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Zápis ze čtvrté schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 12. dubna 2017

1) Schválit záměr – otevření 5. ročníku základního vzdělávání v Krkonošské ZŠ a MŠ
Vítkovice. 
Pro 7, proti 1 (Hniková Z.), zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje záměr otevření 5. ročníku základního vzdělávání v Kr-

konošské ZŠ a MŠ Vítkovice. 
2) Vzít na vědomí zprávu finanční komise, viz příloha. 

Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ bere na vědomí zprávu finanční komise, viz příloha. 

3) Vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 2 schválené starostou
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2 schválené starostou, viz

příloha. 
4) Schválit Rozpočtové opatření č. 3 

Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 3, viz. příloha. 

5) Vzít na vědomí dopis manželů Krumlových, týkající se plynofikace a navrhnout
řešení. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ bere na vědomí dopis manželů Krumlových, týkající se plynofi-

kace a pověřuje p. starostu napsat dopis manželům Krumlovým a vrá-
tit částku 15 000 Kč. 

6) Schválit žádost o finanční příspěvek Autoklubu Krakonoš, návrh 5 000 Kč. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje žádost o finanční příspěvek Autoklubu Krakonoš ve výši

5 000 Kč. 
7) Schválit podání žádosti o dotaci na akci „Oprava místních komunikací – Seba-

Benecko (Hampl)“ a schválit komisi pro výběrové řízení na tuto akci. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava místních ko-

munikací – Seba-Benecko(Hampl)“ ve výši 300 tis. Kč, včetně vyčle-
nění prostředků na vlastní podíl a schvaluje komisi pro výběrové
řízení na tuto akci ve složení: Ing. Hana Uhlířová, Milan Rychtr
a Tomáš John (náhradník: Volejník J.) s administrací p. Vanclové a p.
Šimka z MAS. 

8) Schválit komisi pro výběrové řízení na akci „Oprava střechy kostela sv. Petra
a Pavla ve Vítkovicích“. 
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Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje komisi pro výběrové řízení na akci „Oprava střechy kos-

tela sv. Petra a Pavla ve Vítkovicích“ ve složení : Ing. Hana Uhlí-
řová, Milan Rychtr a Tomáš John s administrací p. Vanclové a p.
Šimka z MAS. 

9) Schválit komisi pro výběrové řízení na akci „Výměna zdroje vytápění KD“. 
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Spilka Zd.)
Usnesení: OZ schvaluje komisi pro výběrové řízení na akci „Výměna zdroje vy-

tápění KD“ ve složení: Ing. Hana Uhlířová, Milan Rychtr a Tomáš
John s administrací Ing. D. Tauchmana. 

Diskuze: Dotaz na přístupovou cestu na vlastním pozemku – p. Doležal. 

Zápis ze páté schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 3. května 2017

1) Vzít na vědomí jednání o budoucnosti Krkonošské základní školy ve Vítkovicích
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ bere na vědomí jednání o budoucnosti Krkonošské základní školy

ve Vítkovicích. 
2) Schválit žádost p. Františka Hamáčka o pronájem pozemků ve vlastnictví obce

p. č. 2775/3 o výměře 7 m2 a. p. č. 2767/3 o výměře 25 m2 v k. ú. Vítkovice v Kr-
konoších na dobu 10 let. 
OZ bere žádost na vědomí. 
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ bere na vědomí žádost p. Hamáčka. 

3) Schválit projektové dokumentace na retenční nádrže 
Pro 7, proti o, zdržel se hlasování (Vancl M., Navrátilová I.)
Usnesení: OZ schvaluje projektovou dokumentaci na retenční nádrže v Dolních

Vítkovicích u hřiště u školy a v Horních Vítkovicích Pode dvorem a po-
věřuje p. starostu a paní Ing. Uhlířovou jednáním na Povodí Labe. 

Zápis z šesté schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 14. června 2017

1) Schválit návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 2016 a zprávu o vý-
sledku přezkoumání hospodaření a to „bez výhrad“ nebo s „výhradami“. 
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 2016

a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a to „bez výhrad“. 
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2) Schválit účetní závěrku obce Vítkovice za rok 2016. 
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje účetní závěrku obce Vítkovice za rok 2016. 

3) Schválit účetní závěrku Krkonošské základní a mateřské školy Vítkovice za rok
2016. 
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje účetní závěrku Krkonošské základní a mateřské školy

Vítkovice za rok 2016. 
4) Schválit návrh rozpočtu Krkonošské základní školy a mateřské školy Vítkovice

Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje návrh rozpočtu Krkonošské základní školy a mateřské-

školy Vítkovice, příspěvková organizace na rok 2017. 
5) Schválit žádost SK Jana Harracha o finanční dar na Dětský den a Vítkovickou

pouť. 
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje SK Jana Harracha finanční dar ve výši 5 000 Kč na

Dětský den a Vítkovickou pouť, které se budou konat 24. a 25. 6.
2017. 

