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Oznámení ObecníhO úřadu
PODĚKOVÁNÍ STAROSTY
Vážení spoluobčané,
chtěl bych poděkovat Vám všem, kteří jste se zapojili do materiální sbírky na pomoc
Ukrajině, která se konala ve spolupráci s Červeným křížem v naší obci od 7. do 9. 3.
2022 a byla určena pro oblast Vinnyce na Ukrajině.

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
V pátek 6. 5. a v sobotu 7. 5. budou u obecního úřadu Vítkovice přistaveny kontejnery
na velkoobjemový 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.

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO OBČANY K ZAHÁJENÍ SVOZU
ODPADŮ NOVOU SPOLEČNOSTÍ EKO JILEMNICKO S. R. O.
OD 1. 4. 2022
svoz směsného komunálního odpadu společností Eko jilemnicko byl zahájen 1. 4.
2020. od 14. 3. do 30. 6. 2022 bude probíhat postupné přelepování a čipování
plastových nádob jak vlastních, tak i pronajatých. od 14. 3. do 31. 12. 2022 bude
probíhat postupná výměna kovových nádob za plastové opatřené čipem
a logem Eko jilemnicko. do oběhu přichází nové svozové pytle s logem EKO Jilemnicko, staré pytle s logem Marius pedersen nevyhazujte, budou po přechodnou
dobu dále sváženy (nejdéle však do 31. 12. 2022).
Svozový den zůstává stejný, tzn. pondělí. od května do konce září bude svoz komunálního odpadu 14denní, a to každé liché pondělí. poslední svoz v týdenním režimu bude 25. 4. 2022 a první vývoz 1× za 14 dní bude zahájen 9. 5. 2022. od 13. 4.
2022 začne svoz barevných odpadních nádob (žlutých a modrých) od rodinných
domů systémem „door-to-door“, dle přiloženého kalendáře (na následující straně).
info pro podnikatele: V případě, že by Vám Marius pedersen z jakýchkoliv důvodů
vypověděl smlouvu a přestal vyvážet odpad, můžete se obrátit na Eko jilemnicko:
p. tomíčková – tel. 732 992 442 provozni@ekojilemnicko. cz
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. 481 582 678.

PŘIPOMENUTÍ
Upozorňujeme na splatnost poplatku za odpady na rok 2022. sazba poplatku:
550 kč/osoba. platbu můžete provést hotově na oÚ nebo bezhotovostně na účet č.
2625581/0100, Vs číslo popisné +1340. podrobné informace najdete na našich webových stránkách www. vitkovicevkrk. cz
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SVOZOVÝ KALENDÁŘ KVĚTEN–PROSINEC 2022
DUBEN
pondělí
pondělí
středa
pondělí
pondělí
středa

4. 4.
11. 4.
13. 4.
18. 4.
25. 4.
27. 4.

směsný odpad
směsný odpad
plast
směsný odpad
směsný odpad
plast + papír

KVĚTEN
pondělí
9. 5.
středa
11. 5.
pondělí 23. 5.
středa
25. 5.

směsný odpad
plast
směsný odpad
plast + papír

ČERVEN
pondělí
6. 6.
středa
8. 6.
pondělí 20. 6.
středa
22. 6.

směsný odpad
plast
směsný odpad
plast + papír

ČERVENEC
pondělí
4. 7.
středa
6. 7.
pondělí 18. 7.
středa
20. 7.

směsný odpad
plast
směsný odpad
plast + papír

SRPEN
pondělí
středa
pondělí
středa
pondělí
středa

směsný odpad
plast
směsný odpad
plast + papír
směsný odpad
plast

1. 8.
3. 8.
15. 8.
17. 8.
29. 8.
31. 8.

ZÁŘÍ
pondělí
středa
pondělí
středa

12. 9.
14. 9.
26. 9.
28. 9.

směsný odpad
plast + papír
směsný odpad
plast

ŘÍJEN
pondělí
pondělí
středa
pondělí
pondělí
středa
pondělí

3. 10.
10. 10.
12. 10.
17. 10.
24. 10.
26. 10.
31. 10.

směsný odpad
směsný odpad
plast + papír
směsný odpad
směsný odpad
plast
směsný odpad

LISTOPAD
pondělí 7. 10.
středa
9. 10.
pondělí 14. 10.
pondělí 21. 10.
středa 23. 10.
pondělí 28. 10.

směsný odpad
plast + papír
směsný odpad
směsný odpad
plast
směsný odpad

PROSINEC
pondělí 5. 12.
středa
7. 12.
pondělí 12. 12.
pondělí 19. 12.
středa 21. 12.
pondělí 26. 12.

směsný odpad
plast + papír
směsný odpad
směsný odpad
plast
směsný odpad

KOMPOSTOVÁNÍ
s nástupem jara přichází i období údržby zeleně a zahrad. tak jako v předešlých letech jsou zelené velkoobjemové kontejnery rozmístěny na stejných místech v obci
(u bytovek, u kostela, na cestě k roudnici u č. p. 9 a u oÚ). do těchto kontejnerů odkládejte pouze biologicky rozložitelný odpad – trávu, listí, seno, plevelné rostliny,
zbytky rostlin a dřevo do průměru 5 cm a délky 2 m.
svoz hnědých popelnic na bioodpad bude 1× za 14 dní, a to každé liché pondělí (stejně
jako u svozu popelnic s komunálním odpadem). první svoz se uskuteční 9. 5. 2022.


