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Vážení občané,
Po delší době jsme se rozhodli změnit design zpravodaje. Doufáme, že se Vám nová
podoba bude líbit.
Pokud se chcete podílet na tvorbě zpravodaje, rádi přivítáme Vaše připomínky a nové
náměty.

Milan Rychtr, starosta

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 20. července 2019 
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OZnámení ObecníhO úřadu
Sběr nebezPečných SložeK Komunálního odPadu
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v neděli 21. 4. 2019
• od 12. 15 hod. do 12. 20 hod. na parkovišti u kostela
• od 12. 25 hod. do 12. 30 hod. u Oú Vítkovice

Vážení občané, v letošním roce dochází ke změně systému sběru a svozu nebezpeč-
ných složek komunálních odpadů. Způsob převzetí nebezpečných odpadů bude kom-
plikovanější a časově náročnější. Z toho důvodu již nebude v předem stanovený termín
zajišťován společně sběr a svoz použitého elektrozařízení, případně sběr a svoz pneu-
matik. Budou se odebírat pouze nebezpečné složky komunálního odpadu, což není
odpad z podnikání! V místě převzetí bude od původce odpadů (občan) vyžadována
identifikace jednotlivých odpadů. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o odpad z do-
mácností, předpokládá se originální obal výrobce-prodejce, kde bude jasně odpad
identifikován podle originálního obalu. Výjimkou může být pouze motorový olej, který
lze dobře identifikovat. Bez takto jasně označeného nebude odpad převzat. 

Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů:
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•   Obaly obsahující zbytky nebezpeč-
ných látek, vč. Olejových filtrů

•   Oleje a tuky
•   Absorpční činidla (znečištěný textilní

materiál)
•   Barvy, lepidla a pryskyřice

•   Rozpouštědla
•   Kyseliny
•   Zásady (hydroxid)
•   Nepoužitá léčiva (léky)
•   Pesticidy (hnojiva)
•   Akumulátory, baterie, články a zářivky

POZOR!  Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množ-
ství odpovídající provozu běžné domácnosti. 
Občané Vítkovic mohou elektrozařízení předat po dohodě hasičům ve
Vítkovicích nebo odvézt do sběrného dvora v Jilemnici. 

Kontejnery
V období od pátku 3. 5. 2019 do neděle 5. 5. 2019 budou u OÚ přistaveny kontej-
nery na velkoobjemový domovní odpad a šrot. 

PřiPomenutí
Upozorňujeme na splatnost poplatku za odpady na rok 2019. Sazba poplatku:
450 Kč/osoba. Platbu můžete provést hotově na OÚ Vítkovice nebo zaslat na účet
č. 2625581/0100, VS číslo popisné +1340, u domů s více byty uvádějte číslo bytu dle
KN, případně do poznámky uveďte Vaše příjmení. 
Podrobné informace najdete na našich webových stránkách www.vitkovicevkrk.cz
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Prodejní doba v obchŮdKu u ŠKoly telefon: 481 582 778

OD 1. 4. 2019 DO 15. 6. 2019                                    LETNí SEZONA OD 17. 6. 2019
       pondělí–pátek              7–16                                        pondělí–sobota            7–17
                        sobota              7–12                                                           neděle            7–12
                        neděle         zavřeno
Výše uvedená otvírací doba může být prodloužena z důvodu prodeje točené zmrz-
liny. Aktuální informace můžete sledovat na stránkách obce www.vitkovicevkrk.cz

SPOlečenSká RubRIka
významná životní jubilea
V měsíci lednu 2019 oslavila své životní jubileum paní Marie Barcuchová a paní
Jana Mánková, v měsíci únoru paní Hana Hejlová a v měsíci březnu paní Jarmila
Malá a pan Josef Richtr. 

Úmrtí
V měsíci lednu nás opustil pan Josef Salač a v měsíci březnu pan Jiří Nechanický.
Pozůstalým rodinám projevujeme upřímnou soustrast. 

Zápis ze sedmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice 
konané dne 19. prosince 2018
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 1) Schválit rozpočet obce Vítkovice na
rok 2019. Příjmy jsou navrženy ve
výši 16 373 795,41 Kč a výdaje ve
výši 12 847 508,51 Kč. Financování
činí 3 526 287,89 Kč. 

       Pro 9, proti o. zdržel se hlasování 0
      Usnesení: OZ schvaluje rozpočet

obce Vítkovice na rok 2019, rozpo-
čet je přebytkový, viz. příloha. 

 2) Schválit rozpočtové opatření č. 6, viz
příloha. 

       Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
      Usnesení: OZ schvaluje rozpočtové

opatření č. 6, viz příloha. 

 3) Schválit plán inventur na rok 2018,
viz příloha. 

       Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
      Usnesení: OZ schvaluje plán inven-

tur na rok 2018, viz příloha. 

 4) Schválit žádost o navýšení neinvestič-
ního příspěvku Krkonošské ZŠ a MŠ
Vítkovice, příspěvkové organizace. 

       Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
      Usnesení: OZ schvaluje žádost o na-

výšení neinvestičního příspěvku
Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice, pří-
spěvkové organizace o 215 000 Kč
na celkovou roční částku
1 415 000 Kč. 

