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VítkoVický zpraVodaj 2/2020
periodický tisk územního samosprávného celku
Vyšlo dne: 18. září 2020
Vydavatel: obec Vítkovice v krkonoších                                                                                                     

Vítkovice 243, 512 38 Vítkovice v krkonoších                                                                      
iČ: 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. 11. 2020. 
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Oznámení ObecníhO úřadu
SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
svoz nebezpečného odpadu proběhne v neděli 27. 9. 2020

       od 10.40 hod. do 10.45 hod. na parkovišti u kostela
       od 10.55 hod. do 11.00 hod. u Obecního úřadu Vítkovice

sběr bude prováděn pojízdnou sběrnou, která bude přistavena dle časového rozpisu
na shora uvedených stanovištích. odpady budou přebírány kvalifikovanými pracov-
níky severočeských komunálních služeb. 

PřijÍMÁNy BUDOU NÁSLEDUjÍCÍ NEBEZPEČNé SLOŽKy KOMUNÁLNÍCH ODPADů:
      •    Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. Olejových filtrů
      •    Oleje a tuky
      •    Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
      •    Barvy, lepidla, pryskyřice
      •    Rozpouštědla
      •    Kyseliny
      •    Zásady (hydroxid)
      •    Nepoužívaná léčiva (léky)
      •    Pesticidy (hnojiva)
      •    Akumulátory, baterie, články a zářivky

pozor! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství od-
povídající provozu běžné domácnosti. 

NEBUDE PřijÍMÁNO NÁSLEDUjÍCÍ:
      •    Elektro (přijímají ho hasiči, můžete ponechat před starou (dřevěnou) hasičár-

nou v horních Vítkovicích, č. p. 359
      •    Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod. 
      •    Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

odpad, který bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po
jejím odjezdu nebude odvezen. 

VÝVOZ POPELNiC
od měsíce října přechází svoz komunálního odpadu na týdenní režim. poslední svoz
ve 14ti denním režimu proběhne 28. 9. 2020 a od 5. 10. 2020 bude svoz týdenní,
každé pondělí. 
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TAŠKy NA TřÍDĚNÝ ODPAD
Na obecním úřadu si mohou
občané zakoupit sadu 3 ks
tašek na tříděný odpad (papír,
sklo, plast). jednotlivé tašky
jsou opatřeny uchy pro po-
hodlný přenos ke kontejnerům
a suchými zipy, kterými je lze
spojit dohromady. tašky lze
snadno omýt, takže Vám doma
mohou pár let sloužit. 
Velikost tašky: 40 l
cena za sadu 3 ks tašek: 50 kč

STAVEBNÍ ČiNNOST V NAŠÍ OBCi
VÍTKOViCE, VURMOVKA – ROZŠÍřENÍ VODOVODU
obec Vítkovice zahajuje stavbu „Vítkovice, Vurmovka – rozšíření vodovodu“. stavbu
bude provádět spol. t4 building, s. r. o., která zvítězila ve výběrovém řízení. investiční
náklad stavby je cca 5, 5 mil. kč bez dph. 
stavba bude probíhat v letošním a příštím roce. Letos budou práce zahájeny v září
2020, ukončení v letošním roce předpokládáme max. 30. 11. 2020. pokud to klima-
tické podmínky dovolí, letos by měly být zrealizované všechny veřejné vodovodní
řady. jako první bude položený řad a v místní komunikaci na roudnici, následně se
budou provádět navazující větve b, c, d k objektům vzdálenějším od silnice. práce
v letošním roce si nevyžádají úplnou uzavírku silnice, v prováděných úsecích bude
doprava pouze omezena v jednom pruhu. Na jaře příštího roku bude provedený fi-
nální asfaltový povrch na silnici. 

OBCHůDEK U ŠKOLy
podzimní provozní doba od 1. 9. 2020

            Pondělí–Pátek              7–16
            Sobota                             7–12
            Neděle                        ZAVŘENO

ČEZ ODSTÁVKy
od 1. 1. 2020 bude ČEz pro oznámení plánovaného přerušení nebo omezení do-
dávky elektřiny využívat pouze elektronickou komunikaci. to znamená, že již nebude
vylepovat plakáty v místě odstávky. 
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chcete-li se dozvědět o plánovaných odstávkách na nadcházejících 20 dní ve Vaší
lokalitě, můžete si bezplatně aktivovat službu zasílání e-mailů o plánovaných od-
stávkách či poruchách na webových stránkách ČEz www. cezdistribuce.
cz/cs/sluzba. oznámení také můžete sledovat on-line: www. cezdistribuce. cz/od-
stavky nebo www. bezstavy. cz
V rámci našeho obecního informačního systému Vám, kteří jste v našem infosystému
zaregistrováni, pošleme informační e-mail nebo sMs o plánované odstávce s odka-
zem na naše obecní webové stránky: www. vitkovicevkrk. cz, kde v sekci aktuality
najdete podrobnější informace (čísla popisná, pozemky atd., kterých se odstávka
týká). 
kdo ještě nejste zapojen do našeho info systému a máte zájem, pošlete nám svůj
kontakt – telefonní číslo nebo e-mailovou adresu na oÚ Vítkovice, tel.: 481 582 730
nebo e-mail: obec@vitkovicevkrk. cz

CELOSEZÓNNÍ KARTA DO SKiAREÁLU ALDROV 2020/2021
jako každým rokem připravujeme slevy na nákup celosezónní karty do skiareálu al-
drov. karty bude možno zakoupit od 1. do 30. listopadu 2020. 
aktuální informace sledujte na našich webových stránkách:www. skialdrov. cz

KALENDÁř 2021 – VÍTKOViCE
Nabízíme možnost objednání kalendáře na rok 2021 (distribuce v prosinci), ale i star-
ších výtisků na oÚ Vítkovice. 
cena výtisku a4 = 100 kč; a3 = 160 kč
kalendáře můžete zakoupit také v„obchůdku u školy“. 

SpOlečenSká rubrIka
VÝZNAMNÁ ŽiVOTNÍ jUBiLEA
V měsíci dubnu 2020 oslavil své životní jubileum pan Václav telec, v měsíci květnu
pan Miroslav kubát, v měsíci červnu paní jana hochmanová a v měsíci červenci pan
Vlastimil kosina. 
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a optimismu. 
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1)   schválit záměr pronájmu části po-
zemků p. č. 934/1 za účelem sekání
a sušení sena, a části pozemku
p. č. 933/6 za účelem složení palivo-
vého dřeva. Žadatel: p. zachař. 

       Pro 7, proti o, zdržel se hlasování 2 (Na-
vrátilová, Hniková). 

       Usnesení: oz schvaluje

2)   schválit záměr pronájmu části po-
zemku p. č. 933/6 za účelem skládky
dřeva. Žadatel klenz Vladimír a za-
chařová daniela. 

       Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 2 (Na-
vrátilová, Hniková). 

      Usnesení: oz schvaluje. 

3)   schválit záměr dlouhodobého pro-
nájmu pozemků p. č. 635, 2955/1,
614/10, 638/1, 613 a 611. Žadatel EU-
rospEktrUM GroUp a. s.

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

a požaduje doložit konkrétní záměr
vybudování sportovních a volnoča-
sových aktivit a jejich umístění v te-
rénu. 

