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Zápis z desáté schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 12. prosince 2016

1) Schválit návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok 2017, viz. příloha
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje návrh rozpočtu obce Vítkovice na rok 2017, viz. příloha. 

2) Schválit změnu rozpočtu č. 8, viz příloha
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 8, viz příloha. 

3) Schválit návrh na vyřazení majetku obce Vítkovice, viz příloha. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje návrh na vyřazení majetku obce Vítkovice, viz příloha

4) Schválit vánoční poukazy pro důchodce nad 70 let 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje vánoční poukazy pro důchodce nad 70 let na odběr

zboží ve výši 500 Kč v Potravinách Vítkovice. Datum vyzvednutí do
31. 1. 2017

5) Schválit žádost p. Štěpánkové a p. Jindřiškové o prodloužení pronájmu Hos-
půdky v Údolíčku na další rok za stejných podmínek jako v loňském roce. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje žádost p. Štěpánkové a p.  Jindřiškové o prodloužení

pronájmu Hospůdky v Údolíčku na další rok za stejných podmínek,
a to za cenu 12 000 Kč. Nájemné bude hrazeno měsíčně, elektrická
energie bude hrazena měsíčními zálohami ve výši 2000 Kč a bude vy-
účtována podle ročního vyúčtování dodavatele. Vodné a stočné bude
placeno paušálně částkou 3 000 Kč/rok + DPH. 

6) Schválit vydávání Vítkovické karty hosta, VIP karet a slevových karet. 
Pro 6, proti 1(Navrátilová I.), zdržel se hlasování 1 (Spilka Zd.). 
Usnesení: OZ schvaluje vydávání Vítkovické karty hosta, VIP karet a slevových

karet:
Vítkovická karta hosta – sleva 15 % na tří a vícedenní jízdné + sleva
25 % na vstupné do bazénu, sauny a solné jeskyně ve Sportovním
centru v Jilemnici

Seznam bezplatných VIP karet: 
2 ks Horská služba Krkonoše
7 ks lanovka (půjčování je evidováno v knize, 40 dní)

Slevové karty:
Hasiči, Policie, Plasteko Studenec po 2 ks 
á 2 500 Kč, Sportcentrum Jilemnice 2 ks (lístky do bazénu)
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SK Vítkovice za 1 000 Kč (40dní)
Zaměstnanci za 500 Kč (40dní)
Sportovní gymnázium Jilemnice 6 ks á 1000 Kč pro studenty 
tréninkové skupiny snowboardistů

7) Schválit změnu usnesení č. 72/16 ze dne 7. 11. 2016 týkající se prodeje pozemku
p. č. 366/5 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších manželům Suchým z důvodu nedo-
statečného počtu hlasů. 
Pro 5, proti 2 (Kosina P., Navrátilová I.), zdržel se hlasování 1 (Spilka Z.). 
Usnesení: OZ schvaluje změnu usnesení č. 72/16 – prodej pozemku p. č. 366/5

o výměře 1 200 m2 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších manželům Suchým
za cenu 312 000 Kč + DPH. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední
desce od 8. 9. 2016 do 23. 9. 2016. Veškeré náklady s prodejem a pře-
vodem bude hradit kupující. 

8) Schválit stanovení ročního limitu na odkup pozemků pod účelovými a místními
komunikacemi – návrh 50 000 Kč / rok. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje roční limit ve výši 50 000 Kč na odkup pozemků pod

účelovými a místními komunikacemi. 
9) Schválit dodatek k Podnájemní smlouvě uzavřené dne 13. 5. 2013, viz. příloha. 

Pro 5, proti 3 (Kosina P., Navrátilová I., Spilka Z.), zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje Dodatek k podnájemní smlouvě uzavřené dne 13. 5.

2013, viz. příloha. 
10) Schválit podání žádosti o dotaci na rozšíření kanalizace Dolní Vítkovice. 

Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Spilka Z.). 
Usnesení: OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na rozšíření kanalizace Dolní

Vítkovice. 
11) Schválit podání žádosti o dotaci na rozšíření vodojemu Horní Vítkovice. 

Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Spilka z.). 
Usnesení: OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na rozšíření vodojemu Horní

Vítkovice. 
12) Schválit smlouvu o zajištění dotace SG (Sofis Grant) na rozšíření vodojemu

Horní Vítkovice. 
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Spilka Z.). 
Usnesení: OZ schvaluje smlouvu o zajištění dotace SG (Sofis Grant) na rozšíření

vodojemu Horní Vítkovice. 
13) Schválit dodatek ke smlouvě na projektovou dokumentaci – kanalizace a vodo-

vod Vurmovka. 
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Spilka Z.). 
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Usnesení: OZ schvaluje dodatek ke smlouvě na projektovou dokumentaci – ka-
nalizace a vodovod Vurmovka. 

Zápis z první schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 11. ledna 2017

1) Schválit záměr prodeje pozemku č. 495 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších o vý-
měře 7 m2 panu Milanu Macháčkovi. 
Pro 7 , proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje záměr prodeje pozemku č. 495 v k. ú. Vítkovice v Krko-

noších o výměře 7 m2 panu Milanu Macháčkovi
2) Schválit úpravu cen vodného a stočného pro rok 2017 

Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje úpravu cen vodného a stočného pro rok 2017: vodné

21, 38 Kč/m3 + DPH a stočné 21, 45 Kč/m3 + DPH
3) Schválit v souladu s § 102 odst. 2 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve

znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření, viz. příloha
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000

Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření, viz. příloha. 

4) Pověřit starostu obce uzavíráním smluv o smlouvě budoucí a smluv kupních
s firmou ČEZ. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ pověřuje starostu obce uzavíráním smluv o smlouvě budoucí

a smluv kupních s firmou ČEZ, týkajících se odkupu pozemků pod tra-
fostanicemi v rámci kabelizace obce Vítkovice, cena 1 000 Kč/m2. 

5) Schválit směnu a prodej pozemků – EUROSPEKTRUM. Z důvodu včas nedo-
daných materiálů se tento bod přesouvá na další zastupitelstvo. 
Usnesení: OZ bere na vědomí směnu a prodej pozemků mezi obcí a EUROSPEK-

TRUM GROUP a. s a přesouvá tento bod na další zastupitelstvo

Zápis z druhé schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 8. února 2017

1) Schválit inventarizační zprávu obce Vítkovice za rok 2016, viz příloha. 
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje inventarizační zprávu obce Vítkovice za rok 2016, viz

příloha. 
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2) Schválit inventarizační zprávu Krkonošské základní a mateřské školy Vítkovice,
příspěvkové organizace za rok 2016, viz příloha
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje inventarizační zprávu Krkonošské základní a mateřské

školy Vítkovice, příspěvkové organizace za rok 2016, viz příloha. 
3) Schválit prodej pozemku p. č. 495 o výměře 7 m2 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších

p. Milanu Macháčkovi. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje prodej pozemku p. č. 495 o výměře 7 m2 v k. ú. Vítkovice

v Krkonoších p. Milanu Macháčkovi za cenu 50 Kč + DPH. Záměr
prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 12. 1. 2017 do 30. 1. 2017. Ve-
škeré náklady s prodejem a převodem bude hradit kupující. 