6) Schválit žádost p. Potůčka o pronájem nemovitostí za účelem provozování ly-
žařské školy a přenosného lyžařského vleku. 
Pro 5, proti 1 (Hniková Z.), zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje p. Potůčkovi pronájem nemovitostí za účelem provozo-

vání lyžařské školy a přenosného lyžařského vleku. Pronájem st. p. č.
576 (kancelář LŠ) za 28 000 Kč + DPH a pronájem části p. p. č. 46
(sjezdovka) za 14 000 Kč + DPH za zimní sezonu + náklady na elek-
trickou energii. Na dobu 5 let. 

7) Schválit žádost p. Šablatury o pronájem nemovitostí za účelem provozování ly-
žařské a snowboardové školy. 
Pro 5, proti 1 (Hniková Z.), zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje p. Šablaturovi pronájem nemovitostí za účelem provo-

zování lyžařské a snowboardové školy. Pronájem za sklad LŠ ve výši
14 000 Kč + DPH, za část p. p. č. 46 (sjezdovka) ve výši 14 000 Kč +
DPH za zimní sezonu + náklady na elektrickou energii a pronájem
za sklad LŠ v letních měsících ve výši 2 000 Kč + DPH. Na dobu 5 let. 

8) Schválit žádost p. Mládka o pronájem části pozemku p. č. 46 za účelem provo-
zování rychlého občerstvení. 
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje p. Mládkovi pronájem části pozemku p. č. 46 za účelem

provozování rychlého občerstvení za 35 000 Kč + DPH za zimní se-
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zonu + náklady na elektrickou energii a za 2 000 Kč + DPH za letní
sezonu. Na dobu 5 let. 

9) Schválit žádost p. Telce o pronájem části pozemku p. č. 620 za účelem provo-
zování občerstvení „Pizzerie u Kouzelníka“. 
Pro 5, proti 1 (Hniková Z.), zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje p. Telcovi pronájem části pozemku p. č. 620 za účelem

provozování občerstvení „Pizzerie u Kouzelníka“ za cenu 25 000 Kč +
DPH za zimní sezonu + náklady na elektrickou energii a za 2 000 Kč
+ DPH za letní měsíce. Provoz pouze v zimní sezoně. Na dobu 5 let. 

10) Schválit žádost p. Hamáčka o pronájem částí pozemků p. č. 2775/3 a p. č. 2767/3. 
Pro 5, proti 1 (Hniková Z.), zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje p. Hamáčkovi pronájem části pozemků p. č. 2767/3 (půj-

čovna) za 21 000 Kč + DPH a pronájem části p. p. č. 2775/3 (vle-
kovna) za 21 000 Kč + DPH a sjezdovka za 3 000 Kč + DPH, celkem
45 000 Kč + DPH za rok. Na dobu 5 let. 

11) Schválit mimořádný členský příspěvek Jilemnicku – svazku obcí za účelem ná-
kupu pozemků v katastru obce Hrabačov ve výši 110 Kč/obyvatele
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje mimořádný členský příspěvek Jilemnicku – svazku obcí

za účelem nákupu pozemků v katastru Hrabačov (p. č. 815/1, 815/13,
815/36, 815/37, 816/1 o celkové výměře 16  068 m2) ve výši 110
Kč/obyvatele. Mimořádný členský příspěvek bude rozdělen do dvou
splátek ve výši 55 Kč/obyvatel do konce září 2017 a ve výši 55 Kč/oby-
vatel do konce února 2018 a to na základě zaslaného předpisu
k platbě. 

12) Schválit záměr směny pozemků mezi obcí Vítkovice a panem J. Weinerem
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje záměr směny pozemků mezi obcí Vítkovice a panem J.

Weinerem
13) Schválit firmu na provedení nátěru střechy na ZŠ, ze tří nabídek vybrána nej-

nižší cenová nabídka – RTR-Service spol. s r. o. 
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje firmu RTR-Service spol. s r. o. na provedení nátěru stře-

chy na ZŠ, na základě nejnižší cenové nabídky. 
14) Schválit pořízení GPS do všech dopravních prostředků a nahrávání jednání za-

stupitelstva. OZ bere na vědomí. 
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ bere na vědomí návrh na pořízení GPS do všech dopravních pro-

středků a nahrávání jednání zastupitelstva. 
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15) Schválit žádost p. Ing. Víta Kosiny o možnost parkování na pozemku p. č. 182/3
popřípadě p. č. 373/2 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších pro 4 osobní automobily pro
uživatele apartmánů v objektu, budovaném na pozemku p. č. 741 v k. ú. Vítko-
vice v Krkonoších 
Pro 0, proti 6, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ neschvaluje žádost p. Ing. Víta Kosiny o možnost parkování na

pozemku p. č. 182/3 popřípadě p. č. 373/2 v k. ú. Vítkovice v Krk. 
16) Pověřit p. starostu a Ing. Hanu Uhlířovou k podpisu smlouvy na snížení energe-

tické náročnosti KD ve Vítkovicích. 
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ pověřuje p. starostu a Ing. Hanu Uhlířovou k podpisu smlouvy na

snížení energetické náročnosti KD ve Vítkovicích, č. p. 33 – změna
vytápění, po výběru nejvhodnější nabídky. 

