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Zápis z jedenácté schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 2. prosince 2015

1) Schválit změnu rozpočtu č. 10, viz. příloha
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 10, viz. příloha

2) Schválit návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok 2016, viz. příloha
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok 2016, viz. příloha

3) Schválit návrh na vyřazení majetku Krkonošské základní a mateřské školy, viz
příloha. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje návrh na vyřazení majetku Krkonošské základní a ma-

teřské školy, viz příloha. 

4) Schválit vánoční poukazy pro důchodce nad 70 let na odběr zboží ve výši 500 Kč
v Obchůdku U Buráka. Datum vyzvednutí do 31. 1. 2016. 
Pro 8, 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. 2016

5) Schválit žádost p. Štěpánkové a p. Jindřiškové o prodloužení pronájmu Hos-
půdky v Údolíčku na další rok. 
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Navrátilová I.). 
Usnesení: OZ schvaluje žádost p. Štěpánkové a p. Jindřiškové o prodloužení pro-

nájmu Hospůdky v Údolíčku na další rok za stejných podmínek, a to
za cenu 12 000 Kč. Nájemné bude hrazeno měsíčně, elektrická ener-
gie bude hrazena měsíčními zálohami ve výši 2000 Kč a bude vy-
účtována podle ročního vyúčtování dodavatele. Vodné a stočné bude
placeno paušálně částkou 3 000 Kč/rok + DPH. 

6) Schválit jeden z návrhů obecního znaku:
heraldik pan Jan Severa
heraldik pan Miroslav Paulů 
heraldik pan Ing. Arnošt Drozd 
Usnesení: OZ bere na vědomí návrhy a nejpozději v únoru dojde ke schválení

obecního znaku. 
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7) Schválit vydávání Vítkovické karty hosta, VIP karet a slevových karet. 
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Navrátilová I.). 
Usnesení: OZ schvaluje vydávání Vítkovické karty hosta, VIP karet a slevových

karet:
Vítkovická karta hosta – sleva 15 % na tří a vícedenní jízdné + sleva
25 % na vstupné do bazénu, sauny a solné jeskyně ve Sportovním cen-
tru v Jilemnici. 
Seznam bezplatných VIP karet: 2 ks Horská služba Krkonoše, 7 ks la-
novka (půjčování je evidováno v knize, 40 dní). 
Slevové karty: Hasiči, Policie, Plasteko Studenec po 2 ks á 2 500 Kč,
Sportcentrum Jilemnice 2 ks (lístky do bazénu), SK Vítkovice za
1 000 Kč (40 dní), zaměstnanci za 500 Kč (40 dní), Sportovní gym-
názium Jilemnice 6 ks á 1000 Kč pro studenty tréninkové skupiny
snowboardistů. 

8) Schválit nájemní smlouvu mezi paní Kobrovou a obcí Vítkovice. 
Pro 8, 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 katas-
tru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem v Semilech na LV
č. 485, na dobu určitou a to od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2017, za cenu
230 000 Kč/rok. 

9) Schválit záměr prodeje pozemku p. č. 21/18 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších
pánům Tamiru Wintersteinovi a Josefu Rychtrovi. 
Pro 6, proti 2 (Navrátilová I., Kosina p.), zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 21/18 v k. ú. Vítkovice

v Krkonoších pánům Tamiru Wintersteinovi a Josefu Rychtrovi. 

10) Schválit záměr prodeje p. p. č 2910 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších manželům Po-
lákovým. 
Pro 0, proti 8, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ neschvaluje záměr prodeje p. p. č 2910 v k. ú. Vítkovice v Krko-

noších manželům Polákovým. 

11) Schválit strategický plán rozvoje obce Vítkovice na roky 2015/2018. 
Pro 0, proti 8, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje strategický plán rozvoje obce Vítkovice 2015–2018. Viz

příloha. 

Různé: Termíny OZ v roce 2016 – vždy druhou středu v měsíci od 18 hodin. 

VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Č1 2016.qxp_Sestava 1  19.04.16  9:11  Stránka 3



4

Zápis z první schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 13. ledna 2016

1) Schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o místním poplatku za provoz sy-
stému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů. 
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o místním poplatku

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů. 

2) Schválit dodatek ke zřizovací listině Krkonošské základní školy a mateřské školy
Vítkovice, okres Semily
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje dodatek ke zřizovací listině Krkonošské základní školy

a mateřské školy Vítkovice, okres Semily se změnou názvu na Krkonoš-
ská základní škola a mateřská škola Vítkovice, příspěvková organizace. 

3) Schválit žádost o narovnání vlastnických vztahů. 
Pozemek 377/12 cesta o výměře 110 m2 – vlastník – p. Stehlík
Pozemek 375/5 o výměře 151 m2 – vlastník – obec Vítkovice 
OZ navrhuje směnu pozemků. 
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje směnu pozemků mezi p. Pavlem Stehlíkem a obcí Vít-

kovice, týkající se pozemků p. č. 377/12 na LV 846, o výměře 110 m2

a p. p. č. 375/5 na LV 10001, o výměře 151 m2 vše v k. ú. Vítkovice
v Krkonoších

4) Schválit žádost p. Jana Skály o pronájem obecních pozemků p. p. č. 46, 38/1
a 21/1 vše v k. ú. Vítkovice v Krkonoších na využití k zemědělským účelům,
cena 500 Kč/ha/rok. 
Usnesení: OZ bere na vědomí žádost a přesouvá ji na další zastupitelstvo. 

