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Vážení spoluobčané, 
jsou tu vánoce a blíží se nový rok. Mnoho z nás si v mysli vybaví poslední vánoce či
oslavy Nového roku. Možná si v duchu povzdychneme, že tento krásný čas trvá tak krátce. 

Ano, je to tak. Žijeme v urychleném světě a i to potřebné pozastavení během
vánoc bylo jakési krátké, jako by to byl jen prodloužený víkend, během kterého jsme
se snažili zapomenout na každodenní problémy, staré spory anebo jsme se ve vzpo-
mínkách obraceli na svoje blízké, kteří už nejsou mezi námi. O vánocích jsme si
bližší než jindy i proto, neboť chceme být blízko sebe, zavzpomínat na naše dětské
časy u vánočního stromku nebo se ve vzpomínkách vrátit ke krásným okamžikům
v našich životech. Chceme si alespoň nyní připomenout, jaké to je, těšit se z radosti
našich dětí, vnoučat, ale i dospělých. 

Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás znamená i začátek no-
vých plánů, předsevzetí a určení si nových cílů, které bychom během nastávajícího
roku chtěli uskutečnit v soukromém i pracovním životě. Je to však i čas ohlédnutí se
zpět a zhodnocení toho, co jsme minulý rok zažili, vykonali nebo nestihli udělat. Život
člověka je sám o sobě pestrý a každého z nás postihly i zlé dny naplněné trápením,
smutkem a nezdarem, tak i dny dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrém je
potřebné dále zůstat, rozvíjet věci započaté a nebát se překážek, které určitě během
postupující cesty přijdou. I samotná obec během minulého roku překonávala překážky,
ale těšila se i z dokončených děl a úspěchů. Doufám, že i Vy občané jste prožívali úspě-
chy a všechny pozitivní události i vykonané práce na vyladění obce s radostí a zájmem.
Protože všechno se dělá pro zlepšení a zkvalitnění života občanů, našeho života v obci.
Navzdory hektické době, ve které žijeme, vyšším požadavkům na lidi, techniku a in-
frastrukturu jsme v letošním roce řádně ukončili rozšíření vodojemu v horních Vítko-
vicích u č. p. 12, propojili splaškovou kanalizaci od bytovek na novou ČOV, napojili
septik a rodinné domy pod Penzionem Spilka. Vybudovalo se kousek nového vodovodu
a splaškové kanalizace nad novou ČOV. Každý z nás si všiml nového chodníku a osvět-
lení od obce po parkoviště u školy. Vybudovali jsme tři dětská hřiště a dodělali Infor-
mační centrum (Ičko) v Obchodě u školy. Opravili jsme dominantu obce, kostel
sv. Petra a Pavla. Tady bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří přispěli na opravu kos-
tela ve veřejné sbírce, kde jsme vybrali 486 160 Kč. Na naši malou obec jsme toho
letos vybudovali opravdu dost, celkem za více než 20 mil. Kč. 

Ještě jedno poděkování našim občanům dlužím, a to poděkování za důvěru, kte-
rou jsem dostal v komunálních volbách v letošním roce. 

Závěrem chci poděkovat všem lidem, kteří se třeba i jen malou měrou podíleli
na zkrášlení naší obce a všem zaměstnancům Obce Vítkovice a Služeb Vítkovice
s. r. o., kteří jsou nedílnou součástí dobře vykonané práce. 

Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych Vám popřál z celého srdce krásné a ve-
selé prožití svátků vánočních, dětem hodně dárků a splněných přání a do přicházejí-
cího nového roku Vám přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, porozumění a jak
osobních tak i pracovních úspěchů. Milan Rychtr, starosta
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Zápis ze šesté schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 19. září 2018

1) Schválit žádost manželů Petrových o možnost parkování vedle hasičské zbrojnice
v zimní sezóně 2018/2019. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje žádost manželů Petrových o možnost parkování vedle

hasičské zbrojnice v zimní sezóně 2018/2019, za stejných podmínek
jako v loňské zimní sezóně, a to od 1. 12. 2018 do 31. 3. 2019 za
částku 5 000 Kč 

2) Schválit záměr prodeje hasičské Tatry 148 CAS. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje záměr prodeje hasičské Tatry 148 CAS. 

3) Schválit rozpočet Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice, příspěvkové organizace na
rok 2018. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje rozpočet Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice, příspěvkové

organizace na rok 2018, viz příloha. 
4) Schválit jmenování nového člena Rady školy při Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice. 

Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje jmenování p. Telcové Martiny členem Rady školy při

Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice, příspěvková organizace na tříleté
funkční období. 

5) Schválit rozpočtové opatření č. 5 a zápis č. 3 z jednání finančního výboru
Pro 6, proti 2 (Hniková, Navrátilová), zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 5 a zápis č. 3 z jednání FV, viz.

příloha. 
6) Schválit slevu celosezonní karty ve skiareálu Aldrov při koupi karty v době od

1. 11. 2018 do 30. 11. 2018. 
Pro 6, proti 2 (Hniková, Navrátilová) zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje slevu celosezonní karty ve skiareálu Aldrov pro trvale

bydlící 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. 2018 do 30. 11. 2018. Na
jednu osobu může být uplatněna pouze 1 slevová karta a je nepře-
nosná. 

7) Schválit Zprávu o uplatňování Územního plánu Vítkovice. 
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Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Navrátilová). 
Usnesení: OZ schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Vítkovice, viz

příloha. 
8) Schválit smlouvu o dílo se zhotovitelem Změny č. 1 Územního plánu Vítkovice. 

Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Navrátilová)
Usnesení: OZ schvaluje smlouvu o dílo se zhotovitelem Změny č. 1 Územního

plánu Vítkovice. 
9) Schválit návrh Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, aktualizace

č. 1 pro období 2015-2024
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje návrh Plánu financování obnovy vodovodů a kanali-

zací, aktualizace č. 1 pro období 2015–2024, viz příloha. 

