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Vážení spoluobčané, 

neúprosně plynoucí čas nás opět posunul před práh nejkrásnějšího období roku vánoc.
pro každého známý pocit a jasná představa krásných chvil strávených v kruhu rodiny. 
doufáme, že zanedlouho naše ulice nebo stráně zasype bílá přikrývka jemného pra-
chového sněhu. záře blikajících svíček – symbol blížících se vánoc, které určitě rozzáří
a plápolavým plamenem osvítí naše srdce, naše nitro. Vždyť každý z nás s vděkem
přijímá teplé lidské slovo, pohlazení nebo pohled a svět se stává rázem krásnější. Člo-
věk se musí umět těšit i ze štěstí toho druhého, svým postojem a činy vyjádřit svůj
upřímný vztah k životu, k lidem a tak dokázat, že je opravdu člověkem. opět nám
něžně klepou na dveře vánoční svátky, čas radosti, zázraků a přání. připravme se tedy
na ně společně a vychutnejme si je se vším, co k tomu patří. V duších ať se nám roz-
hostí krásný pocit, na stole ať zavoní kapr nebo jiné dobroty a Štědrý večer ať zanechá
v srdcích stopu pohody a radosti. 
přemýšlel jsem o tom, jaký vlastně byl uplynulý rok z pohledu obce. byl to určitě rok
náročný, rychlý, plný práce, rozhodnutí a změn. dovolte mi v krátkosti zhodnotit rok,
který již nezadržitelně končí. pomocí dotace jsme zmodernizovali místní komunikace
v délce 2,5 km, rozšířili jsme kanalizační řad, vybudovali jsme novou přístupovou
cestu k chatě Elišce v délce 400 m a ještě mnoho dalších věcí se podařilo udělat. 
Milí spoluobčané, chci Vám poděkovat za všechny Vaše připomínky, názory a i kritiku,
která nám pomáhá v naší práci. stejně tak Vám chci poděkovat za dobře odvedenou
práci na Vašich pracovištích a ve Vašich rodinách. zvláště bych chtěl poděkovat ce-
lému kolektivu zaměstnanců obce a služeb Vítkovice s. r. o. pevně věřím, že nový rok
pro nás bude rovněž úspěšný a v některých oblastech ještě lepší. 
drazí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám upřímně z celého srdce do nového roku
popřál hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, porozumění a mnoho osobních i pracovních
úspěchů. 

Milan Rychtr, starosta
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Oznámení ObecníhO úřadu
ZImní údržbA
Na webových stránkách obce Vítkovice www.vitkovicevkrk.cz je zveřejněn plán zimní
údržby komunikací obce Vítkovice. 
Možnost telefonické objednávky, dle sněhových podmínek:
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    Volejník Jindřich         604 818 569
    Matuš Jan                       724 435 764
    Jindřišek Petr                737 579 271

    ceník:     Unimog – fréza     25 kč/min. 
                      traktor – fréza       25 kč/min. 
                      traktor – pluh        25 kč/min. 

Ceník SkI TAXI
osmimístný VW transporter 4 × 4 se speciálním závěsem na zavazadla a lyže
    Cena:                             12 Kč/km (hradí se i km bez cestujících)
    Cena po 21 hod. :     15 Kč/km (po telefonické domluvě)
    Ostatní:                        smluvní ceny
    Telefon:                        739 203 223

Půlnoční mše
svatá půlnoční mše se bude konat ne Štědrý den 24. 12. 2019 od 17,15 hodin v řím-
skokatolickém kostele sv. petra a pavla ve Vítkovicích. 

Prodejní dobA v obCHůdkU U školY telefon: 481 582 778
od 23. 12. 2019
    pondělí–sobota              7–17
                        neděle              7–12
o sVÁtcích
     pátek       20. 12.              7–17                             pátek        27. 12.                7–17
     sobota    21. 12.              7–12                             sobota      28. 12.                7–17
     neděle    22. 12.         ZAvŘeno                       neděle      29. 12.                7–12
     pondělí   23. 12.              7–17                             pondělí    30. 12.                7–17
     úterý        24. 12.              7–10                             úterý         31. 12.                7–14
     středa      25. 12.         ZAvŘeno                       středa            1. 1.           ZAvŘeno
     čtvrtek    26. 12.              7–12                             čtvrtek          2. 1.                7–17

ProvoZní dobA PošTY PArTner o SváTCíCH
     pondělí   23. 12.              8–11                             pondělí    30. 12.                8–11
     úterý        24. 12.         ZAvŘeno                       úterý         31. 12.                8–11
     středa      25. 12.         ZAvŘeno                       středa            1. 1.           ZAvŘeno
     čtvrtek    26. 12.         ZAvŘeno                       čtvrtek          2. 1.               12–15
     pátek       27. 12.             12–15                           pátek              3. 1.               12–15
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ProvoZní dobA obeCníHo úŘAdU o SváTCíCH
     pondělí   23. 12.         ZAvŘeno                       pondělí    30. 12.        7–12, 13–15
     úterý        24. 12.         ZAvŘeno                       úterý         31. 12.           ZAvŘeno
     středa      25. 12.         ZAvŘeno                       středa            1. 1.           ZAvŘeno
     čtvrtek    26. 12.         ZAvŘeno                       čtvrtek          2. 1.        7–12, 13–15
     pátek       27. 12.      7–12, 13–14                     pátek              3. 1.        7–12, 13–14

SpOlečenSká rubrIka
výZnAmná žIvoTní jUbIleA
V měsíci říjnu oslavili svá životní jubilea pan josef Mejsnar, paní helena kosinová
a pan Miroslav hanč, v měsíci listopadu paní ing. zdeňka krčmářová, paní jarmila
rychtrová, pan karel prosický a paní blanka pospíšilová. Všem jubilantům blahopře-
jeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a optimismu. 