4)   schválit záměr směny pozemků
p. č. 961 (jedna polovina parcely ve
vlastnictví manželů Vinopalových)
a část pozemku o stejné rozloze
p. č. 1126/3 ve vlastnictví obce Vítko-
vice. 

       Pro 0, proti 9, zdržel se hlasování 0
      Usnesení: oz neschvaluje 

5)   schválit rozpočtové opatření č. 2. Na-
výšení příjmů o 367 008, 25 kč a vý-
dajů o 227  000 kč, financování
140 008, 25 kč. 

      rozpočet po změnách:
      příjmy:                     12 918 492, 86 kč
      Výdaje:                     11 379 349, 99 kč
      Financování:             1 539 142, 87 kč
      rozpočet je přebytkový. 
       Pro 7, proti 2 (Navrátilová, Hniková),

zdržel se hlasování 0
      Usnesení: oz schvaluje 

6)   schválit vypsání výběrového řízení na
zhotovitele stavby „Vodovod Vur-
movka“, jmenování hodnotící komise
ve složení ing. hana Uhlířová, tomáš
john, Milan rychtr , (náhradník jin-
dřich Volejník) a pověření starosty se-
psáním smlouvy s vybraným
zhotovitelem. 

       Pro 6, proti 1 (Hniková), zdržel se hlaso-
vání 2 (Navrátilová, Machová)

      Usnesení: oz schvaluje 

7)   schválit smlouvu se soFis GraNt
s. r. o. na zpracování žádosti o dotaci
na akci „Vodovod Vurmovka“ 

      Pro 6, proti 2 (Navrátilová, Hniková),
zdržel se hlasování 1 (Machová)

      Usnesení: oz schvaluje 

8)   schválit zadat vypracování studie na
2 bytové domy+tělocvičnu v údo-
líčku

      tento bod se přesouvá na příští za-
stupitelstvo z důvodu nedostatku
podkladů. 

       Pro 7, proti 2 (Navrátilová, Hniková),
zdržel se hlasování 0

9)   schválit zadat vypracování studie na
přístavbu MŠ. tento bod se přesouvá
na příští zastupitelstvo z důvodu ne-
dostatku podkladů. 

zápis ze třetí schůze zastupitelstva Obce Vítkovice 
konané dne 10. května 2020
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       Pro 7, proti 2 (Navrátilová, Hniková),
zdržel se hlasování 0

10) schválit žádost sk jana harracha
o poskytnutí finančního daru na dět-
ský den a Vítkovickou pouť, návrh
5 000 kč

       Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
      Usnesení: oz schvaluje 

11) schválit cenovou nabídku projektu
ing. a. kožnara na „přístavbu garáže
k obecní ČoV ve Vítkovicích“, celková
cena je 99 tis. kč + dph

       Pro 7, proti 2 (Navrátilová, Hniková),
zdržel se hlasování 0

      Usnesení: oz schvaluje

12) schválit cenové nabídky projektů
ing. Evžena kozáka s. r. o. na akce: Vít-
kovice-aldrov-lanovka-přepojení se-
ptiku, celková cena 58 737, 50 kč bez
dph. 

      Vítkovice-Vurmovka-prodloužení vo-
dovodu k parc. č. 58, celková cena
42 583, 30 kč bez dph

      Vítkovice-tlaková kanalizace od obec-
ního úřadu, celková cena 127 568 kč
bez dph

      Vítkovice-posílení vodojemu, celková
cena 44 940, 00 kč bez dph

       Pro 7, proti 2 (Navrátilová, Hniková),
zdržel se hlasování 0

      Usnesení: oz schvaluje 

13) schválit převody (koupě-prodej) po-
zemků v k. ú. Vítkovice v krkonoších,
realizované v rámci přípravy stavby
„bytové domy a občanské vybavení
zelený kopec Vítkovice v krkonoších“
v rozsahu:

      – parc. č. 614/33 o výměře 1397 m2

(dle geometrického plánu č. 1170-

68/2018), kupující obec Vítkovice –
prodávající spoluvlastníci ing. Marie
Nováková (id. 2/3), pavel bauer (id.
1/6), ilona poldová (id. 1/6).            
Vklad práva povolen pod V-
37/2019-608, právní účinky vkladu
k 7. 1. 2019

      – parc. č. 589/13 o výměře 72 m2 (dle
geometrického plánu č. 1170-
68/2018) a par. Č. 615/9 o výměře
341 m2 (dle geometrického plánu
č. 1170-68/2018), prodávající obec
Vítkovice, kupující ing. Marie Nová-
ková. Vklad práva povolen pod V-
6165/2018-608, právní účinky
vkladu k 12. 11. 2018

      – par. č. st. 614 o výměře 76 m2, sou-
částí je budova bez čp/če, stavba
technického vybavení, parc.
č. 614/32 o výměře 2097 m2 (dle
geometrického plánu č. 1170-
68/2018), parc. č. 614/34 o výměře
936 m2 (dle geometrického plánu
č. 1170-68/2018) a parc. č. 615/7
o výměře 718 m2 (dle geometric-
kého plánu č. 1170-68/2018).        
prodávající obec Vítkovice, kupující
EUrospEktrUM GroUp a. s., vklad
práva povolen pod V-6166/2018-
608, právní účinky vkladu k 12. 11.
2018

      a zároveň tímto opravit a upřesnit
předchozí usnesení zastupitelstva
obce v uvedené věci pod č. 10/17,
č. 17/18 a č. 24/18

      oz tento bod přesouvá na další za-
stupitelstvo, bude předáno právní-
kovi k překontrolování. 

       Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
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14) schválit bezúplatný převod pozemku
p. č. 656/7 a 656/9 od státního po-
zemkového fondu. 

       Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Hni-
ková)

      Usnesení: oz schvaluje 

15) schválit doplnění do změny č. 1
územního plánu Vítkovice – pod-
mínka prostorového uspořádání –
minimální velikost pozemku pro 1
objekt k bydlení v rodinném domě či
k rekreaci: 1000 m2. 

       Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
      Usnesení: oz schvaluje
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1)   schválit p. Navrátilové iloně nahrá-
vání dnešního zastupitelstva. 

      Pro 3, proti 5 (Rychtr, John, Uhlířová,
Hochmanová, Vancl), zdržel se hlaso-
vání 0

      p. Navrátilová byla upozorněna dle
dotazu, který vznesl starosta na mi-
nisterstvo vnitra, že není jako zastu-
pitelka oprávněna nahrávat průběh
jednání zasedání oz pokud s tím ne-
budou zastupitelé souhlasit. 

      Usnesení: oz neschvaluje 

2)   schválit hospodářský výsledek krko-
nošské zŠ a MŠ Vítkovice, příspěv-
kové organizace za rok 2019 a jeho
rozdělení: zisk z roku 2019 ve výši
25 144, 45 kč převést na účet 432 –
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
z minulých let. 

       Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0
      Usnesení: oz schvaluje 

3)   schválit účetní závěrku krkonošské
zŠ a MŠ Vítkovice, příspěvkové orga-
nizace za rok 2019. 

       Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0
      Usnesení: oz schvaluje 

4)   schválit rozpočet krkonošské zŠ a MŠ
Vítkovice, příspěvkové organizace na
rok 2020, viz příloha. 