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 15. listopadu 2018

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Vítkovice (dále jako „zastupitelstvo“)bylo zahá-
jeno v 16 hodin paní ing. Zdeňkou Krčmářovou („dále jako „předsedající“). Před
zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona
č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
v platném znění. Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno
tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne právní moci Rozhodnutí soudu
o návrhu na neplatnost hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Vítkovice.
(Návrh na neplatnost hlasování byl podán 18. 10. 2018, Krajský soud v Hradci
Králové dne 2. 11 2018 zamítl podaný Návrh na neplatnost hlasování ve volbách
do zastupitelstva obce Vítkovice) Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
byla na úřední desce Obecního úřadu Vítkovice zveřejněna v souladu se zákonem
po dobu nejméně 7 dní, a to od 6. 11. 2018 do 15. 11. 2018. Současně byla zve-
řejněna na „elektronické úřední desce“. Předsedající schůze dále z prezenční lis-
tiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 9
členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže za-
stupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy za-
stupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné
členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
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následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitel-
stev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2
zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svě-
domí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů
a řídit se Ústavou a zákony České republiky. “ a jmenovitě vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připra-
veném archu (příloha č. 2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani ne-
složil slib s výhradou. 

Bod 1) – volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné
návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vítkovice schválilo zvolení jednoho místo-

starosty. 
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 48/18 bylo schváleno. 
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouho-
době uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvol-
něná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlaso-
váním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vítkovice v souladu s § 84 odst. 2 písm.

k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 49/18 bylo schváleno. 
Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba sta-
rosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schvá-
lit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy
zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předse-
dajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek
sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení ná-
vrhů na změnu způsobu hlasování. Paní Ilona Navrátilová navrhla tajnou volbu
starosty a místostarosty. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje tajnou volbu. 
Výsledek hlasování: pro 3, proti 6 (Rychtr, John, Uhlířová, Hochmanová, Vancl,
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Volejník), zdrželi se 0
Usnesení nebylo schváleno. 
Zastupitelstvo obce Vítkovice schvaluje volbu veřejným hlasováním. 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 3 (Hniková, Navrátilová, Machová), zdrželi se 0
Usnesení č. 50/18 bylo schváleno. 
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva paní Navrátilová navrhla
zvolit do funkce starostky paní Zoru Hnikovou. Člen zastupitelstva pan Tomáš
John navrhl zvolit do funkce starosty pana Milana Rychtra. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vítkovice volí starostkou obce Vítkovice

paní Zoru Hnikovou. 
Výsledek hlasování: pro 2, proti 5 (Rychtr, John, Uhlířová, Hochmanová, Volej-
ník), zdrželi se 2 (Hniková, Vancl). 
Usnesení nebylo schváleno. 
Zastupitelstvo obce volí starostou obce Vítkovice pana Milana Rychtra. 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 2 (Hniková, Navrátilová), zdrželi se 2 (Rychtr,
Machová)
Usnesení č. 51/18 bylo schváleno. 
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místosta-
rosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva paní Hniková navrhla
zvolit do funkce místostarostky paní Ing. Štěpánku Machovou. 
Člen zastupitelstva Milan Rychtr navrhl zvolit do funkce místostarosty pana To-
máše Johna. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vítkovice volí místostarosktou obce Vít-

kovice paní Ing. Štěpánku Machovou. 
Výsledek hlasování: pro 2, proti 4 (Rychtr, Uhlířová, Hochmanová, Volejník),
zdrželi se 3 (Machová, Vancl, John). 
Usnesení nebylo schváleno. 
Zastupitelstvo obce Vítkovice volí místostarostou obce Vítkovice pana Tomáše
Johna. 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 3 (Vancl, Hniková, Navrátilová), zdrželi se 1
(Machová). 
Usnesení č. 52/18 bylo schváleno. 

Bod 2) – Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období vý-
borů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. 
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Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zá-
kona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy
(§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva
i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117
odst. 4 zákona o obcích). Členy finančního a kontrolního výboru nemůže být
starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující roz-
počtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,
přičemž každý z nich bude mít 3 členy. Jiný návrh podán nebyl. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vítkovice zřizuje finanční výbor a kontrolní

výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 53/18 bylo schváleno. 

Bod 3) – Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru
Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva paní Na-
vrátilová navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing. Helenu Hoch-
manovou, která kandidaturu nepřijala. 
Člen zastupitelstva Milan Rychtr navrhl zvolit do funkce předsedy finančního
výboru Miroslava Vancla. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vítkovice volí předsedou finančního vý-

boru Miroslava Vancla. 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 1 (Navrátilová), zdrželi se 1 Hniková). 
Usnesení č. 54/18 bylo schváleno. 
Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva paní
Navrátilová navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru paní Zoru
Hnikovou. Člen zastupitelstva Milan Rychtr navrhl zvolit do funkce předsedy
kontrolního výboru paní Ing. Hanu Uhlířovou. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vítkovice volí předsedou kontrolního vý-

boru paní Zoru Hnikovou. 
Výsledek hlasování: pro 2, proti 6 (Rychtr, Uhlířová, John, Hochmanová, Vancl,
Volejník), zdrželi se 1 (Hniková). 
Usnesení nebylo schváleno. 
Zastupitelstvo obce Vítkovice volí předsedou kontrolního výboru paní Ing. Hanu
Uhlířovou. 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 3 (Hniková, Navrátilová, Machová), zdrželi se 0. 
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Usnesení č. 55/18 bylo schváleno. 
Volba členů finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Milan Rychtr na-
vrhl zvolit členem finančního výboru pana Leoše Matuše a paní Janu Macháč-
kovou. Jiné návrhy nebyly podány. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vítkovice volí členem finančního výboru

pana Leoše Matuše a paní Janu Macháčkovou. 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 1 (Navrátilová), zdrželi se 1 (Hniková). 
Usnesení č. 56/18 bylo schváleno. 

Volba členů kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního
výboru. Člen zastupitelstva Milan Rychtr navrhl zvolit členem kontrolního vý-
boru paní Helenu Hochmanovou a paní Kateřinu Honsovou. Jiné návrhy nebyly
podány. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vítkovice volí členem kontrolního výboru

paní Helenu Hochmanovou a paní Kateřinu Honsovou. 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 2 (Hniková, Navrátilová), zdrželi se 0. 
Usnesení číslo 57/18 bylo schváleno. 

Bod 4) – Schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva, viz příloha
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vítkovice schvaluje jednací řád obecního zastupitelstva, viz
příloha. 
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 58/18 bylo schváleno. 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 16, 25 hodin. 

Volby do zastupitelstva obce Vítkovice
konané 5. a 6. října 2018

Volby do zastupitelstva obce Vítkovice konané 5. a 6. října 2018
Na výsledky voleb do zastupitelstva obce Vítkovice byla dne 18. 10. 2018 podána
žaloba (na protější straně). 