úmrTí
V měsíci listopadu nás opustila paní jana pohořelá. pozůstalé rodině projevujeme
upřímnou soustrast. 

nAroZení
V měsíci listopadu se narodila Gabriela Nechanická. Vítáme nového občánka a pře-
jeme mu a jeho rodičům hodně zdraví, radosti a spokojenosti. 
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upOzOrnění 
obec Vítkovice žádá návštěvníky a občany, aby používali k třídění od-
padu nejen zvonové a velkoobjemové kontejnery, ale také bArevnÉ
PlASTovÉ PYTle, které je možné bezplatně vyzvednout na oÚ Vítko-
vice a také v obchůdku u školy. Žádáme Vás, abyste odpad neodkládali
do jiných (černých, modrých…) logem neoznačených pytlů. 

děkujeme všem, kteří třídíte. 
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 1) schválit rozpočtové opatření č. 4, viz
příloha. 

      – navýšení příjmů o 5 185 586 kč     
(z toho 4 993 086 kč činí dotace ze
sFŽp na opravu cest) 

      – navýšení výdajů o 2 870 000 kč
      – financování -2 315 586 kč
      rozpočet po změně č. 4:
      příjmy                       24 162 481,41 kč
      Výdaje                       19 947 508,52 kč
      Financování               4 214 972,89 kč
       Pro 6, proti 0. zdržel se hlasování 0. 
      Usnesení: oz schvaluje rozpočtové

opatření č. 4, viz. příloha. 

 2) schválit žádost manželů petrových
o možnost parkování vedle hasičské
zbrojnice v zimní sezóně 2019/2020

       Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
      Usnesení: oz schvaluje žádost man-

želů petrových o možnost parko-
vání vedle hasičské zbrojnice
v zimní sezóně 2019/2020, za stej-
ných podmínek jako v loňské zimní
sezóně, a to od 1. 12. 2019 do 31. 3.
2020 za částku 5 000 kč. 

 3) schválit Memorandum o dlouho-
dobé spolupráci při zajišťování spo-
lufinancování sociálních služeb na
území orp jilemnice. cílem Memo-
randa je zajistit dlouhodobé spolufi-
nancování sociálních služeb, které
jsou poskytovány občanům orp ji-
lemnice a jsou zařazeny v základní
síti sociálních služeb orp. 

       Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
      Usnesení: oz schvaluje Memoran-

dum o dlouhodobé spolupráci při

zajišťování spolufinancování sociál-
ních služeb na území orp jilemnice. 

 4) schválit poskytnutí příspěvku z roz-
počtu obce na rok 2020 na spolufi-
nancování sociálních služeb v orp
jilemnice ve výši 90 kč/obyvatele.
počet obyvatel k 1. 1. 2019 činil 355,
výše příspěvku je 31 950 kč. 

       Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
      Usnesení: oz schvaluje poskytnutí

příspěvku z rozpočtu obce Vítkovice
v roce 2020 ve výši 31 950 kč městu
jilemnice. příspěvek je poskytován
na základě Memoranda o spolu-
práci ze dne 28. 8. 2019 a je účelově
vázaný na zajištění spolufinanco-
vání sociálních služeb v orp jilem-
nice. 

 5) schválit Veřejnoprávní smlouvu o pří-
spěvku na spolufinancování sociálních
služeb orp jilemnice na rok 2020. 

       Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
      Usnesení: oz schvaluje Veřejnoprávní

smlouvu o příspěvku na spolufinan-
cování sociálních služeb orp jilem-
nice na rok 2020. 

diskuze:
      paní hniková žádá:
      – aby stavební firma, která staví nový

komplex budov pod parkovištěm
u kostela v horních Vítkovicích,
měla řádně sepsanou smlouvu
o dodávce vody a poté byl osazen
vodoměr vody, 

      – prosí o zaslání vyhlášky o paušál-
ních poplatcích za vodu. 

zápis ze šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice 
konané dne 28. srpna 2019
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zápis ze sedmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 25. září 2019
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 1) schválit rozpočtové opatření č. 5, viz
příloha. 

      – navýšení příjmů o 111 000 kč 
      – navýšení výdajů o 500 000 kč
      – financování -389 000 kč
      rozpočet po změně č. 5:                     

   příjmy                    24 273 481,41 kč
          Výdaje                   20 447 508,52 kč
          Financování           3 825 972,89 kč
      rozpočet je přebytkový. 
       Pro 6, proti 1 (Hniková Z. ), zdržel se hla-

sování: 1 (Navrátilová I. )
      Usnesení: oz schvaluje rozpočtové

opatření č. 5, viz příloha. 

 2) schválit plán inventur na rok 2019, viz
příloha. 

       Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
      Usnesení: oz schvaluje plán inventur

na rok 2019, viz příloha. 

 3) schválit koupi pozemku p. č. 2936/56
v k. ú. Vítkovice v krkonoších. 

       Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
      Usnesení: oz schvaluje koupi po-

zemku p. č. 2936/56 v k. ú. Vítkovice
v krkonoších o výměře 100 m2 za
cenu 2 000 kč. záměr koupě po-
zemku byl vyvěšen na úřední desce
od 1. 7. 2019 do 16. 7. 2019. Veškeré
náklady s prodejem a převodem
bude hradit strana prodávající. 

 4) schválit prodej pozemku p. č. 187
v k. ú. Vítkovice v krkonoších. 

       Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
      Usnesení: oz schvaluje prodej po-

zemku p. č. 187 v k. ú. Vítkovice v kr-
konoších o výměře 50 m2 p. Martinu

křovinovi za cenu 2 000 kč. záměr
prodeje byl vyvěšen na úřední desce
od 1. 7. 2019 do 16. 7. 2019. Veškeré
náklady s prodejem a převodem
bude hradit strana kupující. 

 5) schválit žádost manželů petrových
o zřízení věcného břemene. 

       Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
      Usnesení: oz schvaluje žádost man-

želů petrových o zřízení věcného
břemene (právo chůze a jízdy) na
obecní parcele č. 77/15 v k. ú. Vítko-
vice v krkonoších

 6) schválit záměr směny pozemku mezi
Viktorem bobakem a obcí Vítkovice. 

       Pro 0, proti 7, zdržel se hlasování 1 (Na-
vrátilová I. )

      Usnesení: oz neschvaluje záměr
směny pozemku mezi Viktorem bo-
bakem, který je výlučným vlastní-
kem pozemku p. č. 2936/64 a obcí
Vítkovice, která je výlučným vlastní-
kem pozemku p. č. 373/3 vše v k. ú.
Vítkovice v krkonoších

 7) schválit žádost manželů suchých
o prodloužení podmínky zpětného
odkupu pozemku p. č. 366/5 o vý-
měře 1200 m2 v k. ú. Vítkovice v krko-
noších o další 2 roky. 

      Pro 4, proti 3 (Ing. Machová, Navráti-
lová I., Hniková Z. ), zdržel se hlasování
1 (Vancl M. )

      Usnesení: Žádost manželů suchých
o prodloužení podmínky zpětného
odkupu se odkládá na příští zastu-
pitelstvo. 
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 8) schválit záměr směny pozemků mezi
obcí Vítkovice, která je výlučným
vlastníkem pozemků p. č. 1477/1
a 1489/1 a p. karbusickou Marií
a p. ing. karbusickým ivanem, kteří
jsou výlučnými vlastníky pozemku
p. č. 2936/51 a Farmou hucul s. r. o.,
která je výlučným vlastníkem po-
zemků p. č. 1048/3, 1050/4 a 1053/5,
které vznikly na základě Gp č. 931-

130/2003 vše v k. ú. Vítkovice v krko-
noších. 

      Usnesení: oz bere na vědomí a od-
kládá tento bod na příští zastupitel-
stvo. 

diskuze:
      paní hniková – v oz nebyl schválen

nákup štěpkovače, pouze podání žá-
dosti o dotaci na pořízení štěpkovače. 
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zápis z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 23. října 2019
 1) Vzít na vědomí informace pana Mi-

chala rittera k zimní sezóně
2019/2020 ve snowparku jizerka. 

       Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
      Usnesení: oz bere na vědomí infor-

mace pana Michala rittera k zimní
sezóně 2019/2020 ve snowparku ji-
zerka. 

 2) Vzít na vědomí zápis z dílčího pře-
zkoumání hospodaření obce Vítko-
vice. 

       Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
      Usnesení: oz bere na vědomí zápis

z dílčího přezkoumání hospodaření
obce Vítkovice. 

 3) schválit slevu celosezonní karty ve
skiareálu aldrov. 

       Pro 6, proti 1 (Navrátilová I. ), zdržel se
hlasování 0. 

      p. Navrátilová – návrh: celosezónní
karta pro trvale bydlící občany za
1 000 kč. 

      Usnesení: oz schvaluje slevu celose-
zonní 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. 2019 do 30. 11. 2019. Na jednu
osobu může být uplatněna pouze
1 slevová karta a je nepřenosná. 

 4) schválit záměr prodeje p. p. č. 270/2
v k. ú. Vítkovice v krkonoších. 

       Pro 0, proti 7, zdržel se hlasování 0. 
      Usnesení: oz neschvaluje záměr pro-

deje p. p. č. 270/2 v k. ú. Vítkovice
v krkonoších, žadatel: zo os koVo
Mikrotechna s. r. o.

 5) schválit záměr prodeje části po-
zemku p. č. 1477/1 v k. ú. Vítkovice
v krkonoších. 

       Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
      Usnesení: oz schvaluje záměr pro-

deje části pozemku p. č. 1477/1
v k. ú. Vítkovice v krkonoších, žada-
tel alena a petr Lískovi. 

 6) schválit žádost manželů suchých
o prodloužení podmínky zpětného
odkupu pozemku p. č. 366/5. 

       Pro 5, proti 2 Navrátilová I., Ing. Ma-
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chová), zdržel se hlasování 0. 
      Usnesení: oz schvaluje žádost man-

želů suchých o prodloužení pod-
mínky zpětného odkupu pozemku
p. č. 366/5 o výměře 1200 m2 v k. ú.
Vítkovice v krkonoších o další 2 roky
(do 30. 1. 2021)

      ing. Štěpánka Machová – platnost
smlouvy, která byla uzavřena 30. 1.
2017 vypršela 30. 1. 2019. chtěli-li pro-
dloužit omezující podmínku zpětného
odkupu pozemku, která je ve smlouvě
uvedena v čl. 4, měli takto učinit před
vypršením platnosti smlouvy. V sou-
časné době není z mého pohledu po
platné právní stránce co prodlužovat
a mělo by se postupovat podle pod-
mínek smlouvy při jejím nedodržení.
Měl by se znovu vyvěsit záměr o pro-
deji pozemku. 

 7) schválit záměr směny pozemků mezi
obcí Vítkovice a p. karbusickou Marií
a p. ing. karbusickým ivanem a Far-
mou hucul s. r. o.

       Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
      Usnesení: oz schvaluje záměr směny

pozemků mezi obcí Vítkovice – části
pozemku p. č. 1477/1 a pozemku
p. č. 1489/1 a p. karbusickou Marií
a p. ing. karbusickým ivanem, kteří
jsou výlučnými vlastníky pozemku
p. č. 2936/51 a Farmou hucul s. r. o.,
která je výlučným vlastníkem po-
zemků p. č. 1048/3, 1050/4
a 1053/5, které vznikly na základě
Gp č. 931-130/2003 vše v k. ú. Vítko-
vice v krkonoších. 

diskuze :
      odpady – p. Faistaver – informace

o svozu a cenách komunál. odpadu. 

 1) Vzít na vědomí rozpočtové opatření
č. 6, viz příloha. 

       Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
      Usnesení: oz bere na vědomí rozpoč-

tové opatření č. 6, viz příloha. 

 2) schválit rozpočtové opatření č. 7, viz
příloha. 

      Navýšení příjmů o 44  224,99 kč, fi-
nancování 44 224,99 kč. 

      rozpočet po změně č. 7 :
      příjmy                       24 466 206,40 kč
      Výdaje                       20 447 508,52 kč
      Financování               4 018 697,88 kč
      rozpočet je přebytkový. 
       Pro 6, proti 2 (Navrátilová I., Hniková

Z. ), zdržel se hlasování 0. 

      Usnesení: oz schvaluje rozpočtové
opatření č. 7, viz. příloha. 

      p. hniková požaduje do příštího za-
stupitelstva předložit rozúčtování
§ 3392 – náklady na opravu podlahy
v kd. 

 3) schválit ceník jízdného a jízdní řád ve
skiareálu aldrov na zimní sezónu
2019/2020, viz. příloha

       Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
      Usnesení: oz schvaluje ceník jízd-

ného a jízdní řád ve skiareálu aldrov
na zimní sezónu 2019/2020, viz. pří-
loha. 

 4) schválit prodej pozemku p. č. 1477/1
část a + b o výměře 404 m2 v k. ú. Vít-

zápis z deváté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice
konané dne 27. listopadu 2019
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kovice v krkonoších manželům Lísko-
vým. 

       Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
      Usnesení: oz schvaluje prodej po-

zemku p. č. 1477/1 část a + b (dle Gp
č. 1211-105/2019) o výměře 404 m2

v k. ú. Vítkovice v krkonoších man-
želům Lískovým za cenu 20 200 kč
+ dph. záměr prodeje byl vyvěšen
na úřední desce od 25. 10. 2019 do
11. 11. 2019. Veškeré náklady s pro-
dejem a převodem bude hradit ku-
pující. 

 5) schválit směnu pozemků mezi obcí
Vítkovice a p. karbusickou Marií
a p. ing. karbusickým ivanem a Far-
mou hucul s. r. o.

       Pro 7, proti 1 (Hniková Z. ), zdržel se hla-
sování 0

      Usnesení: oz schvaluje směnu po-
zemků mezi obcí Vítkovice – části
pozemku p. č. 1477/1 (dle Gp
č. 1211-105/2019) a 1489/1 o cel-
kové výměře 48 178 m2 a p. karbu-
sickou Marií a p. ing. karbusickým
ivanem, kteří jsou výlučnými vlast-
níky pozemku p. č. 2936/51 a Far-
mou hucul s. r. o., která je výlučným
vlastníkem pozemků p. č. 1048/3,
1050/4 a 1053/5, které vznikly na
základě Gp č. 931-130/2003 o cel-
kové výměře 1 699 m2 vše v k. ú. Vít-
kovice v krk. záměr směny byl
vyvěšen na úřední desce od 25. 10.
2019 do 11. 11. 2019. Veškeré ná-
klady se směnou a převodem bude
hradit Farma hucul s. r. o., ing. ivan
karbusický a p. Marie karbusická. 

      p. hniková – i přes zpracovaný cenový
odhad mě nepřipadá vhodné směňo-
vat výměrově nesourodé pozemky. 

 6) schválit žádost p. Štěpánkové Marie
o prodloužení pronájmu hospůdky
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. Ště-

pánkové 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 vyúčtována podle
ročního vyúčtování dodavatele.
Vodné a stočné bude placeno pau-
šálně částkou 3 000 kč/rok+ dph. 

 7) schválit plán zimní údržby komuni-
kací obce Vítkovice, viz. příloha. 

       Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
      Usnesení: oz schvaluje plán zimní

údržby komunikací obce Vítkovice,
viz příloha. 

 8) schválit návrh na odkup části kultur-
ního domu. V současné době oz ne-
souhlasí s odkupem části kd. 

       Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
      Usnesení: oz neschvaluje v současné

době návrh na odkup části kultur-
ního domu a pověřuje pana sta-
rostu sjednáním osobní schůzky
s p. ing. janou zápotockou a členy
zastupitelstva. 

 9) schválit obecně závaznou vyhlášku
obce Vítkovice č. 1/2019, o místním
poplatku ze psů

       Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
      Usnesení: oz schvaluje obecně záva-

znou vyhlášku obce Vítkovice
č. 1/2019, o místním poplatku ze
psů, viz příloha. 

10
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10) schválit obecně závaznou vyhlášku
obce Vítkovice č. 2/2019, o místním
poplatku z pobytu. 

       Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Na-
vrátilová I.)

      Usnesení: oz schvaluje obecně záva-
znou vyhlášku obce Vítkovice
č. 2/2019, o místním poplatku z po-
bytu, viz příloha. 

11) schválit obecně závaznou vyhlášku
obce Vítkovice č. 3/2019, o místním
poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů. 

       Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
      Usnesení: oz schvaluje obecně záva-

znou vyhlášku obce Vítkovice

č. 3/2019, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních od-
padů. 

