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Zápis z páté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 12. května 2011

1) Smlouva o bezúplatném převodu pozemku pozemkové parcely č. 68/28 v k. ú.
Vítkovice v Krkonoších
Usnesení 35/11: OZ schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku
pozemkové parcely č. 68/28 v k. ú. Vítkovice v Krk.

2) Schválit návrh Závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 2010 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a to „bez výhrad“ nebo „s výhradami“ plus přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků.
1) Porušení povinnosti – Nečinnost kontrolního výboru – zajistí předseda
kontrolního výboru.
2) Neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání ze dne
23. 9. 2010 – nečinnost kontrolního výboru
Usnesení 36/11: OZ schvaluje návrh Závěrečného účtu Obce Vítkovice za
rok 2010 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
a to „s výhradami“. Zároveň schvaluje přijetí opatření
k nápravě chyb a nedostatků:
1) Porušení povinnosti – nečinnost kontrolního výboru –
– zajistí předseda kontrolního výboru.
2) Neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím
přezkoumání ze dne 23. 9. 2010 – nečinnost kontrolního
výboru
3) Vzít na vědomí konání „Dřevosochání“, které se bude konat ve dnech 4.
a 5. 6. 2011 na hřišti ve Vítkovicích. Některé sochy zůstanou v majetku obce, je
třeba navrhnout jejich motiv a umístění – návrhy nebyly podány.
Usnesení 37/11: OZ bere na vědomí konání dřevosochání ve dnech 4.
a 5. 6. 2011.

4) Vzít na vědomí dopis od pana Zdeňka Spilky pro pana starostu a s žádostí
o jeho projednání na zastupitelstvu Obce Vítkovice.
Usnesení 38/11: OZ bere na vědomí dopis pana Zdeňka Spilky.
5) Schválit přijetí revolvingového úvěru od České spořitelny, a. s. ve výši 2 750
tis. Kč pro Služby Vítkovice s. r. o.
Usnesení 39/11: OZ schvaluje přijetí úvěru ve výši 2750 tis. Kč od České
spořitelny, a. s. pro Služby Vítkovice s. r. o.
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Zápis z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 8. června 2011

1) Schválení vzdání se předkupního práva jako práva věcného k pozemku
p. p. č. 192/21 – trvalý travní porost o výměře 1793 m2, zapsaném na LV č. 759,
vedeném v k. ú. Vítkovice v Krk., majitelů pana Lukáše Moravce, Mgr. Martina
Votruby a Mgr. Lindy Votrubové.
Usnesení 40/11: OZ schvaluje vzdání se předkupního práva jako práva
věcného k pozemku p. p. č. 192/21 – trvalý travní porost o výměře 1793 m2, zapsaném na LV č. 759, vedeném v k. ú. Vítkovice v Krk. majitelů pana Lukáše Moravce, Mgr. Martina
Votruby a Mgr. Lindy Votrubové.

2) Schválit změnu rozpočtu č. 3.
Usnesení 41/11: OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 3.

3) Schválit finanční náhradu za provedené práce panem Jindřichem Hančem
v objektu Hospůdky v Údolíčku ve výši 30 000,– Kč.
Usnesení 42/11: OZ schvaluje finanční náhradu za provedené práce panem
Jindřichem Hančem v objektu Hospůdky v Údolíčku ve
výši 30 000,– Kč.

4) Žádost o vydání osvědčení, že komunikace – polní cesta – v kat. území Vítkovice v Krk. vedoucí od silnice druhé třídy Jilemnice-Vítkovice, Horní Mísečky
ke stavby č. p. 105 přes p. p. č. 2306/1, p. p. č. 2306/4 a p. p. č. 2273/1 a dále od
silnice druhé třídy Jilemnice-Vítkovice, Horní Mísečky až ke stavbě č. 106, zajišťující přístup a příjezd pro stavby č. p. 361 a č. p. 107 přes p. p. č. 2306/4,
p. p. č. 2306/1, p. p. č. 2306/5 a 2319/1, je účelovou komunikací. Žádost o vydání rozhodnutí, jímž se přikáže vlastníkovi p. p. č. 2306/4 bezodkladně odstranit vybudovanou překážku bránící řádnému užívání účelové komunikace. Závěr:
žádost bude postoupena MěÚ Jilemnice, odboru dopravy.
Usnesení 43/11: OZ bere na vědomí žádost o vydání osvědčení o existenci
účelové komunikace a postupuje tuto žádost MěÚ
Jilemnice, odboru dopravy.
5) Schválit žádost manželů Petrových o možnost parkování vedle hasičské zbrojnice
v zimní sezóně 2011/2012.
Usnesení 44/11: OZ schvaluje žádost manželů Petrových o možnosti
parkování vedle hasičské zbrojnice za stejných podmínek
jako v roce 2010/2011 od 1. 12. 2011 do 31. 3. 2012 za částku
5 000,– Kč.
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6) Žádost pana Mládka o pronájem části pozemku vedle konečné stanice Aldrov, na
zimní sezónu 2011/2012 za účelem provozování rychlého občerstvení a žádost o dlouhodobý pronájem (např. do konce tohoto volebního období) části pozemku vedle konečné stanice Aldrov na zimní sezóny za účelem provozování rychlého občerstvení.
Usnesení 45/11: OZ schvaluje pronájem části pozemku p. č. 46 panu
Mládkovi za účelem provozování rychlého občerstvení
za cenu 25 000,– Kč včetně DPH na zimní sezónu
2011/2012 + náklady na elektrickou energii.
7) Žádost pana Potůčka o pronájem pozemku za účelem provozování Lyžařské
školy a přenosného lyžařského vleku v délce 100 m, pro zimní sezónu 2011–2012
a žádost o pronájem malé zděné buňky pro stejnou sezónu 2011–2012, kterou již
pro tyto účely využíval.
Usnesení 46/11: OZ schvaluje pronájem st. p. č. 576 (20 000,– Kč) panu
Potůčkovi za účelem provozování lyžařské školy a přenosného vleku na části p. p. č. 46 (10 000,– Kč) za cenu
30 000,– Kč včetně DPH na zimní sezónu 2011/2012.

