VÍTKOVICKÝ
ZPRAVODAJ
Číslo 1

Ročník VIII

Duben 2014

Zápis z desáté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 11. prosince 2013
1) Schválit návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok 2014, viz. příloha.
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014, viz příloha.
2) Schválit Změnu rozpočtu č. 5, viz. příloha.
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 5, viz. příloha.
3) Schválit žádost Manželů Petrových o možnost parkování vedle hasičské zbrojnice v zimní sezóně 2013–2014.
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje žádost manželů Petrových o možnosti parkování vedle
hasičské zbrojnice za stejných podmínek jako v loňské zimní sezóně,
a to od 1. 12. 2013 do 31. 3. 2014 za částku 5 000 Kč bez DPH.
4) Schválit žádost o pronájem Hospůdky v Údolíčku p. Štěpánkové M. a Jindřiškové O.
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Navrátilová I.).
Usnesení: OZ schvaluje pronájem Hospůdky v Údolíčku na dobu 1 roku, za cenu
12 000 Kč + DPH. Nájemné bude hrazeno měsíčně. Elektrická energie bude hrazena měsíčními zálohami ve výši 2 000 Kč. Jednou ročně
bude vyúčtována podle ročního vyúčtování dodavatele el. energie.
Vodné a stočné bude placeno paušálně částkou 3 000 Kč/rok + DPH.
5) Schválit vánoční poukazy pro důchodce nad 70 let na odběr zboží ve výši 500 Kč
v Obchůdku U Buráka. Datum vyzvednutí do 31. 1. 2014.
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje vánoční poukazy pro důchodce nad 70 let na odběr zboží
ve výši 500 Kč v Obchůdku u Buráka. Datum vyzvednutí do 31. 1. 2014.
6) Schválit návrh na odpis nedobytných pohledávek Služeb Vítkovice s. r. o z let
2006, 2008 a 2009.
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje odpis nedobytných pohledávek Služeb Vítkovice
s. r. o. z let 2006, 2008 a 2009, viz příloha.
Diskuse: Milan Telec – stánek rychlého občerstvení
OZ se dohodlo na převozní maringotce, umístěné na místě určeném zástupcem obce a dle podmínek stanovených stavebním úřadem. Velikost
mobilního zařízení 8 × 4 m. Částka pronájmu 5 000 Kč + DPH, na dobu
od prosince 2013 do 31. 3. 2014.
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Zápis z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 23. prosince 2013
1) Schválit prodloužení možnosti čerpání úvěru od ČMRZB na rok 2014 za stejných
finančních podmínek jako v roce 2013.
Pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje prodloužení možnosti čerpání úvěru od ČMZRB na rok
2014.
2) Schválit nájemní smlouvu mezi paní Kobrovou a obcí Vítkovice. Nájemce má
v pronájmu pozemky parc. č. 55/2, 56/1, 16/2, 16/3, 16/6 a 15/1 zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem v Semilech na LV č. 485, a to
na dobu určitou od 1. 12. 2013 do 30. 4. 2014 za cenu 230 000 Kč včetně DPH.
Pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje nájemní smlouvu mezi paní Kobrovou a obcí Vítkovice
na pozemky p. č. 55/2, 56/1, 16/2, 16/3, 16/6 a 15/1 zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem v Semilech na
LV č. 485, a to na dobu určitou od 1. 12. 2013 do 30. 4. 2014 za cenu
230 000 Kč včetně DPH.
Různé: Jednatelé Služeb Vítkovice s. r. o. informují zastupitelstvo o konečné úpravě
nájemní smlouvy s firmou Melida na pronájem parkoviště Horní Mísečky –
– zástupce Melidy odmítl inflační doložku a proto byla smlouva uzavřena
pouze na zimní sezónu 2013–2014.

Zápis z první schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 15. ledna 2014
1) Schválit žádost Ing. Ivana Karbusického o prodloužení nájemní smlouvy o jeden
rok, a to od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 na pozemky uvedené v příloze č. 2 této
smlouvy za cenu 200 Kč/ha.
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s ing. Ivanem Karbusickým o jeden rok, a to od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 na pozemky uvedené v příloze č. 2 této smlouvy za cenu 200 Kč/ha.
2) Schválit žádost paní Marie Kotlabové o prodloužení nájemní smlouvy o jeden
rok, a to od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 na pozemky uvedené v příloze č. 2 této
smlouvy za cenu 200 Kč/ha.
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s paní Marií
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Kotlabovou o jeden rok, a to od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 na pozemky uvedené v příloze č. 2 této smlouvy za cenu 200 Kč/ha.
3) Schválit žádost SDH o finanční příspěvek na Dětský maškarní bál ve výši 3 000 Kč.
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje finanční příspěvek SDH na realizaci Dětského maškarního bálu ve výši 3 000 Kč.