4) Schválit žádost o koupi pozemků st. č. 400 o výměře 142 m2 a p. č. 2780 o vý-
měře 111 m2, vše v k. ú. Vítkovice v Krkonoších
Usnesení: OZ bere na vědomí žádost o koupi pozemků st. č. 400 a p. č. 2780, vše

v k. ú. Vítkovice v Krkonoších a pověřuje pana starostu jednáním na
stavebním úřadu a KRNAP. 

5) Schválit směnu pozemků mezi Obcí Vítkovice a firmou EUROSPEKTRUM
GROUP, a. s. a schválit prodej pozemků firmě EUROSPEKTRUM GROUP, a. s. 
Pro 5, proti 2 (Spilka z., Hniková Z.), zdržel se hlasování 1 (Kosina P.). 
Usnesení: OZ schvaluje směnu pozemků mezi Obcí Vítkovice, která je výlučným

vlastníkem pozemků p. č. 615/5 o výměře 767 m2, p. č. 615 díl a) o vý-
měře 31 m2 a části p. č. 614/27 o výměře 600 m2 a firmou EURO-
SPEKTRUM GROUP, a. s., která je výlučným vlastníkem pozemků
p. č. 614/2 a p. č. 614/8 nyní v geometrickém plánu jako pozemek
p. č. 614/26 o výměře 1 398 m2 vše v k. ú. Vítkovice v Krkonoších.
Dále schvaluje prodej pozemků firmě EUROSPEKTRUM GROUP,
a. s. p. č. 614/25 o výměře 2 067 m2 a část p. č. 614/27 díl d) a k) o vý-
měře 329 m2 vše v k. ú. Vítkovice v Krkonoších za cenu 300 Kč/m2.
Záměr směny a prodeje pozemků byl vyvěšen na úřední desce od 30.
6. 2016 do 18. 7. 2016. Veškeré náklady s prodejem a převodem bude
hradit kupující. Bude sepsána dohoda o dalším působení v pronaja-
tých prostorách. Součástí kupní smlouvy bude zřízení věcného bře-
mene na právo chůze a jízdy na vyznačených plochách. 

6) Vzít na vědomí opravu rozpočtu na rok 2017, viz. novela Vyhlášky Ministerstva
financí. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ bere na vědomí opravu rozpočtu na rok 2017, viz. novela Vyhlá-

šky Ministerstva financí. 
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7) Schválit nákup čtyřkolky – náhrada za odcizenou čtyřkolku. 
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 2 (Kosina p., Spilka Z.). 
Usnesení: OZ schvaluje nákup čtyřkolky – náhradu za odcizenou. 

Zápis ze třetí schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 8. března 2017

1) Schválit hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce Vítkovice za rok 2017 
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Navrátilová I.). 
Usnesení: OZ schvaluje hospodářský výsledek vedlejší činnosti obce Vítkovice za

rok 2016, viz. příloha. 
2) Schválit hospodářský výsledek Krkonošské základní školy a mateřské školy Vít-

kovice, příspěvková organizace za rok 2016 a jeho rozdělení
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje hospodářský výsledek Krkonošské základní školy a ma-

teřské školy Vítkovice, příspěvková organizace za rok 2016 a jeho roz-
dělení: ztrátu z roku 2016 ve výši 70 054, 06 Kč převést na účet 432 –
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. 

3) Vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 1 schválené starostou, viz příloha. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1 schválené starostou, viz

příloha. 
4) Schválit žádost SDH Vítkovice o poskytnutí věcného daru dětský maškarní kar-

neval dne 11. 3. 2017 
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Vancl M.)
Usnesení: OZ schvaluje žádost SDH Vítkovice o poskytnutí věcného daru ve výši

5 000 Kč na dětský maškarní karneval dne 11. 3. 2017. 
5) Schválit smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Komplexní na-

kládání s odpady“, viz příloha. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky

„Komplexní nakládání s odpady“, viz příloha. 
6) Schválit žádost o Grant z Programu prevence kriminality – „Kamerový systém

v obci Vítkovice“. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje žádost o Grant z Programu prevence kriminality – „Ka-

merový systém v obci Vítkovice“. 
7) Vzít na vědomí záměr akce „Ski park Aldrov“

Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 2 (Spilka Z., Navrátilová I.). 
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Usnesení: OZ bere na vědomí záměr akce „Ski park Aldrov“ a požaduje do-
plnění materiálů. 

8) Schválit žádost pana Stanislava Nechanického o poskytnutí finančního daru na
akci „Víkr-Bike 2017“. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje žádost pana Stanislava Nechanického o poskytnutí fi-

nančního daru na akci „Víkr-Bike 2017“ ve výši 5 000 Kč. 

Oznámení obecního úřadu

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v neděli 16. dubna 2017

od 12.00 hod. do 12.10 hod. na OÚ Vítkovice
od 12.15 hod. do 12.25 hod. na parkovišti u kostela. 

Přijímány budou následující druhy odpadů: 
• Léky všeho druhu včetně mastí
• Domácí kapalní i tuhé chemikálie(ředidla, kyseliny, louhy, vývojky, ustalovače, che-

mické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označené!
• Zbytky starých barev, obaly od barev
• Kompletní televizory, PC, monitory, tiskárny, ledničky, drobné elektrozařízení, zá-

řivky
• Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
• Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30l)
• Olejové filtry a další zaolejovaný materiál
• Osobní pneumatiky bez disku
Nebudou přijímány následující druhy odpadů: 
• Odpad stavebního charakteru
• Eternit, azbest, asfalt
• Stavební omítky, lepidla, směsi atd. 
Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny
nebo po jejím odjezdu. 
POZOR ZMĚNA:
Letos proběhne zvlášť sběr nebezpečného odpadu a zvlášť sběr velkoobjemo-
vého odpadu a šrotu. 

Kontejnery
V období od pátku 5. května 2017 do neděle 7. května. 2017 budou na OÚ Vítkovice
přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad a šrot. 
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Společenská rubrika

Významná životní jubilea
V měsíci lednu 2017 oslavili svá životní jubilea paní Marie Barcuchová, pan Ru-

dolf Chmelík a pan Stanislav Nechanický, v měsíci únoru paní Hana Hejlová a v mě-
síci březnu paní Jarmila Malá a paní Helena Horká. Všem jubilantům přejeme pevné
zdraví a hodně životní pohody do dalších let. 
Úmrtí

V měsíci lednu nás opustila paní Marie Hančová ve věku 87 let. V měsíci únoru
pan Stanislav Nechanický ve věku 84 let a paní Květa Fleissigová ve věku 74 let. Po-
zůstalým rodinám projevujeme upřímnou soustrast. 