8) Žádost o možnost provozování lyžařské a snowboardové školy SNOWY
v areálech Aldrov a Jizerka v zimní sezóně 2011–2012.
Usnesení 47/11: OZ schvaluje provozování lyžařské a snowboardové školy
SNOWY v areálech Aldrov a Jizerka v zimní sezóně
2011–2012 za cenu 10 000,– Kč včetně DPH.
9) Žádost pana Pavla Bakuse o povolení provozovat snowtubing ve skiareálu Aldrov u horní stanice vleku od příští zimní sezóny 2011/2012 na dobu 10-ti let.
Usnesení 48/11: OZ neschvaluje panu Pavlu Bakusovi provozování
snowtubingu ve skiareálu Aldrov u horní stanice lanovky.

10) Schválení záměru pronájmu a provozu snowparku Vítkovice panem Martinem
Matoušem.
Usnesení 49/11: OZ schvaluje záměr pronájmu a provozu snowparku
Vítkovice panem Martinem Matoušem.
11) Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – akce: Vítkovice, Janova Hora, p. Přenosil – v NN
na p. p. č. 2971/1 v k. ú. Vítkovice v Krk.
Usnesení 50/11: OZ schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu
a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
akce: Vítkovice, Janova Hora, p. Přenosil – v NN, na
p. p. č. 2971/1 v k. ú. Vítkovice v Krk.
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12) Projednání zápisu č. 4 z jednání finančního výboru.
Usnesení 51/11: OZ bere na vědomí zápis č. 4 z jednání finančního výboru.

13) Schválit finanční příspěvek obce ve výši 4 000,– Kč na Dětský den a pouť.
Usnesení 52/11: OZ schvaluje finanční příspěvek obce na Dětský den a pouť
ve výši 4 000,– Kč.
14) Schválit smlouvu o úvěru s účastí prostředků RRF a smlouvu o zřízení zástavního práva – obec Vítkovice. Schválit ručitelské prohlášení Služeb Vítkovice
s. r. o. k tomuto úvěru z ČMZRB.
Usnesení 53/11: OZ schvaluje „Smlouvu o úvěru s účastí prostředků
RRF“ a „Smlouvu o zřízení zástavního práva“ pro obec
Vítkovice a „Ručitelské prohlášení Služeb Vítkovice s. r. o.“
k tomuto úvěru z ČMZRB.

15) Schválit odprodej majetku Služeb Vítkovice s. r. o.: vodojem Janova hora,
vodojem – jímání vody, technické zhodnocení – vodovodní řád, obci Vítkovice
za zůstatkovou cenu 1 543 882,– Kč + DPH.
Usnesení 54/11: OZ schvaluje prodej majetku Služeb Vítkovice s. r. o.: vodojem Janova hora, vodojem – jímání vody, technické zhodnocení – vodovodní řád, obci Vítkovice za zůstatkovou cenu
1 543 882,– Kč + DPH.

Zápis ze sedmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 10. února 2011

1) Schválit žádost p. Hnikové Zory o odkup části p. p. č. 360 a p. p. č. 2933 – trvalý travní porost v k. ú. Vítkovice v Krk. Veškeré výlohy s tím spojené, včetně
geodetického zaměření, daň z převodu nemovitosti a vkladu do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Usnesení 55/11: OZ schvaluje záměr prodeje části p. p. č. 360 a p. p. č. 293
v k. ú. Vítkovice v Krk. Veškeré výlohy s tím spojené,
včetně geodetického zaměření, daň z převodu nemovitosti
a vkladu do katastru nemovitostí uhradí kupující.