12) schválit obecně závaznou vyhlášku
obce Vítkovice č. 4/2019, kterou se
zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 5/2010 o místním poplatku za uží-
vání veřejného prostranství. 

       Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0
      Usnesení: oz schvaluje obecně záva-

znou vyhlášku obce Vítkovice
č. 4/2019, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 5/2010 o mí-
stním poplatku za užívání veřej-
ného prostranství, viz. příloha

VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ                                                                                                                 3 I 2019

InFO ze SkIareálu
kArTA HoSTA & bonUS kArTA
karta hosta je slevový produkt, který přináší hostům ubytovaným ve vítkovi-
cích možnost čerpat 15 % slevu na jízdné ve skiareálu aldrov na jízdenky 3
ze 6, 4 ze 6, 5 ze 7 a 6-ti denní . součástí karty hosta je i tzv.
bonUS karta hosta kde ve volném čase nebo
při nepřízni počasí můžete využít
výrazných slev u našich
partnerů. 
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kArTU HoSTA obdržíte zdarma u svého ubytovatele. chcete lyžovat levněji? Žá-
dejte od svého ubytovatele kartU hosta. zároveň máte jistotu, že ubytovatel za
Vás řádně odvedl rekreační poplatky pro obec Vítkovice. 
bonUS kArTA Vám poskytuje slevy u našich partnerů. Sleva 25 % na vstupné do
bazénu a sauny ve sportovním centru jilemnice. 

Prodej SkIPASSU on-lIne
areál aldrov umožňuje nákup skipassu on-line. chceme lyžaře přesvědčit o celkové
výhodnosti nákupu přes e-shop, protože ušetří nejen čas, který by strávili ve frontách
u pokladny, ale i peníze. sleva činí 10 %. třeba denní skipass v hlavní sezoně při ná-
kupu přes náš web přijde na 450 kč na kase bude stát 500 kč. je zapotřebí vlastnit
čipovou kartu areálu aldrov (při některé předchozí návštěvě areálu čipovou kartu
nevracejte, ale ponechte si ji). odbavovací turniket sám rozpozná vaše číslo karty
a zakoupený tarif automaticky nahraje na vaši čipovou kartu. 

CZeCH SkIPASS
czech skipass pokračuje i v sezóně 2019/2020! do projektu jsou zapojena téměř
všechna střediska jako v loňském roce (chybí skiarena jizerky), stejné jsou i ceny ski-
pasů. czech skipass je unikátní sezónní skipas otevírající turnikety 153 lanovek
a vleků ve 20 předních českých skiareálech. Už nikdy nečekejte fronty u pokladen
a užívejte si 200 km sjezdovek po celou sezónu bez omezení, kdykoliv a kdekoliv.
Více informací získáte na našich webových stránkách www.skialdrov.cz nebo na
www.czechskipass.cz. 

SlevA Pro držITele kArTY
ISIC, ITIC A AlIve
Lyžařský areál aldrov poskytuje držitelům karet isic, itic a aLiVE slevu 10% na jed-
nodenní a vícedenní jízdné. sleva je poskytována pouze držitelům platných průkazů!
při využívání slev platí následující pravidlo: 1 držitel platného průkazu = 1 jízdenka. 
těšíme se na Vás v nadcházející sezoně. 

3 I 2019                                                                                                                 VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ
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zprávičky ze školky
počátek září je návrat z prázdninového
letního času do školkového rytmu. Vzpo-
mínáme, jak jsme tento čas prožili. tento-
krát jsme se zaměřili, jak se můžeme
dopravovat z místa na místo, jaké to bylo
za časů našich předků a kam až se posu-
nul vývoj v současnosti. jaká pravidla nás
provází, abychom bezpečně mohli cesto-
vat. 
a abychom nezapomínali na pěší cesto-
vání, z kněžického vršku jsme se vydali
do Vrchlabí, kde pro mateřské školy je tra-
dičně připravena „Louka plná dětí“, kte-
rou organizuje krNap. Úkolem dětí je
projít čtyři disciplíny, které jsou zaměřeny
na vnímání přírody, šikovnost nebo fyzic-
kou kondici. hry jsou rovněž určeny
k uvolnění, zábavě a rozvíjení týmové
práce. 
Na počátku října jsme společně s benec-
kou školkou navštívili Muzeum výroby
dřevěných hraček v jiřetíně pod buko-
vou. Název je trošku zavádějící, protože
část prostorů je věnováno historii to-
várny, kde jsme si prohlédli vývoj výroby
hraček od počátku 20. století. továrna je,
ale i nejstarším a největším výrobcem
dřevěných hraček, komponentů do spo-
lečenských her, dřevěných perliček a také
pianistických a klavírních mechanik
v České republice. paní průvodkyně nás
provedla výrobou hraček krůček po
krůčku, kterou urazí dřevěná hračka než
si s ní můžou děti hrát. V dílničce dostaly
děti svůj sáček s různými dílky a vyráběly
si své jedinečné hračky pomocí lepidla,
fixů, látek, nůžek. 