Kontaktní systém
Žádáme vlastníky nemovitostí (především chalupáře), aby nám z důvodu zrych-

lení a zlepšení komunikace zaslali své kontaktní údaje – mail, tel. 
Systém budeme využívat k zasílání informací (nahrazuje obecní rozhlas)

a usnadní nám to komunikaci. 
Kontakty můžete zasílat na email: obec@vitkovicevkrk. cz nebo nahlásit na tel.:

481 582 730, 481 582 678
Děkujeme za spolupráci. 

Kompostování ve Vítkovicích
Pravidelný svoz hnědých popelnic bude jednou za čtrnáct dní, každé sudé pon-

dělí. Začínáme v úterý 18. 4. 2 017 (pondělí je Velikonoční svátek). 

Sbírka použitého ošacení
V měsíci květnu se uskuteční sbírka použitého ošacení, datum upřesníme na pla-

kátech. Chtěli bychom Vás poprosit, abyste nedarovali oblečení poškozené, např.
bundy či kabáty s rozbitým zipem, s dírou, poškozené od molů atd. 

SeZNAM vĚcí ke SbĚRU OšAceNí:
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské): 
• použitelné i poškozené

trika, mikiny, tepláky, šaty, kalhoty, rifle, košile, svetry, noční košile, tílka, py-
žama, šátky

• pouze nepoškozené (funkční zip, neroztržené)
zimní bundy, kabáty, spodní prádlo, ponožky, halenky, čepice, rukavice, šály,
plavky, opasky, kabelky
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Domácí textil:
• použitelný i poškozený

lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, látky, ubrusy, látky (minimálně 1m2, ne
odřezky)

• pouze nepoškozený
záclony, závěsy 

Drobné elektrické spotřebiče: 
• použitelné i poškozené

rádia, žehličky, mixery, toustovače, fény, …
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky: 
• použitelné i poškozené kromě spacáků, ty pouze s funkčním zipem a čisté
Obuv:
• pouze nepoškozená páry svázané nebo zabalené a zavázané v igelitových ta-

škách, aby se neztratily od sebe při manipulaci
Hračky – plastové, plyšové: 
• pouze nepoškozené a čisté, pokud má hračka více částí (stavebnice, lego, …), tak

je potřeba dobře zabalit

vĚci, kteRé vZít NeMůžeMe
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, stany – z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
• silně znečištěný, plesnivý a vlhký textil – znehodnotí se tím ostatní textilní ma-

teriál
• nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán
• lyže a lyžáky

POTRAVINY VÍTKOVICE
Otevírací doba Novinka – nabídka věrnostní karty

Po 7.30–10.30 13.00–16.00
Út 7.30–10.30 zavřeno
St 7.30–10.30 13.00–16.00
Čt 7.30–10.30 zavřeno
Pá 7.30–10.30 13.00–16.00
So 7.30–10.30 zavřeno
Ne zavřeno
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Zprávičky z mateřské školy

Zima ve školce
I letošní zimu jsme měli možnost se v naší školce starat o ježka, kterého nám

přivezl v polovině ledna pan Bílek z KRNAPu. 
Od podzimu ve vrchlabském útulku pro volně žijící zvířata prochází karanténou,

kde se ježci postupně zbavují blech a parazitů. Jsou to ježci, kteří se narodili v srpnu
a už se nestihnou dostatečně vykrmit na zimní spánek. Několik let už se pár škol
a školek v okolí zapojují, aby pomohli těmto malým ježkům přečkat zimu. 

Opět jsme se starali „o paní Ježkovou“, každý měl svůj návrh , jak by se mohla
jmenovat, a proto, aby volba byla spravedlivá, jednotlivá jména jsem napsala na lís-
tečky a jeden vybrala. A bylo rozhodnuto – „naše paní Ježková“ se bude jmenovat
„Šiška“. 

Každý den jsme jí dávali čistou
vodu, kočičí granulky a masovou
konzervu pro koťata, občas jsme jí
přidali rozinky, vlašský ořech a ke
konci března už i moučné červíky.
Zkoušeli jsme se s ní podělit
i o maso, které jsme měli k obědu,
ale to odmítala. 

Každé ráno jsme jí vzali z jejího
výběhu na malou procházku po
školce. Občas nás překvapila svou
rychlostí, ale někdy spala, tak tvrdě,
že jsme jí vůbec nemohli probudit. 

Během dubna jí vezmeme na za-
hradu a až se příroda probudí i Šišku
vypustíme do volné přírody. 

Už na podzim a během zimy
jsme jednou za týden navštěvovali
krmelec, který je nedaleko. Ten pů-
vodní byl zničen při těžbě stromů.
Překvapilo mě, jak jsou děti z toho
smutné a tak jsme udělali poradu, co
s tím. Poprosili jsme pana Johna, jestli by nám postavil nový. Nejenže nám postavil
nový, ale ještě nám dal pytel zrní a seno. Tímto mu ještě jednou děkujeme. 

Jednou týdně už od listopadu, kdo mohl, přinesl tvrdé pečivo, jablka, mrkev, ze
sklepa jsme nabrali zrní a putovali do krmelce. Někdy byla cesta nenáročná, ale někdy
jsme se museli brodit hlubokým sněhem a zabralo nám to hodně času, než jsme se tam
všichni, včetně malých dětí, dostali. Ale pak pro nás byla odměna, když jsme ze
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školky mohli pozorovat srnky a srnce, zajíce, jak si vyšlapávají cestu „ k našemu“ kr-
melci a zjistit při každé návštěvě, že je vše snědeno do posledního zrníčka. 

Naše tečka za zimním obdobím je tradiční karneval, který zakončuje masopustní
období. Letos k nám do školky zavítal viking, Batman, Mimoň, kašpárek, Anna z Le-
dového království, dvě vosy, dva kovbojové, dvě víly a dokonce i drak Bezzubka
z pohádky Jak vycvičit draka. Takže o zábavu nebyla nouze – přivítali jsme se spo-
lečným tancem a pak nám zábavu ještě zpestřovaly nafukovací balónky. Nemohl chy-
bět Židličkový tanec, u kterého nikdo není stranou. 

Jaro nám otevírá již tradičně plavání v jilemnickém bazéně, kde děti hravou for-
mou získávají od zkušených lektorů základy plavání. 

Zápis do mateřské školky se koná 10. 5. 2017 od 14. 00 do 15. 30 hodin. Potřebné
dokumenty si vyzvedněte předem v mateřské školce. 