5) Schválit žádost manželů Johnových o pronájem obecních pozemků p. p. č. 56/1,
16/6, 16/2, 16/3, 41/1, a 38/1 vše v k. ú. Vítkovice v Krkonoších na využití k ze-
mědělským účelům, cena 500 Kč /ha/rok. 
Usnesení: OZ bere na vědomí žádost a přesouvá ji na další zastupitelstvo. 

6) Schválit záměr prodeje p. p. č. 3035/5 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších paní Janě
Hochmanové. 
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
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Usnesení: OZ bere na vědomí záměr prodeje p. p. č. 3035/5 v k. ú. Vítkovice
v Krkonoších p. Janě Hochmanové a pověřuje p. starostu jednáním
s paní Hochmanovou. 

Zápis z druhé schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 10. února 2016

1) Schválit změnu rozpočtu č. 1, viz. příloha. 
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 1, viz. příloha. 

2) Schválit hospodaření obce Vítkovice k 31. 12. 2015, viz. příloha. 
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje hospodaření obce Vítkovice k 31. 12. 2015, viz. příloha. 

3) Schválit inventarizační zprávu obce Vítkovice za rok 2015. 
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje inventarizační zprávu obce Vítkovice za rok 2015. 

4) Schválit inventarizační zprávu Krkonošské základní a mateřské školy Vítkovice,
příspěvkové organizace za rok 2015. 
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje inventarizační zprávu Krkonošské základní a mateřské

školy Vítkovice, p. o. za rok 2015. 

5) Schválit žádost hasičského spolku o poskytnutí věcného daru na dětský maškarní
karneval konaný dne 6. 3. 2016. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Vancl M. . 
Usnesení: OZ schvaluje žádost hasičského spolku o poskytnutí věcného daru ve

výši 5 000 Kč na dětský maškarní karneval dne 6. 3. 2016. 

6) Schválit žádost pana Karla Šišky o povolení opravy připojení k obecní kanalizaci
z důvodu havarijního stavu současné trasy. 
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje žádost pana Karla Šišky o povolení opravy připojení

k obecní kanalizaci z důvodu havarijního stavu současné trasy. 

7) Schválit provozování projektu Pošta Partner na obecním úřadu ve Vítkovicích. 
Pro 0, proti 9, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ neschvaluje provozování projektu Pošta Partner na obecním

úřadu ve Vítkovicích. 
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8) Schválit žádost na restaurátorský záměr sochy sv. Jana Nepomuckého. 
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje žádost na restaurátorský záměr sochy sv. Jana Nepo-

muckého. 

9) Schválit úhradu mimořádného členského příspěvku Jilemnicku – svazku obcí. 
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje úhradu mimořádného členského příspěvku Jilemnicku –

svazku obcí určeného na podporu Místní akční skupiny Přiďte po-
bejt! z. s. v souvislosti s realizací Strategie komunitně vedeného mí-
stního rozvoje v letech 2016–2023 a to ve výši 10 Kč/obyvatele/rok
v období 2016–2023. 

Zápis z třetí schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 9. bžezna 2016

1) Schválit hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce Vítkovice za rok 2015. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce Vítkovice za

rok 2015. 

2) Schválit hospodářský výsledek Krkonošské základní školy a mateřské školy Vít-
kovice, příspěvková organizace za rok 2015 a jeho rozdělení. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje hospodářský výsledek Krkonošské základní školy a ma-

teřské školy Vítkovice, příspěvková organizace za rok 2015 a jeho roz-
dělení: ztrátu z roku 2015 ve výši 32 483,40 Kč převést na účet 432 –
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let

3) Schválit žádost manželů Johnových, paní Marie Kotlabové a Ing. Ivana Karbu-
sického o pronájem pozemků v lokalitě lanové dráhy Aldrov k zemědělským
účelům, a to k pastvě a sklizni sena. 
Pro 6, proti 1 (Ing. Uhlířová), zdržel se hlasování 1 (Navrátilová I.). 
Usnesení: OZ schvaluje manželům Johnovým, paní Marii Kotlabové a panu Ing.

Ivanu Karbusickému pronájem pozemků v lokalitě lanové dráhy Aldrov
k zemědělským účelům a pověřuje pana starostu sepsáním smlouvy, pří-
lohou smlouvy bude rozdělení pozemků pro všechny 3 žadatele. 

4) Schválit žádost p. Jana Skály o pronájem pozemků p. č. 46, 38/1, 21/1 vše v k. ú.
Vítkovice v Krkonoších k zemědělským účelům. 
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Pro 0, proti 8, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ neschvaluje žádost pana Jana Skály o pronájem pozemků p. č. 46,

38/1, 21/1 vše v k. ú. Vítkovice v Krkonoších k zemědělským účelům. 

5) Schválit žádost p. Václava Laciny a Terezy Lacinové o prodej nebo pronájem po-
zemkové parcely č. 2936/72 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších o výměře 121 m2, za
účelem soukromého parkovacího místa pro rekreační chatu č. p. 291. 
Pro 0, proti 8, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ neschvaluje žádost Lacinových o prodej nebo pronájem pozemku,

po vzájemné dohodě bude vyhrazeno místo k parkování na zimní se-
zónu. 

