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Vážení spoluobčané, 

rok nám utekl a máme zde opět vánoční čas. Dovolte mi, abych se připojil i já s přá-
ním krásných Vánoc plných lásky, domácí pohody a splněných přání. 

V čase Vánoc jsme si my lidé jaksi bližší a naše srdce se otvírají a jsou plná radosti
a štěstí. Během těchto pár dní se jakoby snažíme vynahradit všechen čas, který jsme si
na sebe nenašli s nejbližší rodinou nebo dobrými známými. Všichni se těšíme na ten mo-
ment, jak si opět sedneme za štědrovečerní stůl, který bude zase bohatě prostřený. 

V tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, proto mi dovolte v krátkosti
zhodnotit předcházející rok práce v naši obci. Tento rok byl pro nás všechny velkou vý-
zvou a plný očekávání z hlediska dotací. V loňském roce jsme podali žádosti o dotaci na:
• rozšíření vodojemu v Horních Vítkovicích
• splaškovou kanalizaci od bytovek na novou čistírnu
• splaškovou kanalizaci a vodovod nad novou čistírnou
• chodník mezi obecním úřadem a školou
• veřejné osvětlení mezi obecním úřadem a školou
• oprava střechy, fasády a hodin na kostele Petra a Pavla ve Vítkovicích

Dotaci máme přislíbenou na první tři akce a částečně i na kostel, ostatní se dozvíme
začátkem roku. 

Největším oříškem pro naši malou obec bylo oznámení  majitele obchodu Potra-
viny Vítkovice (u Buráka), že nám na podzim zavře z důvodu nerentability jediný ob-
chod ve Vítkovicích. Protože chceme obchod pro naše občany zachovat, dohodli jsme
se nakonec s majitelem na pětiletém pronájmu části objektu. V nově otevřeném Ob-
chůdku u školy budeme po dohodě s Českou poštou provozovat Poštu partner a také In-
formační turistické centrum. 

Je to pro nás nová věc, ale věříme, že i s vaší pomocí se nám vše podaří ke spoko-
jenosti nás všech. 

Milí spoluobčané, chci Vám poděkovat za všechny Vaše připomínky, názory a i kri-
tiku, která nám pomáhá v naši práci. 

Tak stejně Vám chci poděkovat za dobře odvedenou práci na Vašich pracovištích
a ve Vašich rodinách. 

Pevně věřím, že nový rok pro nás bude rovněž úspěšný a v některých oblastech ještě
lepší než ten loňský. 

Vážení a milí spoluobčané dovolte mi, abych Vám i já v tomto nádherném čase po-
přál jak krásné a veselé prožití vánočních svátků, tak i úspěšný vstup do nového roku. 

Milan Rychtr, starosta
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Zápis z osmé schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 13. září 2017

1) Schválit Rozpočtové opatření č. 5, viz příloha. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 5, viz příloha. 

2) Schválit pánům Josefu Rychtrovi a Tomáši Wintersteinovi prodej pozemku
p. č. 21/18 o výměře 2069 m2 za cenu 2 069 000 Kč. Částka 1 800 000 Kč bude
zaplacena nyní a částka 269 000 Kč bude doplacena po dokončení finálního po-
vrchu příjezdové komunikace (asfalt). Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední
desce od 8. 12. 2015 do 28. 12. 2015. Veškeré náklady s prodejem a převodem
bude hradit kupující. 
OZ požaduje doložit rozpočet na vybudování příjezdové komunikace a další do-
kumentaci a přesouvá tento bod na příští zastupitelstvo. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ bere na vědomí žádost o koupi pozemku pana Rychtra a pana Win-

tersteina a z důvodu doložení další dokumentace přesouvá tento bod
na další zastupitelstvo. 

3) Schválit žádost p. Laciny o přidělení 3 parkovacích míst v zimním období 
Pro 0, proti 8, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ neschvaluje žádost p. Laciny o přidělení 3 parkovacích míst v zim-

ním období na pozemku p. č. 2936/72 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších
pro č. p. 393 a č. p. 296. 

4) Schválit žádost Diakonie ČCE, středisko Světlo Vrchlabí, o finanční příspěvek
ve výši 5 000 Kč. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje žádost Diakonie ČCE, středisko Světlo Vrchlabí, o fi-

nanční příspěvek ve výši 5 000 Kč na provozní náklady spojené s po-
skytováním služby osobní asistence. 

5) Vzít na vědomí stížnost p. Pazderníka na poškození pozemků stádem koní. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ bere na vědomí stížnost p. Pazderníka na poškození pozemků stá-

dem koní. Obec z důvodu nepříslušnosti předá stížnost příslušnému
správnímu orgánu v Jilemnici. 

