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Oznámení ObecníhO úřadu
SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
ambulatní sběr komunálního odpadu proběhne v neděli 25. 9. 2022
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 ambulatní sběrnou, která bude přistavena na shora uvedených
stanovištích. odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky severočeských
komunálních služeb. 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 čtrnáctidenním režimu proběhne 26. 9. 2022 a od 3. 10. 2022 bude svoz týdenní,
každé pondělí.

SOUTĚŽ ZLATÁ POPELNICE
soutěž zlatá popelnice je určená obcím v Libereckém kraji, které soutěží v množství
vytříděného odpadu. jejím cílem je motivovat obce ke zvýšení množství vytříděných
odpadů z domácností. do soutěže jsou zařazeny všechny obce v kraji, které mají uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností
Eko-koM, a. s., tj. cca 214 měst a obcí. obce soutěží ve třech kategoriích. první kategorií jsou obce do 500 obyvatel, druhou jsou obce od 501 do 2000 obyvatel a třetí
jsou obce nad 2000 obyvatel.
V kategorii do 500 obyvatel se naše obec umístila na 4. místě.

OBCHŮDEK U ŠKOLY
podzimní provozní doba od 1. 9. 2022
pondělí–pátek

7.00–16.00

sobota

7.00–12.00

neděle

zaVŘENo
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VOLbY 2022
Ve dnech 23. a 24. září 2022 se v budově obecního úřadu uskuteční volby do zastupitelstva obce Vítkovice. V naší obci kandidují čtyři strany, jejichž kandidátní listiny
Vám představujeme.

HASIČI VÍTKOVICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Miroslav Vancl
jan pohořelý
roman Vrána st.
boleslav peterka
Martina Vanclová, dis.
pavel hartig
kateřina Štěpová
jan Matuš
jindřich Volejník

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
ZA ROZVOj VÍTKOVIC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4

ing. hana Uhlířová
ing. helena hochmanová
tomáš john
Martin Morkes
Mgr. Martina Mejsnarová
kateřina honsová
Milan rychtr
daniela zachařová
roman Vrána ml.

STRANA MÍSTNÍCH OBČANŮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zora hniková
petr hnik
Michaela Erlebachová
Michaela Nechanická
Eliška rysulová
pavel jindřišek
karel Šiška
Lenka johnová
jindřich hanč

OBČANé VÍTKOVIC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ilona Navrátilová
aneta pospíšilová
Mgr. Vladimír Lukeš
bc. zdeněk spilka
bc. stanislav jurečka
Vlastimil hlaváč
petr kosina
Milan telec
tamara peterková
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zastupitelstvo obce Vítkovice – 11. 5. 2022
usnesení:
9/22 zo schvaluje záměr pořídit změnu územního plánu obce Vítkovice spočívající v tomto rozsahu:
• prověření možnosti zahrnout
pozemky parc. č. 719, 756/1,
756/3, 756/4, 823, 824/1, 824/4,
3063/9, 3075 do plochy rzV „výroba a skladování – výroba elektrické energie – VE“
• prověření možnosti doplnit do
podmínek využití plochy: Umístění staveb pro provoz a obsluhu
MVE včetně pracovního, pobytového, hygienického a sociálního
zázemí strojníků.
• prověření možnosti doplnit do
podmínek využití plochy : Umístění dalších technických staveb
souvisejících s provozem MVE,
jako je technická a dopravní infrastruktura, provozní soustrojí
a jejich stavby (česle apod. ),
opěrné stěny, zpevněné plochy
pro obsluhu a údržbu strojů
a vedení, zpevněné, manipulační
a odstavné plochy.
změna bude pořizována na náklady žadatele.
zastupitelstvo bere na vědomí,
že změna může být pořizována
zkráceným způsobem při splnění zákonných požadavků.
• prověření a stanovení přiměřených koeficientů zástavby, zpevněných ploch a zeleně tak, aby
byla zajištěna přiměřená struktura a objem zástavby.
součástí řízení bude záměr obce

