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Zápis ze čtvrté schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 13. dubna 2016

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

2) Schválit žádost p. Stanislava Nechanického o finanční dar na akci „ViKr Bike
2016“, konanou dne 28. 5 2016. 
Pro: 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje žádost p. Stanislava Nechanického o finanční dar ve

výši 5 000 Kč na akci „ViKr Bike 2016“. 

3) Schválit žádost pana Tomáše Chrtka o finanční dar na akci „Studenecké míle“
Pro 7, proti 1 (Navrátilová I.), zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje žádost pana Tomáše Chrtka o finanční dar ve výši

2 000 Kč na akci „Studenecké míle“. 

4) Schválit žádost p. Milana Telce o odkoupení požární nádrže na pozemku č. 77/11
v horních Vítkovicích
Pro 0, proti 8, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ neschvaluje žádost p. Milana Telce o odkoupení požární nádrže na

pozemku č. 77/11 v horních Vítkovicích. 

5) Schválit žádost o pronájem části pozemku p. č. 21/1 v k. ú. Vítkovice v Krko-
noších, konkrétně se jedná o louku u horního parkoviště skiareálu Aldrov za úče-
lem provozování lyžařského vleku pro lyžařskou školu a test-centrum
Pro 0, proti 8, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ neschvaluje žádost o pronájem části pozemku p. č. 21/1 v k. ú.

Vítkovice v Krkonoších a požaduje doplnění podnikatelského záměru. 

6) Schválit komisi pro výběrové řízení na akce „Usměrnění pohybu pěších na místní
komunikaci ve Vítkovicích“ a „Snížení světelného znečištění VO ve Vítkovi-
cích“ ve složení: Ing. Hana Uhlířová, Milan Rychtr a Tomáš John. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje komisi pro výběrové řízení na akce „Usměrnění pohybu

pěších na místní komunikaci ve Vítkovicích“ a „Snížení světelného
znečištění VO ve Vítkovicích“ ve složení: Ing. Hana Uhlířová, Milan
Rychtr a Tomáš John. OZ pověřuje pana starostu sepsáním smlouvy
o dílo s komisí vybranými firmami. 
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Zápis z páté schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 18. května 2016

1) Schválit změnu rozpočtu č. 3
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 3, viz. příloha. 

2) Schválit záměr prodeje pozemku 636/2 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších panu
Zdeňku Krásovi. 
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje záměr prodeje pozemku 636/2 v k. ú. Vítkovice v Krko-

noších panu Zdeňku Krásovi. 
3) Schválit žádost o prodej části pozemku p. č. 3035/5 v k. ú. Vítkovice v Krkono-

ších paní Janě Hochmanové. 
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje žádost o prodej části pozemku p. č. 3035/5 v k. ú. Vít-

kovice v Krkonoších paní Janě Hochmanové a vytvoření geometric-
kého plánu. 

4) Schválit výměnu starého vozu Mitsubishi:
Nákup staršího ojetého vozu za cenu cca 300 tis. Kč. 
Pro 2 (Kosina P., Hniková Z.), proti 0, zdržel se hlasování 1 (Navrátilová I.)
Nákup nového vozu, cena cca 500 tis. Kč s pětiletou zárukou, s možností finan-
cování. 
Pro 4 (Rychtr M., John T., Volejník J., Uhlířová H), proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení: OZ schvaluje výměnu starého vozu Mitsubishi za nový vůz, s pětile-

tou zárukou, s možností financování. 
5) Schválit žádost Autoklubu Krakonoš Jilemnice o finanční příspěvek. Návrh 5 000 Kč. 

Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje žádost Autoklubu Krakonoš Jilemnice o finanční pří-

spěvek ve výši 5 000 Kč. 
6) Schválit cenu odkupu pozemků v k. ú. Vítkovice v Krkonoších pod účelovými

a místními komunikacemi. Návrh 10 Kč/m2 OZ přesouvá tento bod na příští za-
stupitelstvo. 
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. 

7) Schválit žádost o zpracování zprávy o uplatňování územního plánu obce Vítkovice. 
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje žádost o zpracování zprávy o uplatňování územního

plánu obce Vítkovice. 
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Zápis z šesté schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 29. června 2016

1) Schválit návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 2015 a zprávu o vý-
sledku přezkoumání hospodaření a to „bez výhrad“ nebo s „výhradami“. 
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje návrh závěrečného účtu Obce Vítkovice za rok 2015

a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a to „bez výhrad“. 

2) Schválit účetní závěrku obce Vítkovice za rok 2015. 
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje účetní závěrku obce Vítkovice za rok 2015. 

3) Schválit účetní závěrku Krkonošské základní a mateřské školy Vítkovice za rok
2015. 
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje účetní závěrku Krkonošské základní školy a mateřské

školy Vítkovice za rok 2015. 