3 I 2019                                                                                                                 VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ

16

VÍTKOVICKÝ-ZPRAVODAJ-Č3-2019.qxp_Sestava 1  13.12.19  10:02  Stránka 16



Říjen nám zpestřily čtyři návštěvy solné
jeskyně, která je známá pro svůj blaho-
dárný vliv na lidský organismus. Navští-
vili jsme i nedaleký jilemnický park
a užívali si vůně a barvy, které umí vy-
kouzlit jen podzim. 
po čase k nám opět zavítalo sférické kino,
ipojízdnou kopuli postavilo v tělocvičně
školy. Na rozdíl od klasického kina se tu
nesedí na židlích, ale může se tu ležet na
karimatkách přímo na podlaze kopule,
která umožňuje pohled z 360 stupňů.
společně se školáky jsme se podívali na
film přátelé – uvnitř lidského těla. sezná-
mily se, jak funguje lidské tělo, jak mozek
řídí naše smysly, co má za úkol srdce
nebo co se děje, když dýcháme. 
a teď už jsme na počátku adventu, roz-
hodli jsme se, že se vydáme, jako před
několika lety, do poniklé do rodinné
firmy rautis, která se zabývá foukáním
skleněných perlí a výrobou perličkových
vánočních ozdob. počátky tohoto perlař-
ského řemesla sahají na konec 19. století.
Firma rautis je poslední firmou na světě,
které se podařilo zachovat staré techno-
logie a udržet výrobu stále aktuální
a živou. Česká republika usiluje o zapsání
výroby perličkových vánočních ozdob na
seznam nehmotného kulturního dědic-
tví lidstva UNEsco. 

byly jsme u toho, jak vznikají vánoční
ozdoby, tímto velmi starým způsobem.
perlička vzniká přes foukání, stříbření,
barvení a řezání perliček od sebe a pak
už navazuje samotná montáž ozdob. Ne-
jsou to jen tradiční vánoční ozdoby, ale
i třeba pohádkové bytosti – křemílek
a Vochomůrka, Večerníček, rákosníček,
Ferda Mravenec, víla amálka a mnoho ji-
ných. Ve své nabídce mají více než 600
druhů. V dílničce už měly děti připravené
perličky, které postupně navlékaly na
drátek. Všem pomáhala trpělivost a vůle
a tak mohla vzniknout vánoční hvěz-
dička, která se zanedlouho bude třpytit
na vánočním stromečku. 
před první adventní nedělí jsme se sešli
pospolu se školáky a všemi blízkými
u rozsvěcení stromečku u školy, aby-
chom si společně zazpívali vánoční ko-
ledy, vzpomněli na pranostiky, které nás
provázejí v čase adventním. a protože
bývá zvykem, že zavítá Mikuláš, anděl,
čert, tak i pro ně mají děti něco připra-
vené. 
před námi je ladění školky do vánočního
času, příprava besídky a společné tvoření
dětí a jejich blízkých a pak už vyměníme
kalendář a čeká nás nový rok, ať je napl-
něn radostí a vůlí pokračovat dál… 

Dana Pištorová
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zprávičky ze školy
Co už bylo?
2. září nám začal nový školní rok 2019/ 2020. přivítali jsme 2 nové děti. do první třídy
nastoupila klárka janíková a„chlapeckou“ druhou třídu přišel posílit damian provazník. 
hned ve druhém týdnu začal plavecký výcvik pro 3. a 4. třídu, který byl úspěšně do-
končen 27. listopadu. 
zároveň jsme hned v první hodině hudební výchovy nastartovali náš celoroční pro-
jekt „Lidová řemesla‘‘, zaměřený na stará i již zaniklá řemesla hlavně u nás v krkono-
ších. od října jsme trénovali krkonošské koledy, abychom se s nimi mohli pochlubit
v celém nezkráceném znění při „rozsvícení vánočního stromu‘‘ 29. listopadu. Vystou-
pení se nám povedlo, což jsme poznali z reakcí publika. bez nadšení dětí, které tyto
koledy zaujaly a zpívají je s velkým nadšením, by to nešlo. patří jim velký dík a poch-
vala za to, že jejich zásluhou snad písně našich předků neupadnou v zapomnění. 
Ve dnech 19.–27. září proběhl projekt „dny prevence“, zaměřený na zdravý životní
styl. cílem bylo seznámit žáky se zásadami správného stravování a se základními
funkcemi lidského těla. 
Na začátku našeho projektu (19. 9.) k nám zavítalo sférické kino s programem „pŘÁ-
tELÉ – uvnitř lidského těla“ zajímá vás, jak funguje lidské tělo? jak mozek řídí naše
smysly, co má za úkol srdce nebo co se děje, když dýcháme? Čtveřice hlavních hrdinů
objeví pokoj virtuální reality a s ním i způsob, jak se podívat dovnitř lidského orga-
nismu. zanedlouho však zjistí, že tam nejsou sami. do těla se spolu s nimi dostal i ne-
bezpečný vir a je potřeba jej přemoci, aby tělo bylo zase zdravé. jak se jim to podaří
a co vše je na cestě čeká? 
20. 9. jsme se zúčastnili programu „den prevence“, který pořádala ppp semily na hoře
kozákov. Vzhledem k velmi špatné dopravní obslužnosti nás na program dopravilo
obecní ski taxi. 
V dalším týdnu se projekt prolínal většinou předmětů: V českém jazyce jsme napsali
slohové cvičení o programu na kozákově. V matematice jsme ze zdravých receptů
pro domácnost přepočítávali množství potravin pro větší počet strávníků. tím jsme
si zároveň procvičili váhové jednotky. V anglickém jazyce jsme vytvořili mapu zdra-
vých a nezdravých potravin. samozřejmě jsme všechny obrázky popsali v angličtině. 
V hudební výchově jsme si poslechli a zazpívali píseň „Nejsme přece čuňata“ od pavla
Nováka. píseň je poučením o správném stolování. 
Nejvíce jsme se samozřejmě tématem zabývali v hodině přírodovědy a prvouky: Na-
kreslili jsme si potravinovou pyramidu, vytvořili jídelníček tak, aby každý den obsa-
hoval všechny živiny, vitamíny a minerály, které tělo potřebuje ke správnému vývinu.
V krátkosti jsme se seznámili s funkcemi jednotlivých orgánů v těle. podrobněji se
jimi budeme zabývat na konci školního roku v tématu „Člověk“. 
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Co nás čeká?
zveme všechny místní i kolemjdoucí občany na „Vánoční besídku‘‘, která se bude
konat 18. prosince od 15, 30 hodin v budově naší školy. 
k shlédnutí bude pohádka „dupynožka“ v podání našich žáků, můžete si s námi za-
zpívat známé i méně známé vánoční koledy nebo vyrobit nějaké drobnosti. 