doplnit do Úp limit plochy oVM
na minimální výměru 1 200 m2
pro stavbu (stejně jako Úp obsahuje u ploch sV).
10/22 zo schvaluje rozpočtové opatření
č. 1, viz příloha.
Navýšení příjmů o 150 000,00 kč
Navýšení výdajů o 150 000,00 kč
Financování
0 kč
rozpočet po 1. změně:
příjmy:
16 629 000,00 kč
Výdaje:
17 529 000,00 kč
Financování:
900 000,00kč
rozpočet je schodkový, kryje ho
přebytek z hospodaření z minulých let.
11/22 zo schvaluje směnu pozemků –
pozem. parc. č. 722/3 o výměře
163 m2, p. č. 722/4 o výměře 1 359
m2, které jsou oddělenými částmi
parcely p. č. 722/1, pozem. parc.
č. 710/8 o výměře 383 m2, která je
oddělenou částí p. č. 710/1
a pozem. parc. č. 710/9 o výměře
7 m2, která je oddělenou částí
p. p. č. 710/7 vše dle geometrického plánu č. 1281-86/2021 v k. ú.
Vítkovice v krkonoších ve vlastnictví obce Vítkovice s pozem.
parc. č. 886/5 o výměře 1 912 m2,
která je oddělenou částí parcely
p. č. 886/2 dle dle geometrického
plánu č. 1281-86/2021v k. ú. Vítkovice v krkonoších ve vlastnictví
correia Evy, Vocáska jaroslava, Vocáska stanislava a MUdr. Vocáska
zdeňka. záměr směny byl vyvě-
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šen na úřední desce od 7. 3. 2022
do 23. 3. 2022.
12/22 zo schvaluje pronájem pozemku
p. č. 25/3 o výměře 2 750 m2
a části pozemku p. č. 46 o výměře
904 m2 v k. ú. Vítkovice v krkonoších ve vlastnictví obce Vítkovice
panu Vladimíru tauchmanovi za
cenu 4 000 kč/rok. doba nájmu
5 let, od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2027.
záměr pronájmu byl vyvěšen na
úřední desce od 7. 3. 2022 do 23.
3. 2022
13/22 zo neschvaluje záměr prodeje
pozemků p. č. 2864/12 ani
p. č. 2864/13 p. V. Musilové.
14/22 zo stanovuje pro následující volební období 2022–2026 zastupitelstvo obce v počtu 9 členů.
15/22 zo neschvaluje záměr stavby
dvou roubenek na pozemcích

VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ

p. č. 192/17 a 129/29 (původně
jedna parcela) – investor p. Moravec z důvodů schválené urbanistické studie „Lokalita pode
dvorem Vítkovice“, kde je na
tomto pozemku umístěn pouze
jeden objekt.
16/22 zo volí předsedou finančního výboru ing. helenu hochmanovou.
17/22 zo schvaluje záměr pachtu pozemků na základě žádostí
p. johna a Farmy hucul dle přílohy č. 1.
18/22 zo souhlasí s uzavřením smluv na
projektové dokumentace pro posílení vodních zdrojů horní Vítkovice – hadovka, kobyla, aldrov se
spol. VEdU VodU s. r. o. dle předložené nabídky a pověřuje starostu k podpisu smluv.

zastupitelstvo obce Vítkovice – 29. 6. 2022
usnesení:
19/22 zo schvaluje rozpočtové opatření
č. 2, viz. příloha.
Navýšení příjmů o 57 000,00 kč
Navýšení výdajů o 57 000,00 kč
Financování
0 kč
rozpočet po 2. změně :
příjmy:
16 686 000,00 kč
Výdaje:
17 586 000,00 kč
Financování:
900 000,00 kč
rozpočet je schodkový, kryje ho
přebytek z hospodaření z minulých let.

6

20/22 zo schvaluje hospodářský výsledek krkonošské zŠ a MŠ Vítkovice,
příspěvkové organizace za rok
2021 a jeho rozdělení: zisk z roku
2021 ve výši 224 070,20 kč bude
převeden na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.
21/22 zo schvaluje účetní závěrku krkonošské zŠ a MŠ Vítkovice, příspěvkové organizace za rok 2021.
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22/22 zo schvaluje hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce Vítkovice za rok 2021 – ztráta
265 877, 51 kč, viz příloha.

151/2, 153 a 154 vše v k. ú. Vítkovice v krkonoších mezi obcí Vítkovice, Mgr. stanislavem jiroušem
a manželi doležalovými.

23/22 zo schvaluje návrh závěrečného
účtu obce Vítkovice za rok 2021
a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření a to „bez výhrad“.

28/22 zo schvaluje záměr pronájmu pozemků p. p. č. 2775/3 a 2767/3
v k. ú. Vítkovice v krkonoších firmě
rtr service, s. r. o. a neschvaluje
záměr prodeje těchto pozemků.

24/22 zo schvaluje účetní závěrku obce
Vítkovice za rok 2021.
25/22 zo schvaluje p. tomáši johnovi
pacht části pozemku p. p. č. 46,
p. p. č. 21/1 a 21/23 vše v k. ú. Vítkovice v krkonoších na období od
1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 za cenu
1 000 kč/ha/rok, ostatní podmínky viz. smlouva
26/22 zo schvaluje pacht pozemků
Farmě hucul, s. r. o., viz. příloha na
období od 1. 7. 2022 do 31. 12.
2027 za cenu 1 000 kč/ha/rok,
ostatní podmínky viz. smlouva
27/22 zo schvaluje záměr směny pozemků p. č. 109, 2936/75, 2936/76,

29/22 zo schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 kč sportovnímu klubu hraběte jana
harracha na Vítkovickou pouť
a dětský den.
30/22 zo schvaluje vypsání výběrového
řízení na zhotovitele akce „obnova místní infrastruktury ve Vítkovicích – Etapa 2021/12 (hotel
praha–janova hora), jmenuje výběrovou komisi ve složení
ing. hana Uhlířová, Miroslav Vancl
a ing. helena hochmanová (náhradník Milan rychtr) a pověřuje
starostu sepsáním smlouvy s vybraným zhotovitelem.