Zápis z druhé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 19. února 2014
1) Schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 12 KN v k. ú. Vítkovice v Krkonoších pod nově vybudovanou trafostanicí v rámci stavby Vítkovice 392, Aldrov–
– VN, TS, kabel NN.
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 12 KN v k. ú. Vítkovice v Krkonoších, pod nově vybudovanou trafostanicí v rámci stavby
Vítkovice 392, Aldrov – VN, TS, kabel NN.
2) Schválit hospodaření obce k 31. 12. 2013
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje hospodaření obce k 31. 12. 2013.
3) Schválit inventarizační zprávu obce Vítkovice za rok 2013.
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje inventarizační zprávu obce Vítkovice za rok 2013.
4) Schválit inventarizační zprávu ZŠ a MŠ Vítkovice za rok 2013.
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje inventarizační zprávu ZŠ a MŠ Vítkovice za rok 2013.
Diskuse: Prodej dřeva – kolik m3 a komu – doložit
Dotaz na sídlo firmy SPORTSUPPORT

Zápis ze třetí schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 19. března 2014
1) Schválit hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce Vítkovice za rok 2013.
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce Vítkovice za
rok 2013.
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2) Schválit hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Vítkovice za rok 2013 a jeho rozdělení:
návrh – ztrátu z roku 2013 ve výši 9 629, 63 Kč převést na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ za rok 2013 a jeho rozdělení: ztrátu z roku 2013 ve výši 9 629, 63 Kč převést na účet 432 –
– nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.
3) Schválit Změnu rozpočtu č. 1, viz příloha.
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 1, viz. příloha.
4) Schválit záměr prodeje pozemku p. č. 375/2.
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 375/2.
5) Schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 21/1.
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje prodeje pozemku p. č. 21/1.
6) Schválit žádost Autoklubu Krakonoš Jilemnice o finanční příspěvek. Návrh
5 000 Kč.
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje finanční příspěvek Autoklubu Krakonoš Jilemnice ve
výši 5 000 Kč.

Oznámení obecního úřadu
Kontejnery
V období od 9. 5. 2014 do 11. 5. 2014 budou na OÚ Vítkovice přistaveny kontejnery na velkoobjemový domovní odpad a šrot.

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 10. 5. 2014
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
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– všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
– upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30l)
– olejové filtry a další zaolejovaný materiál
– osobní pneumatiky bez disku
Nebude přijat nebezpečný odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.

Kompostování ve Vítkovicích
Sběr vytříděného bioodpadu bude v naší obci zajištěn rozmístěním velkoobjemových kontejnerů, které budou v pravidelných intervalech vyváženy na nejbližší
komunitní kompostárnu (u hotelu Praha). Komunitní kompostárny mohou kompostovat pouze bioodpad vznikající v obci (zeleň z údržby veřejné zeleně, travních
ploch v obci a zahrad občanů, rostlinné zbytky z domácností občanů). Kompost
bude využit jako kvalitní hnojivo pro údržbu vlastní veřejné zeleně a pro potřeby občanů.
Ve Vítkovicích jsou rozmístěny 3 velkoobjemové kontejnery a to: u bytovek,
u kostela a na křižovatce U Dvora. Dále máme 10 ks hnědých plastových nádob
o objemu 240 l na sběr rostlinných zbytků z domácností a zeleně ze zahrad, které
můžeme rozmístit k rodinným domům, bytovkám atd. Pokud má někdo zájem
o umístění, obraťte se na OÚ.
Žádáme občany, aby nevhazovali do těchto kontejnerů a nádob jiný než výše
uvedený bioodpad. Tyto kontejnery nejsou určeny na komunální odpad.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
V měsíci lednu 2014 oslavili svá životní jubilea paní Marie Barcuchová a pan
Stanislav Nechanický, v měsíci únoru paní Lidmila Hartigová a paní Alena Trýznová
a v měsíci březnu paní Františka Hančová, paní Helena Horká a pan Josef Rychtr. Jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody do dalších let.

