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      Vážení spoluobčané,

s blížícími se vánočními svátky a s tím krásným časem se opět v myšlenkách vracím
do období bez coVid-19 a vzpomínám na to, jaké byly Vánoce předtím. Vesnice
a města zdobila vánoční výzdoba, slavnostní osvětlení a vánoční stromy. tradiční
rozsvěcení stromů, většinou spojené s vystoupením dětí, zpíváním koled a setkáními
se známými a přáteli letos nahradily on-line pořady a vysílání. blížící se Vánoce, svátky
naděje a pokoje, svátky na které se děti těší celý rok a my dospělí je máme spojené
se setkáváním s našimi blízkými, příbuznými a přáteli. podle všeho to také s touhle
tradicí bude letos o něco složitější. 

V tomto krásném a těžkém čase se umíme těšit i z maličkostí a je nám dobře i z toho,
že většina lidí okolo nás, naše rodina, přátelé, bližší i vzdálenější známí, sousedé mají
k sobě o něco blíž než jindy. V upřímném úsměvu, ve vlídném slově nebo v lidském
dotyku je velké tajemství a bohatství. a v každém z nás to vyvolává pocit štěstí, po-
hody a sounáležitosti. když si nyní slíbíme, že nejen během přicházejících svátků, ale
i v novém roce nebudeme šetřit na milých gestech nebo pohlazeních, dáme svým
blízkým a přátelům ten nejkrásnější dárek. 

obracím se na vás se svým každoročním přáním a svým pohledem na události uply-
nulého roku a především na nouzový stav, ve kterém žijeme a všechna opatření,
v nichž musíme žít, pracovat a alespoň v omezeném rozsahu se starat o naše rodiny
a obce. i v této těžké době se nám kromě jiného podařilo vybudovat vodovodní řad
„Vurmovka“, s pomocí dotace od ministerstva životního prostředí a Libereckého kraje
a ještě mnoho dalších menších akcí ve prospěch naší obce. 

je toho na nás všechny prostě už dost. hodně lidí se bojí o práci, své podnikání a svou
obživu, další mají strach o sebe a své zdraví a životy blízkých. dochází nám dobrá ná-
lada a trpělivost. Není divu. Nikdo neví co bude dál. blížící se Vánoce budou jiné než
všechny, které jsme zatím prožili. Nezbývá, než to přijmout. Nezbývá než věřit tomu,
že příští rok bude lepší, než ten končící. ať už bude jakýkoliv, musíme si s ním poradit
stejně jako s tím letošním. 

dovolte mi proto, abych Vám i já popřál z celého srdce krásné a veselé prožití vánoč-
ních svátků v kruhu nejbližších. 

dětem hodně dárků a splněných přání. a do přicházejícího nového roku Vám přeji
hodně štěstí, pevné zdraví, hodně osobních i pracovních úspěchů. 

Šťastné a lásky plné vánoční svátky. 
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. 2020 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 2. 1. 2021 – ziMNí proVozNí doba
    pondělí–sobota              7–17
                        neděle              7–12
o sVÁtcích
     středa      23. 12.              7–16                             pondělí    28. 12.                7–17
     čtvrtek    24. 12.         ZAvŘeno                       úterý         29. 12.                7–17
     pátek       25. 12.         ZAvŘeno                       středa       30. 12.                7–17
     sobota    26. 12.         ZAvŘeno                       čtvrtek     31. 12.                7–15
     neděle    27. 12.              7–12                             pátek              1. 1.           ZAvŘeno

ProvoZní dobA PošTY PArTner o SváTCíCH
     středa      23. 12.             12–15                           pondělí    28. 12.                8–11
     čtvrtek    24. 12.         ZAvŘeno                       úterý         29. 12.                8–11
     pátek       25. 12.         ZAvŘeno                       středa       30. 12.               12–15
                                                                                             čtvrtek     31. 12.           ZAvŘeno
                                                                                             pátek              1. 1.           ZAvŘeno
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ProvoZní dobA obeCníHo úŘAdU o SváTCíCH
     středa      23. 12.         ZAvŘeno                       pondělí    28. 12.       9–12     13–15
     čtvrtek    24. 12.         ZAvŘeno                       úterý         29. 12.           ZAvŘeno
     pátek       25. 12.         ZAvŘeno                       středa       30. 12.       9–12     13–15
                                                                                             čtvrtek     31. 12.           ZAvŘeno
                                                                                             pátek              1. 1.           ZAvŘeno