Hana Řehořková

Vážení přátelé, 
je to opravdu pravda, již se zase sešel rok s rokem a budou tu Vánoce. Čas neúprosně
utíká a my jsme všichni v pátek byli přítomni slavnostního rozsvícení stromu. děti se
těšily na příchod Mikuláše a také na pána pekel, samozřejmě i na nějakou tu dobrotu
od anděla. 
děti z MŠ a zŠ nás potěšily pěkným programem s vánočními koledami, básničkami 
a tanečky, které v nás aspoň na chvíli probudily vánoční atmosféru, kterou navíc v zá-
věru podpořil krásný a dlouhý ohňostroj. doufám, že jsme všechny zájemce potěšili
svými výrobky, které jsme nabízeli v našem školním obchůdku „U dobré pohody. “
se starým rokem se ale ještě rozloučíme vánoční besídkou s programem, tvořivými
dílničkami a přátelským posezením s rodiči a dětmi. 
ráda bych také poděkovala za všechny zaměstnance krkonošské základní školy
a mateřské školy zřizovateli, rodičům a občanům, kteří jsou nám nakloněni a pod-
porují nás a to ne jenom morálně, ale také finančně. přejeme všem hodně zdraví
a štěstí. Všichni se opatrujme, ať se tady zase za rok sejdeme a můžeme si říci, že nám
zase nastal adventní čas, čas příprav na Vánoce. do Nového roku pěkně zvesela!

Zuzana Hartmanová
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Sdh VítkOVIce
prázdniny brzo skončili a pro hasiče a děti začal školní rok. opět jsme se začali scházet
na hřišti u kostela, kde jsme se s dětmi připravovali na podzimní část hasičských sou-
těží, kterých jsme, se zúčastnili. V měsíci říjnu, jsme uspořádali celodenní výlet nejen
pro děti. objednali, jsem si autobus a vyrazili jsme se podívat na přečerpávací elekt-
rárnu dlouhé stráně. ten den nám počasí přálo, svítilo sluníčko a výhled na jeseníky
od vodní nádrže byl překrásný. V současné době již přemýšlíme, kam se vydat příští
rok. Na konci měsíce listopadu jsme se setkali na výroční valné hromadě, kde jsme při-
vítali hosty i z okolních sborů. rád bych upozornil místní občany, že v současné době
jsme museli dočasné, přerušit sběr elektro odpadu. z důvodu toho, že hledáme nové,
svozové místo. Na jaře, opět začneme elektro odpad vybírat. rok se nám blíží ke konci,
začínají Vánoce a i hasičům nezbývá nic jiného, než všem popřát hezké prožití svátků
Vánočních, bohatého ježíška a šťastný nový rok 2020. ať svatý Florián bdí nad všemi
hasiči a červený kohout, ať sedí v kamnech a neběhá po střechách. hezké Vánoce!

Miroslav Vancl

kRAkonoŠ Z bAHnA, 
PRACHu A kAMenÍ
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Rok se s rokem sešel a v Autoklubu Krako-
noš Jilemnice opět bilancujeme po skon-
čené sezoně. A dá se říci, že je to příjemné
hodnocení. Začnu týmovým úspěchem.
Podařilo se nám obhájit celkové vítězství
v klubové soutěži KTM ECC. A jelikož jsme
vyhráli v roce 2017, 2018 i 2019, slavíme
zlatý hattrick! Seriál KTM ECC 2019, tedy
takový náš regionální šampionát (jehož
hlavní myšlenkou bylo, je a bude dostávat
hobby jezdce bez závodních licencí na or-
ganizované podniky) měl celkem šest za-
stavení. Začínalo se v Bozkově, dále se
závodilo v Loukově, Bystré nad Jizerou,
Mříčné, Vysokém nad Jizerou a sezonu
uzavřel podnik v Benešově u Semil. 

