zápis ze třetí schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 25. března 2013

1) Schválit záměr prodeje pozemku č. 943/5.
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje záměr prodeje.

2) Schválit Rozpočet Služeb Vítkovice s. r. o. na rok 2013 viz. příloha.
Pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 2 (Spilka Z., Navrátilová I.).
Usnesení: OZ schvaluje Rozpočet Služeb Vítkovice s. r. o. na rok 2013.

3) Schválit finanční příspěvek SDH na realizaci Dětského maškarního bálu, který
se konal 9. 3. 2013 v KD Vítkovice. Návrh 3 000,– Kč.
Pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 2 (Navrátilová I., Vancl M.).
Usnesení: OZ schvaluje finanční příspěvek SDH ve výši 3 000,– Kč na Dětský
maškarní bál, který se konal 9. 3. 2013.
4) Schválit finanční příspěvek Autoklubu Krakonoš Jilemnice. Návrh 5 000,– Kč.
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje finanční příspěvek Autoklubu Krakonoš Jilemnice ve
výši 5 000,– Kč.

5) Schválit hospodářský výsledek vedlejší činnosti Obce Vítkovice za rok 2012
a jeho rozdělení: návrh – zisk z roku 2012 převést a zapojit do rozpočtového
hospodaření obce.
Pro 7. proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce Vítkovice za
rok 2012 a jeho rozdělení: návrh – zisk z roku 2012 převést a zapojit
do rozpočtového hospodaření obce.
6) Schválit hospodářský výsledek Krkonošské základní školy a mateřské školy Vítkovice.
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje hospodářský výsledek Krkonošské základní školy a mateřské školy Vítkovice za rok 2012.
7) Schválit žádost Služeb Vítkovice s. r. o. o převedení úročené půjčky mezi Službami Vítkovice s. r. o. a obcí Vítkovice na půjčku bezúročnou.
Pro 5, proti 1 (Navrátilová I.), zdržel se hlasování 1 (Spilka Z.).
Usnesení: OZ schvaluje žádost Služeb Vítkovice s. r. o. o převedení úročené
půjčky mezi Službami Vítkovice s. r. o. a obcí Vítkovice na půjčku bezúročnou.
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Oznámení obecního úřadu
V období od 3. 5. 2013 do 5. 5. 2013 budou na OÚ Vítkovice přistaveny kontejnery na velkoobjemový domovní odpad a šrot.

Kontejnery

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 4. 5. 2013:
od 12:30 hod do 12:40 hod na OÚ Vítkovice
od 12:50 hod do 13:00 hod na parkovišti u kostela
Nebezpečný odpad

– léky všeho druhu včetně mastí
– domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy,
vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označené!
– zbytky starých barev, obaly od barev
– televizory, ledničky, zářivky
– všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií
a článků
– upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
– olejové filtry a další zaolejovaný materiál
– osobní pneumatiky bez disku
Nebude přijat nebezpečný odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem
mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.
Ve dnech 20. 5.–24. 5. 2013 se uskuteční na obecním úřadě sbírka použitého ošacení. Věci se přijímají:
Po, St
8–12, 13–17
Út, St, Čt
8–12, 13–15
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů nebo krabic, aby se nepoškodily transportem.

Sbírka použitého ošacení

Společenská rubrika
V měsíci lednu 2013 oslavili svá životní jubilea paní Marie Barcuchová a pan
Stanislav Nechanický, v měsíci únoru paní Lidmila Hartigová a v měsíci březnu paní
Helena Doubková, paní Františka Hančová a paní Helena Horká. Jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody do dalších let.

Významná životní jubilea

6

Letní karta Regioncard

Krkonošská Regioncard je první česká regionální karta hosta s širokou škálou výrazných slev atraktivních služeb na české i polské straně Krkonoš. Parkování, doprava,
lanovky, hotely muzea, zámky, relax, adrenalin, sport a řada dalších zajímavých atrakcí.
Kartu zakoupíte v distribuční síti Regioncard nebo přímo na webshopu na stránkách
www.regioncard.cz. Cena letní karty je vzhledem k počtu slev přímo ohromující. Kartu
pro dospělého pořídíte za 99,– Kč a pro dítě do 15 let za 59,– Kč. Slevy můžete využívat během jakýchkoli jednotlivých 14 dní v průběhu celé letní sezony, tzn. i s pauzami.
Kartu aktivujete 1. použitím, je nepřenosná.
Navíc je tu Regioncard Vítkovice, kterou zakoupíte u svého ubytovatele za
40,– Kč. Na tuto kartu poskytují Služby Vítkovice s. r. o. 50 % slevu na parkování na
parkovišti na Horních Mísečkách. Při zakoupení Krkonoše regioncard dostanete 25 %
slevu na toto parkování.

