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Oznámení ObecníhO úřadu
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
V období od pátku 7. 5. 2021 do neděle 9. 5. 2021 budou u obecního úřadu Vítkovice
přistaveny kontejnery na velkoobjemový domovní odpad a šrot. Uložení odpadu do
kontejneru bude možné pouze pro občany Vítkovic, pro majitele nemovitostí na
území naší obce a po předložení občanského průkazu! kontejnery nemohou využít
právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.

VÝVOZ POPELNIC
V letních měsících se stejně jako v loňském roce mění systém svozu komunálních
odpadů. od května do konce září přecházíme na 14denní svoz komunálního odpadu,
a to každé liché pondělí. tzn, že poslední svoz v týdenním režimu bude 26. 4. 2021
a první svoz čtrnáctidenní bude zahájen 10. 5. 2021 (další 24. 5., 7. 6., 21. 6., 5. 7.,
19. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 8., 13. 9. a 27. 9.) od 4. 10. 2021 se bude svážet zase každý týden.

KOMPOSTOVÁNÍ
s přicházejícím jarem pomalu přichází i nová kompostovací sezóna. tak jako v předešlých letech jsou 3 zelené velkoobjemové kontejnery rozmístěny na stejných místech
v obci (u bytovek, u kostela a na cestě k roudnici u č. p. 9) a během dubna přibude
ještě 1 kontejner, který umístíme poblíž oÚ. do těchto kontejnerů odkládejte pouze
biologicky rozložitelný odpad – trávu, listí, seno, plevelné rostliny, zbytky rostlin
a dřevo (pouze do průměru 5 cm a délky 2 m). do nádob rozhodně nepatří zbytky
jídel, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, hnůj, exkrementy masožravých zvířat, jedlé
oleje, kořeny, pařezy, kamení, znečištěné piliny, plasty, sklo, kov a další biologicky
nerozložitelné odpady.
svoz hnědých popelnic na bioodpad bude jednou za čtrnáct dní, a to každé liché pondělí (stejně jako u svozu popelnic s komunálním odpadem). první svoz se uskuteční
26. 4. 2021 (další 24. 5., 7. 6., 21. 6., 5. 7., 19. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 8., 13. 9. a 27. 9. atd.)

SMS SYSTÉM
znovu připomínáme možnost zapojení se do infosystému obce – rozesílání sMs
zpráv, ve kterých jste informováni o důležitém dění v obci. přihlásit se můžete na telefonním čísle 481 582 730 nebo emailem: obec@vitkovicevkrk.cz

PŘIPOMENUTÍ
Upozorňujeme na splatnost poplatku za odpady na rok 2021. sazba poplatku: 450
kč/osoba. platbu můžete provést hotově, vzhledem k současné situaci preferujeme
bezhotovostní platbu na účet č. 2625581/0100, Vs = číslo popisné + 1340, u domů
s více byty uvádějte číslo bytu dle kN, případně do poznámky uveďte Vaše příjmení.
podrobní informace najdete na našich webových stránkách www.vitkovicevkrk.cz.
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Vážení občané,
Zastupitelky Ilona Navrátilová a Zora Hniková zaslaly do Vítka článek s názvem „Slovo
opozice“. Na tento text bohužel musím reagovat. Smyslem zpravodaje vždycky bylo, a doufám že i nadále bude, informovat občany o tom, co se dělo nebo bude dít v obci. Možná
bychom ho mohli nazvat i komunikačním kanálem mezi obcí a občany, rozhodně ale nechceme, aby byl zpravodaj komunikační kanál mezi zastupiteli. K tomu slouží pracovní
schůzky, kde se všichni zastupitelé mají možnost detailně seznámit s podklady pro jednání,
což není přímo na veřejné schůzi možné. Pracovní schůzky jsou podnětné k vykomunikování problémů, které se mohou vyskytnout, k hledání řešení a k diskuzi o jiných záležitostech obce. To, že se na pracovní schůzce proberou, neznamená, že se opět neproberou na
veřejném zasedání. Účast na pracovním zastupitelstvu je zakotvena ve schváleném jednacím řádu, přesto se jich výše jmenovaná zastupitelka Ilona Navrátilová neúčastní.
Diskuze veřejně probíhá. Jen je někdy zapotřebí, aby se členové zastupitelstva byli
schopni sejít i mimo „povinná“ zastupitelstva. Bohužel tyto pokusy sejít se i v jiné termíny
opozice odmítá, a společně takto problémy řešit nechce.
Oprava topení ve školce byla plánovaná několik let, oprava zastávky, kterou jsme provedli
vlastními lidmi, je v mojí kompetenci a spíš bych se vnímal jako špatný starosta, kdybych
se o tyto věci nestaral. Oboje chápu především jako službu občanům.
Výstavba na místě bývalého statku, dnes projekt Zelený kopec, stručně ke zmíněné nápravě stavu. Ano, je pravda že došlo k administrativní chybě, z důvodu složitosti celé dohody, ale bohužel především díky mojí vlastní nedůslednosti. Za tuto chybu jsem se
zastupitelům několikrát omluvil a společně, tedy společně mimo opozici, se už několik
měsíců snažíme chybu napravit. Tato výstavba je v územním plánu obce víc než 20 let,
a to není omluva, ale fakt, že ji odsouhlasilo několik zastupitelstev. Určitě ne proto, aby
tito zastupitelé obci uškodili, ale proto aby se v době, kdy zkrachoval statek i továrna,
udělaly podmínky pro budoucí rozvoj cestovního ruchu, tedy toho jediného, co tuto oblast mohlo a může uživit. S tímto projektem přijdou i benefity, pracovní místa, opravené
části naší komunikace i části starého vodovodu, důležité vybudování nového veřejného
parkoviště pro Jizerku i Aldrov atd., to vše za peníze investora.
Výstavba dalších apartmánů v obci. I tato výstavba musí probíhat podle platného územního plánu se všemi jeho limity. Ve většině případů se jedná o rekonstrukce starých objektů, ve kterých ubytování nebo byty v rekonstruované kapacitě fungovaly desítky
minulých let.
Kulturní dům, pokud by mělo dojít k nějaké změně, bude námět včas představen občanům a diskutován veřejně.
Pro zajištění fungování území obce je jistě nezbytná dostatečná infrastruktura. Občané se
nemusí obávat, že v tomto směru přijdou problémy. Voda je naše dlouhodobá priorita. Vody
je dostatek i pro současná maxima v plné sezóně, v minulých letech jsme zvětšili kapacitu
akumulací, připravujeme projekty posílení vodních zdrojů pro celé zásobované území
včetně dostatečných rezerv do budoucna. Čistička má dostatečnou kapacitu i kvalitu čištění,
je to nezbytnost bez ohledu na další rozvoj. Každý rok opravujeme další místní komunikace.
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V zimním období podle opozice „budeme pravděpodobně zajišťovat bezproblémový přístup k uvedeným developerským projektům“. Úklid v zimním období pro soukromé subjekty již dávno probíhá, v prioritách plánu zimní údržby, tj. vždycky až po úklidu místních
komunikací a vždycky na základě objednávek a platného ceníku. Pokud si naše služby
v tomto směru developeři objednají, není důvod je za úplatu pro ně nezajistit.
K veřejné diskuzi. Každý občan se může kdykoliv obrátit na obec nebo přímo na mě, s tím,
že něco potřebuje nebo že ho něco zajímá. Mnozí z vás to tak dělají a snad mi dají
za pravdu, že se jim na obci snažíme vyjít vstříc. Smyslem naší práce je obec rozvíjet a komunikovat s občany. Budeme rádi za vaši účast na zastupitelstvech a dalších veřejných
diskuzích, moje osobní přání je aby měl každý občan této obce pocit, že se s ním vždycky
bude komunikovat, pokud on sám bude chtít.
Závěrem chci dodat, že pevně věřím a doufám, že v budoucnu s námi bude komunikovat
a diskutovat i opozice, na pracovních schůzkách, na schůzích zastupitelstva nebo přímo
na obci, kdekoli jen ne na stránkách Vítka, kam podobné texty podle mě nepatří.
Milan Rychtr, starosta