 5) Schválit střednědobý výhled roz-
počtu Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice,
příspěvkové organizace na roky
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2020–2021, viz příloha. 
       Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
      Usnesení: OZ schvaluje střednědobý

výhled rozpočtu Krkonošské ZŠ a
MŠ Vítkovice, příspěvkové organi-
zace na roky 2020–2021. 

 6) Schválit úpravu cen vodného a stoč-
ného pro rok 2019. 

       Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
      Usnesení: OZ schvaluje úpravu cen

vodného a stočného pro rok 2019:
vodné 28,70 Kč/m3 + DPH a stočné
24,79 Kč/m3 + DPH. 

 7) Schválit vyplácení měsíčních odměn
neuvolněným členům zastupitelstva. 

       Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
      Usnesení: OZ schvaluje vyplácení

měsíčních odměn neuvolněným
členům zastupitelstva: místosta-
rosta 3 000 Kč, člen zastupitelstva,
který je zároveň předsedou výboru
900 Kč, člen zastupitelstva, který je
zároveň člen výboru 600 Kč, člen
zastupitelstva bez dalších funkcí
300 Kč. Odměna bude poskyto-
vána od 1. 1. 2019. V případě ná-
stupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva obcí
bude odměna poskytována ode
dne složení slibu. V případě bu-
doucích změn v obsazení jednotli-
vých funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do
příslušné funkce. 

 8) Schválit prodej a předloženou
smlouvu k prodeji speciálního po-
žárního vozidla TATRA 148. 

       Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
      Usnesení: OZ schvaluje prodej

a předloženou smlouvu k prodeji

speciálního požárního vozidla
TATRA 148 CAS z důvodu nevyuži-
telnosti za cenu 79 000 Kč panu
Petru Štěrbovi, viz příloha

 9) Schválit dohodu o provedení práce
panu Jindřichu Volejníkovi. 

       Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1
(Volejník)

      Usnesení: OZ schvaluje dohodu
o provedení práce panu Jindřichu
Volejníkovi na dobu od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2019, odměna ve výši
2 450 Kč/měs., viz příloha. 

10) Schválit podání žádostí o podporu
ze SFŽP na obnovu místní infra-
struktury (oprava komunikací) –
etapa I., II., III., viz příloha. 

       Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
      Usnesení: OZ schvaluje podání žá-

dostí o podporu ze SFŽP na ob-
novu místní infrastruktury (oprava
komunikací) – etapa I., II., III., viz
příloha. 

11) Schválit záměr prodeje pozemku p.
č. 3034 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších

       Pro 0, proti 9, zdržel se hlasování 0
      Usnesení: OZ neschvaluje záměr

prodeje pozemku p. č. 3034 v k. ú.
Vítkovice v Krkonoších. 

12) Schválit žádost p. Štěpánkové Marie
o prodloužení pronájmu Hospůdky
v Údolíčku na další rok

       Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
      Usnesení: OZ schvaluje žádost p.

Štěpánkové 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
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energie bude hrazena měsíčními
zálohami ve výši 2000 Kč a bude
vyúčtována podle ročního vyúčto-
vání dodavatele. Vodné a stočné
bude placeno paušálně částkou
3 000 Kč/rok + DPH. 

13) Schválit žádost o zavedení obecní
přípojky vody a kanalizace pro čp.
39, 42, 43 a 37

       Pro 0, proti 9, zdržel se hlasování 0
      Usnesení: OZ neschvaluje žádost

o zavedení obecní přípojky vody
a kanalizace pro čp. 39, 42, 43 a 37

14) Schválit ceník jízdného a jízdní řád
ve skiareálu Aldrov na zimní sezónu
2018/2019

       Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
      Usnesení: OZ schvaluje ceník jízd-

ného a jízdní řád ve skiareálu Al-
drov na zimní sezónu 2018/2019,
viz příloha

Proběhla diskuse ohledně vybírání po-
platku za parkování na parkovišti na
Horních Mísečkách. OZ vyjadřuje ne-
spokojenost s výší parkovného a ukládá
panu starostovi, aby toto stanovisko pí-
semně sdělil řediteli firmy Melida a. s. 
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 1) Schválit rozpočtové opatření č. 1. 
       Pro 7, proti 1 (Navrátilová), zdržel se

hlasování 1 (Hniková)
      Usnesení: OZ schvaluje rozpočtové

opatření č. 1. viz příloha. Navýšení
příjmů o 1 575 000 Kč, výdajů
o 1 030 000 Kč, financování
o 545 000 Kč.                                       
Rozpočet po změně č. 1:                  
Příjmy                    17 948 795,41 Kč

      Výdaje                       13 877 508,52 Kč
      Financování               4 071 286,89 Kč
      Rozpočet je přebytkový. 

 2) Schválit kompetenci starosty obce
k provádění jednotlivých rozpočto-
vých opatření 

       Pro 8, proti 1 (Navrátilová), zdržel se
hlasování 0

      Usnesení: OZ schvaluje v souladu s §
102 odst. 2 písm a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů kompetenci

starosty obce k provádění jednotli-
vých rozpočtových opatření, viz
příloha. 