17) Vzít na vědomí rezignaci p. Zory Hnikové na funkci předsedy finanční komise. 
Pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Hniková Z.)
Usnesení: OZ bere na vědomí rezignaci Zory Hnikové na funkci předsedy fi-

nanční komise, funkce zaniká po uplynutí dvou měsíců od dojití pro-
hlášení tj. dne 6. 8. 2017

Diskuse: Občané vznesli stížnost na obchod Potraviny Vítkovice. 
Nespokojenost s provozní dobou i sortimentem. 

Zápis ze sedmé schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 14. srpna 2017

1) Schválit Rozpočtové opatření č. 4, viz. příloha
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 4. 

2) Schválit pronájem obchodu s potravinami ve Vítkovicích na dobu 5 let, od 1. 10.
2017 do 30. 9. 2022, výše nájmu 100 000 Kč/rok, nájemné bude hrazeno for-
mou úhrady údržby objektu. 
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje pronájem obchodu s potravinami ve Vítkovicích na dobu

5 let, od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2022, výše nájmu 100 000 Kč/rok, ná-
jemné bude hrazeno formou úhrady údržby objektu. 

3) Schválit žádost Služeb Vítkovice s. r. o. o úvěr 
Pro 5, proti 1 (Navrátilová I.), zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje žádost Služeb Vítkovice s. r. o. o úvěr ve výši 3 mil. Kč. 
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Oznámení obecního úřadu

Jízdní řád autobusů
Vyzýváme občany, kteří mají požadavky na změnu jízdního řádu autobusů nebo

nějaké připomínky k jízdnímu řádu, aby nám své návrhy poslali na OÚ a my je před-
áme společnosti BusLine. 

Informace pro ubytovatele – nový informační poptávkový systém
Naše obec se rozhodla vstoupit do celokrkonošského projektu, zaměřeného

na prezentaci ubytovacích kapacit. Nový informační poptávkový systém funguje na
zcela nové platformě, na přímé poptávce směrem od hosta na ubytovatele. Neklade
si za cíl konkurovat nadnárodním rezervačním systémům, ale spíše je doplnit. 
Systém nabízí především prezentaci vašeho ubytování, a to bezplatně a s plnými kon-
takty. Prezentace klade důraz na obrazovou část, základem je kvalitní fotogalerie jak
po technické, tak po tematické stránce. 

Prezentace je ve formě seznamu ubytování, kde si pomocí jednoduchých krité-
rií uživatel filtruje požadované objekty, a pak ve formě detailu ubytování, detailní
karty, kde je daný objekt představen. Seznam je vždy řazen náhodně, žádný objekt
není upřednostněn. 

Jádrem systému je tzv. hromadná poptávka. Host zašle poptávku, která bude vy-
stavena na elektronické nástěnce. Ubytovatelé, kteří vyhovují parametrům této pop-
távky, budou upozorněni mailem, že mohou zaslat nabídku na danou poptávku. Host
určuje, kolik nabídek může maximálně obdržet, systém umožní reagovat jen přesně
takovému počtu ubytovatelů. 

Součástí je také individuální poptávka, kterou může uživatel oslovit napřímo
konkrétního ubytovatele. Na detailní kartě také může využít telefonní kontakt, pří-
padně využít odkaz na webové stránky. 

Všechny kroky uživatele na poptávkovém systému jsou následně statisticky pod-
chyceny. V rámci vyhodnocení se sleduje, kolik bylo odesláno mailů, kolikrát byl
využit telefon nebo odkaz na homepage ubytovatele a kolikrát bylo reagováno na-
bídkou. Host je také osloven dotazníkem s žádostí o vyhodnocení rezervace, pokud
byla uskutečněna. 

Váš hotel, pension atd. bude prezentován na portále www. krkonose. eu a na por-
tále zimního zpravodajství z českých hor www.holidayinfo.cz. 

V případě zájmu se prosíme obraťte na OÚ. 

Kalendář – Vítkovice v Krkonoších
Nabízíme možnost objednání nového kalendáře na rok 2018 (distribuce v pro-

sinci), ale i starších výtisků na OÚ Vítkovice. 
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Obchod s potravinami – Vítkovice
V červenci jsme obdrželi od majitele objektu č. p. 335 oznámení o ukončení pro-

vozu Potravin Vítkovice k 30. 9. 2017 z důvodu nerentability. 
Obec Vítkovice má zájem na tom, aby obchod ve vesnici fungoval, nechceme

snižovat životní úroveň našich občanů. Proto se Obec rozhodla vzít tyto prostory do
pronájmu a obchod provozovat. Do poloviny listopadu by měl obchod fungovat ve
stávajícím režimu , ale je nutné udělat různé opravy a stavební úpravy, které si vyžá-
dají uzavření prodejny na cca posledních 14 dní v listopadu. Od 1. 12. 2017 by měl
být obchod potravin a doplňkového zboží znovu otevřen, dále zde bude Pošta partner
a Informace. 

Celosezónní karta do skiareálu Aldrov 2017/2018
Jako každým rokem připravujeme slevy na nákup celosezónní karty do skiareálu

Aldrov. Karty bude možno zakoupit v měsíci listopadu 2017. Aktuální informace sle-
dujete na našich webových stránkách: www.skialdrov.cz

Společenská rubrika

Významná životní jubilea
V měsíci červenci oslavil své jubileum pan Ing. Miroslav Vancl a v měsíci srpnu

pan Josef Salač, paní Jaroslava Sedláčková, pan Vláďa Lukeš a paní Dagmar Paz-
derníková. Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody do dalších
let. 
Nově narození

V měsíci dubnu se narodila Tereza Honsová. Vítáme nového občánka a přejeme
mu a jeho rodičům hodně zdraví, radosti a spokojenosti. 