6) Schválit žádost paní Ing. Hany Procházkové o provedení terénních úprav na části
pozemku 3101/2 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších ve vlastnictví obce Vítkovice za
účelem zpřístupnění č. p. 266 na st. p. č. 21/2 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje žádost paní Ing. Hany Procházkové o provedení terén-

ních úprav na části pozemku 3101/2 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších ve
vlastnictví obce Vítkovice. 

7) Schválit žádost pana J. Kaly o odkup části pozemku p. č. 373/1 v k. ú. Vítkovice
dle přiloženého geometrického plánu. 
Pro 0, proti 8, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ neschvaluje záměr žádosti pana J. Kaly o odkup části pozemku p.

č. 373/1 v k. ú. Vítkovice dle přiloženého geometrického plánu a před-
kládá nový návrh. 

8) Schválit záměr podat žádost o dotaci na opravu místních komunikací. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje záměr podat žádost o dotaci na opravu místních komu-

nikací. 

9) Schválit vypracování podkladů k žádosti o dotaci na změnu zdroje vytápění a za-
teplení objektu MŠ. 
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 2 (Navrátilová I., Spilka Z.)
Usnesení: OZ schvaluje záměr vypracování podkladů k žádosti o dotaci na

změnu zdroje vytápění a zateplení objektu MŠ. 

10) Schválit smlouvu na zajištění projektu vodovody a kanalizace v obci Vítkovice
a schválit uzavření jednotlivých smluv na projektové práce s Ing. Evženem Ko-
zákem. 
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Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje smlouvu na zajištění projektu vodovody a kanalizace

v obci Vítkovice a uzavření jednotlivých smluv na projektové práce
s Ing. Evženem Kozákem. 

11) Schválit uzavření smlouvy s firmou Lucida Praha s. r. o., na projekt chodníku
v dolních Vítkovicích a podání žádosti o dotaci z programu IROP “Bezpečně do
škol a zaměstnání „
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje zpracování projektové dokumentace a podání žádosti

o dotaci z programu IROP „Bezpečně do škol a zaměstnání“ na zří-
zení chodníku v dolních Vítkovicích firmou Lucida Praha s. r. o. 

Diskuse: P. Navrátilová I. vyzývá Služby Vítkovice s. r. o, aby daly obci nabídku,
jaké peníze budou platit za to, že hospodaří na obecním majetku. 

Oznámení obecního úřadu

Kontejnery
V období od 6. 5. 2016 do 8. 5. 2016 budou na OÚ Vítkovice přistaveny kontej-

nery na velkoobjemový odpad a šrot. 
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 7. 5. 2016
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, výbojky a ustalo-

vače, 
» 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 příjez-
dem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu. 
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Kompostování ve Vítkovicích
Stejně jako v minulých letech bude sběr vytříděného bioodpadu v naší obci za-

jištěn rozmístěním velkoobjemových kontejnerů, které budou v pravidelných inter-
valech 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 ze-
leně a pro potřeby občanů. 

Ve Vítkovicích jsou rozmístěny 3 velkoobjemové kontejnery a to: u bytovek,
u kostela a na křižovatce U Dvora. 

Žádáme občany, aby nevhazovali do těchto kontejnerů a nádob jiný než výše
uvedený bioodpad. Tyto kontejnery nejsou určeny na komunální odpad. 
Kompost z komunitních kompostáren na Jilemnicku je certifikovaným hnojivem!

Jilemnicko – svazek obcí zažádal v letošním roce u Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského v Praze o posouzení kvality finálního kompostu
z provozu komunitních kompostáren v regionu. Doposud bylo možné využívat zí-
skaný materiál pouze pro obecní pozemky. 

Po odebrání vzorků materiálu a jejich hodnocení v laboratořích proběhla kontrola
samotného provozu na kompostárnách, která shledala postup vyhovující. Díky vý-
sledkům všech kontrolních procesů byla získána tolik očekávaná certifikace a kom-
post z našich kompostáren je nyní možné rozdávat všem občanům regionu jako
hnojivo. 

Jilemnicko – svazek obcí může již od tohoto podzimu nabízet zdarma zpracovaný
kompost všem zájemcům o jeho využití. Pro informace ohledně odběru kompostu se
obracejte přímo na příslušný obecní či městský úřad. 

Prodejní doba „Obchůdku u Buráka“ od 1. 4. 2016 do 31. 5. 2016
Pondělí 7.30–17.00 Čtvrtek 7.30–17.00
Úterý 7.30–17.00 Pátek 7.30–17.00
Středa 7.30–17.00 Sobota 7.30–12.00

Neděle ZAVŘENO

Společenská rubrika

Významná životní jubilea
V měsíci lednu 2016 oslavili svá jubilea paní Marie Barcuchová, pan Pavel Anděl

a pan Stanislav Nechanický, v měsíci únoru paní Lidmila Hartigová a paní Hana Hej-
lová, v měsíci březnu paní Helena Horká, paní Jarmila Malá a pan Josef Richtr
a v měsíci dubnu paní Jana Preiszlerová. Jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně
životní pohody do dalších let. 
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Zprávičky ze školky

Lyžařská škola na Aldrově
Začátek roku byl ve znamení týdenní lyžařské školy na Aldrově, opět přišla na-

bídka do školky a letos byl zájem velký, všechny děti o ní projevily zájem. 
Některé jí absolvovaly

již minulý rok, někdo stál
na lyžích poprvé, ale
všechny společně provázela
odvaha, píle a hlavně ra-
dost, což jsme viděli po-
slední den i s rodiči, když
jsme se všichni setkali na
Aldrově, kde instruktoři
zorganizovali závody ve
slalomu. Na závěr na
všechny čekal potlesk, di-
plom, sladká odměna
a úsměv od nás všech. 