 3) Vzít na vědomí informace o záměru
Jilemnicka – svazku obcí 

       Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
      Usnesení: OZ bere na vědomí infor-

mace o záměru Jilemnicka – svazku
obcí zajišťovat společně pro
všechny členské obce sběr, pře-
pravu, využívání a odstraňování od-
padu prostřednictvím společnosti
EKO Jilemnicko s. r. o. ve 100 %
vlastnictví Jilemnicka – svazku obcí. 

 4) Schválit záměr zajištění sběru, pře-
pravy, využívání a odstraňování od-
padu v obci Vítkovice
prostřednictvím společnosti EKO Ji-
lemnicko s. r. o

       Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
      Usnesení: OZ schvaluje záměr zajiš-

Zápis z první schůze zastupitelstva Obce Vítkovice 
konané dne 20. února 2019
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tění sběru, přepravy, využívání
a odstraňování odpadu v obci Vít-
kovice prostřednictvím společ-
nosti EKO Jilemnicko s. r. o. ve
100 % vlastnictví Jilemnicka –
svazku obcí nejdříve od roku 2021

 5) Schválit uzavření smlouvy o smlou -
vě budoucí s EKO Jilemnicko s. r. o. 

       Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
      Usnesení: OZ schvaluje uzavření

smlouvy o smlouvě budoucí s EKO
Jilemnicko s. r. o., která se týká bu-
doucího závazku uzavřít s firmou
EKO Jilemnicko s. r. o. smlouvu
o sběru, přepravě, využívání a od-
straňování odpadu, viz. příloha

 6) Schválit žádost SDH Vítkovice o po-
skytnutí finančního daru na dětský
maškarní karneval, návrh 5 000 Kč

       Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1
(Vancl)

      Usnesení: OZ schvaluje žádost SDH
Vítkovice o poskytnutí finančního
daru ve výši 5 000 Kč na dětský
maškarní karneval, který se bude
konat 9. 3. 2019

 7) Schválit podání žádosti o dotaci na
pořízení štěpkovače. 

       Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
      Usnesení: OZ schvaluje podání žá-

dosti o dotaci z dotačního pro-
gramu z rozpočtu Libereckého
kraje ve výši 120 000 Kč na poří-
zení štěpkovače. 

 8) Schválit navýšení finančního daru
důchodcům (jubilea a vánoční pou-
kazy) z 500 Kč na 1 000 Kč. 

       Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
      Usnesení: OZ schvaluje navýšení fi-

nančního daru důchodcům (jubi-
lea a vánoční poukazy) z 500 Kč na
1 000 Kč. 

Diskuse:
Paní Hniková požaduje :
1) aby kontrolní výbor prověřil kupní

a prodejní smlouvy s EUROSPEKTREM
GROUP a s panem Josefem Rychtrem. 

2) posílat podklady do zastupitelstva
v termínu 7 dní před konáním OZ

3) do příštího zastupitelstva zpracovat
hospodaření Obchůdku u školy
a pošty Partner

4) přezkoumat provozní dobu pošty
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Zápis z druhé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice 
konané dne 20. března 2019

 1) Schválit nabídku projekčních a inže-
nýrských prací na akci „ Stavba
Obecního domu pro obec Vítkovice
v Krkonoších“, viz příloha                    
– průzkumy a projekt pro stavební

povolení
       Pro 6, proti 2 (Navrátilová, Hniková),

zdržel se hlasování 0
      Usnesení: OZ schvaluje nabídku pro-

jekčních a inženýrských prací na
akci „ Stavba Obecního domu pro
obec Vítkovice v Krkonoších“ –
průzkum a projekt pro stavení po-
volení, viz příloha

      – projekt pro provedení stavby
       Pro 6, proti 2 (Navrátilová, Hniková),

zdržel se hlasování 0
      Usnesení: OZ schvaluje nabídku pro-
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jekčních a inženýrských prací na
akci „Stavba Obecního domu pro
obec Vítkovice v Krkonoších“ –
projekt pro provedení stavby, viz
příloha

 2) Schválit inventarizaci Krkonošské ZŠ
a MŠ Vítkovice za rok 2018, viz. Pří-
loha

       Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0
      Usnesení: OZ schvaluje inventarizaci

Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice, pří-
spěvková organizace za rok 2018,
celkem majetek k 31. 12. 2018 činí
246 969 Kč, viz. příloha

 3) Schválit žádost Autoklubu Krakonoš
Jilemnice o finanční příspěvek od
Služeb Vítkovice s. r. o., návrh
5 000 Kč. 

       Pro 7, proti 1 (Navrátilová), zdržel se
hlasování 0

      Usnesení: OZ schvaluje žádost Auto-
klubu Krakonoš Jilemnice o fi-
nanční příspěvek od Služeb
Vítkovice s. r. o. ve výši 5 000 Kč

 4) Schválit jmenování hodnotící ko-
mise pro výběrové řízení na akci
„Obnova místní infrastruktury –
etapa I., II. a III. “ a pověření pana sta-

rosty sepsáním smlouvy s vítězem
výběrového řízení. 

       Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 2
(Navrátilová, Hniková)

      Usnesení: OZ schvaluje jmenování
hodnotící komise pro výběrové ří-
zení na akci „Obnova místní infra-
struktury – etapa I., II. a III. “ Ve
složení: Ing. Hana Uhlířová, Milan
Rychtr, Tomáš John (náhradník Vo-
lejník Jindřich) a pověření pana
starosty sepsáním smlouvy s vítě-
zem výběrového řízení. 

Diskuse:
Paní Hniková – nabídka projekčních
a inženýrských prací na Obecní dům
byla rozdělena na 2 samostatné oddíly,
měly by být předloženy minimálně 2
projekty ke schválení. 
Ing. Machová – dotaz na účetní – na od-
pisování majetku ZŠ a MŠ. 
Paní Hniková – bod č. 4 nebyl poslán
v podkladech. 
Paní Navrátilová a paní Hniková – OZ od-
souhlasilo na zasedání dne11. 10. 2017
prodej pozemku p. Rychtrovi J. a p. Win-
tersteinovi, ale kupní smlouva byla vysta-
vena na manžele Rychtrovi, což je
v rozporu s usnesením zastupitelstva. 
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Vážení spoluobčané Jilemnicka,
kompostovací sezóna 2018 je za námi
a pomalu se budeme připravovat na tu
nadcházející. 
Oproti předešlému roku se množství
zpracovaného bioodpadu za celý mikro-

region celkově snížilo. Hlavní příčinou je
především suchý rok, kvůli kterému se
vyprodukovalo méně hmoty ke kompos-
tování – tráva, seno… Náklady na kom-
postování i přes to mírně stouply.
Promítla se do toho vyšší cena za po-

KOMPOSTOVÁNÍ NA JILEMNICKU
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honné hmoty, zpracování části hmoty
z předcházejícího roku (kvůli dlouho-
dobé nemoci obsluhy), a stále se zvyšu-
jící náklady na opravu techniky. Veškerá
vytříděná hmota je sbírána a svážena
společnou technikou a dále je zpracová-
vána na šesti kompostárnách, které jsou
rozmístěny po mikroregionu. Jedná
o obce Bukovina u Čisté, Vítkovice v Kr-
konoších, Roztoky u Jilemnice, Horní
Branná, Jilemnice a Rokytnice nad Jize-
rou. 
Jako každý rok si dovolíme zmínit, co vše
lze do zelených kontejnerů odkládat.
Jedná se pouze o biologicky rozložitelný
odpad – listí, seno, trávu, plevelné rost-
liny, zbytky rostlin a dřevo (pouze do prů-
měru 5 cm a délky 2 m). Do nádob
prosím neodkládejte zbytky jídel, kosti,
maso, kůže, uhynulá zvířata, hnůj, jedlé
oleje, kořeny, pařezy, kamení, znečištěné

piliny, plasty, sklo, kov a další biologicky
nerozložitelné odpady. 
Prosíme Vás o skutečně pečlivé třídění
bioodpadu do hnědých popelnic i zele-
ných kontejnerů. Složky, které nepatří do
bioodpadu, způsobují každoročně po-
škození techniky, která bioodpad zpraco-
vává. Náklady na opravu techniky
způsobené špatným tříděním se ne-
ustále zvyšují a přesahují již stotisíc
korun! Kompost si stále drží certifikaci,
kterou získal již v roce 2015, a tak může
každý občan Jilemnicka – svazku obcí
tento produkt od zpracovatele získat
zdarma. Stačí pouze kontaktovat obecní
či městský úřad příslušné kompostárny
a domluvit se na odběru hotového kom-
postu. 

Za Jilemnicko – svazek obcí
Ing. Štěpánka Machová

Kompostování ve vítkovicích
v roce 2019
U nás v obci budou rozmístěny po 15. dubnu stejně jako každým rokem 3 velkoob-
jemové kontejnery a to: u bytovek, u kostela a na cestě k Roudnici (u č. p. 9). Do
těchto kontejnerů odkládejte pouze biologicky rozložitelný odpad – trávu, listí, seno,
plevelné rostliny, zbytky rostlin a dřevo (pouze do průměru 5 cm a délky 2 m). Do
nádob rozhodně nepatří zbytky jídel, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, hnůj, exkre-
menty masožravých zvířat, jedlé oleje, kořeny, pařezy, kamení, znečištěné piliny,
plasty, sklo, kov a další biologicky nerozložitelné odpady. 
Žádáme občany, aby trávu nesypali na pastviny a na louky, ale odvezli do kontejnerů. 
Svoz hnědých popelnic na bioodpad bude jednou za čtrnáct dní, a to každé sudé
pondělí, první svoz se uskuteční 29. 4. 2019 (další 13. 5., 27. 5. atd. )
Děkujeme za dodržování pravidel kompostování. 