Novinky v SDH Vítkovice

Všichni už vyhlížíme nedočkavě jaro a asi nikomu se nechce začínat s jarním úklidem, stejně je to i u hasičů. Údržba techniky ovšem nepočká a soutěže klepou na dveře.
Počasí letos přípravám na jarní kolo soutěží nepřeje a tak musíme s dětmi trénovat v kulturáku „nasucho“. Tam máme dobré podmínky a všichni ještě teď vzpomínáme na maškarní bál Letošní VII. ročník měl rekordní účast. Bez mála 70 dětí se přišlo s rodiči
bavit a dovolím si tvrdit, že se všem odpoledne líbilo. Moc děkujeme všem, kteří jste
nám pomohli finančně i jinak s přípravou. A kdo by měl připomínky, nebo nápady na
příští rok, nebojte se napsat na www. sdh-vitkovice. estranky. cz budeme rádi. Nesmím
přechválit mladé požárníky, aby nezačali lenivět, ale jsou moc šikovní. Nejen že se zlepšují ve sportovních výkonech, ale podílejí se na zpětném odběru elektrospotřebičů
a SDH Vítkovice se umístilo na druhém místě v soutěži o Nejaktivnější sbor, pořádanou společností ELEKTROWIN více na www.recyklujteshasici.cz V květnu až červnu
začne opět sběr.
V současné době máme 14 dětí zapojených do celorepublikové soutěže PLAMEN a účastníme se seriálu soutěží „O pohár dráčka Soptíka“ Mimo závodů opékáme buřty, chodíme plavat a v létě pojedeme stanovat a doufám, že zbude čas i na výlety. Hlavním
cílem a smyslem hasičáku je, užít si legraci a mít z dětství prima zážitky. Pokud by se
chtěly připojit další děti od 5 do 15 let, budeme rádi info. u starostky SDH Hany Vávrové tel: 44444, nebo u vedoucí mládeže Martiny Vanclové, tel 777 662 104.
30. dubna se slétnou čarodějnice a podle nejnovějších informací se bude hlavní slet
konat u nás ve Vítkovicích od 17:00 hod. na hřišti u školy, v 18:00 startuje let čarodějnic s lampióny a v 19:00 hod. upálíme čarodějnici, která začarovala jaro. Na čarodějky
a čaroděje bude čekat buřtík a něco k mlsání. Tak ať se nás slétne co nejvíce.
Všem Vám přejeme hezké jaro, pokud nějaké bude.
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VŠEM MNOHOKRÁT DĚKUJEME ZA PŘÍPRAVU TOMBOLY!

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Altán Aldrov – KAROLANTO s. r. o.
Braunova chata
Chata Fernetka
Chata Jasná
Chata Nedbalka
Chata Tereza
Kateřina a Petr Honsovi
– Potraviny Burák
manželé Trýznovi
Obecní úřad Vítkovice
p. František Kruml
p. Jan Telec – Hospoda u Telců
p. Krása Zdeněk
– Horský pension Svatý Hubert
p. Luba Hartigová

• p. Milan Richter a p. Jana Romanová
– Pension č. p. 375
• p. Milan Telec
– Pizzerie u Kouzelníka
• p. Mládek a p. Rybář
– Rychlé občerstvení Aldrov
• p. Pavel Svoboda – Chata Aldrov
• p. Stanislav Vavřička
• p. Oldřich Štěp – Tesařství Štěp
• p. Vladimír Tauchman – Chata Eliška
• p. Vilém Potůček
– Lyžařská škola mistrů.
• p. Zdeněk Spilka
– Pension Spilka
• SKI areál Vurmovka