4) Schválit změnu rozpočtu č. 4. 
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 4, viz příloha. 

5) Schválit prodej pozemku p. č. 636/2 o výměře 25 m2 v k. ú. Vítkovice v Krko-
noších panu Zdeňku Krásovi za cenu 50 Kč/m2. 
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje prodej pozemku p. č. 636/2 o výměře 25 m2 v k. ú. Vít-

kovice v Krkonoších panu Zdeňku Krásovi za cenu 50 Kč/m2. Záměr
prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 20. 5. 2016 do 6. 6. 2016. Ve-
škeré náklady s prodejem a převodem bude hradit kupující. 

6) Schválit záměr prodeje a směny pozemků – EUROSPEKTRUM GROUP a. s.
Pro 5, proti 2 (Spilka Zd., Navrátilová I.), zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje záměr prodeje a směny pozemků – EUROSPEKTRUM

GROUP a. s.

7) Schválit žádost SK Jana Harracha o finanční dar na „Rozloučení s prázdninami“.
Návrh 5 000 Kč. 
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje žádost SK Jana Harracha o finanční dar ve výši

5 000 Kč na „Rozloučení s prázdninami“. 
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Oznámení obecního úřadu

Sběr nebezpečného odpadu
V sobotu 1. října 2016 proběhne sběr nebezpečného odpadu:

od 12.30 do 12.40 hod. na OÚ Vítkovice
od 12.50 do 13.00 hod. na parkovišti u kostela

Přijímány budou následující druhy odpadů:
léky všeho druhu včetně mastí
domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a us-
talovače, chemické 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 elektroza-
řízení, zářivky
všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
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 nebezpečný odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjez-
dem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu. 

Společenská rubrika

Významná životní jubilea
V měsíci květnu oslavil své jubileum pan Ladislav Divila, Miroslav Kubát a paní
Eva Střelková, v měsíci červnu pan Zdeněk Trýzna, v měsíci červenci paní Marie
Hančová, prof. Dr. Libor Pátý, Ladislav Mikolášek, Vlastimil Kosina a paní Jana Po-
hořelá a v měsíci srpnu pan Josef Salač a pan Jindřich Volejník. Všem jubilantům
přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody do dalších let. 

Nově narození
V měsíci srpnu se narodila Elen Johnová. Vítáme nového občánka a přejeme mu
a jeho rodičům hodně zdraví, radosti a spokojenosti. 
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Zprávičky ze školky

S jarem se nám zase otevírají brány k delším procházkám do okolí a výletům do
širého okolí. 

Letos jsme se vydali přes kopec do Poniklé, kde jsme navštívili Muzeum řeme-
sel, které se nachází v roubené stodole, která má tři patra. Je plná řemeslných před-
mětů, která pocházejí převážně z Poniklé a okolí. Tak například jsme viděli stroje,
povozy a nářadí, které byly potřeba k zemědělské činnosti. Jaké postroje měl kůň,
který v té době byl velmi důležitý. Jak lidé mleli obilí, jaké uměli vytvořit boty ze
slámy. A to jsme se plynule dostali k ševcovině, kde si děti i mohly prohlédnout zimní
boty vojáků, už jenom je vzít do ruky byla tíha. Nahlédli jsme do korálkového a kno-
flíkového světa. Zavzpomínali jsme na vánoce a prohlédli si vánoční ozdoby ze skle-
něných perlí, kterými je Poniklá pověstná po celém světě. V podkroví je móda
a módní doplňky 1. republiky, velká výstava kočárků, nemohou chybět panenky, auta,
hračky s kterými si jako děti hráli naši předci. 

Letos děti ze školky a školy dostaly velký dárek ke svému svátku od manželů Su-
chých z chaty Tereza. Pozvali nás do zoologické zahrady do Dvora Králové, ale aby
tradici zcela neporušili, protože každý rok jsme na Terezce zažívali pohádkové do-
poledne. A proto i letos s námi jel čert Trefifajxl, čarodějnice Háta a bludička Bludi-
míra. 

Zpočátku, když jsme se všichni setkali u autobusu, který nás měl dovézt do cíle,
to vypadalo, že moc dětí nepojede. Protože, jak je známo děti a čerti se moc neka-
marádí, ale tento čert si získal nakonec sympatie všech, svými legrácky a pytlem pl-
ných dárečků právě pro děti. Paní pokladní v ZOO byla trošku překvapená, když jí
bludička Bludimíra hlásila, že se jdou s dětmi podívat na zvířátka, ale pak nás s úsmě-
vem všechny pustila do světa zvířátek. 