SpOLečenSká rubrIka
VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ jUBILEA
V měsíci dubnu oslavila své životní jubileum paní antonie Švecová a paní zdeňka kučerová. V měsíci květnu pan dalibor Veselý, v měsíci červnu pan ivo seifert a pan jaroslav Vocásek a v měsíci srpnu pan Vláďa Lukeš a paní dagmar pazderníková. Všem
jubilantům přejeme hodně zdraví a životní pohody do dalších let.

NOVĚ NAROZENÍ
V měsíci dubnu se narodil Filip Lukeš, v červnu dominika Nechanická a karel Šiška
a v červenci pavel seifert. Všem novým občánkům a jejich rodičům přejeme hodně
zdraví, radosti a spokojenosti.

7
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náš rok
ve školce
chtěla bych Vás provést našimi akcemi,
které nás provázely tento školní rok. Na
začátku září jsme využili hezkého počasí
a vydali jsme se na Medvědín, kde je
spousta herních prvků nejen pro rozvoj
tělesné stránky dětí.
tento rok jsme měli velké zpestření, protože se nám naskytla příležitost sjet lanovkou do Špindlerova Mlýna, děti si
cestou dolů užívaly rozhledů, který nabízí
náš kraj. pak jsme opět museli přizpůsobit naše venkovní aktivity v okolí školky
vzhledem k situaci na podzim.
V lednu se nám povedla zorganizovat již tradiční lyžařská školička na aldrově u pana
potůčka. děti byly rozděleny do dvou skupin podle svých lyžařských zkušeností. první
početná skupinka vylaďovala svůj lyžařský styl a v druhé skupince se dětem věnovali
8
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individuálně a podporovali jejich vytrvalost. opět se celou školičkou prolínalo
velké nadšení a radost, že děti mohou
pospolu prožívat jedinečné lyžařské
chvíle.
poslední den mohli být rodiče a blízcí
u toho, jak u každého z dětí zvítězilo jejich odhodlání, píle a radost učit se
novým věcem.
po delším čase jsme mohli zase s dětmi
tvořit Morenu, která je mezníkem mezi
zimou a jarem. U toho jsme si povídali,
proč si ji naši předci tvořili, proč vypadá
strašidelně, jaké strachy je provázely přes
zimu a jestli je máme stále stejné jako oni
nebo máme jiné… proč její jedinou
ozdobou jsou korále z vyfouklých vajec?
Nakonec své strachy nakreslily Moreně
na šaty a po popeleční středě za zvuků
bubínků, chřestidel, řehtaček a říkadel
a písní o jaru jsme ji donesli před vesnici na most a po proudu jizerky ji poslali pryč.
a už jsme pozorovali v přírodě jestli vítězí jaro nebo zimice babice.
9
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před Velikonocemi jsme zaseli osení do
květináčků, které si děti ozdobily podle
svých představ. a protože to bylo zajímavé pozorování, tak jsem dětem přečetla pohádku o jackovi a kouzelných
fazolích. kdo chtěl si vyrobil svůj jedinečný hrad z papíru a postavil ho do květináče, kde už v zemi měly zasazené
fazole a mohli jsme pozorovat několik
týdnů zázrak vzájemné spolupráce mezi
fazolemi, hlínou, vodou a sluncem.
s jarem také přišla velmi oblíbená činnost
dětí a to plavání v jilemnickém bazéně,
který prošel velmi podařenou rekonstrukcí.
děti si zde hravou, citlivou formou rozvíjejí své plavecké schopnosti, každý dle
svého vývoje.
po delší době jsme navštívili beneckou školku, kam přijelo sférické kino – je to velký
stan, kde jeho strop tvoří kupole, která je využita jako promítací plátno v zajímavém
360-ti stupňovém formátu.
Vybrali jsme si příběh o farmě dědy Franka, který předává dětem své znalosti o své
farmě zábavnou formou a ještě se s ním vydáme za zvířaty po celém světě.
dvakrát jsme cestovali do Vrchlabí, měli jsme tam domluvenou návštěvu v knihovně,
kde paní knihovnice vysvětlila dětem rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím, seznámila je s pravidly knihovny a pak už se mohly rozhlížet a prohlížet knihy, které je
něčím zaujaly a sdílet své postřehy a zaujetí s ostatními.
a podruhé jsme se vypravili do krNapu do krtka, které je centrem enviromentálního
vzdělávání. Vybrala jsem povídání o včelách. děti si hravou formou zopakovaly a prohloubily své poznání o včelkách, jaká jsou její stádia vývoje, jaké úkoly provází včelku
v úlu než vyletí ven za sběrem pylu a další zajímavosti z včelího života.
a ještě jsme měli možnost se podívat do záchranné stanice divokých zvířat.
s beneckou školkou jsme se vydali do Mnichova hradiště na zámek, který mimo jiné
pořádá i programy pro školky.
Čekala na nás prohlídka zámku, tvořivá dílna, kde si děti mohly vybarvit papírový
model zámku a kašpárkova pohádka.
koncem června jsme mohli ještě podniknout jeden výlet se školáky do zoo ve dvoře
králové, bylo nám to umožněno díky pecnu chleba, který se vydražil při slavnostním
ukončení lyžařské sezóny na aldrově, tímto ještě jednou velké díky…
a už je tu nový školní rok, tak uvidíme, co nám přinese.
Dana Pištorová
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Okénko školy
prázdniny nám utekly jako voda a my jsme již zase v plné práci ve škole. Někdo se
těšil více, někdo méně, ale určitě se všichni těšili na kamarády, až si zase poklábosí
a sdělí si své prázdninové zážitky. počasí nám přálo, sluníčko nás dokonale rozpalovalo, tak doufejme , že jsme všichni načerpali dostatek energie na celý rok.
V červnu jsme se rozloučili s žáky, kteří nastoupili do školy v praze, jilemnici a Ukrajině – Viktorií Vomáčkovou, Františkem klenzen, Nazarem dovhinkou a také s žáky
5. ročníku – kristinou Vomáčkovou a Matyášem suchým. Všem žákům přejeme
hodně úspěchů v dalším studiu, plno nových kamarádů a trochu toho štěstíčka, které
je v životě také důležité. doufáme, že jste u nás získali hodně vědomostí a zkušeností,
které budete dále rozvíjet na dalších školách. a jak to tak bývá, jedni žáci odcházejí
a jiní zase do té naší školičky přicházejí. Natěšení a plní očekávání poprvé usedli do
školních lavic 1. 9. 2022 – katka Volejníková, Elen johnová, hubert Exner, Lukáš rejchrt. prvňáčkům držíme palce, aby se jim ve škole líbilo, byli zde šťastní a spokojení
a rychle si zvykli na nový způsob práce.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022–2023 v ZŠ a MŠ VÍTKOVICE
– 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.