       Pro 8, proti0, zdržel se hlasování 0
      Usnesení: oz schvaluje 

5)   schválit hospodářský výsledek ve-
dlejší činnosti obce Vítkovice za rok
2019- ztráta 153 810, 26 kč, viz pří-
loha. 

      Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 2 (Na-
vrátilová, Hniková)

      Usnesení: oz schvaluje 

6)   schválit návrh závěrečného účtu
obce Vítkovice za rok 2019 a zprávu
o výsledku přezkoumání hospoda-
ření a to „bez výhrad“. 

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

       Usnesení: oz schvaluje“ 

7)   schválit účetní závěrku obce Vítko-
vice za rok 2019

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

      Usnesení: oz schvaluje 

8)   schválit návrh ceny pronájmu nemo-
vitého prostoru 5 000 kč/ha. 

zápis ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 24. června 2020
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       Pro 6, proti 1 (Navrátilová), zdržel se
hlasování 1 (Hniková)

       Usnesení: oz schvaluje 

9)   schválit p. zachařovi pronájem části
pozemku p. č. 933/6 v k. ú. Vítkovice
v krkonoších o výměře cca 400 m2 za
účelem skládky palivového dřeva
a pronájem části pozemku p. č. 934/1
v k. ú. Vítkovice v krkonoších o vý-
měře cca 2 000 m2 za účelem sekání
a sušení sena na dobu od 1. 7. 2020
do 30. 6. 2023 za cenu 400 kč/rok. 

      záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední
desce od 25. 5. 2020 do 10. 6. 2020. 

       Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 2 (Na-
vrátilová, Hniková)

       Usnesení: oz schvaluje 

10) schválit p. klencovi a p. zachařové pro-
nájem části pozemku p. č. 933/6 v k. ú.
Vítkovice v krkonoších o výměře cca

400 m2 za účelem skládky palivového
dřeva na dobu od 1. 7. 2020 do 30. 6.
2023 za cenu 200 kč/rok. 

      záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední
desce od 25. 5. 2020 do 10. 6. 2020

       Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 2 (Na-
vrátilová, Hniková)

       Usnesení: oz schvaluje 

11) schválit záměr prodeje částí pozemků
p. č. 722/1 a 710/1 v k. ú. Vítkovice v kr-
konoších panu MUdr. zdeňku Vocáskovi

       Pro 6, proti 1 (Hniková), zdržel se hlaso-
vání 1 (Navrátilová)

       Usnesení: oz schvaluje 

12) schválit podání žádosti o dotaci
z Mas „přijďte pobejt“ na kontejne-
rová stání. 

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

       Usnesení: oz schvaluje

zápis z páté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 14. září 2020

byla svolána schůze obecního zastupitel-
stva, která řešila pouze nápravu neplatně
uzavřených kupních smluv se spol. EU-
rospEktrUM GroUp a. s. a lng. Marií
Novákovou. 
podkladem jednání byla důvodová
zpráva ve věci neplatnosti převodu po-
zemků, kterou zveřejňujeme společně
s usneseními zastupitelstva, ve kterých je
uveden stanovený postup k nápravě. 
Důvodová zpráva ve věci neplatnosti
převodu pozemků č. parc. st. 614 se
stavbou technického vybavení bez čp.
/če. a č. parc. 589/13 a 615/9 v k. ú. Vít-
kovice v Krkonoších

dne 12. 11. 2018 byly na základě usne-
sení zastupitelstva obce Vítkovice
č. 10/17 ze dne 8. 2. 2017 uzavřeny dvě
kupní smlouvy na prodej pozemků v k. ú.
Vítkovice v krkonoších:
1)   kupní smlouva se společností EUro-

spEktrUM GroUp, a. s., kterou byly
obcí Vítkovice do vlastnictví této spo-
lečnosti převedeny na základě geo-
metrického plánu č. 1170-68/2018
celkem 3 nově vzniklé pozemky:

      a) 614/32, travní porost o výměře
2 097 m2, 

      b) 614/34, travní porost o výměře
936 m2, 
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      c) 615/7, travní porost o výměře
718 m2, 

      a dále pozemek č. parc. st. 614, zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře
76 m2, jehož součástí byla stavba
technického vybavení bez čp. /če, vše
v obci Vítkovice, k. ú. Vítkovice v krko-
noších, 

2)   kupní smlouva s ing. Marií Nováko-
vou, kterou byly obcí Vítkovice do
vlastnictví ing. Novákové převedeny
na základě geometrického plánu
č. 1170-68/2018 celkem 2 nově
vzniklé pozemky:

      a) 589/13, travní porost o výměře
72 m2, 

      b) 615/9, travní porost o výměře
341 m2, 

      oba v obci Vítkovice, k. ú. Vítkovice
v krkonoších. 

Vklad vlastnického práva obou kupují-
cích byl v katastru proveden pod č. j. V-
6165/2018-608 a V-6166/2018-608
s právními účinky vkladu ke dni 12. 11.
2018. 

Následně však bylo zjištěno, že při uza-
vření výše uvedených kupních smluv
došlo k administrativní chybě, v dů-
sledku níž:
      a) kupní smlouva se společností EU-

rospEktrUM GroUp, a. s. byla
uzavřena částečně neplatně, a to
ve vztahu k pozemku č. parc. st.
614, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 76 m2, jehož součástí
byla stavba technického vybavení
bez čp. /če., 

      b) a kupní smlouva s ing. Novákovou
byla uzavřena neplatně ve vztahu
k oběma převáděným pozemkům. 

důvodem částečné neplatnosti kupní
smlouvy se společností EUrospEktrUM
GroUp, a. s. - podle ustanovení § 39 odst.
1) zákona č. 128/2000 sb., o obcích
(obecním zřízení), ve znění pozdějších
předpisů – je skutečnost, že v záměru
prodeje zveřejněném na úřední desce
obce Vítkovice v době od 30. 6. 2016 do
18. 7. 2016 nebyl pozemek č. parc. st. 614
v k. ú. Vítkovice v krkonoších uveden. 

důvodem celkové neplatnosti kupní
smlouvy s ing. Novákovou - podle usta-
novení § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000
sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění
pozdějších předpisů - je skutečnost, že
v záměru prodeje zveřejněném na
úřední desce obce Vítkovice v době od
30. 6. 2016 do 18. 7. 2016:
      a) nebyl pozemek č. parc. 589/13

v k. ú. Vítkovice v krkonoších uve-
den, 

      b) ve vztahu k pozemku č. parc. 615/9
se jednalo o adresný záměr ve pro-
spěch jiného subjektu (účastníka
2); na základě nabídky účastníka 3
již nebyl záměr prodeje pozemku
účastníkovi 3 znovu zveřejněn. 

k výše uvedeným pochybením došlo
pouze v důsledku administrativních
chyb ve zveřejněném záměru a následně
při hodnocení nabídek a jejich zpraco-
vání. 
Nejednalo se o úmyslné pochybení.
záměr prodeje všech pozemků včetně 3
výše uvedených byl projednáván zastu-
pitelstvem obce Vítkovice dne 08. 02.
2017, kdy k tomuto záměru probíhala při
jednání diskuse a kdy byl tento záměr za-
stupitelstvem obce schválen. 
Následně na základě usnesení zastupitel-
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stva byly uzavřeny obě kupní smlouvy. 
po zjištění, že převod vlastnictví výše
uvedených pozemků byl neplatný, je
nyní předkládán zastupitelstvu návrh,
který směřuje k nápravě stávajícího stavu
v zájmu toho, aby:
      a) obec Vítkovice byla opětovně

u těchto 3 pozemků v katastru ne-
movitostí zapsána jako jejich vlast-
ník, 

      b) aby byly narovnány vztahy
s oběma kupujícími, 

      c) aby mohl být záměr prodeje po-
zemků č. parc. st. 614, 589/13
a 615/9 v k. ú. Vítkovice v krkono-
ších znovu řádně zveřejněn
a všechny nově došlé nabídky pak
řádně zhodnoceny. 