Ještě jednou za nás
za všechny moc a moc
děkuji, krásně jsme si
ten den s Vámi užili. 
Ráda bych navázala
ještě poděkováním be-
necké školce, že jsme
opět mohli vyjet na
společný výlet a podě-
lit se o náklady s do-
pravou. Tentokrát jsme
se vydali za výpravnou
pohádkou do Českého
ráje na hrad Kost, jme-
novala se „Princezna
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a drak“. Při šermířských
soubojích, kaskadérských
kouscích na koni samotné
princezny jsme prožívali
napínavé i humorné chvil -
ky. A jak to v pohádkách
bývá ten, kdo se vytahuje
nad druhé, je nakonec nej-
větším hlupákem a drak
není tak zlý, jak vypadá,
i když umí chrlit oheň. 

A abychom také využili krás-
ného počasí u nás, vydali jsme se
po delším čase zase k prameni
Labe. Letošní jaro bylo bohaté na
deště, takže si děti putování zpe-
střovaly ochlazováním v potůč-
kách. Do pramínku jsme hodili
minci pro splnění tajných přání
a vydali se zpátky na Zlaté návrší. 

Konec roku jsme opět strávili
se školáky, kteří si pro nás spo-
lečně s paními učitelkami, připra-
vili lesní stezku plnou úkolů.
Letošní téma byly „Lesní by-
tosti“, takže les byl jedno červ-
nové dopoledne, plný lesních víl,
hejkalů a skřítků, dokonce i lou-
pežníků. Na úplný konec jsme se
opět setkali u školy, kde nám nej-
starší děti jednotlivě zahrály na
své flétničky. 

Poslední den školky, byl
dnem vzpomínání, co jsme tento
rok spolu prožili. 

Z naší „mateřské“ náruče
jsme letos pustili do světa Lucinku Hochmanovou, Míru Vancla, Hynka Nonnera,
Matýska Charváta a Čendu Štěpa. 

Přeji nám všem radost a sílu do podzimních dnů. Dana Pištorová
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Zprávičky ze školy

Výlet za Karlem IV. 
U příležitosti letošního 700. výročí narození Karla IV. proběhlo v naší škole ně-

kolik aktivit. Povídali jsme si o jeho životě, o významných stavbách, které nechal po-
stavit, seznámili jsme se s korunovačními klenoty a zkusili jsme si i vyrobit jejich
maketu, kreslili jsme hrad Karlštejn. Završením byl potom výlet na zámek Stránov,
kde jsme se na „vlastní oči“ setkali nejen se samotným Karlem IV., ale také s jeho
první ženou Blankou
z Valois, se stavitelem
Petrem Parléřem, bisku-
pem Arnoštem z Pardu-
bic či s mistrem Theo-
dorikem. Každý z nich
nás svým příběhem za-
vedl o několik století
zpátky do doby nejvý-
znamnějšího krále a cí-
saře celé české historie.
Vyprávění bylo tak zají-
mavé, že jsme měli chví-
lemi pocit, že jsme
opravdu v 15. století. 

Lesní říše
Na Lesní říši plnou

záhadných skřítků, víl
a strašidýlek se na jedno
červnové dopoledne pro-
měnil les v okolí školy
a školky. Společně
s dětmi z MŠ jsme se pro-
měnili v lesní bytosti
a vydali se na cestu, kde
nás čekala spousta úkolů.
U loupežníků jsme házeli
šišky do koše, u víly jsme
sbírali poztrácené per-
ličky a hledali ztracené pohádkové postavičky, zkoušeli jsme chodit poslepu nebo
jsme se s panem hajným učili poznávat lesní rostliny a plody. Každý si cestou sbíral
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drobné odměny do ručně malovaných pytlíčků, které pro všechny připravili školáci.
Cestu jsme zakončili malým občerstvením a flétnovým koncertem dětí 3. a 4. třídy. 

Nový školní rok už začal
Prázdniny byly plné sluníčka, zážitků, ale jako vždycky utekly jako voda. Loň-

ské čtvrťačky – Nela Johnová a Karolína Pištorová už zasedly do lavic ve škole v Ji-
lemnici a my jim pře-
jeme, aby se jim v nové
třídě líbilo a dařilo.
Naše řady se rozrostly
o tři prvňáčky – Lucku
Hochmanovou, Matěje
Charváta a Čendu Ště-
pa. I jim přejeme, aby
se v naší škole dobře
zabydleli a chodili do ní
s dobrou náladou. 