2. 11. 2018 Krajský soud v Hradci Králové návrh na neplatnost hlasování zamítl.
Uvádíme výňatek z Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, týkající se zpo-
chybněných skutečností uvedených v návrhu na neplatnost hlasování. Kompletní
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Usnesení krajského soudu naleznete na našich webových stránkách: www.vitkovi-
cevkrk.cz:
15) V nyní posuzované věci navrhovatelky předně namítly, že sčítání hlasů okrsko-

vou volební komisí trvalo neúměrně dlouho. Zároveň vyslovily podezření, že
s volebními lístky mohlo být „nějakým způsobem manipulováno“. K tomu kraj-
ský soud uvádí, že samotná skutečnost, že sčítání hlasů v daném případě trvalo
delší dobu než v některých srovnatelně velkých obcích, sama o sobě není způ-
sobilá vyvolat pochybnosti o správnosti vyhlášeného výsledku voleb. Jak pří-
hodně uvedla ve svých vyjádřeních sdružení Nezávislých kandidátů za rozvoj
Vítkovic s podporou SLK a sdružení Hasiči a sportovní klub Vítkovice, tato sku-
tečnost může naopak svědčit spíše o preciznosti činnosti okrskové volební ko-
mise. Jestliže v obci Vítkovice panovala „napjatá situace“, pak je jen logické, že
se okrsková volební komise snažila provést svou práci důkladně. Pokud jsou na-
vrhovatelky toho názoru, že došlo k nepřípustné manipulaci s volebními lístky,
pak měly uvést, v čem konkrétně tato manipulace měla spočívat. Zároveň bylo
jejich povinností uvést konkrétní indicie, případně navrhnout důkazy svědčící
o tvrzené manipulaci. Samotný poukaz na dobu, po kterou probíhalo sčítání
hlasů, takovou indicií zcela jistě není. 

16) Navrhovatelky dále namítly, že volební urna byla ve volební místnosti nevhodně
umístěna. V souvislosti s tím poukázaly na skutečnost, že hlasy dvou voličů byly
neplatné z toho důvodu, že vhodili hlasovací lístky do urny v obálkách označe-
ných jejich jmény. Tím mělo dojít k poškození kandidátů volebních stran Občané
Vítkovic a Strana místních občanů. 

17) Krajský soud k této námitce uvádí, že z volební dokumentace, kterou si vyžádal
od příslušného orgánu, zjistil, že v předmětných volbách bylo odevzdáno cel-
kem 6 neplatných hlasovacích lístků. Z těchto 6 hlasovacích lístků pak skutečně
ve 2 případech bylo důvodem jejich neplatnosti skutečnost, že je voliči neode-
vzdali v úředních obálkách, ale v obálkách, v nichž jim byly hlasovací lístky
před volbami zaslány (na obálkách byla uvedena jména příslušných voličů).
Hlasy těchto 2 voličů tedy byly neplatné, v souladu s § 41 odst. 2 písm. d) zákona
o volbách do zastupitelstev obcí. 

18) Krajskému soudu nicméně není zřejmé, v čem přesně navrhovatelky spatřují pro-
tizákonnost, v jejímž důsledku došlo k „zatemnění“ výsledku voleb (ve výše vy-
loženém smyslu). Je běžnou skutečností ve všech volbách, že určité procento
odevzdaných hlasovacích lístků je z různých důvodů neplatných. Na vině bývá,
kromě jiného, nedbalost samotných voličů. Volební orgány nikdy nemohou tento
jev zcela eliminovat, byť vy plnily své povinnosti stanovené volebními zákony
sebelépe. V daném případě pak nesvědčí nic tomu, že by odevzdání 2 neplat-
ných hlasovacích lístků bylo způsobeno tím, že by volební orgány nějak zaned-
baly své povinnosti. Městský úřad Jilemnice při kontrole průběhu hlasování ve
volební místnosti v obci Vítkovice nezjistil, že by volební místnost byla vyba-
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vena v rozporu s § 31 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, že by během hla-
sování byly porušovány jeho zásady uvedené v § 33 téhož zákona, ani že by byl
způsob hlasování v rozporu s § 34 cit. zákona. Zjevně se nejednalo o žádný sy-
stémový problém, neboť ve volbách hlasovalo celkem 220 voličů, a neplatných
hlasovacích lístků tak nebylo (vzhledem k počtu voličů) nijak mnoho. Také pří-
slušní 2 voliči zřejmě od okrskové volební komise obdrželi úřední obálku v sou-
ladu s § 33 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí (navrhovatelky netvrdí
opak, podle zápisu o výsledku voleb pak činil celkový počet voličů, kterým byly
vydány úřední obálky 220, přičemž celkový počet odevzdaných úředních obálek
činil 218). Navrhovatelky spatřují pochybení okrskové volební komise v pod-
statě pouze v tom, že volební urna byla (dle jejich tvrzení) nevhodně umístěna.
Toto své tvrzení ale nijak blíže nerozvedly, ani nedoložily, jedná se tak o pouhou
spekulaci. 

Závěr:
19) Krajský soud z výše uvedených důvodů shledal, že námitky uplatněné navrho-

vatelkami jsou nedůvodné. Jelikož v řízení nevyšly najevo ani žádné vady,
k nimž musí přihlížet z úřední povinnosti, zamítl podaný návrh na neplatnost
hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Vítkovice konaných ve dnech 5. a 6.
října 2018. 

Zvolení členové zastupitelstva
Počet hlasů Strana

Milan Rychtr 110 Nez. kandidáti za rozvoj Vítkovic s podporou SLK
Ing. Hana Uhlířová 101 Nez. kandidáti za rozvoj Vítkovic s podporou SLK
Tomáš John 95 Nez. kandidáti za rozvoj Vítkovic s podporou SLK
Miroslav Vancl 86 Hasiči a sportovní klub Vítkovice
Jindřich Volejník 85 Hasiči a sportovní klub Vítkovice
Zora Hniková 84 Strana místních občanů
Ing. Helena Hochmanová77 Nez. kandidáti za rozvoj Vítkovic s podporou SLK
Ing. Štěpánka Machová 69 Strana místních občanů
Ilona Navrátilová 66 Občané Vítkovic

Starosta Milan Rychtr
Místostarosta Tomáš John
Finanční výbor Miroslav Vancl – předseda