Organizace a školní prázdniny ve školním roce 2022–2023
•
•
•
•
•
•
•
•
•

První pololetí začíná ve čtvrtek 1. září 2022 a končí v úterý 31. ledna 2023.
Podzimní prázdniny budou ve středu 26. 10. a čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023.
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna
2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
Druhé pololetí začíná 1. 2. 2023 a končí 30. 6. 2023.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne připadnou na 20. 2.–26. 2. 2023.
Hlavní prázdniny trvají od 1. července do 31. srpna 2023.

A CO NÁS ČEKÁ V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE?
Určitě se nemusíme bát, že bychom se nudili, to opravdu nikomu nehrozí. kromě
výuky a čerpání nových vědomostí, což je našim hlavní úkolem, se budeme také zabývat sportem, turistikou, výtvarnými a tvůrčími činnostmi.
plníme každoroční projekt „Naše letní cestování“, kdy nás žáci seznamují s místy, která
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o prázdninách navštívili, co je zaujalo a co se jim líbilo nebo také nelíbilo. třetí ročník
navštíví program pedagog. psych. poradny na kozákově – den prevence na téma –
svět je pestrý. zde jsou pro děti připraveny různé úkoly, které modelují obtížné životní situace, do kterých se mohou žáci dostat nebo řeší komunikaci a chování, protože agresivita mezi dětmi a mládeží neustále narůstá. tyto aktivity mají dětem
pomoci, aby si uměly poradit, kdo jim může pomoci, koho mají kontaktovat. tento
projekt je organizován každým rokem a vždy je určen jinému závažnému tématu.
V loňském školním roce paní uč. Řehořková zpracovala celoroční projekt – stará a zaniklá řemesla se zaměřením na krkonoše. V letošním roce budeme pokračovat v celoročním projektu – Řemesla současná a písně z krkonoš. tak se můžete zase těšit
na ranní zpěvy u piana.
od 12. zářído 16. prosince se koná plavecký výcvik v jilemnici pro 3. a 4. ročníky. kdo
bude mít zájem, může opět od října navštěvovat keramický kroužek a kroužek německého jazyka. to je jen část aktivit, které nás v nejbližší době čekají.
i pobyt v naší družině nabízí hodně zajímavé zábavy, turistiky, sportu a výtvarného
tvoření.
Všem zaměstnancům, dětem a žákům v zŠ, MŠ a Šj přeji hodně úspěchů, klidu na
práci, radosti, spokojenosti a hlavně veselé a pozitivní nálady, protože s úsměvem
jde opravdu vše lépe. buďme k sobě slušní, ohleduplní, dodržujme určitá pravidla
a potom může být i učení zajímavé a zábavné.
společně s radostí a úsměvem vykročíme do nového školního roku!
Zuzana Hartmanová
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PROjEKT A POHÁDKA
třídní schůzku, která se konala 26. 4. 2022, jsme obohatili kulturním programem. Na
závěr celoročního projektu o starých a převážně již zaniklých řemeslech jsme nacvičili
vyprávění, písně a tance. zaměřili jsme se hlavně na život řemeslníků v krkonoších.
Na vystoupení se podíleli všichni žáci naší školy. Mělo velký úspěch a všichni zasloužili
pochvalu.