Jana Matoušková
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Sportovní klub hraběte Jana Harracha ve Vítkovicích

Skončila další volejbalová sezóna „SPŘÁTELENÝCH OSAD – FOUR TOUR
2016“. Letošní 10. ročník proběhl velice dobře, co se týče počasí i účasti. Prvního tur-
naje, který se odehrál ve Štěpanicích 21. 5. 2016, se zúčastnilo celkem 13 družstev.
Z vítězství se radoval Šlaftruňk a SK Vítkovice, která utvořila 2 družstva, získala 7.
a 12. místo. V měsíci červnu se Four tour přesunul do Jilemnice, kde soutěžilo cel-
kem 11 družstev. Nečekané vítězství vybojovali místní Nadšenci. Vítkovice se umís-
tili na 10. místě. Dalším hostitelem se stala obec Víchová, kam 30. 7. 2016 dorazilo
celkem 10 družstev. Zvítězil Šlaftruňk a SK Vítkovice získala 8. místo. Kolotoč Four
tour se završil ve Vítkovicích. Zúčastnilo se ho celkem 9 družstev. Vítkovičtí sesta-
vili dvě družstva pod názvem Úterý a Vítkovice. Vítězství opět obhájil Šlaftruňk a Vít-
kovice se umístili na 6. a 7. místě. Z celkového vítězství letošního 10. ročníku FOUR
TOUR se radovalo družstvo z Jablonečka Šlaftruňk. Vítkovice skončili celkově na 7.
místě. 

Závěrem bych chtěl moc poděkovat všem volejbalovým nadšencům, kteří po-
máhali při letošní organizaci Four tour. Do dalších ročníků bych chtěl popřát mnoho
zdaru a doufám, že se v příštím roce sejdeme opět v hojné účasti. 

Za SK Jana Harracha Martin Morkes

Ač to děti nerady slyší, přišel konec prázdnin. A tak jsme poslední prázdninový
víkend pro naše dítka připravili na hřišti u školy trochu zábavy na zpestření začína-
jícího nového školního roku. Jak většina z vás ví, byla to náhrada za dětský den
a pouť, kterou jsme bohužel museli z důvodu absence většiny pořádajících členů,
kvůli dovoleným a celo víkendovým závodům přeložit právě na konec prázdnin. Za
to se všem, kterým to bylo líto za sportovní klub omlouvám. Ale kdo se na nás při-
šel podívat tak zjistil, že o nic nepřišel. Na hřišti bylo připraveno několik atrakcí jako
kolotoč, houpačky a velká nafukovací skluzavka, na které se děti vyřádily asi nejvíce,
no a také soutěže, např. přetahování lanem, nošení míčku na lžíci, šplh pro tašku s ce-
nami, hod míčkem na panáka, oblíbené kolo štěstí a nesmím opomenout také střel-
nici. To vše se odehrálo během soboty a neděle za krásného slunného počasí, což je
pro pořádání jakékoliv akce moc důležité, ale to asi každý kdo někdy něco pořádal
dobře ví. A tak mi dovolte, abych touto cestou poděkoval obci Vítkovice za finanční
příspěvek na ceny pro naše malé účastníky, dále jak my říkáme „Péťovi z Buráku“
za jízdy s mašinkou (jak pro juniory ale i seniory), také všem kteří se podíleli na vy-
půjčení a postavení atrakcí, všem členům za spolupráci při pořádání akce a v nepo-
slední řadě všem těm, kteří nás přišli navštívit a podpořit. 

Přeji školákům úspěšný školní rok 20016/17 a všem pěkný zbytek léta a krásný
podzim…

SK Jana Harracha

10
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SDH VÍTKOVICE
Prázdniny jsou konečně za námi,

děti chodí opět do školy, a co nevidět
snad budeme mít sníh. Ale nebudu před-
bíhat a zavzpomínáme, co se u hasičů
odehrálo. Na konci dubna jsme se sešli,
i s velkým počtem místních na hřišti
u kostela, kde jsme si pro Vás připravili
hranici, na které jsme společně upálili
čarodějnici. Děti hledaly poklad, který
samozřejmě našly v podobě sladkých
odměn. 

Jako každý rok je pro nás jaro ob-
dobí hasičských soutěží, na které jsme
se připravovali a některých se i zúčast-
nili. Začátek byl sice trochu pomalejší,
neboť jsme čekali na hasičskou stří-
kačku, kterou jsme ve spolupráci
s Obecním úřadem nechali repasovat.
Počkat se vyplatilo a konečně máme
stříkačku, která je konkurence schopná
s dalšími okolními sbory. Slouží nejen
dětem, ale i dospělým. 28 května jsme
po roce přivítali více než 200 aut vete-
ránů ve spolupráci s Obecním úřadem
Vítkovic a Studence. Tyto krásné vozy
měly cílovou stanici na Horních Míseč-
kách, v rámci výročí otevření Masary-
kovi silnice. Zde jsme jim připravili
zázemí a občerstvení. Spousta z Vás se
přišla podívat. A velkolepou podívanou
si užila s námi. 

3. června jsme se jako každý rok zúčastnili okrskové soutěže, která se konala
v Horních Štěpanicích. Zde jsme obsadili krásné 5. místo. A už se těšíme na příští rok,
kdy budeme okrskovou soutěž pořádat u nás ve Vítkovicích. 