SpOlečenSká rubrIka
výZnAmná žIvoTní jUbIleA
V měsíci říjnu oslavili svá životní jubilea pan josef Mejsnar, Miroslav hanč, jaroslav
toman a pan petr kvarda, v měsíci listopadu paní jarmila rychtrová a blanka pospí-
šilová a v měsíci prosinci pan Milan krčmář, alfréd rychtr a pan Miloš pazderník. Všem
jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a optimismu. 

nAroZení
V měsíci červenci se narodil Matěj Gorbatyj. Vítáme nového občánka a přejeme mu
a jeho rodičům hodně zdraví, radosti a spokojenosti. 

VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ                                                                                                                 3 I 2020

5

VÍTKOVICKÝ-ZPRAVODAJ-Č3-1220.qxp_Sestava 1  17.12.20  12:07  Stránka 5



3 I 2020                                                                                                                 VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ

6

SOuTĚŽ zlaTá pOpelnIce 2019
popatnácté soutěžili obyvatelé obcí Libereckého kraje v třídění odpadů v rámci sou-
těže zlatá popelnice.  Nejlépe si v roce 2019 vedli v albrechticích v jizerských horách,
v jablonci nad jizerou a v rokytnici nad jizerou. záštitu nad soutěží převzal jiří Löffel-
mann, krajský radní pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova. 
soutěž zlatá popelnice je určená obcím v Libereckém kraji, které soutěží v množství
vytříděného odpadu. její vyhlašovatelé, Liberecký kraj a autorizovaná obalová spo-
lečnost Eko-koM, a. s., chtějí jejím prostřednictvím motivovat obce ke zvýšení množ-
ství vytříděných odpadů z domácností. 
V roce 2019 vytřídil v průměru každý obyvatel Liberec-
kého kraje 24 kilogramu papíru, 11,2 kilogramu plastů,
13,7 kilogramu skla, 23,6 kilogramu kovů a půl kilogramu
nápojových kartonů. to je tedy celkem 73 kilogramu vy-
tříděného odpadu, což je o téměř 8 kilogramů více než
činí průměr České republiky. 
do soutěže jsou zařazeny a hodnoceny všechny obce
v kraji, které mají uzavřenou smlouvu o zajištění zpět-
ného odběru a využití odpadů z obalů se společností
Eko-koM, a. s. – aktuálně je to 214 obcí. každý ročník za-
číná prvním dnem kalendářního roku a trvá po celých 12
měsíců. Finanční odměnu od společnosti Eko-koM zí-
skají první tři v každé kategorii. 

VÝSledkY SOuTĚŽe zlaTá pOpelnIce 2019
Obce dO 500 ObYVaTel
           1. místo              obec albrechtice v jizerských horách                      30 000 kč
           2. místo              obec bedřichov                                                               20 000 kč
          3. místo               obec vítkovice                                                                 10 000 kč
Obce Od 501 dO 2000 ObYVaTel
           1. místo              Město jablonec nad jizerou                                        30 000 kč
           2. místo              obec Malá skála                                                              20 000 kč
           3. místo              obec kořenov                                                                  10 000 kč
mĚSTa nad 2000 ObYVaTel
           1. místo              Město rokytnice nad jizerou                                      30 000 kč
           2. místo              Město jilemnice                                                               20 000 kč
           3. místo              Město Lomnice nad popelkou                                    10 000 kč
děkujeme všem, kteří třídíte. 

Obec Vítkovice
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zastupitelstvo obce Vítkovice – 7. 10. 2020
usnesení: 
44/20  zo schvaluje rozpočtové opatření

č. 4, viz příloha. Navýšení příjmů
o 620  000 kč a výdajů o 2  958
500 kč. 

             rozpočet po změnách :
             příjmy:                14 274 356,86 kč
             Výdaje:               14 368 849,99 kč
             Financování:            94 493,13 kč
             rozpočet je schodkový. 
             rozdíl mezi příjmy a výdaji, vzniklý

zafinancováním stavby vodovodu
Vurmovka bude pokryt rezervou
na bankovních účtech. příjem do-
tace ze sFŽp na stavbu vodovodu
se očekává až v roce 2021. 