zastupitelstvo obce Vítkovice – 16. 12. 2020
usnesení:
69/20 zo schvaluje rozpočtové opatření
č. 6, viz příloha
Navýšení příjmů o 484 500 kč
Navýšení výdajů o 257 000 kč
Financování
-227 500 kč
rozpočet po změnách :
příjmy:
14 758 856,86 kč
Výdaje:
16 125 849,99 kč
Financování:
-1 366 993,13 kč
rozpočet je schodkový.
schodek bude pokryt z finančních prostředků na účtech.
70/20 zo schvaluje pro i. čtvrtletí v souladu se zákonem č. 250/2020 sb.,
v platném znění rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu, viz příloha. po
schválení rozpočtu se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu po
jeho schválení.
6

71/20 zo schvaluje úpravu cen vodného
a stočného na rok 2021: vodné
30,13 kč/m3 + dph a stočné
29,41 kč/m3 + dph.
72/20 zo schvaluje dohodu o provedení
práce panu jindřichu Volejníkovi
na dobu od 1. 1. 2021 do 31. 12.
2021, odměna ve výši 2 450
kč/měs., viz příloha.
73/20 zo schvaluje pronájem hospůdky v Údolíčku paní Marii Štěpánkové na rok 2021 za stejných
podmínek jako v loňském roce,
a to za cenu 12 000 kč. Nájemné
bude hrazeno měsíčně, elektrická
energie bude hrazena měsíčními
zálohami ve výši 2000 kč a bude
vyúčtována podle ročního vyúčtování dodavatele. Vodné
a stočné bude placeno paušálně
částkou 3 000 kč/rok + dph.

VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ

záměr pronájmu byl vyvěšen na
úřední desce od 20. 11. 2020 do
7. 12. 2020.
74/20 zo schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2986/27 o výměře 200
m2 v k. ú. Vítkovice v krkonoších
manželům Nechanickým, za účelem skladování palivového dříví
na dobu od 1. 1. 2021 do 31. 12.
2023 za cenu 100 kč/rok.
záměr pronájmu byl vyvěšen na
úřední desce od 20. 11. 2020 do
7. 12. 2020.
75/20 zo schvaluje prodej pozemku
p. č. 2936/62 o výměře 41 m2, pozemku p. č. 2936/61, část e) a g)
o výměře 59 m2, pozemku
p. č. 365 část d) a f ) o výměře 78
m2 a pozemku p. č. 2915, část c), j)
a h) o výměře 70 m2 dle Gp
č. 1200-119/2019, vše v k. ú. Vítkovice v krkonoších paní kateřině
Štěpové, Vítu Štěpovi a Čeňku
Štěpovi za cenu 12 400 kč + dph.
záměr prodeje byl vyvěšen na
úřední desce od 20. 11. 2020 do
7. 12. 2020. Veškeré náklady s prodejem a převodem bude hradit
kupující.
76/20 zo schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Vítkovice, viz příloha.
77/20 zo schvaluje změnu usnesení
č. 43/20 – pro případ, že by se nepodařilo neplatnost 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 dohodou se společností EUrospEktrUM GroUp, a. s. a s ing. Marií
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Novákovou do 30. 6. 2021, ukládá
zastupitelstvo obce starostovi
obce Milanu rychtrovi povinnost
podat jménem obce žalobu (ev.
dvě žaloby) o určení vlastnictví ke
všem třem předmětným pozemkům.
78/20 zo schvaluje zhotovitele singltreku služby Vítkovice s. r. o.
a smlouvu o dílo mezi obcí Vítkovice a službami Vítkovice s. r. o.
79/20 zo schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu obce Vítkovice v roce
2021 ve výši 26 634 kč městu jilemnice, se sídlem Masarykovo
náměstí 82, 514 01 jilemnice,
iČ 275808. příspěvek je poskytován na základě Memoranda
o spolupráci ze dne 13. 11. 2019
a je účelově vázaný na zajištění
spolufinancování sociálních služeb v orp jilemnice.
80/20 zo schvaluje poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Vítkovice ve výši
261 553,06 kč jilemnicku – svazku
obcí, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 jilemnice,
iČ 70694061 na nákup „areálu
Mříčná“, který bude sloužit k zajištění zázemí pro společnou techniku jilemnicka – svazku obcí
a také jako zázemí pro budoucí
regionální odpadové centrum pro
území členských obcí jilemnicka
– svazku obcí a„Movitých věcí nacházejících se v areálu Mříčná“,
a pověřuje starostu obce Vítkovice Milana rychtra podpisem příslušné veřejnoprávní smlouvy.
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zastupitelstvo obce Vítkovice – 21. 1. 2021
usnesení:
1/21 zo schvaluje záměr v návaznosti
na usnesení č. 43/20 a č. 77/20
uzavření „dohody o narovnání“
mezi obcí Vítkovice na jedné
straně a společností EUrospEktrUM GroUp a. s. na straně
druhé a paní ing. Marií Novákovou na straně třetí, jehož obsahem bude narovnání mezi
uvedenými subjekty, jak je toto
popsáno v návrhu „dohody o narovnání“, která je přílohou tohoto
zápisu.
2/21 zo schvaluje záměr v návaznosti
na narovnání dle bodu 1) uzavření
„směnné smlouvy“ mezi obcí Vítkovice na jedné straně a paní
ing. Marií Novákovou na straně
druhé, na základě které dojde ke
směně pozemku parc. č. 614/33
o výměře 1397 m2 v k. ú. Vítkovice
v krkonoších, obec Vítkovice, zapsáno na LV č. 10001 vedeném
katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště
semily, za pozemky p. č. 589/13
o výměře 72 m2, p. č. st. 614 o výměře 76 m2, p. č. 614/32 o výměře
2 097 m2 a p. č. 614/34 o výměře
936 m2, p. č. 615/7 o výměře
718 m2, p. č. 615/9 o výměře
341 m2 vše v k. ú. Vítkovice v krkonoších, obec Vítkovice, zapsáno
na LV č. 417 vedeném katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
katastrální pracoviště semily.
3/21 zo schvaluje záměr uzavření
„smlouvy o vybudování parko8

viště a zřízení věcného břemene“
na pozemcích obce Vítkovice, tj.
na pozemku p. č. 615/6 o výměře
1692 m2 a pozemku p. č. 615/8
o výměře 746 m2, vše v k. ú. Vítkovice v krkonoších, obec Vítkovice,
zapsáno na LV č. 10001 vedeném
katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště
semily mezi obcí Vítkovice na
straně jedné, společností aLdroV
resort s. r. o. na straně druhé
a paní ing. Marií Novákovou na
straně třetí, jejímž předmětem je
úprava práv a povinností stran při
vybudování staveb parkoviště na
uvedených pozemcích, jeho převodu do majetku obce Vítkovice
a zřízení věcného břemene stezky
ve prospěch obce Vítkovice za
účelem zajištění přístupu na pozemek obce p. č. 614/33 v k. ú. Vítkovice v krkonoších.
4/21 zo schvaluje podání žádosti
v rámci výzvy 5/2020 v rámci Národního programu Životní prostředí na projekt „obnova místní
infrastruktury ve Vítkovicích –
Etapa a Levínek“ a schvaluje profinancování této akce ve výši 85 %
z bankovního úvěru a dofinancování podílu spoluúčasti příjemce
dotace ve výši 15 % z rozpočtu
obce.
5/21 zo schvaluje podání žádosti
v rámci výzvy 5/2020 v rámci Národního programu Životní prostředí na projekt „obnova místní

VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ

infrastruktury ve Vítkovicích –
Etapa b roudnice“ a schvaluje
profinancování této akce ve výši
85 % z bankovního úvěru a dofinancování podílu spoluúčasti příjemce dotace ve výši 15 %
z rozpočtu obce.
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6/21 zo projednalo „pravidla příspěvku
(daru) za připojení na veřejnou
část vodovodu a kanalizaci v obci
Vítkovice a pověřuje starostu
předložením této smlouvy k dalšímu právnímu posouzení.

zastupitelstvo obce Vítkovice – 24. 3. 2021
usnesení:
7/21 zo schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci
právnické osobě mezi obcí Vítkovice a jilemnicko – svazek obcí ve
výši 250 801,19 kč, viz příloha.
8/21 zo schvaluje návrh rozpočtu obce
Vítkovice na rok 2021, viz příloha.
rozpočet je vyrovnaný, příjmy
i výdaje činí 15 245 000 kč.
9/21 zo bere na vědomí strategii rozvoje mikroregionu jilemnicko
2021–2027.
10/21 zo schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu o příspěvku na spolufinancování pečovatelské služby jilemnice na rok 2021 č. 41215061
ve výši 15 325 kč, viz příloha.
11/21 zo schvaluje vypsání výběrového
řízení na zhotovitele akce „ob-

nova místní infrastruktury ve Vítkovicích – Etapa a – Levínek
a Etapa b – roudnice, schvaluje
jmenování výběrové komise ve
složení ing. Štěpánka Machová,
tomáš john a ing. helena hochmanová a pověřuje starostu sepsáním smlouvy s vybraným
zhotovitelem.
12/21 zo schvaluje přesunutí bodů
č. 6–9 (dohoda o narovnání,
směnná smlouva, smlouva o vybudování parkoviště a zřízení Vb)
na další zastupitelstvo.
13/21 zo schvaluje nabídku ing. romana Matouška na zpracování
projektové dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení na akci „prodloužení
vodovodu Levínek“.