Naše jednotka byla v měsíci červnu několikrát povolána, jak k technickým zá-
sahům, tak i k velkému požáru rodinného domu v Poniklé, dne 25. 7. okolo 23:00
hod., kde jsme se zúčastnili hasebních prací, s dalšími 8 povolanými jednotkami Se-
milska. Zde jsme zřídili čerpací stanici, ze které jsme zásobovali cisternové vozy
vodou. 

11
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Na konci července jsme tradičně zavítali do Chlumce nad Cidlinou na třídenní
výlet pod stany. Navštívili jsme zámek Karlova koruna a strávili jsme báječné tři dny
v bazénu. Některé děti stanovaly poprvé, ale statečně to zvládly. Domů jsme se vrá-
tili, plní zážitků. Tímto bych chtěl poděkovat Mileně Pohořelé, za pomoc při zajištění
celého výletu. 

Naši muži se v červenci zúčastnili
tradiční soutěže na Benecku, kde se
úspěšně poprali s nástrahami Benec-
kých hasičů a obsadili krásné 2 místo. 

Co se týče podzimu, čekají nás ně-
které soutěže, jak děti tak dospělé a dá-
li svatý Florián, tak nebudou žádné
zásahy a než se nadějeme, budou cho-
dit čerti a možná přijde i Ježíšek. Všem
přejeme hezké babí léto a pěkný pod-
zim. 

SDH, Vítkovice

Místní akční plán vzdělávání na Jilemnicku

Rádi bychom Vás informovali o aktivitách projektu Místního akčního plánu (MAP)
vzdělávání na Jilemnicku, který je realizován od 1. 2. 2016 na území SO ORP Ji-
lemnice a města Vysoké nad Jizerou. Na základě dohody v území je realizátorem pro-
jektu MAS „Přiďte pobejt!“, z. s. Finančním partnerem projektu je Jilemnicko -
svazek obcí. Realizací projektu bylo zahájeno MAPování jednotlivých požadavků re-
gionálního školství prostřednictvím zástupců zřizovatelů, vedení škol, neformálního
vzdělávání a dotčené veřejnosti. 
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V průběhu měsíce dubna byl ustanoven řídící výbor a do konce června proběhla
dvě veřejná projednání a jedno setkání pracovních skupin. Na těchto setkáních byly
vytvořeny myšlenkové mapy a vydefinovány problémové oblasti, které se staly vý-
chodiskem pro stanovení „priorit“ a „cílů“ Strategického rámce. Na posledním se-
tkání byla dopracována finální verze VIZE MAP Jilemnicka. Strategický rámec byl
schválen dne 22. 7. 2016 a odeslán na RSK do Liberce. Mezi nejsilnější témata pat-
řila oblast vybavení škol, modernizace vnitřní infrastruktury, ohodnocení pracovníků
ve školství a dostupnost dalšího vzdělávání PP. 

Schválený strategický rámec je také jednou s podmínek při podávání žádostí o fi-
nanční prostředky prostřednictvím „šablon“ z OP VVV prostřednictvím MŠMT nebo
z ostatních programů nabízející možnost čerpat evropské peníze na školství (např.
IROP). 

Od září budou v rámci projektu probíhat setkání „Pracovních skupin“ (pro oblast
mateřských škol, základních škol, neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit),
kde se mohou zájemci o vzdělávání zapojit do diskuze nad vybranými tématy, které
vycházejí ze Strategického rámce, a to za účasti odborníků, lektorů a expertů pro
danou oblast. Tyto semináře za účasti odborníků budou probíhat a jsou hrazeny
v rámci projektu MAP Jilemnicko. V pátek 16. září od 13.00 hodin proběhne v ob-
jektu MŠ ve Studenci pro zájemce první seminář na téma "Matematická pregramot-
nost", kde se budeme těšit na Vaši účast. Jedná se o akreditovaný seminář pod záštitou
NIVD v Liberci s vedoucí lektorkou paní PhDr. Michaelou Kaslovou. Úvodní prak-
tická část semináře proběhne za účastí dětí z MŠ ve Studenci. Účastníkům bude po
ukončení vzdělávacího semináře vystaveno osvědčení. 

Další přednáška na téma "Inkluze v MŠ a ZŠ" proběhne 5. října od 9. 00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice. Je připravena ve spolupráci s ORP Jilemnice
a přednášejícím bude ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny ze Semil paní
Mgr. Věra Provazníková. 

Bližší informace o probíhajících aktivitách MAP Jilemnicko včetně vložených
dokumentů se dozvíte na našem Facebooku „MAP Jilemnicko“ nebo na našich we-
bových stánkách www.maspridtepobejt.cz a www.jilemnicko-so.cz.