Usnesení:
38/20 oz bere na vědomí informaci sta-
rosty obce Vítkovice o neplatnosti pře-
vodu pozemků:
– č. parc. st. 614 se stavbou technického

vybavení bez čp. /če v k. ú. Vítkovice
v krkonoších na společnost EUrospEk-
trUM GroUp, a. s., dle kupní smlouvy
ze dne 12. 11. 2018, 

– č. parc. 589/13 a 615/9 v k. ú. Vítkovice
v krkonoších, na ing. Marii Novákovou,
dle kupní smlouvy ze dne 12. 11. 2018,
a o odstranění stavby technického vy-
bavení z pozemku č. parc. st. 614 v k. ú.
Vítkovice v krkonoších. 

39/20 oz pověřuje starostu obce Milana
rychtra, aby vyvolal jednání se společ-
ností EUrospEktrUM GroUp,
a. s. a s ing. Marií Novákovou a dal podnět
k sepsání notářského zápisu, při němž by:
      a) byla oficiálně uznána neplatnost

převodu těchto 3 pozemků

a uznáno vlastnické právo obce
k nim, 

      b) byl dohodnut způsob narovnání
vzájemných závazků souvisejících
s neplatným převodem pozemků
č. parc. st. 614 se stavbou technic-
kého vybavení bez čp. /če.
a č. parc. 589/13 a 615/9 v k. ú. Vít-
kovice v krkonoších. 

40/20 oz pověřuje starostu obce, aby na
základě notářského zápisu podal
u místně příslušného katastrálního úřadu
návrh na vklad vlastnického práva obce
Vítkovice ke všem 3 předmětným po-
zemkům a návrh na výmaz stavby od-
straněné z pozemku č. parc. st. 614 v k. ú.
Vítkovice v krkonoších. 

41/20 oz pověřuje starostu obce Milana
rychtra, aby zveřejnil na úřední desce
nový záměr prodeje pozemků č. parc. st.
614, č. parc. 589/13 a 615/9 v k. ú. Vítko-
vice v krkonoších, jehož obsahem bude
záměr prodeje nemovitého majetku:
      a) pozemku č. parc. st. 614 v k. ú. Vít-

kovice v krkonoších ing. Marii No-
vákové, za účelem sjednocení
vlastníka pozemků tvořících sou-
vislý celek, na němž má být realizo-
ván investiční záměr vybudovat
stavbu nazvanou „ii. etapa staveb-
ních objektů E1, E2, F1, F2, F3 ze
souboru staveb bytové domy a ob-
čanské vybavení 'zelený kopec' Vít-
kovice v krkonoších a přilehlé
opěrné zdi u objektů E1, E2, F1, F2,
F3“, na který bylo vydáno odborem
územního plánování Městského
úřadu jilemnice dne 24. 2. 2020
pod sp. zn. MUji 3755/2019/ÚpsŘ
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stavební povolení;
      b) pozemků č. parc. 589/13 a 615/9

v k. ú. Vítkovice v krkonoších
ing. Marii Novákové, za účelem
sjednocení vlastníka pozemků tvo-
řících souvislý celek, na němž má
být realizován investiční záměr vy-
budovat „rodinný dům s hostin-
cem – stavební úpravy a přístavba
č. p. 342 v obci Vítkovice v krkono-
ších“, na který bylo vydáno odbo-
rem územního plánování
Městského úřadu jilemnice dne
23. 9. 2019 pod sp. zn. MUji
3849/2018/ÚpsŘ ve stavebním ří-
zení společné povolení. 

42/20 oz ukládá starostovi, aby na zá-
kladě došlých nabídek na koupi před-
mětných pozemků předložil
zastupitelstvu návrh vyhodnocení těchto
nabídek a návrh na uzavření kupní
smlouvy či kupních smluv s vítězným
uchazečem o koupi pozemků. 

43/20 pro případ, že by se nepodařilo ne-
platnost převodu pozemků č. parc. st.
614 se stavbou technického vybavení
bez čp. /če. a č. parc. 589/13 a 615/9
v k. ú. Vítkovice v krkonoších vyřešit do-
hodou se společností EUrospEktrUM
GroUp, a. s. a s ing. Marií Novákovou do
31. 12. 2020, ukládá zastupitelstvo obce
starostovi obce Milanu rychtrovi povin-
nost podat jménem obce žalobu (ev. 2
žaloby) o určení vlastnictví ke všem 3
předmětným pozemkům. 
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…  t a m  byc h  by l  r á d…
V letošním roce uplyne 55 let od úmrtí našeho prvního plastického chirurga – aka-
demika Františka Buriana (17. 9. 1881 – 15. 10. 1965). Po 1. světové válce koupil
ve Skelných Hutích chalupu čp. 112.
Dnes přijíždí na „boudičku“ (jak cha-
lupu pan profesor nazval) vnučka Vik-
torie a pravnuci Kryštof a Karolína
s rodinami. 
Se svolením vnučky Viktorie Jana
Hochmanová, Skelné Hutě

Kniha „Válečný chirurg Fr. Burian
a zkrocení české plastické chirurgie“ je
k dispozici k nahlédnutí u paní Jany
Hochmanové. 
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zprávičky ze školy
prázdnIny jSOu jIž mInulOStí
je to tak, prázdniny jsou již nenávratně pryč a mohu konstatovat, že jsme se do škol-
ních lavic těšili víc než v jiných letech, protože jsme si školy ve druhém pololetí loň-
ského školního roku moc neužili. jen připomenu že po uzavření škol od 11. 3. jsme
do školy nastoupili 25. 5. a než jsme se rozkoukali byly zase prázdniny. děti v té
dlouhé coVid pauze sice neměly žádné prázdniny, ale musely se věnovat distanč-
nímu vzdělávání, vzdělávání na dálku. pro mladší žáky tento způsob vzdělávání není
nejideálnější, protože mají pocit, že je té práce hodně, víc než ve škole, kde řeší daný
problém celý kolektiv a doma je na tuto práci každý sám. proto si pochvalu zaslouží
nejen děti, ale i rodiče, prarodiče, každý kdo s dětmi pracoval. bez Vaší široké pomoci
bychom tuto situaci nemohli zvládnout. pro nikoho to nebylo příjemné a všichni
jsme si vyzkoušeli formu práce, na kterou jsme nebyli připraveni. přesto si myslím,
že jsme to všichni zvládli dobře, jak děti, rodiče, tak i učitelé. Musíme doufat, že se již
do podobné situace nedostaneme a budeme se vzdělávat klasickou formou výuky.
zároveň také děkuji všem zaměstnan-
cům zŠ, MŠ, Šd, Šj a zřizovateli za stálou
podporu a to nejen finanční – bez této
podpory bychom nemohli v této podobě
existovat. děkujeme všem, kteří se na
coVid vzdělávání podíleli. 
V červnu jsme se rozloučili s žáky pátého
ročníku  Eliškou sklenárovou a Markem
johnem, kteří pokračují studiem na dru-
hém stupni v zŠ jilemnice. přejeme Elišce
a Markovi hodně úspěchů, klidu pro jejich
další práci a hodně nových kamarádů. 
prvního září poprvé usednou do školních
lavic agáta Gissy, Vanesa jindřišková, Na-
tálie klenzová, Laura Matušová, isabella
hollmann, Lea rajchrtová, ondřej hons
a do třetího ročníku přibude František
klenz. Všem nově příchozím žákům pře-
jeme klidný a bezproblémový přechod
do nového prostředí, spokojenost, po-
hodu a výborné studijní výsledky. Věřím,
že se jim bude u nás v krkonošské škole
líbit a najdou si zde nové kamarády. 
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loučení s eliškou a markem
… opět něco končí, vše nové, 
krásné, ať začíná…
takto jsme Vás vítali při nástupu do
první třídy a teď se s Vámi stejnými
slovy loučíme. je to opravdu tak,
jedna etapa končí a další zase začíná.
ať Vás na té cestě životem čeká
hodně štěstí, zdraví, mnoho osobních
a studijních úspěchů. Na naší škole
jste pobývali pět let a my věříme, že
jste zde nabyli určité vědomosti
a zkušenosti, které v dalším životě
uplatníte a snad si i na tu naši krko-
nošskou školu občas vzpomenete. 