Leoš Matuš – člen
Jana Macháčková – člen

Kontrolní výbor Ing. Hana Uhlířová – předseda
Ing. Helena Hochmanová – člen
Kateřina Honsová – člen
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Povolební dohra
Jménem okrskové volební komise se ohrazuji proti důvodům zpochybnění vý-

sledků voleb do zastupitelstva naší obce, konanými ve dnech 5. a 6. října 2018, což
mělo vyústit v neplatnost hlasování v těchto volbách. Návrh na neplatnost hlasování
v těchto volbách byl doručen Krajskému soudu v Hradci Králové dne 18. 10. 2018
a byl podán paní Ilonou Navrátilovou a paní Zorou Hnikovou. Uvedené důvody byly
jednoznačně namířeny na práci členek okrskové volební komise. Byla zpochybněna
doba sčítání hlasů s tím, že to „může vést k dojmu, že bylo s volebními lístky něja-
kým způsobem manipulováno ve prospěch dalších dvou kandidátek“. Těmito zmí-
něnými kandidátkami jsou myšleny volební strana Nezávislí kandidáti za rozvoj
Vítkovic s podporou SLK a volební strana Hasiči a sportovní klub Vítkovice. Členek
volební komise se hluboce dotklo podezření z jejich nepoctivosti při nakládání s hlasy
voličů. 

Dalším „důvodem“ k vyjádření nesouhlasu navrhovatelek zpochybnění výsledků
voleb byla výhrada k umístění volební urny – pokud se před ní pohybovalo více osob,
nemohla prý volební komise zaznamenat, co do ní volič vhodil a eventuálně ho upo-
zornit a umožnit správné hlasování. 

A jako další uvedly navrhovatelky, že „došlo ke vhození 2 obálek, označených
jmény voličů, které byly tímto neplatné, jejich neplatné hlasy nám zabránily v zisku
dalšího mandátu“. 

V souladu s vyjádřením ke zpochybnění výsledku voleb, který soudu zaslala dne
19. 10. 2018 zapisovatelka okrskové volební komise paní Andrea Zachařová, soud
vyslovil vyjádření, že délka sčítání může naopak svědčit spíše o preciznosti činnosti
okrskové volební komise. Konkrétní indicie či důkazy svědčící o tvrzené manipu-
laci navrhovatelky neuvedly. 

Co se týká umístění volební urny, nebylo Krajskému soudu jasné, v čem měla
spočívat protizákonnost. Odevzdání zmíněných 2 neplatných hlasovacích lístků ne-
bylo způsobeno tím, že by volební orgány zanedbaly své povinnosti. Městský úřad
Jilemnice při kontrole hlasování ve volební místnosti nezjistil, že by tato místnost
byla vybavena v rozporu s platným zákonem o volbách nebo že by během hlasování
byly porušovány jeho zásady. Kromě toho soud poukázal na to, že bylo zjištěno cel-
kem pouze 6 neplatných volebních lístků z celkového počtu 220 vydaných a 218
odevzdaných v úřední obálce, a v řadě případů bývá na vině nedbalost samotných vo-
ličů. Tvrzení o nevhodném umístění volební urny označil soud jako pouhou speku-
laci. 

Po zvážení veškerých relevantních skutečností pak dne 2. 11. 2018 vynesl Kraj-
ský soud v Hradci Králové usnesení, podle něhož se návrh na neplatnost hlasování
ve volbách do zastupitelstva obce Vítkovice konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 za-
mítá. 

Členky okrskové volební komise toto usnesení přijaly se zadostiučiněním, pro-
tože nepodložená nařčení z jejich poctivosti při práci v komisi ze strany navrhovate-
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lek se jich velice dotkla. Této práci věnovaly 2 víkendy a po celou dobu vykonávaly
tuto práci svědomitě a bez jakýchkoliv úmyslů cokoliv na vůli voličů měnit. 
Pro úplnost ještě uvádím, že volební uskupení zastoupená oběma navrhovatelkami
měla možnost v souladu se zákonem delegovat své zástupce do volební komise. 

Ing. Zděnka Krčmářová
předseda okrskové volební komise

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. 

Ceník SKI TAXI sezóna 2018/2019
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
Telefon: 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 v úterý 4. prosince. 

Veřejná sbírka na revitalizaci
farního kostela sv. Petra a Pavla, apoštolů ve Vítkovicích

Veřejná sbírka na opravu kostela byla ukončena k 31. 10. 2018. Vybráno bylo
486 160 Kč. Všem lidem, kteří přispěli a podpořili tak veřejnou sbírku velmi děku-
jeme. Velice si vážíme každého finančního daru. 

Půlnoční mše
Svatá půlnoční mše se bude konat na Štědrý den 24. 12. 2018 od 17. 15 hodin

v římskokatolickém kostele sv. Petra a Pavla ve Vítkovicích. 

VÍTKOVICKÝ-ZPRAVODAJ-Č3-2018.qxp_Sestava 1  17.12.18  13:29  Stránka 13



14

Provozní doba OÚ o svátcích
Po 24. 12. ZAVŘENO Po 31. 12. ZAVŘENO
Út 25. 12. ZAVŘENO Út 1. 1. ZAVŘENO
St 26. 12. ZAVŘENO St 2. 1. 8.00–12.00 13.00–17.00
Čt 27. 12. 8.00–12.00 13.00–15.00 Čt 3. 1. 8.00–12.00 13.00–15.00
Pá 28. 12. 8.00–12.00 13.00–14.00 Pá 4. 1. 8.00–12.00 13.00–14.00

Prodejní doba v „OBCHŮDKU U ŠKOLY“ o svátcích
Po 24. 12. 7.00–10.00 Po 31. 12. 7.00–14.00
Út 25. 12. ZAVŘENO Út 25. 12. ZAVŘENO
St 26. 12. 7.00–12.00 St 26. 12. 7.00–17.00
Čt 27. 12. 7.00–17.00 Čt 27. 12. 7.00–17.00
Pá 28. 12. 7.00–17.00 Pá 28. 12. 7.00–17.00
So 29. 12. 7.00–17.00 So 29. 12. 7.00–17.00
Ne 30. 12. 7. 30–12.00 Ne 30. 12. 7. 30–12.00
Tel.: 481 582 778

Prodejní doba POŠTY PARTNER o svátcích
Po 24. 12. ZAVŘENO Po 31. 12. 8.00–11.00
Út 25. 12. ZAVŘENO Út 25. 12. ZAVŘENO
St 26. 12. ZAVŘENO St 26. 12. 12.00–15.00
Čt 27. 12. 12.00–15.00 Čt 27. 12. 12.00–15.00
Pá 28. 12. 12.00–15.00 Pá 28. 12. 12.00–15.00