Milan Rychtr, starosta
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Zprávičky ze školky

10

Nový rok jsme otevřeli lyžařskou školič-
kou na Aldrově u pana Potůčka jako mi-
nulý rok. Původně to měl být celý týden,
ale nakonec z toho byly čtyři dny, pro-
tože leden v tento čas byl sychravý
a větrný a nešel i proud. Děti se zase krů-
ček po krůčku dostávali k technice sjez-
dového lyžování. 
Poslední den jsme spolu s rodiči drželi
palce a fandili těm našim statečným ly-
žařkám a lyžařům, kteří zažili na vlastní
kůži závod se vším všudy. 
Pro mě zvítězili všichni, protože zjistili, že
když je bude stále provázet trpělivost,
odvaha a odhodlání, nastane radost, že
se můžou naučit dalším novým věcem. 
Letošní zima byla bohatá na sníh, takže
jsme postavili spoustu sněhuláků, do-
mečků, zvířátek ze sněhu, vytvořili
mnoho klouzaček a ještě jsme k tomu
stihli chodit do krmelce přikrmovat zví-
řátka chlebem, kukuřicí, mrkví, jablíčky,
zrním, žaludy a kaštany. 
Tuto zimu jsme se bohužel nemohli sta-

rat o ježka ve školce, jelikož na podzim
donesli lidé do záchranné stanice ve
Vrchlabí málo ježků. Tak uvidíme, jak to
bude příští zimu. 
Popeleční středou končí období maso-
pustu, my ho tradičně zakončujeme kar-
nevalem. Školku jsme si ozdobili
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velikánským klaunem, děti si také vytvo-
řily své klauny, nafoukli jsme balónky
a mohli jsme začít. 
Letos jsme měli ve školce Ledovou krá-
lovnu, Zvonilku, andílka, výpravčího, vel-
bloudici, kuchaře, dráčka, berušku, vílu
a dokonce i vosa zavítala. 
To dopoledne se hodně tančilo, zpívalo,
hráli jsme hry třeba „Židličkovou“, kdy se
postupně ubírají židličky, ale nikdo nešel
z kola ven, naopak ho ostatní zvali na
svůj klín. 

VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ                                                                                                                 1 I 2019

11

Jaro nám pomalu ťuká na dveře a my už
zase začínáme jezdit na plavání, čeká na
nás dohromady deset návštěv v jilemnic-
kém bazénu. Těší mě děti doprovázet
a pozorovat je, jak postupně překonávají
své obavy z vody a na konci celého kurzu
ti starší zvládnou techniku plavání, těm
mladším už nevadí voda v obličeji a bez
obav se sklouznou po skluzavce i do vel-
kého bazénu. 
Čeká nás období Velikonoc, chystáme se
vytvořit Morenu a pak ji za doprovodu ří-
kanek, písniček a řehtaček vhodíme na
konci vesnice do Jizerky, aby tím jaro
mohlo přijít do vsi a zase se vše zazele-
nalo. 

Zápis do mateřské školky se bude konat 15. 5. 2019 od 14.00 do 15.30. 
Potřebné dokumenty si vyzvedněte předem v mateřské školce. 

Přeji nám všem voňavé a radostné jaro. 
Dana Pištorová
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Zprávičky ze školy
Zima je již definitivně za námi, jen s námi ještě tak trochu laškuje. My ale již můžeme
zavzpomínat na lyžovačku na vítkovických tratích, na bobování a také na běžecké
závody malotřídních škol na Benecku „O pohár benecké školy. “ Můžeme se ale také
těšit na jedno z nejkrásnějších období v roce, na jaro, kdy se nám příroda pěkně za-
zelená, na Velikonoce, koledovačku, pletení pomlázek, barvení krasliček. Určitě bude
hodně aktivit, které nám umožní teplé a slunečné počasí. Všechny děti se samo-
zřejmě těší na léto, protože budou letní prázdniny. Do prázdnin je ale ještě daleko
a my máme hodně práce, která nás čeká. V dubnu se zúčastníme jarního cyklu „Malý
cyklista“. Zde si děti zopakují vědomosti, které získaly v podzimním kurzu, předvedou
praktické  dovednosti – jízdu na kole a ti šikovní získají průkaz „Malý cyklista“. Těšíme
se na výlety, které podnikneme do blízkého okolí. Také musíme sledovat ptactvo,
které se vrací z teplých krajin. Musíme vysledovat návrat rorýsů, protože jsme „Rorýsí
školou“ a výsledky našeho pozorování nahlásit ornitologické stanici v Praze. 