UPOZNĚNÍ OBČANŮM OHLEDNĚ NABÍDEK O KOUPI NEMOVITOSTÍ
Upozorňujeme občany, že v poslední době mnozí dostali do schránek dopis
ohledně nabídky odkoupení vašich nemovitostí. dopis je podepsaný soukromou
osobou, podle našich informací se ale jedná o obchodní strategii realitní kanceláře, která se touto nevhodnou formou snaží získat vaše nemovitosti. tuto praktiku zaznamenali i občané sousedních obcí. Upozorňujeme vás na to, protože
považujeme tento postup za neseriózní.
obec Vítkovice
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SpOlečenSká rubrIka
VÝZNAMNÁ žIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci lednu oslavila své životní jubileum paní Marie barcuchová, v měsíci únoru
paní hana hejlová a paní iva hniková a v měsíci březnu paní jarmila Malá a pan josef
richtr. Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody do dalších let.

ÚMRTÍ
V měsíci lednu nás opustila paní jana Vanclová. pozůstalé rodině projevujeme upřímnou soustrast.

libuše domanínská 4. 7. 1924 – 2. 2. 2021
jednou z osobností české kultury, které měly blízký vztah
ke krkonoším, byla operní pěvkyně Libuše domanínská.
pocházela z jižní Moravy (dobře znějící umělecký pseudonym domanínská si vybrala podle rodiště rodičů – vlastním
jménem byla klobásková, provdaná Vyčichlová), ale po
válce si s manželem koupili chalupu ve Vítkovicích v krkonoších, ve skelných hutích. tam za nimi se svými rodinami
jezdili i kolegové z pražského Národního divadla, pěvci ivo
Žídek a beno blachut. zemřela 2. února 2021 v požehnaném věku nedožitých 97 let.

Služby Vítkovice s. r. o. – ceník dOpraVy
platný od 1. 5. 2021 (uvedené ceny jsou bez dph 21 %)
UNIMOG + V3S / 1 hod.
15 min. (i započatých) celkové doby použití – UNC 060
Traktor Zetor 19-03/ 1 hod.
Traktor John Deere / 1 hod.
Sněhová fréza, UNIMOG – za 1 min. práce
Rolba / 1 hod
Reform – mulčování / 1 motohodina
Křovinořez + sekačka / 1 hod.
Traktůrek John Deere (sekání) / 1 hod.
Bagr / 1 motohodina
Štěpkovač / 1 hod.
Ostatní služby: 1 pracovník / 1 hod.
Prodej písku / 1m3

10

660 Kč
150 Kč
660 Kč
660 Kč
25 Kč
2 300 Kč
1 260 Kč
400 Kč
360 Kč
690 Kč
500 Kč
265 Kč
480 Kč
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Okénko do školy
již máme skoro tři čtvrtě školního roku
za sebou, ale ve škole jsme mnoho času
nepobyli. opravdu tato situace nebyla
jednoduchá a naším úkolem bylo zvolit
ty nejlepší metody, aby všechny děti
měly přístup ke vzdělávání. kombinovali
jsme metody podle věku, potřeby a přání
rodičů. samozřejmě jsme nemohli vyhovět úplně všem přáním, ale snažili jsme
se udělat to nejlepší, co bylo v dané situaci možné a povolené.
Vzhledem k tomu, že jsme malotřídní
škola, máme díky menšímu počtu žáků
možnost vzdělávat všechny děti, které
mají zájem pomocí konzultací (1+1), žák
a učitel a to především mladší žáky 1. a 2.
třídy. starší žáci měli možnost distančního vzdělávání pomocí skype nebo
kombinací konzultací a skype. Výhodou
konzultací je, že se děti dostaly dvakrát
i třikrát týdně do školy, změnily prostředí,
neztrácely kontakt se svoji učitelkou
a pro učitele je velkým přínosem, že má
okamžitou odezvu a ví, zda dítě učivu rozumí, ovládá ho. konzultace probíhaly

podle stanoveného rozvrhu, děti musely
dodržovat daný režim, zodpovídat za domácí přípravu a úkoly. to vše jsme mohli
dětem poskytnout, ale co jsme jim dát
nemohli - byli kamarádi. bylo již znát, že
jsou děti unavené a občas i nesoustředěné. proto jsme všichni uvítali, že 12. 4.
konečně nastupujeme do školy a tajně
doufáme, že definitivně. Ředitelé malotřídních škol se spojili a apelovali na
vládu, aby vzdělávání v malotřídních školách probíhalo ve všech ročnících 1.–5.
ročníku a bez rotací (střídavá výuka po
týdnech), bylo nám vyhověno, tak hurá
do školy!
je moji milou povinností poděkovat
všem, kdo se o děti staral, kdo se s dětmi
učil. Vím, že to není jednoduché a situace
byla obtížná, protože coVid19 zasáhl rodiny více než na jaře, více občanů onemocnělo. dělám to již opakovaně, ale
děkuji svým kolegům, kteří vedli konzultace, skypovali s žáky, děkuji rodičům
a prarodičům, že vše zvládli na výbornou
– díky! bez Vás bychom to také nezvládli.