Vaše učitelky Zuzana Hartmanová, 
Hana Řehořková, Kateřina Pšeničková
Vítkovice v Krkonoších 30. 6. 2020
(foto na titulní straně)

VÍTKOVICKÝ-ZPRAVODAJ-Č2-2020.qxp_Sestava 1  16.09.20  10:57  Stránka 13



kerkOnOšSké pOudačky
SeSmOlIl a načmáral jan hejral
rádi jste poslouchali „kerkonošské poudačky“ a vždy jste se náramně smáli, tak Vám
jednu oblíbenou poudačku pro zasmátí věnuji. 

hajzlik

Organizace školního roku 2020/2021
– výuka bude probíhat v souladu s rVp/ zV, podle kterého byl zpracován náš školní

vzdělávací program – horská škola, každý má svou šanci. Všichni žáci musí mít
stejné podmínky pro vzdělávání. 

14
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Organizace a školní prázdniny
ve školním roce 2020–2021
období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý
1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna
2021. období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30.
června 2021. 
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMt na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli
3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021. 
jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021. 
jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: od
1. 2. do 7. 2. 2021. 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021
je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 sb., o státních svátcích, o ostatních
svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších před-
pisů). 
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna
2021. 
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A co nás čeká
v letošním školním roce 
•      každoroční projekt „Naše letní cestování“, kdy nás žáci seznamují s místy, která

o prázdninách navštívili, co je zaujalo, co se jim líbilo. 
•      od 10. září do 19. prosince 2020 bude probíhat pro 3. a 4. ročníky plavecký výcvik

v jilemnici. 8. září 2020 proběhne 1. část dopravní výchovy pro 3., 4. ročník – Malý
cyklista – v květnu bude následovat 2. část. Žáci, kteří zvládnou dopravní testy,
a jízdu zručnosti na kole, získají průkaz cyklisty. 

•      celoroční projekt – krkonoše naše hory – tradice, život na horách (v minulosti,
v současnosti)

•     celoroční projekt – Lidová řemesla v krkonoších v písních a tancích. 
•      celoroční projekt: rorýsi: Výroba rorýsích budek, sledování stěhovavého ptactva,

záznamy poznatků, podávání hlášení
ornitologické stanici ( dokončení pro-
jektů ze školního roku 2019/2020 –
coVid 19)

•     kdo bude mít zájem, může navštěvo-
vat keramický kroužek, kde budeme
opět vyrábět zajímavé výrobky a při-
pravovat prodejní výstavku při příle-
žitosti rozsvícení vánočního stromu. 

•     od 2. ročníku – rozšíření výuky jazyků
formou kroužků. děti, které budou
mít zájem, se mohou vzdělávat v ja-
zyce německém a ruském. Výuka an-
glického jazyka je od třetího. ročníku
povinná. 

•      i v mimoškolním vzdělávání, naší dru-
žině, čeká žáky hodně zábavy, turis-
tiky, zajímavých výletů, sportu a výtvarného tvoření. 

•      Všem zaměstnancům, dětem a žákům zŠ a MŠ přeji hodně úspěchů. Věřím, že
jsme všichni načerpali hodně energie a že naše práce a studijní výsledky dětí
budou výborné jako v loňském roce. Věřím, že budeme všichni dodržovat pra-
vidla školního řádu, hygienická pravidla (coVid 19), budeme k sobě slušní a ohle-
duplní, potom bude i učení zajímavé, veselé a zábavné. 

Zuzana Hartmanová
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Keramické pítko pro ptáky, 
Eliška Sklenárová
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Sdh VítkOVIce
Letošní „prodloužené“ prázdniny jsou za námi a já věřím, že na školu se těšili nejen
děti, ale i rodiče. celé léto bylo tak trochu jiné a i my jsme upravili tradiční letní pro-
gram. Na začátku června jsme se sešli opět na hřišti u kostela a udělali si dětský den.
každý přinesl něco dobrého, zasoutěžili jsme si a užili si celé odpoledne. V červenci
jezdíme každý rok stanovat do chlumce, ale „ten hajzlík z Číny“ nás trochu odradil. 
Nakonec se nám po společném stanování stýskalo a tak jsme podnikli pro děti „tajný
výlet“. Naložili jsme spacáky, karimatky a jídlo a vyrazili. cílem byly prachovské skály.
Myslím, že většina dětí dlouho věřila, že
budeme spát ve skalách a celou cestu
hledali vhodný plácek pro stan. V úmor-
ném vedru jsme skály zdolali a dětem
prozradili, že stany jsou připravené na
hřišti u kostela. cestou zpátky, jsme se,
stavili v Martinicích a prošli si ještě legi-
onářský vlak. Nebýt toho vedra, byl by
výlet ještě hezčí, ale odměnou po celém
dni, byla koupel v hasičské kádi. 
Na konci září se vrátí konečně soutěže, tak
doufám, že stihneme něco potrénovat
a nezjistíme, že jsme všechno zapomněli. 
Všem přejeme hezký a hlavně klidný
podzim. 