2) Schválit žádost SKIAREÁLU Špindlerův Mlýn a. s. o odkoupení pozemků
p. p. č. 2774/8 a st. p. č. 728 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších. Na stavebním pozemku se nachází pokladna a veřejné WC v majetku společnosti SKIAREÁLU
Špindlerův Mlýn a. s. a pozemek sousední funkčně souvisí s touto stavbou.
Usnesení 56/11: OZ neschvaluje žádost SKIAREÁLU Špindlerův Mlýn
a. s. o odkoupení pozemků p. p. č. 2774/8 a st. p. p. 728 v k. ú.
Vítkovice v Krkonoších.
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3) Žádost SKIAREÁLU Špindlerův Mlýn o projednání podmínek provozu parkovišť pro zimní sezónu 2011/2012.
Usnesení 57/11: OZ neschvaluje přijetí návrhu náhrady parkovného pro
zimní sezónu 2011/2012 a pověřuje jednatele Služeb
Vítkovice s. r. o. pana Rychtra Milana a Ing. Zdeňku
Krčmářovou jednáním se SKIAREÁLEM Špindlerův
Mlýn o zimní sezóně 2011/2012.

4) Schválit návrh na odpis nedobytných pohledávek z let 2002, 2004, 2005 a 2007.
Usnesení 58/11: OZ schvaluje návrh na odpis nedobytných pohledávek
z let 2002, 2004, 2005 a 2007.
5) Schválit návrh majetku určeného k přeřazení mezi účty.
Usnesení 59/11: OZ schvaluje přeřazení majetku, viz. příloha, dle platné
legislativy.

6) Schválit směnu pozemků mezi Správou KRNAP a obcí Vítkovice v Krkonoších.
Usnesení 60/11: OZ schvaluje směnu pozemků mezi Správou KRNAP a Obcí
Vítkovice v Krk. dle přílohy.

Oznámení obecního úřadu
V sobotu 1. října 2011 proběhne sběr nebezpečného odpadu :
od 12.30 do 12.40 u OÚ Vítkovice
od 12.50 do 13.00 na parkovišti u kostela

Sběr nebezpečného odpadu

Společenská rubrika
V měsíci dubnu 2011 oslavil své životní jubileum pan Miloslav Pochop, v měsíci červnu 2011 pan František Kučera, v měsíci červenci 2011 paní Marie Hančová
a Prof. Dr. Libor Pátý a v měsíci srpnu 2011 pan Josef Salač. Jubilantům přejeme
pevné zdraví a hodně životní pohody do dalších let.

Významná životní jubilea

V měsíci červnu 2011 se narodila Anežka Machová. Vítáme nového občánka
a přejeme mu a jeho rodičům hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

Nově narození

6

Okénko školy
Na počátku nového školního roku jsme využili nabídky KRNAPu na akci „Louka
plná dětí“, kde si děti hravou formou prohlubovaly znalosti o živé a neživé přírodě
na několika stanovištích.
Jelikož nemáme stále dosti příležitostí navštěvovat hudební a divadelní představení,
s radostí jsem přivítala spolupráci s paní Čemusovou z Českého Dubu, která s vými projekty seznamuje děti s klasickou hudbou
pomocí hudebního představení. V tomto
školním roce za námi přijela s představením „Písnička je náš kamarád“ a „Kouzelný strom“. Nadále pokračuje spolupráce s divadlem Úsměv, letos k nám
přijelo s pohádkou „Míček Flíček“
a „Kouzelné slůvko“.
Naše školka je obklopena krkonošskou přírodou, hojně toho využíváme
v našem výchovném programu ve všech
oblastech rozvoje dítěte po celý rok. Na
podzim jsme ještě stihli výlet do hor na
Medvědín, kde byla v provozu lanovka,
takže děti měly o zábavu postaráno. Nedaleko školky máme les, takže vycházky
často směřují právě sem. Na podzim pozorujeme, jak se příroda pomalu ukládá
ke spánku, sledujeme život v lese i na
louce, stromy a jejich listy, které mimo
jiné využíváme ve výtvarných a pracovních činnostech. Máme každoroční rituál
– „zamykání lesa“.
Pak se pomalu připravujeme na Advent a vánoční besídku, zdobíme školku
vánočním laděním, pečeme vánočky. Děti
netrpělivě očekávají návštěvu Mikuláše,
čertů a anděla a na závěr roku i Ježíška.
V zimě les navštěvujeme hlavně,
abychom zvířátkům ulehčili jejich úděl,
pravidelně chodíme ke krmelci, kam děti
dávají dobroty, které si přinesly z do-

AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010–2011
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mova. Zasněžené stráně využíváme k zimním radovánkám – stavění sněhuláků, sáňkování.
V brzkém jaru netrpělivě pozorujeme místo, kde každý rok rostou bledulky –
– poslové jara. Přichází i vyvrcholení Masopustu, kdy si připomeneme řemesla, povolání současná i pozapomenutá. Tento rok jsme využili, že v naší obci je pošta a domluvili si návštěvu. Děti měly možnost vstoupit za přepážku – zvážit balík, dát
razítko a polepit ho samolepkami. S dětmi vyrábíme masky, karnevalového motýlka
a masopustní veselice může začít. Netrpělivě očekáváme okamžik, kdy budeme moci
„odemknout les“ a přivítat jarní přírodu. Často se vydáváme, vybaveni lupami, na výpravy do probuzené přírody a pátráme po krásách přírody.
Ve školce se chystáme na svátky jara – Velikonoce. Připomínáme zvyky a tradice,
zdobíme vajíčka, pečeme jidáše, zdobíme květináčky a sejeme osení.
Na jaře nás zase čeká plavecký kurz v Jilemnici, kam se děti moc těší a získávají
další podnětné zážitky a zkušenosti.
Podnikli jsme delší výlety do okolí, letos jsme byli na Benecku na rozhledně
Žalý. Vydali jsme se vlakem do Martinic, kde je lesnická naučná stezka okolo třech
rybníků, které jsou provázeny informačními tabulemi, kde se dozvíme o minulosti
i současnosti rozsáhlých lesních porostů, které je obklopují.
Navštívili jsme huculskou farmu na Janově hoře, kde nám bylo umožněno nahlédnout do stájí, kde byla kůzlátka, hříbátka, telátka.
Na konci roku školáci zorganizovali „pirátské“ dopoledne, děti se s úžasnou podporou maminek a tatínků přeměnily na piráty a rej mohl začít, doprovázený tancem,
zpíváním, překážkovou dráhou a občerstvením.
Rok jsme zakončili slavnostním rozloučením s předškoláčky.
Tento rok práh školky opustil Páťa Jindřišek, Kačka Jurečková, Markétka Šimůnková, Terezka Rychtrová a Baruška Krásová.
Přeji nám všem krásný, barevný podzim…
Dana Pištorová
Prázdniny jsou za námi a čeká nás nový školní rok, přesto bych ráda ještě věnovala několik řádků vzpomínce na konec toho loňského. Na začátku června jsme se vydali společně se ZŠ Víchová n/Jiz. do Starých Hradů nedaleko Jičína, kde nás čekala
opravdu zajímavá procházka do pohádky. Hradním sklepením plným pohádkových
postaviček skřítků nás provedla čarodejnice s pěkně prořízlou pusou. Potom nás už
čekal na nádvoří templářský novic, který nám dal kurs létání na koštěti a potom nás
zavedl na pohádkovou půdu. Na závěr jsme ještě nahlédli do bestioly, kde se nacházely kozy, slepice, myši, krysy a jiná havěť. Potom jsme přejeli do Jičína, kde jsme
vystoupali na Valdštejnskou bránu a prohlédli si Rumcajsovu světničku.
Dalším výletem byl odpolední cyklovýlet na Dolní Mísečky na penzion Vega,
kam nás pozval Kuba Ježek. Děti šlapaly statečně, i když poslední metry nás čekalo

Zprávičky a novinky ze školy

8

velké stoupání. Zvládli to všichni a odměna byla opravdu sladká. Kuba pro všechny
připravil výborné palačinky s borůvkami a navíc se každý mohl svézt na koni. Ještě
jednou bych tak chtěla poděkovat rodině Ježkových za jejich pohostinnost.
V posledním týdnu jsme vyrazili na výlet z Horních Míseček do Harrachova.
Cesta byla příjemná a protože bylo krásné počasí, mohli jsme se osvěžit u Mumlavy
na vyhřátých kamenech, což bylo opravdu super. Dokonce něktěří nedobrovolně okusili vodu o něco víc, než plánovali, ale všechno nakonec uschlo. Večer už nás čekal
táborák u školy. Paní kuchařka přinesla buřty a výborné buchty. Zazpívali jsme si, vyrobili jsme vlajku na „pirátský den“ a ubytovali jsme se ve školní ubytovně. Po setmění jsme vyrazili na stezku odvahy.
Ráno jsme se všichni oblékli do pirátského a společně s dětmi ze školky jsme
plnili úkoly a soutěže v pirátském duchu.
Všechny čekalo občerstvení – moučníky
od Klárky V. a Marušky S. – a také sladká
odměna a diplom.
Poslední červnový den nás čekalo vysvědčení a rozloučení se čtvrťáky. Přejeme Klárce Valešové, Marušce Sklenárové, Martinu Hančovi, Honzovi Vránovi a Kubovi Ježkovi, ať se jim v nové
škole daří.
Teď je před námi nový školní rok a ještě sami nevíme, co nám přinese. Jisté je,
že uvítáme Barboru Krásovou a Patrika Jindřiška v lavicích první třídy. Po několika
letech na naší škole se rozhodl změnit působiště pan učitel Luboš Toman a na jeho
místo nastupuje paní Kateřina Pšeničková. Věříme, že si všichni o prázdninách dostatečně odpočinuli a že nás čeká pěkný a zajímavý rok. O jeho zpestření se určitě zaslouží i nová interaktivní tabule, která nabízí dětem i učitelům spoustu zajímavých
činností. Tak ať se letos vše vydaří!
Jana Matoušková
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Sbor dobrovolných hasičů
Prázdniny jsou za námi a hasiči odvedli kus práce. Bohužel počasí letos nepřálo
asi nikomu a ani o pouti tomu nebylo jinak. Všichni, kdo jsme se na přípravách podíleli, jsme byli smutní, ale nakonec jsme si vše užili a i děti v pláštěnkách se povozily na kolotoči a houpačkách.
Na začátku července jsme zahájili dětský kroužek, do kterého se přihlásilo sedmnáct dětí. Většina dětí poznala teprve po prvních schůzkách, že dobrovolný hasič
nemusí umět „pouze stříkat vodu na plameny“, ale že musí umět mnoho dalších věcí.
Celé léto jsme se připravovali na podzimní část celorepublikové hry PLAMEN, která
obnáší požárnickou všestrannost, kam patří střelba ze vzduchovek, zdravověda, uzlování, topografie a lezení po laně. Opravdu museli zvládnout hodně úkolů, ale už
nyní některé projevily velký talent. Doufáme, že pod dohledem vedoucích Hanky
Vávrové a Martiny Vanclové vydrží a ze soutěží budou vozit úspěchy.
Dospělí hasiči uspořádali první středu v červenci praktickou ukázku výstroje
a práce dobrovolného hasiče, pro letní tábor dětí z problémových rodin a rodin s postiženými dětmi. Během léta prověřily připravenost místní jednotky hned dva požáry v jeden den. Nejprve začal hořet les nedaleko Roudnice a jen co byla tatra
zaparkována, byli hasiči povoláni k požáru chalupy na Dolních Mísečkách. Ke sboru
se v letošním roce přihlásilo i několik nováčků, kteří se postupně učí požární útok
a po absolvování několika soutěží vypadá nadějně, že se Vítkovice vyšplhají na vyšší
příčky v soutěžích.
Letošní rok přinesl opravdu hodně nového a po letech hasiči ukázali, že „hasiččina“ je kolektivní spolupráce a je vidět velký kus práce. Nejde tu vypsat jmenovitě
všechny, kdo větší či menší měrou pomohl vybudovat zázemí nejen pro děti. Více informací a fotografie z akcí si můžete prohlédnout na www.sdh-vitkovice.estranky.cz
nebo na facebooku. Všem přejeme hezký podzim
Vaši hasiči