6) Volba nového předsedy finančního výboru – návrh: Vancl Miroslav. 
Pro 5, proti 1 (Navrátilová I.) zdržel se hlasování 2 (Spilka Z., Vancl M.). 
Usnesení: OZ schvaluje zvolení nového předsedy finančního výboru pana Mi-

roslava Vancla. 
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7) Vzít na vědomí vzdání se funkce člena kontrolního výboru p. Miroslava Vancla. 
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Vancl M.). 
Usnesení: OZ bere na vědomí vzdání se funkce člena kontrolního výboru p. Mi-

roslava Vancla. 
8) Volba nového člena kontrolního výboru – návrh: Jindřich Volejník

Pro 5, proti 1 (Navrátilová I.), zdržel se hlasování 2 (Spilka Z., Volejník J.)
Usnesení: OZ schvaluje zvolení nového člena kontrolního výboru p. Jindřicha

Volejníka. 
9) Schválení rozšíření podnikatelské činnosti obce na provoz obchodu s potravi-

nami a doplňkovým zbožím. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje rozšíření podnikatelské činnosti obce na provoz ob-

chodu s potravinami a doplňkovým zbožím. 
10) Schválit poskytnutí půjčky ve výši 300 000 Kč z hlavní činnosti obce do hospo-

dářské činnosti obce na nákup zásob a vybavení obchodu. 
Pro 7, proti 1 (Hniková Z.), zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 300 000 Kč z hlavní činnosti obce

do hospodářské činnosti obce na nákup zásob a vybavení obchodu. 
11) Schválit provozování Pošty Partner v obchodu s potravinami od 1. 12. 2017. OZ

bere na vědomí a přesunuje na příští zastupitelstvo. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ bere na vědomí provozování Pošty Partner a přesunuje tento bod

na příští zastupitelstvo

Zápis ze deváté schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 11. října 2017

1) Schválit Rozpočtové opatření č. 6. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 6, příjmy činí 12 999 940 Kč, vý-

daje 12 683 829 Kč, financování 316 111 Kč, rozpočet je přebytkový,
viz. příloha

2) Schválit žádost manželů Petrových o možnost parkování vedle hasičské zbrojnice
v zimní sezóně 2017/2018. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje žádost manželů Petrových o možnost parkování vedle

hasičské zbrojnice v zimní sezóně 2017/2018, za stejných podmínek
jako v loňské zimní sezóně, a to od 1. 12. 2017do 31. 3. 2018 za částku
5 000 Kč. 
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3) Schválit slevy celosezonní karty ve skiareálu Aldrov
Pro 5, proti 2 (Navrátilová I., Hniková Z.) zdržel se hlasování 1 (Kosina P.). 
Usnesení: OZ schvaluje slevu celosezonní karty ve skiareálu Aldrov pro trvale

bydlící občany ze 3 500 Kč na 2 500 Kč , pro ostatní z 6 000 Kč na 5
500 Kč a na vleku Jizerka z 5 000 Kč na 4 500 Kč, dětská z 4 000 Kč
na 3 500 Kč při koupi karty v době od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017. Na
jednu osobu může být uplatněna pouze 1 slevová karta a je nepře-
nosná. 

4) Schválit pánům Josefu Rychtrovi a Tomáši Wintersteinovi prodej pozemku
p. č. 21/18 o výměře 2069 m2 za cenu 2 069 000 Kč. 
Pro 5, proti 3 (Navrátilová I., Hniková Z., Kosina P.) zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje pánům Josefu Rychtrovi a Tomáši Wintersteinovi prodej

pozemku p. č. 21/18 o výměře 2069 m2 za cenu 2 069 000 Kč. Částka
2 019 000 Kč bude zaplacena po podpisu smlouvy a částka 50 000 Kč
bude doplacena po kolaudaci příjezdové komunikace. Záměr prodeje
byl vyvěšen na úřední desce od 8. 12. 2015 do 28. 12. 2015. Veškeré
náklady s prodejem a převodem bude hradit kupující. Předpokládaná
cena příjezdové komunikace je 200 tis. Kč. Finančně se na ní bude po-
dílet p. Tauchman, p. J. Rychtr a obec Vítkovice. 

5) Schválit uzavření Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. – Pošta
Partner, viz příloha. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu,

s. p. – Pošta Partner, viz příloha. 
6) Vzít na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole Krkonošské zá-

kladní školy a mateřské školy Vítkovice, viz příloha. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole Kr-

konošské základní školy a mateřské školy Vítkovice, viz příloha. 
7) Vzít na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vítkovice. 

Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce

Vítkovice. 
Diskuse:

Paní Hniková Zora požaduje dát do zápisu: Dne 14. 6. 2017 byl valnou hroma-
dou Služeb Vítkovice s. r. o. schválen úvěr ve výši 1, 5 mil. Kč, viz. zápis z VH,
ale dne 14. 9. 2017 na veřejném zastupitelstvu byla zastupitelům předložena žá-
dost o úvěr ve výši 3 mil. Kč. 
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Zápis z desáté schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 8. listopadu 2017

1) Schválit Plán inventur na rok 2017, viz. příloha
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje Plán inventur na rok 2017, viz příloha. 

2) Schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Vítkovice na roky
2018–2021, viz příloha
Pro 7, proti 1 (Hniková Z.), zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Vítkovice

na roky 2018–2021, viz příloha. 

3) 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 Obchůdku u školy ve Vítkovicích. Datum vy-
zvednutí do 31. 1. 2018

4) Schválit záměr prodeje parcely p. č. 132/2 o výměře 18 m2 p. Mgr. Ing. Radomíru
Durďákovi. 
Pro 0, proti 8, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ neschvaluje záměr prodeje parcely p. č. 132/2 o výměře 18 m2

v k.  ú. Vítkovice v Krk. a pověřuje p.  starostu jednáním
s p. Mgr. Ing. Radomírem Durďákem. 

5) Schválit nájemní smlouvu mezi paní Kobrovou a obcí Vítkovice. 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení: OZ schvaluje nájemní smlouvu mezi paní Kobrovou a obcí Vítkovice

na pozemky p. č. 55/2, 56/1, 16/2, 16/3, 16/6 a 15/1 zapsané v katas-
tru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem v Semilech na LV
č. 485, na dobu určitou a to od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2022 a pověřuje
p. starostu jednáním s p. Kobrovou o ceně

6) Schválit komisi pro výběrové řízení na Prodloužení kanalizačního řadu a rozší-
ření rezervoáru pitné vody. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování. 
Usnesení: OZ schvaluje komisi pro výběrové řízení na Prodloužení kanalizač-

ního řadu a rozšíření rezervoáru pitné vody ve složení: Ing. Hana
Uhlířová, Milan Rychtr a Tomáš John, náhradník Jindřich Volejník. 

7) Schválit smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou
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č. RD/0317457439/LCD. 
Pro 6, proti 2 (Hniková Z., Navrátilová I.), zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem

a bankou č. RD/0317457439/LCD. 

8) Schválit zřízení Informačního centra v Obchůdku u školy ve Vítkovicích. 
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Navrátilová I.). 
Usnesení: OZ schvaluje zřízení Informačního centra v Obchůdku u školy ve Vít-

kovicích. 

9) Schválit ceník jízdného a jízdní řád ve skiareálu Aldrov na zimní sezónu
2017/2018. 
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje ceník jízdného a jízdní řád ve skiareálu Aldrov na zimní

sezónu 2017/2018, viz. příloha. 

10) Schválit vydávání Vítkovické karty hosta, VIP karet a slevových karet. 
Pro 6, proti 2 (Hniková Z., Navrátilová I.), zdržel se hlasování 0. 
Usnesení: OZ schvaluje vydávání Vítkovické karty hosta , VIP karet a slevo-

vých karet:
Vítkovická karta hosta – sleva 15 % na tří a vícedenní jízdné + sleva
25% na vstupné do bazénu, sauny a solné jeskyně ve Sportovním cen-
tru v Jilemnici
Seznam bezplatných VIP karet:

2 ks Horská služba Krkonoše
7 ks lanovka (půjčování je evidováno v knize)

Slevové karty:
Hasiči, Policie, Plasteko Studenec – po 2 ks á 2 500 Kč
Sportcentrum Jilemnice – 2 ks (lístky do bazénu)
SK Vítkovice – za 900 Kč (40dní)
Zaměstnanci – za 500 Kč (40dní)
Sportovní gymnázium Jilemnice – 6 ks á 1000 Kč pro studenty tré-
ninkové skupiny snowboardistů

11) Schválit slevové karty pro trvale bydlící děti ve věku od 6 do 18let
Pro 6, proti 2 (Hniková Z., Navrátilová I.), zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje slevové karty pro trvale bydlící děti ve věku

od 6 do 18 let: celosezónní karta za 900 Kč
30ti denní karta za 300 Kč
od 6 do 15 let organizovaná skupina od 3 dětí s dospělým doprovo-
dem zdarma
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Oznámení obecního úřadu

Zimní údržba
Možnost telefonické objednávky, dle sněhových podmínek: 

Volejník Jindřich 604 818 569
Ceník: Unimog – fréza 25 Kč/min. 

Traktor – fréza 25 Kč/min. 
Traktor – pluh 25 Kč/min. 