Hasiči
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haSIčI
radí ObčanŮm
Vybavte svou domácnost detektory kouře
zařízení pro signalizaci požárů v budově můžeme rozdělit do dvou základních kate-
gorií. tou první je elektronická požární signalizace (Eps). její využití je zejména ve
výrobních a kancelářských prostorech, obchodních domech apod. tyto objekty jsou
díky nainstalované Eps připojeny na specializovanou ústřednu, která přijme signál
o zachyceném kouři a předá ho dál, ve většině případů upozorní hasičský záchranný
sbor kraje přes tzv. pult centrální ochrany. 
druhou skupinu tvoří autonomní hlásiče požáru (detektory kouře). jedná se o jed-
noduché přístroje, které včas detekují vznikající požár a vyvolají poplach. tyto hlásiče
jsou určeny pro instalaci v našich domácnostech. přístroj je napájen baterií, jejíž ži-
votnost může být až deset let. 
Čidla hlásiče dokáží kouř z požáru včas detekovat. optickým (blikající kontrolka)
a silným akustickým signálem na něj upozorní uživatele domácnosti. Umožní
tím nebezpečí zlikvidovat již v zárodku či ohrožený prostor včas opustit a přivolat
hasiče. ze zkušeností záchranářů plyne, že právě včasné zjištění požáru je rozho-
dující pro záchranu lidských životů a „hlásiče požáru“ tak výrazně zvyšují šance
na přežití. Nebezpečí hrozí např. v noci, kdy lidé spí a požár včas nezjistí. tři ze čtyř
obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se toxických zplodin hoření. kouř
je rychlejší a tišší než oheň a i malý požár dokáže po pár minutách zaplnit byt vysoce
toxickými zplodinami, které při několika vdechnutích způsobí bezvědomí a následně
smrt člověka. Včasné varování nás může zachránit!
Nákup autonomního hlásiče doporučujeme realizovat u specializovaného prodejce,
který nám poradí s jeho instalací. Výrobek musí odpovídat platným normám a mít
označení „cE“ (značka garantuje, že výrobek odpovídá evropským harmonizovaným
normám). je také možné vzájemně propojit několik hlásičů s tím, že v případě vý-
stražné reakce jednoho, jsou zapnuty i hlásiče ostatní (např. čidlo reagující na kouř
v garáži spustí čidlo i v ložnici). V porovnání s hodnotou věcí v naší domácnosti,
o které nás případný požár může připravit, je částka za pořízení hlásiče zanedbatelná. 
iNSTALACE HLÁSiČE POŽÁRU
samotná instalace hlásiče je rychlá a jednoduchá. stačí k tomu hmoždinky a běžné
nářadí, při instalaci postupujme vždy podle návodu výrobce. 

VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ                                                                                                                 2 I 2020
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Vhodné umístění:
      • v ideálním případě ve všech obytných místnostech bytu/domu, 
      • v případě montáže jednoho hlásiče v bytě zvolíme místo v jeho centrální části,

např. v chodbě kam ústí jednotlivé místnosti, 
      • v místnosti vždy doprostřed stropu (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm

od stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy), 
      • v bytových domech, ubytovnách apod. i ve společných prostorech každého

podlaží domu, 
      • v místech s vyšším rizikem vzniku požáru (garáže, dílny). 

Nevhodné umístění:
      • prašné a velmi vlhké prostory, např. kotelny, koupelny nebo prádelny, 
      • blízkost ventilátorů, tepelných zdrojů, svítidel nebo jiných zdrojů tepla, 
      • vrcholy půdních prostorů střech tvaru písmene „a“, 
      • prostory s vysokou koncentrací cigaretového kouře, výparů barev, rozpouštědel

a výfukových plynů. 

NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ
povinnost mít nainstalovaný autonomní hlásič požáru je zakotvena v naší legislativě
(vyhláška č. 23/2008 sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb). Na zá-
kladě této vyhlášky jimi musí být domácnosti ve všech nových i zrekonstruovaných
objektech po 1. 7. 2008 vybaveny v souladu s projektovou dokumentací stavby a ro-
dinné domy pak dále minimálně jedním přenosným hasicím přístrojem. tento po-
žadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak
doporučujeme instalaci i v těchto domácnostech. 

jAK HLÁSiČ KONTROLOVAT? 
V návodu výrobce by mělo být uvedeno, jakým způsobem a jak často máme hlásič
kontrolovat. Na rozdíl od hasicího přístroje kontrolu nemusí dělat vyškolená osoba,
ale sám uživatel - např. jednou měsíčně prostým stisknutím kontrolního tlačítka, čímž
se kontrolně spustí alarm. jinak nám postačí jednou za čas v hlásiči vyměnit baterie,
přičemž akustický signál (popř. blikající kontrolka) nás upozorní, když již baterie do-
chází. baterie v hlásiči vydrží minimálně 1 rok, existují ale i s mnohem delší životností.
pamatujme, že hlásič s vybitou baterií je nám k ničemu. 

por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti

HZS Libereckého kraje
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co dělat při požáru vozidla
      hasičský záchranný sbor Libereckého kraje eviduje ročně kolem 100 ohlášených
požárů dopravních prostředků. Mezi hlavní příčiny těchto požárů patří technické zá-
vady, nejčastěji na elektroinstalaci a výfukovém potrubí, nebo úmyslné zapálení. pro-
tože se u podobné události můžeme ocitnout všichni, zopakujme si několik
základních pravidel, jak správně postupovat. 
      Začne-li se kouřit za jízdy z motorového prostoru vozidla nebo ucítíme-li zá-
pach spáleniny, je třeba okamžitě zastavit, vyndat klíče ze zapalování a rychle
auto opustit. Než vystoupíme z vozidla, oblékneme si reflexní vestu. Nezapo-
meneme z vozu pomoci dětem, starším a nepohyblivým osobám, případně zvířatům.
zůstaneme v dostatečné vzdálenosti mimo vozovku, pokud možno za svodidly.
pokud to situace umožňuje, nezastavujeme poblíž míst, kde by požár mohl způsobit
další škody, například v blízkosti jiných vozidel, budov, benzínových čerpacích stanic,
plastových kontejnerů a popelnic nebo v tunelech. je nutno si uvědomit, že i při za-
tažené ruční brzdě může dojít k jejímu přehoření a samovolnému rozjetí vozidla
z kopce. z tohoto důvodu je vhodné u hořícího vozidla nechat zařazen rychlostní
stupeň. Poté ihned zavoláme hasiče na čísle 150 nebo 112. 
      V případě, že to situace umožňuje a rozhodneme se požár hasit hasicím přístro-
jem z výbavy vozidla, je třeba postupovat velmi opatrně. Hasicí přístroj můžeme
použít pouze na začínající požár. k hořícímu vozidlu přistupujeme ze směru po
větru. Hasicím přístrojem je třeba hasit pouze přes mezeru mírně otevřené ka-
poty i z důvodu větší účinnosti hasebního prášku. při otevření kapoty motorového
prostoru by došlo k rychlému přístupu vzduchu, který by podpořil hoření. pozor na
popáleniny od rozpálené kapoty. 
      pokud už z vozu šlehají plameny a nenacházejí se v něm žádné osoby, tak se
k vozu nepřibližujeme. Mohlo by dojít ke zranění. Hašení většího požáru přene-
cháme hasičům, kteří jsou vybaveni vhodnou technikou a především ochrannými
pomůckami. 
      Nejvhodnější hasicí přístroj pro osobní vozidla je práškový, který můžeme
zakoupit ve většině prodejen s autodíly a autodoplňky. postačí malý kilový nebo
dvoukilový. V některých zemích EU tvoří povinnou výbavu vozidla. hasicí přístroj
umístíme ve voze co nejblíže řidiči, tak aby v případě dopravní nehody nemohl zranit
osádku vozidla. Nejlepší je uchycení v dosahu pro rychlé použití, k podlaze pod jed-
ním z předních sedadel, případně ve schránce před spolujezdcem. kromě hasicího
přístroje je vhodné mít ve svém vozidle také řezač pásů, který umožní v případě po-
třeby přeřezat zapnuté bezpečnostní pásy a dostat se tak rychleji z vozidla. 