Něco o činnosti sportovního klubu Jana Harracha
za poslední měsíce
V měsíci únoru jsme uspořádáli sportovní bál. Jsme rádi že alespoň jednou za
zimu se tu nějaká ta akce koná a proto přišlo i docela dost lidí.
Další akcí kterou jsme pořádali byl Příjezd Krakonoše na lanovku Aldrov. Počasí
bylo krásné, až na velkou zimu, kdy za celý den nevylezla ručička na víc jak -5 stupňů.
Zaregistrovaných masek bylo přes 140 a proto letos byl opravdu krásný a dlouhý průvod masek. Uspořádali jsme autogramiádu našich nejlepších biatlonistů a to Gabriely Soukalové, Veroniky Vítkové a Ondřeje Moravce. Přijel s nimi i trenér ženské
reprezentace Jindřich Šikola. Po rozhovoru a autogramiádě nám Gabriela Soukalová
zazpívala. Následovaly soutěže, jako každý rok, v hodu kohátem a přejezd jezírka.
Soutěže, masky i krasojízda byly vyhodnoceny památkovými medajlemi a cenami na
závěr, kdy už opravdu jak pořadatelé tak i hosté byli promrzlí na kost. Těšíme se na
příští rok a doufáme že opět bude taková účast jako letos. Děkujeme tímto také Obci
Vítkovice a zaměstnancům lanovky za pomoc s přípravou a konáním této akce.
Dále na tento rok připravujeme dětský den s dřevosocháním a to o víkendu
8.–9. 6. 2013 a ke konci měsíce června je naplánována Vítkovická pouť.
Těšíme se na setkání s Vámi u dalších akcí ve Vítkovicích.
za SK Jana Harracha Lenka a Tomáš Johnovi
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Zprávičky z mateřské školy
I když venku to letos vypadalo spíše na hlubokou zimu, byl za námi první jarní
den, první jarní úplněk a před námi svátky jara – Velikonoce.
Rozhodli jsme se, že jaru trošku pomůžeme a vytvoříme si společně s dětmi Morenu. Zhotovili jsme si dřevěný kříž, pak následovala výroba hlavy, staré prostěradlo
jsme vycpali senem a pevně přivázali ke kříži, vycpali tělo a ruce a navlékli starou
sukni. Děti domalovaly oči, nos, ústa, uvázaly šátek na hlavu a na krk zavěsily korále – navlečené výdumky. Vystavili jsme ji na chodbu, aby jí děti mohly ukázat svým
blízkým. Mezitím děti pilně trénují říkadla, kterými Morenu vyprovodíme na její
cestu. V pátek před Smrtnou nedělí se dětí střídají v nesení Moreny a všichni říkáme:

Vynášení Moreny

Smrt chodí po vsi,
má velký fousy,
už nemůže choditi
– musíme ji nositi.
Od města k městu
nesem nevěstu:
Jestli nám nic nedáte,
tak si ji tu necháte.

Zimo, zimo, táhni pryč
nebo na tě vezmu bič.
Odtáhnu tě za pačesy,
za ty hory, za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek,
svléknu zimní kabátek.

U školy se k nám připojí školáci se
svojí Morenou a společně se vydáme na
most, kde ještě jednou společně zopakujeme říkadla. Paní učitelky zapálí
Moreny a vhodí do Jizerky. Některým
dětem je „líto“, že tak „hezká“ babice
nadobro mizí – ale už na nás čeká líto –
vesele ozdobená větvička, která nám to
jaro dozajista přinese.

S jarem nás také čeká zápis dětí do naší mateřské školky, proběhne 14. 5. 2013
od 13:00 do 15:30 hodin.
Krásné, slunečné jaro přeje Dana Pištorová
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Zprávičky ze školy
Letošní zima patřila, co se týče sněhových podmínek na sjezdovce, k těm vydařeným. Jelikož se z Jizerky stal opravdový snowpark, obdivovali jsme vysoké překážky i výkony odvážných snowboardistů a lyžařů, ale pro naše lyžování jsme
nakonec zvolili Aldrov, přece jen si ještě na takový terén netroufáme. Jakmile děti
překonaly obavy z jízdy na lanovce, už to byla paráda. Děti zkoušely vylepšit techniku, zejména přecházet z jízdy v pluhu do plynulého oblouku. Větší či menší pokrok
byl vidět u každého.
Přestože podmínky na běžky nejsou v okolí školy ideální, zkoušeli jsme základní
dovednosti na hřišti, potom na louce vedle kostela a sezónu jsme ukončili závody na
běžeckých tratích nad Aldrovem. Myslím, že i tento sport děti zaujal a věřím, že některým vydrží zájem i nadále.

Lyžařská sezóna
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Chtěla bych poděkovat Lence a Tomáši Johnovým, kteří nám ochotně pomáhali
s dětmi při lyžování na Aldrově, vedení obce, že nám umožnili vleky využívat a také
obsluze obou vleků za pomoc a trpělivost.
Výsledky běžeckého závodu:
1. a 2. třída
1. Nela Johnová
2. Barča Krásová
3. Ela Kuželová
4. Karolína Pištorová

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. a 4. třída
Zoe Kuželová
Štěpán Vrána
Honza Telec
Iva Kuželová
Josefína Hartigová
Barča Vávrová

