
Číslo 3

VÍTKOVICKÝ
ZPRAVODAJ

Ročník X

Prosinec 2016

VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Č3 2016.qxp_Sestava 1  16.12.16  14:01  Stránka 1



2

Vážení spoluobčané, 
Vánoce jsou časem radosti a veselosti. A nejen pro děti, které je milují, ale i pro nás dospělé. 

Vůně vánočního stolu a vánočního stromku jsou pro nás nezapomenutelné, asi i proto se
na vánoce tak hodně těšíme. Vánoce však nemůžou být jen o dobrém jídle a krásných dárcích,
ale i o setkání rodičů se svými dětmi, vnoučaty a blízkými, s kterými se během celého roku
tak často nevídáme. Ta neopakovatelná atmosféra, která patří k vánocům se nedá zapome-
nout. Pozastavme se a v duchu si poděkujme za lásku, porozumění, za pomoc a práci, která
byla vykonána pro nás všechny. Tešme se z maličkostí a z každého upřímného úsměvu. 

Blíží se konec roku, dovolte mi pár slovy zhodnotit uplynulé roky, co se nám povedlo
v naší obci udělat. Už je to dvanáct let, co jsme 5. 12. 2004 slavnostně otevřeli lanovou dráhu
Aldrov. Samotného otevření se zhostil tehdejší prezident naší republiky pan Václav Klaus
a pokřtil i název první obecní lanovky na Prezidentský expres. Za již zmiňovaných 12 let in-
vestovaly Služby Vítkovice s. r. o. do modernizace areálu Aldrov (lanovka, vlek) nemalé fi-
nanční prostředky. Bylo to zhruba 65 milionů korun. Jak vidíte, jsou to velké investice na
počet obyvatel na tak malou obec. V letošním roce se nám podařilo splatit poslední závazky.
Za obec bych rád vyzvedl projekty jako např. výstavba nové čističky odpadních vod, zate-
plení kulturního domu, plynofikace obce, oprava místních komunikací, výměna osvětlení, ne-
malá finanční podpora základní a mateřské školy a další. Tyto aktivity nás přišly zhruba na 50
milionů korun. Z těchto všech projektů zbývá doplatit úvěr na novou čistírnu ve výši 5, 8
mil. Kč se splatností v roce 2020. Pro nastávající rok, který za krátkou chvíli přivítáme, máme
připraveny a již započaty nové projekty, které jsou nastaveny tak, aby se pokračovalo
i v novém roce v aktivním rozvoji naší obce. 

Milí spoluobčané, chci Vám poděkovat za všechny Vaše připomínky, názory a i kritiku,
která nám pomáhá v naší práci. Tak stejně Vám chci poděkovat za dobře odvedenou práci na
Vašich pracovištích a ve Vašich rodinách. Pevně věřím, že nový rok pro nás bude rovněž
úspěšný a v některých oblastech ještě lepší. 

Drazí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám upřímně z celého srdce do nového roku po-
přál hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, porozumění, a jak osobních tak i pracovních úspěchů. 

Upřímně Vám ještě jednou z celého srdce přeji, aby byl nový rok opět o něco lepší než
ten minulý. Milan Rychtr, starosta

VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Č3 2016.qxp_Sestava 1  16.12.16  14:01  Stránka 2



3

Zápis ze sedmé schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 7. září 2016

1) Schválit hospodaření obce Vítkovice k 31. 7. 2016
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje hospodaření obce Vítkovice k 31. 7. 2016. 

2) Schválit změnu rozpočtu č. 5, viz příloha
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 5, viz příloha. 

3) Schválit nájemní smlouvu s firmou Melida a. s., na provoz parkoviště na Horních
Mísečkách na zimní sezónu 2016/2017. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje nájemní smlouvu s firmou Melida a. s., na provoz par-

koviště na Horních Mísečkách na zimní sezónu 2016/2017 za stejných
podmínek jako v loňském roce. Výše nájemného činí 700 tis. Kč + DPH. 

4) Schválit nákup rolby Kässbohrer PB 300 W Kandahar od firmy Melida a. s. 
Pro 7, proti 1 (Navrátilová I. ), zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje nákup rolby Kässbohrer PB 300 W Kandahar od firmy

Melida. Cena rolby 750 tis. Kč + DPH. 

5) Schválit nákup automatického parkoviště AUTOpark na Horní Mísečky. 
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 2 (Spilka Z., Navrátilová I. ). 
Usnesení: OZ schvaluje nákup automatického parkoviště AUTOpark na Horní

Mísečky od firmy GSM CITY s. r. o. Liberec, za cenu 356 tis. Kč a po-
věřuje pana starostu podepsáním smlouvy o dílo. 

6) Schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Předmětem smlouvy
je udělení souhlasu Libereckého kraje obci Vítkovice s provedením stavby
„Chodník podél silnice II/286“ na pozemku p. č. 910/4 o výměře 2 m2, kterého
je LK vlastníkem. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Před-

mětem smlouvy je udělení souhlasu Libereckého kraje obci Vítkovice
s provedením stavby „Chodník podél silnice II/286 „na pozemku
p. č. 910/4 o výměře 2 m2, kterého je LK vlastníkem. 