Skiareál Špindlerův Mlýn
NOVINKY A MOŽNOST SPOLUPRÁCE NA PRODEJI SKIPASŮ

Pozvánka na setkání se zástupci společnosti MELIDA, a. s. s majiteli a provo-
zovateli ubytovacích zařízení. 
Rádi bychom Vás pozvali na společné setkání, kde Vás budeme informovat o novin-
kách ohledně zimní sezóny 2017/2018 a blíže představíme možnost provizní spolu-
práce při prodeji skipasů na lanovky a vleky Skiareálu Špindlerův Mlýn.

Setkání se uskuteční 20. 11. 2017 v 17.00 hodin v kulturním domě ve Vítkovicích. 
Ing. René Hroneš

Obchodní a marketingový ředitel MELIDA, a. s. 
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Zprávičky ze školy

OHLÉDNUTÍ ZA KONCEM ŠKOLNÍHO ROKU

Výlet do Mirákula
Cílem našeho červno-

vého školního výletu byl
zábavní areál Mirákulum
vybudovaný v bývalém
vojenském prostoru v Mi-
lovicích. Lákadel tu bylo
opravdu mnoho – nejrůz-
nější prolézačky v podobě
hradů, věží, lanová centra,
nafukovací trampolíny,
bludiště, podzemní chodby
atd. Ačkoliv se děti sna-
žily, co mohly, stejně toho
zůstalo dost, co ani vy-
zkoušet nestihly. Mezi nejoblíbenější atrakce patřila dráha pro nafukovací gumová
kola nebo velký dřevěný hrad. Zážitkem byla také cesta vlakem do repliky vesničky
z války ve Vietnamu, kde chatky byly propojeny podzemními chodbami a děti si
mohly prohlédnout i prolézt vojenská vozidla nebo se projít zákopy americké ar-
mády. Celý den byl opravdu nabitý zážitky a dětem se ani nechtělo domů. 

Krkonošské
pohádky
Jako každý rok jsme i letos
se školáky připravili zá-
bavné dopoledne pro děti
z mateřské školy. Jelikož
jsme mezi čtvrťáky měli
Kubu, Anče a hajného
jsme taky našli, zvolili
jsme jako téma Krkonoš-
ské pohádky. Vítek Štěp se
ujal role Krakonoše
a mohlo se začít. Na cestě
Krakonošovým revírem
děti pomáhaly plnit úkoly,
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které si na ně vymyslel Trautenberk, Anče a Amče je učily poznávat bylinky, Kuba
je naučil lovit ryby a hajný je vyzkoušel ze znalosti přírody. Počasí nám přálo
a všichni jsme si dopoledne užili. 

Výlet na Mísečky
Poslední červnový

týden jsme se vydali za
krásami našich hor. Znovu
jsme se přesvědčili o tom,
jak nevyzpytatelné je hor-
ské počasí, když jsme
v očekávání horkého dne
vystoupili na Zlatém ná-
vrší, kde se povalovala
mlha a tmavé mraky, pofu-
koval čerstvý vítr a do
tepla to mělo dost daleko.
Společnými silami jsme si vypomohli, aby nikomu nebyla zima a došli k prameni
Labe. Naštěstí se nakonec počasí umoudřilo, ani jsme nezmokli a postupně se i za-
čalo oteplovat. Vydali jsme se směrem k Violíku a Sněžným jamám, dále přes Lab-
skou boudu zpět na Zlaté návrší a odtud přes Šmídovu vyhlídku na Medvědín.
Přestože už jsme měli v nohách dost kilometrů, zbylo ještě dost sil na hraní na hřišti
i sestup po sjezdovce dolů. Jako turisti se všichni osvědčili na jedničku!

Jana Matoušková

PRÁZDNINY KONČÍ, ZAČÍNÁ ŠKOLNÍ ROK
Prázdniny jsou již opravdu minulostí, někdo teskní, že je konec prázdnin, někdo

se zase těší na své kamarády, ale nic se nedá dělat, všichni musíme opět zasednout
do školních lavic. Jistě jste zaznamenali některé změny, které od letošního školního
roku jsou ze zákona povinné. S účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které
dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému
předškolnímu vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alter-
nativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole Povinné před-
školní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné. 

Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku
Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškol-

ního vzdělávání. Individuální vzdělávání může probíhat po celý školní rok, nebo jen
po jeho určitou část. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělá-
vat po převažující část školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí
svůj záměr oznámit řediteli mateřské školy, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři

VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Č2 2017.qxp_Sestava 1  25.09.17  9:57  Stránka 10



11

měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat.
Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu
školního roku, musí to písemně oznámit řediteli mateřské školy, ve které se jeho dítě
vzdělává, a vyčkat do doručení oznámení řediteli. Mateřská škola ověřuje, jak si dítě
osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech.
Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností, pracovníci
mateřské školy doporučí rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě
bylo co nejlépe podpořeno. Zákonný zástupce se musí ve stanovený termín dostavit
s dítětem k ověření získaných schopností a dovedností v určených oblastech. Pokud
se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu,
ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně za-
hájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič
proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělá-
vání ze strany ředitele mateřské školy ukončeno, není již možné dítě opětovně indi-
viduálně vzdělávat. 