po tomto úspěchu jsme se s velkým nadšením vrhli na znovunacvičování pohádky
„dlouhý, Široký a bystrozraký“. proč znovunacvičování? jednoduše proto, že jsme ji
trénovali už v loňském roce. bohužel nám nebylo dopřáno předvést ji na veřejnosti
z důvodu distanční výuky. jenomže v původním hereckém obsazení už to nešlo. Někteří „herci“ nám odešli do 6. ročníku. bylo tedy nutné většinu rolí přeobsadit. Noví
herci se však pustili do nacvičování s obrovskou chutí, takže se nám podařilo za dva
měsíce pohádku docvičit. Na konci školního roku jsme ji zahráli pro děti ze školky
a pro rodiče a přátele školy. Všem dětem moc děkuji za spolupráci. poděkování také
patří rodičům, hlavně maminkám a babičkám za pomoc při přípravě krásných kostýmů.
a co chystáme v tomto školním roce? Určitě zase písně a pohádku. přijďte se podívat!
Hana Řehořková
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každý konec je počátkem
něčeho nového
stejně tak je tomu s rokem školním. zatímco nový se pomalu rozbíhá na plné
obrátky, na starý už jen nostalgicky se
slzou v očích vzpomínáme. Vzpomínáme
na odešlé spolužáky, na poslední společné akce, …
doufám, že každý z bývalých druháků si
po exkurzi v papírně rozmyslí plýtvání
papírem poté, co na vlastní oči shlédl náročnost celého výrobního procesu. Viděl
kolik času, práce a úsilí musí člověk vynaložit na jeden vyrobený karton, jednu papírovou krabičku.
Výlet do Liberce pro nejúspěšnější žáky
v projektu „z pohádky do pohádky“ byl
rovněž zaměřen v duchu environmen14

tální výchovy. V krajské vědecké knihovně se žáci seznámili s moderní budovou knihovny i novými technologiemi
půjčování knih, které si „na vlastní kůži“
vyzkoušeli a úspěšně si zapůjčili knihy
i audioknihy. projekt byl totiž zaměřen na
čtenářské dovednosti. společně jsme se
nořili do hlubin příběhů, tajů básní, seznamovali jsme se s regionálními dialekty, historií našeho národa.
poté jsme navštívili Ekopark s naučnou
stezkou „Čtyři živly“, kterou jsme úspěšně
absolvovali. Výrobky z přírodních materiálů si žáci spolu s mnoha zážitky (chůze
v bahně, vodní labyrint, malování bahnem…) odnesli domů.

VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ

Góóól, slůvko, které dalo zabrat našim
hlasivkám při jednom z dalších výletů Šd.
Nejprve jsme si dali „do těla“ túrou okolo
studence. Navštívili jsme studánku roubenku, seznámili se s její historií a zahráli
si sportovně vědomostní hru. potom
jsme již netrpělivě spěchali na místní stadion, kde se konalo utkání sk studenec
versus tj sokol Martinice, klub, za který
hraje náš žák ondra Matuš. jeho nepřemožitelné kličky, ráznou střelu, sportovního ducha a smysl pro fair play jsme
znali již z hodin tělesné výchovy. Nyní
jsme ho přišli podpořit přímo v akci,
v přátelském utkání, a to nejen hřmotným křikem, ale i tancem našich děvčatroztleskávaček.
poslední a současně rozlučkovou akcí byl
výlet na rezek s milou občerstvovací zastávkou u rejchrtů, kterým patří velké
poděkování za osvěžení ducha i těla ve
vedru, které nás provázelo, byť jen do-
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časně. Na cestě zpět nás zastihla pořádná
bouřka, ale bylo vidět, že naši „kerkonošáci“ ani Nazar z Ukrajiny nejsou z cukru,
ba naopak, jsou to děti do nepohody!
ten den jsme vyměnili nocování doma za
nocování ve škole, peřiny za spacáky
a maminčinu večeři za buřtík, který nám
k opékání poskytla školní jídelna. jako
sladkou tečku jsme si udělali vafle ze
stejně dobrého těsta jako loni, připraveného paní suchou a doručeného panem
suchým včetně technického vybavení
k jejich přípravě. Všem moc děkujeme!
přípravou nejen jídla, ale i stolů, abychom kultuře stolování nezůstali nic
dlužní, jsme se zahřáli a po vydatné večeři už následovaly soutěže, pyžamová
party, bobřík odvahy… a spokojený
sladký spánek.
huráááá tedy do nového školního roku,
vstříc novým vědomostem a zážitkům.
Kateřina Pšeničková
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SDH Vítkovice
Máme za sebou konečně normální léto a na hory, opravdu teplé a příjemné. ještě
v době školního roku jsme vyrazily na konci dubna do prahy, prohlédnout si Národní
technické muzeum, prošli jsme se po Letné a zkontrolovali, jestli karlův most stále
stojí a sv. Václav stojí stále na Václaváku. jel nás plný autobus a všichni jsme si výlet
užili, i když nebyl snad nikdo, koho by nohy nebolely. V květnu jsme se zúčastnili
okresního kola hry plamen, kde jsme ukázali co všechno umí noví členové a co ještě
musíme doladit. ovšem dospěláci hasiči letos mile překvapili. V půlce června vyrazili
na okrskovou soutěž. ambice byly skromné, o to větší radost a překvapení nastalo,
když do poslední chvíle chlapci vedli a nakonec obsadili skvělé 2. místo. prázdniny
jsou plné táborů, výletů, pobytů u babiček a najít společný termín na výlet hasičů je vždy oříšek. po třech letech jsme
přeci jen vyrazili opět do chlumce nad
cidlinou. zážitků máme opravdu mnoho.
V létě mnoho deště nebylo, zato
v chlumci pršelo opravdu vydatně. V sobotu jsme dokonce uvažovali o dřívějším
návratu, ale nevzdali jsme to. počasí se
umoudřilo a my si užili výšlap na zámek
karlova koruna, kde se konalo představení legionářů a zažili jsme dokonce
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i „opravdovou bitvu“. k dispozici byla i ochutnávka „jídla budoucnosti“ a dětem ty
červíci opravdu chutnaly. brrrr… Voda měla osvěžujících 22 stupňů a mělo to velikou
výhodu. bazén jsme měli téměř sami pro sebe. s prázdninami jsme se rozloučili na
hřišti u kostela poslední srpnový víkend. každý přinesl něco dobrého, prohlídli jsme
si fotky za posledních 10 let a nakonec si promítli na plátně pěkný český film. to se
nám krakonoš odměnil počasím a i přes slibovanou průtrž mračen, bylo krásně celou
noc. Nakonec jsme přespali pod širákem a zůstali suchý. brzy se zase začneme scházet na pravidelných schůzkách, ovšem budoucnost kolektivu mladých hasičů bude
záviset na zájmu dětí. abychom se mohli účastnit soutěží, tak musí být alespoň devět
dětí, které budou trénovat pravidelně a budou jezdit na soutěže.
hezký podzim všem… hasiči
Martina Vanclová, DiS.
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Babí léto v Krkonoších
plné zážitků
Léto se v září své nadvlády nad horskou
přírodou nevzdává, dny jsou ještě dost
dlouhé a přejí výletům. stále hřejivé sluneční paprsky už ale pomalu barví krkonošská údolí do podzimních odstínů.
smilkové louky zlátnou a hřebeny zahřívá fialová vřesová peřina. občas
padne mlha a z bílého moře vystupují
jen vrcholky nejvyšší… takovou pohádku píše babí léto v krkonoších.
prázdniny jsou pryč, ale víkendová dobrodružství čekají. Utečte do náruče přírody, kterou nikde jinde na světě
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neuvidíte, nebo si vyberte z další nabídky zážitků a aktivit pro volné dny.

Září přeje výletům
hory se po letních prázdninách vylidní
a nadechnou. Využijte toho, vyrazte
klidně na sněžku, pramen Labe nebo
k Mumlavskému vodopádu. projděte se
Špindlerovým Mlýnem, vyjeďte na benecko, odpočiňte si v janských Lázních,
nebo objevte křišťálové údolí. kudy kam
na jednodenní výlet vám rádi poradíme.
https://www.krkonose.eu/babi-letokouzli-v-krkonosich

VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ

Využijte Krkonošské
cyklobusy
turistické autobusové linky jezdí i během
září, a to ve čtvrtek, sobotu, neděli a na
svatého Václava. přepraví vás s kolem
i bez něj, na hřebeny i do podhůří. svezete se na pomezky, zlaťák, Špindlerovku
nebo k baroknímu kuksu? V jízdních řádech si vždy ověřte, která linka přepravuje kola a která je pouze pro pěší.
https://www.krkonose.eu/krkonosskecyklobusy

Ulovte s dětmi další razítka
ve hře Pohádkové
Krkonoše
pokud jste se o prázdninách pustili do
sbírání razítek, směle pokračujte. razítkovací hru můžete hrát až do konce října.
ještě naši brožurku nemáte? hravý sešit
pohádkové krkonoše je k prodeji v informačních centrech a na razítkovacích místech za 70 kč. otevře vám širokou
nabídku aktivit a výletů pro celou rodinu.
30 míst = 30 tipů na výlet = 30 razítek.
odměnu ale získáte již za razítka 3.
jen pozor, některá místa s koncem léta
upravují svou provozní dobu, sledujte
proto web pohadkove. krkonose.eu pro
aktuální informace.