Nově narození
V měsíci únoru se narodila Anna Kosinová. Vítáme nového občánka a přejeme
mu a jeho rodičům hodně zdraví, radosti a spokojenosti.
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Zprávičky ze školky
Světem hmyzu
Koncem března jsme navštívili ve Vrchlabí Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání, přezdívané Krtek.
Březnové téma bylo Světem hmyzu. Nejdříve se děti seznámily jaké části těla
hmyz má – hlavu, hruď, zadeček a tři páry nohou. Dozvěděly jsme se, že čím má určitý druh delší tykadla, tím méně vidí. Dále pak například, že mravenci v mraveništi
mají různé úkoly, teď na jaře jsou velice důležití mravenci-teplonoši, kteří nasávají
teplé sluneční paprsky a pak v mraveništi fungují jako kamna a ohřívají ostatní.
Proč „beruška“ nechutná ptákům – v nebezpečí vylučuje hořkou tekutinu, která
je zaručeně odpudí, z toho důvodu nemá žádné nepřátele.
Povídání bylo velmi zajímavé nejen pro děti…
Měli jsme možnost podívat se do útulku pro divoce žijící zvířata. Uvítala nás
straka, dále jsme se seznámili s liškou Sušenkou, která má v oblibě sušenky. Třemi
výry velkými a sovou pálenou, které se do přírody už nemohou vrátit, protože mají
poraněná křídla nebo dokonce jim jedno chybí, zranily se, když se dostaly do kontaktu s mokrým elektrickým vedením. Také v útulku pobývá kuna, čtyři krkavci. Většina zvířat se dostala do útulku, když je jako mláďata ve volné přírodě našli lidé
a vzali si je do svých obydlí a mysleli si, že z nich udělají domácí mazlíčky, ale „bohužel“ z lišky neuděláte lišku domácí… A tak je odnesli do útulku, kde je o ně postaráno, ale už se nemohou vrátit do volné přírody.
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Poklad a zahrádka na zahradě
Na podzim na zahradě školky jsme zakopali „poklad“ – schovali jsme do země
předměty z různých materiálů – vidličku, lžičku, brčko, sklenici, sponku, gumičku, banánovou slupku, jablko, mech, papírový kapesník, bonbon. Na počátku dubna za velkého těšení jsme „poklad“ vykopali a zjišťovali jsme s čím si příroda poradí
a rozpadne se a co zůstane navěky. Děti tímto zjistily, jak je důležité odpadky nevyhazovat do přírody.
S dětmi jsme společnými silami udělali na zahradě záhon, kam s dopomocí zasely semínka ředkvičky a hrášku a pak vše pečlivě zalily. Každý den netrpělivě vyhlížejí, jestli se z půdy už něco zelená, tak uvidíme kolik budeme mít úrody…

Plavání
Už je tradicí, že s jarem přichází i plavání předškoláčků a prostředňáčků v jilemnickém bazénu. Děti se pomocí her, klouzačky, stříkací houby nenásilně seznamují
s vodou a s technikou plavání. Na každou hodinu se moc těší, každý z nich od hodiny
k hodině dělá velké pokroky.
Děkujeme obecnímu úřadu za zajišťování dopravy.
Dana Pištorová
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Zápis do mateřské školy se koná 13. května od 13 hodin do 15.30 hodin.
Potřebné dokumenty si vyzvedněte v mateřské škole.
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Okénko školy
Soči 2014 – jak jsme fandili
Letošní zima nám sněhu moc nedopřála, o to
víc jsme fandili našim olympionikům na OH
v Soči. A že bylo komu fandit! Nejdříve jsme se
seznámili prostřednictvím interaktivní tabule
s našimi největšími sportovními nadějemi, na
fotografiích jsme si prohlédli krásná sportoviště
a potom to začalo. První medaile na sebe nenechala dlouho čekat a tak jsme si připravili nástěnku, kam jsme si dávali obrázky úspěšných
sportovců a vyrobili jsme jim i medaile. Každé
ráno jsme si sdělovali zážitky, fandili jsme
nejen jilemnickým biatlonistům, rychlobruslařce Martině Sáblíkové, snowboardistce Evě
Samkové, naší bývalé sezonní žákyni Šárce Záhrobské-Strachové ale i dalším a prožívali jsme
s nimi napínavé okamžiky i radost. Užili jsme
si tu velkou sportovní událost naplno a už se těšíme na další, tentokrát letní olympiádu.