45/20  zo neschvaluje záměr prodeje
pozemku p. č. 2986/27 o výměře
524 m2 v k. ú. Vítkovice v krkono-
ších manželům Nechanickým. 

46/20  zo neschvaluje záměr prodeje části
pozemku p. č. 882/3 v k. ú. Vítkovice
v krkonoších p. petru brožovi. 

47/20  zo neschvaluje záměr prodeje
pozemku p. č. 934/6 o výměře 148
m2 v k. ú. Vítkovice v krkonoších
manželům kolačným. s majitelem
pozemku bude sepsána dohoda
za účelem přístupu k pozemku. 

48/20  zo schvaluje záměr prodeje části
pozemku p. č. 270/2 o výměře 8
m2 v k. ú. Vítkovice v krkonoších
základní organizaci os koVo Mi-
krotechna praha

49/20  zo neschvaluje záměr prodeje
části pozemku p. č. 691/9 v k. ú.
Vítkovice v krkonoších panu to-
máši Černouškovi

50/20  zo neschvaluje záměr prodeje

pozemků p. č. 368 o výměře 680
m2 a p. č. 2934 o výměře 94 m2 vše
v k. ú. Vítkovice v krkonoších panu
doc. ing. jiřímu olivovi, phd. 

51/20  zo schvaluje záměr bezúplatné
směny pozemků dle geometric-
kého plánu č. 1202-75/2019 mezi
obcí Vítkovice – pozemek p. č.
2964/8 o výměře 37 m2 a firmou
jWt, s. r. o. – pozemky p. č. 805/2
o výměře 20 m2 a p. č. 2964/2 „a“
o výměře 35 m2 vše v k. ú. Vítko-
vice v krkonoších. 

52/20  zo schvaluje bezúplatný převod
pozemků pod nově vybudovaným
chodníkem podél silnice ii/286 z Li-
bereckého kraje na obec Vítkovice.
předmětem převodu jsou po-
zemky, oddělené z p. p. č. 3082/2
v k. ú. Vítkovice v krkonoších v geo-
metrickém plánu č. 1174-107/2018
ze dne 5. 11. 2018

53/20  zo schvaluje žádost manželů pe-
trových o možnost parkování
vedle hasičské zbrojnice v zimní
sezóně 2020/2021, za stejných
podmínek jako v loňské zimní se-
zóně, a to od 1. 12. 2020 do 31. 3.
2021 za částku 5 000 kč. 

54/20  zo neschvaluje slevu celosezonní
karty ve skiareálu aldrov pro tr-
vale 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. 2020 do 30.
11. 2020. Na jednu osobu může
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být uplatněna pouze 1 slevová
karta a je nepřenosná. 

55/20  zo bere na vědomí informace
o poplatku za odpady na rok
2021, cena zůstává stejná. 

56/20  zo projednalo materiál „pravidla
spolufinancování nově budova-
ných veřejných částí vodovodních
a kanalizačních přípojek“ a sou-
hlasí s navrženými postupy

včetně stanovení příspěvků (darů)
za pořízení veřejných částí vodo-
vodních a kanalizačních přípojek
podle předloženého návrhu. 

57/20  zo schvaluje nabídku ing. hany
Uhlířové na zajištění tdi na akci
„Vítkovice, Vurmovka – rozšíření
vodovodu“, pro investora obec
Vítkovice, za celkovou cenu
100 000 kč bez dph,viz. příloha
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zastupitelstvo obce Vítkovice – 18. 11. 2020
usnesení: 
58/20  zo schvaluje rozpočtové opatření

č. 5, viz příloha. Navýšení výdajů
o 1 500 000 kč. 

             Financování 1500 000 kč
             rozpočet po změnách :
             příjmy:                14 274 356,86 kč
             Výdaje:               14 868 849,99 kč
             Financování:     -1 594 493,13 kč
             rozpočet je schodkový. schodek

bude pokryt z fin. prostředků na
účtech. 

59/20  zo schvaluje plán inventur na rok
2020, viz. příloha

60/20  zo bere na vědomí zápis z dílčího
přezkoumání hospodaření obce
Vítkovice za rok 2020, viz příloha. 