Za příběhem krkonošských
perlí po trati Pojizerský
Pacifik
provoz na lokálce mezi stanicemi Martinice v krkonoších – jablonec nad jizerou
je celoroční. svezte se podél jizery po
trati, kterou nechal vystavět jan hrabě
harrach na konci 19. století. Železniční
muzeum na martinickém nádraží je ote-
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vřené vždy o víkendu, je tedy ideální zahájit výlet zde. dozvíte se mnoho zajímavého o trati i o celém unikátním areálu
železniční stanice. pokud jedete s dětmi,
doporučujeme vystoupit v poniklé. ze
zastávky se vydejte směrem vzhůru za
příběhem krkonošských perel, do firmy
rautis. je to sice 2 km do kopce, ale čeká
vás exkurze do výroby perličkových vánočních ozdob, vlastnoruční výroba
jedné hvězdičky a krámek plný třpytivé
krásy. když během září předložíte jízdenku z vláčku, budou mít děti vstup na
exkurzi zdarma.
https://www.krkonose.eu/pojizersky-pacifik

Vyrazte s kamarády
na Krkonošskou pivní
stezku
5 pivovarů a 5 originálních piv z krkonošské vody spojuje krkonošská pivní
stezka. až do konce září máte možnost
projít se po jedné ze dvou připravených
tras, za ochutnaná piva získávat razítka
a vyhrávat odměny. tou největší odměnou vám však jistě bude putování po
krásných partiích našich hor spojené s jedinečným gastronomickým zážitkem.
zdolání stezky si nejlépe rozložte na dva
dny, ať máte dost času a sil vše vychutnat
doslova plnými doušky.
https://www.krkonose.eu/krkonosskapivni-stezka
další tipy, užitečné a aktuální informace
z celého regionu najdete na: www.krkonose.eu.
Alena Cejnarová,
Krkonoše – svazek měst a obcí
Destinační společnost pro TO Krkonoše
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Vydejte se na pěší putování
po krkonošských trasách
s přívlastkem
Naberte čistý vzduch do plic, nechte ho pročistit vaši mysl od všedních starostí a vyrazte do neuvěřitelně pestré sítě cest a stezek krkonošské přírody. Objevte cesty s přívlastkem, dálkové trasy i kratší stezky, které si užijete i s dětmi. Vždyť pěší chůze je
tím nejpřirozenějším lidským pohybem, kterým svému tělu i mysli prospějete. U nás
v Krkonoších obzvlášť!

Hřebenová Cesta česko-polského přátelství
téměř kopíruje státní hranici a v délce 28 kilometrů propojuje nejvyšší krkonošské
hřebeny od východu po západ (nebo opačně). jedinečná trasa, která nabízí nádherné
panoramatické výhledy, je na jednodenní zdolání poměrně náročná. rozložte si putování na dva dny a využijte možnosti noclehu na jedné z horských bud, které na
trase potkáte.

Bucharova cesta
Červeně značená cesta vás zavede z jilemnice až k prameni Labe. Nese jméno jednoho ze zakladatelů české turistiky a lyžování – jana buchara. právě on její výstavbu
20
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inicioval. Věděli jste, že původně trasa končila na horních Mísečkách? V roce 1925
byla prodloužena přes Špindlerův Mlýn a jižní svah kozích hřbetů k Luční boudě.
tento úsek (svatý petr–Luční bouda) je dnes označován jako „stará bucharova cesta“
(na obrázku). do současné podoby byla přetrasována ještě později.

Cesta bratří Čapků
Červeně značená trasa se vine rozmanitými partiemi východních krkonoš. pralesu
na dosah, od řopíku k řopíku i k pevnosti stachelberg. její městský úsek prochází
trutnovem, dále protíná úbočí jestřebích hor a končí v Úpici. celková délka trasy
z pomezních bud až do Úpice je bezmála 48 km.

Luisina cesta
cesta, pojmenovaná po hraběnce aloisii czernin-Morzinové, prochází hlubokým, strmým údolím zvaným těsný (klausův) důl k pardubickým boudám. provede vás bukovým lesem kolem vodopádů a kaskád Černohorského potoka. Na její začátek se
nejlépe dostanete od hotelu Lesní dům v janských Lázních. cesta není značena.

Harrachova cesta
Nejstarší turistická trasa v krkonoších se v délce 19 kilometrů klikatí od Špindlerova
Mlýna až do harrachova. doprovází ji dvě významné krkonošské řeky – Labe a Mumlava. zaposlouchejte se do jejich hukotu, sledujte, jak si prorazily cestu krajinou. cesta
vznikla z impulsu hraběte jana Nepomuka harracha v letech 1876–79, přičemž úsek
cesty od bílého mostu ve Špindlerově Mlýně k Labské boudě je vůbec nejstarší turistickou trasou v krkonoších.