Společenská rubrika

Významná životní jubilea
V měsíci říjnu oslavili svá životní jubilea pan Josef Mejsnar a pan Miroslav

Hanč, v měsíci listopadu paní Jarmila Rychtrová a v měsíci prosinci pan Ing. Milan
Krčmář a pan Jiří Nechanický. 
Úmrtí

V měsíci říjnu nás opustil pan Vladimír Holub a v měsíci listopadu pan Oldřich
Štěp. Pozůstalým rodinám projevujeme upřímnou soustrast. 
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INFO ZE SKIAREÁLU ALDROV

Karta hosta
Na zimní sezónu 2018/2019 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. 2× 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 kontrolo-
vány 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 automa-
ticky nahraje na vaši čipovou kartu. Ušetříte jak čas, tak i peníze. 
Czech Skipass

CzechSkipass pokračuje i v sezóně 2018/19! Do projektu jsou zapojena stejná
střediska jako v loňském roce (tedy i náš skiareál), stejné jsou i ceny skipasů. 
CzechSkipass je unikátní sezónní skipas otevírající turnikety 175 lanovek a vleků ve
23 předních českých skiareálech. Už nikdy nečekejte fronty u pokladen a užívejte si
190 km sjezdovek po celou sezónu bez omezení, kdykoliv a kdekoliv. 
Více informací získáte na našich webových stránkách www.skialdrov.cz 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. 

Těšíme se na Vás v nadcházející sezóně. 
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Zprávičky ze školky

Počátek podzimu nám pravidelně otevírá „Louka plná dětí“, kterou organizuje
KRNAP ve Vrchlabí, kam zve mateřské školky z širého okolí. Letos na děti čekaly
čtyři hmyzí úkoly, zaměřené na vnímání přírody, ale i šikovnost a fyzickou kondici
a zároveň jsou určeny k uvolnění, zábavě a rozvíjení prosociálního chování. 

V jednom úkolu si zahrály na mravence a postupně stavěly mraveniště z kostek.
V dalším úkolu si zahrály na pavouky-křižáky a lovily mouchy, ale nebylo to zase, 
tak jednoduché, protože lovily ve dvojici a musely se pohybovat společným krokem,
protože měly k sobě svázanou jednu nožku, ale protože nikoho neopustila píle chy-
tit mouchu i nejmladší děti měly úspěšný lov…

Jako včelky sbíraly nektar (korálek), ale jen určité barvy a přenášely ho do té
pravé plástve (misky). A nakonec procvičovaly zrakovou paměť Hmyzí kimovkou. 

Podzimní slunečné počasí nás provázelo, dalo by se říct „den co den“, využili
jsme ho hraním na zahradě, procházkami do širého okolí. Jeden den jsme zavítali
i na Janovu horu na Huculskou farmu. Na dětském hřišti zrovna renovovali herní
prvky nebo vznikaly nové, a my tak mohli pozorovat, jak postupně vznikají za po-
mocí motorové pily, dláta nebo štětce. A zároveň si děti mohly procvičit své lezecké
umění na těch ostatních. 

V říjnu jsme pravidelně jednou týdně jezdili do solné jeskyně v Jilemnici. A pro-
tože nám autobus jel nazpátek až za delší čas, využili jsme toho k návštěvě parku, kde
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je druhová pestrost stromů a my tak mohli prozkoumávat téměř všemi smysly tyto ve-
likány. Letos byla velká úroda žaludů a kaštanů, děti si užívaly jejich sběr, pak je vy-
užily k hrám ve školce a postupně je odneseme zvířátkům do krmelce. 

Podzim je čas sklizně, s dětmi tento čas naplňujeme poznáváním ovoce a zeleniny
ze všech možných rovin. Dokonce jsme dostali pozvání od pana Štěpánka k návštěvě
do jeho obchůdku Ovoce a zeleniny v Jilemnici. Děti zde viděly a poznávaly různé
druhy těchto plodů, a také jak lidé tyto plody dále zpracovávají do kompotů, šťáv,
čajů… Jako dárek děti dostaly velikánskou dýni, kterou jsme všichni společně ve školce
vydlabali a vznikla tak paní Dýně, která nás každé ráno vítala. 

Konec října jsme si zpestřili návštěvou jilemnického muzea, které pod svou stře-
chou má tři velké betlémy. Paní průvodkyně nás velmi hezky doprovázela a my se za-
ujetím poslouchali, jak tato mistrovská díla vznikala, co vše v sobě ukrývají a na
konec jsme se zaposlouchali a pozorovali život v Betlémě v čase, kdy se narodil Je-
žíšek. 

Teď už začal adventní čas, čeká nás Rozsvěcení stromečku u školy, kde děti spo-
lečně se školáky budou rozdávat radost svým blízkým svými básněmi a koledami
a zároveň dospěláci jim nachystají radostné překvapení. 

Přeji nám všem radostný rok 2019, ať nás víra, láska a naděje doprovází. 
Dana Pištorová
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Zprávičky ze školy

Zprávičky ze školních lavic
Je to až neuvěřitelné, jak čas rychle plyne. Děti mají již čtvrt roku za sebou, na-

čerpaly nové vědomosti a zúčastnily se zajímavých akcí. Připomeňme si některé. 
Dny prevence na Kozákově na téma: Média, sociální sítě a mobilní telefony. 
Zde děti ze 3. –5. ročníku načerpaly důležité informace o tom, jak se bezpečně po-
hybovat a pracovat na sociálních sítích. Dozvěděly se od odborníků z ped. psych.
poradny co to jsou masová média, jak žít a pracovat s mobilním telefonem, jaké jsou
nástrahy virtuálního světa. Diskutovaly na téma závislosti aneb čeho je moc, toho je
příliš a naučily se v této oblasti poměrně dobře orientovat. 

Od září do listopadu navštěvovali žáci 3. a 4. ročníku plavecký výcvik v bazénu
v Jilemnici. K naší spokojenosti už umíme plavat, ale musíme dále tuto dovednost tré-
novat. 3. a 4. ročník má také za sebou důležitou dopravní výchovu v Košťálově,
kde se žáci učí dopravní předpisy, značky a nacvičují správnou jízdu na kole přímo
na dopravním hřišti. 