Zuzana Hartmanová

My A LIdOVÁ PÍSEň
Jak jsme již psali v minulém zpravodaji, celým rokem nás doprovází lidová píseň. Po Vá-
nocích jsme se zaměřili na písně, ve kterých se zpívá o určitých městech, hradech a zá-
mcích. To proto, abychom je mohli nové znalosti využít i při výuce vlastivědy. Názvy písní
přiřazujeme na správná místa do slepé mapy. Každý kraj má svoji barvu. 
Pro představu uvádíme několik příkladů:
Ten chlumecký zámek; Náchodský zámeček; Tovačov, Tovačov; Boleslav, Boleslav; Kdyby
byl Bavorov; Od Tábora až k nám; Žádnyj neví, co sou Domažlice; K Budějicům cesta; Na
Bílé Hoře apod. 
Věříme, že si je doma s dětmi rádi zazpíváte. Hana Řehořková
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Zápis do krkonošské základní školy Vítkovice
Dne 19. 3. 2019 se konala v Krkonošské ZŠ Vítkovice přednáška a beseda s paní Mgr.
Lenkou Markovou. Téma přednášky: Školní zralost a připravenost na školní docházku.
Besedy se zúčastnili rodiče předškolních dětí a ped. zaměstnanci ZŠ a MŠ. Rodiče se
zde dozvěděli spoustu zajímavých informací ohledně školní zralosti dětí. 
17. 4. 2019 proběhne v budově MŠ vyšetření školní zralosti dětí, u kterých rodiče žá-
dají odklad školní docházky. Vyšetření provede Mgr. Lenka Marková. Rodiče tak získají
mnoho informací a sami tak mohou rozhodnout zda je vhodné právě pro jejich dítě
žádat o odklad školní docházky. 
zápis do Krkonošské základní školy vítkovice se bude konat
v úterý 23. 4. 2019 od 13. 00 do 16. 00 hodin

co nabízí a chystá naše škola na školní rok 2019–2020. 
Od prvního ročníku vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu, který pre-
feruje určitá specifika naší školy. Náš vzdělávací program, se jmenuje –
       ŠvP – zv   horSKá ŠKola – Každý má Svou Šanci. 

co vše nabízí naše škola dětem?
•   Výtvarné vyžití v keramickém kroužku. 
•   Výuka anglického, německého a ruského jazyka. 
•   Sportovní aktivity – lyžování. 
•   Individuální přístup ke každému dítěti. 
•   Děti všech ročníků mohou navštěvovat školní družinu do 15:30. hod. Zde se

každý den dětem nabízí bohatá činnost:  turistika, výlety, lyžování, bobování, vý-
tvarné vyžití, odpočinek a relaxace. 

Snažíme se dětem vyjít maximálně vstříc, respektujeme individuální vývoj a tempo
každého dítěte. Protože jsme škola s malým počtem žáků, můžeme  zabezpečit kva-
litní výuku dětem se spec. vzdělávacími potřebami i dětem mimořádně  nadaným.
Vzhledem ke stále obecně se zvyšující  agresivitě dětí, jsme v našem malém kolektivu
schopni tyto projevy včas zaregistrovat a spolu se zákonnými zástupci řešit. 
Pokud budou mít rodiče a děti zájem, tak v tomto školním roce nabízíme rozšířenou
výuku jazyků – kromě anglického jazyka také jazyk německý a ruský. 
Pořádáme další mimořádné akce – Den dětí, Čarodějnice, výlety za krásami Krkonoš
a blízkého okolí, spaní ve škole, sportovní akce, návštěvy filmových a divadelních
představení. Ve 3. a 4. ročníku probíhá plavecký výcvik v bazénu v Jilemnici a cyklis-
tický kurz Malý cyklista. 
To byl jen malý pohled do té naší horské školičky. Jsme ochotni vyslyšet vaše přání
a těšíme se na zajímavé nápady, kterým, pokud to bude možné, rádi vyhovíme. 
Všichni se na naše prvňáčky těšíme!

Potřebné tiskopisy pro zápis si vyzvedněte v MŠ nebo ZŠ. 

VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ                                                                                                                 1 I 2019
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31. 3. 2019 – U nás ukon-
čili sezonní vzdělávání
Štěpán a Barunka Tabul-
kovi. Štěpán vyhrál letos
oba cupy-Leki cup
i Head cup, Barča se
umístila celkově kolem
5. místa. Blahopřejeme
za vynikající sportovní
výsledky a přejeme ať se
Štěpánovi a Barunce
dále daří ve sportu i ve
škole. 

Zápis do mateřské školy Vítkovice
Zápis dětí do Mateřské školy Vítkovice proběhne dne 15. 5. 2019 od 13. 00 do 15. 30.
Potřebné tiskopisy k zápisu si vyzvedněte v MŠ. 
I na naše malé „špunty“ se moc těšíme!

Povinné předškolní vzdělávání
Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020 se týká děti, které dosáhly
do 31. 8. 2019 věku 5 let (§34 odst. 1). 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalen-
dářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Pokud bude
plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem je povinen oznámit tuto sku-
tečnost řediteli spádové oblasti. 
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech
4 souvislé hodiny denně. V naší mateřské škole je rozsah povinného předškolního vzdě-
lávání stanoven na dobu od 8. 00 do 12. 00 hodin. 
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období škol-
ních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. 
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Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději
první den jeho nepřítomnosti, písemně na omluvný list, telefonicky nebo osobně. 
Ředitelka školy je oprávněna vyzvat zákonné zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdě-
lávání povinné, k doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. 
Učitelka eviduje docházku, v případě neomluvené nebo zvýšené absence informuje ře-
ditelku školy, která informace vyhodnocuje a v případě neomluvené nepřítomnosti si
ověřuje důvody. Neomluvenou absenci ředitelka řeší pohovorem se zákonným zástup-
cem dítěte, na který je pozván doporučeným dopisem. Při pokračující absenci ředitelka
školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany
dětí (§ 34a odst. 4)