Hrátky se sněhem a ledem
Sníh je pro děti zábava a zábavou by mělo být i pobývání ve školce. Spojila jsem

toto v jedno a sníh jsem přinesla do školky na velkých tácech, abychom ho ještě více
než venku mohli prozkoumat. Děti zjistily, že v celistvosti je bílý, ale jednotlivé krys-
talky jsou průhledné jako sklo. Ve dvou skupinkách stavěly sněhové stavby, které
pak obarvovaly vodovými barvami a pozorovaly rychlost obarvení. 

Pak jsem pro děti měla nachystané ledové koule různých velikostí, které děti po-
měřovaly a pak zkoumaly jaká teplota vody, jestli studená nebo teplá, rychleji změní
vzhled ledové koule. A to takovým způsobem, že do pipety nasály vodu a stříkly jí na
ledovou kouli. Na závěr bylo zajímavé pozorovat prohlubně a otvory, které vznikly. 
Na úplný konec našeho sněhovo-ledového zkoumání jsem pro děti připravila obar-
vené kousky ledu ve tvaru nanuků, děti je nemlsaly, ale podle své fantazie malovaly
na papír různé obrazce, které je napadly. 

Děti zažily věci, které ještě nikdy nedělaly a tvořily je svýma rukama – a o to mi
šlo, zažít si to na vlastní kůži. 

Karneval
Během zimy je období masopustu, které tradičně zakončujeme karnevalem.

Letos nás ve školce navštívila indiánka, čaroděj, pirát, beruška, kovbojové, víla,

10
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voják, hasič a Spiderman. Jed-
notlivě se nám představili, kde
bydlí a co umějí. A mohli jsme
se pustit do zábavy – tanec s na-
fukovacími balónky, Židličkový
tanec, házení mincí do misky,
která je ponořená v kbelíku a na
konec stříhání dobrot poslepu. 

IQ park v Liberci
Abychom si zimu trošku zpestřili, vydali jsme se s beneckou školkou do libe-

reckého IQ parku. Hned v přízemí je zrcadlové bludiště a vodní svět, kde si děti
mohly zkusit vytvořit vodní vír, pumpou napumpovat vodu do různých nádob, které
se pak pod vahou vody vylévají. Pozorovat filtraci vody, pomalým přetáčením vel-
kého skleněného válce, ve kterém byla různě hustá síta. Dokonce jsme si prohlédli
rozříznutou toaletu a mohli po-
zorovat na jakém principu fun-
guje splachování. 

V prvním patře je velká
herna, kde si děti mohly zahrát
na hasiče, můžou si pohrát s „te-
kutým“ pískem, zajezdit tatrami
a postavit stavby z velkých pě-
nových kostek. Vyčistit komín
a pak se sklouznout na klou-
začce. Zaujal nás „bublifukový“
koutek, kde můžete vytvořit hra-
naté bubliny, ploché bubliny, do-
konce se můžete ocitnout uvnitř
bubliny. 

Velký úspěch také měl hudební koutek s pódiem, kde si děti zahrály na oprav-
dové baskytary, bicí a klávesy. 

V oddělení lidského těla nás přivítal velký model otevřených úst a děti mohly vy-
čistit zuby obrovským kartáčkem. 

Prozkoumali jsme nepočítaně dalších zajímavých věcí a jevů a vše jsme zakon-
čili jahodovými knedlíky v nedaleké restauraci. 

11
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Bodlinka
Celou zimu s námi pobý-

vala ve školce „paní Ježková-
Bodlinka“, samice ježka obec-
ného, o kterou jsme se s dětmi
pilně starali. Pan Bílek z KR-
NAPu nám ji počátkem pro-
since přivezl do školky,
předtím byla ve vrchlabském
útulku, protože byla natolik
malá, že by nepřečkala zimu.
Ježci nejdříve procházejí
dvouměsíční karanténou, aby
se do škol a školek dostali
zdraví a bez blech. Pan Štěp nám vyrobil pro ni výběh, my jsme ji udělali domeček
z papíru, vystlali skartovacím papírem a každý den jí dávali čistou vodu, někdy do-
stala syrovou rybu, vařené kuřecí křídla, rýži, psí salám nebo granulky pro koťata
a na konci zimy moučné červy. Každý den jsme ji vážili a vše zaznamenávali. Pan
Bílek na počátku každého měsíce přijel zkontrolovat její zdravotní stav a dostala in-
jekci na odčervení. Na konci dubna, až se příroda zcela probudí, jí vypustíme někde
v okolí do přírody. Ale teď ji začneme vypouštět na malé procházky, aby si začala
zvykat na svůj nový domov. 