Upozorňujeme majitele automobilů, že v zimní sezóně musí své vozidlo zaparkovat
nebo odstavit na místech vyhrazených tak, aby byl zajištěn plynulý provoz a průjezd
vozidel pro úklid a údržbu (pro průjezd údržbového vozidla je nutné zajistit volný
jízdní pruh o šířce minimálně 3 m). Pokud toto nebude dodrženo, bude problém řešen
s městskou policií. 

Ceník SKI TAXI sezóna 2017/2018
8 míst
Cena: 12 Kč/km (hradí se i kilometry bez cestujících)
Cena od 21 hod. : 15 Kč/km (po telefonické domluvě)
Ostatní: smluvní ceny
Telefon: 739 203 223

Poděkování
Obecní úřad moc děkuje paní Hejnalové za krásné Mikulášské balíčky, které jako

každým rokem přichystala pro děti z mateřské a základní školy ve Vítkovicích. Ba-
líčky dětem rozdal Mikuláš při rozsvícení vánočního stromku v pátek 1. prosince.
Ještě jednou velký dík. 

Půlnoční mše
Svatá půlnoční mše se bude konat na Štědrý den 24. 12. 2017 od 17. 15 hodin

v římskokatolickém kostele sv. Petra a Pavla ve Vítkovicích. 

Provozní doba OÚ o svátcích
Po 25. 12. ZAVŘENO
Út 26. 12. ZAVŘENO
St 27. 12. 8.00–15.00
Čt 28. 12. 8.00–15.00
Pá 29. 12. ZAVŘENO
Po 1. 1. ZAVŘENO
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Prodejní doba v „OBCHŮDKU U ŠKOLY“ o svátcích
So 23. 12. 7.30–12.00
Ne 24. 12. 7.30–10.00
Po 25. 12. ZAVŘENO
Út 26. 12. 7.30–12.00
St 27. 12. 7.30–17.00
Čt 28. 12. 7.30–17.00
Pá 29. 12. 7.30–17.00
So 30. 12. 7.30–17.00
Ne 31. 12. 7.30–13.00
Po 1. 1. ZAVŘENO

Společenská rubrika

Významná životní jubilea
V měsíci září oslavil své životní jubileum pan Jaromír Hanuš a pan Pirkl Bole-

slav, v měsíci říjnu pan Mejsnar Josef, paní Richtrová Radmila a pan Hanč Miroslav
a v měsíci prosinci pan Ing. Krčmář Milan. Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let. 
Nově narození

V měsíci říjnu se narodil Matyáš Zachař. Vítáme nového občánka a přejeme mu
a jeho rodičům hodně zdraví, radosti a spokojenosti. 

Obchůdek u školy
V pondělí 4. 12. 2017 jsme otevřeli náš nový, zrekonstruovaný obchod, ve kte-

rém Vám nabízíme nejen potraviny – uzeniny, ovoce, zeleninu, nealko i alko nápoje,
denně čerstvé pečivo, drogerii, denní tisk a časopisy, ale nově zde vzniklo Turistické
informační centrum a Pošta partner. 

Obchod provozuje Obec Vítkovice. Stálo nás to velké úsilí i nemalé peníze, ale
chceme prodejnu ve Vítkovicích zachovat. Zejména starší občané by měli problém
jak a kde si nakoupit. Nebude to lehké, víme, že za posledních 15 let v ČR zkracho-
vala téměř třetina malých prodejen, ale musíme si uvědomit, že součástí výdajů na
nákup potravin je také cena dopravy za nimi, takže i o něco dražší potraviny zakou-
pené v místě bydliště tak mohou v součtu nákladů vycházet nakonec levněji. Moc by-
chom si přáli, aby se Vám v našem obchůdku líbilo, abyste byli spokojeni a rádi se
k nám vraceli. 

Nabízíme podnikatelům možnost objednávání pečiva den předem za zajímavé
ceny a budeme rádi pokud tuto nabídku využijete. 
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Otevírací doba: Po 7.30–17.00
Út 7.30–17.00
St 7.30–17.00
Čt 7.30–17.00
Pá 7.30–17.00
So 7.30–17.00
Ne 7.30–16.00

Najdete zde také Poštu partner.
Stávající provozovna České pošty
bude od 30. 11. 2017 uzavřena. Ne-
přijdete o kvalitní servis ani o žád-
nou z běžných poštovních služeb.
Naše nová provozovna zajišťuje

• příjem a výdej zásilek
• peněžní služby
• základní bankovní služby
• prodej poštovních cenin a dal-

ších vybraných služeb a zboží
Otevírací doba Pošty partner

v prosinci 2017:
Po, Út 8.00–11.00
St, Čt, Pá 12.00–15.00

Na Vaši návštěvu v nově otevřeném
obchůdku se těší kolektiv prodava-
ček. 