Školní rok 2017/2018 v ZŠ Vítkovice – bude
probíhat v souladu s RVP/ZV, podle kterého byl
zpracován náš školní vzdělávací program – Hor-
ská škola, každý má svou šanci. V letošním škol-
ním roce jsme otevřeli pátý ročník – děti se tedy
budou vzdělávat v 1. –5. ročniku ZŠ. Pro žáky
pátého ročníku přibude nový předmět Informa-
tika. Zde se budou vzdělávat v oboru ICT, proto
jsme museli rozšířit a inovovat počítačové vyba-
vení a do školy zakoupit tři nové notebooky, aby
každý žák mohl samostatně pracovat a měl opti-
mální podmínky pro vzdělávání v tomto oboru. 

Opět mohou žáci navštěvovat keramický
kroužek a jazykový kroužek – Angličtina hrou.
Od 11. 9. do 27. 11. 2017 bude 3. a 4. ročník nav-
štěvovat plavecký výcvik v Jilemnici. V mimo-
školním vzdělávání nás čeká také hodně zábavy,
turistiky, sportu a výtvarného tvoření. 

Přejeme všem žákům hodně úspěchu a vě-
říme, že naše studijní výsledky budou výborné
jako v loňském roce. Doufáme, že se budeme všichni snažit dodržovat určitá pra-
vidla, budeme k sobě slušní a ohleduplní, potom může být i učení zajímavé a zá-
bavné. Tak neteskněte a nesmutněte a s chutí do toho!

Zuzana Hartmanová

O prvního ročníku jsme uvítali
Matyáše Suchého. Tak hodně
úspěchu, štěstí a kamarádů.
Ať se Ti u nás líbí.
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Zprávičky ze školky

Jaro ve školce
I letošní jaro jsme se sna-

žili si zpestřit výlety do širého
okolí. 

Velkým výletem, společně
s beneckou školkou, byl výlet
na Staré Hrady, o kterém je
známo, že je od sklepa až po
půdu plný pohádkových by-
tostí. 

Nejdříve jsme navštívili
„Čarodějnou bestyjolu“, která
je plná opravdových zvířátek
od těch nejmenších myšek, krys, hrdliček, bažantů, slepiček a kohoutů až po ovečky
a černé kozy. Prý o ně s láskou pečují starohradské čarodějnice a pravidelně je krmí
těmi nejlepšími dobrotami ze strašidlácké kuchyně. 

Pak jsme se vydali do pohádkového sklepení, kde je vodnické království, do-
mácnost obra Zelijáše, ledové království se zimním králem. Dále sluj velkého ocho-
čeného draka Třífrňáka a jeho dračích přátel a na úplném konci jsme se podívali, jak
to vypadá ve starohradském pekle. 

Pak se každý, kdo chtěl, mohl proletět na zámeckém nádvoří na zapůjčených sta-
rohradských košťatech. A abychom ještě nasáli pohádkový svět, vydali jsme se
s hradní čarodějnicí na půdu. Kde se zabydlely čarodějnice, strašidla a skřítkové. Pro-
hlídli jsme si strašidláckou kuchyni i hospůdku, dokonce prádelnu a mýdlárnu. 

A protože nám vyhládlo, před cestou domů jsme se posilnili ve Starohradské
krčmě. 

Oslavu svátku dětí jsme
pojali netradičně. Vydali jsme
se vláčkem, který projíždí tu-
nely, přes mosty kolem Jizery
a vystoupili jsme v Jablonečku.
Původně jsme chtěli na zmrz-
linu, ale cukrárna otevírala
pozdě a nestihli bychom se vrá-
tit do školky na oběd. 

Vymysleli jsme, že se půj-
deme podívat do nedalekého
parku. A bylo to moc dobré
rozhodnutí, protože jsme v něm
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objevili krásné dětské hřiště.
Bylo plné houpaček, proléza-
ček, klouzaček, dokonce se děti
mohly projet na lanovce. 

Nečekaně krásně jsme si
tento den užili. 

Za pár dnů nás opět čekalo
jedno zajímavé setkání. Auto-
busem jsme se svezli pod Ja-
novu horu a pak už jsme
pomalu stoupali za doprovodu
slunečných paprsků na hucul-
skou farmu. Děti si odpočinuly,
posvačily, a protože byli od nás
nedaleko přivázáni koně, šli
jsme se na ně podívat. A měli
jsme velké štěstí, protože ko-
níci tam nebyli náhodou, ale
čekali až jim pan podkovář
udělá nové podkovy. S pánem
jsme se přivítali a on nám po-
stupně odkrýval své řemeslo.
Od očištění kopyta, sejmutí
podkovy, nožem a kleštěmi odstraní přebytečnou rohovinu, natvaruje podkovu na ko-
pyto a nakonec přitluče podkováky do podkovy. Na rozloučenou jsme každý dostal
podkovu pro štěstí. 