Velikonoce a Morena
Před pašijovým týdnem si děti nabarvily temperami hliněný květináček, do kte-

rého pak vysely osení – zrní ječmene jarního. Květináčky si daly na okno a každý si
ho pečlivě zaléval a za pár dnů už se semínka probudila a rostla nám před očima. 
Z domova si děti přinesly vyfouklá vajíčka, která nabarvily temperami po zaschnutí
dozdobily červenou čočkou, ovesnými vločkami, pohankou nebo barevnými skořáp-
kami nebo na vajíčko namotaly barevné bavlnky. Upekli jsme jidáše, děti se naučily
velikonoční koledy a Velikonoce mohly přijít…

Abychom jsme se ze zimou úplně rozloučili, opět jsme vytvořili Morenu a za
zvuků řehtaček, básní o Moreně a písní o jaru jsme jí vhodili na konci vesnice do Ji-
zerky. 

S jarem tradičně přichází plavání v jilemnickém bazénu, letos dětí ve školce ubilo,
proto opět s námi mohou na plavání jezdit i ty nejmladší. 

Zápis do mateřské školky se koná 11. 5. 2016 od 13. 30 h do 16 h. Potřebné do-
kumenty si vyzvedněte předem v mateřské školce. 

Krásné slunečné jaro. Dana Pištorová
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Zprávičky ze školy

Zima je za námi
Letošní zima nám moc sněhu nenadělila,

takže běžeckého lyžování jsme si příliš neužili.
Začali jsme ke konci ledna s nadějí jezdit u by-
tovek a u školy, stihli jsme se dokonce zúčast-
nit závodů na Benecku, kde naše děti ve velké
konkurenci dětí z okolních škol sice neobsadily
přední místa, ale rozhodně se se ctí umístily na
slušných pozicích. Potom už sněhu jen ubývalo
a ubývalo a tak jsme ho využívali hlavně pro
stavění všeho možného a různé hry. No nic na-
plat, třeba to příští rok bude lepší. 

Návštěva divadla v Mladé Boleslavi
Díky nabídce ZŠ ve Víchové nad Jizerou

jsme se mohli jet podívat na představení Ko-
cour v botách do Mladé Boleslavi. Zážitkem
bylo pro děti už prostředí opravdového divadla
s krásnou výzdobou na stěnách a stropech, zdo-
benými lustry a pohodlnými červenými sedač-
kami, na které nás usadily uvaděčky.
Obdivovali jsme i pěkné kostýmy a osvětlení,
zvukové efekty a kulisy. Pohádka byla oboha-
cená písničkami i tanečními vystoupeními,
takže každého mohlo něco zaujmout. 

Koncert ve škole
Na začátku března se u nás ve škole konala nevšední událost. V podstatě ze dne

na den se podařilo díky rodině Johnových a paní Mařatkové domluvit koncert vý-
borného klavíristy a skladatele Kryštofa Mařatky, který sice žije ve Francii, ale tou
dobou právě pobýval se svými syny u své matky ve Vítkovicích. Pozvali jsme i děti
ze školky a koncert mohl začít. Na začátku zahrál pan Mařatka se svým synem Janem
(ten hrál na klarinet) francouzskou a českou hymnu, ukázku ze Smetanovy Vltavy. Své
klavírní dovednosti nám předvedl i mladší syn David ve skladbě od Webera. V další
části děti hádaly ukázky hudby z Večerníčků a pohádek a na závěr jsme si všichni
společně zazpívali. Kromě toho děti byly seznámeny podrobně jak s klavírem, tak
s klarinetem. Oba nástroje si děti mohly prohlédnout zblízka, klavír dokonce i zev-
nitř . 
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Není pro nás úplně běžné, abychom měli příležitost setkat se naživo i s tzv. vá-
žnou hudbou a troufám si říct, že v podání Kryštofa, Jana a Davida Mařatkových to
byl velice hezký zážitek jak pro děti, tak pro učitele. 

CHYBÍ AUTOR

HASIČI VÍTKOVICE

Na jaře se s hasiči nudit nebudete a doufáme, že se opět sejdeme na společen-
ských akcích, které pro Vás chystáme. První březnový víkend, jsme se sešli v kul-
turním domě na tradičním Maškarním bále. Dětí opět přišlo hodně a 65 jich mělo
krásné masky. Doufám, že se nejen dětem odpoledne líbilo a za rok se sejdeme opět
v hojném počtu. Chtěli bychom zde poděkovat všem, kteří nám jakkoli přispěli na pří-
pravu. Jak finančně, tak odměnami pro děti. Jen tak můžeme zajistit, že každý si
z bálu něco odnese. Blíží se konec dubna a s tím spojené pálení čarodejnic, které
bude opět na hřišti u kostela. Pro děti bude opět připravená hra a opékání špekáčků
a nejen pro dospělé občerstvení. Hlídejte si prosím plakáty. Na konci května pojede
přes Vítkovice závod veteránů „Studenecké míle“. Podle předběžných plánů pořa-
datelů, byli Hasiči požádáni o zajičtění občerstvení závodníků na Horních Míseč-
kách. Sledujte proto aktuální plakáty, které včas vyvěsíme, ať tuto jedinečnou
podívanou nezmeškáte. S dětmi se připravujeme na závody „Soptíkův pohár“ a na
okresní soutěž PLAMEN. 