Co nás ještě letos čeká
• Děti 4. třídy pojedou do Libštátu na dopravní hřiště, kde se pokusí získat „řidičák „ na kolo.
• Projekt „Poznáváme Jilemnici“ pro děti 3. a 4. třídy, kde se seznámí se zajímavými místy, historií, možnostmi kulturního i sportovního vyžití v našem nejbližším městě.
• Školní výlet.
• Výlet na hory v rámci poznávání okolí našeho bydliště.
• Zábavné dopoledne s dětmi z MŠ na konci školního roku.
• Červnové spaní ve škole.
Jana Matoušková
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Kompostování na Jilemnicku
Jilemnicko – svazek obcí vznikl v roce 2002. Od této doby řeší různé aktivity,
mezi které patří i získávání finančních prostředků na různé projekty a aktivity potřebné v regionu 21 členských obcí. Jednou z těchto aktivit jsou projekty „Komunitní kompostování na Jilemnicku“ a „Zajištění sběrných nádob pro komunitní
kompostování na Jilemnicku“, na jejichž realizaci získal Svazek příslib finanční dotace z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4 – Nakládání s odpady.
Řešit nakládání s bioodpadem, vznikajícím na území obce, je nutné jak z hlediska snižování výdajů na nakládání s komunálním odpadem, tak i z hlediska plnění legislativy v odpadovém hospodářství, kdy se Česká republika zavázala Evropské unii
snížit množství skládkovaného komunálního odpadu na 75 %. Jedním z řešení tohoto závazku je snížení objemu komunálního odpadu o jeho biologickou složku.
Mezi biologicky rozložitelné odpady, vznikající v obci, můžeme zahrnout odpad
z údržby veřejné zeleně, travnatých ploch v obci, ale také odpad ze zahrad občanů
a rostlinné zbytky z domácností občanů. Obce, sdružené ve svazku obcí Jilemnicko,
se rozhodli řešit nakládání s biologicky rozložitelnými odpady vybudováním sítě komunitních kompostáren na území mikroregionu. Splní tak nové legislativní požadavky, které neumožňují tento odpad ukládat na skládky a zároveň využijí produkt
kompostárny – kompost, jako kvalitní hnojivo pro údržbu vlastní veřejné zeleně a pro
potřeby občanů.
Do projektu odděleného sběru bioodpadu a jeho kompostování se zapojilo 20
obcí mikroregionu Jilemnicko. Na území zapojených obcí vznikne celkem šest komunitních kompostáren, na které bude svážen bioodpad z okolních obcí. Komunitní
kompostárny budou v obcích Rokytnice nad Jizerou, Jilemnice, Vítkovice v Krkonoších, Horní Branná, Bukovina u Čisté a Roztoky u Jilemnice. Komunitní kompostárny budou umístěny na plochách, které byly odsouhlaseny stavebním úřadem
města Jilemnice a města Rokytnice nad Jizerou a současně jsou uvedeny do provozu
vyhláškou obce, ve které je kompostárna umístěna. Komunitní kompostování je jeden
z principů prevence vzniku odpadu. Komunitní kompostárny mohou kompostovat
pouze bioodpad vznikající v obci (zeleň z údržby veřejné zeleně a zahrad občanů,
rostlinné zbytky z přípravy jídel v domácnosti občanů).
Sběr vytříděného bioodpadu v jednotlivých obcích bude zajištěn rozmístěním
velkoobjemových kontejnerů, které budou v pravidelných intervalech vyváženy na
nejbližší kompostárnu. Dále město Jilemnice a obec Benecko poskytnou bezplatně,
jako pilotní ověření funkčnosti třídění, části svých občanů plastové nádoby o objemu
240 l na sběr rostlinných zbytků z domácností a zeleně ze zahrad. O harmonogramu
svozu velkoobjemových kontejnerů a plastových hnědých nádob budou občané informováni vyvěšením diáře na informačních deskách v každé obci nebo formou letáku, který dostane každá domácnost.
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Kompostárny
budou
vybaveny
technikou, která zajišťuje správné zpracování
materiálu
technologii kompostování pomocí překopávky zakládek
na volné ploše. Tato
technologie zajišťuje minimalizaci
vzniku případných
emisí skleníkových
plynů. V rámci projektu budou zřízeny
jednotlivé komunitní kompostárny –
– zpevnění plochy,
oplocení kompostárny a vybudování obslužného objektu jako zázemí pro obsluhu kompostárny. Technologie je zajištěna nákupem techniky: traktor s čelním nakladačem, drtící a míchací
vůz, traktorový překopávač kompostu, speciální textilie pro zakrytí zakládek, monitorovací technika – teploměry, a síto pro konečnou úpravu kompostu. Pro svoz velkoobjemových nádob byl pořízen traktorový nosič velkoobjemových kontejnerů.
Svoz menších nádob bude zajišťovat svozová technika, která řeší svoz směsného
nebo separovaného komunálního odpadu v obcích.
Technika je pořízena pro všechny kompostárny společně. Obsluhu techniky
budou zajišťovat, centrálně pro všechny kompostárny, Služby Vítkovice s. r. o. Tento
systém umožní efektivní využití techniky a tím snižuje investiční i provozní náklady.
Projekty „Komunitní kompostování na Jilemnicku“ a „Zajištění sběrných nádob
pro komunitní kompostování na Jilemnicku“ zajistí efektivní zpracování a využití
biologicky rozložitelných materiálů přímo v regionu, sníží zatížení životního prostředí, zajistí potřebný koloběh živin v přírodě. Dále sníží objem sládkovaného komunálního odpadu a tím i celkové náklady na odpadové hospodářství jednotlivých
obcí a měst regionu. Výsledný kompost bude využit na údržbu ploch veřejné zeleně
nebo pro potřeby občanů na hnojení zeleně v zahrádkách. Zahájení sběru a kompostování je plánováno na období červen–červenec 2013.
V dalších článcích, které připravujeme, se budete moci dozvědět více o tématech: co je bioodpad, proč třídit, jak bioodpad zpracovat na komunitní kompostárně
a jak využít kompost.
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Z obecní kroniky
Novým rokem začínalo pěkné počasí, slunečno se sněhem a slabými mrazíky.
V prvém týdnu ledna střídavě slunečno s mlhami. Ve druhém týdnu větrno, zvětšení
mrazů a opět koncem týdne klidno slunečno.
V polovině ledna nastala obleva a zase sněžení. Stromy jsou zavěšeny sněhem, bizarně figurují obalené smrky a křoviny. Vysoká zvěř se táhne ku stavením za potravou.
2–3× denně chodí srnec pod naší chalupu na sušené lupenové seno a jablka, které mu