S přáním příjemného zahájení školního roku
Váš realizační tým MAP
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Z obecní kroniky

1974 pokračování

Pohyb obyvatel
Přihlášeni k trvalému pobytu:

30. 5. Škáva Vlad. z Turnova do Vítkovic 357
18. 6. Hanuš Frant. z Benecka do Vítkovic 245
18. 6. Hanušová Marie –"– –"–

3. 7. Hanuš Petr –"– –"–
3. 7. Hanuš Zdeněk –"– –"–

15. 7. Kopecký Ant. z Pece do Míseček 140
31. 7. Kraus Jar. z Lomnice do Vítkovic 316
31. 7. Krausová Jaroslava –"– –"–
31. 7. Kraus Pavel –"– –"–
4. 9. Urbancová Jana z Vrchlabí do Vítkovic 53

30. 9. Kafková Lud. z Jilemnice do Vítkovic 40
30. 9. Malinský Zb. z Křížlic do do Vítkovic 245
30. 9. Malinská Jar. –"– –"–
30. 9. Malinská Ivana –"– –"–
30. 9. Malinský Zd. –"– –"–
1. 10. Kot Václav z Kladna na Mísečky 140
1. 10. Fišerová Julie z Turnova –"–

10. 12. Lukeš Josef z Hrabačova do Vítkovic 355
10. 12. Schoberová Irma z 350 355

Provdání
Lukšová Miroslava nar. 1953 provdaná Vránová
Mikušová Alena nar. 1954 provdaná Holmanová
Horká Helena nar. 1955 provdaná Márynková
Vanclová Helena nar. 1953 provdaná Haklová

Zemřeli
Nechanická Anna, nar. 1904 kremace, rozloučení Rampas
Kubátová Anna, nar. 1893 zemřela náhle, mrtvice, pohřeb do hrobu, roz-

loučení Rampas

14
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Narozeni
20. 1. v Jilemnici Lukešová Martina čp. 32
11. 2. v Jilemnici Pohořelý Karel čp. 31
27. 2. v Jilemnici Hnik Petr čp. 328
28. 7. v Jilemnici Mánek Petr čp. 341
1. 9. v Jilemnici Trakalová Hana čp. 2

16. 10. v Jilemnici Nedomlelová Martina čp. 268
1. 11. v Jilemnici Holmanová Alena čp. 348

15. 12. v Jilemnici Urbanec Jaroslav čp. 53
18. 12. v Jilemnici Janouch Miloš čp. 44

Odstěhovali se
Nechanický Jiří nar. 1947 z čp. 24 do Jilemnice
Koláčný Josef nar. 1969 z čp. 328 do Břeclavi
Koláčný Josef nar. 1938 z čp. 328 do Břeclavi
Koláčná Miluše nar. 1945
Koláčná Maryša nar. 1964
Koláčná Renata nar. 1967
Škáva Karel nar. 1950 z čp. 357 do Ostravy
Pirkl Ivan nar. 1952 z čp. 345 do Pardubic
Nývlt Vlad nar. 1945 z čp. 32 do Pardubic
Šimůnek Jiří nar. 1952 z čp. 346 do Jilemnice
Haklová Helena nar. 1953 z čp. 12 do Branné
Kittlerová Božena nar. 1915 z čp. 28
V rámci obce se přestěhovala čtyřčlenná rodina Vladimíra Nechanického z čp. 35
do čp. 55. 

Činnost kulturně osvětová
Společná schůzová činnost školské a kulturní komise, sociální, OB a sboru pro

občanské záležitosti byla pravidelná každý měsíc s výjimkou měsíce července, s účastí
téměř 100%. Od poloviny roku, byl do komise kooptován s. Nedvěd, předseda SRPŠ
z rekreačního podniku ČKD, který pro vzdálené pracoviště, nemůže se vždy dostavit.
Po celý rok 1974 komise pracovala v úzkém kontaktu se složkami NF. Za tím účelem
byla v rámci OB ustavena Osvětová rada, předs. S. Šrámková. 