I tak mohou vypadat Velikonoce v covidové době
11
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přesto nemáme ještě vyhráno a budeme
muset být i nadále obezřetní a zodpovědní. budeme se pravidelně testovat
2× týdně při vstupu do školy v pondělí
a ve čtvrtek. děti se mohou po první instruktáži, kterou provede pedagogický
pracovník testovat sami pod dozorem

pedagoga. testy nejsou náročné a nehrozí poškození dítěte, není potřeba dohledu zdravotníka. pokud budou mít
rodiče zájem, mohou si otestovat dítě
sami nebo na testování dohlížet.
přeji všem konečně klid, pohodu
a hodně zdraví.
Zuzana Hartmanová

ZÁPIS DĚTÍ

K PŘEDšKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
V KRKONOšSKÉ Zš A Mš VÍTKOVICE
šKOLNÍ ROK 2021/2022

ve čtvrtek 6. května 2021
V souvislosti s mimořádným opatřením MZ a vlády, pokud do
doby zápisu neurčí MšMT jinak, proběhne zápis do Mš bez
osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
K zápisu musí rodiče doložit tyto dokumenty:
• vyplněnou žádost o přijetí dítěte k PŘEDšKOLNÍMU vzdělávání
• dotazník GDPR (souhlas o poskytování informací)
• vyšetření a doporučení odborného (dětského) lékaře, Potvrzení
o očkování dítěte
• kopii rodného listu
Potřebné formuláře si vyzvedněte v Mš Vítkovice.
Dotazy a informace k zápisu – tel.: 775 966 237, 481 582 939
Vedení Krkonošské Zš a Mš Vítkovice
Zuzana Hartmanová, ředitelka školy
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ZÁPIS DĚTÍ
K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
V KRKONOšSKÉ Zš A Mš VÍTKOVICE
šKOLNÍ ROK 2021/2022

ve čtvrtek 29. dubna 2021
V souvislosti s mimořádným opatřením MZ a vlády, pokud do
doby zápisu neurčí MšMT jinak, proběhne zápis do Zš bez osobní
přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
K zápisu musí rodiče doložit tyto dokumenty:
• vyplněnou žádost o přijetí dítěte k PŘEDšKOLNÍMU vzdělávání
• dotazník GDPR (souhlas o poskytování informací)
• dotazník pro rodiče
• případně vyplněnou žádost o odklad šD – doloženou vyšetřením v pedagogicko psychologické poradně a doporučení odborného (dětského) lékaře.
• kopii rodného listu
Potřebné formuláře si vyzvedněte v Mš Vítkovice.
Dotazy a informace k zápisu – tel.: 775 966 237, 481 582 939
Vedení Krkonošské Zš a Mš Vítkovice
Zuzana Hartmanová, ředitelka školy
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VIKR BIKE

krkOnOšSký rekreačně SpOrtOVní Výjezd na kOle
Letošní již 9. ročník Vítkovického cyklotoulání Vikrbike nás letos zavede do okolí jilemnice, Vrchlabí a Špindlerova Mlýna. okruh dlouhý 69 km s převýšením přes
1800 m jistě zvládnou všichni rekreační cyklisté i zkušení jezdci.
pro označení využíváme značených cyklotras a cest označených klubem českých turistů. jsou zde i úseky, kde bude použito pouze Naše označení. Na možné překážky,
které by mohli neplánovaně na trase nastat (oprava vozovky, těžba dřeva atd.) se pokusíme včas upozornit a najít náhradu. za příznivého počasí budou všechny náročné
sjezdy a výjezdy odměněny krásnými výhledy na krkonoše.
Nejedná se o závod. Ujeté kilometry ani čas nikomu neměříme a záleží pouze a pouze
na Vašich schopnostech a silách kolik kilometrů si z této trasy ujedete. jde o to, abyste
po dojezdu byli sami se sebou spokojeni.
I letos Vás srdečně zveme již na 9. ročník, který se uskuteční 29. 5. 2021.

PŘIHLÁšKA – PODMÍNKY ÚČASTI PRO AKCI VIKRBIKE
VÍTKOVICE V KRKONOšÍCH
pokud se rozhodnete k účasti, je třeba přihlášku vyplnit, vytisknout a doručit společně se startovným pořadateli akce. za oficiální přihlášení bude považováno složení
hotovosti společně s vyplněnou přihláškou! přihláška je k dispozici ve formátu docX
nebo pdF elektronicky pouze na stránkách www.vikrbike.cz. přihlášky jsou pořadatelem přijímány od 2. 1. 2021!
akce se koná za plného silničního provozu, z toho důvodu je také nutná ochranná
cyklistická přilba na hlavách všech účastníků! pořadatel nijak neodpovídá za škody
na zdraví a majetku vzniklé v souvislosti s touto akcí. Účastníci mladší 18ti let předloží
společně s přihláškou také písemný souhlas zákonného zástupce nebo pojedou
v jeho doprovodu.
Prezentace: 29. 5. 2021, 8. 00–10. 00 hod.
Trasa:
viz níže
Značení:
Žluto-zelená reflexní šipka s písmenem V
Délka:
cca 69 km
Účastné:
300 kč (v ceně je zahrnuto památeční tričko, samolepka a občerstvení)
platba do 29. 5. 2021: 300 kč. Uzávěrka přihlášek je 23. 5. 2021. odhlášení lze provést
nejpozději do 29. 5. 2021 u pořadatele. startovné nebude vráceno, pokud nedojde
k včasnému odhlášení s udáním důvodu neúčasti.
Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovíme, kontaktujte nás.
14
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mapa
IX. ročníku
Vikr bike
29. 5. 2021