7) Schválit nákup nádob na zimní posyp. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje nákup 4 ks nádob na zimní posyp. 
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8) Schválit zpětný odkup pozemku p. č. 366/5 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Navrátilová I. ). 
Usnesení: OZ schvaluje zpětný odkup pozemku p. č. 366/5 o výměře 1 200 m2 za

cenu 312 tis. Kč a záměr prodeje tohoto pozemku 

9) Schválit žádost manželů Petrových o možnost parkování vedle hasičské zbrojnice
v zimní sezóně 2016/2017. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje žádost manželů Petrových o možnost parkování vedle hasič-

ské zbrojnice v zimní sezóně 2016/2017, za stejných podmínek jako v loň-
ské zimní sezóně, a to od 1. 12. 2016 do 31. 3. 2017 za částku 5 000 Kč. 

Zápis z osmé schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 12. října 2016

1) Schválit změna rozpočtu č. 6, viz příloha. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 6, viz příloha. 

2) Schválit ceník jízdného a jízdní řád ve skiareálu Aldrov na zimní sezónu
2016/2017. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje ceník jízdného a jízdní řád ve skiareálu Aldrov na zimní

sezónu 2016/2017, viz. příloha. 

3) Schválit slevy celosezonní karty ve skiareálu Aldrov. 
Pro 6, proti 2 (Navrátilová I., Hniková Z. ), zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje slevu celosezonní karty ve skiareálu Aldrov pro trvale byd-

lící občany ze 3 500 Kč na 2 500 Kč , pro ostatní z 6 000 Kč na 5 500 Kč
a na vleku Jizerka z 5 000 Kč na 4 500 Kč, dětská z 4 000 Kč na 3 500 Kč
při koupi karty v době od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2016. Na jednu osobu
může být uplatněna pouze 1 slevová karta a je nepřenosná. 

4) Schválit cenu odkupu pozemků pod účelovými a místními komunikacemi v k. ú.
Vítkovice v Krkonoších. Návrh 50 Kč/m2. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje cenu odkupu pozemků pod účelovými a místními komu-

nikacemi v k. ú. Vítkovice v Krkonoších za cenu 50 Kč/m2. 

5) Schválit jeden z návrhů obecního znaku: 
heraldik pan Miroslav Pavlů – pro 5, proti 2 (Navrátilová I., Hniková Z. ), zdr-

žel se hlasování 1 (Kosina P. ) 
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heraldik pan Ing. Arnošt Drozd
heraldik pan Jan Severa 
Usnesení: OZ schvaluje návrh obecního znaku od heraldika pana Miroslava

Paulů. 

6) Schválit záměr prodeje pozemku p. č. 171/2 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších panu
p. Muchovi. 
Pro 0, proti 8, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 171/2 v k. ú. Vítkovice

v Krkonoších panu p. Muchovi. 

7) Schválit záměr prodeje pozemku č. 373/5 a č. 373/4 v k. ú. Vítkovice v Krko-
noších panu J. Kalovi. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje záměr prodeje pozemku č. 373/5 a č. 373/4 v k. ú. Vít-

kovice v Krkonoších panu J. Kalovi. 

8) Schválit přijetí dotace z programu „Snížení energetické náročnosti KD ve Vít-
kovicích – změna vytápění“ a realizaci kotelny v příštím roce. 
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Navrátilová I. ). 
Usnesení: OZ schvaluje přijetí dotace z programu „Snížení energetické náročnosti

KD ve Vítkovicích – změna vytápění“ a realizaci kotelny v příštím roce. 

9) Schválit žádost pana Havlíčka o zřízení odběrného místa elektrické energie na
pozemku p. č. 2767/3 v k. ú. Vítkovice. 
Pro 0, proti 7, zdržel se hlasování 1 (Rychtr M. ). 
Usnesení: OZ neschvaluje žádost pana Havlíčka o zřízení odběrného místa elek-

trické energie na pozemku p. č. 2767/3 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších. 

10) Schválit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Vít-
kovice a Povodím Labe, s. p. na umístění dopravní infrastruktury. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

mezi obcí Vítkovice a Povodím Labe, s. p. na umístění dopravní in-
frastruktury. 

Zápis z deváté schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 7. listopadu 2016

1) Schválit žádost o navýšení dotace na mzdové a provozní náklady Krkonošské
ZŠ a MŠ Vítkovice. 
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
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Usnesení: OZ schvaluje žádost o navýšení dotace na mzdové a provozní náklady
Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice o částku 250 000 Kč na celkovou roční
částku 1 300 000 Kč. 

2) Schválit změnu rozpočtu č. 7. 
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 7, viz příloha. 

3) Schválit plán inventur na rok 2016
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje plán inventur na rok 2016, viz příloha. 

4) Vzít na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vítkovice
k 19. 9. 2016. 
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce

Vítkovice k 19. 9. 2016. 

5) Schválit zvýšení členských příspěvků na rok 2017 pro Jilemnicko – svazek obcí
ze současných 32 Kč na 40 Kč / obyvatele. 
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje zvýšení členských příspěvků na rok 2017 pro Jilemnicko

– svazek obcí ze současných 32 Kč na 40 Kč / obyvatele. 

6) Schválit prodej pozemku p.  č.  373/5 o výměře 250 m2 za cenu 27  250 Kč
a p. č. 373/4 o výměře 525 m2 za cenu 26 250 Kč vše v k. ú. Vítkovice v Krko-
noších panu Janu Kalovi. 
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje prodej pozemku p. č. 373/5 o výměře 250 m2 za cenu

27 250 Kč a p. č. 373/4 o výměře 525 m2 za cenu 26 250 Kč vše v k. ú.
Vítkovice v Krkonoších panu Janu Kalovi. Podmínkou je zapsání věc-
ného břemene na vodovodní řad. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední
desce od 13. 10. 2016 do 31. 10. 2016. Veškeré náklady s prodejem
a převodem bude hradit kupující. 