Sportovní klub Jana Harracha
Za poslední tři měsíce jsme uspořádali 2 akce a zúčastnili se 5. ročníku VOLLEYBALL FOUR TOUR, kde jsme reprezentovali Vítkovice.
První akcí byl dětský den spojený s dřevosocháním, který proběhl ve dnech
4. a 5. 6. 2011. Počasí bylo krásné a tak přišlo spousta dětí a lidí, kteří obdivovali práci
se dřevem. Pro děti jsme připravili různé hry a soutěže a odměnili je sladkostmi
a hračkami. Tímto také děkujeme za finanční pomoc Obci Vítkovice, kterou jsme
použili na nákup hraček. Akce se nám líbila a tak se pokusíme dětský den s dřevosocháním uspořádat i příští rok.
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Dále jsme se zúčastinili již zmíněných volejbalových turnajů. První se konal v Dolních Štěpanicích, kde jsme obsadili 2. místo. Další byl na Benecku, kde jsme byli třetí.
Na Víchovském trávníku se nám moc nedařilo a obsadili jsme až zadní pozice. Poslední turnaj byl ve Vítkovicích a to byla také druhá akce, kterou jsme uspořádali.
Přijelo si zahrát celkem 16 týmů, které soupeřily o první místo ve Vítkovických
blocích, ale také o celkové umístění v turnaji. Obloha byla slunečná, a tak se hrálo
až do pozdních odpoledních hodin. My jsme se umístili na krásném třetím místě a celkově jsme obsadili v 5. ročníku VOLLEYBALL FOUR TOUR druhé místo.
Děkujeme všem za pomoc při konání těchto akcí a už se těšíme na další sportovní
aktivity v příštím roce.
Sportovní klub Jana Harracha Vám všem přeje krásný podzim.
SK Jana Harracha

Z obecní kroniky
V měsíci lednu bylo provedeno hodnocení všech členů národního výboru. Jejich
práce a postoj ku dnešnímu zřízení. Všichni byli prověřeni a s jejich dohodou doporučeni znovu do funkcí poslanců pro volby, které se uskutečnily 14. června 1964. Do
ONV návrh na Josefa Trojana čp. 49.
Finanční plán na rok 1964. Příjmy 214 000 Kčs, vlastní příjmy 114 700 Kčs, příděl z vyššího rozpočtu 99 300 Kčs. V soutěži obcí byli jsme vyhodnoceni na 7. místě
z 72 obcí, což na celou řadu objektivních příčin je slušné.
Ve spolupráci a v dohodě s církevním tajemníkem a farářem Hanušem sjednána
(dohoda) smlouva o užívání čp. 20, fary k bydlení, kde se umístí 3 rodiny. Kučerovi
a Nechaničtí Zdeněk a Jiří. Opravy a údržbu bude provádět národní výbor. V plánu
byla oprava zdi hřbitova a márnice. Brigády nebyly a údržbáři NV nestačí, tudíž se
musí některé úkoly odsunovat. Při ZDŠ obsazeno místo školnice po s. Haklové. Přijata M. Nechanická , její manžel Stanislav řidič nákl. auta, po dobu zimní jako topič
ve škole. Byt v čp. 350.
Naplánovaná elektrifikace obce v tomto pořadí. 1965 díly obce: Černý Potok,
Peklo, 1966 Kozí Domky, Hutě, Třídomí. Ovšem vše je odvislé na kapacitě podniků,
které uskutečnění mohou ovlivnit. Podle inventarizace je celkový majetek obce
3 026 561,50 Kčs. Odpisy v tomto roce 7 300 Kčs. Byla zhotovena podrobná, orientační mapa Vítkovického katastru, ve 2. dílech s domy a popisnými čísly s označením názvů větších podnikových rekreací. Mapu zhotovil a vypracoval s. Rampas za
400 Kčs, hodnota 1600 Kčs. Krkonošský národní park měl požadavek na hlídače parkoviště na Návrší. Kdyby se někdo našel, převzala by obec sama parkoviště.
Seznámení občanů s kandidáty do voleb všech zákonodárných sborů. Účast na se-