61/20  zo schvaluje jízdní řád ve skiare-
álu aldrov na zimní sezónu
2020/2021, viz příloha. 

62/20  zo schvaluje záměr pronájmu
„hospůdky v Údolíčku“ na rok
2021 p. Marii Štěpánkové. 

63/20  zo schvaluje záměr pronájmu
části pozemku p. p. č. 2986/27
o výměře 200 m2 v k. ú. Vítkovice
manželům Nechanickým, za úče-
lem skladování palivového dříví. 

64/20  zo schvaluje záměr prodeje po-
zemků 2936/62 o výměře 41 m2,
pozemku p. č. 2936/61, část e) a g)
o výměře 59 m2, pozemku p. č.
365 část d) a f ) o výměře 78 m2

a pozemku p. č. 2915, část c), j)
a h) o výměře 70 m2 dle Gp č.
1200-119/2019, vše v k. ú. Vítko-
vice v krkonoších paní kateřině
Štěpové, zákonné zástupkyni Víta
a Čeňka Štěpových. 

65/20  zo schvaluje prodej části po-
zemku p. č. 270/2 o výměře 8 m2

v k. ú. Vítkovice v krkonoších dle
geometrického plánu č. 1220-
178/2019 základní organizaci os
koVo Mikrotechna, praha za cenu
2 000 kč + dph. záměr prodeje
byl vyvěšen na úřední desce od 8.
10. 2020 do 24. 10. 2020. Veškeré
náklady s prodejem a převodem
bude hradit kupující. 

66/20  zo schvaluje směnu pozemků
mezi obcí Vítkovice – pozemková
parcela č. 2964/8 o výměře 37 m2,
která je dle geometrického plánu
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č. 1202-75/2019 oddělenou částí
parcely p. č. 2964/2 a firmou jWt,
s. r. o., která je výlučným vlastní-
kem poz. p. č. 2964/2 „a“ o výměře
35 m2, která je oddělenou částí
parcely p. č. 799/1 a poz. p. č.
805/2 o výměře 20 m2, která je od-
dělenou částí parcely p. č. 805, dle
geometrického plánu č. 1202-
75/2019 vše v k. ú. Vítkovice v kr-
konoších. záměr směny byl
vyvěšen na úřední desce od 8. 10.
2020 do 24. 10. 2020. Veškeré ná-
klady se směnou a převodem
bude hradit firma jWt, s. r. o. 

67/20  zo schvaluje smlouvu o smlouvě

budoucí darovací č. j. oL/3510/
2020 mezi Libereckým krajem
a obcí Vítkovice, viz. příloha. 

68/20  zo schvaluje podání žádosti
v rámci Výzvy MMr 117d8210
podpora obnovy a rozvoje ven-
kova, dt 117d8210c podpora ob-
novy staveb a zařízení dopravní
infrastruktury na projekt „Most
u zajíců“ a profinancování akce
„oprava mostu u zajíců na místní
komunikaci přes řeku jizerku“ ve
výši 80% z rozpočtu obce a dofi-
nancování podílu spoluúčasti pří-
jemce dotace ve výši 20 %
z rozpočtu obce. 

InFO ze SkIareálu
zimní sezóna 2020/2021 je před námi. skiareál pro vás otevřeme hned jak to bude
možné z pohledu vývoje pandemické situace a aktuálních sněhových podmínek. 
Vzhledem k situaci s opatřeními coVid-19 budeme preferovat nákup jízdenek v po-
hodlí a bezpečí domova on-line na e-shopu. 
chtěli bychom, aby sezóna probíhala bez omezení, ale s ohledem na aktuální vývoj
kolem epidemie coVid-19 proto děláme a připravujeme maximum pro vaše pohodlí
a bezpečnost. cílem všech opatření, která budeme v letošní sezóně v areálu aldrov spo-
lečně dodržovat, je minimalizace nákazy a šíření koronaviru. sledujte tedy naše webové
stránky nebo Facebook, kde budeme aktuálně informovat o požadovaných opatřeních. 