7) Schválit prodej pozemku p. č. 366/5 o výměře 1 200 m2 v k. ú. Vítkovice v Kr-
konoších manželům Suchým za cenu 312 000 Kč + DPH. 
Pro 4, proti 1 (Navrátilová), zdržel se hlasování 1 (Spilka Z. ). 
Usnesení: OZ schvaluje prodej pozemku p. č. 366/5 o výměře 1 200 m2 v k. ú. Vít-

kovice v Krkonoších manželům Suchým za cenu 312 000 Kč + DPH.
Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 8. 9. 2016 do 23. 9.
2016. Veškeré náklady s prodejem a převodem bude hradit kupující. 
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8) Schválit odkoupení pozemku p. č. 2936/79 o výměře 201 m2 v k. ú. Vítkovice
v Krkonoších od paní Pitrové. 
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje odkoupení pozemku p. č. 2936/79 o výměře 201 m2

v k. ú. Vítkovice v Krkonoších od paní Pitrové za cenu 10 050 Kč. Ve-
škeré náklady s prodejem a převodem hradí kupující. 

Oznámení obecního úřadu

Zimní údržba
Možnost telefonické objednávky, dle sněhových podmínek: 

Volejník Jindřich 604 818 569
Ceník: Unimog – fréza 25 Kč/min. 

Traktor – fréza 25 Kč/min. 
Traktor – pluh 25 Kč/min. 

Upozorňujeme majitele automobilů, že v zimní sezóně musí své vozidlo zaparkovat
nebo odstavit na místech vyhrazených tak, aby byl zajištěn plynulý provoz a průjezd
vozidel pro úklid a údržbu (pro průjezd údržbového vozidla je nutné zajistit volný
jízdní pruh o šířce minimálně 3 m). Pokud toto nebude dodrženo, bude problém řešen
s městskou policií. 

Ceník SKI TAXI sezóna 2016/2017
8 míst
Cena: 12 Kč/km (hradí se i kilometry bez cestujících)
Cena od 21 hod. : 15 Kč/km (po telefonické domluvě)
Ostatní: smluvní ceny
Mobil: 739 203 223

Poděkování
Obecní úřad moc děkuje paní Hejnalové za krásné Mikulášské balíčky, které

jako každým rokem přichystala pro děti z mateřské a základní školy ve Vítkovicích.
Balíčky dětem rozdal Mikuláš při rozsvícení vánočního stromku. 

Půlnoční mše
Na Štědrý den 24. 12. 2016 od 17. 15 hodin se bude konat svatá půlnoční mše

v římskokatolickém kostele sv. Petra a Pavla ve Vítkovicích. 
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Provozní doba OÚ o svátcích
Pá 23. 12. ZAVŘENO
Po 26. 12. ZAVŘENO
Út 27. 12. 800–1200 1300–1500

St 28. 12. 800–1200 1300–1500

Čt 29. 12. 800–1200 1300–1500

Pá 30. 12. ZAVŘENO

Prodejní doba v „POTRAVINY VÍTKOVICE“ o svátcích
Pá 23. 12. 730–1700

So 24. 12. ZAVŘENO
Ne 25. 12. ZAVŘENO
Po 26. 12. ZAVŘENO
Út 27. 12. 730–1700

St 28. 12. 730–1700

Čt 29. 12. 730–1700

Pá 30. 12. 730–1700

So 31. 12. 730–1200

Ne 1. 1. ZAVŘENO

Prodejní doba v „POTRAVINY VÍTKOVICE“ po Novém roce
Po–So 730–1700

Ne 730–1200

Provozní doba pošty o svátcích
Po 26. 12. ZAVŘENO
Út 27. 12. 800–1100

St 28. 12. 1200–1500

Čt 29. 12. 1200–1500

Pá 30. 12. 1200–1500

Společenská rubrika

Významná životní jubilea
V měsíci září oslavil své životní jubileum pan Jaromír Hanuš, v říjnu pan Josef

Mejsnar a pan Miroslav Hanč, v měsíci listopadu pan Jaroslav Kafka a v měsíci pro-
sinci pan Milan Krčmář. 

VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Č3 2016.qxp_Sestava 1  16.12.16  14:01  Stránka 8



9

INFO ZE SKIAREÁLU ALDROV

Karta hosta
Na zimní sezónu 2016/2017 poskytujeme 15% slevu na vícedenní jízdné ve ski-

areálu Aldrov pro všechny hosty místních ubytovatelů. Sleva platí pro jízdenky 3, 4,
5 a 6ti denní a jízdenky 3 ze 6, 4 ze 6 a 5 ze 7 dní. 

Karty hosta je možné vyzvednout u svého ubytovatele. Pro ubytovatele jsou
karty hosta připraveny k vyzvednutí na OÚ. 
Podmínky pro vydání karty hosta :

– Ubytovatel bude včas, tzn. 2x ročně (do 15. 4. a 15. 10. ) předkládat ubytovací
knihu a platit poplatky s tím spojené

– Karty, které ubytovatel převezme, budou vykázány formou jmenného seznamu
hostů, kterým byly karty předány. Tento seznam bude vždy ubytovatel předávat
na OÚ při vyzvednutí dalších karet a na konci sezóny budou seznamy kontro-
lovány s ubytovací knihou. V případě, že hosté nebudou uvedeni v knize, OÚ
předá záležitost finančnímu úřadu jako podklad k dalšímu řízení. 