1964
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znamovací schůzi 80, z toho 8 z polesí, 37 se Seby a 35 ostatní. Kandidáti: Do NS
JUDr. Němec, do KNV Truhlářová předs. JZD-Hor. Branná, do ONV s. Trojan Jos. Do
MNV ve Vítkovicích s. Novotný Jan, Kittler Ant., Pirkl Fr., Rampas Jos., Trojanová Anna,
Hanč Mir., Hesoun B., Neumann Rud., Nosková Hedvika, Jiřička Jan, Janoušek Ol., Braun
Jos., Novotná Květa, Kubát Jiří, Kožíšková Libuše, Šimčík Milan, Nedomlel Jos. Před
volbami ustavena okrsková komise. Předs. Prajsler Marion, taj. Trojan Jarosl., členové:
Rampasová Marta, Šrámek Jiří, Murcko Ant. Do komisí jako aktivisté navrženi Nechanický Ad., Hanuš Jar., Šestáková Růž., Pholová Mar., Navrátil Jar., Zelinka Jos., Lukeš
Jos., Trojan Jos., Mejsnar Jos. Volby proběhly při 100% účasti bez závad, všichni kandidáti zvoleni plným počtem voličů, většinou manifestačně. Za okresního soudce zvolena
Mil. Teplá, za soudce z lidu Rypl Jaroš, Tangelmayer P. Předseda NV Novotný Jan, taj.
Kittler Ant., místopř. Rampas J. Rada NV Novotný J., Kittleer Ant., Rampas J., Jiřička
Jan, Neumann R., Trojanová A., Pirkl F. Předsedové komisí : fin. Kittler, školská-kulturní
Rampas, zeměd. Novotný, veř. pořádku Jiřička, tech. Pirkl F. Měsíční odměny pracovníkům NV celkem 730,–. Účetní 300,–; daňový 200,–; zeměď. evid. 100,–; uklizečka 130,–.
Celoobecní závazek k 20. výročí osvobození.
Pomoc zemědělství a lesnictví
1000 hod.
splnění 22. 11. 1800 hod.
Akce Z
1000 hod.
983 hod.
Oprava cest
500 hod.
710 hod.
Konstr. lyž. můstku
1200 hod.
1500 hod.
Jarní úklid
50 hod.
50 hod.
Další akce
503 hod.
503 hod.
Sběr šrotu
170 q
173 q

Socální komise řešila naléhavé případy u Mil. Horáčkové (4 malé děti – prádlo, povlaky) a u M. Vackové (léta dřela v zem. a nebyla pojištěna „manýra měsťácké společnosti“).
Účast na schůzích nár. výboru. Bez jediné absence – Rampas J., Novotný Jan.
V roce 1964 konalo se třetí vítání občánků 29. 9.:
Martin Franěk nar. 30. 9. 1963, rodiče Elsa a Jan
Jiří Hartig nar. 28. 6. 1963, rodiče Lída a Jiří
Karel Janouch, nar. 23. 8. 1962, rodiče Mária a Karel
Miroslav Pňáček, nar. 8. 6. 1964, rodiče Margit a Štefan
Zdeněk Šimůnek, nar. 19. 1. 1964, rodiče Růžena a Stanislav
Ladislav Pňáček, nar. 6. 6. 1963, rodiče Margit a Štefan
Šárka Navrátilová, nar. 5. 4. 1964, rodiče Věra a Jaroslav
Eva Pochopová, nar. 31. 12. 1962, rodiče Marie a Miloslav
Jan Kučera, nar. 17. 6. 1964, rodiče Zdeňka a František
Plnění zem. produktů JHR
mléko
plán
49 500
maso
64 q
vejce
12 000
12

spl.