Děti si ještě pohrály na hřišti a už z kopce dolů míříme do školky na oběd. 
A ještě jednou jsme putovali na Janovu horu a to na chatu Terezku k manželům

Suchým, kteří nás opět pozvali na pohádkové dopoledne. Přivítala nás bludička Blu-
dimíra a její pomocníci čert,
hejkal a čarodějnice. 

Děti si postupně prochá-
zely úkoly a pak si v bohaté na-
bídce vybíraly odměny. Mohly
se sklouznout na obří nafuko-
vací klouzačce, posilnily se na
zpáteční cestu a s rozesmátými
tvářemi a velkými díky jsme se
rozloučili. 

A na úplný konec letoš-
ního roku si pro nás paní Ma-
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toušková s dětmi připravila pohádkové dopoledne. Tento rok nás paní učitelka při-
vítala v roli Trautenberka a hned děti hnala do práce, aby jen tak nelelkovaly. Z povz-
dálí je sledoval Kuba, hajnej, Anče a Amče a nechyběl ani Krakonoš. U školy
přerovnávaly polena, přenášely vodu, nad školkou u potoka se každý snažil chytit
rybu (papírovou). V lese nás čekala Anče s Amčou a děti jim pomáhaly dělat otýpky
z větviček na zimu. U Kuby sbíraly šišky do nůše a na louce sbíraly poztrácené per-
ličky a poznávaly luční kvítí. Před školou poznávaly podle obrázků lesní zvířátka
a jako odměnu, že byly tak pilné jim školáci rozdávali vlastnoručně vyrobené ná-
ramky z korálků, obrázky a dobroty. 

I jim všem patří velké díky, že si každý rok pro nás najdou čas a vymyslí krásné
dopoledne. 

Letos jsme ve školce nachystali hostinu a dárečky na rozloučenou pro Anežku
Machovou, Matyáška Suchého a Prokůpka Nonnera. 
Přejeme jim, ať na své další cestě poznají, co nejvíce laskavých lidí a baví je pozná-
vat svět…

Nám všem přeji radost v srdcích
Dana Pištorová

14

MuzeuM starých traktorů
Dám odměnu 3 000 Kč i více
za sehnání starého traktoru

nebo pásáčku (i nepojízdného). Ne inzeráty.
Prosíme pomozte nám,

budujeme nové muzeum starých
traktorů pro další generace.

Tel.: 777 154 614
Dám odměnu 1 000 Kč

za sehnání staršího dopravníku.
Jen v funkčním stavu. Tel. 777 154 614.

Petra Bláhová, tel. 775 154 614

VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Č2 2017.qxp_Sestava 1  25.09.17  9:57  Stránka 14



15

HASIČI VÍTKOVICE

Jaro bylo hezké a přálo i hasičům, děti dokončily svůj program Soptíka a zúčast-
nili jsme se i několika soutěží, kde je výrazně vidět, že se naši mladí hasiči stávají již
mazáky a jejich výkony se stále zlepšují. Společně jsme se připravili na pálení čaro-
dějnic, kde si děti tradičně našly schovaný poklad, který ukryla čarodějnice. Za to jsme
ji za odměnu upálili. Jako zpestření, bylo naše hasičské družstvo povoláno k požáru do
Dolních Štěpanic. V letošním roce jsme byly pověřeni pořádáním Okrskové soutěže,
kdy jsem za podpory Obecního úřadu připravili velice dobré podmínky. Do Vítkovic se
sjelo spousty okolních družstev z jilemnického okrsku a i místní obyvatelé nás přišli
podpořit. Soutěžilo se v požárním útoku, jak mužů, tak i žen. Kdy naše dvě družstva se
umístili na krásném
sedmém a dvanáctém
místě. Družstvo žen se bo-
hužel nepodařilo sestavit,
neboť nám u sboru chybějí
ženy. Počasí přálo a při
této příležitosti, jsme osla-
vili i výročí založení sboru
a to 110 let. Co se týče
léta, tak jsme si udělali
prázdniny a uložili jsme se
k letnímu spánku. Pouze
v jednom případě se muži
zúčastnili soutěže v požár-
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ním útoku na Benecku. Začíná nám školní rok, a opět se začneme scházet s mladými
hasiči, kdy mezi sebe přivítáme i nové členy. Opět se začneme připravovat na pod-
zimní kolo hry Plamen, a plánujeme se zúčastnit i několika soutěží. Pokud by měl
někdo zájem o přidání se k hasičům, tak ho velice rádi mezi sebe přivítáme. Podzim
není u hasičů moc oblíbený, neboť, naše výjezdové družstvo čeká opět spousty nezá-
živných školení, a údržba techniky a příprava na zimu. 