– V případě nedodržení výše jmenovaných podmínek nebudou ubytovateli karty
vydány minimálně po dobu další zimní sezóny. 

– Slevu mohou uplatňovat ubytovaní, ne ubytovatelé. 

Prodej skipassu on-line
Areál Aldrov umožňuje nákup skipasu on-line. Je zapotřebí vlastnit čipovou kartu

areálu Aldrov (při některé předchozí návštěvě areálu čipovou kartu nevracejte, ale po-
nechte si ji). Jízdenku nakoupíte on-line na našich stránkách www. skialdrov.
cz. V den návštěvy skiareálu nemusíte chodit k pokladně, ale rovnou k některému
z nástupních míst. Odbavovací turniket sám rozpozná vaše číslo karty a zakoupený
tarif automaticky nahraje na vaši čipovou kartu. 

Czech Skipass
Areál Aldrov Vítkovice se přidal k produktu Czech Skipass, který lyžařům na-

bízí možnost lyžovat na jednu permanentku bez omezení v různých místech ČR. Kli-
entovi je k dispozici celkem 154 km sjezdových tratí, 26 lanovek a 118 vleků. Více
informací získáte na našich webových stránkách nebo na www. CzechSkipass. cz

Sleva pro studenty s ISIC kartou
Lyžařský areál Aldrov poskytuje držitelům karet ISIC slevu 10% na jednodenní

a vícedenní jízdné. Sleva je poskytována pouze držitelům platných průkazů! Při vy-
užívání slev platí následující pravidlo : 1 držitel platného průkazu = 1 jízdenka. 
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Zprávičky z mateřské školy

Letošní školní rok jsme opět otevírali vzpomínkami na prázdniny, na letní čas,
který děti trávily se svými blízkými. 

Vzpomínali jsme na děti, kteří už tu s námi nebudou, ale usednou do školních
lavic a přivítali několik nových dětí. 

Podzim je období barev, vůní a sklizně. Snažíme se toto období prožít všemi
smysly a propojit ho se všemi možnými úhly. 
Zamýšleli jsme se, co už bychom teď mohli ptáčkům střádat na zimu. Děti zkoumaly
makovice i samotný mák, vyloupávaly ze slunečnic semínka, pozorovaly obilný klas,
a co je v něm ukryto. 

Jací ptáčci by mohli navštívit naše krmítko a kteří se k nám vrátí až zase na jaře.
Zaposlouchali jsme se do nahrávek hlasů jednotlivých ptáčků a zjistili jsme se, že ne-
mají jen jediný, ale že svůj hlas, pro nás zpěv, obměňují dle situací. 

Zaměřili jsme se letos více na život lesních zvířátek. Na jejich charakteristické
znaky, čím se živí, jestli určité zvíře je zimní spáč nebo jak se připravuje na zimu, aby
ji mohl přežít. 

A abychom nezůstali jen u povídání navštívili jsme Polesí, kde jsme nejdříve
navštívili lesní školku, ve které také panuje řád, aby z malých semenáčků a sazenic
mohl vyrůst zdravý strom. 

Pak už jsme zdolali kamenitou cestu a ocitli se u výběhu jednoho páru prasete di-
vokého – bachyňky Jarušky a kňoura Aleše. Děti vyndaly ze svých batůžků dobroty
pro ně určené, tvrdé pečivo, jablka, okurky, zelí. A už jsme pozorovali z jakou chutí
vše spořádali. Pak jim pan Mach ještě pokosil trávu a nasypal zrní a to pro ně byla
snad ještě lepší pochoutka. 
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Využili jsme znalostí a zkuše-
ností pana Macha a pana Seiferta
a pozvali jsme je k nám do školky,
aby nám ještě více přiblížili život
divokých zvířat, vysvětlili rozdíl
mezi hajnými a myslivci. A jak je
důležité v zimě je přikrmovat v kr-
melcích. I my máme blízko školky
krmelec, kam už teď na podzim
jsme donesli kaštany, jablka a tvrdé
pečivo a přes zimu budeme ještě
nosit seno a zrní, abychom alespoň
trošku pomohli zvířátkům v zimě. 

Ještě jednou velké poděkování panu Machovi a Seifertovi za jejich čas a píli,
z jakou si vše pro děti připravili. 

Koncem září jsme navštívili už tradičně „Louku plnou dětí“. Je to akce, kterou
pravidelně pořádá KRNAP a přibližuje hravou formou svět přírody. Na trase děti plní
čtyři disciplíny, které se zaměřují na vnímání přírody, rozvíjení šikovnosti a rozvoj
fyzické kondice a zároveň se děti pobaví, uvolní a rozvíjí týmovou spolupráci. 

A aby těch prožitků nebylo „málo“ vydali jsme se společně s beneckou školkou
až za Liberec do Ekocentra Oldřichov v Hájích, kde je jejich posláním rozvíjet nejen
u dětí, ale i u dospělých environmentální vzdělávání, tzn. vnímat přírodu jako sou-
část našich životů a rozvíjet cit pro jejich ochranu. K tomu jim napomáhá farma s pů-
vodními českými plemeny hospodářských zvířat. 

Nabízí pestrou nabídku zážitkových programů. My jsme si vybrali „Na návštěvě
u krtečka“. 

Děti si hravou formou uvědomovali, že i půda má mnoho obyvatel, kterých by-
chom si měli vážit. Děti si upevnily znalost, proč je vlastně důležitá a co do půdy patří
a co by v ní být nemělo. 