52 787
106,09 q
11 821

brambory
seno
vlna

84 q
70 q
32 kg

69,8 q
106 q
62,4 kg

Na zdejší farmě bylo 13 zaměstnanců. Výroba mléka 179 296 l, 180 ks skotu, 83 krav.
Plán dodávky mléka 120 000 splnění 155 578, maso 93,37 q plán splněno 94 q,
seno 170 q–175 q, některé plochy porostu zůstaly nepokoseny. Dojivost na krávu
2232 l ročně.
Obyvatelstvo Vítkovic k 1. 1. 1965. Trvale bydlících 348, 175 mužů, 173 žen.
Z toho děti do 15 let 47 m., 45 ž. Od 16–27 let je 70 obyvatel, od 28–40 let je 63 obyvatel, od 41–61 let je 89 obyvatel, přes 60 let je 34 obyvatel, z toho 3 přes 87. V místě
je zaměstnáno 93 osob, za zaměstnáním dojíždí 62 osob, v JZD je 14 osob, služby
MNV – 2 švadleny, v soukromém zemědělství 13 osob.
Rozpočet NV 201 488 Kčs, výdaje 210 619 Kčs, požádáno o zvýšení 9000 Kčs.
Veřejné zasedání pléna NV k oslavě Únorových událostí. S. Prousková recitovala
báseň „Marný sen – nesnil jsem“. Narození V. I. Lenina, projev při představení kina.
Ku 20. výročí našeho osvobození a výsledky budování obce za 20 let, byl námět veřejné výstavy, kterou aranžoval s. Rampas v budově národního výboru v zasedací
místnosti. Bylo pořízeno 8 panelů (hobra), závod Seba zhotovil praktické stojánky, na
které byly desky postaveny. Výstava představovala dění v obci, prvořadě od r. 1945.
Písemné doklady zpracované na podkladě úředních záznamů, fotografie, pojednání
o založení JZD, grafy, kreslené náměty k vývoji zemědělství, vývoj a postup kulturního založení družstva, život školy, styky žáků, pionýrů se Sovětskými. Výstava měla
vřelý ohlas a navštívilo ji přes 200 osob. 20. 5. při oslavě 20. výročí osvobození Sov.
Armádou, bylo předáno zástupcem OV KSČ čestné uznání za dlouholetou práci ve
straně, nár. výboru a na úseku kulturním – Josefu Rampasovi. Soc. výpomoci poskytnuty jako každoročně v částce 2000 Kčs. Směna nemovitosti F. Červinka, soukromý zemědělec p. č. 2, prodal soji usedlost i s pozemky přes 6 ha JZD Kněžmost.
JZD – zdejší farma. Dojivost 6,09 l na krávu, přírůstky při pasení na Janově Hoře
67 dkg na opačné straně 57 dkg. Připuštěno 65 jalovic, březí zůstalo 51, narozeno telat
79, uhynulo 1. Průměr u brambor 173 q z 1 ha. Sena sklizeno 2264 q, siláže 2120 q.

1965

JAK VZNIKALO JZD VE VÍTKOVICÍCH
Již 2. 6. 1948 byly podepsány členské přihlášky pro Zemědělské družstvo horského hospodaření, to bylo ještě za orgánu Jednotného svazu česk. zemědělců. Přihlásilo se celkem podle listiny 38 členů. Na této schůzi byli přítomni: P. Tůma,
H. Fandlová, L. Fiedlerová, O. Jodas, J. Nechanický, A. Nechanický, Jos. Kubát,
V. Novotný, J. Nedomlel, J. Rypl, B. Fišerová, J. Pohořelý, J. Zelinka, Ant. Bín, Jos.
Rychtr, F. Červinka, B. Kučera, Blah. Tryzna, J. Vocásek, Zd. Skalský, F. Pohořalý
čp. 30, F. Pohořaly čp. 31. Podíly se skládaly po 1–4. Na to bylo v roce 1949 usta13