zakládáme. Při vánici spal pod králíkárnou zajíc a když jsem nesl králíkům potravu, ani
neutekl.
Po 23. lednu byly teploty pod 10° a tvořilo se na cestách náledí. V únoru přestal
srnec chodit pod chalupu. Tvořily se další mlhy a bylo v průměru až 6° nad nulou. Únorové mlhy, říkával můj otec, že za 100 dnů jdou mlhy dolů. A zapisoval je do kalendáře.
To byly deště o senách, těsně přede žněmi, když dozrávalo obilí. A také se tyto předpovědi často vyplňovaly. Březen se hlásil se zesílením mrazů až 13°. Po druhém týdnu
padal mokrý sníh a ranní mrazíky slabší. Pak bylo podmračeno a 31. března do rána
napadlo 15 cm nového sněhu. V dunu silné oteplení, 6. dubna +18°, pěkné sluneční počasí až do 11. 4., a teploty +20°. 12. 4. opět sněžení až do 20. 4. a do 24. 4. déšť. Pak
oteplení 20–23°. 27. 4. ozvala se prvně kukačka. V květnu, druhého, první vlaštovky
a 5. 5. kvetly třešně. Střídavé počasí, deště i mrazíky i zmrzlé krupky padaly. První
bouřka byla 3. 5. V polovině června deštivo, 24. 6. noční prudká bouře s lijákem. Pak
většinou deštivo až do 12. července. To jsou ty únorové mlhy podle starých pranostik,
kolik mlh v únoru, tolik dešťů v červnu a červenci. Bylo velmi ztíženo sušení sena a teprve 14. 7. nastalo zlepšení. 27. 7. bouře, průtrž mračen, velmi se lijavcem poškodily,
cesty, odplaven jemnější povrch vozovek. Koncem měsíce teploty 26-30°. V srpnu do
prvé poloviny slunečno se střídavými dešti. Již 23. 8. zmizely vlaštovky. Ojedinělé zde
se ukázaly 28. 8., asi čekaly na mladé. V září pěkně, hejna špačků hledají potravu po planých třešních, teploty +20–22°. Říjen – začátkem přepršky, 2. 10. dokonce poletoval
sníh po celý den. Na Zlatém Návrší bylo bílo. Bylo málo hub. Říká se: málo hub, mírná
zima. Ovšem stal se pravý opak. 5. listopadu vydatně sněžilo a skoro celý měsíc padal
sníh. 26. 11. vichřice a mrzlo. Počátkem prosince mrazy -15°. 10. 12. oteplení a obleva.
V dopravě bylo zpožďování vlaků, vypínal se elektrický proud, plyn a projevoval se
i nedostatek uhlí. O vánocích mrazy polevily, 27. a 28. slunce a oteplení. 31. 12. vichr
a sněžení.
Ve zdejší farmě JZD se celková situace zkonsolidovala, i když je pouze 11 zaměstnanců. Přispívá k tomu správná mechanizace při sklizni sena. Mají k použití 2 horaly na sklizeň sena a to je úspora nejméně 5 pracovních sil. Sklizeň sena je otázkou
počasí a umět vystihnout příhodný čas, kdy je mnohdy rozhodující jediný den, kterým
se mnoho získá, nebo vícedenní námaha je zmařena. Z živočišné výroby se zde prak-
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ticky uskutečňují 3 fáze programu zemědělské produkce. Starší skot 1–2 roky, v době
pastvy je ponechán stále venku i v noci. Do jednoho roku jde na noc do stáje z pastvy
a dostává menší množství jádra. A konečně třetí etapa umělé vykrmování odstávčat
(telat) a zde je docilováno velmi dobrých výsledků.
Ze života obce. V roce 1969 bylo 16 schůzí rady a 5 schůzí plena místního národního výboru. Z řad občanů byla účast na těchto schůzích plena jen 30 celkem, což je
velmi nízký průměr a svědčí to o malém zájmu obyvatel o veřejné společenské dění.
Jaké nároky lidé mají, to si dovedou uplatnit, ale že jsou také určité povinnosti, třeba
jen morální, to se již těžko chápe. V roce 1969 byl plán výstavby mostu v Hutích. Zajištěn byl pouze náhradní z impr. pražců od podniku stavby silnic a železnic. Zhruba byla
dokončena garáž s dílnou, pro údržbáře a pásový traktor s motorrobotem. Ze dvou třetin byla oplechována střecha (spodní partie) u č. p. 20 – fara – celá budova nově omítnuta. Provedena úprava komunikací: na Levínku, Hampli, k Roudnici a rozšířeno
veřejné osvětlení. Z části provedena údržba hřbitova, úprava parkovišť u Starého Mlýna,
u hotelu Praha a v D. Mísečkách. V kulturním domě upraveno předsálí. Národní výbor
vznesl požadavek na sektor stavby silnic a železnic o přenechání zbudovaných objektů
v dolní části obce naproti kinu. Bylo by to výhodné jak pro úřadovnu MNV, garáže
a požární zbrojnici. Při jednání nebylo docíleno dohody. Jedině příslib, že pro zaměstnance silnic budou upraveny 2 bytovky a pro národní výbor jedna. Byla zaplacena poslední splátka na pásák „DT54“. V plánu byla výměna tří stropních trámu v kulturním
domě, nenašel se však podnik, který by výměnu provedl. Z dolní prodejny odešel vedoucí J. Hrubý. Získán nový nástupce Harry Krejčí od Poličky, který se neosvědčil
a ještě téhož roku se stěhoval. Nebyl žádný odborník, se zákazníky neuměl jednat. Nechtěl rozvažovat zboží ani krájet chleba na půlky podle přání zákazníků. Ku příkladu zákaznice, která si nepřála tvrdý chléb a dotkla se jej prstem, že je tvrdý, popadl jej a hodil
ho do Jizerky, a tak po půl roce neblahého působení šel obšťastňovat svoji potrhlostí
jinde zákazníky.
Od rodiny Huškové z Poniklé zakoupen klavír pro ZDŠ a původní se ponechá v kulturním domě, aby netrpěl při stěhování. Obnos 2 000 Kčs se zaplatí z prostředků OB.
K 80.tým narozeninám bylo blahopřáno s. Frant. Vondříčkovi, který ve Vítkovicích
hodně brigádně vypomáhal při různých výstavbách a opravách, přesto že je zde jako rekreant. Družinářka R. Šestáková z č. p. 226 odešla do důchodu. Byl jí věnován upomínkový dárek a čestné uznání, provedené s. Rampasem za její ušlechtilou dlouhodobou
práci. Na její místo do dětského útulku nastoupila L. Tomášová a po jejím odstěhování
do Jablonce n. Nis. převzala činnost v útulku Eva Šestáková. Dětí chodí poměrně málo
z 8 v průměru 6. V tomto roce vyšly nové směrnice pro odměňování pracovníků v kinech. Hodinová mzda 7,33 Kčs. Na jedno představení počítáno 3,5 hodiny. V sobotu
a v neděli příplatek 25 %. Promítač a pokladník 5,95 Kčs, čas 3,25 hod. Z přechodného
ubytování vybráno 46 442 Kč. MNV se zapojil do soutěže Kroměřížské výzvy národních výborů. Projednána výstavba lyžařského vleku od fmy Transporta Chrudim. Vlek
se postaví v r. 1970–1971. Bude vybudován na svahu u „Aldrova“ od Roudnice přes pa16