Protože jsme se stali na jaře „Rorýsí školou“, tak jsme hned na podzim s touto
činností pokračovali. Samozřejmě rorýsi již dávno odletěli za teplíčkem, ale my jsme
se s panem Petrilákem věnovali trochu jiné, ale přesto zajímavé činnosti a to odchy-
tem a kroužkováním ptáků. Již za ranního rozbřesku pan Petrilák natahal sítě k od-
chytu ptactva. Byli jsme mile překvapeni, že nám v síti uvízl i ledňáček. Všichni
ptáčkové byli okroužkováni a brzy zase vypuštěni na svobodu. Tak doufáme, že bu-
dete sypat v zimě do krmítek zrníčka, aby ptáci nestrádali hladem. Brzy na jaře mu-
síme pečlivě vysledovat první rorýse a nahlásit jejich přílet ornitologické společnosti. 

Nevynechali jsme ani kulturní představení divadélka „Úsměv“ – O Myslivci Ma-
toušovi. 

Nedílnou součástí a tradicí se stává i příprava na rozsvícení vánočního stromu
a to jak po stránce kulturní, tak i výrobou vánočních dárečků do našeho obchůdku.
Ve družině a keramické dílně jsme měli opravdu na pilno, abychom vše stihli, dola-
dili a udělali také rodičům a všem občanům Vítkovic trochu radosti. Věříme, že se
nám to povedlo, protože si děti libovaly, jak krámek téměř celý vyprodaly. 

Část výtěžku z této akce bude použita na nákup výtvarného materiálu na další vý-
robky a další část – příspěvek dětem na různé akce – výlety, dopravu, občerstvení na
besídku…

Advent. Doba adventní je dobou rozjímání, hodnocení a také doba shonu, chaosu
i nervozity. Oproti tomu, jakým způsobem vnímala vánoční čas generace našich
předků, se nám může zdát současná podoba Vánoc trochu uspěchaná a vzdálená je-
jich původnímu poselství. Musíme si každý zařídit Vánoce podle svého a není tolik
důležité, zda jsem sehnal tohle nebo tamto, to nás opravdu nespasí, ale pokud v ro-
dinách funguje klid, láska, porozumění a všichni se o Vánocích sejdou, popovídají
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si s těmi, které mají rádi – tak to je to nejkrásnější, co může být. 
Proto se nestresujme, užijme si krásné svátky v kruhu rodiny a přátel. 
Přeji všem dětem a občanům Vítkovic po celý rok 2019 hodně zdraví, štěstí, po-

chopení a neustále dobrou náladu. 
Za školu a zaměstnance, 

Hartmanová Zuzana

Rozsvícení vánočního stromu
Celým školním rokem nás bude doprovázet lidová píseň, aby si i babičky

a ostatní dříve narození mohli s dětmi doma zazpívat. 
Písní začíná i naše každodenní vyučování. 
Na Rozsvícení vánočního stromu jsme si připravili staré krkonošské koledy. Za-

zněly koledy z Martinic, Studence, Jilemnice, Benecka, Vysokého a z Pasek. Některé
koledy jsme zpívali nezkrácené, aby si posluchač vyslechl celý příběh. S nacvičová-
ním jsme začali už v říjnu. Děti se musely naučit spoustu textů a zvládly to bravurně.
Nejenže poctivě nacvičovaly, ale koledy zněly v každé volné chvíli ve všech prosto-
rách školy. Jak jsme se po vystoupení dozvěděli, tak i v domácnostech našich dětí. 

Všem účinkujícím dětem (bylo jich jen 8) patří obrovská zasloužená pochvala. 
Řehořková Hana
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HASIČI VÍTKOVICE
Hned po začátku škol-

ního roku jsme začali s pří-
pravou na podzimní část hry
Plamen. Na děti čekalo tak
málo oblíbené uzlování, topo-
grafie a zdravověda. Naštěstí
jednou z disciplín je i střelba
ze vzduchovky a to děti baví.
Na konci října jsme si jeli pro
poháry za 14. a 23. místo
v celkovém pořadí cyklu sou-
těží „O pohár dráčka Soptíka
“. V Bukovině si někteří po-
prvé zaběhli dva až čtyři kilo-
metry přespolního běhu
v rámci Závodu hasičské vše-
strannosti. A pro Štěpána
Vránu, to byl závod poslední.
Společně s Pepčou Hartigovou přešli mezi dospělé hasiče. Po celý podzim se hasiči
střídali na brigádách u Štěpových a je moc fajn, že si v uspěchané době, kdy má
každý doma práce nad hlavu, najdou čas, semknout se a pomůžou, když je potřeba.
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Pak přišel druhý lis-
topad, kdy nás
opustil Olda Štěpu.
Týden nato jsme ho
vyprovodili spo-
lečně s rodinou do
hasičského nebe.
K hasičům se přidal
v roce 1989 a za ty
roky udělal spoustu
práce. Zásahy, kte-
rých se zúčastnil,
asi ani nejde spočí-
tat. Když bylo po-
třeba na pořádanou
akci něco navozit,
vždycky tu byl
„Olda s Patrolem“.
V domě na hřišti
u kostela udělal zá-
zemí pro děti, šatnu
skříně i tabuli. Vy-
robil překážky
i novou základnu.
Dokázal člověka
vytočit i do nepří-
četna, ale když bylo
potřeba vždy po-
mohl a nikdy neřekl
„NE“. Byl to prostě Olda, který nám bude všem moc chybět. 

Už nám nastal adventní čas a proto jsme s dětmi pekli perníčky. Děti si to uží-
valy, zdobily a vykrajovaly jak o život, vymýšlely i netypické vánoční tvary. Nějaké
perníčky si odnesly domů v pytlíku, nebo v bříšku. Prvního prosince jsme celý rok
zakončili na výroční valné hromadě. 

Všem přejeme hezké prožití svátků vánočních a šťastný nový rok. 
Hasiči
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ENDURO POD DOHLEDEM KRAKONOŠE
Sezona 2018 byla v podání AK Krakonoš Jilemnice opět ve znamení úspěchů.