Ještě bych se ráda zmínila o jedné akci, která se společně uskutečnila se školou. 
Jedno podzimní dopoledne propůjčila školní tělocvična prostor „MS Sférickému
kinu“, je to takové mobilní planetárium, tvarem připomíná veliký stan s kopulí, kde
byly připravené karimatky, na které jsme si lehli a nad našimi hlavami se otevřel pří-
běh „Tajemství stromů“. Příběhem provází beruška a svatojánský brouček, najdou od-
povědi –Proč jsou stromy, tak důležité pro naši planetu? Co je to fotosyntéza? Jak
stromy získávají energii ze slunce? Jsme svědky proměn stromů v závislosti na roč-
ních dobách. 

Tak to bylo něco z našeho podzimního života se školkou…
Přeji Vám klidný a radostný čas adventní. 

Dana Pištorová

14
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Zprávičky ze školy

Výlet na Janovku
Září nám dopřálo opravdu

krásné slunečné počasí, a tak jsme
se s družinou vydali na výlet na
Janovu horu. Cestou jsme hráli
různé hry, ale nejvíc jsme se těšili
na jízdu na koních. Patřičně vyba-
veni slušivou ochrannou přilbou
jsme se vydali na malou pro-
jížďku. A můžeme potvrdit, že po-
hled ze sedla koně je opravdu
krásný a určitě si to někdy rádi zo-
pakujeme. 

Dýně
Vyřezávání dýní už se stalo v naší škole tradicí a každý rok se děti zlepšují v tech-

nice i nápaditosti. Letos se nám sešly dýně různých velikostí, tvarů i barev, takže vý-
zdoba před školou byla opravdu pestrá. Když nás v pošmourných ránech na konci
října vítali přede dveřmi naši svítící strašáci, hned se nám zlepšila nálada. Kromě toho
se děti vždy dozví něco zajímavého o původu svátku Halloween a jeho oslavách nejen
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u nás, ale hlavně v Anglii a v Americe, odkud k nám tento svátek přišel. V anglič-
tině si také procvičí slovíčka, která k Halloweenu patří, jako dýně, kostlivec, netopýr,
čarodějnice atd. 

Plavání
Letošní podzimní kurz plavání dětí 3. a 4.

třídy proběhl velice úspěšně. Všechny děti byly
zařazeny mezi plavce a všem sloužilo i zdraví,
takže jsme absolvovali v plném počtu všech 10
lekcí. Děti se zdokonalily ve 3 plaveckých sty-
lech, získaly jistotu při potápění nebo skocích do
vody. Kromě výuky si dostatečně užily i chvilek
hraní s nejrůznějšími plaveckými pomůckami,
deskami, míči a vyzkoušely si i vodní pólo. 

Veselé Vánoce
Jménem dětí a učitelů ze základní školy bychom rádi popřáli všem občanům Vítko-
vic klidné a radostné Vánoce strávené se svými blízkými, mnoho zdraví a dobré ná-
lady do roku 2017 !
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MOTOCYKLOVÁ SEZONA
POD DOHLEDEM KRAKONOŠE

Je to již osm let, co se na tratích endura, cross country a motokrosu prohánějí
jezdci Autoklubu Krakonoš Jilemnice. Za tu dobu dosáhli mnoha obdivuhodných vý-
sledků. Prosadili se nejen na tratích českých mistráků, ale dokázali se zviditelnit
i v mezinárodním měřítku. 

Sezona 2016 nebyla v tomto ohledu výjimkou. V Mistrovství Evropy enduro za-
čali čtyři jilemničáci. Mladý Roma Vydra, univerzál Míra škaloud a nestárnoucí Míra
Hanč se představili pouze v úvodních dvou podnicích, Lukáš Kučera měl v plánu
kompletní seriál. Zatímco oba Mírové si „sáhli“ na nějaký ten bodík, Roman Vydra
sbíral především zkušenosti. To Lukáš Kučera jel na výsledek. Absolvoval tři pod-
niky (finále musel pro zranění vynechat) a pokaždé bodoval, když se pohyboval těsně
za první desítkou. Celkově je klasifikován na 14. pozici. 
Po loňském úspěšném vystoupení na Šestidenní (absolutní vrchol ve světě endura) na
Slovensku se pro letošní sezonu musel klub startu ve Španělsku bohužel vzdát. Přeci
jen finanční náročnost takovéhoto podniku je dosti výrazná a jezdci by nemohli do-
stat patřičnou podporu. 

Úsilí tak kluboví jezdci věnovali dalším soutěžím a závodům v ČR. V seriálu Me-
zinárodního mistrovství republiky enduro se nejvýrazněji prosadil Lukáš Kučera. Jez-
dil ve třídě E3 a v celkovém hodnocení mu o kousek utekla bronzová medaile. O dva
body skončil čtvrtý. Škoda již zmíněného
zranění, medaili by jistě vybojoval… Ve ve-
teránské kategorii výborně reprezentoval
Radek Havlíček, který ve všech čtyřech ab-
solvovaných dnech skončil na druhých mís-
tech. Bohužel neodjel celý seriál a tak mu
v konečném účtování patří osmá příčka. Je-
dinou medaili z MMČR vybojoval v disci-
plíně cross country bez rozdílu kubatur
Roman Vydra. Dojel si pro bronz. 
Samostatnou kapitolou pro klub je regi-
onální seriál především pro hobby jezdce
s názvem KTM ECC. Zde se na medailové
pozice prosadili Honza Balaš (celkový
vítěz kategorie Licence A), Tomáš Holec
(stříbrný ve třídě E3) a Míra Hanč (bron-
zový mezi licencovanými veterány). Do
nejlepší vyhlašované pětky ve třídě do
85ccm se právě na pátou pozici dokázal
prosadit Pavel Jindřišek junior. Nesmíme Tomáš Holec
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zapomenout na děti. V kategorii do 50ccm mladí jilemničtí závodníci poměrně do-
minovali. Celkové prvenství získal Ondra Baudyš a na stříbrné pozici skončil Přéma
Plucha, který již v posledních podnicích nebodoval. Naopak získával zkušenosti v sil-
nější kubatuře do 65ccm. A nevedl si vůbec špatně, při závěrečném vyhlášení seriálu
si došel pro pohárek za čtvrté místo. V týmové soutěži jilemnický klub neobhájil
vrcholná postavení v posledních letech a musel se spokojit s pohárem za třetí místo.
Na vině jsou především zranění klíčových jezdců. 