stvinu JZD k Aldrovskému potoku v délce přes 500 m. Finanční náklady cca 600 000
Kčs. Příděl z turist. ruchu KNV 360 000 Kčs. Reálný předpoklad návratnosti 15 let.
Některé změny majetko-právní. Prodána chalupa č. p. 173 arch. Růžičkovi. Inž. Kastner odkoupil starý chlév od A. Nechnického – přestaví na chatu. St. Zajíc uvedl do užívání novostavbu (rod. domek) čp. 132. Podána žádost o staveniště pro chatu na
Vurmovce pro J. Klimeše z Liberce. Prodána chata čp. 126 na Braunově kopci M. Novákovi, pošt. zaměstnanci z Králova Městce. Chata byla majetkem Jiřího Prkenného,
který byl do r. 1968 vedoucím v Hutích „Skála“. V pohnutých dnech 1968 „zdrhnul“ do
Vídně. Byl to typ tak zvaných „rejžováků“, při malé námaze hodně brát. Byl zde ještě
jeden podobný J. Rys, správce v chatě zeměděl. novin č. p. 83 na Janově Hoře. Měl
děti, které chodily zde do školy. S rodiči odjely na dovolenou a již se nikdo nevrátil do
vlasti. Podle zpráv jeli do Itálie. Měl také zakoupené místo stavební pro chatu. Jan Novotný předseda NV koupil domek č. p. 283 od J. Brauna. Rodina Braunova přesídlila
do Martinic. Manželé Černých zakoupili pozemek od Fr. Urbance na Levínku č. p. 53,
k výstavbě rekreační chaty. Byl řešen spor o domek č. p. 342, který užívá JZD za kancelářemi a kuchyň. Domek byl v majetku manželů Svatých a právně byla celá záležitost vyřešena. Stanoveno nájemné za užívání a celá záležitost postoupena k dalšímu
definitivnímu dojednání. Brigádně byla vykopána trasa vodovodu v okruhu domů čp.
18, 240, 203. Výkop cca 280 m provedli rodinní příslušníci Jana Šimůnka z čp. 240.
V roce 1969 bylo vydáno opatření vlády ke stabilizaci nár. hospodářství. Byl vydán seznam výrobků se zaručenými cenami, poněvadž ze situace, kterou přivodili rozvraceči
soc. zřízení z roku 1968 a jež se projevovala ještě v roce 1969, vyvstávala ohniska inflačních tlaků. Byly upraveny nové ceny stavebních hmot a prací od 1. 1. 1969. Zvýšení velkoobchodních cen představuje zhruba 13 %. Tyto změny se promítnou i do
maloobchodních cen, které byly v celé řadě druhů dotovány ze státního rozpočtu. Průměrné zvýšení bude 19,7 %. Je to příkladně vápno, cihly, zdící materiál, pálená krytina. U cementu se maloobchodní cena nemění. Ovlivnění cen má vliv i na stav. Práce,
kde bude zvýšení cca o 3 %. U staveb rodinných domků bude zvýšení cen hrazeno
zvláštní subvenci asi 8mi–12ti tisíci Kčs. Podobně bude postupováno při výstavbě družstevní. Ku 14. 5. 1969 byla provedena úprava maloobchodních cen u ostatních produktů, včetně potravin a spotřebního zboží. Zvýšení nebude u základních druhů. Chleba,
mouky, pekařské výrobky, vejce, brambory, základní druhy cukru, máslo, sádlo, tuky,
rýže, základní druhy masa, sýry, oděvní výrobky a obuv pro děti, uhlí, nájemné, elektřina, plyn, slevy na jízdném, pivo 10° 7° a různé další. Ku zvýšení cen došlo u hotových jídel v konservách z masného průmyslu, mrazírenského, kávovin, trvanlivého
pečiva, dovážených cigaret, papíru a kartonů, některé průmyslové výrobky, pračky, šicí
stroje, jednostopá motorová vozidla atd. Snížení maloobchodních cen u jednostopých
motorových vozidel do 100 cm, oděvy – opryž. textil, pletené vrchní ošacení, oděvy
pletené, syntetické výrobky, plast. Hmoty, gumová a textilní obuv a jiné.
Rok 1969 se projevoval ještě krizovou situací navoděnou v roce 1968. Dosavadní
ÚV strany neměl z počátku odhodlání ani síly skoncovat s rozkladnými snahami o zli17