Z Vítkovic budeme po hlavní silnici lehce klesat k Mikoláškovu Mlýnu kde odbočíme na
vedlejší cestu směrem na Křížlice. V Křižlicích pokračujeme po vrstevnicích až nad Víchovou nad Jizerou. Objedeme vrchol kopce Chmelnice a sklesáme do Hrabačova. Okolo
Žlábku se dostaneme do centra Jilemnice, kterou projedeme zadní cestou až na Javorek.
Pokračovat budeme směrem na Horní Brannou kde zámkem projedeme centrem obce
a vystoupáme za Principálek. Před hřebenem Kozince odbočíme vpravo a pokračujeme
směrem na Vrchlabí. Přes Vejsplachy a Liščí kopec projedeme zadem města, kde budeme
pokračovat pod Jankův kopec. Na křížení s cestou „Rumovkou“ bude občerstvení. Poté
vystoupáme do Strážného a budeme pokračovat do Špindlerova Mlýna, zde je pro účastníky připraveno jedno menší překvapení pro překonání výškových metrů. Pro účastníky
je vyjednána lanová dráha na Medvědín, takže po vyhlídce ze sedačkové lanovky můžete
šlapat ze Špindlu rovnou na Rovinka odkud zamíříme na Janovu Horu vedle chaty Tereza
k hotelu Praha o do cíle na hřiště u školy. (Kdo nebude chtít vývoz lanovkou, má dvě možnosti: zvolit lehčí trasu a odbočí na začátku přehrady a přes Labskou se dostane na Rovinka. Nebo odbočí o cca 2 km dále a bude stoupat Bedřichovem a pod lanovkou na
Medvědín se dostane až na Horní Mísečky).
Více informací o krkonošských cyklotouláních naleznete na webových stránkách
www.cyklotoulani.info.
Milan Rychtr
15
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Vracíme ovocné stromy
zpět do krajiny
starých ovocných stromů v krajině
ubývá, a proto v průběhu letošního
podzimu správa krkonošského národního parku podpořila realizaci
obnovy extenzivního sadu ve Vítkovicích. Majitelé výslunné stráně
naproti 3 bytovým domům stojících u hamerského potoka, manželé karbusičtí z Farmy hUcUL,
projevili velký zájem o obnovu hisŘehtáč
torického ovocného sadu, z ktesoudkovitý
rého však zbylo jen posledních pár
přestárlých stromů. Vysázeno tak bylo na
30 perspektivních mladých stromků zejména jabloní, ale též hrušní, slivoní či třešní.
(foto na titulní stránce)
Nové stromky budou mít vedle produkce chutných plodů i funkci záložní populace
genofondu starých ovocných odrůd, které využívali naši předci už za první republiky.
V obnoveném sadu můžete nyní najít např. tyto odrůdy jabloní: Lohák, sudetská reneta, podzvičínské, Grávštýnské či Řehtáč soudkovitý. z hrušní odrůdy boscova lahvice, delta, clappova nebo Williamsova. slivoně zastupuje již ve středověku známá
zelená renklóda a třešně např. kaštánka.
důležitou součástí každé výsadby stromů v krajině je jejich důsledná ochrana proti
škodám divokou zvěří. z tohoto důvodu došlo k realizaci dvojité ochrany. kmínky
stromků byly ochráněny “králičím“ pletivem a celé stromky ochráněny individuální
dřevěnou oplocenkou.
Extenzivní ovocné sady v naší krajině mají významnou roli pro druhy živočichů a rostlin vyhledávající biotopy lesostepního charakteru, dotvářejí krajinný ráz a neméně
důležitá je i jejich kulturní hodnota a rekreační využití. držte proto palce zdárnému
ujmutí stromků v nejtěžších prvních letech života a užívejte jejich krásu, nejen během
jarního kvetení.
snaha o zachování těchto starých ovocných pokladů i pro další generace tímto ale
nekončí. V případě, že vlastníte pozemek na území krkonošského národního parku
a jeho ochranného pásma, který je vhodný pro výsadbu stromů nejen ovocných
a máte zájem o vytvoření extenzivního sadu, aleje, remízu apod., budeme rádi, pokud
nás budete kontaktovat (ing. jakub Fišera, tel.: 499 456 728, jfisera@krnap.cz).
Ing. Jakub Fišera
Správa Krkonošského národního parku
16

Neznámé Krkonoše
poznejte s námi krásná méně známá
místa krkonoš. zatoulejte se tam, kde
vaše kroky budou jediným otiskem civilizace v jedinečné krkonošské přírodě.
zastavte se a rozhlédněte po krajině lesů,
luk, strání nejvyšších hor a načerpejte
novou energii. Vychutnejte si nezapomenutelnou atmosféru na svěžím horském
vzduchu s partnerem, rodinou, přáteli
nebo sami se sebou.
a kde načerpat inspiraci k výletům do
hor? Na našich stránkách www.neznamekrkonose.cz najdete tipy na turistické
trasy, díky kterým si projdete místa bez
davu turistů a dostanete se ještě o krok
blíže k přírodě. samozřejmostí jsou tipy
na možnosti občerstvení, pokud zapomenete svačinu, anebo kde přečkat momentální nepřízeň počasí.
a protože chceme, abyste byli na cestu
dobře připraveni a mohli si ji užít naplno,
připravili jsme pro vás na stránkách ještě
mnohem víc. Najdete tu odpovědi na
časté dotazy jako např. jak je to s volným
pohybem psů v národním parku, proč

nejsou v krNap u cest odpadkové koše,
zda se smí na území krNap stanovat
anebo jestli se pořádají nějaké výlety
s průvodcem i pro veřejnost ad. sepsali
jsme seznam věcí, které nezapomenout
na výlet a jaké vybavení do hor je nutností. dále jsme pro vás vytipovali námi
ověřená místa kam za zábavou. V neposlední řadě jsme se rozhodli vám představit „královnu sněžku“. a ptáte se proč?
Vždyť sněžka není neznámá, ale naopak
nejznámější, nejvyšší a pro někoho i nejkrásnější. My vám však chceme sněžku
ukázat trochu z jiného pohledu a dát
vám tak šanci stát na jejím vrcholu bez
houfu lidí. a proto, „chceš-li zažít kouzlo
sněžky, musíš na ni vyjít pěšky“.
Líbí se vám naše stránky? Máte tip na
další zajímavé méně známé výlety?
chybí vám na webu nějaké důležité informace? dejte nám vědět a sdílejte své
dotazy i zážitky na našich sociálních sítích krkonose.eu.
Alena Pacholíková
oblastní destinační společnost
Krkonoše – svazek měst a obcí
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Lávka přes Čistou