Jak třídit odpady
tříděný sběr odpadu má v moderní společnosti své důležité místo, je odrazem ohleduplného vztahu člověka ke svému životnímu prostředí. cílem provozování systému
tříděného sběru je zejména snížení celkového množství odpadu ukládaného na
skládkách a s tím související úspora primárních přírodních zdrojů, protože vytříděný
odpad nachází uplatnění jako druhotná surovina a vrací se zpět do výroby. Ve snaze
dosahovat maximálního množství vytříděné suroviny je však nutné zajistit i její odpovídající kvalitu. Čistota materiálu je hlavní faktor pro konečné zhodnocení suroviny. Velký podíl nežádoucích příměsí může znamenat i odmítnutí odběru ze strany
zpracovatele ( za příměs lze v tomto případě považovat i surovinu uloženou v nesprávné nádobě - např. skleněná láhev v kontejneru na plast systém tříděného sběru
však musí být ucelený řetězec počínaje sběrem a konče materiálovým využitím odpadu. bez odpovídajícího využití vytříděných složek odpadu ztrácí celý systém tříděného sběru svůj význam.

PAPÍR – MODRé KONTEJNERY, MODRé POPELNICE, MODRé PYTLE
aNo kartonové a lepenkové obaly, noviny, časopisy, katalogy, letáky, knihy (bez
vazby), sešity, papírové obaly, kancelářský papír (z tiskáren, kopírek, faxů,
obálky), papírové sáčky, papírové tašky.
NE
znečištěný papír (zejména mastný), nápojové kartony – tetrapack (např. obaly
od mléka, džusů, …), papíry potažené fólií (zjistí se natržením), voskový, dehtovaný a asfaltovaný papír, potahované obaly z mražených potravin, tapety,
fólie, termopapír, nálepky, etikety, fotografie a fotopapír, pohlednice, dětské
papírové pleny, hygienický papír (např. kapesníky), krabičky od cigaret s celofánovým obalem a vrchní fólií.
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PLASTY – žLUTé KONTEJNERY , žLUTé POPELNICE, žLUTé PYTLE
aNo pEt láhve od nápojů, plastové obaly od potravin, láhve a obaly od čistících
prostředků a kosmetiky, plastové sáčky a tašky, balící fólie, plastové kanystry,
polystyren, čisté (vymyté) kelímky od potravin.
NE
znečištěné plasty (např. kelímky od jogurtů, tuků, ale i jedlých olejů), obaly
se zbytky potravin, hračky, obaly z pVc, podlahové krytiny (linoleum), trubky
(novodur), hadice, kabely, cd, diskety, kazety, plastový zdravotnický materiál
– pozor je to nebezpečný – infekční odpad.
Jak správně vytřídit PET láhev?
prázdné pEt láhvi, neznečištěné chemikáliemi, uvolníme víčko, sešlápneme a víčko
utáhneme. Etiketu ponecháme.

BÍLé SKLO – BÍLé KONTEJNERY
BAREVNé SKLO – ZELENé KONTEJNERY A POPELNICE
aNo Nevratné láhve (např. láhve od vína či lihovin), sklenice bez obsahu potravin
(např. sklenice od zavařenin, apod. ), skleněné obaly, vždy bez uzávěru a obsahu (např. flakony od parfému), tabulové sklo.
NE
zrcadla, drátěné sklo, olověný křišťál, žárovky, zářivky, úsporné žárovky, keramické výrobky (např. hliněné, porcelánové), skleněné nádobí (varné sklo), tvrzené sklo (z dveří apod. ), autosklo.

NÁPOJOVé KARTONY
ORANžOVé PYTLE, ČERNé KONTEJNERY S ORANžOVÝM VÍKEM
D2D žLUTé POPELNICE NA PLAST (BUDE DOTŘÍDĚNO NA TŘÍDIČCE)
aNo Všechny čisté (vypláchnuté) nápojové kartony (např. od džusu, mléka, vína,
…).
NE
znečištěné obaly se zbytky nápojů, „měkké” sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku.

KOV – šEDé KONTEJNERY NEBO šEDé PYTLE
aNo drobnější kovový odpad (plechovky od nápojů, konzervy, kovové tuby, alobal,
kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další.
NE
plechovky od barev, tlakové nádoby, domácí spotřebiče, těžké nebo toxické
kovy (olovo, rtuť), které jsou nebezpečným odpadem.
Co mám dělat s obaly, které jsou označeny C/PAP nebo C/PP?
tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu. skládají se ze dvou
či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné. takovým obalem je
např. tzv. blistr na léky („platíčko“ se zatavenými tabletkami). Většinu kombinovaných
obalů nelze zpracovat. Výjimkou je nápojový karton a některé další kombinované
papírové obaly.
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zastupitelstvo obce Vítkovice – 13. 12. 2021
usnesení:
52/21 zo podle ustanovení volebního
zákona osvědčilo, že pan petr
hnik, nar. 27. 2. 1974, bytem Vítkovice 415 se stal členem zastupitelstva dne 1. 11. 2021 za ing.
Štěpánku Machovou, která rezignovala ke dni 31. 10. 2021. pan
petr hnik, jako nastupující člen zastupitelstva obce složil 13. 12.
2021 předepsaný slib a potvrdil
jeho složení svým podpisem.
53/21 zo schvaluje rozpočtové opatření
č. 4, viz. příloha
Navýšení příjmů o335 412,85 kč
Navýšení výdajů o-42 170,00 kč
Financování
377 582,85 kč
rozpočet po 4. změně :
příjmy:
21 809 171,79 kč
Výdaje:
19 250 150,68 kč
Financování: 2 558 981,11 kč
rozpočet je přebytkový.
54/21 zo schvaluje převod účetnictví
obchodu a pošty partner od 1. 1.
2022 z hospodářské činnosti do
hlavní činnosti
55/21 zo schvaluje návrh rozpočtu obce
Vítkovice na rok 2022, viz. příloha
rozpočtové příjmy16 479 000 kč
rozpočtové výdaje17 379 000 kč
Financování
900 000 kč
rozpočet je navrhován jako
schodkový. schodek 900 000 kč
bude pokryt přebytkem hospodaření z roku 2021(dle rozpočtových
opatření č. 1-3/2021 nebyla do výdajů roku 2021 zapojena částka
2 181 398,26 kč)