Všem přejeme klidné a né moc horké léto. 
Hasiči

14
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Všem mnohoKrát děKuJeme, za přípraVu tomboly!
V Braunova chata
Farma Hucul s. r. o
Hospoda u Telců – Jan Telec
Chata Bohemia
Chata Fernetka – manželé

Hlaváčovi
Chata Jasná
Chata Kara – Roudnice
Chata Nedbalka
Chata Roudenka 
Chata Tereza
Ing. Jan Šír Rezek
Kateřina a Petr Honsovi –

Potraviny Burák
Kazboš ski tým
Kolektiv lanové dráhy Aldrov
Krakonošova hospoda

Jestřabí v Krkonoších
Krása Zdeněk – Horský

pension Svatý Hubert
KRNAP – Polesí Rezek –

Vítkovice
Lyžařská škola Snowy Aldrov

Milan Telec – Pizzerie
u Kouzelníka

Obecní úřad
Vítkovice

Roman Mládek – Bufet
p. František Kruml
p. Luba Hartigová
Pavel Svoboda – Chata Aldrov
Pension Spilka 
Penzion 375
Penzion 383 – p. Ilona

Navrátilová
Štěpánová
Penzion Jeřabinka
Roman Čihák
Solná sauna Víchová nad

Jizerou 
Tesařství a truhlářství

Oldřich Stěp
Ubytování pod Čerťákem –

Vanclovi
Václav Zachař
Vilém Potůček – Lyžařská

škola mistrů

Hotel Gabriela
Hásovi Roudnice
Penzion Lukeš
Ubytování u Křížku
K2 Kolínská
Ubytování u Střelků 
STK Jilemnice
Josef Hendrych prodejna

Roudnice
SVČK Hrabačov
Miroslav Stránský
Strombuch
Moto Stehlík
Penzion NOTE – Křovinovi
Pavel Lojin
Město Nová Paka
Mototechna Baugartner
Nová Paka
Hospůdka v Údolíčku
Hotel Skála
Chata Hubertka a skiareál

Janova Hora
Stružení nájemníků čp. 405
Penzion AA Vítkovice – p. 

Sportovní klub hraběte Jana Harracha ve Vítkovicích

Další půl rok je za námi, tak něco málo o činnosti Sportovního klubu. Uspořádali
jsme dvě akce a to Sportovní ples a „Příjezd Krakonoše“ na Aldrově. 

Ples se konal koncem ledna a jsme rádi že se lidé přišli pobavit a že se ples vyda-
řil. Z důvodu renovace Kulturního domu, který opravdu vypadá krásně a jsme vděčni
Obecnímu úřadu, že tento prostor, který využíváme i pro sportovní účely vypadá hezky. 

Další byl „Příjezd Krakonoše“. Počasí nám ze začátku moc nepřálo, avšak poz-
ději se na nás usmálo sluníčko a celá akce se vydařila. Zaregistrovaných dětských
masek bylo 54 a dospělých 48. Už v předešlých letech se úspěšně předvedly masky
skupin, kterých letos bylo opravdu hodně. Byly originální a pěkné. Po příjezdu z horní
stanice lanovky všech masek s Krakonošem se konala krasojízda. Následovali další

soutěže a to hod kohátem, jízda na
čemkoli a přejezd vodního jezírka.
Jsme rádi, že se této akce účastní
tolik návštěvníků a rok od roku se
zvyšuje počet masek. 

Za celý sportovní klub Vám pře-
jeme krásné jaro. 

SK Jana Harracha
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VÍKR BIKE VÍTKOVICE

Rok se s rokem sešel a než bychom se nadáli začátek cyklistické sezony opět
klepe na dveře. Letos je to o to dříve v případě již tradičního vítkovického putování
na kole zvané VíKr-Bike. V předchozích sezonách i ročníku loňského 2015, ke kte-
rému se ještě vrátím, byl datum konání v září. Pro letošek se datum pořádání přesu-
nul na 28. 5. 2016. Kdo by měl zájem se zúčastnit je možnost se přihlásit nejpozději
do konce dubna. Akce se koná pod záštitou obce Vítkovice, podporované sportovním
klubem Jana Harracha, za což jim patří obrovské poděkovaní, stejně jako ostatním
sponzorům. Více informací naleznete na webových stránkách www.vikrbike.cz

A teď něco málo k předchozímu ročníku konaném 5. 9. 2015. Jednalo se v po-
řadí již o 3. ročník a z pohledu pořadatele se akce více než podařila. Hojnosti účast-
níku, a to v počtu 93, přálo nádherné zářijové počasí. Účastníci si také vyzkoušeli
novou trasu místním okolím, která měřila bez mála 60 km. Po návratu na místní hřiště
u školy bylo pro bikery a bikerky připraveno občerstvení v podobě gulášku a dobrot
upečených přímo doma, tak i pamětní tričko, které dostal každý přihlášený. Na závěr
byla vyhlášena bohatá tombola a nesmím zapomenout, že i vloni prvně konaný roč-
ník VČV – 200. 

Co dodat na konec snad jen to, aby se vše vydařilo minimálně jako v loňském
roce s hojnou účastí Vás všech co máte rádi MTB cyklistiku a rádi vyrážíte do pří-
rody jako my. 

Budu se na Vás těšit. 
Stanislav Nechanický nejmladší

VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Č1 2016.qxp_Sestava 1  19.04.16  9:11  Stránka 16



17

Z obecní kroniky

1974
Nový rok vítán po okolních rekreačních chatách střelbou, dělbuchy a raketami.

První den a následující další, slabší mrazíky, ráno -6°, na den +8°. 6. 1. na den za-
mračeno 0°, lyžařské závody (krajské-školní) konány při 350 účastnících, 2 členky
ČCK ošetřily 2 případy zranění. 23. 1. jemné sněžení až do 27. 1., celodenní mlhy. 