A to jak na závodních tratích, tak v rámci pořadatelské činnosti. 
Začněme na tratích. Jako v každé sezoně, tak i v té pro klub jubilejní - desáté, se

jezdci v červených dresech představili ve více disciplínách i seriálech. V meziná-
rodním mistrovství ČR enduro startoval ve třídě E2 Lukáš Vlk. Zúčastnil se pouze
poloviny podniků a skončil čtrnáctý. V přeboru ČR enduro třídy E3 nastupovali dva
jezdci, Michal Kava a Milan Macháček. Oba se sice nezúčastnili všech soutěží, nic-
méně i tak dosáhli výborných výsledků. Michal je celkově třetí, Milan pátý. V dis-
ciplíně endurosprint dominovali opět jezdci přeboru. V E3 byl Michal Kava pátý
a Milan Macháček šestý, v E1 si pro celkovou šestou příčku dojel Radim Kava. 

Neméně významný byl pro klub seriál KTM ECC. Každoročně zde jilemničtí
jezdci sbírají nespočet medailí v individuální i klubové klasifikaci. Stejně tak tomu
bylo v uplynulé sezoně. AK Krakonoš Jilemnice obhájil v hodnocení týmů celkové
vítězství z roku 2017. Mezi jednotlivci zaujal zejména vzájemný souboj Jaroslava
Křapky a Miroslava Škalouda v kategorii Licence B. Jednoznačně opanovali tuto ka-
tegorii. Celkové vítězství pro sebe nakonec uzmul prvně jmenovaný. Další zlato zí-
skala mladá naděje klubu, Přemysl Plucha mladší. Ten s přehledem dominoval dětské
kategorii do 65ccm, ale v druhé polovině seriálu již souběžně naskakoval i do „do-
spělé“ kategorie do 85ccm. V posledním závodě si dokonce došel pro pohár za druhé
místo a celkově mu to dalo na osmou příčku. I v nejslabší dětské kategorii do 50ccm
měl klub své naděje. Ondra Baudyš je třetí a Vojta Škaloud čtvrtý. Poslední medaile
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„cinkla“ v kategorii E3, má hodnotu stříbra a postaral se o ni Tomáš Holec. Pokud bu-
deme počítat i „bramborové“ medaile, tak ty si připsali Matěj Hanuš (Licence A),
Miroslav Hanč (Veterán licence) a Martin Horáček (E2). 

Zastavme se ještě u mladého Přemka Pluchy. Ten odjel i část seriálu Motocross
cup ve třídě 85ccm. Zde se umístil celkově na šestém místě. Zkusil také dva závody
Nova cupu ve třídě 65ccm, kde ve velmi silné konkurenci dokázal vybojovat vý-
sledky v první desítce. Dále se zúčastnil dvou dvoudenních závodů Mistrovství ČR
cross country třídy Junior 65 a po dvou vítězstvích a dvou druhých místech si při
celkovém vyhlášení došel pro bronzovou medaili! Takže určitě velká naděje nejen pro
jilemnický klub!

V seriálu Motocross cup měli jilemničtí ještě dva zástupce. Oba shodně vybojo-
vali stříbrné medaile. Ve slabší třídě MX2 se o ni zasloužil mladý, dravý a nadějný
Karel Šrytr, v silnějších MX1 pak zkušený harcovník a terénní univerzál Miroslav
Škaloud. 
V oblasti pořadatelské má AK Krakonoš pro tento rok dva „zářezy“. Tím prvním je
již desátý ročník Memoriálu Oldy Nývlta. I tentokrát byl součástí seriálu KTM ECC.
Konal se na samém konci prázdnin, tedy o víkendu 1. – 2. září. Nejen že byl jubilejní,
byl i revoluční. Autoklubu se totiž daří velice dobrá spolupráce s obcí Mříčná, je-
jímž výsledkem byl přesun memoriálu do nové lokality. Zázemí bylo u fotbalového
hřiště, stánek s občerstvením přímo v kabinách, vše na pevném podkladu. Trať byla
sice kratší, ale poměrně vyvážená a pro diváky i jezdce atraktivní. Ačkoliv byl loň-
ský rok hodně suchý a závody poznamenané prachem, ve Mříčné v sobotu pršelo.
I tak si ovšem tuto premiéru nenechalo ujít celkem 163 jezdců v sobotu a 95 v neděli. 

Druhým počinem bylo Poslední tankování. To je taková soukromá akce pro členy
klubu, poslední možnost trochu si zazávodit, ale hlavně „pokecat“, utužit atmosféru
v klubu a posílit týmového ducha. Proto ani výsledky nejsou to nejdůležitější, byť
dvojice soutěží o Krakonošův pohár. 

Celkově vzato jsou v AK Krakonoš Jilemnice spokojeni s průběhem sezony
i s dosaženými výsledky. Děkují všem svým partnerům za podporu, členům i ostat-
ním spolupracovníkům za pomoc a poctivou práci. Do roku 2019 přejí nejen jim
pevné zdraví a vše dobré. 

Tomáš Macháček
fotografie Lucie Bruchanová – Elbephotos
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DVĚ JIZERKY – JMÉNO STEJNÉ, ALE KAŽDÁ JINÁ

V minulém čísle jsme psali o Jizerce Jizerské, dnes Vám napíšeme něco o JI-
ZERCE KRKONOŠSKÉ. 