kvidování socialismu nepřátelskými živly, které vystupovaly čím dál otevřeněji. Organizátoři dirigovali rozklad z ústraní i ze zahraničí a čekali na vhodnou příležitost k uchopení moci a nastolení měšťácké, západního režimu vychvalované demokracie s nově se
zrodivším názvem „socialismus s lidskou tváří“. Proto došlo konečně k výměně některých dosavadních činovníků (vedoucích) Dubček a řadě dalších, kteří neměli odvahy
zjednat pořádek, spíše pomáhali k rozkolu a chaosu. Císař, Smrkovský byli klasickými
představiteli socialismu ne s lidskou, ale s dvojí tváří. V dubnu byl konečně zvolen tajemníkem ÚV KSČ s. Gustáv Husák a nastoupena cesta ku konsolidaci poměrů. Ovšem
i nadále velká část, převážně intelektuálů, kde převážně mnozí pracovníci některých
směrů, literáti, umělci a hlavně pedagogové-učitelé, zaujali nacionální postoj a postavili se proti komunismu a soc. společnosti, proti přátelství se social. zeměmi a hlavně
Sov. Svazu. Jaká byla zavilost vůči socialismu a našemu přátelství se soc. zeměmi ukázalo se v březnu na mistrovství světa v hoji, kdy se nám podařilo vyhrát nad sbornou
komandou (sověti). Sportu bylo u nás zneužito k rozpoutání vášní a vandalským činům
k ničení hmotného majetku. Zde ukázalo se pravé smyšlení a odhalila nenávist svým vystoupením celá plejáda domácích i zahraničních nepřátel socialismu a komunismu. A podíváme-li se pozorně zpět každý nezaujatý viděl, že nepřátelé socialismu a hlavně Sov.
svazu, živili nenávist dlouho před rokem 1968, kdy se tvrdilo a to prvo řadě ve sportu,
že to nesmíme se Sověty vyhrát. Formovala se také tělovýchova na měst. dřívější organizaci, ale byla to jen snaha uražených generálů bez vojska. Převážná část členstva
zůstala na pozicích jednotné sjednocené tělovýchovy. V srpnu ve výročí příchodu vojsk
Varšavské dohody, snažili se rozbíječi soc. o další narušení konsolidace s pochybnými
živly, řízené z pozadí nepřáteli a zrádci, energická opatření strany z vlády, nenechala již
nikoho na pochybách, že si pořádek narušovat nedáme. Bylo i několik jedinců i u nás,
že jeli do zaměstnání ve smutečním. No dopřejme jim takové demonstrace, když je to
baví.
V oblasti Třídomí vypukl z neopatrnosti lesní požár. Byl však v zárodku zdolán, za
přispění členů JZD z Nepolis, přítomných ve zdejší farmě. Zdejší funkc. požární
ochrany neměl zájmu. 27. března našli chlapci, kteří byli na jarních prázdninách v rekreačním středisku leteckých opraven „Na Starém mlýně“ v dolní části obce v č. p. 184,
mrtvého Fr. Ďoubu. Jak již to bývá u kluků věku kolem 14 let, že šmejdí a nic jim neujde. Nahlížením do oken domu uviděli na zemi nehybného člověka. Objev nahlásili
správci rek. střediska s. Hrádkovi, který uvědomil národní výbor. Po ohledání místa VB
a lékařem konstatována příčina smrti „srdeční mrtvice“. V noci patrně vstal z postele,
dostavil se záchvat, upadl na zem a skonal. Ďouba žil podivínsky jako starý mládenec.
Narozen roku 1893, zemřel v 75 letech. Při prohlídce domu za účasti VB a NV nalezeny
uskládané kovové německé mince, různé věci, mýdlo, cigarety (byl nekuřák) a potraviny, většinou znehodnocené. Při dodatečné prohlídce funkcionáři národního výboru
nalezeno v podhlavníčkové matraci 13 780,– Kčs papírových státovek. Mimo toho papírové 25,– Kčs – 30 ks, které již byly vzaty z oběhu. Fr. Ďouba žil v nedůvěře k lidem,
může se říci živořil a z malého důchodu 450,– Kčs ještě ukládal do „štrozoku“ a domek
18