Individuální vzdělávání
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individu-
álním vzděláváním, je povinen tuto skutečnost oznámit ředitelce spádové mateřské školy.
Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým
začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4)

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

       1. Jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince
místo pobytu dítěte. 

       2. Uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno. 

       3. Důvody pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4)
Ředitelka ZŠ a MŠ předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má
být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3). Tyto oblasti vycházejí ze školního vzdělávacího
programu mateřské školy.                  
Ředitelka MŠ (vedoucí učitelka MŠ) dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

       4. Způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole)

       5. Termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit v období
od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku). 
Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§34 odst. 3). 
Ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil
účast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu. (§34 odst. 4).
Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte. 

Zuzana Hartmanová, ředitelka školy
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SPORTOVní klub
hRabĚTe Jana haRRacha
Dne 23. 3. 2019 se konal na Aldrově opět
tradiční příjezd Krakonoše.  Počasí se ten-
tokrát opravdu vydařilo, sluníčko svítilo
po celý den a návštěvníci si tak mohli užít
krásný závěr sezóny. Nechybělo ani do-
statečné množství sněhu, což všichni ly-
žaři jistě ocenili. Návštěvníci, kteří nelenili
a připravili si doma karnevalové masky,
měli možnost si zalyžovat po celý den
zcela zdarma, čehož využilo více než 100
lyžařů. Někteří své  masky měli obzvlášť
povedené a jejich snaha byla patřičně
oceněna na stupních vítězů. Hodnotili se
samozřejmě i další disciplíny jako byl
„Hod kohátem“, „Jízda na čemkoliv“
a„Krasojízda“. 
Tak jako každým rokem samozřejmě ne-
chybělo  připravené jezírko, které na ly-
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žích opět sjíždělo poměrně dost odvážlivců, ochotných se pro pobavení ostatních
dobrovolně vykoupat a užít si tak úžasnou atmosféru, kterou jim za odměnu přihlí-
žející diváci připravili. 
„Sněhový bar“ byl i letos patřičně zásobený a opět po celý den čelil obrovskému ná-
poru návštěvníků. Pro letošní ročník musela být výrazně navýšena "směs" pro pečení
domácích „sejkor“, jelikož jsou pro svou oblibu, vždy vyprodané ještě před ukonče-
ním celé akce. Rádi bychom tedy touto cestou poděkovali všem, jež strávili při jejich

pečení celý prosluněný den nad rozpále-
nou plotnou a část noci se škrabkou
v ruce. Samozřejmě nemůžeme také
opomenout poděkovat i všem ostatním
dobrovolníkům, kteří se na letošním „Pří-
jezdu Krakonoše“ podíleli. Někteří nad-
šení pomocníci dokonce nepatřili ani
mezi členy Jiskry, což je třeba zvlášť oce-
nit. 
V tuto chvíli se tedy můžeme těšit, že se
opět společně sejdeme na Aldrově, při
dalších ročnících této oblíbené akce. 

St. Morkesová
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Cvičení – gymnastika pro děti

18

Scházíme se od loňského října každou
středu od 16 do 17 hodin v kulturním domě
ve Vítkovicích. 
Vše začalo na základě přání místních ma-
minek, které nás oslovily, a tak jsme si řekly,
proč to nezkusit. Cvičení se účastní kolem
13 děvčat a 2 chlapci. Děti jsou rozdělené
na dvě skupiny – mladší od 4 let a starší od
9 let. Děvčata už zvládají některé akroba-
tické prvky, např. kotoul vpřed, kotoul vzad,
stojku, hvězdu, různé skoky, obraty, starší
dívky umí pomalý přemet vpřed a vzad. 
Cvičíme též na lavičce, malé kladině
a hrazdě. Sportovní gymnastika má čtyři
disciplíny – čtyřboj – kladina, prostná,
hrazda a přeskok. 
Jsem ráda, že děvčata cvičení baví a vždy
se těší, co nového se naučí. Snažíme se

předávat zkušenosti a vše co jsme se na-
učily za ty roky, co se sportovní gymnastice
věnujeme. Já trénuji v oddíle Spartak
Vrchlabí již šest let a mám trenérský kurs III.
třídy. Dcera Anička (11ti letá) v tomto od-
díle cvičí stejně dlouho. Za tu dobu se
zúčastnila mnoha závodů, se svojí trenér-
kou již dvakrát mistrovství republiky
a v roce 2018 se stala přebornicí Královo-
hradeckého kraje C. 
Sportovní gymnastika je náročný sport,
proto se věnujeme také posilování a celko-
vému zpevnění těla. Na podzim se chceme
zúčastnit prvních lehčích závodů a věřím,
že to bude pro děvčata
Velká sportovní zkušenost. 