Přeji nám všem slunečné voňavé jaro. 
Dana Pištorová
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Zprávičky ze školy

Staronové zprávičky ze školní družiny
Tak jako každý rok jsme se spaním v družině rozloučili s prvním pololetím škol-

ního roku. Splnili jsme všechny úkoly, přichystali chutnou večeři, odlili sádrovou
stopu. Po oslavě narozenin Simči a Elišky jsme se unavili na pyžamové party. Zalezli
do spacáků a dlouho, někteří opravdu hóóódně dlouho, „nemohli usnout“. Domů jsme
si na památku odnesli své jméno napsané Braillovým písmem na Pichtově psacím
stroji v rámci projektu Loutky v nemocnici. Podle vlastních návrhů a vlastnoručně
udělaných šablon si každý zhotovil originální tašku. Pro sebe, maminku, babičku
nebo sestru? To už bylo tajemství každého. Uvidíme, třeba s ní potkáme někoho na
procházce Vítkovicemi. 

I my se procházíme. Třeba ulicemi Paříže. Sice se jedná jen o prohlídku virtuální,
ale při použití interaktivní tabule, je to prohlídka i tak velmi zajímavá. V rámci celo-
ročního projektu Evropánek jsme se podívali nejen z Eifelovky. Při toulání oblastí
Provence jsme se nechali inspirovat levandulí k ušití si voňavého polštářku. Také
jsme ochutnali pravou francouzskou labužnickou specialitu. Samozřejmě co jiného,
než pravý francouzský kozí sýr. A když jsme Francii prozkoumali, posunuli jsme se
k jihu do slunné Itálie. Informace o Pise i pizze se nám natrvalo zapsaly do paměti.
Věž v Pise jsme kreslili a pravou „Vítkovickou pizzu“ jsme zase vlastnoručně upekli
a samozřejmě snědli. Benátský karneval a jeho tradici nám připomenou masky, při je-
jichž výrobě jsme se sice nechali inspirovat originály, ale vlastní fantazie nakonec
zvítězila. I to je už minulost. 

Z jihu jsme se přesunuli k severu. Nyní jsme na výpravě v zemi goudy, větrných
mlýnů, dřeváků, odvodňovacích kanálů a také v zemi posledního odpočinku Učitele
národů, Jana Amose Komenského. Souřadnice GPS hlavního města asi uvádět ne-
musíme. Z výčtu zajímavostí o téhle zemi je asi každému na první pohled jasné, kde
se právě touláme. Zatím jen prstem na mapě. Snad se díky Evropánkovi děti nejen
mnohému naučí a spoustu zajímavostí dozví, ale třeba se jim získané poznatky sta-
nou inspirací na zajímavě strávenou dovolenou s rodiči a příště budou žáci „učit“ nás. 
Á propó, víte, jak se jmenuje skladatel, který je autorem evropské hymny a v jakém
jazyce je její text? Pokud ne, zastavte se v družině, děti vám to rády prozradí. 
PS: Pozor na chyták. 

Kateřina Pšeničková

Lyžařská sezóna ve škole
Letošní zima nám dopřála dost sněhu, takže nám nic nebránilo, abychom vyra-

zili na běžky. Využívali jsme stopy vlastní výroby u školy i dojezdu pod vlekem Ji-
zerka. Nejvíc jsme si ale užili na tratích nad Aldrovem a směrem k Vurmovce. Stopa
byla vždy krásně upravená a každý tak měl možnost lyžovat podle svých možností.
Zkoušeli jsme klasiku, základy bruslení, sjíždění kopců, brždění a chvílemi také tech-
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niku šikovného dopadu a vstávání ze závěje. Své dovednosti mohly děti porovnat na
závodech na Benecku, kde jsme sice nedosáhli na stupně vítězů, ale výsledky nebyly
rozhodně žádnou ostudou. A navíc se nám podařilo vyhrát losovanou cenu – úžasný
dort (byl moc dobrý)! Děti, zdá se, chodily na běžky rády, tak budeme doufat, že je
zájem o tento sport jen tak neopustí a budeme se těšit na další zimu. Poděkování za
ochotu patří zástupcům obce, kteří nám zajistili dopravu dětí k tratím obecním autem. 

Zápis do prvního ročníku – školní rok 2017/2018
Dne 27. 4. 2017 bude probíhat zápis do prvního ročníku pro školní rok

2017–2018. Zápis se uskuteční v budově Krkonošské základní školy od 14. 00 hod.
do 15. 30 hod. Zde je nutné předložit vyplněné dokumenty – Žádost o přijetí k zá-
kladnímu vzdělávání. Pokud budete žádat pro své dítě odklad školní docházky, je ne-
zbytné u zápisu předložit – Žádost o odklad školní docházky, doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa,
která zákonný zástupce k žádosti přiloží. Veškeré potřebné dokumenty si vyzvedněte
včas v Mateřské škole Vítkovice. Všichni se na nové prvňáčky těšíme a teď již jenom
zbývá šťastné vykročení na další životní cestu. 

Zuzana Hartmanová, ředitelka školy
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ZPRÁVIČKY OD HASIČŮ

Čím začít u hasičů je stále živo. Během vydařené zimy, kdy na štěstí nikde ne-
hořelo, nabírali hasiči síly a plánovali společenské a sportovní akce na celý rok. První
akci máme za sebou. 11. března jsme se sešli na tradičním dětském bále. Přípravy
jsme nepodcenili, ale i přesto jsme se nevyhnuli chybičkám. Jsou věci, které ovliv-
nit jdou, ale hodně věcí prostě předvídat nejde. Jsme rádi, že na přípravu bálu nám
i letos přispělo spousty lidí a děti si odnesli hodně odměn. Poděkování a odměnou,
je pro všechny, kteří bál připravují, zvyšující se počet veselých dětí v maskách. Letos
jich přišlo 75! Ještě jsme ani nevydechli a blíží se čarodějnice všichni, kterým se
předešlé roky líbily, zveme 30. 4. 2017 od 17.00 hod. na hřiště u kostela. Děti do-
stanou buřtíka a Čarodějnice slíbila i sladkosti. Druhého června od 16.00 hod. v údo-
líčku za školkou se můžete přijít podívat na okrskovou soutěž, kde svoje síly poměří
sbory z blízkého okolí. Budeme rádi, když nás přijdete podpořit. Už jen proto, že
letos slavíme 110 let od založení sboru ve Vítkovicích. 

Dále bych chtěl velice poděkovat všem níže uvedeným sponzorům, kteří pod-
pořili dětský maškarní karneval a činnost hasičů s mládeží. 