kArTA HoSTA & bonUS kArTA
karta hosta je slevový produkt, který přináší hostům ubytovaným ve Vítkovicích mož-
nost čerpat 15 % slevu na jízdné ve skiareálu aldrov. součástí karty je i tzv. bonus
karta hosta kde ve volném čase nebo při nepříznivém počasí můžete využít výra-
zných slev u našich partnerů. 
kartu hosta obdržíte zdarma u svého ubytovatele. chcete lyžovat levněji? Žádejte
od svého ubytovatele kartu hosta. zároveň máte jistotu, že ubytovatel za vás řádně
odvedl rekreační poplatky pro obec Vítkovice. bonus karta vám poskytuje slevu 25 %
na vstupné do bazénu a sauny ve sportovním centru v jilemnici. 
ceníky jízdného jsou platné v případě normálního provozu skiareálu. V návaznosti
na vyhlášená opatření a omezení v důsledku pandemie coVid-19 může dojít k jejich
úpravě. aktuální informace sledujte na našich stránkách. 
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\                               SKIAREÁL              Hlavní sezóna | Peak season   Vedlejší sezóna | Off-peak season          KARTA
                                      ALDROV             21. 12. 2021–12. 3. 2021              do|to 20. 12. 20, od|after 13. 3. 21 HOSTA

                    Aldrov Resort Dospělí | Adult Děti | Child Dospělí | Adult  Děti | Child
   PREZIDENTSKÝ EXPRES           12–65 let | years 6–11 let | years 12–65 let | years                      6–11 let | years                    SLEVA

  Jednotlivá | Single ticket:

  1 jízda | 1 ride                                            45 Kč                    35 Kč                     45 Kč                      35 Kč

  Hodinová | Hourly ticket:

  2 hodiny | hours                                      300 Kč                  240 Kč                   250 Kč                    210 Kč

  4 hodiny | hours                                      420 Kč                  350 Kč                   360 Kč                    300 Kč

  Časová | Passes:
  Ranní | Morning (800–1000)                    250 Kč                  200 Kč                   220 Kč                    180 Kč
  Večerní | Evening (1800–2100)                280 Kč                  280 Kč                               
  Denní | one day                                        500 Kč                  400 Kč                   420 Kč                    350 Kč
  2 dny | days                                             950 Kč                  740 Kč                  800 Kč                    640 Kč 
  3 ze 6 dní | 3 out of 6 days                  1400 Kč                1100 Kč                 1200 Kč                    970 Kč              15 %
  4 ze 6 dní | 4 out of 6 days                  1800 Kč                1400 Kč                 1570 Kč                  1250 Kč              15 %
  5 ze 7 dní | 5 out of 7 days                  2100 Kč                1650 Kč                 1850 Kč                  1470 Kč              15 %
  6 dnů | days                                           2400 Kč                1850 Kč                 2100 Kč                  1650 Kč              15 %
  10 dní (+ večerní) ze sezóny                 3500 Kč                2800 Kč
  20 dní (+ večerní) ze sezóny                 6600 Kč                4400 Kč
Sezonní + Foto | Season + Photo              6000 Kč                4000 Kč                               
  SKI ŠKOLA – instruktoři + foto             4000 Kč

  Bodové jízdné | Point ticket:                             

  100 bodů | points *                                 400 Kč                  330 Kč                   400 Kč                    330 Kč
  200 bodů | points *                                 680 Kč                  500 Kč                   680 Kč                    500 Kč
  * 1 jízda Aldrov = 10 bodů  | * One ride in Aldrov costs 10 points    

  Rodinné (1 den) | Family pass (one day) adults & children:

  2 dospělí + 1 dítě | 2+1                        1220 Kč                1040 Kč                 1220 Kč                  1040 Kč
  2 dospělí + 2 děti | 2+2                       1520 Kč                1290 Kč                 1520 Kč                  1290 Kč
  2 dospělí + 3 děti | 2+3                       1870 Kč                1590 Kč                 1870 Kč                  1590 Kč
  Slevy | Discounts:

  Děti do 6 let ZDARMA | Children up to 6 years – FREE
  Senioři od 65 let – jízdné jako děti od 6 do 11 let 
   Seniors over 65 years of age pay the same as children aged 6–11

  Jízdné pro školy | School prices:                    

  Organizované �školní skupiny nad 10 �žáků si
  mohou zakoupit denní a vícedenní jízdenky vždy 
  v ceně� dospělého jízdného se SLEVOU: – Podmínkou slevy je razítko �školy – sleva 35 % 
  Instruktor (podmínkou je 10 žáků) – sleva 50 %, 

Všechny jízdenky 
ve formě bezdotykové chip karty

(1 ks – záloha 50 Kč)
All chip cards are subject 

to a 50 CZK deposit

Provozní doba 8–16 | Operation: 8 a. m.–4 p. m.| St, Pá, So – večerní 18–21 hod.