Únor. 
1.–10. 2. ranní teploty 0° až -3°, většinou mlhavo a zataženo, na den +2°. 6. 2. až 8.
2. sněží, 9. 2. +8° déšť. Trvalejší sněžení 25. 2. až 28. 2. Sněhu do 30 cm. 

Březen. 
1. 3. jasno, další dny zamračeno. Teploty ráno -2° až -6°, sněží, srnky jdou i za dne
ku stavení za potravou. 7. 3. polojasno – chvílemi slunce a popadává sníh. Objevili
se špačci. Pravděpodobně při shlédnutí sněhu se přemístili nějaký km níže, kde bylo
bez sněhu. Pak až do 30. 3. jasné pěkné počasí, teploty ráno +2° až +6°, na den +18°
až +26°. 30. 3. bouřka. 

Duben. 
1. 4. až 14. 4. polojasno až jasno, ranní teploty 0° ž +7°. 8. 4. ráno šedivina, na den
+15° na slunci až +25°. 15. 4.–17. 4. zataženo, sněží. 18. 4. jasno, slunce +20°. 21.
4. až 30. 4. teploty ráno +1° až +7°, převážně pošmourno, přepršky, 26. 4. sněhové
vločky. 28. 4. se objevily první vlaštovky. 

Květen. 
1. 5. účast na májové manifestaci v Jilemnici. Do rána trochu sprchlo. 88 účastníků
z Vítkovic v průvodu. Teplota +15°. 2. 5. se ozvaly kukačky, teplota +7°. 7. 5. och-
lazení, ráno 0° sníh s deštěm. Na tradiční zmrzlé byly teploty ráno +3° až +7°, zmrzlí
měli nástup předem od 7. 5. s teplotami 0° až -3°. Do 19. 5. polojasno až zataženo,
denní teploty kolem +20°. Konec měsíce taktéž. 

Červen. 
1. 6. až 9. 6. převážně zamračeno, ranní teploty +6° až +12°. 3. 6. vyjasnění, k ve-
čeru bouřka. Teplota na slunci +32°. 7. 6. zataženo, přeprška, na „Návrší“ padal sníh.
8. 6. zataženo, krápalo Medard. Jinak až do konce měsíce střídavá oblačnost, zata-
ženo s deštěm, teploty ráno +6° až +12°, denní v průměru +20°. 

Červenec. 
1. 7. až 7. 7. ráno +6° až +12°, průměr denní +20°, celý týden déšť, přeháňky, bouřky.
Od 22. 7. do 31. 7. denní teploty při vyjasnění +18° až +35°. Střídavě jasno se slu-
nečním svitem. 
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Srpen. 
Vyznačoval se poměrně letním počasím s ojedinělými vysokými teplotami na slunci
až tropickými, častými bouřkami, kdy bylo i vypínání elektr. proudu.

Září.
Rovněž v září bylo počasí v souhrnu pěkné, 15 dnů jasna, po 8 dnů déšť. Hodně hub. 

Říjen. 
1. 10. jasno, ráno šedivina, pak slunečno. 4. 10. 0° zmrzlý déšť. 9. 10. +2° mlha – mr-
holí, v Dolních Mísečkách 5 cm sněhu, na Návrší sníh 22 cm. 14. 10. jasno 0°, vypí-
nání elektr. proudu. Vlaštovky ještě u kravína a v „Hutích“. 17. 10. do rána mokrý
sníh, stromy za sněhem zavěšeny, navečer deštík. 18. 10. stále vypínání elektr. proudu.
20. 10. +2° zataženo, déšť, sníh. Houby, které dosud hojně rostly, k tomuto datu pře-
staly. 23. 10. 0° mokrý sníh, lámou se větve stromů. Poruchy na elektrickém vedení. 

Listopad. 
1. 11. -2° sněží, na den 0o opět vypínání proudu. Všeobecná nespokojenost. 2. 11.
sněží, je již na 30 až 50 cm sněhu, těžkého. Sníh sjíždí ze střech. Na chatě 301 srazil
otevřenou verandu. Sníh zatím není způsobilý k zapojení lyžařského vleku Aldrov. 9.
11. jasno, +10° na slunci +18°. Sníh mizí. 25. 11. až 30. 11. 0° až -2°, po 5 dnů sněží,
30. 11. již 45 cm sněhu. 

Prosinec. 
Stromy zatíženy sněhem. Pásový traktor uvolnil prvně „zkratku“ cestu. 2. 12. až 8. 12.
ranní teploty 0° až -3°. 3. 12. obleva +5°, sníh mizí. 9. 12. na den +7°, zataženo, mlha,
obleva, hodně vody, potok kol Aldrova hučí, Jizerka rovněž. Od 16. 12. do 22. 12. rána
0° až -3°, sníh, 17. 12. již půl metru nového sněhu. Sněhu ze střech se pomáhá dolů
shazováním. Štědrý den -5° zataženo. 26. 12. déšť. 27. 12. lyžařský vlek již prvně
jezdí. 29. 12. lilo celý den, na Levínku povodeň, voda vymlela nové koryto. Po sil-
nici v horní obci proudy vody. 31. 12. nový sníh 10 cm. 