Všem mnohokrát děkujeme, za přípravu tomboly!
Anonym

14

Tesařství a truhlářství p. Oldřich Štěp
Město Nová Paka
Škola Mistrů – Potůček Vilém
Manželé Kotlabovi
SVČK Hrabačov
Manželé Flaškovi
Strombuch
KRNAP – Polesí Rezek–Vítkovice
Solná sauna Víchová nad Jizerou
Krása Zdeněk – Horský pension Svatý

Hubert
SKI půjčovna Klemš
Krakonošova hospoda Jestřabí

v Krkonoších
SKI areál Vurmovka
Josef Hendrych, prodejna Roudnice
Sdružení nájemníků čp. 405
Ing. Jan Šír Rezek
Roman Mládek – Bufet

Chata Tereza
Potraviny Vítkovice
Chata Roudenka
Penzion NOTE – Křovinovi
Chata Pink Floid
Penzion na Stráni
Chata Nedbalka
Penzion Kabourek
Chata Mísečná
Penzion Jeřabinka
Chata Kara – Roudnice
Penzion AA Vítkovice – p. Štěpánová
Chata Hubertka a skiareál Janova Hora
Penzion 383 – p. Ilona Navrátilová
Chata Hadovka
Penzion 375
Chata Fernetka – manželé Hlaváčovi
Penzion Spilka
Hotel Skála 
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KRKONOŠE – SVAZEK MĚST A OBCÍ I PRO VÁS

Krkonoše – svazek měst a obcí uvádí do života projekty na podporu cestovního
ruchu v celém turistickém regionu. Mezi pilíře této činnosti patří Krkonoše ze sedla
kola (zlepšování podmínek pro cykloturistiku), Krkonošské cyklobusy (speciální ve-
řejná doprava s přepravou kol s návaznostmi dalších spojů do jednotlivých údolí i do
podhůří), Krkonoše – lyžařský běžecký ráj (zahrnuje péči více než 22 upravovatelů –
skiareály, obce, tělovýchovné jednoty i jednotlivci – o síť vyznačených a mobiliářem
vybavených strojově upravovaných lyžařských běžeckých a turistických tratí), „Po-
hádkové Krkonoše“ (projekt s cílem přiblížit rodinám s dětmi a mladým lidem zábavu
na horách kombinovanou s poznáním a poučením – www.pohadkove.krkonose. u). 

Cílem snažení a práce Svazku Krkonoše je dlouhodobé úsilí zvyšovat potenciál
cestovního ruchu a jeho udržitelnost v turistickém regionu Krkonoše cestou koordi-
nace spolupráce podnikatelů, organizací, institucí na lokální, regionální, krajské i re-
publikové úrovni. Východiskem aktivit jsou dlouhodobé koncepční dokumenty
„Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše“, „Program rozvoje cestovního
ruchu regionu Krkonoše“, „Vize Krkonoše 2050“ a obdobné krajské a celostátní do-
kumenty. 

Mezi další aktivity patří péče o propracovaný oficiální turistický internetový por-
tál Krkonoš www. krkonose. eu, který obsahuje rozsáhlou databázi textů v českém,
německém, anglickém a polském jazyce, mapové zákresy, fotografie a řadu dalších
odkazů, poskytování informací z celého pohoří, včetně polské strany prostřednictvím
Regionálního turistického informačního centra Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí, ko-
ordinace krkonošských informačních center, zavedení mobilní aplikace, komunikace
na facebooku a Twitteru, společná propagace a prezentace Krkonoš v návaznosti na
projekty Královéhradeckého a Libereckého kraje i agentury CzechTourism, veletrhy
a výstavy cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí, ediční a vydavatelská práce, me-
zinárodní spolupráce „Krkonoše – hory bez hranic“ s oficiálním partnerem na polské
straně Zwiazkem Gmin Karkonoskich. Součástí je péče o Fond cestovního ruchu Kr-
konoše jako prostředku k vytváření sounáležitosti všech, kteří se na něm podílejí,
s cílem možnosti předfinancování veřejně prospěšných projektů z EU (www.sva-
zek.krkonose.eu/cs/smo-clenovefondu). Pořádání Fór cestovního ruchu s širokou šká-
lou témat podporujících nejenom turistický ruch v  regionu. A jsou mnohé další
aktivity. 

Pokud se chcete podrobněji seznámit s prací kolektivu Krkonoš – svazku měst a obcí,
prohlédněte si www.krkonose.eu a www.svazek.krkonose.eu 

D. Palátková
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VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ ZNAMENÁ NOVÉ ZKUŠENOSTI
A VĚTŠÍ ŠANCI NA PRACOVNÍM TRHU

Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kteří chtějí získat nové znalosti
a zkušenosti v reálném pracovním prostředí a na druhé straně firmy, které naopak
chtějí prostřednictvím nabízených praxí jednotlivcům pomoci, aby byl jejich vstup,
nebo udržení se na pracovním trhu co nejsnadnější. 

Do projektu se tak mohou zapojit lidé starší 15 let, kteří jsou uchazeči o za-
městnání, rodiče na/po rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaní nebo lidé ve věku
nad 50 let a na druhé straně firmy. 

Účastníci si následně vybírají z nabízených pozic jednotlivých firem, které se
do projektu přihlásily. Samotná praxe je pak v délce 1–6 měsíců dle vybrané pozice.
A vybírat je možné opravdu z velkého spektra oborů, jedná se např. o pozice v ad-
ministrativní, ekonomické a strojírenské oblasti, ale také pozice v rámci zeměděl-
ství, cestovního ruchu, stavebnictví, informačních technologií, marketingu a reklamy
a mnoho dalších. Po celou dobu vzdělávání účastníka provází zkušený a zaškolený
zaměstnanec dané firmy, tzv. mentor. 

Účast v projektu není nijak zpoplatněna, naopak přináší jak účastníkům, tak fir-
mám řadu výhod. Pro účastníky je to zejména možnost prohloubení si dosavadních
znalostí, získání praktických zkušeností a v neposlední řadě případnou možnost uplat-
nění se v dané firmě. Firmy si v projektu naopak vyzkouší svého potencionálního
zaměstnance v praxi, ověří si mentorské schopnosti svých zaměstnanců a získají
kompenzaci vynaložených nákladů. 

K dispozici je také regionální projektový manažer, který rád a bezplatně poskytne
veškeré informace v souvislosti s projektem, zodpoví případné dotazy a pomůže Vám
s registrací. 

Regionální manažer pro Liberecký a Ústecký kraj
Ing. Stanislava Karásková
+420 778 439 644
stanislava. karaskova@fdv.cz

Pro další informace můžete navštívit stránky www. vzdelavanipraxi. cz nebo
facebook. com/vzdelavanipraxi. 

Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizací Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí a je financován z Evropského sociálního fondu pro-
střednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

Anonym
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INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení Hasičského záchranného sboru
Libereckého kraje bude v letošním roce vydávat články z oblasti ochrany obyvatel-
stva, krizového řízení, požární ochrany a přípravy na řešení mimořádných událostí
pro širokou veřejnost. Články budou uveřejňovány na stránkách HZS Libereckého
kraje v  rubrice odborné informace – http://www.hzslk.cz/59-odborne-infor-
mace.html. Články slouží k informovanosti obyvatel všech obcí. Uvádíme zde člá-
nek z ledna 2017:

Co je vlastně integrovaný záchranný systém?
Pod pojmem IZS si většina z nás okamžitě představí sanitku, hasičské nebo po-

licejní auto spěchající k zásahu. Skutečnost je však trochu složitější. iZS je přede-
vším systém definovaný a vymezený zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému. Základy IZS byly položeny již v roce 1993. IZS vznikl jako po-
třeba každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení
mimořádných událostí (požárů, havárií, dopravních nehod atd.). Spolupráce na místě
zásahu uvedených složek v nějaké formě existovala vždy. Avšak odlišná pracovní
náplň i pravomoci jednotlivých složek vyžadují určitou koordinaci postupů. 

IZS je definován zákonem jako efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a
koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a sa-
mosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a
likvidačních prací a přípravě na mimořádné události, tak aby nebyl opomenut nikdo,
kdo pomoci může, a vzájemně si nikdo nepřekážel. 

IZS se skládá ze základních a ostatních složek IZS. Mezi  základní složky
iZS patří Hasičský záchranný sbor České republiky (profesionální hasiči), jednotky
požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany
(dobrovolní a podnikoví hasiči), zdravotnická záchranná služba a Policie České re-
publiky. Základní složky iZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlá-
šení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě
mimořádné události. Působí na celém území České republiky. 

Ostatními složkami iZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil (Ar-
máda ČR), ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (např. městská nebo obecní poli-
cie), ostatní záchranné sbory (např. horská služba), orgány ochrany veřejného zdraví,
havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (např. plynaři, energetici, vodaři), za-
řízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k zá-
chranným a likvidačním pracím. S ostatními složkami iZS je předem písemně
dohodnutý způsob poskytnutí pomoci obecnímu úřadu obce s rozšířenou působ-
ností, krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra nebo základním složkám IZS při prová-
dění záchranných a likvidačních prací. 
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Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem a páteří iZS. V praxi
to znamená, že pokud zasahuje více složek IZS, na místě zpravidla velí příslušník
Hasičského záchranného sboru ČR. Velitelem zásahu však může být i příslušník
složky, jejíž činnost v místě zásahu převažuje. Například při záchraně pohřešovaných
osob v terénu – pátrací akci v terénu nebo při zásahu na útočícího aktivního střelce
velí příslušník Policie ČR. Velitel zásahu řídí součinnost složek a koordinuje zá-
chranné a likvidační práce. V případě zásahu pouze jedné složky se nejedná o zásah
IZS. O zásah složek IZS se jedná až v případě, kdy společně zasahují dvě a více slo-
žek IZS. Operační a informační středisko IZS (jsou jimi OPIS HZS krajů a OPIS HZS
ČR) povolává a nasazuje potřebné síly a prostředky (lidi a techniku) jednotlivých slo-
žek IZS v konkrétních lokalitách, je oprávněno varovat obyvatelstvo na ohroženém
území, vyžadovat a organizovat věcnou a osobní pomoc atd. Na strategické úrovni je
pak IZS koordinován krizovými orgány krajů a Ministerstva vnitra. Klasickým pří-
kladem fungování systému IZS jako koordinovaného postupu všech záchranných slo-
žek byly povodně v Libereckém kraji v roce 2010. 

Dle zákona o integrovaném záchranném systému velitel zásahu má při prová-
dění záchranných a likvidačních prací i rozsáhlé pravomoci. Může mj. zakázat
nebo omezit vstup osob na místo zásahu, nařídit evakuaci osob nebo stanovit jiná do-
časná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí. Velitel zásahu
je rovněž ze zákona oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní
nebo věcné pomoci. Firmy a občané mají ze zákona povinnost žádosti o pomoc při
řešení mimořádné události uposlechnout. Práva a povinnosti právnických, podni-
kajících fyzických osob a fyzických osob při mimořádných událostech stanoví zákon
č. 239/2000 Sb., o IZS, v §23–25. 

I když nejsou přímo jeho součástí, mají v systému IZS významné místo i orgány
a starostové obcí, a to především v oblasti přípravy na mimořádné události a při pro-
vádění záchranných a likvidačních prací. Konkrétní povinnosti orgánům obce a sta-
rostovi stanovuje zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, v § 15–16. Obce se v systému
přípravy na řešení krizových situací podílí především na spolupráci se složkami IZS
při zpracování stanovené dokumentace, sběru a aktualizaci dat. Pro přípravu a řešení
krizových situací zřizují zvláštní orgány podle zákona např. krizové štáby, bezpeč-
nostní rady, povodňové komise apod. Při řešení různých situací spolupracují se slož-
kami IZS, koordinují činnost na svém území, poskytují pomoc občanům (např.
distribuce humanitární pomoci, zajišťování náhradního stravování a ubytování, za-
jišťování finanční pomoci, distribuce sociálních dávek, zajištění informovanosti oby-
vatelstva). 

Zdroj: HZS ČR
Spolupráce: Ing. Jan Gardoň, Statutární město Liberec
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
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LIBERECKÝ KRAJ ROZDÁ VE DRUHÉM KOLE
KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ PŘES 14 MIL. KČ

Liberecký kraj vyhlašuje 2. výzvu programu Kotlíkových dotací na výměnu sta-
rých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním. Příjem žádostí bude probíhat od 3.
dubna 2017 od 7:00 hodin, na podatelnu krajského úřadu bude možné je doručit
osobně nebo prostřednictvím poštovních či doručovacích služeb. Na pořízení nového
zdroje tepla má kraj k dispozici celkem 14. 040. 000 korun. 

„Druhé kolo Kotlíkových dotací v Libereckém kraji je navýšením alokace první
výzvy, ta je v současné době již vyčerpána. Příjem žádostí do první výzvy bude ukon-
čen ke dni 31. 3. 2017,“ uvádí Radka Loučková Kotasová, radní resortu hospodář-
ského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování. Oproti
první výzvě je dotace nyní určena pouze na pořízení nového zdroje tepla s obnovi-
telným zdrojem energie, tj. na pořízení tepelného čerpadla nebo kotle výhradně na
biomasu. Podíl dotace na projekt zůstává stejná, tedy 80% z maximálně 150 000 Kč. 

O dotaci může požádat vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, podle spe-
cifikace ve zveřejněném programu, na území Libereckého kraje, který je vytápěn pře-
vážně kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním. „Zájemci o výměnu starých kotlů
se mimo jiné bližší informace mohou dozvědět na semináři, který se uskuteční 13.
března 2017 od 15:00 hodin v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého
kraje,“ informuje radní Loučková Kotasová. 