Miroslav Vancl

SPORTOVNÍ KLUB HRABĚTE JANA HARRACHA
VE VÍTKOVICÍCH

11 ROČNÍK FOUR TOUR
Další volejbalová sezóna „SPŘÁTELENÝCH OSAD – FOUR TOUR 2017“ je

opět u konce. Už 11. ročník proběhl velice dobře, co se týče počasí i účasti. 
Letošní Four tour opět odstartoval turnajem ve Štěpanicích 20. 5. 2017. I přes ne-

přízeň počasí, které bylo na konec května abnormálně chladné, se turnaje zúčastnilo
celkem 11 družstev. Vítězem se stalo družstvo s názvem „Wo bobeg de“, který hned
ve skupině odsunul dlouhodobě úřadující „Šláftruňk“ na druhé místo. Ten pak na-
konec skončil třetí a na druhém místě skončilo „Úterý“, tedy jedno z Vítkovických
družstev. Druhé družstvo Vítkovic obsadilo 10. místo. 

V měsíci červnu se Four tour přesunul 17. 6. 2017 do Jilemnice, kde soutěžilo
celkem 7 družstev. Malá účast byla pravděpodobně zapříčiněna i chladným a dešti-
vým počasím. Vítězství zde opět vybojoval „Šláftuňk“. Vítkovické družstvo se umís-
tilo na 5. místě. Dalším hostitelem se stala obec Víchová, kam 29. 7. 2017 dorazilo
celkem 10 družstev. Vítězem se stal opět „Šlaftruňk“ a obec Vítkovice získala 6. a 10.
místo. Kolotoč Four tour se završil ve Vítkovicích. Zúčastnilo se ho 8 družstev. Vít-
kovičtí sestavili dvě družstva („Úterý“ a „Vítkovice“). Vítězství opět obhájil „Šlaf-
truňk“ a Vítkovice se umístili na 7. a 5. místě. Z celkového vítězství letošního 11.
ročníku FOUR TOUR se radovalo družstvo z Jablonečka „Šlaftruňk“. Vítkovice se
již méně radovali ze 7. místa. Druhé Vítkovické družstvo „Úterý“ se celkově umís-
tilo na velmi pěkném 4. místě. 

Závěrem bychom chtěli moc poděkovat všem volejbalovým nadšencům, kteří
pomáhali při letošní organizaci Four tour. Do dalších ročníků přejeme mnoho zdaru
a doufáme opět hojnou účast. 

VÍTKOVICKÁ POUŤ A DĚTSKÝ DEN
Vítkovická pouť se společně s dětským dnem konala 24. 6. 2017 od 12:00. Po-

časí se velmi vyvedlo a malých vítkovičáků se tu sešlo také spousta. Pro děti zde
bylo připraveno mnoho her a atrakcí a pro dospělé bohatě zásobený bufet. Doufáme
že si všichni akci užili a budeme se těšit v příštích letech na opětovné setkání. 

Michaela Morkesová
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Z OBECNÍ KRONIKY

1975 (pokračování)
MNV. Poskytování příspěvků nár. výboru a budované akce během posledních 10ti let:

1966 228 000 Kčs 1967 230 000 Kčs 1968 416 000 Kčs 1970 566 000 Kčs
19731 072 000 Kčs 1974 1 681 000 Kčs 1975 2 600 000 Kč

Akce většího rozsahu na úseku budování nár. výboru:
Most přes Jizerku v Hutích náklad cca 130 000 Kčs
Komunikace Levínek 326 000 Kčs
Most v Kozích Domkách 120 000 Kčs
Lyžařský vlek u Aldrova 600 000 Kčs
Rovinka 733 000 Kčs
K Roudnici cesta 392 000 Kčs
Veřejné osvětlení Hutě 208 000 Kčs
Zřízení 3 autobusových čekáren, zařízení nového národního výboru, úpravy ZDŠ,

opravy kostela a zdi kolem hřbitova. 
Vítání nově narozených :

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Celkem
8 10 5 7 9 8 9 10 13 79

Svatby:
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Celkem

4 3 4 9 5 3 7 6 6 4 51
Zemřeli:

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Celkem
5 7 6 3 6 2 3 3 1 4 40

Důchodci:
do 65 let do 70 let do 80 let 84 86 88 Celkem

23 25 5 1 1 1 56
S podzimem v měsíci září začal se navážet posyp na zkratku od Starého Mlýna do

horní obce správou silnic z okresu Trutnov. Po 15. září za použití malé a ruční mechani-
zace se provedl potah obalovaným asfaltem, a tak byla konečně vyřešena situace každo-
ročního vožení materiálů a brigádnických oprav po deštích a zimě, aby cesta poměrně
velmi frekventovaná pro chodce, byla schůdná. Ovšem přes zákaz jízdy motorových vo-
zidel, stále ten je nedodržován. Rovněž tak i úprava cesty k Roudnici, poskytnutím fi-
nančních prostředků na pohraničí, byla vyřešena každoroční starost s opravou materiálů
a brig. prací po deštích a zimním období a je naděje, že v nejbližší době budou řešeny
problémy komunikací v Mísečkách, Hutích, Pekle a na Janově Hoře. Národní výbor,
který měl v dědictví a správě na 27 km cest při dvou původních údržbářích a ruční me-
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chanizaci a nezájmu hlavně lesní správy, která cesty ničila a nesnažila se o opravy, nic
než „flikovat“ nejnutnější věci. Situace se lepší a vyřeší se mnohé, co se zanedbalo již tím,
že i nadřízené orgány věnují pozornost v širším rozsahu než dosud. Týká se to i otázky
hospodářsko zemědělské, kde horské řešení bylo na mrtvém bodě. 