Z významných událostí v roce 1974 celostátních – politických, byla oslava Úno-
rového vítězství , kdy byl konán slib PO „Hořec“, slib složilo 18 členů. V březnu po-
řádána oslava MDŽ v závodní jídelně Seby 14. V rámci roku „České hudby“ byl večer
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Bedřicha Smetany s ukázkami jeho operních skladeb z cyklu Má vlast a o jeho po-
sledních letech strávených v „Jabkenické“ myslivně na panství knížete Thurn Taxise
z Loučeně. Besedoval s. Rampas, rodák z blízkosti Jabkynic. Správný název obce,
kde se Smetana zdržoval je Jabkynice, vžil se však druhý lidový název Jabkenice, kde
na pokraji velké lesní obory stála myslivna „Fořtovna“, která byla při silnici o něco
výše, směrem ku Mcelům, kde je pěkný lovecký zámek, rovněž tehdy majetek Taxisů.
28. 3. blahopřáno ku dni učitelů členy kulturní komise, zástupci NV, KSČ a podniku
Seby. V dubnu konána oslava 25. Výročí PO, rovněž při účasti kulturních a politic-
kých složek. Večer zakončen „táborákem“. Účast na oslavě 1. máje v Jilemnici, za
přítomnosti 88 osob z Vítkovic. Převážnou část tvořily ženy, šlo se pod jednotným
transparentem – Vítkovice zdraví slavné májové dny! V květnu slavnostní schůze na
počest „Květnových dnů“. Byly předány mladým občanské průkazy, důchodcům pak
poukázky k upotřebení při komunálních službách. 2. 6. uskutečnilo se sedmé vítání
občánků, v nové budově NV. Bohatý kulturní program, projev předsedy NV s. Hanče
a předsedkyně SŽ s. Prajszlerové. Zahájen í a zakončení slavnostního aktu měl před-
seda sboru pro občanské záležitosti s. Rampas. Ten také provedl graficky upravené
pamětní listy, listy do pamět. zápisu. Dále každý obdržel album a fotografie, dětský
deník, matky květiny. Byli přivítáni:

rodiče
Forbelský Jan 28. 6. 1972 Jana – Vladimír
Pohořelý Jan 5. 8. 1972 Jana – Josef
Vanclová Jana 28. 8. 1972 Libuše – Miroslav
Kvarda Michal 6. 1. 1973 Blanka – Petr
Telec Václav 18. 2. 1973 Maruna – Václav
Nývltová Šárka 19. 4. 1973 Olga – Vladimír
Lukešová Martina 20. 1. 1974 Dana – Vladimír
Pohořelý Karel 11. 2. 1974 Jana – Josef
Hnik Petr 27. 2. 1974 Iva – Miloslav
Hochman Karel 27. 8. 1974 Jana – Karel

Účast na zahájení školního roku a uvítání prvňáčků. V listopadu konána oslava
VŘSR s přednáškou a kulturním programem. Při této příležitosti byl definitivně us-
taven SČSP. Zájezdy na kulturní akce a poznávání krás vlasti. Do Jablonce n/Jiz. na
divadlo „Košilka“, na jarní veletrh v Brně ROH Seba, požárníci Jeseníky – dvou-
denní , do kina v Jilemnici – Noc na Karlštejně – nově nastudováno a natočeno. Zá-
jezd důchodců v září do Nového Města n/Metují, prohlídka zámku, výstavy –
Arktida-Anarktida, Opočno stopy Jiráskova F. L. Věka a prohlídka rozsáhlého Safari
ve Dvoře Králové n/Labem a dalších několik zájezdů do kina a divadel. Sbor pro ob-
čanské záležitosti – blahopřáno při uzavření sňatků manželům Hanušovým, Vráno-

VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Č2 2016.qxp_Sestava 1  15.09.16  9:04  Stránka 16



17

vým, Holmanovým, Haklovým, Márynkovým a Pirklovým. Přednášky k VŘSR, Se-
mily – zdravotní – vysoký krevní tlak, MUDr. Krasl z Jilemnice, ve škole kronikář
– život v prvé republice a dnešek. Čtení z kroniky, veřejné. Poblahopřáno důchodcům,
osobní účast, předána pozornost a upraveno blahopřání Vondřičkovi 85 let, Rych-
trovi Ant. 70 let, Urbancovi F. 70 let, návštěva u Kubáta79 let a u F. Udatné 88 let.
Z plesů a tanečních veselic – pěkný SRPŠ ples, Seba – oslava splnění plánu, dětský
karneval, Poutní a posvícenská veselice, Jiskra, D. V. a SČŽ, 2 diskotéky SSM. ČČK
pomoc při očkování proti tetanu, školení CO, z tělovýchovy Krajské lyžařské závody
– účast na 350 osob. Na národní směně účast přes 100 občanů. Různých přednášek
s politickou a jinou tematikou - účast 450 osob, besed 6 – účast 359, filmová před-
stavení 62 – účast 1412, výstavky 2 – 140 lidí, ostatní akce 32 – účast 2646, plesy a ta-
neční veselice 9 – účast 1165, tělovýchovné akce 6 – účast 520. Ku konci roku
předáno kino do správy Osvětové Besedě. 

V lese v Hutích byl od vypalování dřeva požár – zasáhli požárníci, bez následků
škod. Některé mimořádné události, mimo rámec obce – zdražení benzinu 1 l / 5, 80
Kčs. Byla rozšiřována fáma o změně měny , byly nákupy, vybírání vkladů, spoři-
telny pak přikročily k opatření uvolnit obnosy jen do 5 000 Kčs. Vzrostla v kapita-
listických státech stagnace, pokles výroby, prostě hospodářská krize, obdobná z let
1929 (trvající až do druhé světové války 1938). 