Jaro je tady
Slunečné jarní počasí přišlo letos opravdu brzy a tak jsme se ve škole pustili do
výroby jarní výzdoby. Největším jarním svátkem jsou bezpochyby Velikonoce, což
se tradičně odráží v námětech výrobků na keramice, pracovní či výtvarné výchově.
Nechejte se inspirovat, ať se i u vás doma jaro zabydlí.
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Víčka pro Nikyho
Děti ze základní a mateřské školy se zapojily do sbírání plastových víček, které
pomohou vydělat peníze na léčbu malého Nikyho, trpícího vážnou chorobou, která
postihuje jeho svaly a znemožňuje mu užívat si života jako každé jiné zdravé dítě. Do
sbírání se zapojily děti, rodiče i další obyvatelé Vítkovic.
Pokud byste chtěli pomoci také, můžete přinést jakékoliv množství víček do
školy, školky nebo kuchyně. Děkujeme.
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SDH Vítkovice v Krkonoších
Ne každému se letošní zima líbila, ale nám hasičům určitě ano. První týden v březnu jsme masopust zakončili tradičním maškarním bálem. Venku už bylo jaro, ale
i přesto nechaly děti kola v garážích a přišly se bavit a soutěžit. Sešlo se 62 masek.
Výběr té nejhezčí byl složitý, a proto se děti utkaly v židlované. Vítězem v maskách
byly úplně všechny. Za přispění, nejen místních podnikatelů se dětem rozzářily oči
nad bohatou tombolou. Všem proto děkujeme za finanční příspěvky.
Hřiště nám vyschlo o dva měsíce dříve než loni, a proto už pilně trénujeme na
letošní sezónu. Děti jsou sice pilné, ale stále všechny vedoucí doufáme, že začnou
poslouchat a trénovat běh i doma. Pokud nám zdraví a počasí dovolí, tak 3. května
zahájíme soutěží v Jablonečku, letošní seriál „O Soptíkův pohár“. Na konci května
nás čeká okresní kolo hry Plamen. Ještě před tím, Vás všechny zveme na tradiční pálení čarodějnic. Sledujte vývěsky, kde upřesníme program.
Veselé Velikonoce přeje SDH Vítkovice

Seznam sponzorů:
AA apartmány Vítkovice – p. Štěpánová
Altán Aldrov – KAROLANTO s. r. o.
Farma Hucul s. r. o
Freestylearea. eu – Vítkovice
Horská chata Berta – manželé Hesounovi
Hospoda u Telců – Jan Telec
Hotel Flóra – p. Březinová
Hotel Skála
Chata Bohemia – p. Kalenský
Chata Jasná
Chata Nedbalka
Chata Tereza
Ing. Miroslav Vancl
Kateřina a Petr Honsovi –
– Potraviny Burák
Kolektiv lanové dráhy Aldrov
Krása Zdeněk –
– Horský pension Svatý Hubert
Lyžařská škola Snowy Aldrov
Manželé Trýznovi
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Milan Telec – Pizzerie u Kouzelníka
Mládek a Rybář –
– Rychlé občerstvení Aldrov
Obecní úřad Vítkovice
p. Bára a Tomáš Hanákovi
p. František Kruml
p. Kalábek – Braunova chata
p. Luba Hartigová
p. Milan Richtr
p. Miloš Janouch
p. Tauchmanová – Horská chata Anýz
Pavel Svoboda – Chata Aldrov
Pension Spilka – p. Zdeněk Spilka
Penzion Waldheim – p. Jaroslav Weiner
SKI půjčovna Klemš
Tauchman Vladimír – Chata Eliška
Tůmovi ml. – Pension „Na stráni“
Václav Zachař
Vilém Potůček – Lyžařská škola mistrů