INFO ZE SKIAREÁLU ALDROV

Karta hosta
Na zimní sezónu 2017/2018 poskytujeme 15% slevu na vícedenní jízdné ve ski-

areálu Aldrov pro všechny hosty místních ubytovatelů. Sleva platí pro jízdenky 3, 4,
5 a 6ti denní a jízdenky 3 ze 6, 4 ze 6 a 5 ze 7 dní. 

Karty hosta je možné vyzvednout u svého ubytovatele. Pro ubytovatele jsou
karty hosta připraveny k vyzvednutí na OÚ. 
Podmínky pro vydání karty hosta:

• Ubytovatel bude včas, tzn. 2× ročně (do 15. 4. a 15. 10.) předkládat ubytovací
knihu a platit poplatky s tím spojené

• Karty, které ubytovatel převezme, budou vykázány formou jmenného seznamu
hostů, kterým byly karty předány. Tento seznam bude vždy ubytovatel předávat
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na OÚ při vyzvednutí dalších karet a na konci sezóny budou seznamy kontrolo-
vány s ubytovací knihou. V případě, že hosté nebudou uvedeni v knize, OÚ předá
záležitost finančnímu úřadu jako podklad k dalšímu řízení. 

• V případě nedodržení výše jmenovaných podmínek nebudou ubytovateli karty
vydány minimálně po dobu další zimní sezóny. 

• Slevu mohou uplatňovat ubytovaní, ne ubytovatelé. 

Prodej skipassu on-line
Areál Aldrov umožňuje nákup skipasu on-line. Je zapotřebí vlastnit čipovou kartu

areálu Aldrov (při některé předchozí návštěvě areálu čipovou kartu nevracejte, ale po-
nechte si ji). Jízdenku nakoupíte on-line na našich stránkách www. skialdrov.
cz. V den návštěvy skiareálu nemusíte chodit k pokladně, ale rovnou k některému
z nástupních míst. Odbavovací turniket sám rozpozná vaše číslo karty a zakoupený
tarif automaticky nahraje na vaši čipovou kartu. Ušetříte jak čas, tak i peníze. 

Czech Skipass
I my v areálu Aldrov jsme pro sjednocení lyžařských areálů a tak jsme se přidali

k produktu Czech Skipass, který lyžařům nabízí možnost lyžovat na jednu perma-
nentku bez omezení v různých místech ČR a díky komplexnosti nabídky šetřit jejich
peníze a dát jim příležitost po zakoupení jednoho produktu lyžovat na mnoha různých
sjezdovkách. Klientovi je k dispozici celkem 154 km sjezdových tratí, 26 lanovek
a 118 vleků, aniž by musel do pokladen jednotlivých areálů, protože technologické
podmínky fungování v různých odbavovacích zařízeních jsou v rámci Czech Ski-
passu vyřešeny. Velmi dobrá je i dosažitelnost středisek, protože průměrná vzdálenost
z Prahy ke všem 14 areálům je jen 163 km. Více informací získáte na našich webo-
vých stránkách www.skialdrov.cz nebo na www.CzechSkipass.cz. 

Sleva pro studenty s ISIC kartou
Lyžařský areál Aldrov poskytuje držitelům karet ISIC slevu 10 % na jednodenní

a vícedenní jízdné. Sleva je poskytována pouze držitelům platných průkazů! Při vy-
užívání slev platí následující pravidlo: 1 držitel platného průkazu = 1 jízdenka. 

Těšíme se na Vás v nadcházející sezóně. 
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Zprávičky ze školky

Když se ohlížím za letošním podzimem, který k nám přicházel pomalu, ale jistě
už počátkem září – zbarveným listím, provázený mlhou a častým deštěm, nedovolil
nám podzimní návštěvu krkonošských vrcholků. Ale čím se nám tento rok vtiskl do
našich vzpomínek, je určitě ta krásná houbová přehlídka všech možných hub v našich
lesích. 

Mám moc ráda ten pocit, kdy se před Vámi objeví „ta pravá houba“ a po duši se
Vám rozlije pocit čisté radosti a v tomto případě se stírá náš dospělý svět právě s tím
dětským. 

S dětmi jsme si tento pocit užívali snad každou lesní návštěvu. Líbilo se mi, že
děti propojily houbový a lidský svět, v tom, že každá je jedinečná, některá si roste
sama a další roste ve velké houbové rodině. 

Zářijová tradice je akce vrchlabského KRNAPu „Louka plná dětí“, letos už to
byl šestnáctý ročník. 