Podrobné informace a celé znění vyhlášeného programu včetně formuláře žá-
dosti jsou k dispozici na webových stránkách krajského úřadu: http://dotace.kraj-
lbc.cz/kotlikove-dotace. 

Druhou výzvou program Kotlíkových dotací v Libereckém kraji nekončí. Prav-
děpodobně na podzim tohoto roku je plánována další velká vlna finanční podpory na
nové zdroje tepla. „Celková alokace pro Liberecký kraj bude činit 135 mil. Kč. Kon-
krétní termín a podmínky dalšího kola programu zatím definitivně neznáme,“ dodává
radní. 

Markéta Dědková, tisková mluvčí, Libereckého kraje 
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Z OBECNÍ KRONIKY

1975 (pokračování)
Kulturní plán. Plnění kulturního plánu v tomto roce bylo převážně zaměřeno ku

30. výročí našeho osvobození Sovětskou armádou. V souhrnu byly všechny plánované
akce splněny. Únorové vítězství konáno v kulturním domě. Zajištění výzdoby a propa-
gace ve skříňkách provedena s péčí a přehledem vzhledem k vypsané soutěži z ONV,
odborem kultury. Oslava MDŽ rovněž v kulturním domě. Velmi úspěšný byl pěvecký
koncert „Krkonošských učitelů“ 26. 4. Dobrá účast byla i na prvomájové manifestaci
v Jilemnici, slavnostní zasedání (veřejné) národního výboru a strany v kulturním domě,
na kterém byla předána veřejná uznání 9ti veřejným pracovníkům, čestná uznání okres-
ním a místním národním výborem. Byli to: Rypl Jaroš, Neumann Rudolf, Trojan Josef,
Nosková Hedvika, Janoušek Oldřich, Prajsler Marión, Pirkl František, Mareš Antonín,
od MNV a Rampas Josef od ONV. 

Výzdoba v rámci osvobození vyvrcholila v květnových dnech. U národního vý-
boru byl veliký panel, na něm sovětský tank s rudoarmějci, který vítají pionýři s kyti-
cemi bezu, i ostatní prostranství u ZDŠ, u závodu Seby a dalších, byla pěkně vyzdobena
vlajkami, prapory a hesly. Originální letopočet s. Rampase připomínal, že je tomu 30
let, co naše vlast se dočkala toužebného vysvobození z východu. Jediné co při oslavách
postrádáme, že různé rekreační chaty i soukromé, nemají vlajky, které sehnat není prob-
lémem. Uskutečněna řada zájezdů a akcí PO, ZDŚ, masových složek NF. Jeden ze zá-
jezdů ROH Seby uskutečněn do Prahy, kde kromě pěkných kulturních zážitků jsme
dostali důkladné deštivé ponaučení, když z nás převážná většina neměla proti dešti vy-
bavení. Autobusem jsme jeli přes celou Prahu až na Pohořelec. První návštěva ve Stra-
hovském areálu Slovanské písemnictví, cestou k Loretě se ochladilo, obloha děsivě
zčernala přesto, že před Černinským palácem mohutné keře krásných rozkvetlých bezů
pěkně voněly. Po shlédnutí církevních skvostů, k Hradčanskému náměstí dalo se tušit,
že nás zálivka nemine. Při vstupu do prvního hradního nádvoří začal pruský liják a byli
jsme promočeni než jsme doběhli do chrámu sv. Víta. Tam bylo turisty přímo nabito,
převážně turisté z NDR. Byly svatodušní svátky a v NDR je drží 16.–18. 5. Tam jsme
se doslechli, že v Jiřském chrámu jsou vystaveny korunovační reliqvie. Déšť-nedéšť –
hurá tam. Ulička se stovkami zvědavých, shlédnout vzácné památky. Vojenský dozor a
provazové lano, pomocníci k udržení kázně – s postupným propouštěním cca po 50
osobách. Déšť v té chvíli zesílil, proudy vody nás zalévaly a téměř po hodině čekání
jsme pomalým pochodem na okamžik shlédli památku naší historie. Zpět opět zase do
ochrany sv. Vítského chrámu, přes rybníčky vody, nabírajíc si do střevíců notné dávky.
Při této zkoušce odvahy jsme usoudili, jaká to byla správná kontrola rovnosti dlažby, jak
voda správně ukazuje. V poledne pršet přestávalo a jelo se na Florenc, zkusit jízdu me-
trem a shlédnout Gottwaldův most přes Nuselské údolí. A zde byla epizodka z našeho
zájezdu. Na stanici „Gottwaldova“ se vystupovalo. Kronikář byl poslední, za ním ještě
manželka. V tom se zavírají již dvéře vozu s přitisknutým kronikářem a manželkou ve
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voze, kolem se uchichtávají domorodí pasažéři. Rozhodnout – vystoupit? Manželka zů-
stane ve voze – nic v Praze nezná. Tak raději stáhnutí zpět do vozu a jízda zpět na Flo-
renc. Tam se počkalo až na odpolední představení v hudebním divadle v Karlíně. Ovšem
že většina účastníků zájezdu mimo pěkných vzpomínek, měli slušnou rýmu po nechtěné
oblační koupeli. 

Ze zájezdů to bylo představení divadelní ve Valteřicích, organizované zájezdy PO
do divadla v Hradci Králové, každoroční zájezdy Seby dvou a čtyřdenní o dovolené do
NDR a po ČSR, do kina v Jilemnici, sportovní. Besedy, přednášky, ve škole kronika
obce, se svazáky společná beseda o knize Sovětského Svazu a řada příležitostných, o
dopravě, měsíc lesů, knihy, SRPŠ, zdravotní apod. 

Ze zábav. Ples SRPŠ, dětský karneval, májová veselice, Josefská a poutní – požár-
níci, posvícenská – TJ Jiskra, DV Jednoty, ČSŽ a SSM. Na úseku tělovýchovy lyžař-
ské přebory ZDŠ, soutěž v odbíjené, účast na spartakiádě v okrese i v Praze. V rámci
sboru pro občanské záležitosti a kulturní komise, konáno již 13 zdařilých vítání nově na-
rozených. Rovněž při životně důležitých událostech, sňatků, v péči o staré osoby, po-
slední rozloučení, občanské průkazy, byla obsáhlá činnost s patřičnou péčí prováděna. 
Svatební vkusně upravená blahopřání doručena novomanželům: Janouškovým, Kuče-
rovým, Volejníkovým a Salatkovým. Jubilejní výročí s osobní návštěvou a pozorností:
při 70. nar. Trojanovi Jar. 31. 1., Rychtrové Františce 15. 10. při 75. nar, Halamovi B.
6. 11., Fajstavrovi E, Fajstavrové 15. 10. a 26. 11. při 80. nar., Vondřičkové A. 3. 12. Po-
slední rozloučení: Udatná, Hrubá, Prajzler, Vondřička, se všemi rozloučení – s. Rampas. 