Projděte se nad vodou
v Krkonoších
Potoky, říčky, řeky a vodopády probouzejí život krkonošské přírody. Díky všudypřítomné
vodě také lidé mohou spatřit pestrou paletu zelených odstínů krkonošských luk, strání,
lesů, a zaposlouchat se do zurčení horských pramenů. Ale každý z nás si tohle vše chce
určitě vychutnávat „suchou nohou“. A právě díky spolupráci studentů fakulty architektury
a Správy KRNAP je nám to umožněno. Na turistických cestách vznikly unikátní, a hlavně
užitečné lávky přes vodu.
Na projektu se podílelo 30 studentů z pěti ateliérů Ústavu navrhování II FA ČVUT, od návrhu na papíře až po samotnou realizaci na místě. Vše muselo být demontovatelné,
snadno přepravitelné bez těžké techniky a také odolné i v lavinových oblastech. Kvůli extrémním klimatickým podmínkám v Krkonoších hrál klíčovou roli materiál, z kterého
budou lávky vytvořeny. A tak i kvůli tomuto projektu se studenti museli naučit něčemu
novému. Například autoři lávky přes Hlubokou strouhu absolvovali svářečský kurz, díky
němuž mohli sami vyrobit pochozí rošty pro lávku nebo navrhnout složitější části z oceli.
Na návrzích studenti spolupracovali také s profesionály, inženýry a řemeslníky. A na kterých turistických cestách si můžete lávky prohlédnout a projít se po nich?
18
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Nad Špindlerovým Mlýnem ve výšce
1020 m n. m. se nachází lávka přes Medvědí
potok. Zavede pěší turisty, cyklisty i běžkaře
až k Medvědím Boudám. Další dvě lávky
najdete na úbočích Stohu, pokud se z centra Špindlerova Mlýna vydáte po modré turistické trase ke Klínovým boudám. Lávky
klenoucí se přes Černou strouhu a Hlubokou strouhu nabízejí kolemjdoucím nádherný výhled do údolí z laviček, které jsou
jejich součástí. Na území městyse Černý Důl
najdete lávku přes Čistou u Hrnčířských
bud. Vypravit se k ní můžete po modré turistické cestě z Černého Dolu, Pece pod
Sněžkou nebo také z Vrchlabí. Prozkoumat
každý detail této lávky, nazývané též Idin Lávka přes Černou strouhu
most, také lze pokud se vypravíte na cestu
z vrcholu Černé hory na Sněžku. A zatím poslední nejnovější lávka v Krkonoších překlenuje Rennerův potok v Eliščině údolí v Malé Úpě. Je navržena tak, aby po ní mohli přejít
nejen rodiče s dětmi putující po maloúpské Pohádkové stezce, ale také auta směřující ke
svým domovům.
Další zajímavosti o krkonošských lávkách se dočtete v letních turistických novinách Krkonošská sezona, kterou zdarma získáte v krkonošských informačních centrech v červnu
2021.
Alena Pacholíková
oblastní destinační společnost Krkonoše – svazek měst a obcí
foto: Správa KRNAP, Kamila Antošová

Lávka přes Hlubokou strouhu
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haSIčI radí ObčanŮm
pravidla pálení biologického odpadu
jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na
svých zahradách a zahrádkách. proto
jsou jarní měsíce každoročně spjaty s pálením biologického odpadu (listí, větví,
rostlinného odpadu apod.). z hlediska
pohledu požární ochrany je tato činnost
spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.
Vypalování porostů je zákonem
č. 133/1985 sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení zákazu je možno trestat
u fyzických osob až do výše 25 000 kč
a u právnických osob postihem do
500 000 kč. také spalování „nepřírodních“ materiálů a odpadu je zakázáno.
Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. i na tuto činnost
však platí určitá pravidla a omezení. Některé obce svými obecně závaznými
vyhláškami pálení biologického odpadu omezují nebo dokonce zakazují.
zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické
a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na krajské operační a informační středisko
Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (kopis hzs Lk). pálení lze
nahlásit z pohodlí domova po internetu
pomocí jednoduchého formuláře „NAHLÁšENÍ PÁLENÍ“, který je uveřejněn na
webových stránkách www.lk.hzscr.cz.
stejný formulář lze využít i pro nahlašování odpalování ohňostrojů. V případě,
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že pálení není možné nahlásit přes formulář na webu, lze využít také číslo
950 471 100.
při ohlašování pálení je nutno uvést zejména následující informace:
• datum a místo pálení
• jméno osoby, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon)
• dobu, po kterou bude pálení probíhat
• spalovaný materiál
• způsob zabezpečení místa
povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost
provádějí na svém pozemku. Pokud ale
fyzická osoba plánuje pálení většího
množství biologického odpadu, je
vhodné také ohlásit pálení na KOPIS
HZS LK. i pro tyto práce na soukromém
pozemku platí určitá pravidla:
• je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných
obecně závazných vyhlášek obcí
(požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem apod.)
• pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let.
• oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
• při nepříznivých povětrnostních
podmínkách (silný vítr, inverze) by se
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pálení mělo přerušit.
• je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty
apod.) a mít k dispozici jednouché
hasební prostředky (lopata, kbelík
s vodou, písek apod.).
• Velikost ohniště je třeba volit tak,
aby všechen hořící materiál shořel
v době, kdy je na místě přítomen
dozor.
• po ukončení pálení se musí ohniště
řádně uhasit. V období sucha je
třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě
opakovaně prolít vodou.
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• V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení
povinna okamžitě vzniklý požár
ohlásit kopis hzs Lk, případně na
tísňové linky 150 nebo 112.
Všechny zmíněné informace se samozřejmě týkají i pálení ohňů 30. dubna při
„pálení čarodějnic“. při těchto oslavách je
třeba dát také pozor na konzumaci alkoholu spojenou právě s otevřeným
ohněm nebo manipulací se zábavní pyrotechnikou.
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně
výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

přenosné hasicí přístroje
ačkoliv si všichni přejeme, abychom ho
nikdy nepotřebovali, potřeba hasicí přístroj použít může vyvstat velmi nečekaně.
proto je dobré některé informace vědět
dopředu a nemuset se zdržovat čtením
návodů v krizové situaci.
je nutné zdůraznit, že běžné hasicí přístroje, tak i vnitřní hydrantové systémy
v budovách, slouží pro hašení malých
požárů při jejich včasném zjištění. tato
zařízení, i při jejich správném použití, nezvládnou uhasit požárem zachvácený
celý byt nebo provozovnu. pokud se
požár rozšiřuje, myslete na vlastní bezpečí, zasažený prostor opusťte, vyhlaste
požární poplach, kterým varujete ostatní,
zavolejte na linku 112 nebo 150. doba