56/21 zo schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu obce Vítkovice 2023–
2025, viz. příloha
57/21 zo schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu krkonošské zŠ a MŠ Vítkovice 2023–2025, viz. příloha
58/21 zo schvaluje úpravu cen vodného
a stočného na rok 2022: vodné
32,35 kč/m3 + dph a stočné 33,14
kč/m3 + dph
59/21 zo schvaluje dohodu o provedení
práce panu jindřichu Volejníkovi
na dobu od 1. 1. 2022 do 31. 12.
2022, odměna ve výši 3 000
kč/měs., viz. příloha
60/21 zo schvaluje pronájem hospůdky
v Údolíčku paní Marii Štěpánkové
na rok 2022 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 vyúčto vání dodavatele. Vodné a stočné bude placeno paušálně částkou 3 000 kč/
/rok+ dph.
61/21 zo schvaluje obecně závaznou
vyhlášku obce Vítkovice č. 2/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
viz. příloha
62/21 zo schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o příspěvku z rozpočtu
obce Vítkovice v roce 2022 ve výši
15 428 kč městu jilemnice, se sídlem Masarykovo nám. 82, 514 01
jilemnice, iČ 275808 na spolufi-
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nancování sociálních služeb orp
jilemnice na rok 2022
63/21 zo schvaluje celosezónní slevy ve
skiareálu aldrov pro trvale bydlící
občany : dospělí 2 500 kč
64/21 zo schvaluje celosezónní slevu ve
skiareálu aldrov pro trvale bydlící

VítkoVický zpraVodaj

děti do 18 let za cenu 1 000 kč, na
tuto částku poskytne obec Vítkovice finanční dar.
65/21 obec Vítkovice souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci
mezi firmou Melida, a. s. a službami Vítkovice s. r. o., viz. příloha

zastupitelstvo obce Vítkovice – 2. 3. 2022
usnesení:
1/22 zo podle ustanovení volebního
zákona osvědčilo, že pan Martin
Morkes, nar. 23. 10. 1971, bytem
Vítkovice 132 se stal členem zastupitelstva dne 1. 1. 2022 za tomáše johna, který rezignoval ke
dni 31. 12. 2021. pan Martin Morkes, jako nastupující člen zastupitelstva obce složil 2. 3. 2022
předepsaný slib a potvrdil jeho
složení svým podpisem.
2/22 zo volí místostarostou obce Vítkovice p. Miroslava Vancla
3/22 zo schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu o příspěvku na spolufinancování pečovatelské služby jilemnice na rok 2022. obec
Vítkovice přispěje příjemci zálohovou platbou ve výši 58, 15 kč/
/obyvatele. odečten bude přeplatek po vyúčtování za rok 2021 ve
výši 4 287, 49 kč. příspěvek na rok
2022 činí 17 811 kč
4/22 zo schvaluje sdh Vítkovice poskytnutí finančního daru ve výši
10 000 kč na dětský maškarní karneval a činnost mladých hasičů



5/22 zo schvaluje záměr směny pozemků mezi obcí Vítkovice – pozemek p. č. 722/4, p. č. 722/3, p. č.
710/8 a p. č. 710/9 a MUdr. zdeňkem Vocáskem – pozemek p. č.
886/5, které vznikly na základě Gp
č. 1281-86/2021 vše v k. ú. Vítkovice v krkonoších
6/22 zo schvaluje změnu č. 1 Územního plánu, včetně rozhodnutí
o námitkách a schvaluje vydání
změny č. 1 Územního plánu Vítkovice
7/22 zo schvaluje opravu místní komunikace – křižovatka hotel
praha – janova hora a žádost
o dotaci z NpŽp „obnova místní
komunikace ve Vítkovicích –
etapa 2021/12 (hotel praha–janova hora)“. aktuální míra podpory činí 85 % způsobilých výdajů
8/22 zo bere na vědomí rezignaci p.
Miroslava Vancla na funkci předsedy FV. Nový předseda FV bude
jmenován na příštím zasedání zastupitelstva
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SpOlečenSká rubrIka
VÝZNAMNÁ žIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci prosinci 2021 oslavili svá životní jubilea pan ing. Milan krčmář a pan alfréd
rychtr. V měsíci lednu 2022 paní Marie barcuchová a pan rudolf chmelík, v měsíci
únoru paní hana hejlová a pan jaromír Novotný a v měsíci březnu paní jarmila Malá,
josef richtr a Miloslav hnik. Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a životní pohody
do dalších let.

ÚMRTÍ
V měsíci březnu nás opustily dvě dlouholeté vítkovické občanky paní Miluška kubátová, bytem jilemnice a paní Marie Fischerová, bytem rokytnice nad jizerou. V měsíci
dubnu zemřel pan Miroslav Vobořil.
pozůstalým rodinám projevujeme upřímnou soustrast.

Služby Vítkovice s. r. o. – ceník dOpraVy
platný od 1. 5. 2022 (uvedené ceny jsou bez dph 21 %)
UNIMOG + V3S / 1 hod.

700 Kč

15 min. (i započatých) celkové doby použití – UNC 060

175 Kč

Traktor Zetor 19-03/ 1 hod.

700 Kč

Traktor John Deere / 1 hod.

700 Kč

Sněhová fréza, UNIMOG – za 1 min. práce

30 Kč

Rolba / 1 hod

3 000 Kč

Reform – mulčování / 1 motohodina

1 300 Kč

Křovinořez + sekačka / 1 hod.

450 Kč

Traktůrek John Deere (sekání) / 1 hod.

400 Kč

Bagr / 1 motohodina

700 Kč

Štěpkovač / 1 hod.