Luba a Anička Hartigovy
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Sdh VíTkOVIce dĚkuJe
za sponzorské dary
na dětský maškarní karneval
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AGROTRANS 
Altán Aldrov
Aroma restaurant – Josef Rychtr
Horská bouda Aldrov
Hospoda u Telců – Jan Telec
Hotel Idol
Hotel Skála
Chata Berta manželé Hesounovi
Chata Fernetka
Chata Hadovka
Chata Hubertka a skiareál Janova

Hora
Chata Jasná
Chata Mísečky
Chata Nedbalka
Chata Rolba 
Chata u Kostela
Ing Milan Prokopec
Ing. Jan Šír Rezek
Ing. Karel a Helena Vávrovi
K2 – Freestylearea 
Knihkupectví u Malých – Jilemnice
Kolektiv lanové dráhy Aldrov
Krása Zdeněk – Horský pension Svatý

Hubert
KRNAP – Polesí Rezek - Vítkovice
Lyžařská škola Snowy
Milan Telec – Pizzerie u Kouzelníka

Obecní úřad Vítkovice
Obsluha parkoviště H. Mísečky             

– p. Miloš Janouch a p. Jiří Bělonohý 
p. František Kruml
p. František Pekárek
p. Hanka Švecová a p. Jiří Bělonohý
p. Mareček
p. Miroslav Vávra
p. Míša Erlebachová
p. Pavel a Zdena Tůmovi
p. Pavel Lojín
p. Václav Zachař
p. Vladimír Lukeš
p. Zdeněk Trýzna
Pension Horské zátiší
Penzion Medvědín – Milan Janíček
Penzion Note – Křovinovi
Penzion u Křížku – Peterkovi
Roman Mládek- Bufet
RTR-Service spol. s. r. o. Horní Mísečky
SKI areal Novákova Louka – p. Tabulka
SKI areál Vurmovka
SKI půjčovna Klemš
Skiareál Špindlerův Mlýn–Horní Mí-

sečky
Sokol Nová Paka
Škola Mistrů – p. Potůček Vilém
VčVak Hrabačov
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ZVýšení beZPečnOSTI POdél SIlnIce II/286 VíTkOVIce
V kRkOnOších (Chodník podél silnice II/286 v Dolních Vítkovicích)
•    chodník od obecního úřadu po autobusovou zastávku za školou
•    drobné dopravní omezení provozu na silnici II. třídy (omezení rychlosti, práce na

kraji silnice)
•    termín: konec května–září 2018
•    tento projekt je financovaný z prostředků iroP 11703, identifikační číslo:

117d03o000279, eiS cz,06. 4. 59/0. 0/0. 0/16_038/0007611. 

•    V květnu letošního roku byly zahájeny stavební práce na nejrozsáhlejší akci, kterou
Obec Vítkovice v letošním roce realizovala. Zakázku získala v soutěži stavební firma
T4 Building s. r. o. se sídlem v Kolíně za celkovou cenu 7 012 204 Kč včetně DPH. 

•    Takto finančně náročnou akci by si naše obec nemohla dovolit bez zásadního pří-
spěvku, který jsme získali u Evropského fondu regionálního rozvoje, zprostředko-
vaného ve fázi žádosti přes MAS Jilemnicko, v celkové výši 95% realizační ceny. 

•    Stavba obsahovala 3 stavební objekty: SO101 Chodník, SO201 Ocelové lávky
a opěrné gabionové stěny a SO301 Odvodnění. Stavba byla realizovaná podle od-
souhlasené projektové dokumentace,  dokončená a předaná mezi investorem
a zhotovitelem ve smluvním termínu k 28. 9. 2018. Rozhodnutím Odboru dopravy
v Jilemnici ze dne 11. 10. 2018 byla uvedena do předčasného užívání. 

•    K 15. 10. 2018 bylo obcí provedeno vyúčtování dotace. Tímto krokem, kdy stavba
byla řádně dokončena i vyúčtována, splnila Obec Vítkovice všechny podmínky
stanovené poskytovatelem dotace. Po potvrzení geometrických plánů Katastrem
nemovitostí bude dokončena kolaudace a po provedení kontroly vyúčtování do-
tace bude zakázka stavby „Zvýšení bezpečnosti podél silnice II/286 ve Vítkovicích"
uzavřena. 
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Obec Vítkovice

Obnova fasády kostela sv. Petra a Pavla ve Vítkovicích se
uskute nila s finan ní podporou esko–n meckého fondu
budoucnosti.

Die Renovierung dieses Objektes wurde mit finanzieller
Unterstützung des Deutsch Tschechischen Zukunftsfonds
durchgeführt.
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ČISTOTA 
VODY

KVALITA 
OVZDUŠÍ

ZPRACOVÁNÍ 
ODPADU

OCHRANA 
PŘÍRODY

ENERGETICKÉ 
ÚSPORY
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cO Se chySTá?

Pálení čaROdĚJnIc
úterý 30. dubna 2019

Pořádá Sdh Vítkovice na hřišti u kostela

dĚTSký den
a VíTkOVIcká POuŤ

29. 6.–30. 6. 2019
Pořádá Sk Jana harracha Vítkovice

na hřišti u školy

PROgRamy akcí budOu uPřeSnĚny
na PlakáTech
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