Jak všichni víte, naše obec má zřízenou Jednotku požární ochrany, která je zařazena do celoplošného pokrytí kraje, kdy členové jednotky jsou povolávány Hasičským Záchranným sborem k různým výjezdům, jak v katastru obce Vítkovice, tak
i mimo.
V současné době nás velice tíží fakt, že je naše jednotka často povolávána k planým poplachům a to na apartmánové domy na Horních Mísečkách, kdy dochází ke
spuštění poplachového systému a to nedbalostním chováním ze strany nájemců bytů.
I když na 95 % víme, že při vyhlášení poplachu, se jedná o planý poplach, stejně se
pravidelně scházíme a vyjíždíme, jak nám zákon ukládá do 10 min po vyhlášení poplachu. Proto bych chtěl touto formou všem členům jednotky poděkovat k jejich obětavosti a hlavně trpělivosti. Všem moc jménem Obecního úřadu děkuji.
Miroslav Vancl, místostarosta
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Něco z činnosti sportovního klubu Jana Harracha
Čtvrt roku uběhlo jako voda a máme tu další číslo Vítkovického časopisu Vítek,
do kterého Vám můžeme sdělit, jak si SK v tomto období počínal.
SK opět nezahálel a uspořádal dvě akce. První z nich byla v únoru a to sportovní
ples. Tento rok přišlo o hodně víc lidí na rozdíl od předcházejících let a jsme za to
rádi. Zařizování těchto akcí stojí spoustu času a práce mnoha lidí a odměnou nám je
že lidé přijdou a baví se. Ples byl hezký a doufáme, že se vydaří i v dalších letech.
Další akce byla pořádána na lanovce Aldrov a to Příjezd Krakonoše. Jsme moc rádi,
že i přes nepřízeň zimního počasí a sněhu, Služby Vítkovice s. r. o. dokázaly udržet
a připravit podmínky pro tento den.
Bylo krásné počasí a i když nebyla taková účast masek jako v loňském roce, byla
to krásná podívaná na průvod vedený Krakonošem. Následovaly soutěže a zábava
a na konec, jako každoročně, očekávaný přejezd jezírka.
Obě akce se povedly a my moc děkujeme lidem za pomoc s přípravami a všem
těm, kteří se přišli podívat a pobavit.
Na jaro a začátek léta připravujeme povinné brigády pro členy SK na přípravě
hřiště.
Dále budeme pořádat dětský den a Vítkovickou pouť.
Užívejte jara a všechny Vás zdraví SK Jana Harracha.
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Z obecní kroniky
1971
Počátkem ledna slunečno, střídavě slabé sněžení, mrazy v průměru -11° až -19°,
později oteplení, mlhavo se slabým sněžením. Ve druhé polovině ledna nádherné zajínění stromoví, utvořené pohádkové bizarní útvary ze stromů a keřů zavěšených sněhem a zabarvením fialově. Ku konci ledna další oteplení. Únor se vyznačoval
menšími mrazy s občasným sněžením, ku konci února napadlo více sněhu cca 70
cm, střídavé mrazy do -12°. V březnu stouply mrazy na intenzitě až -23°, ve druhé
polovině měsíce teploty na přímém slunci v poledne až +30°, do konce střídavě s výkyvy. V dubnu proměnlivo, ku konci déšť, 28. 4. ráno padal sníh. Ranní teploty
kolem 0. Na 1. máje studeno. V květnu deštivo, bouřky, s sousedství ve Št. Lhotě zapálil blesk domek 19. 5. Ku konci května většinou deštivo, 30. 5. velká bouře s přívalem vody. Začátkem června pěkné teploty kolem 18o, po několika dnech opět
deštivo, po 12. 6. ochlazení. Začínalo se sušit, ale jde to špatně. Teprve v červenci se
počasí umoudřilo, přímo na slunci byly teploty přes 30°, v období po 10. 7. teploty
na přímém slunci kolem poledních hodin až 42°. Narostlo poměrně hodně trávy a posečený porost během 2–3 dnů byl způsobilý k odvozu jako kvalitně suché seno.
V Dolních i Horních Mísečkách nebylo místo k skladování sena a z výkupu zájem byl
minimální pro nedostatek aut k odvozu. Srpen pokračoval v pěkném počasí tak, že
i zdejší JZD, při známých nedostatcích mohlo úspěšně kvalitní seno v pohodě sklízet v dostatečném množství a odpadly dřívější kritické připomínky občanů, že JZD
musí mít vždy seno špatné, rezavé, prostě jednoznačně pojmenované „jézéďácké“. Ku
konci srpna menší deštíky, teploty 20–26°. Z Nepolis byla výpomoc pro zdejší farmu
minimální, takže se sklizeň sena („horské žně“) prodlužovala při nedostatku pracovníků. Ranní teploty se v období druhé poloviny srpna pohybovaly kolem 10–12°,
polední 20–30°. Koncem měsíce deštíky. V září vzdor tomu, že bylo příznivé počasí,
na farmě nebyl travní porost všechen sklizen. Dokonce některé plochy nechaly se
„přezimovat“, z důsledku neposkytnutí pomoci z Nepolis. Kolem 20. 9. odlétá část
vlaštovek, 23. 9. se houfují špačkové, 25. 9. objevují se ještě mladé vlaštovky na
okně národního výboru. Je slunečno a teplo. 2. 10. ještě několik vlaštovek-jiřiček
přeletuje. Špačkové nebyli již k shlédnutí. Stromy kvapem barví a podeschlé listí
padá, v poledne vysoké teploty až 30° na slunci. 6. 10. prudké ochlazení, ráno mráz
-4°. 10. 10. ěedivina, v poledne slunečno +20°. Ku konci října a počátkem listopadu
povětrnostní výkyvy – mrazíky, v poledne při slunečním záření teploty +15–+18°.
V první dekádě listopadové déšť se sněhem. 18. 11. vánice, 19. 11. déšť a hned následující den sníh. Ráno -8°, v poledne -5°. 21. 11. umrzlo. Ku konci měsíce déšť –
sníh, teploty ráno 0°, v poledne +10°. 29.–30. 11. obleva. V prosinci v počátku deštivo, teploty nad 0°. 9. 12. napadl sníh, vichřice – závěje, ráno -5–-8°. 12. 12. déšť –
mlhavo. 17. 12. sníh zmizel. Do konce měsíce mírná pohoda, se sněhovým popraškem.
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Pohyb obyvatel v obci v roce 1971
Narozeni:

Vladimír Lukeš, 24. 2., čp. 282, rodiče Dana a Vladimír Lukešovi
Alena Trakalová, 19. 4., čp. 2, rodiče Alena a Trakalovi
Ivana Mánková, , 19. 4., čp. 341, rodiče Jana a Václav Mánkovi
Vladimír Forbelský, 4. 5., čp. 343, rodiče Jana a Vladimír Forbelských
Lenka Šimůnková, 20. 7., čp. 203, rodiče Alena a Stanislav Šimůn-

kovi
Jana Rutrlová, 24. 7., čp. 176, rodiče Jana a Drahomír Rutrlovi
Jan Preiszler, 13. 8., čp. 176, rodiče Jana a Petr Preiszlerovi
Převážná část narozených se narodí v Jilemnici v porodnici.
Přistěhováni: Čepičková Mir., nar 1935 z Lomnice do Vítkovic čp. 140
Braunová Božena, nar. 1910 z Benecka do Vítkovic čp. 41
Tryzna Zdeněk, nar. 1946 z Benecka do Vítkovic čp. 41
Trakalová Alena, nar. 1946 z Benecka do Vítkovic čp. 41
Urbanec Jar., nar. 1914, z Benecka do Vítkovic čp. 272
Pirkl Radomír, nar. 1943 z Víchové do Vítkovic čp. 108
Král Leopold, nar. 1957 z Blanska do Vítkovic čp. 214
Králová Marta, nar. 1954 z Blanska do Vítkovic čp. 214
Kynčl Zdeněk, nar. 1950 z Horní Branné do Vítkovic čp. 18
Odštěhovali se (odhlásili se z trvalého pobytu).
Prajsslerová Jar, nar. 1947 z čp. 181(svob. Nechanická) do Víchové
Ducháčková Marie, nar. 1949z čp. 4 (za svob. Hartigová) do Kruhu
Urbanec Jan, nar. 1952, z čp. 211 na Benecko 64
Sinková Dana, nar. 1951, z čp. 245 (za svob. Prchalová) do Vrchlabí 515
Čepičková Mir., nar. 1935, z čp. 140 do Lomnice n. P., ještě v půl roce zpět
Čepička Jar., nar 1939, z čp. 140 do Lomnice n. P.
Pojmonová Olga, nar. 1943, z čp. 28 do Pardubic (za svob. Kittlerová)
Braunová Anna, nar. 1900, z čp. 359 na Benecko 56
Provdáni:

Eva Šestáková, nar. 1946 čp. 226 – Havlasová
Dana Prchalová, nar. 1951 čp. 245 – Sinková
Škávová Zdeňka, nar. 1954 čp. 357 – Patočková