500 Kč

Ostatní služby:

1 pracovník / 1 hod.
Prodej písku / 1m

VW / 1 km

3

280 Kč
550 Kč
7 Kč / zima 12 Kč

Mitsubishi / 1 km

12 Kč

Čtyřkolka / 1 hod.

400 Kč



1 I 2022

VítkoVický zpraVodaj

zprávičky
krkonošské základní školy
a mateřské školy Vítkovice
Vážení občané,
čas běží jako zběsilý, zima uběhla jako voda a konečně jsme si letos i trochu toho
sněhu užili a provětrali běžky. děti měly velikou radost, protože v posledních dvou
letech jsme sníh skoro neviděli. když se ohlédneme za posledními roky, musíme konstatovat, že vlivem okolních událostí se život změnil a ovlivnil náš pohled na svět.
ihned po covidovém období, kdy jsme se ani nestačili nadechnout, přišla válka v blízkosti našich hranic, která vnesla do našich životů a životu škol „divnosti“, které nás
ovlivňují, děsí a znejišťují.
U nás dospělých je to únava, rezignace, obava, strach a nejistota z budoucnosti.
U dětí se objevuje nejistota, přenesená nejistota z rodin, ze zpráv z médií a vlivem
příchodu válečných utečenců z Ukrajiny. to vše je pro nás nové, proto je v současné
době důležité a naléhavé dostatečně myslet na děti, vysvětlovat jim opatrně danou
situaci, přiměřeně jejich věku a především zajistit pocit jistoty, že jsou v bezpečí a nic
jim ani jejich blízkým nehrozí. Čím více nejistot je kolem nás, tím více vlastních jistot
musíme předávat a nesmíme se nechat zaskočit nepřipraveností, strachem, rezignací
nad tím, co se děje. je důležité a naléhavé aktuálně pomáhat těm, co tady a teď
pomoc potřebují. děkujeme dětem i rodičům, kteří se zúčastnili výzvy „krabice od
srdce“ a vybavili krabice různými dárky a sladkostmi pro děti přicházejících z Ukrajiny.
děti by nikdy neměly zažít, co znamená slovo válka, mít strach z války, mít obavu
o život. přesto je důležité nezapomínat na to důležité, tedy na vše spojené s delším
časovým horizontem. Na to, co ve škole chceme, kam směřujeme, čeho máme podle
ŠVp dosáhnout.
Život ve škole pokračuje dál, plníme svoje úkoly, připravujeme se na Velikonoce, děti
nacvičují program na den matek a žijí si prostě svůj dětský sen a nedovolme, aby je
poznamenala slova NEjistota, obaVa, VÁLka!
Všichni doufáme, že tato nejistá doba co nejdříve skončí.
Zuzana Hartmanová

ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2022–2023
se uskuteční dne 5. 4. 2022 od 13.00 do 16.00 v budově zŠ.

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDšKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok
2022–2023 se bude konat dne 10. 5. 2022 od 13.00 do 16.00 v budově MŠ.
děti a rodiče srdečně zveme.
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řemesla
celOrOční prOjekt
toto téma jsme měli v plánu už v předloňském i loňském roce. bohužel se nám ho
nepodařilo díky covidové situaci dokončit.
je zaměřen na řemesla stará, převážně již zaniklá. skládá se z vyprávění o starých řemeslech, pracovního listu a hlavně z písní. do projektu jsou zapojeni všichni žáci naší
školy.
z větší části jsme se věnovali těm řemeslům, kterými se v minulosti živili lidé z našeho
nejbližšího okolí. písně zpíváme v dialektu lidu na horách žijícího v minulosti, v dobách, ve kterých bylo nářečí oficiální mluvou a nebylo považováno za mimořádnost
při mluvení. takto byly texty zapsány našimi předky.
připravili jsme si program pro rodiče, který předvedeme na třídní schůzce 26. dubna
od 16. 00 hodin.
seznam řemesel a písní:
bednář
a já pořád, kdo to je
dráteník

perlář

holka rozmilá (perlářskej terlunk – dupák z bratrouchova
1805)

švec

Šeucouskej

já jsem malý dráteníček

kolomazník jede kudrna
koudelník

já jsem z kutný hory

mlynář

Mlynářskej z prachovickýho mlejna

pernikář

pernikářskej (poniklá 1698)

tkadlec klapej, klapej starý stave (kalcouskej terlunk Mrklov 1690)
kovář

kovářskej – My kováři s černou
tvářej ( z horních Štěpanic
1885)

Všechny rodiče srdečně zvou Vaše školou povinná haverlata.