Ovšem KTM ECC neznamená pro AK Krakonoš pouze závodění, ale také pořá-
dání závodů. A v letošním roce si to vyzkoušel hned dvakrát. Nejprve to bylo 9. – 10.
dubna, tedy vlastně jen devátého. To se konal úvodní podnik letošního seriálu v Kun-
čicích nad Labem. Řiditelem závodu byl David Jirka, který trochu modifikoval a ještě
zatraktivnil trať z předchozího roku. Bohužel zklamalo počasí. Během sobotního od-
poledního závodu začalo pršet a přestalo až v neděli nad ránem. To mělo samozřejmě
neblahý vliv na trať a vzhledem k jejímu profilu byl nedělní závod zrušen. Jako ná-
hrada se konal závěrečný závod seriálu v termínu 12.–13. listopadu ve Mříčné. Ani
tentokrát nebylo počasí úplně ideální, jen pro změnu místo deště trápil pořadatele
sníh (před závody) a mráz (především v neděli). I přes pozdní termín si na start našlo
cestu více než 100 závodníků v sobotu a v mrazivé neděli pak přes 60 odvážlivců. 

Mimo závodů si klub připsal i jednu společenskou událost. V letošním roce osla-
vil 70 let své činnosti. Oslavy proběhly v sobotu 16. července v budově Autoklubu
a jejím okolí. Návštěvníků se sešlo slušné množství a mimo připravených výstavek
k historii klubu mohli obdivovat dobovou i současnou techniku a zejména umění
členů klubu. Na trialové motorce se předváděl Honza Balaš, na stunt ridové mašině
pak Jakub Řežábek. Vrcholem akce pak byl paralelní závod dvojic v extrem enduru.

Nechyběly ani soutěže pro děti a nafukovací skákací hrad. 
Závěrem lze říci, že Autoklub Krakonoš má za sebou další povedenou sezonu. Ne-
zbývá než všem aktivním členům poděkovat za úsilí věnované slušné reprezentaci
klubu a popřát jim obdobnou „plodnost“ do dalších let. 

Tomáš Macháček

Výzva pro pamětníky těžby uranu v Dolních a Horních Mísečkách
Během příštího roku vyjde dlouho připravovaná publikace o průzkumu a těžbě uranové
rudy v 50. letech na území Krkonoš a Jizerských hor. Průzkum a částečně i těžební čin-
nost se nevyhnuly ani Dolním a Horním Mísečkám, kde byly v letech 1952 až 1958 v pro-
vozu dva důlní úseky na Medvědíně a Novákově louce. Autor publikace by rád požádal
místní pamětníky o pomoc. Uvítá jakoukoliv vzpomínku na těžební provoz, fotografii sa-
motného dolu a nebo jeho části z let provozu či bezprostředně po ukončení těžby. Tehdy
zde stály provozní budovy a poměrně výrazné hlušinové haldy jak v centru Horních Míse-
ček a na severním svahu Medvědínu tak i na Novákově louce. 
Kontakt na autora: Ing. Ladislav Pašek, email: lada. pasek@seznam. cz, tel: 776 140 489
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NOVÝ STUDIJNÍ OBOR VYUČOVANÝ OD ZÁŘÍ 2017: POŽÁRNÍ OCHRANA
•Pro absolventy základních škol, pro chlapce a děvčata
•Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
Studijní obor Požární technik připravuje žáky pro výkon středních řídicích a technických funkcí
v Hasičském záchranném sboru ČR, v oblasti požární prevence a pro výkon funkcí v rámci
státního požárního dozoru. Absolvent se uplatní při výkonu služby v jednotkách požární
ochrany, v oblasti požární prevence nebo v oblasti ochrany obyvatelstva. Uplatnění naleznou
také na úseku krizového řízení a havarijního plánování, jako odborně způsobilá osoba na
úseku požární ochrany i jako lektor odborných předmětů z oblasti požární prevence. Absolvent
může dále pokračovat v prohlubování svých znalostí při studiu na vysoké škole. Součástí vzdě-
lávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin B a C. 
ISŠ Semily – jediná střední škola v Libereckém a Královéhradeckém kraji, kde je možné tento
obor studovat. 
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Z OBECNÍ KRONIKY