MNV. 
Činnost národního výboru děje se již plně v budově v dolní obci. Normálně konalo
se 6 plenárních zasedání a 22 zasedání rady. Návštěvy občanů při schůzích plena NV
jsou převážně malé. Z dolení obce se dříve vymlouvali, když národní výbor byl na-
hoře, že je to nevyhovující, stejně mimo jedince, i když mnozí to mají několik desí-
tek metrů, neprojevují vážnější zájem co se děje v obci. Spíše je zastoupení shora,
když je jistota, že bude po schůzi zajištěn odvoz gazíkem Seby. Komise, mimo kul-
turní, školské a sociální (sloučené) kde se schůzuje měsíčně pravidelně, ostatní mají
nepravidelnou činnost, spíše jen podle naléhavé potřeby. Finanční, jejíž předseda s.
Neumann zastává funkci tajemníka NV, je současně vedoucím zdejšího podniku

VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Č1 2016.qxp_Sestava 1  19.04.16  9:11  Stránka 18



19

SEBA, ale současně i vedoucím textilky v Rokytnici, má rovněž potíže a bude třeba
zpevnit kádr pracovníků při volbách v r. 1976. Komise pro výstavbu není a bylo by
jí nutně třeba, kde se provádí množství problémů a složitých řešení na úseku komu-
nikací, převodů a výstavby chat rekreačních objektů i bytových řešení. A tak se po-
měrně s obtížemi plní úkoly, které v samosprávě jsou a jde se vpřed jen tenkrát,
pracuje-li kolektiv poslanců a aktivistů. I zde bude třeba zabezpečit nové pracovníky,
aby se zodpovědní funkcionáři mohli věnovat převážně organizaci úkolům, které ko-
lektiv určuje. Je to právě předseda NV, který má starostí nad hlavu, ale zůstává mu
také plná zodpovědnost, tatím co by se měl podílet celý kolektiv poslanců MNV. Vo-
lební program. Z původních 20 bodů volebního programu 15 splněno, na 3 jsou akce
rozpracovány a 2 nebudou splněny. Důvod nesplnění, nezajištění včasné dokumen-
tace, velmi ztížené zajištění materiálů a i nepřízeň počasí, jaké v této oblasti se pro-
jevuje. Rovněž příjem z lyžařského vleku nesplněn, nebyl sníh. Závazky: odpracovat
1 100 hodin zdarma. Odpracováno 2 802. Akce Z. Investiční část 242 000, plnění 39,
4 %, brigádnické hodiny 1 700, plnění 105, 5 %. Na plnění závazku se podílelo 109
občanů. Na jarním úklidu odpracováno 1 052 hodin, z toho 268 mládež. Údržba ze-
leně 580 hod., mládež 170 hod. Údržba bytového fondu 13 570. 

Komunikace. 
Benecko–Rovinka cca 3 km penetrace, propustě, Vítkovice–Roudnice 2 km, Dolní
Mísečky 1 km KRNAP, Skelné Hutě 200 m, Kozí Domky 150 m, Hampl 50 m.
Rozestavěné akce: Čekárna u Seby hodnota 39.3, Na Návrší hodnota 38.2. Byla dále
provedena úprava zeleně u MNV a u závodu Seba parčík, údržba ZDŠ a v hoření obci
u čp. 355. 

Bytový fond: Sociální zařízení č. p. 2 fara, koupelna, bojler, akumulační kamna, pří-
slušná instalace – voda, elektřina, č. p. 355 oprava komínů, nátěry v dolním bytě, č.
p. 350 podlaha, škvarobeton, lino, č. p. 204 úprava bytu po Kvardovi (zatímní), č. p.
28 byt v ZDŠ rekonstrukce, elektroinstalace, vodoinstalace, malování, nátěry, ob-
klady. V Hutích trafostanice veř. Osvětlení, akce ze ¾ hotova, hodnota 375 000 Kčs,
most v Kozích Domkách uveden do prozatímního provozu. Při komunikacích roz-
místění dopravních a orientačních značek. Úprava klubovny pro SSM, rekonstrukce
garáže na pož. Zbrojnici, přestavby a modernizace bytů v soukromí u 19 občanů. Od
nového roku pracuje za předsedu s. Novotného s. Hanč Miroslav (dříve vedoucí JZD). 

Příjmy plán 1 681 000, splnění 1 689 000. Výdaje plán 1 681 000, splnění 1 679 745.
Jednotlivé příjmy: zemědělská daň 5 979, domovní 13 652, popl. ze psů 1 100, kino
5 804, místní hosp. 108 652, dotace 1 121 000, přechodné ubytování 64 876, soc.
a zdrav. 1000, SPOZ 2 000. Na školství vydání 166 994. 
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a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. 
Tisk: Gentiana Jilemnice

Náklad: 300 ks
Uzávěrka příštího čísla je 20. srpna 2016. 

Co se chystá?

30. 4. 2016

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Pořádá SDH Vítkovice. Na hřišti u kostela. 

25. 6.–26. 6. 2016

DĚTSKÝ DEN
A VÍTKOVICKÁ POUŤ
Pořádá SK hraběte Jana Harracha Vítkovice. 

Na hřišti u školy. 

Programy akcí budou upřesněny na plakátech. 
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