Pro děti byly připraveny
čtyři úkoly zaměřené na vnímání
přírody, šikovnost nebo fyzickou
kondici a zároveň jsou rovněž
určeny k uvolnění, zábavě a roz-
víjení týmové sounáležitosti.
Dozvěděly se např. že každé
mraveniště má své jedinečné
pachy a podle toho se mravenci
vzájemně rozlišují. O ropuše už
víme, že svá vajíčka snáší jako
korálky na šňůrce. Zaběhaly si
společně jako jedna velká sto-
nožka a prolézaly „pavučinou“,
ale co nejopatrněji, sebemenší
dotyk s vláknem prozradilo cink-
nutí rolničky. 

Podzimní pozvání, které nás
velmi potěšilo, bylo od bratrů
Klímových a od maminky
Agátky. Vlastní tři zasloužilé ko-
bylky a nám všem nabídli malou
projížďku. A tak jsme se mohli
kochat světem právě z jejich hř-
betu. Pro většinu dětí to byla
velká premiéra, ale z citlivostí,

15
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kterou oba bratři mají ve vínku, si to všechny děti krásně užily. 
A na závěr mého ohlédnutí za letošním podzimem v našem školkovém světě,

byly čtyři říjnové návštěvy solné jeskyně, která je v budově jilemnického bazénu. 
Je tvořena přírodní krystalickou solí z Himalájí a solí z Mrtvého moře, a proto

je vzduch nasycen částicemi minerálů a stopových prvků, které mají vliv na celko-
vou imunitu, regeneraci a relaxaci. Jedna návštěva v jeskyni se může srovnat až s tří-
denním pobytem u moře. Větší krystaly tvoří stěny jeskyně a na zemi jsou jemné
krystalky, které děti využívaly ke svým hrám. 

Čas plyne dál a dál a nás čeká adventní čas. Přeji nám všem, aby byl naplněn la-
skavostí, radostí s pocitem jedinečnosti a neopakovatelnosti. 

Dana Pištorová

Zprávičky ze školy
Výlet na Žalý

Poslední hezké podzimní dny
jsme využili k výletu na Žalý. Vyšli
jsme z Benecka od parkoviště ke
Zlaté vyhlídce, dále serpentinami
k rozhledně a zpátky kolem běžec-
kých tratí lesem na Rovinka a do
Vítkovic. Cestu jsme si zpestřili pl-
něním úkolů, kochali jsme se krás-
nými barvami podzimu a tak
nezbývá než konstatovat, že to byl
příjemně strávený den. 
Halloween ve škole

Tradiční vyřezávání dýní letos
proběhlo přesně na svátek Hallowe-
enu, tedy 31. října. Dětem šla práce
od ruky, vše se obešlo bez zranění
a hotové dýně nám ozdobily vchod
do školy. Kromě toho se děti sezná-
mily s keltským původem tohoto
svátku a v angličtině se naučily
nebo zopakovaly halloweenská slo-
víčka. V družiněse uskutečnila
pravá halloweenská party s mas-
kami a tematicky nazdobenými
dobrotami. 

Jana Matoušková
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LOOSE SESSION 2017 – VÍTKOVICE V KRKONOŠÍCH
Poslední víkend letošních prázdnin hostil snowpark Freestyle Area Vítkovice v Kr-

konoších 2. Ročník bike akce Loose Session . Nově vybudovaná trať s největšími skoky
v ČR, pozvaní jezdci na celoodpružených kolech nejen z ČR, ale také Německa, Švý-
carska či Polska a jejich nekompromisní triky zaručili rozhodně parádní podívanou. 

Formát závodu byl inspirován podobnými akcemi, které probíhají například v Bel-
gii či Norsku, kdy jde o volné ježdění formou jamu, nikoli o žádný vyhrocený závod
s časomírou a startovními čísly. Jezdci si tak trať více užívají a jezdí bez jakéhokoliv
stresu. Trať svým formátem a velikostí nemá v ČR obdoby a proto byl z důvodu bez-
pečnosti hlavní sobotní program určen pouze pro pozvané profesionály, nicméně do zá-
vodu měli možnost vstoupit díky páteční nominaci také jezdci nepozvaní a to na
základě divokých karet. 

Bohužel v průběhu celého víkendu proběhlo s ohledem na velikost skoků a vyso-
kou nájezdovou rychlost potřebnou pro naskákání tratě, kterou tvořily dřevěné lávky,
hliněné skoky s délkou až 18 m několik zranění – tímto přejeme všem, kteří nezkrotili
gravitaci brzké uzdravení. Pro sobotní hlavní program se tedy vyprofilovala početná
skupina přeživších bikerů a mohl se tak rozjet Best Line, Best Whip, Best Trick a Whip-
off contest. Program byl bohužel narušen v průběhu dne několikrát deštěm, ale orga-
nizátoři společně s pomocí jezdců dokázali trať zachovat sjízdnou a k vidění tak bylo
nespočet stylových triků a třeba společných jízd ve vláčku – tedy palba několika jezdců
v těsném závěsu za sebou. 