por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti

HZS Libereckého kraje
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door-to-door
na jilemnicku
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      jilemnicko – svazek obcí předložil na
začátku roku 2020 žádost o dotaci z ope-
račního programu Životní prostředí pro
šest svých členských obcí, které projevily
zájem o umístění barevných nádob na
tříděný odpad přímo u domů svých oby-
vatel. Žádost byla předložena opako-
vaně, a proto všichni doufali, že tentokrát
získá dostatečné bodové hodnocení, aby
byla finančně podpořena. Na začátku
srpna přišla potěšující zpráva, tedy, že
bude možné v následujícím roce a půl
projekt „jilemnicko - systém odděleného
sběru materiálově využitelných odpadů“
získanou dotací zrealizovat. 
obce studenec, roztoky u jilemnice,
horní branná, Vítkovice v krkonoších,
Mříčná a město jilemnice tak nabídnou
svým občanům v průběhu roku 2022
novou službu odvozu některých surovin
tříděného odpadu přímo „ode dveří“. to-
muto systému se také říká door-to-door
systém a jeho cílem je dále zvyšovat
množství svezeného tříděného odpadu,
snížit množství sváženého komunálního
odpadu a také ulevit místním sběrným

místům a sběrným dvorům. zapojené
obce vytipovaly vhodné svozové trasy
pro umístění především žlutých popelnic
na plast a modrých na papír. tyto budou
přímo ve správě jednotlivých domů
a budou pravidelně vyváženy stejně jako
klasické černé popelnice, jen v delších
časových intervalech. jilemnicko se tak
přidá k úspěšnému svozu tříděného od-
padu po vzoru ostatních regionů. 
      součástí projektu je také posílení
množství velkoobjemových kontejnerů
pro bioodpad v regionu a pořízení kva-
litního a výkonného štěpkovače pro naše
kompostárny. celý projekt je nyní ve fázi
přípravy na výběrové řízení, které bude
probíhat v podzimních měsících. sa-
motná realizace zakázky a pořízení
nádob připadne na rok 2021. zahájení
svozu pak předpokládáme v průběhu
roku 2022. plánované náklady na celý
projekt činí 4, 5 milionu korun a výše do-
tace je 85% z těchto celkových nákladů. 

Ing. Radka Paulů
ředitelka Jilemnicka – svazku obci

VÍTKOVICKÝ-ZPRAVODAJ-Č2-2020.qxp_Sestava 1  16.09.20  10:57  Stránka 21



22

VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ                                                                                                                 2 I 2020

maS krkonoše, z. s.
a maS „přiďte pobejt!“ z. s.
se aktivně společně zapojily
do kampaně reGIOny SObĚ
s ohledem na zkušenosti z poslední doby je zřejmé, že se můžeme spolehnout pouze
sami na sebe. proto se Mas spojily a vytvořily společnou platformu. jmenuje se rE-
GioNY sobĚ a má za cíl podporovat regionální ekonomiku. snažíme se propojit lo-
kální výrobce a poskytovatele služeb s konzumenty z celé Čr. pomáháme tak, aby
byl náš region odolnější, soběstačný a méně závislý. 
Na webové stránce www. regionysobe. cz jsou/ budou přehledně představeny místní
podniky, které se dělí do šesti kategorií (obchod a prodejny, potraviny a přírodní pro-
dukty, Řemesla, rukodělné výrobky, služby, stravování a ubytování). Veřejnost se
zde seznámí s možnostmi, co lze v regionu navštívit, kde může utratit své peníze �.
zapojený podnik získá propagaci a možnost prodeje svých výrobků a služeb pro-
střednictvím voucherů. 
Masky nabízí se do kampaně zapojit. Vystupujeme pouze v roli prostředníka. zajis-
tíme zápis do databáze místních podniků a prezentaci na uvedených webových
stránkách. V případě prodeje voucherů, pak nakupující komunikuje přímo s podni-
katelem. zapojení do kampaně je zcela zdarma. jenom žádáme o spolupráci při udr-
žování aktuálnosti informací a kontaktních údajů. 
prosím, pokud znáte místní podnik, který je zajímavý, kvalitní a zaslouží si podporu,
sdílejte tuto zprávu dále. 
pokud máte sami zájem o zapojení do kampaně, prosím vyplňte údaje v on-line for-
muláři a na email zelinkova. lucie@post. cz pošlete fotografii, kterou se budete na
webu prezentovat. 
pokud potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat. 
odkaz na dotazník:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FaipQLsdLaWjGh3a51FUwVf3mN__cbmktllv
m3dtoaLid81EkszbjqQ/viewform?fbclid=iwar3kiWorLs3ladhxtpn6oq9U4_Nn2
mjkaMLkj6hsdQQkxv0ik9dL9Mahznc 

kontakt na Mas „přiďte pobejt!“ z. s.
       anna hančová – masjilemnice@seznam. cz
       Lucie zelinková – zelinkova. lucie@post. cz
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Vítkovice v krkonoších
Převzato z časopisu Chatař a chalupář, č. 8 – srpen 2020, text a foto: Marie Rubešová. 

jde o horskou obec v Libereckém kraji.
Vzhledem k nadmořské výšce od 680 do
zhruba 1400 metrů i k tomu, že neleží na
hlavním dopravní tahu se tu dochovalo
mnoho krásných lidových staveb, hlavně
roubených. 
Vítkovice leží v Libereckém kraji, v okrese
semily. sama obec je v jihozápadní části
katastrálního území, protáhlého vzhůru
k severu, až téměř k prameni Labe. Nej-
bližšími sousedy na jihu jsou jestřabí
v krkonoších a benecko. 

do katastru obce patří ještě osm osad
s rozptýleným osídlením. budeme-li po-
stupovat od jihu, jsou to Levínek, zá-
koutí, janova hora, Mevaldův Vrch,
skelné hutě, třídomí, dolní
Mísečky a horní Mísečky. Vítkovice jsou
v zimní sezóně vyhledávanou rekreační
oblastí s řadou lyžařských areálů. Nej-

větší, skiareál aldrov, leží v nadmořské
výšce 733 metrů n. m. a čtyřsedačková la-
novka s červenou a modrou sjezdovkou
překonává výškový rozdíl 135 metrů.
Říká se jí prezidentský Express, protože
otevírání lanovky se zúčastnil
prezident Václav klaus. 

azyl v době husitské 
Vzhledem k hustému zalesnění a značné
nadmořské výšce se lokalita dnešních
Vítkovic začala osídlovat poměrně
pozdě. podle pověsti sem uprchli za hu-
sitských válek dva bratři jménem Vítkové,
kteří se v krkonošských lesích skrývali -
podobně jako řada dalších katolických
rodin. V polovině 15. století založili bratři
na místě, které se jim zalíbilo, první hos-
podářský dvorec. podle nich dostala
vznikající ves jméno Vítkovice. první pí-
semná zmínka o ní je však až z roku 1606. 