se mu rozpadal, chodil v roztrhaných hadrech a měl dostatek nových textilií zabalených
v několika balíčcích. Příbuzní neměli zájem o něj ani pozůstalost z obavy, aby nemuseli platit pohřeb a jiné výlohy s projednáváním pozůstalosti. Ovšem kdyby byli věděli,
že měl peníze, to by o osobu zemřelého zájem byl. Některé věci z pozůstalosti (různé
textilie) dány do domova důchodců v Rokytnici nad Jiz. a zachovalé selské šaty po jeho
matce nabídnuty muzeu. Pohřeb vypravil MNV, kde v Semilském krematoriu se se zesnulým rozloučil s. Rampas. Byl vypraven autobus, účast na kremaci 13 osob.
pokračování
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Co se chystá ?
30. 4. 2013

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

pořádá SDH Vítkovice.
Začátek je v 17 hodin na hřišti u školy, v 18 hodin vychází lampionový průvod
a v 19 hodin upálíme čarodějnici.
Pro děti bude připraven buřtík k opečení a něco k mlsání.

8. 6. 2013

DĚTSKÝ DEN & DŘEVOSOCHÁNÍ
pořádá SK Vítkovice na hřišti u školy

9. 6. 2013

pokračuje DŘEVOSOCHÁNÍ
29. 6.–30. 6. 2013

VÍTKOVICKÁ POUŤ
pořádá SK Vítkovice na hřišti u školy
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