Hana Řehořková
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SDH Vítkovice
konečně jsme se dočkali… jaro je tu, covid dal na chvíli pokoj a my si mohli opět
užít Maškarní bál. Letošní ročník byl dlouho nejistý. Váhali jsme „půjde to“, „budeme
zdraví“, “ přijde vůbec někdo“, „budeme mít za co koupit tombolu“??? Nakonec výbor
jednomyslně rozhodl, že bál bude a užijeme si to přinejhorším sami. Už při roznášení
pozvánek, jsme byli mile překvapení. i když podnikatelé nemají za sebou lehké měsíce, na děti a hasiče nezapomínají a darovali nám hodně věcí i peněz na přípravu.
za to jim velice děkujeme. celý den se opravdu povedl , děti se bavili rodiče jedli,
pili, povídali si, … prostě jako pokaždé. asi jsme nikdo nečekal přes 60 dětí a o to
větší radost jsme všichni měli.
chvíli to vypadalo, že se nám kolektiv mládeže rozpustí, ale nestalo se tak . družstvo
dohromady dáme a proto se připravujeme na soutěž plamen. když nám čas a zdraví
dovolí, tak v úterý se scházíme na trénincích. přes zimu jsme chodili do kulturního
domu , kde trénujeme štafety, hrajeme vybíjenou, přehazovanou i badminton. Užili
jsme si i lyžování na Vurmovce a proběhli jsme si tratě na běžkách. V současné době
se pomalu přemísťujeme na hřiště u kostela, ale záleží na pánovi hor, jestli si už sníh
vezme sebou někam…, víte kam.
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doba se mění a i dospělé hasiče čekaly změny. před celou jednotkou stála výzva,
místo pravidelných školení v hasičárnách v okolí, na některé čekalo překvapení ve
formě počítače a e-ringových kurzů. pro většinu z nich, to bylo jejich poprvé. ten kdo
běžně s počítačem nepracuje, hodně zápasil a všichni se už těší na klasická školení.
Nejde se nezmínit o největší „hrůze“ posledních dní. ať si myslíme kdokoliv cokoliv,
tak válka na Ukrajině je prostě špatně a nikdo z nás si nikdy ani nepomyslel, že něco
podobného můžeme zažít. Válka je blíž, než by kdo z nás chtěl. hasiči mají pomáhat
nejen s ohněm, a proto jsme za část výdělku nakoupili jídlo a jiné potřeby do sbírky
obecního úřadu. Navíc děti dostali úkol , donést dvě své nepotřebné hračky a kousek
oblečení. Místo „kousku“ přinesli s maminkami plné tašky. Vybrané věci odjedou
přímo na Ukrajinu, do rodin, které zůstávají tam. odvezou je naši Ukrajinští známí,
kteří žijí ve Vítkovicích přes 20 let. a většina je znáte .
duben bude plný akcí. Nejprve vyrazíme na výlet do prahy do technického muzea
a poslední den se sejdeme na hřišti u kostela. tam přiletí čarodějnice, která nám zase
uloží spoustu úkolů. tak přijďte pobejt, ať si to společně užijeme.
Miroslav Vancl

děkujeme našim sponzorům
aroma restaurant – josef rychtr
Farma hucul – janova hora
horská bouda aldrov – p. svoboda
hospoda Na stráni p. pavel, Filip
a zdena tůmovi
hospoda u telců – jan telec
hospůdka v Údolíčku – p. Štěpánková
a jindřišková
hotel skála
chata Fernetka
chata hadovka
chata hubertka a skiareál janova hora
chata jasná
chata kara
chata krumlovka
chata Mísečky
chata rolba – p. ivan havlíček
chata tereza
krása zdeněk – horský pension svatý
hubert
krNap – polesí rezek – Vítkovice
Lyžařská škola snowy
Manželé kotlabovi
Manželé peterkovi
Manželé Václav a helena zachařovi

Mini café 3
obecní úřad Vítkovice
obsluha parkoviště h. Mísečky
p. Mareček
p. Miloš janouch
p. Miroslav klenz – instalatérství
p. Miroslav Vávra
p. pavel jindřišek – zemní práce
p. pavel Lojín
pension horské zátiší
penzion jeruzalém – rezek
penzion jeřabina – Manželé hronovští
penzion Medvědín
pizzerie u kouzelníka
roman Mládek – bufet
rtr-service spol. s. r. o. horní Mísečky
sčVk – hrabačov
ski půjčovna klemš
skiareál Špindlerův Mlýn – Melida –
horní Mísečky
skiareálVurmovka
služby Vítkovice s. r. o.
Škola Mistrů – p. potůček Vilém
Ubytování pod kotlem – Lenka a tomáš
johnovi
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Sebastian Szabó
při závodech ve Mříčné,
foto Pavel Chymek

Autoklub Krakonoš
vyhlíží sezonu 2022
V autoklubu krakonoš jilemnice panuje
spokojenost s rokem 2021 a už s napětím
očekávají nadcházející sezonu.
V loňském roce se klubu podařilo navázat na úspěchy let minulých. dařilo se jak
na sportovních kolbištích, tak v pořadatelské činnosti. Největší hvězdou posledních let je bezesporu mladý Eda
Vyšanský. sice se mu nepodařilo obhájit

1

bronz v Mistrovství Čr endurosprint třídy
E3, ale i čtvrtá příčka v silné konkurenci
(lepší byli pouze tři reprezentanti Čr) se
rozhodně počítá! a vzhledem ke svému
juniorskému věku je velkým příslibem do
budoucna. další medaile v celkovém pořadí disciplíny endurosprint přidali zástupci klubu ve druhé výkonnostní třídě,
tedy v přeboru Čr. Ve třídě E1 je zlatý