Situace v ZDŠ se celkově zkonsolidovala. Přibylo žáků, dojíždění ze Štěpanic a z Mí-
seček, kde jsou někteří přechodně přihlášení rekreanti z podnikových chat s dětmi, dále
i v dětském útulku je dostatek dětí, že je možný opět charakter školky mateřské s rozsa-
hem na 2 síly. Rovněž kádrové obsazení pedagogickými pracovníky spěje ku kvalitnímu
stálému řešení. V tomto roce byl učitelský sbor ve složení : Kraus, Posner, Crha, Šrám-
ková, Chlumská, Nývltová, která odešla do Pardubic, od dubna důchodkyně Šimková
a ředitelka s. Prousková. 

Situace v n. p. Seba v roce 1975. Výroba v metrech plán 1 536 000, skutečnost
1 537 000 = 100,1 %, vyráběné druhy: oblekovina Seč, šíře 95 cm, materiál bavlna, pláš-
ťovina Caruso, šíře 97 cm, materiál PE, bavlna, plášťovina Radon, šíře 97 cm, mat. PE,
bavlna, plášťovina Carbosil, šíře 98 cm, mat. PE viskóza, plášťovina Rigo, šíře 97 cm, ma-
teriál PE viskóza, sypka Fatima, šíře 87 a 98 cm, mat. bavlna. Kvalita – plánované slevy
622 019 Kčs- skutečné 462 669 Kčs – úspora 159 350 Kčs. Plánovaný počet pracovníků
87, skutečnost 84. Produktivita plán 17 665 – skutečnost 18 301 = 103,6 %. Průměrné vý-
dělky plán 1935 – skutečnost 2 005 = 103,6 %. V roce 1975 bylo 259 pracovních dnů, plá-
novaných po 8,5 hod. = 2 201,5 pracovních hodin. Ve skutečnosti bylo odpracováno na
jednoho pracovníka 2 210 hodin. Byly uskutečněny 2 mimořádné sobotní směny. Instalo-
vaných stavů 106 na 2 směny – směnnost 1,95, užitkový výkon 87,25, výroba v prohozech
na neto stav. hodinu 8 481, obrátky 162, prostoje 14,86%. Na závodě soutěžili tkalci o zí-
skání odznaku za kvalitu. 17 tkalců získalo 18 odznaků v této soutěži. V závodě byla za-
vedena klimatizace. Pro zajištění dostatečného množství vody byl podán zlepšovací návrh.
Úpravou kanálu od bývalých turbín a prodloužením kanalizace se zamezil průtok odpado-
vých vod do jímky. O dovolené se uskutečnil 3 denní zájezd na Slovensko do Tater, Štrbské
Pleso, Skalnaté Pleso, Tatranské Lomnice, Chopok a do Baňské Bystrice. 3 děti zaměst-
nanců se zúčastnili pionýrské rekreace v Mukařově. Lázeňská péče poskytnuta 4 zaměst-
nancům. V Bulharsku na rekreaci 4 zaměstnanci, rodinná rekreace v Mukařově 4 osoby.
V roce 1975 byla vyznamenána odznakem „Nejlepší pracovník podniku“ Koláčná Lud-
mila. Za dosažené výsledky obdržel závod „Čestné uznání ve vnitropodnikové soutěži“, kde
se umístil na 3. místě. 

Činnost polesí Rezek – Vítkovice. Těžba dřeva na sloučeném polesí Rezek 16 295
plm. Přibližování 15 888 plm z toho 8 011 plm koňmi. Odvoz dřeva 15 486 plm. Proře-
závky 167,62 ha, zalesňování 10,61 ha, ošetření kultur 32,49 ha. Odstřel zvěře: srnčí 16 ks,
z toho 5 srnců, vysoká 13 ks, z toho 2 jeleni, 1 tetřívek, 9 lišek, 6 kun, 12 vran, 3 sojky. 

Od nového roku již nebudeme pokračovat v opisování této kroniky, protože se pomalu
dostáváme do současnosti. V dalších číslech zpravodaje Vás seznámíme s kronikou,
která byla psána švabachem (schwabach písmo), je přeložena a začíná rokem 1924. 
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Tisk: Gentiana Jilemnice

Náklad: 300 ks
Uzávěrka příštího čísla je 30. listopadu 2017. 

Co se chystá?

Sobota 4. listopadu 2017

ZÁJEZD DO POLSKA
zájezd na předvánoční nákup do Polska – Kudova Zdrój

(hraniční přechod Náchod)

Dolní Vítkovice (ZŠ zastávka) 6.50 hod.
Dolní Vítkovice (továrna) 6.55 hod.
Jilemnice (aut. nádraží) 7.05 hod.
Cena zájezdu: 150 Kč

24. 6.–25. 6. 2017

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Srdečně Vás zveme na rozsvícení vánočního stromku

s Mikulášskou nadílkou a ohňostrojem,
které se bude konat v pátek 1. prosince 2017

od 16 hodin u ZŠ ve Vítkovicích

Přihlásit se můžete osobně
na OÚ Vítkovice u paní A.
Zachařové nebo telefonicky
na 481 582 678
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