veno družstvo pro kulturní povznesení venkova, zaps. Společ. S ručením obmezeným. Toto družstvo mělo připravit půdu a podmínky pro def. ustavení JZD. Byly upisovány podíly po 50,– Kčs, převzato jmění, které bylo uschováno po Nár. jednotě
severočeské. Na této ustavující schůzi kult. družstva bylo přítomno 35 členů. Na
valné hromadě, která byla později bylo 43 členů.
Zvoleno bylo představenstvo, dozorčí rada a předsednictvo. V představenstvu
byli: Honců J., Kraus B., Prajzler Mar., Václavík J., Sekyrka F., Svatý Vrat., Erlebach L., Neumann R., náhrad. Nedomlel J., Nový Jar. Dozorčí rada: Pirkl F., Muhl F.,
Halama B., Mareš Ant., náhr. Šesták Jar., Sedláček J. Dále ustavena kulturní sekce, div.
odbor. Režizerská rada: Erlebach, Halama, Václavík, Honců, náhr. Sedláček. Dále
bylo v seznamu 33 osob, které přicházely v úvahu jako herci pro hraní divadla. U s tavení a založení JZD stalo se 10. 4. 1950 na schůzi v hostinci u Paloušů za přítomnosti 47 občanů. Provozní a jednací řád podepsalo tehdy 18 občanů (členů). Nedomlel
Jos., Nechanický Jar., Nechanický A. st., Nechanický A. ml., Pohořelý F., Pfohl Jul.,
Fišerová B., Trojan Jos., Urbanec J., Vancl Mir., Šír V., Vacek B., Svatý V., Hanč J.,
Prajsler Mar., Tryzna Bl., Kubát J., Lupoměský J. Dodatečně pak Skalský Zd. První
předseda Hanč Josef, místopředseda Nedomlel J. Představenstvo: Nechanický Ad.,
Vancl, Erlebach L., Pohořelá L., Prajsler Mar., náhr. Šír V., Pfohlová M., Svatý V.
V roce 1950 mlékárna zrušuje přímý prodej mléka spotřebitelům. Obhospodařovaná půda JZD tehdy 297 ha. 10. 4. 1950 hlášeno kanc. pres. rep. rozorání mezí. Bylo
to JZD III. stupně první v okrese. Členské podíly stanoveny po 100,– Kčs. Provoz dokonce IV. typu byl schválen již 12. 9. 1950. K vypásání odlehlých prostorů byl návrh na
chov ovcí (Hutě apod. ). Hospodaření zaměřeno přednostně na živočišnou výrobu.
JZD předsedové od roku 1950: Hanč – Císař – Prajsler – Hanč – Šimůnek – Prajslerová – Kubát. Od roku 1962 sloučení s JZD Nepolisy – vedoucí farmy Mir. Hanč.
pokračování
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Tisková zpráva KRNAP
Správa Krkonošského národního parku připravila elektronickou aplikaci pro vydávání dokladů k vjezdu motorových vozidel do III. zóny KRNAP, od které si slibuje,
že proces vydávání těchto dokladů zjednoduší. Boudaři, hoteliéři a majitelé penzionů
tak získají nástroj, díky němuž svým přijíždějícím hostům budou moci vystavit doklad k vjezdu z pohodlí kanceláře či domova a nebudou tak nadále odkázáni pouze
na otevírací dobu informačního centra Správy KRNAP. Aplikaci lze najít na adrese
http://povoleni.krnap.cz/.
„Využívání aplikace není povinné, je to naopak nástroj, kterým se Správa
KRNAP snaží vyjít vstříc požadavkům ubytovatelů na zjednodušení systému obstarání dokladu k vjezdu. Věřím, že tato novinka bude zjednodušením a přínosem,“ říká
ředitel Správy Krkonošského národního parku Jan Hřebačka. „Elektronický systém
vydávání povolenek by měl pomoci také snížit dopravní zátěž v horách, protože nebude třeba, aby ubytovatel jezdil s povolenkou klientovi naproti, když mu ji bude
moci poslat e-mailem,“ dodává náměstek ředitele Správy KRNAP Jakub Kašpar.
Zároveň tím ale Správa KRNAP vkládá do ubytovatelů ve III. zóně důvěru, že
budou postupovat v souladu se stanovenými pravidly, tedy Návštěvním řádem
KRNAP. Pokud některý ubytovatel bude tuto aplikaci zneužívat, přijde nadále o možnost ji využít. Současně by takový ubytovatel vystavil své klienty nebezpečí případných sankcí za používání neoprávněně vydaného dokladu k vjezdu.
Pro získání možnosti vydávat svým hostům elektronické doklady je třeba, aby se
ubytovatelé nejprve zaregistrovali na adrese: http://povoleni.krnap.cz/. Tam se seznámí s podmínkami, vyplní požadované údaje a po schválení jejich žádosti Správou
KRNAP jim e-mailem přijdou přihlašovací údaje. Poté již nic nebude bránit tomu,
aby svým hostům vydávali doklady k vjezdu oni sami. Hostům je budou moci zaslat
e-mailem či poštou, anebo předat vytištěné na místě.
Doklady k vjezdu bude možné získat bezplatně, a to až do doby, než Ministerstvo životního prostředí vydá vyhlášku o poplatcích, která doklady znovu zpoplatní.
Termín vydání vyhlášky je nám dosud neznámý.
Tato elektronická aplikace se týká výlučně ubytovacích subjektů ve III. zóně
KRNAP. Pro území I. a II. zóny, kde je nutné z důvodu ochrany přírody provoz regulovat výrazně přísněji, musejí ubytovatelé nadále žádat o doklad k vjezdu motorových vozidel přímo odbor státní správy na Správě KRNAP.

Povolenky k vjezdu do III. zóny KRNAP lze získat již i elektronicky
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Co se chystá

ZÁJEZD DO POLSKA
SOBOTA 5. 11. 2011
zájezd na vánoční nákup do Polska

KUDOWA ZDRÓJ
(hraniční přechod Náchod)
Odjezd autobusu:
Horní Vítkovice (u kostela)
Dolní Vítkovice (ZŠ zastávka)
Dolní Vítkovice (továrna zastávka)
Jilemnice (autobusové nádraží)

6. 45
6. 50
6. 55
7. 05

hod.
hod.
hod.
hod.

Cena zájezdu: 150,– Kč
Přihlásit se můžete do 15. 10. 2011
osobně na OÚ Vítkovice (A. Zachařová)
nebo telefonicky na 481 382 537, 481 582 678
Pořádá obecní úřad Vítkovice.
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