Typická
pojizerská

roubenka má
třípatrovou lomenici

s krajkově vyřezávanými
dělícími lištami a moti-

vem slunce v horní části
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dostatek dřeva a zpočátku i snadný po-
vrchový sběr železné rudy umožnil v této
oblasti vznik železářských a později sklář-
ských hutí. slibně se rozvíjející průmysl
však téměř utlumila třicetiletá válka,
během níž se majiteli této oblasti stali zá-
rubové z hustířan a posléze albrecht
z Valdštejna. po jeho vraždě získávají
panství harrachově, kteří se rozhodli ob-
novit činnost železářských a sklářských
hutí, s čímž souvisel i rozvoj vesnic. 

Obec vzkřísili rekreanti 
dramatické události nastaly ve Vítkovi-
cích po vzniku Československa. Němečtí
poslanci Říšského sněmu z Čech se us-
nesli vydělit tuto provincii deutschböh-
men ze severního a přičlenit ji jako
autonomní jednotku k Německému ra-
kousku. po obsazení Liberce, který se stal
sídlem provizorní vlády, českým vojskem
však 14. prosince 1918 skončily pro ně-
mecké obyvatelstvo Vítkovic naděje na
odtržení. 
druhé dramatické období nastalo v říjnu
1938 po Mnichovské dohodě a týkalo se
obyvatelstva českého. třetí pak po pode-
psání postupimské dohody, kdy začal
v roce 1946 odsun Němců. 
Vítkovice však měly štěstí. díky své hor-
ské poloze přilákaly po válce mnoho re-
kreantů a byly ušetřeny devastaci jako
mnohé další obce v pohraničí. Nevyh-
nula se jim však vlna výstavby podniko-
vých chat, které byly mnohde necitlivě
zasazeny do krajiny. V současnosti bydlí
v obci trvale 370 obyvatel, o víkendech
a prázdninách se však jejich počet roz-
růstá o téměř stejné množství chalupářů
a turistů, kteří nacházejí ubytování
v mnoha penzionech. 

pojizerský roubený dům
V katastru Vítkovic převažují stejně jako
v celé oblasti západních krkonoš stavby
typu pojizerského roubeného domu.
Mají jednoduchý obdélníkový půdorys
a sedlovou střechu, často s vikýřem, kte-
rým se ukládalo na půdu seno. Štíty cha-
lup jsou velice rozmanité. Mnohé jsou
svisle bedněné širokými prkny se spá-
rami překrytými nabílenými latěmi, ně-
které však mají i dvoupatrové
a třípatrové ozdobně skládané lomenice. 
chalupy byly původně rozmístěny volně
po stráních, ale později, zhruba od polo-
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V barevně zajímavé stavbě dolní části vsi je
pošta a obchůdek

Ve Vítkovicích mnozí stále udržují dekora-
tivně vyřezávané obložky špaletových, ven
otvíravých oken
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viny 19. století, se výstavba zahušťovala
podél cest. V obou případech byly budo-
vány při podélné straně přístavky chrá-
nící vstup. Čím jsou užší, tím lépe se daří
navázat stříšku bez lomení na sklon stře-
chy, což umožní sjíždění sněhu dolů bez
jeho hromadění v místě lomu. Širší pří-
stavby musí mít vzhledem k potřebné
podchodné výšce v míst+ vstupu do ob-
jeektu (2100 mm) u vnější stěny stříšku
lomenou. 
původně v této lokalitě převládala šinde-
lová krytina. V poslední třetině 19. století
se však stávala stále populárnější levná
térová lepenka v pásech, která se často
kladla přímo na starší vrstvu. Vžité ste-
reotypy spojené s lepenkovou krytinou
se projevily i při údržbě prvních střech
z pozinkovaného plechu, které se natí-

raly také roztaveným asfaltem. později se
však barevnost krytin a tím i ráz původní
horské zástavby změnil, převládl červený
a zelený nátěr plechu. V současnosti se
do krkonoš vrací tradiční tmavší neut-
rální odstíny šedé a hnědé, jak to poža-
duje krNap. 
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Kolem zelenomodré dřevěnky se zděným rizalitem ve středové části se vyjíždí směrem na
Rokytno

Jednu z prvních chat, která se inspirovala
místním architektonickým stylem zbudo-
vali odboráři v příkré stráni
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Od kořenova až po žacléř
V roce 2000, tedy právě před dvaceti lety,
vznikl v tomto horském regionu svazek
měst a obcí s názvem krkonoše. Má 40
členů a rozkládá se na území větším než
80 tisíc hektarů od kořenova na západě
až po Žacléř na východě. svazek se za-
bývá rozvojem cestovního ruchu, který
přispívá k plnohodnotnému životu oby-
vatel krkonoš. 

pokud jde o Vítkovice, stojí za návštěvu
kostel sv. petra a pavla. je dominantou
horní části obce. původně, od roku 1699,
tady stála hřbitovní kaple, která byla
v roce  1784  přestavěna v barokním
slohu. obdivovat můžete mj. lavice s ma-
lovanými rokaji na opěradlech a postra-
nicích. 
Vzhledem ke své poloze jsou Vítkovice
rájem pro lyžaře, ale také ideálním vý-
chozím bodem  pro turistiku. Místa
jako dvoračky, rezek, rovinka, horní Mí-
sečky, zlaté návrší, jsou dostupná jak na
kole, tak pěšky. 

mohyla hanče a Vrbaty
kamenná mohyla byla vybudována
v roce 1925 na ploché vyvýšenině
nad Vrbatovou boudou v hřebeni
zvaném zlaté návrší. je připomín-
kou neštěstí, k němuž došlo
v těchto místech 24. března 1913.
tehdy se konal v okolí Labské
boudy lyžařský závod na 50 km.
Náhle se zhoršilo počasí a náš tehdy
nejlepší český závodník bohumil
hanč, ke kterému se nedostala
zpráva o zrušení závodu, v prudké
vánici promrzl. Václav Vrbata svého
kamaráda hanče nalezl, půjčil mu
svůj svetr a čepici a šel pro pomoc.
Ve vánici rovněž promrzl a posléze
podlehl následkům podchlazení
stejně jako hanč, kterého nalezl
další závodník rath a odnesl na Lab-
skou boudu. 
Na památku hanče a Vrbaty se slaví
24. březen jako den horské služby
Čr. a mohyla, od níž se za pěkného
počasí otevírají krásné výhledy na
krkonoše, se stala vyhledávaným
cílem turistů. 
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Chalupa s okny v secesním stylu využila
svahu k vybudování prostorné kůlny
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Nabídka
pracovního

místa

krkonošská základní škola a Mateřská škola Vítkovice, 
příspěvková organizace přijme zaměstnance do funkce 

kuchař/ka, VedOucí škOlní jídelny
(jedna pracovní pozice)

Podmínky pro přijetí:
     – vzdělání – střední odborné (nejlépe v oboru) ukončené maturitní

zkouškou nebo výučním listem. 
     – znalost práce na pc
     – praxe v oboru
     – znalost řízení školní jídelny
     – zabezpečování výživových hodnot v pokrmech
     – sestavování týdenních jídelních lístků
     – zajištění hospodárného nakládání se svěřenými prostředky

a vedení vedlejší hospodářské činnosti organizace

Nástup od 1. ledna 2021 (možnost nástupu již v listopadu nebo
v prosinci 2020 – zaškolení v provozu, podle potřeby a dohody
zúčastněných)

Životopisy zasílejte do 30. 9. 2020 na adresu: 
zuzana. hartmanova@seznam. cz
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