VítkoVický zpraVodaj

Martin Lepka a Matěj hanuš stříbrný.
V silnějších E2 získal bronz Michal hanuš
a v nejsilnějších E3 nenašel Míra Škaloud
přemožitele.
Nadšení pak v klubu panuje z nástupu
dětí. Nejvýraznější tváří je sebastian
szabó. V loňské sezoně se soustředil
především na Mistrovství Čr v motokrosu. začal na padesátce a nejlepšího
výsledku dosáhl v červnu v jiníně, kde
bral bronz. bohužel hned následující víkend se zranil a na 10 týdnů musel na
motorku zapomenout. po vynucené
pauze se vrátil na silnější pětašedesátce
a hned ve svém prvním závodě seriálu
Motocross cup si dojel pro druhé místo.
další medaili, bronzovou, získal na závěrečném endusprintu v benešově u semil.
Ve výčtu úspěchů nelze opomenout
novou členku klubu. ano, za ak krakonoš počínaje sezonou 2021 závodí dívka,
adéla Mejsnarová! Vloni začínala na cestovní motorce, základy terénní jízdy získávala na enduro campu. prvním
závodem byl oﬀroad maraton v Milovicích. Umístila se v polovině ryze mužského startovního pole a to ji motivovalo
do dalšího tréninku. Na domácích závodech ve Mříčné startovala v obou dnech.
Ve Vysokém nad jizerou pak poprvé startovala na ostré endurové motorce. podle
svých slov to bylo o překonání strachu
a pak si to již užívala. Vrcholem bylo
Mistrovství Čr endurosprint v benešově
u semil, kde adéla získala poháry za třetí
místa po oba dny! a jak sama říká: „Mrtě
se těším na novou sezonu!“
ani vloni se nepodařilo uspořádat seriál
hobby závodů ktM Ecc a tak se krakonošáci opět rozhodli uspořádat samo-
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statný podnik. Memoriál oldy Nývlta se
tak po roce jel zase jako maraton družstev. V sobotu se ve Mříčné utkala tříčlenná družstva ve čtyřhodinovce
a v neděli dvojice ve tříhodinovce. Navíc
se v sobotu svezly i děti ve dvou objemových třídách. i přes to, že termín memoriálu kolidoval se dvěma jinými
motocyklovými podniky, to na start přilákalo solidní množství jezdců. za oba
dny do závodů vyrazili 254 jezdci.
a na co se můžeme těšit v nadcházející
sezoně? Na sportovních kolbištích
budou jistě zástupci klubu chtít minimálně zopakovat loňské úspěchy. takže
červené dresy budete i nadále vídat na
mistrovských tratích endura a motokrosu, ale také na hobby závodech
v našem regionu.
a velké plány mají také coby pořadatelé.
tradiční Memoriál oldy Nývlta ve Mříčné
by měl doplnit nový závod v nové lokalitě na počátku sezony. oboje ve formátu
maratonu družstev. V závislosti na počasí
plánují také závod motoskijöringu.
takže držte autoklubu krakonoš jilemnice pěsti a přijďte podpořit jejich zástupce i na závody!
Tomáš Macháček
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Krabice

od srdce
Možná mnozí z Vás na svých televizních
obrazovkách tuto akci zaregistrovali. Jednalo o mimořádnou třídenní sbírku pro
děti, které se svými matkami utekly před
válkou na Ukrajině. Byla vyhlášena Diakonií ČCE ve spolupráci s TV Nova. Ráda bych
touto cestou ještě jednou poděkovala
všem žákům naší školy a jejich rodičům za
účast a úctyhodnou pomoc na této charitativní akci, za účast, ke které jsme se, jako
škola, přidali, podpořili tak ukrajinské děti
a možná jim našimi dárky vyloudili i úsměv
na tváři.
Krabic se nám podařilo zkompletovat 23.
Několik z nich jsem odnesla v Liberci do
domu plného ukrajinských žen s dětmi,
ostatní jsem odevzdala na sběrném místě,
kde jsem v neděli byla jako dobrovolnice
při přijímání, kontrole a kompletování krabic. Od 8. 30 do 19. 00 jsme vybrali neuvěřitelných 208 krabic na jednom stánku.
A musím říct, že krabice našich žáků, které
při výtvarné a pracovní výchově kompletovali a zdobili, patřily k těm nejhezčím. To,
že byly opravdu od srdce, dokazovaly i dojemné vzkazy, které přeložené do ukrajinštiny spolu s obrázky do krabic naši žáci
vkládali. Nejen vzkazy, ale i hesla dopsaná
vlastní rukou v azbuce chytaly u srdce
a musím říct, že nejednou jsem musela zadržovat slzy.
V celé sbírce se vybralo za tři dny na 30. 000
krabic, které se následně rozdávají v centrech pomoci uprchlíkům. Na akci po celé

republice se podílelo 420 dobrovolníků. Po
akci v Barrandovských halách ještě čekala
hromada „vyšší než člověk a dlouhá jako
slušný autobus“ (ze zprávy Diakonie)
dárků, které se v některých lokalitách nestihly do tmy zkompletovat. Bylo tak učiněno v rámci další dobrovolnické akce
v minulém týdnu.
Nejen rodiče našich žáků reagovali i na
další výzvu o pomoc, prosbu žen z výše
zmíněného domu o jarní botičky pro své
děti. V pátek jsem odvážela „plné auto“
bot. Škoda, že se na stránky nedají promítnout emoce „příjemců“, energie vděku,
která patří všem zúčastněným.
I já děkuji všem! Skláním hlavu nejen za to,
že i v ekonomicky náročné době se neváhali rozdělit s lidmi v nouzi, ale i za to, že
umožnili svým dětem prožít důležitost
a „váhu“ každé pastelky, ořezávátka, papírového bloku, … za to, že učí své děti, zajímat se o své okolí, soucítit s ním a že jim
umožňují pochopit, že sdílená radost je
dvojitá radost a i maličkost dokáže být obrovská.
Děkuji, že jsme se mohli radovat z toho, že
rozdáváme radost!
Kateřina Pšeničková
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haSIčI radí ObčanŮm
při parkování pozor na požární nástupní plochy!
parkování zejména v centrech měst nebo na sídlištích a v jejich okolí je velký problém. parkovacích míst je málo a počet automobilů neustále roste. V každodenním
boji o místo vyhrává ten, kdo dřív přijede. Na problematiku „špatného“ parkování
upozornil již v roce 2016 hasičský záchranný sbor středočeského kraje projektem
3 metry k životu – Když jde o život, přeparkovat nestihnete! V roce 2019 se k projektu
připojil i hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. projekt dlouhodobě cílí především na slušné řidiče a řidičky, kteří si neuvědomují možný dosah svého jednání při
nesprávném parkování a pouze opakují zažité vzorce chování. hasiči tak upozorňují
na potřebu dostatečného prostoru pro průjezd mobilní požární techniky a jejího ustavení při provádění záchranných prací. s velkými problémy se opakovaně setkávají
hasiči na sídlištích budovaných především v 70. a 80. letech 20. století, kde jsou nástupní plochy pro požární techniku často neoznačené a v řadě případů nepřístupné.
a co to vlastně nástupní plocha pro požární techniku je, a jak se pozná?
• Nástupní plocha slouží pro ustavení požárních vozidel v takové vzdálenosti od
objektu, aby bylo možné např. využití výškové techniky k záchraně ohrožených
osob, případně provedení požárního zásahu z vnější strany budovy.
• Nástupní plocha musí navazovat na přístupové komunikace, mít šířku nejméně
4 m, musí být odvodněna a zpevněna. Nástupní plochu lze zatravnit nebo jiným
způsobem upravit její povrch, pokud bude zajištěna její funkce.
• Nástupní plocha musí být označena dopravní značkou „zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro požární techniku“.
• Nástupní plochu je možné využít k jiným vhodným účelům, které nebudou bránit příjezdu a ustavení požárních vozidel (např. chodník pro pěší, obslužná komunikace, manipulační plocha), ale nesmí být využívána k parkování nebo
odstavení vozidel.
V praxi se hasiči také často setkávají s vozidly zaparkovanými tak, že znemožňují čerpání vody z nadzemních a podzemních hydrantů. Veškeré tyto nešvary vedou k omezení podmínek pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce. Než příště
zaparkujete, vzpomeňte si na tyto řádky, myslete na život svůj, svých blízkých a sousedů a pomozte správným parkováním složkám integrovaného záchranného systému při záchraně života, zdraví a majetkových hodnot. Nezapomeňte! Štěstí přeje
připraveným!
kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje
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Jarní