1975
Zatím co na Silvestra bylo slunce a dokonce hřálo, na nový rok bylo zataženo, teplota
0° a přibylo 10 cm sněhu. 4. a 5. drobně pršelo. Srnky byly 3, vybíraly z odpadové jámy
potravu. 4. 1. proveden odvoz telat do Nepolis. 9. 1. ráno -12° jasno, přes den +6°. 12.
1. jezdí prvně v novém roce lyžařský vlek. 15. ledna střídavě sníh, déšť, mlha. 31. 1. ob-
leva. 10. 2. -6° jasno, na slunci +20°. Až do 18. 2. mrazy -10° až -18°. Březen 1. 3.
špačkové v horní obci u Hartigových, ráno -5°, na slunci jasno až +23°. 7. 3. sněží. Vlek
jezdí. 22. 3. mráz -10° jasno. 26. 3. chumelenice na 30 cm nového sněhu, 31. 3. fuja-
vice -2°. Duben 5. bouřka, déšť, 8. 4. šedivina, od 10. 4. sníh, přeháňky, větrno. 25. 4.
déšť, pak až do konce měsíce pěkně – jasno, ráno šediviny 0° na den pak +12°. 16. 5.
zahájení pastvy skotu, na slunci až +26°. 17. 5. zájezd do Prahy – 33 osob, v Praze ve-
liký liják. Vlaštovky se objevily 2. 5. V Aldrově se odstřelovaly pařezy a skála – při
úpravě cesty lesní správy. Červen 2. 6. ráno šedivina a na den +11°, první pasení skotu
st. statek telata i jalovice čisté, dobře krmené, pase se již na soukromém, poslední za-
pojení do soc. sektoru. Kolem „Kozích domků“ kácení dřeva, 3 paseky. Hodně odpadu.
Není zájem o dřevo, samovýrobci se vytratili. Ono je k dostání každé množství uhlí,
tudíž starost o topení odpadá. 13. 6. teplo, jasno na slunci +36°. Začalo senážování po-
rostu na statku. Lípy nekvetou, květ přischlý, opadává, včely nelétají. Srpen denní tep-
loty kolem 20, na slunci od +23° do 33°. Statek vypásá pěknou otavu. Mají dostatek
dobrého sena. 16. 8. večer bouře s lijákem, voda vymlela z cest násyp – písek – drť. 4.
9. houfují se vlaštovky. A to vždy se vkrádá na mysl melancholie, skoro smutek u sebe
i pro ty malé naše „jen pravidelné“ hosty. Však také měl jsem vzpomínku, když jsem
byl vězněn za okupace 1942–1945 ve Straubingské káznici v Bavorsku. Byl jsem na cele
samotce a z jara mi švitořila nad oknem vlaštovička. Druhý rok v dubnu přilétla znovu. 

5. 9. ochlazení, déšť. 25. 9. pěkně, ráno +12° na den +21°. Až do konce měsíce
pěkně, jasné počasí. 6. 10. ranní teploty +2°, přeháňky, deštivo, popadává sníh, 10. 10.
šedivina. 26. 10. 0° šedivo, na slunci +21°, nádhera barevné přírodní palety barev pod-
zimu, teplé svítivé odstíny žlutí, okrů, hnědí, karmínů, rumělek a všude kolem nové se-
skupení lahodící oku – uklidňující a obdiv vzbuzující. Do konce října bylo jasno, ráno
-1°, na den pak +16°. 30. 10. otevřena nová „Labská bouda“ na Krkonoši. 9. 11. +2° do
rána deštík, na Benecku se bělá sníh – na mýtině u podnikové chaty – Králodvorských
cementáren. 15. 11. napadl sníh, do rána 22. 11. napadalo 50 cm sněhu. 23. 11. -10°,
jasno. 30. 11. zataženo, obleva. 5. 12. sněží, 20. 12. obleva, 23. 12. přímrazek, 26. 12.
nový sníh. 29. 12. vlek prvně opět jezdí. Celkově možno hodnotit průběh celoročního
počasí normální. Rostlinná sklizeň v zemědělství, hlavně u obilí velmi dobrá, okopaniny
hlavně cukrovka průměrná. Ovoce podprůměrné výnosy, v době odkvětu nebylo pří-
hodné pohody. 
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Pohyb obyvatel v roce 1975

Přistěhováni k trvalému pobytu:
Holman Ladislav, nar. 16. 8. 1950 z Benecka do Vítkovic č. p. 348
Hnik Miloslav, nar. 14. 3. 1952 z Víchové do Vítkovic č. p. 328
Horáková Julie, nar. 2. 2. 1946 z Prahy do Vítkovic č. p. 280
Syrovátko Jindřich, nar. 26. 2. 1952 ze Senohrab do Vítkovice č. p. 296
Kvarda Petr, nar. 2. 10. 1950 z Jestřabí do Vítkovic č. p. 204
Prajzler Petr, nar. 8. 12. 1944 z Voháňky do Vítkovic č. p. 176
Krakovcová Jitka, nar. 14. 2. 1957 z Brna do Vítkovic č. p. 140
Volejník Jindřich, nar. 2. 8. 1946 z Lukové do Vítkovic č. p. 268
Mestenhauserová Marcela, nar. 9. 1. 1955 z Mělníka do Vítkovic č. po. 169
Šírová Marie nar. 20. 11. 1922 z Polska do Vítkovic č. p. 167

Přestěhováni v místě:
Divila Ladislav, nar. 16. 8. 1950 z č. p. 298 do č. p. 178
Divilová Bohuslava, nar. 19. 10. 1944 z č. p. 298 do č. p. 178
Divila Martin, nar. 3. 11. 1969 z č. p. 298 do č. p. 178