Povodí i údolí krkonošské Jizerky jsou úplně jiné. Podstatně pestřejší jsou zde již
samotné geologické poměry. Většina povodí se nachází na krystalickém podloží, kon-
krétně svorů a hlavně fylitů, ale ve Velké Kotelní jámě u pramenů Kotelského potoka,
jednoho z největších přítoků, nechybí žula, v pramenné oblasti ostrůvky kvarcitů, na
středním toku krystalické vápence a zelené břidlice. Dolní tok od Dolních Štěpanic
až k ústí teče po permokarbonských sedimentech (pískovce, prachovce, jílovce),
v nichž jsou i pruhy paleogenních (prvohorních) vulkanitů – porfyrů a bazaltandesitů,
známějších jako melafyry. Na tak malý tok je to slušná sbírka, za kterou by se ne-
musela stydět ani žádná velká řeka. Z geomorfologického hlediska patří Jizerka ke
krátkým konsekventním krkonošským tokům. Konsekventní znamená, že je určen
celkovým sklonem reliéfu – jinak řečeno stéká přímo, tedy v podstatě kolmo z hor-
ského hřebenu. To je právě v Krkonoších věc dosti zásadní, protože jiné zdejší vý-
znamné toky (Mumlava, pramenné Labe, Bílé Labe) jsou naopak subsekventní, tj.
tečou paralelně s horskými hřebeny. A krátký je proto, že nepramení na hlavním roz-
vodí, tj. Slezském hřbetu, ale na vnitrozemském Českém hřbetu. Na rozdíl od jizer-
skohorské protéká větší část krkonošské Jizerky hlubokým erozním údolím s profilem
písmene V, a tedy strmými svahy s početnými skalními výchozy a velmi úzkým
dnem. S výjimkou Kotelského a Kozelského potoka v nejhořejší části povodí a Ce-
dronu dole jsou zde všechny její přítoky jen krátkými svahovými potůčky. Takový
charakter má nejen v krkonošské části toku (po Vítkovice), ale i v Ponikelské hor-
natině, která je již horopisně součástí Krkonošského podhůří. Až v poslední části
svého toku, kde opouští krkonošské krystalinikum (od místní části Na Pile v Dol-
ních Štěpanicích po ústí), se údolí náhle rozšiřuje a svahy snižují a zmírňují důsled-
kem málo odolných sedimentárních permokarbonských hornin v podloží. Jen
v krátkém úseku necelého 1 km mezi Štěpanicemi a Hrabačovem se ještě údolí na-
posledy zúží, neboť tu protíná hřeben z tvrdších poloh těchto hornin a melafyry. Na
dolním toku v Hrabačově přijímá od Jilemnice největší přítok Jilemku, která pra-
mení až u Zálesní Lhoty, dosti daleko v podhůří. 

Reliéf povodí Jilemky je naprosto odlišného charakteru, jako by ani nepatřil
k horské říčce, a to díky měkkému permskému podloží. S výjimkou kratičkého, tro-
chu sevřenějšího úseku údolí mezi Jilemnicí a Hrabačovem (protíná zde tvrdší me-
lafyry Kozince) je totiž téměř celé tvořené plochou krajinou s táhlými mírnými svahy
s nízkými kopci. Důvod, proč se tak odlišné povodí vůbec „připojilo“ k horské říčce,
je nejspíše v třetihorní geologické minulosti, kdy došlo k zásadní změně směru od-
vodňování tohoto území. Jizerka a nejspíše i Jizera pod Horní Sytovou tehdy totiž
směřovaly z hor na jihovýchod, někam k hornímu Labi v prostoru Hostinného. Poté,
co se vlivem rozsáhlých reliéfových změn a sklonových poměrů ve středních Če-
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chách obrátily na západ, využil osiřelého údolí Jizerky potok Jilemka, který se vli-
vem rychlejšího zahlubování postupujícího od západu obrátil do opačného směru.
Samotnou zmínku zaslouží kaňon Jizerky v Křížlicích. Říčka zde protíná malou vá-
pencovou čočku, v níž vyhloubila asi 300 m dlouhý úsek oboustranně vroubený ska-
lami. Jsou sice téměř celé skryté v lese, takže o nich veřejnost příliš neví, ale na
krkonošské poměry jsou poměrně vysoké (20–30 m) a nechybí jim ani romantické
partie. Typologicky můžeme tento úsek označit za krasový kaňon, i když další kra-
sové tvary zde (alespoň zatím) nejsou známé. Členitý skalnatý terén využili naši před-
kové ve středověku k založení Rychlovského hrádku a nelze vyloučit, že podobná
fortifikace byla i na protilehlé straně kaňonu. 

Co se týče hydrografických a hydrologických poměrů, je krkonošská Jizerka po
všech stránkách větší než jizerskohorská. To je i důvod, proč na ní byl v Dolních Ště-
panicích zřízen vodočet, takže máme k dispozici exaktnější údaje. Délka toku je 21,
5 km (tedy 3, 5× větší než u první), plocha povodí 85, 8 km2 (tedy více než šestiná-
sobná) a průtok u ústí je 2, 14 m3/s (tedy 4, 5× větší). Prameny Jizerky na enklávě
Horních Míseček se nacházejí ve výšce 1 065 m n. m. a ústí je jen v 383 m n. m.
Výškový rozdíl je tedy opět nesrovnatelně větší. Také v tomto případě je však sporné,
co je správný pramen – pravostranný přítok Kotelský potok je totiž nejen delší, ale
má i o něco větší povodí. Navíc teče z vyšších poloh a dá se oprávněně předpoklá-
dat, že je i vodnější. Připočteme-li i jeho přímější konsekventní linii, měl by být hlav-
ním tokem a pramenem právě on. 

V jedné hodnotě však přece jen Jizerka v Jizerských horách vede. Je to tzv. spe-
cifický odtok, tedy hodnota ukazující, kolik litrů vody za sekundu odtéká průměrně
z jednoho km2. Ten je pro hydrologické hodnocení toků velmi významný, rozdíl mezi
horskými a nížinnými toky může být i několikanásobný. Vzhledem k vysokým sráž-
kám v Jizerských horách a velké nadmořské výšce celého povodí první Jizerky se u ní
pohybuje v hodnotách okolo 35 l/s. km2, kdežto u krkonošské je jen 25 l/s. km2. Při-
tom na horním toku nad Vítkovicemi jsou hodnoty ještě velmi podobné, ale níže po
toku, a zvláště v povodí Jilemky, rychle klesají k 10 l/s. km2. 

Soutokem Jizery a Jizerky probíhá hranice ochranného pásma KRNAP a tím se
dostáváme ještě ke dvěma „rekordům“. Jizera je nejvhodnějším tokem národního
parku (průtok ve Vilémově 4, 76 m3/s) i ochranného pásma nad „dolní“ Jizerkou (6,
62 m3/s), ale jejím přispěním se zvyšuje průtok na 8, 76 m3/s. Jelikož ale na soutoku
ochranné pásmo současně i opouští, je to takový rekord na hraně. Nesporný je však
rekord výškový – soutok je ve výšce 383 m n. m. a to je nejnižší místo ochranného
pásma a tím i KRNAP. Na soutoku se Jizera ostře stáčí a pokračuje paradoxně ve
směru menší Jizerky. Ohyb způsobuje, že se na jeho vnitřním břehu, jesepu, usazují
valouny a oblázky snad všech hornin, které řeka protíná výše na svém toku. 

Převzato z časopisu Krkonoše – Jizerské hory
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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 2019 

Co se chystá?

Sobota 2. února 2019

SPORTOVNÍ BÁL
V KD ve Vítkovicích

Sobota 23. března 2019

PŘÍJEZD
KRAKONOŠE

Skiareál Aldrov
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