Zemřeli: Kittler Antonín, ředitel ZDŠ, nar. 1914, zemřel 13. 1., pochován H. Branná
Inž. Láska Václav, důchodce, nar. 1897, zemřel 24. 2., kremace Semily
Antonín Kittler, ředitel ZDŠ, přesně za 1 rok, kdy byl v nemocničním ošetřování a poručeno mu odchod do invalidního důchodu, nevzal pravý stav svého zdraví
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na vědomí, učil s přemáháním dále a byl předčasně jeho život ukončen. 12. ledna
pozdě odpoledne byl u něho lékař, odkázal větší ošetření na příští den a v noci ve
3 hodiny skonal. Byl rodák z Branné, kde učil 16 let, do Vítkovic přišel ve školním
roce 1953–54. Pochován do hrobu ve svém rodišti. Pohřeb byl vypraven z bývalé
kaple „Harrachů“ na tamnější hřbitov. Byla velká účast na posledním rozloučení cca
600 osob. Rakev nesena učiteli. Rozloučení nad hrobem měla insp. Odboru školství
ze Semil Soudilová, ze školy Vítkovické učitel Kraus, předseda NV s. Novotný a závěrečné poděkování s. Rampas. Z Vítkovic byla účast na 180 osob. Z Branné se s ním
loučil ředitel školy. Při kremaci V. Lásky nedali pozůstalí žádné vyrozumění, kdy je
obřad, tudíž za aktiv se nikdo nemohl rozloučit. Manželka zemřelého chtěla, aby byla
provedena pitva, zemřel v podniku na záchvat mrtvice. Mimo toho chtěla prošetřit,
že měl u sebe peníze a že mu je někdo vzal. Pí Lásková hledá ve všem problém.
Úmrtím ředitele Kittlera, zůstalo místo na ZDŠ neobsazeno. Zatímně funkci ředitele
zastával učitel Kraus. Na několikeré urgence školské komise z Vítkovic, byla delegována na zastupování důchodkyně učitelka Zelinková z Jilemnice, která ve funkci
zástupce ředitele byla do konce listopadu. Toto místo pak zastával rovněž důchodce
bývalý ředitel školy z Jilemnice s. Kunert.
V důsledku událostí v r. 1968 byly prováděny na školách kádrové prověrky pedagogických pracovníků. Zde byl odvolán uč. Kraus, který se v r. 1968 účastnil nedomyšlené akce proti org. Československo-sovětského přátelství ve svém bydlišti na
Benecku. V místě kde učil, neměl záporného vystupování a po několika měsících
bylo umožněno znovu učit v Jilemnici. Ve Vítkovické škole nastoupila nová síla uč.
Nývltová-Janoušková. Ředitelkou školy důchodkyně Zelinková je provisoruim.
Výstavba lyžařského vleku. Údržbáři národního výboru pásákem DT prováděli terénní úpravy na trase vleku, stahoval se materiál pro výstavbu stanice a jednotlivých
částí. Stáhly se i roury na překlenutí potoka 5 m dlouhé o průměru 1 m. byla to práce
náročná a dokázalo se to vlastními silami což nutno ocenit. Bylo nutno ještě roury přiobjednat mimo náš kraj. V dubnu sjednána brigáda z Jilemnické boudy z Horních
Míseček. Bylo to 11 brigádníků a výkop obtížný 250 m od transformátoru od průmstavácké chaty, pro položení elektr. kabelu pro poháněcí stanici. Místy byly velké
kameny a muselo se kopat smyčkovitě. Výkop byl během 3 dnů proveden za 2 400
Kčs. Před položením kabele se do výkopu dával písek. 2× přišla bouřka s lijavcem
a písek byl vyplaven, musel se dávat znovu. Dále bylo nutno provést výkop pro 32
patek 1 m3 a 550 m výkop pro telefonní kabel. Slibovaná pomoc od rekreačních podniků nebyla, tek že vše zůstalo na vlastní, místní brigádnické pomoci. Pro patky
výkop provedli s. Kučera a P. Novotný. Výkop pro telefonní kabel byl proveden mechanizačně z Horní Branné. Podrobněji byly pak projednány podmínky montáže
vleku s generálním dodavatelem „Transportou“ v Chrudimi osobně se zástupci NV,
předsedou a tajemníkem. V září nastoupili montéři z Transporty k montáži. V říjnu
byli na týden odvoláni k opravám Východoslovenských železáren, přišly mrazy
i sníh, přece však 20. 10. hrubá práce hotova. Dokončení bylo závislé na práci elek17