Čeští bikeři nakonec předvedli své nekompromisní kvality a získali tak ocenění ve
všech disciplínách programu. V rámci Best line contestu, kdy se hodnotí nálož triků
předvedených na celé trati získal Johnny Kasnar, Best-Whip contest Adam Semerák,
za protařenej trik superman na největším skoku Zbyněk Bahula a Whip-Off zavdal nej-
lépe Lukáš Studnička. Závěr soboty byl pak ve znamení Jagermeister #Nepřestávej-
Lovit afterpárty, kde se povedený závod Loose Session poctivě oslavil. 

Snowpark ve Vítkovicích v Krkonoších tak akcí Loose Session směřuje do let-
ního módu, kdy se plánuje postupná výstavba dalších tratí nejen pro profesionály, ale
take širokou bike veřejnost. Těšit se tak můžeme v létě 2018 na pump track, jednodu-
ché bikrosové tratě pro amatéry či děti a návaznost na plánové singl treky v okolí Vít-
kovických kopců. A kdo ve Vítkovicích letos na akci Loose Session nebyl, určitě
zavítejte na již připravovaný nadcházející 3. ročník oslav gravitace a celoodpružených
kol!

Na závěr velké díky všem partnerům akce, jmenovitě Red Bull, Jagermeister #Ne-
přestávejLovit, Sencor Action Camera, Loose Riders, G-Shock, skiareál Aldrov, pivo-
var Rohozec, pila Novotný, stavební firma Preissler, snowpark Freestyle Area a Snb
Freestyle House Vítkovice. A take díky mediálním partnerům: Nova Sport – pořad
Element, Dirtbiker.cz, Dolekop.com a Downhill24. 

Martin Matouš
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KRAKONOŠOVA MOTOCYKLOVÁ SEZONA 2017

Letos uzavřel AK Krakonoš Jilemnice již devátou sezonu na tratích endura, moto-
krosu a cross country. A stejně tak pořádal devátý ročník Memoriálu Oldy Nývlta, tedy
dvoudenní závody cross country jednotlivců na pomezí Jilemnice, Mříčné a Peřimova. 

Pojďme se nejdříve podívat na úspěchy našich jezdců. Začněme seriálem Mezi-
národního mistrovství (MMČR) a Přeboru (PČR) republiky enduro. Seriál čítal cel-
kem osm dvoudenních podniků, z toho čtyři klasické soutěže (v Uhlířských
Janovicích, Hrobčicích, Brodeslavech a ve Mšeně) a čtyři sprinty (ve Mšeně, Hra-
dišti, Úterý a Vysoké Peci). Pro závody MMČR nás pro tuto sezonu opustil Lukáš
Kučera, který se rozhodl startovat v jiném týmu. Navíc se Matěj Hanuš rozhodl pro
návrat do PČR. Takže v mistráku jsme stálého zástupce neměli. Ještě že v posledních
dvou podnicích sezony naskočil v našem dresu do MMČR třídy E3 Honza Balaš. Ten
ani jednou sice přemožitele nenašel, ovšem ani rovná stovka získaných bodů mu ne-
stačila na lepší než sedmé místo v celkovém hodnocení. To v přeboru bylo o poznání
veseleji. Byť celkové výsledky jsou poznamenány ne 100% účastí na všech podnicích,
tak v jednotlivých závodech byli naši borci vždy pořádně vidět. Nejúspěšnějšími byli
Lukáš Vlk a Matěj Hanuš. Lukáš jako jediný z našich absolvoval všechny podniky
a po zásluze mu patří druhé místo ve třídě E3. Matěj vynechal tři soutěže a v celkové
klasifikaci třídy E2 bral bronz (byť na odjetých podnicích byl 7× první a jen 3× skon-
čil druhý). Ostatní naši jezdci jeli pouze část z vypsaných podniků a mohli tak do-
sáhnout jen na dílčí úspěchy. V TOP TEN celkového pořadí třídy E3 figurují pátý
Michal Kava (odjel pouze polovinu seriálu) a sedmý Vašek Bína (má pouze šest vý-
sledků). 

V rámci endura se tradičně jezdí i soutěže družstev. Nám se podařilo postavit dvě
do PČR. Úspěšnější byla nakonec trojice Milan Macháček Vašek Bína a Tomáš Špa-
tina, kteří vybojovali bronz. Na druhé družstvo ve složení Matěj Hanuš, Michal Kava
a Lukáš Vlk zbyla medaile bramborová. 