Zastavme se ve Mříčné. Psal se datum
21.–22. září a víkend to byl v režii právě na-
šeho klubu. Po loňské úspěšné premiéře
v nové lokalitě, jsme se i letos sešli u fotbalo-
vého hřiště. Trať vycházela z modelu z prv-
ního ročníku, plus přibyly dva nové úseky
a část se jela v protisměru. Tahákem pro di-
váky byl strmý výjezd v bývalém lomu, kde
nejeden ze závodníků nedobrovolně opustil
svůj stroj. Počasí závodům přálo, sluníčko
svítilo po oba dny. A byť v týdnu před závody
zapršelo, na trati to bohužel nebylo moc
znát. Prášilo se a prášilo a prášilo… Ostatně
tak, jako celou sezonu. Na start se v sobotu
postavilo hned ráno celkem 20 dětí rozděle-
ných do dvou kategorií podle objemu mo-
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toru. Velké závody pak proběhly ve dvou roz-
jížďkách. Dopoledne licence, veteráni a pě-
taosmdesátky, odpoledne hobby kategorie
E1, E2 a E3. Dohromady 169 jezdců. Neděle
je tradičně slabší, co se jezdeckého obsazení
týče. Do jednoho společného závodu odstar-
tovalo 88 závodníků. Dle reakcí jezdců i di-
váků se jednalo o pořadatelsky zvládnutý
závod. Vzhledem k neustávajícím frontám
a úplně „vyjedenému“ stánku s občerstve-
ním, panovala i zde naprostá spokojenost. 
Nyní k individuálním výsledkům. Velice si
cením nástupu mladých a nadějných
jezdců, které výsledkově podpořily naše stá-
lice. Mladíky myslím hlavně Vojtu Harcubu
a Edu Vyšanského. Vojta v seriálu KTM ECC
zvítězil v hobby kategorii E1 a v seriálu Pře-
boru ČR endurosprint licence C získal cel-
kově druhé místo (a to neabsolvoval dva
podniky). Eda Vyšanský v KTM ECC doplatil
na změnu techniky v probíhající sezoně.
Patří mu tak šestá příčka v nejnabitější ka-
tegorii hobby E2 a dvanácté místo v hobby
E3. V PČR endurosprint licence C skončil
pátý, když vynechal tři podniky. A u mla-
dých nesmím zapomenout na Přemka Plu-
chu (druhý v KTM ECC do 85ccm) a Vojtu
Škalouda (druhý v KTM ECC do 50 ccm). 
Zahanbit se nedali ani každoroční tahouni
týmu. V seriálu KTM ECC na celkové prven-
ství dosáhli Jarda Křapka (Licence B)

a Martin Horáček (hobby E2), stříbro při-
psal Tomáš Holec (hobby E3) a bronz Lukáš
Kučera (Licence A). A medaile se nám ne-
vyhnuly ani v republikových závodech.
V PČR enduro E3 si titul vyjel Míra Škaloud.
V disciplíně endurosprint skončil druhý,
když ho o celkové prvenství připravila ne-
účast v úvodním podniku. Pomyslná me-
daile se na krku houpe i Matěji Hanušovi,
má barvu bronzu a je z PČR endurosprint
E2. Velmi dobře do týmu zapadl novic Mar-
tin Lepka. Vybojoval druhé místo v KTM
ECC hobby E2 a čtvrté místo v PČR enduro-
sprint licence C. 
Jak jsem již naznačil, s hodnocením sezony
vládne spokojenost. A co příští rok? Rádi
bychom opět posunuli výkonnost našich
mladých závodníků, umožnili jim start
třeba i v Mistrovství ČR, popřípadě
Mistrovství Evropy. Dále podporovali
všechny jezdce v jejich činnosti a také
uspořádali další ročník Memoriálu Oldy
Nývlta, tedy závody ve Mříčné. 
Závěrem mi dovolte poděkovat všem čle-
nům klubu za obětavou práci nejen na zá-
vodních kolbištích, partnerům za podporu
a rodinám za pochopení a shovívavost. Sa-
mozřejmě jménem klubu přeji všem poho-
dové prožití vánočních svátků a správné
vykročení do roku 2020! 

Tomáš Macháček
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Je možné ještě
efektivněji třídit
odpad z domácností?
tato otázka se nabízí a vrací všem zástupcům vedení obcí a měst již po mnoho let.
Česká republika vykazuje pozitivní výsledky ve třídění odpadů a mnoho z členských
obcí našeho mikroregionu jilemnicko se díky svým výsledkům umísťuje v popředí
nejrůznějších soutěží orientovaných na tuto problematiku. 
V oblasti odpadového hospodářství však visí věčná otázka nad tím, který systém je
nejefektivnější – a to pro obec či občana. V laické i odborné diskusi je to co člověk to
názor, stále se však vyvíjejí a nabízejí nové systémy, které dokáží motivovat i v napří-
klad již zmiňovaném třídění odpadu své uživatele k lepším a lepším výsledkům,
někdy i násobně. 
z tohoto důvodu část členských obcí jilemnicka schválila společný záměr vyzkoušet
jednu z těchto novějších metod a zajistit tak svým občanům komfort odvozu třídě-
ného odpadu přímo z domácností. jedná se o metodu door-to-door, tedy tzv. ode
dveří ke dveřím. V rámci tohoto systému by ke každému domu měla být umístěna
nejen popelnice na komunální odpad, ale také žlutá či modrá popelnice na plast
a papír. cílem je pak nejen zvýšit množství separovaného materiálu, který bude hle-
dat nové využití, ale především snížit frekvenci svozu komunálního odpadu na čtr-
náctidenního interval. 
systém svozu tříděného odpadu již v rámci mikroregionu využívá několik obcí, avšak
jedná se o svoz pytlový a nikoli popelnicový. tento nový způsob svážení tříděného
odpadu plánují konkrétně obce studenec, horní branná, roztoky u jilemnice, Vítko-
vice a Mříčná. administrativní podporu jim poskytuje jilemnicko – svazek obcí. 
bohužel v minulé výzvě operačního programu Životní prostředí, do které byla žádost
předložena, nebyla dotace přidělena, neboť z důvodu velkého počtu zájemců ne-
zbyly pro náš záměr finanční prostředky. druhý pokus proběhne na podzim tohoto
roku. doufáme, že naše žádost bude tentokrát vyslyšena a budeme tak moci vyzkou-
šet na části našeho území, zda barevné popelnice u jednotlivých domácností plní
svůj význam v efektivnějším třídění a zvýšené ochraně životního prostředí. 

Ing. Radka Paulů
Jilemnicko – svazek obcí
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cO Se chyStá ?
sobota 1. února 2020
SpOrtOVní bál – kd ve Vítkovicích

sobota 23. března 2020
příJezd krakOnOŠe – Skiareál aldrov

sobota 9. března 2020
dětSkÝ karneVal – kd ve Vítkovicích
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