trikářů, která byla přerušena vánicí a vichřicí, dokončení a zkoušení sjízdnosti bylo
20. listopadu. Vyskytly se různé poruchy , které se brzo odstranily. Aby mohl být
provoz zahájen, i když nebyla budova stanice hotova, umístěna provizorní pokladna
z budovy kina u poháněcí stanice. Nebylo však pokladny zapotřebí, poněvadž po
celou zimu nebylo dostatek sněhu a provoz se neuskutečnil. Takovou mírnou zimu
v místě nepamatuji. 17. 10. se pásák ocitnul v potoce a dalo to hodné usilí , aby se
dostal na pevnou půdu. Opět vlastními silami to údržbáři dokázali.
Národní výbor. V tomto roce konáno 8 schůzí pléna, při průměrné účasti 76 %.
Rada měla 20 schůzí při účasti 92 %, veřejné schůze byly 4, besedy s občany 2. Komise veřejného pořádku se sešla 4×, školská-kulturní 6×, finanční 5×. Účast občanů
na schůzích se o něco zlepšila oproti rokům předcházejícím. K soutěži obcí na počest
50. výročí KSČ. Závazky byly splněny až na opravu hřbitovní zdi. Mimořádnou a významnou událostí v tomto roce ve čtvrtém čtvrtletí, bylo vypsání voleb do všech
stupňů samosprávných orgánů, od nejnižších po nejvyšší na 27. a 28. listopadu.
Vládní rozpočtová rezerva 125 000 Kčs byla vyčerpána. Údržby komunikací a veřejných prostranství 75 000 a 30 000 na hřbitovní zeď, celkem 105 000 Kčs , čerpání
104 920 Kč. ZDŠ 10 000 – čerpání 9 833, požární ochrana 10 000 – čerpání 10 250,
sociální výpomoc 2 000 – čerpáno, kult. LK 3 000 – čerpáno. Přech. ubytování příjem 59 442. Ohodnocení brigád. práce, podle obtížnosti. 6,– až 8,– Kčs za 1 hodinu,
řemeslné a fyzicky těžké práce 8,– až 10,– Kčs za 1 hodinu. Oprava komunikací se
obtížně provádí, při zajišťování třeba materiálů. Je hodně slibů, ale není spolehnutí.
Z lomů kámen mají zajištěny silnice , v dopravě s ČSAD také s odvozem není vždy
spolehnutí. Je sice pravdou „protekce nesmí – nemá být“, ale je skutečností , že známost něco znamená. Ony jsou v práci národních výborů , hlavně malých NV problémy. Jiná je teorie, jiná praxe. Při jednom a částečně uvolněným funkcionářem,
zpracovávat celou řadu písemností , statistik atd., by měla 1 síla celoroční zaměstnání,
má-li to být zodpovědně a poctivě splněno. Pak je prvořadý úkol, stálý styk s voliči
– občany – práce v terénu. Je to ovšem správné, ovšem něco odnese kvalita. Nadřízení orgány by také měly znát plně a ohmatat si možnosti v každé obci jednotlivě.
Volby: Druhá předvolební schůze při účasti 57 občanů – voličů, byli seznámeni s volebním programem, který byl schválen. Vypracováno organizační zajištění voleb. Volební místnost na místním národním výboru, Kandidáti pro obvod Vítkovický. Do
české národní rady, inž. Radko Barták, 34. letý ředitel n. p. Cutisin, pro federální
shromáždění Frant. Hamouz, 52. letý místopředseda vlády, za Východočeský KNV
Josef Vancl, 57. letý důchodce, za ONV JUDr. František Havlíček z Víchové, místopředseda ONV. Počet zapsaných voličů 225, mužů 110, žen 115, voličských průkazů
20, 14 mužů, 6 žen, celkový počet voličů 246, kteří všichni odvolili. Po oba volební
dny 27. A 28. listopadu měly volby dobrý slavnostní ráz. Volební místnost byla
vkusně vyzdobena. Volilo se manifestačně až na 5 osob, které použily zástěnu a na
kandidátce pro místní národní výbor škrtali (byly to ženy). Přesto všichni kandidáti
zvoleni a těch 5 co měly výhrady nemělo vliv pražádný.
18

14. prosince konala se ustavující schůze pléna MNV. Schůzi řídil nejstarší člen
NV s. Rampas, dosavadní tajemník NV. Uvítáním přítomných a blahopřáním k jejich
zvolení pořad zahájen. Vydána osvědčení o zvolení, složení slibu do rukou nejstaršího člena. Pak byla volba funkcionářů a rady. Návrh na předsedu Jana Novotného
a tajemníka Rudolfa Neumanna jednoznačně schválen. Řízení se ujímá nově zvolený předseda s. Novotný. Zvolena rada NV. Novotný Jan, předs., Neumann Rud., tajemník, členové: Filip Fr., Nosková Hedvika a Nechanický Vladimír.
Komise. Finanční: Neumann R., předseda, Petrůj Jan, Fišerová M, aktivisté Rypl
Jaroš, Chlumská Dr. Školská – kulturní: Filip F., Nosková H., Šrámková M., aktiv.
Rampas J., Fojtíková-Krausová Jitka. Komise pro zachování veřejného pořádku: Novotný J. předseda, Nechanický Jiří, Šimůnek J., Trojan J., Hanč. Drah. a Tangelmayer
P. Zemědělská: Hanč Miroslav, předseda, Novotná Květa, Janoušek O., Prajsler M.,
akt. Hrádek V., Rychtr A. ml.
Zvolení členové národního výboru: Filip František 241 hlasů, Hanč Miroslav
246 hlasů, Janoušek Oldřich 246 hlasů, Fišerová Marie 241, Chlumský Jiří 246, Nechanická M. 242, Nechanický jiří 246, Neumann R. 246, Novotná Květa 246, Petrůj
Jan 246, Šrámková M. 246, Nechanický Vlad. 246, Nosková Hedvika 246, Novotný
Jan 244, Šimůnek Jan 246.
pokračování
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Co se chystá?
30. 4. 2014

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Pořádá SDH Vítkovice
28. 6. 2014

DĚTSKÝ DEN
29. 6. 2014

VÍTKOVICKÁ POUŤ
Pořádá SK Jana Harracha Vítkovice
na hřišti u školy
Programy akcí budou upřesněny na plakátech.
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