výlety pod horAmi
Na horách zima ještě nekončí, ale v podhůří už to voní jarem. Probouzející se podkrkonošská příroda láká k výletům. objevte spolu s námi podhorské cesty a cestičky,
na kterých sníh už potkáte jen zřídka na stinných místech. Zato si užijete klid, bublání
potůčků a šumění lesa.

po stopách bitvy
u trutnova 27. 6. 1866
ten červnový den se pro mnohé vojáky
proměnilo okolí trutnova doslova
v peklo. do bitvy jich vyrazilo více než 60
tisíc. kolik jich padlo, bylo zraněných, vyděšených… přímo místy bojů vás provede a na tyto a mnohé další otázky
odpoví naučná stezka den bitvy u trutnova. Na červenec a srpen pro vás navíc
turistické informační centrum trutnov
připravuje komentované prohlídky
stezky. průvodce v dobové uniformě vás
tu bude čekat ve vybrané pondělky.

Na Královecký Špičák,
Bernartice
příjemný čtyřhodinový výlet po místech,
1

kde davy lidí nepotkáte, ale kouzelné přírody si užijete plnými doušky. Vydejte se
přes krásné louky, které ještě po zimě odpočívají, na vrchol královecký Špičák.
kouzelná vyhlídka a příjemné odpočinkové místo vám budou odměnou.

do Sklenářovického údolí
na bledulky, mladé Buky
Žlutá turistická trasa vás z Mladých buků
provede lesem až ke starému kamennému mostu přes zlatý potok. ten je připomínkou dnes již zaniklé obce
sklenářovice. V jarním období je doslova
obrostlý bílými koberci bledulek. spočiňte na chvíli v poklidné atmosféře lesa
obklopeni toužebně očekávanými posly
jara, nového začátku, nového života.
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hadí stezkou k vyhlídce,
rudník
klikatá, necelý jeden kilometr dlouhá
hadí stezka, strmě stoupající od obecního úřadu v rudníku na soví vrch, nabízí
neobvyklé výhledy na část této obce
a přilehlé podhůří pod Černou horou. po
cestě využijte posezení na ručně vyřezávaných lavičkách. z hadí vyhlídky v závěru stezky lze pokračovat buď směrem
na rudník–Leopoldov nebo k Červené
výšině, odkud vede modrá turistická
značka do hostinného nebo přes Vlčice
do trutnova.

do horní Branné
a martinic v Krkonoších
pohodovou vycházku začněte u hornobrannského zámku. V jeho krásných podzemních prostorách doporučujeme navštívit interaktivní expozici Život pod horami (je přístupná individuálně po předchozí domluvě na tel. 734 722 632). od
zámku pokračujte po červené „zámecké“
cestě směrem na Martinice v krkonoších.
dovede vás k Lesnické naučné stezce
U Mlejna, kterou si určitě projděte. cílem
výletu je Železniční stanice Martinice
v krkonoších. Nejen že se odsud můžete
vlakem vrátit zpět na start, zároveň je
celé nádraží jedinečným areálem, který
stojí za návštěvu. Více vám povypráví
průvodce v místním Železničním muzeu.
pozor – je ale otevřeno pouze o víkendech, a to od května do října.
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Jilemnice známá neznámá
poznejte jilemnici, kolébku lyžování, historické město i rodiště jaroslava havlíčka
a poslední bydliště bohumila hanče narozeného na benecku. Naučná stezka vás
provede po nejzajímavějších místech
města a nabídne výhledy na krkonoše
i jejich podhůří. celá trasa je podrobně
zpracována v tištěné podobě v propagačním materiálu, který získáte v informačním centru v jilemnici.
Všechny tyto a ještě další jarní výlety jsou
podrobně rozpracovány na
https://www.krkonose.eu/jarni-vyletypod-horami

tip – velikonoce
v Křišťálovém údolí
Nalaďte se 9. –10. dubna na svátky jara
v křišťálovém údolí. Navštivte skláře,
šperkaře, muzea a tvořivé dílny, vyrobte
si skleněné dekorace a zapojte se do soutěže. Více na www.crystalvalley.cz
Alena Cejnarová
DMO Krkonoše – svazek měst a obcí
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jarní novinky v krkonoších
NAŠE KRKONOŠE PODCAST
Pusťte si Krkonoše do ucha! Připomeňte si jejich přírodní, historické i kulturní dědictví
prostřednictvím zajímavých hostů, kteří by za naše hory dýchali. Nepochybně je plno
úžasných témat, o kterých jste prozatím neslyšeli, míst, kde jste ještě nebyli, ač je máte
za humny, osobností, které neznáte, i když chodí mezi vámi. Sledujte a poslouchejte Naše
Krkonoše Podcast…

Kdo pro vás podcasty připravuje?
Za podcasty Naše Krkonoše stojí Destinační společnost pro turistickou oblast Krkonoše:
Krkonoše – svazek měst a obcí. Průvodkyní všemi 12 díly, které prozatím plánujeme natočit, bude slovenská moderátorka Mária Maťková (@matkovamay).