Zájezd s důchodci uskutečněn 13. 9., účast 30 osob. Jako první navštíveny Pardu-
bice, kde se nás ujal s ochotou místopředseda ONV s. Šilhánek, přítel našeho kroni-
káře. Seznámeni jsme byli kulturním památkářem o historii domů na hlavním náměstí,
prohlédli jsme si rozsáhlý areál zámku Pernštejnů, který je v této době připraven k vel-
kým úpravám, pak návštěva památného „zámečku“, kde byli vyvražděni 1942 obyva-
telé Ležáků. Po obědě návštěva Holic, shlédnuta zajímavá sbírka našeho cestovatele po
Africe Emila Holuba. Odtud pak pře Chrast, dlouholeté působiště našeho kronikáře do
Ležáků. S pietou a v hlubokém zadumání jsme procházeli místa jednotlivých majitelů,
kteří byli barbarsky zlikvidováni těmi, kteří i dnes po 33 letech, chtěli by nám vykládat
o svobodě a právech, které porušují dodnes. S obyvateli Ležáků jsme byli v přátelské
shodě, někteří přímo v Chrasti pracovali, jiní měli i příbuzenské svazky. 

Velmi pěkně se rozvíjí činnost PO za vedení s. Krause a úsekových vedoucích. 21.
1. byla hodnocena soutěž ku 30. výročí osvobození (vedení kronik) východočeského
kraje v Hradci Králové. Zdejší kronikář obdržel diplom a čestné uznání za obsáhlé a peč-
livé zpracování materiálů v kronice, vkusný odznak z českého rubínu. 25. 4. na okres-
ním shromáždění zemědělských pracovníků v Chrudimi, byla mu předána medaile za
zásluhy při zakládání JZD na Chrudimsku, kde pracoval do r. 1959. Kino převedeno na
OB. V červenci uskutečněn společný let kosmonautů USA a Sovětského Svazu lodí
Apollo-Sojuz. K výročí 30. osovobození vydáno zvláštní vydání Vítkovických novin,
kde byly hodnoceny výsledky budování za toto třicetileté období. Za vedení KSČ do-
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cíleno na všech úsecích národního hospodářství významných úspěchů ve prospěch pra-
cující třídy. Ať je to v ekonomickém podnikání, na poli vědy a kultury, zdravotnictví,
zemědělství, vše je zaměřeno jen ku prospěchu pracujícího lidu, ku zvyšování životní
úrovně. Zatím co v dnešní době v kapitalistických státech prožívají těžkou ekonomic-
kou krizi poklesem výroby a odbytu, u nás je situace konsolidována. Kapitalisté snaží
se hojit tuto situaci v prvé řadě na pracujících tím, že je vysazují nebo propouštějí
z práce, zdražováním životních potřeb, rozmnožují řady nezaměstnaných a to narušuje
klid, když je brána možnost obživy. Projevuje se situace ve světě v období let 1929 a
v dalším období prvé republiky, kdy bylo u nás přes 800 000 nezaměstnaných. Porov-
nejme situaci u nás a v kapitalistických státech. Práce máme dostatek – naopak pra-
covní síly se nedostávájí, mzdy mají stoupající tendenci a životní potřeby jsou
zvyšovány. Naopak je poskytována řada soc. vymožensotí ve prospěch pracujících,
fakta to dokazují porovnáním čísel v naší obci. Vycházíme ze situace cca pře 8 lety:

Důchodci a důchody:
počet důchodců měsíční výplaty průměr důchodu

1966 43 24 700 572
1975 56 46 643 832

Výdělky v Sebě: 
1971 1 761 Kčs 1972 1 811 Kčs 1973 1 191 Kčs
1974 1 917 Kčs 1975 2 005 Kč

Předměty dlouhodobé potřeby:
rozhlas. přijímač televizor os. auto

1966 106 54 15
1975 115 87 34

Již z uvedených dlouhodobých předmětů, dále rekonstrukce bytů, různých zlep-
šení jako etážové topení a řada dalších zlepšení a výhod, vzrostl přírůstek o více jak 1
mil. Kčs. K tomu netřeba dalšího komentáře. V horské obci jako Vítkovice jsou, byla
různá – příležitostná zaměstnání, domácká práce – haléřové výdělky, za prvé republiky
kupříkladu při stavbě horské silnice na „Návrší“ čekalo každý den řada lidí, zda
budou na nějaký den přijati, jsou výstižná přirovnání: Dříve a Dnes. 
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vyFOť Si Své
JiLeMNickO

Jilemnicko – svazek obcí organizuje fotografickou soutěž s ná-
zvem „vyFOť Si Své JiLeMNickO.“ Soutěž probíhá až do
31. 7. 2017 a pro deset nejlepších fotografií jsou připraveny za-
jímavé ceny! Pro účast v soutěži stačí nahrát nejméně jednu, nej-
výše však pět fotografií v elektronické podobě na téma „Vyfoť si
své Jilemnicko“ do systému umístěného na webových stránkách
(www.vyfotsisvejilemnicko.cz) a to v minimální kvalitě 300dpi
Může se jednat o zachycení libovolného výjevu z území Jilem-
nicka – svazku obcí, tedy o přírodní nebo jiné krajinné prvky či
momentky z regionálních akcí pořádaných na území Jilemnicka
– svazku obcí.

Kromě ocenění prvních 10 fotografií (např. chytré hodinky
IMMAX WW1, kontaktní gril Gallet GRI 660, akumulátorový
vrtací šroubovák Skil 1001 AT, celodenní permanentky na lyžo-
vání pro dospělou osobu ve Skiareálu Aldrov Vítkovice v Krko-
noších v sezóně 2017/2018 a další), bude také prvních 20
soutěžních fotografií prezentováno v rámci putovní výstavy v re-
gionu a obci Karpacz v Polsku.

Kompletní pravidla i systém pro nahrávání fotografií naleznete
na webových stránkách www.vyfotsisvejilemnicko.cz, případně
i na webových stránkách www.jilemnicko-so.cz.
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Vydavatel: Obecní úřad Vítkovice v Krkonoších
Adresa: Vítkovice 243

IČO: 276260
Periodicita vydávání: třikrát za rok

Evidenční číslo per. tisku přidělené MK: MK ČR E 17732
Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků

a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem. 
Tisk: Gentiana Jilemnice

Náklad: 300 ks
Uzávěrka příštího čísla je 20. srpna 2017. 

Co se chystá?

30. 4. 2017

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
pořádá SDH Vítkovice

začátek je v 17 hodin na hřišti u kostela

24. 6.–25. 6. 2017

DĚTSKÝ DEN
A VÍTKOVICKÁ POUŤ
pořádá SK hraběte Jana Harracha Vítkovice

na hřišti u školy

Programy akcí budou upřesněny na plakátech.
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