Poznejte staré krkonošské cesty – Buďárku, Planýrku,
Žížalu anebo Mrtvici
V názvech cest se odráží historie kraje i příběhy místních lidí. Některé mají jména odvozená podle původního účelu, jiné podle názvu míst, charakteru terénu nebo významných osob. pasekami nad jizerou tak stoupá buďárka, kterou budaři chodívali
do Němec. do bratrouchova se kroutí Žížala, po vrstevnici vede jedna z nejstarších
krkonošských cest – planýrka. z Víchovské Lhoty do poniklé šplhá strmá „funusnická“
Mrtvice, od benecka se vine tkalcovská bátovka.
Nevybrali jste? Nebo už všechny cesty znáte? další tipy najdete v letním čísle turistických novin krkonošská sezona. jsou k dostání na pultech informačních center, a to
zdarma.
podrobnější popis všech tras je zde: www.krkonose.eu/putovani-po-krkonosskychtrasach-s-privlastkem
Alena Cejnarová
Destinační společnost pro oblast Krkonoše
Krkonoše – svazek měst a obcí
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haSIčI radí ObčanŮm
Aby v přírodě nehořelo!
Lesní požár je požár, který začne v lese, nebo mimo les a do lesa se následně rozšíří.
jedná se o nežádoucí hoření zasahující velké plochy se závažným dopadem na chráněné zájmy, tzn. život, zdraví, majetek a životní prostředí.
obecně lze lesní požáry rozdělit na podzemní (šíří se často do hloubky kolem kořenů
např. proschlém humusu nebo rašeliništích). pozemní v našich podmínkách se vyskytuje nejčastěji a zasahuje pozemní kryt, tzn. hrabanku, trávu, mech) a korunový
(jeho hlavním nebezpečím je vysoká rychlost šíření ve větvích stromů). Lesní požáry
vznikají působením přírodních živlů (např. blesk, samovznícení), technických nebo
technologických závad (spadlé dráty elektrického vedení nebo poruchy na strojích),
ale nejčastější příčinnou je nedbalost či úmysl člověka (odhození nedopalku, žhářství).
podle lesního zákona (zákon č. 289/1995 sb. ) je v lesích zakázáno kouřit, rozdělávat
nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa a odhazovat hořící
nebo doutnající předměty. V případě porušení zákona může být viníkovi uložena pokuta do výše 15 000 kč. Navíc likvidace lesních požárů je pro hasiče nebezpečná,
zdlouhavá, materiálně i fyzicky náročná činnost. Nejen z těchto důvodů je v lese více
než kde jinde potřeba dodržovat základní preventivní zásady chování.
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HASIČI RADÍ:
• V lese nikdy nekuřte.
• oheň rozdělávejte jen na vyhrazených
místech.
• za silného větru nebo v období extrémního sucha v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec
nerozdělávejte.
• ohniště vzdalte nejméně 50 m od
okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti
od budov a všech dalších hořlavých
věcí (stoh, suché listí, kořeny stromů,
větve apod. ).
• ohniště bezpečně oddělte od okolního
prostředí – např. obložením kameny,
obsypáním pískem, vyhloubením zeminy a v případě většího ohně oddělte
až metr širokým pruhem, který zbavte
veškerých hořlavin.
• k zapálení nebo udržování ohně
v žádném případě nepoužívejte vy-

soce hořlavé látky jako např. benzín,
naftu či líh.
• Nachystejte si předem prostředek pro
hašení, kdyby se oheň vymkl kontrole
(hasicí přístroj, dostatek vody, písek,
hlínu apod. ).
• oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru, a nikdy do něj nevhazujte výbušné předměty.
• děti nenechávejte u ohniště bez dozoru dospělé osoby.
• ohniště řádně uhaste, nejlépe prolijte
vodou, popřípadě zasypejte zeminou.
při vašem odchodu se z ohniště nesmí
kouřit a popel i půda pod ohništěm
musí být chladné.
• pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte
hasiče prostřednictvím tísňové linky
150 nebo 112.
kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

MÁTE V RODINĚ ALZHEIMEROVU CHOROBU?
PORADÍME, PŘIjEDEME, POMŮŽEME
V semilech začala pracovat nezisková organizace arbo de Vivo, která se na problematiku péče o osoby s alzheimerovou chorobou specializuje. Není nutné, abyste na
řešení zůstali sami. Naši zaměstnanci mají s řešením potřeb při alzheimerově chorobě dlouholeté zkušenosti, získané v pobytových i terénních sociálních službách.
Můžete si s námi promluvit o své situaci, můžeme vám poradit, jak nastavit péči, jak
upravit byt, jak s vaším nemocným příbuzným komunikovat, jak o něj pečovat. Většinu činností vám dokážeme sami zajistit přímo v místě vašeho bydliště. jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Neváhejte se na nás obrátit! poradenství
je poskytováno bezplatně. Najdete nás každé úterý od 10 do 14 hodin na riegrově
náměstí v semilech, v budově Vzp nebo na internetu: www.arbodevivo. cz. a v případě potřeby za vámi přijedeme.
Bc. Ivana Tesařová, sociální pracovnice Arbo de Vivo, z. ú.
tel. 720 067 455, e-mail: socialni@arbodevivo.cz
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