Jak prosperoval místní textilní podnik SEBA
Vyrobeno 1 574 094 m tkanin, plán 1 573 500 m, v prohozech3 328 872 tis., plán

3  295  950 tis. Hrubý obrat – hodnota vyrobeného zboží 24  577  369 Kčs, plán
24 573 370 Kčs, na slevách uspořeno 141 177 Kčs, kvalita v I. Volbě plán 72,8 %,
skutečnost 84,4%. Plán pracovníků 88, skutečnost 88, průměrné výdělky 1 917 Kčs,
produktivita plán 279 243, skutečnost 279 288. 

Vyznamenání pracovníků: Neumannová Bohumila, vyznamenání oborového ře-
ditelství

Za 1. pololetí získal závod v soutěži n. p. Seba 1. místo, za 2. pololetí 2. místo.
Odznaky za kvalitu, bronzový 12, stříbrný 10, zlatý 7, dvojnásobný bronz 2, dvoj-
násobné stříbro 2. 

V závodě se provádí klimatizace, zabudovány klimatizéry. Dokončení v roce
1975. 

Hospodaření farmy
V tomto roce byla farma v jakémsi bezprizorním stavu. Krkonošská oblast,

která se bezmála již po 20 let v otázce zemědělského hospodaření řešila většinou
od „zeleného stolu“ řešení konečné docházelo do cíle. Nepolisy by měly rády dále
Vítkovickou farmu, i když jí byly skoro macechou. Hospodářství měl přebírat státní
statek Vysoké n/Jiz., a tak téměř po celý rok byl jakýs bezvládní stav, a tak o hos-
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podaření je povšechný neucelený zápis. Sklizeň sena 3079,50 q, hodnota 40 Kčs/q
… 123 180 Kčs, z 96 ha nesklizeno 38 ha, siláž 1993, po ztrátách 1400 q z 8 ha. Spo-
třeba nafty 11600 l – 1l/1,99 % = 23 084 Kčs, mazací tuk 8 kg = 56,68 Kčs, převo-
dový olej 111 kg = 750,56 Kčs, olej ložiskový 260 kg = 959,40 Kčs, olej motorový
456 = 3128 Kčs. 

Z jara šlo do Nepolis 56 březích jalovic. V pastvě na Janově hoře bylo 112 ks,
v kravíně 72 telat jaloviček, výkrm BB 160 telat, uhynutí – nutná porážka 23 ks. Při
podzimu 20 březích jalovic. Přírůstky na Janově hoře 50 dkg/ks a den, v kravíně 59
dkg/ks a den. Ku konci roku 1973 nastala změna při vedení firmy, dosavadní vedoucí
Hanč – předseda národního výboru, zatímní vedoucí firmy ing. Vancl Miroslav. 

Z činnosti lesního hospodářství: Polesí Rezek a Vítkovice
Těžba dřeva – Vítkovice 3726 plm, Rezek 5241 plm
Přibližování – Vítkovice 3026 plm, Rezek 4801 plm
Odvoz – Vítkovice 2899 plm, Rezek 4097 plm
Prořezávky – Vítkovice 25 ha, Rezek 32 ha
Zalesňování – Vítkovice 2,7 ha, Rezek 3, 6 ha
Ochrana kultur – Vítkovice 15 ha, Rezek 19 ha
Odstřel zvěře – Vítkovice – 17 ks srnčí z toho 4 srnci, 4 tetřívci, 15 lišek, 8 kun, 15 ks

vysoké, 6 jelenů
Rezek – 18 ks srnčí, z toho 4 srnci, 6 lišek, 3 kuny, 9 vran, 2 tetřívci,
16 ks vysoké, z toho 6 jelenů. 
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Co se chystá?

Sobota 5. listopadu 2016

ZÁJEZD DO POLSKA
zájezd na předvánoční nákup do Polska – Kudowa Zdrój

hraniční přechod Náchod

Horní Vítkovice (u kostela) 6.45 hod.
Dolní Vítkovice (ZŠ zastávka) 6.50 hod.
Dolní Vítkovice (továrna zastávka) 6.55 hod.
Jilemnice (aut. nádraží) 7.05 hod.

Cena zájezdu: 170 Kč
Přihlásit se můžete osobně na OÚ Vítkovice u paní Martiny Telcové

nebo telefonicky na 481 582 678

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

Srdečně Vás zveme na rozsvícení vánočního stromku s Mikulášskou
nadílkou a ohňostrojem, které se bude konat

v pátek 2. prosince 2016 od 16 hodin
u ZŠ ve Vítkovicích
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