činnosti přenosného hasicího přístroje je
podle jeho velikosti náplně i jen několik
desítek vteřin.
přenosný hasicí přístroj se umisťuje na
stěny budov nebo na jiné pevné svislé
konstrukce. jeho rukojeť smí být maximálně 150 cm vysoko nad podlahou,
dolní mez určena není. Musí být trvale
zajištěn proti pádu a zároveň volně přístupný ke svému užití např. nasazením
na držáku. pokud provozní situace vyžaduje jeho uložení v uzavřené místnosti
nebo skříni, musí tato být trvale odemčena a označena grafickou značkou hasicího přístroje. povinnost nechat
přístroje kontrolovat je v intervalu 1 rok.
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Správné použití hasicího přístroje
správné použití je graficky znázorněno
na každém hasicím přístroji. hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru.
při použití více hasicích přístrojů je účinnější jejich nasazení najednou.
• odstraňte pojistku
• držte hasicí přístroj ve svislé poloze,
dnem dolů
• namiřte hadici, trysku, vývod z bezpečné vzdálenosti na požár
• spusťte hašení otevřením ventilu
• haste po směru větru a od kraje požáru
• hořící stěnu haste zdola nahoru
• kapající a stékající látky haste odshora dolů
Rozdělení hasicích přístrojů
hasicí přístroje můžeme rozdělit např.
podle druhu hasiva uvnitř přístroje na
vodní, pěnové, sněhové a práškové. s tě-
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mito druhy se setkáváme v běžném životě na svých pracovištích i ve veřejných
budovách. Už méně často vidíme hasicí
přístroje na požáry lehkých kovů nebo
požáry jedlých tuků a olejů. také se můžete setkat s označením přístrojů písmeny a, b, c, d a F. písmena určují třídu
požáru, pro jejíž hašení je takový hasicí
přístroj určen.
A požáry hořlavých látek v pevném
skupenství
B požáry hořlavých kapalin
C požáry hořlavých plynů a par
D požáry lehkých kovů
F požáry jedlých tuků a olejů
třída E bývala třídou požárů elektrických
zařízení pod napětím. samotný elektrický proud nehoří, a proto bylo od této
třídy upuštěno. Nevhodnost některých
hasicích přístrojů pro hašení elektrických
zařízení pod napětím je na nich přímo
označena v textu na štítcích a přísluš-
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nými piktogramy. třída požárů d je záležitostí specifických průmyslových oborů.
Vodní hasicí přístroj
Vhodný zejména na požáry pevných
látek. Nikdy se nesmí použít na požáry
elektrických zařízení pod napětím. hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Lze ho instalovat i do vnějšího prostředí,
protože obsahuje příměs proti zamrznutí. Není příliš univerzální, v dnešní
době se nepoužívá často.
Pěnový hasicí přístroj
Vhodný zejména na požáry hořlavých kapalin. pěna složená z vody a pěnidla pokrývá povrch hořící kapaliny a izoluje ji
od přísunu okysličovadla. Nikdy se nesmí
použít na požáry elektrických zařízení
pod napětím. Najdeme ho v provozech
s hořlavými kapalinami nebo např. na
čerpacích stanicích pohonných hmot.
Sněhový (CO2) hasicí přístroj
Vhodný zejména na požáry hořlavých
plynů a par. Funguje na principu objemového hašení. hubici sněhového hasicího přístroje je nutné držet za
izolovanou rukojeť, aby jeho uživatel neutrpěl omrzliny. Název „sněhový“ vznikl
z podobnosti vycházejícího podchlazeného plynu s klasickým sněhem, nicméně v náplni přístroje se voda
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nevyskytuje. Náplní je oxid uhličitý, který
je vhodný mj. na požáry elektrických zařízení pod napětím.
Práškový hasicí přístroj
Univerzální druh hasicího přístroje je
vhodný i k hašení elektrických zařízení
pod napětím (do 1000 V). princip hašení
funguje na bázi chemické reakce, kdy hasicí prášek utlumuje hoření. avšak pozor
na následné škody způsobené samotným práškem. ten je velmi jemný a jeho
odstraňování např. z elektroniky či potravin je velmi obtížné, v horším případě
prakticky nemožné. V praxi se s ním setkáme nejvíce, je i např. povinnou „výbavou“ nových rodinných domů.
Halonový vs. halotronový
hasicí přístroj
halonové hasicí přístroje obsahovaly pro
lidský organismus toxickou chemickou
náplň a poškozovaly životní prostředí –
ozónovou vrstvu, proto se s nimi dnes již
nesetkáváme. jejich nástupci jsou halotronové hasicí přístroje, které nemají takové dopady na lidské zdraví a přírodu,
ale některé obsahují nedýchatelnou
náplň. Fungují na stejném principu jako
práškové hasicí přístroje bez negativního
vlivu na elektronické součástky v hašeném prostoru. Ve srovnání s ostatními
druhy přístrojů jsou výrazně dražší.

kpt. Ing. Kateřina Štajncová
odd. stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP HZS Libereckého kraje
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