Pro přebor pak byla samostatně hodnocena disciplína endurosprint. Celkovým
vítězem ve třídě E2 se stal Matěj Hanuš, pohár za druhé místo v E3 si vyjezdil Lukáš
Vlk. Ostatní nejeli všechno, ale dokázali se předvést alespoň dílčími vítězstvími. Tak
jako Radim Kava (2× první v Hradišti ve třídě E1) nebo Roman Vydra (2× první ve
Mšeně ve třídě E2). Do desítky celkového pořadí se ještě prosadil ve třídě E3 Michal
Kava (pátý, když odjel jen polovinu vypsaných podniků) a ve třídě E2 Michal Hanuš
(sedmý, nezúčastnil se posledního závodu). 

Mimo republikových závodů je pro náš tým velice důležitý regionální seriál zá-
vodů cross country s názvem KTM ECC. Ten letos čítal nakonec „pouze“ čtyři pod-
niky. Závodilo se v Chuchelně, ve Vysokém nad Jizerou, Jilemnici/Mříčné
a v Benešově u Semil. Původně plánované podniky v Kunčicích nad Labem a v Boz-
kově byly odvolány (první kvůli nedohodě s vlastníky pozemků a druhý pro abso-
lutní nepřízeň počasí). Na těchto závodech se představuje prakticky celá naše jezdecká
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základna a dosahuje mnoha kvalitních
výsledků. Na medailové pozice v cel-
kovém hodnocení dosáhli: Matěj
Hanuš (vítěz kategorie Licence B),
Jarda Šourek (vítěz kategorie Veterán
hobby), Ondra Baudyš (2. místo Děti
do 50 ccm), Přéma Plucha (2. místo
Děti do 65 ccm), Lukáš Kučera (3.
místo Licence A – ano, seriál KTM
ECC jel v našem dresu) a Míra Ška-
loud (3. místo Licence B). 

V seriálu KTM ECC se soutěží
také o klubovou trofej, kterou jsme
v minulosti již dvakrát získali. A nyní,
po dvouleté odmlce, se to podařilo
opět! Po prvním podniku jsme se ujali vedení. Po druhém podniku jsme sice klesli na
třetí příčku, ale na domácí půdě jsme zaznamenali bodové žně, které nás s náskokem
katapultovaly opět do vedení. A v posledním podniku se podařilo náskok ještě zvý-
raznit. Takže na slavnostním vyhlášení celého seriálu, které se bude konat 16. prosince
v Bozkově, bude opět na podiu záplava červených dresů. 

Na závěr ještě několik slov k naší pořadatelské činnosti. Na úvod sezony jsme
měli pořádat první podnik seriálu KTM ECC v Kunčicích. Jak jsem již zmínil, nedo-
padlo to. Byť vlastník klíčových pozemků nám slíbil jejich zapůjčení, tak jejich ná-
jemce mu toto rozhodnutí rozmluvil. A v místních podmínkách a časovém presu se
nepodařilo nalézt jiné východisko, než podnik odvolat. 

No, popravdě ani podnik v Jilemnici/Mříčné se nerodil zrovna lehce. Výrazně
deštivé počasí podmáčelo celou lokalitu a v původním termínu bylo nemyslitelné zá-
vody odjet. Rozhodli jsme o týdenním posunu a nový termín stanovili na 14.–15.
října. Počasí se sice postupně lepšilo, ale pomalu a o vysychání terénu se moc mluvit
nedalo. Nakonec jsme téměř jednomyslně rozhodli, že závody budou. Víkendové po-
časí bylo chvílemi i slunečné a tak za sobotu i neděli odstartovalo celkem 238 jezdců
a k tomu ještě 14 dětí. Dle ohlasů zúčastněných se jednalo o kvalitně připravené zá-
vody, trať byla vlivem počasí dosti náročná, ale slyšeli jsme na ni snad jen samou
chválu. 

Celkově jsme s uplynulou sezonou spokojeni. Nyní si užíváme zaslouženého od-
počinku, jezdci pomalu začínají se zimní přípravou, lidé zodpovědní za pořádání zá-
vodů hledají nové možnosti, aby příští rok dopadly dva závody v režii AK Krakonoš
Jilemnice. Čekají nás jednání se sponzory o podpoře na nadcházející sezonu, atd.
Všem, kteří nám letos pomáhali, děkujeme a děkujeme rovněž fanouškům za jejich
přízeň! Přejeme klidné prožití Vánočních svátků a zjara opět na viděnou na závodních
tratích. 

Za AK Krakonoš Jilemnice Tomáš Macháček

Honza Balaš zdolává náročný výjezd
v Jilemnici/Mříčné.
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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 31. března 2018 

Co se chystá?

Sobota 27. ledna 2018

SPORTOVNÍ BÁL
V KD ve Vítkovicích

Sobota 31. března 2018

PŘÍJEZD KRAKONOŠE
Skiareál Aldrov
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