Na jaké hosty se můžete těšit?
První díl podcastu věnujeme pozornost historikovi Krkonošského muzea, Jiřímu Loudovi.
Společně s ním odhalíme historii osidlování v Krkonoších i jeho vášeň k historickému
šermu. Ve druhém díle nám o životě v horách bude vyprávět Radka Mlejnková, která
spolu s manželem již 16 let hospodaří a farmaří na Děčínské boudě.
Dále k vám promluví například vědec, řemeslník, starosta, fotograf či umělec… Zajímaví
a jedineční lidé, kteří v Krkonoších žijí, tvoří a pracují stejně jako vy.

Kde si můžete podcasty poslechnout?
Najdete je pod názvem Naše Krkonoše Podcast v aplikaci Spotify nebo na YouTube ve
formě videa z celého rozhovoru.
www.krkonose.eu/novinka-nase-krkonose-podcast

VRCHLABí Má SVůJ POESIOMAT
Poesiomat je nejnovějším projektem spolku Piána na ulici, který od roku 2013 rozmísťuje
piana a šachové stolky po ulicích českých měst. Jukeboxy s básněmi jsou naplněné zvukovou, hlasovou a paměťovou stopou v krajině. Od března má svůj Poesiomat i vrchlabské náměstí Míru.
Co si pod pojmem poesiomat představit? Ze železné trubky velikosti vyššího člověka je
vyvedena klika, kterou si kolemjdoucí vyrobí elektřinu. Pak si zmáčknutím tlačítka zvolí
jednu ze zvukových stop. Kromě četby či hudby zahlaholí pták, projede auto, zakřičí dítě.
V nabídce zvukových stop je např. hovor z filmu „Hoří, má panenko“, zurkot vody Labského vodopádu, tóny Antonia Vivaldiho ze Čtvero ročních období, výňatek z knihy Marie
Kubátové „Jak Trautenberk lovil v Krakonošově revíru“, recept na krkonošské kyselo Miloše
Gerstnera a řada dalších záznamů, včetně medailových olympijských jízd rodaček Karolíny Erbanové a Evy Samkové. V těsné blízkosti Poesiomatu je ve velkoplošné zasklené vitríně uveden celý play list.
www. mestovrchlabi. cz
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MUZEUM LyžOVáNí ALEŠE SUKA V DOLNí BRANNé
Ve více než čtvrt tisíciletí staré roubence vzniklo zajímavé muzeum s muzejní kavárnou.
Expozice muzea je věnována celoživotní sbírce skijáckých, sáňkařských a bruslařských
artefaktů, které s láskou a zájmem pečlivě shromáždil a opečovával kantor a trenér lyžařů, místní občan – Aleš Suk.
Muzeum umožňuje náhled do vývoje zimních sportů a turistiky, představuje výrobky
místních řemeslníků (kolářů, kovářů, ševců, sedlářů) jež překvapí unikátním a kouzelným
provedením a připomíná podmínky, ve kterých se zrodila mimořádná sportovní vítězství
ve světových pohárech, na mistrovstvích světa a zimních olympijských hrách.
Muzeum je otevřeno v sobotu, a to v čase 9.00–11.00 a 13.00–17.00. V dalších dnech a časech po domluvě na tel. 739 452 760, 606 513 155 (nejlépe SMS).
www.muzeumlyzovani.cz
dáša Palátková a alena cejnarová
dMo Krkonoše – svazek měst a obcí
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Pečovatelská služba
Jilemnice
orGaNizaČNí sLoŽka Města

poskytuje terénní a ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění, mentálního, tělesného či jiného zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
služba se poskytuje v domácnostech osob na území jilemnicka a ve středisku osobní
hygieny na adrese jaroslava havlíčka 328, jilemnice.
V roce 2022 poskytujeme péči občanům města jilemnice a občanům z obcí bukovina
u Čisté, Čistá u horek, horka u staré paky, jestřábí v krkonoších, Levínská olešnice,
kruh, Martinice v krkonoších, Mříčná, peřimov, roztoky u jilemnice, studenec, Víchová nad jizerou a Vítkovice v krkonoších.
posláním pečovatelské služby jilemnice je, aby tyto osoby zůstaly co nejdéle ve svém
domácím, přirozeném prostředí.

Pečovatelská služba Jilemnice
jaroslava havlíčka 328, 514 01 jilemnice
• provozní doba je každý den od 6.30 do 19.00 hod.
• tel:. 481 543 137, 481 552 111, 481 552 114
• e-mail: pecovak@razdva. cz

NAšE SLUžBY
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
poskytované úkony jsou zpoplatněny dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách.
V domech s pečovatelskou službou je 78 bytů a přidělování bytů se řídí pravidly
schválenými rM jilemnice.
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CÍLE PEČOVATELSKé SLUžBY NA ROK 2022
1. i nadále poskytovat kvalitní péči ve městě jilemnice a okolních obcích
2. Udržet poskytování služby o víkendech a svátcích
3. zaměření péče o klienty s vyšší mírou závislosti
4. zajistit celoživotní vzdělávání dle požadavků zaměstnanců v souladu s cíli organizace
provoz sociální služby „pečovatelská služba jilemnice“ je v roce 2022 finančně podpořen Libereckým krajem.
Bc. Ilona Otáhalová
vedoucí pečovatelské služby
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