Zemřeli:
Štěpanický farář P. Hanuš 3. 2. 1975, měl přiděleny Vítkovice, pohřben v Horních Ště-
panicích, po operaci slepého střeva
Udatná Františka, nar. 28. 1. 1887, zemřela 25. 11. 1975, pohřbena 28. 11. do hrobu na
Vítkovickém hřbitově, poslední rozloučení s. Rampas. Byla to dobrá žena, rázovitá, ne-
bojácná na 88 let. Úmrtí –stáří. 
Prajzler Marion, nar. 1911. Zakladatel JZD ve Vítkovicích, také jeho předseda, kremace
v Semilech, rozloučení s. Rampas, nemoc 20. století – rakovina 29. 7. 1975
Hrubá Marta, nar. 1898, byla v domově důchodců v Rokytnici, pohřbena do hrobu ve
Vítkovicích, rozloučení za sbor pro obč. záležitosti s. Rampas
Další ze zemřelých Vondřička František, který zde neměl trvalý pobyt, ale se svou man-
želkou měl zde rekr. domek, který si vzorně upravil (byl stavební odborník), celou řadu
let zde bydleli a mnoho pro MNV a veřejný zájem udělal, zemřel 28. 11. 1975 ve věku
87 let. Na kremaci v Praze v Motole byla delegace národního výboru s. Rampas, který
se se zesnulým rozloučil a s. Kolačný a Skalský Z., s kterými spolupracoval, byl to
jeden z mála starých, odborných dělníků poctivé práce. Mimo toho zemřela s. Hrádková,
manželka bývalého správce rekreační chaty Leteckých opraven Kbely „Na Starém
Lýně“. Kremace v Praze – účast delegace národního výboru s. Novotný. 
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Odstěhovali se:
Murcková Orfa, 1953, do Štěpanic
Novotný Petr, 1946, do Zbraslavi
Votroubková Danuše, 1959, do Hamru
Pirkl Radek, 1943, do Víchové
Šimůnková Anna, 1949, do Kruhu
Rypl Jaroslav, 1897, do Rokytnice
Ryplová Františka, 1902, do Rokytnice
Krakovcocá Jitka, 1957, do Brna
Šrámková Mil., 1942, na Jestřabí
Tangelmayerová Z., 1927, do Jilemnice
Tangelmayer P., 1927, do Jilemnice
Tangelmayerová Z., 1958, do Jilemnice
Šrámek Jiří, na Jestřabí
Šrámková Blanka, na Jestřabí
Janoušek Radek, 1949, do Vřesníku
Tuláčková Blanka, 1954, do Jilemnice
Nývltová Olga, 1947, do Pardubic
Neuman Rud., 1922, do Rokytnice
Neumanová B, 1919, do Rokytnice
Neumanová Jitka, 1955, do Rokytnice
Horáková Julie, 1931, do Prahy
Vlková Helena, 1948, do Hr. Králové

Dodatečné přistěhování:
Kraus Jaroslav, nar. 1938 do č. p. 108
Patzáková J., 1942, z Vlčic do č. p. 20
Krausová Gabr., 1932, do č. p. 108
Patzáková I., 1962, z Vlčic do č. p. 20
Kraus Jar., 1962, do č. p. 108
Patzák Vlad. r, 1974, z Vlčic do č. p. 20
Trakal V., z Kněžmostě do č. p. 2
Nechanický Jiří, 1947, z JIl. do 355

Narození a přivítáni:
Hochmanová Jana , 5. 5. 1975v Jilemnici, rodiče Karel-Jana
Holmanová Alena, 7. 10. 1974 v Jilemnici, rod. Alena-Ladislav
Janouch Miloš, 9. 7. 1974 v Jilemnici, rod. Karel-Marie
Kvarda Petr, 9. 7. 1975 v Jilemnici, rod. Petr-Blanka
Mánek Petr, 9. 7. 1974 v Jilemnici, rod. Václav-Jana
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Márynková Zuzana, 30. 4. 1975, rod. Jiří-Helena
Nedomlelová Martina, 11. 10. 1974, ro. Jindřich-Blanka
Nývltová Jana, 3. 4. 1975 v Jilemnici, rod. Vladimír-Olga
Telec Milan, nar. 15. 4. 1975 v Jilemnici, rod. Václav-Maruna
Trakalová Hana, nar. 1. 9. 1975 v Jilemnici, rod. Vladimír-Alena
Tuláčková Šárka, 23. 5. 1975 v Jilemnici, rod. Vladimír-Blanka
Urbanec Jaroslav, 15. 12. 1974 v Jilemnici
Vlk Václav, v Jilemnici 14. 7. 1975, rod. Václav-Helena

Vítání občánků se konalo v budově ZDŠ, za účasti cca 70ti osob. Bylo to radostné uví-
tání tak velkého počtu nově narozených dětí a zároveň doklad toho, že naše zřízení po-
skytuje velkou péči matkám a dětem, aby do budoucna byly bez obav a mohly se
věnovat s plným zaujetím výchově svých dětí. Vítání zahájil předseda SPOZ s. Ram-
pas. Potom měli kulturní vložku žáci PO ZDŠ, za Český svaz žen promluvila s. Prajz-
lerová a předseda NV s. Hanč. Rodiče podepsali slavnostní slib, že dítě budou
vychovávat tak, aby bylo řádným občanem Čsl. Soc. republiky. Matky obdržely květiny,
děcka památkové album Na fotografie, památkový, graficky upravený list, deník. Celý
pořad doprovod repr. hudbou a fotografováni rodiče při podpisu slibu.
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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
Uzávěrka příštího čísla je 31. března 2017. 

Co se chystá?

Sobota 18. února 2017

SPORTOVNÍ BÁL
v KD ve Vítkovicích

Sobota 25. března 2017

PŘÍJEZD KRAKONOŠE
Skiareál ALDROV
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