     13:48  Stránka 9
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                                  SKIAREÁL            Hlavní sezóna | Peak season                   Vedlejší sezóna | Off-peak season
                                           ALDROV        21. 12. 2020–12. 3. 2021 do|to 20. 12. 20, od|after 13. 3. 21
                                Aldrov Resort              Dospělí | Adult                Děti | Child             Dospělí | Adult        Děti | Child
       Vlek JIZERKA Ski Lift                    12–65 let | years                      6–11 let | years                    12–65 let | years                    6–11 let | years

   Jednotlivá | Single ticket:

  1 jízda | 1 ride                                                      25 Kč                         25 Kč                        25 Kč                       25 Kč

  Hodinová | Hourly ticket:

  2 hodiny | hours                                                200 Kč                       170 Kč                      190 Kč                     160 Kč

  4 hodiny | hours                                                320 Kč                       250 Kč                      300 Kč                     240 Kč

  Časová | Passes:

  1 den | one day                                                  400 Kč                       300 Kč                      350 Kč                     270 Kč

  2 dny| 2 days                                             740 Kč                    540 Kč                      640 Kč                     480 Kč

  Sezónní + foto| Season + photo                 5000 Kč

  SKI ŠKOLA – instruktoři + foto                       4000 Kč

  Bodové jízdné                                                                
  100 bodů * | points *                                        400 Kč                       330 Kč                      400 Kč                     330 Kč
  200 bodů * | points *                                        680 Kč                       500 Kč                      680 Kč                     500 Kč

  * 1 jízda Jizerka = 7 bodů | * One ride in Jizerka costs 7 points    

  Slevy | Discounts

  Děti do 6 let ZDARMA | Children up to 6 years – FREE
  Senioři od 65 let – jízdné jako děti od 6 do 11 let 
   Seniors over 65 years of age pay the same as children aged 6–11

  Jízdné pro školy | School prices:

  Organizované �školní skupiny nad 10 žáků si mohou zakoupit denní
  a vícedenní jízdenky vž�dy v ceně� dospě�lého jízdného se SLEVOU:
  Podmínkou slevy je razítko �školy – sleva 35 % v období HS i VS
  Instruktor (podmínkou je 10 žáků) – sleva 50 % v období HS i VS
   Organised school groups with more than 10 pupils may purchase tickets for one or more days at
the adult price with the following discounts: (School stamp required) – Discount: 35 %; Instructor
(no fewer than 10 pupils): – Discount: 50 %

Všechny jízdenky 
ve formě 

bezdotykové 
chip karty

(1 ks – záloha 50 Kč)
All chip cards 
are subject 

to a 50 CZK deposit

        

INFO: www.freestylearea.eu

Provozní doba 9–16 I Operation: 9 a. m.–4 p. m.
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Vážení přátelé, rodiče, děti a občané,
v letošním školním roce jsme přivítali v naší krkonošské základní škole nové prvňáčky
– Leu rejchrtovou, agátu Gissy, isabellu hollmannovou, ondřeje honse, Vanesu jin-
dřiškovou, Lauru Matušovou, Natálii klenzovou a do třetího ročníku přistoupil Fran-
tišek klenz. Všem dětem jsme popřáli mnoho úspěchů, nové kamarády, těšili jsme
se na kroužky a programy, které jsme pro děti připravili. Než jsme se ovšem stačili
rozkoukat, prvňáčci ochutnat atmosféru školy, tak se stalo to, čeho jsme se obávali
nejvíce. opět nás atakoval coVid 19. Veškeré aktivity byly 14. 10. 2020 ukončeny,
včetně výuky a opět jsme nastoupili na distanční vzdělávání. chtěla bych především
poděkovat rodičům, prarodičům, všem kdo se s dětmi učí, stará se o ně. Vím, že je to
obtížná, náročná a vyčerpávající situace, kterou nám „někdo nachystal. My to musíme
zvládnout a ustát. když se děti z 1. a 2. třídy 18. 11. z distanční výuky vrátily do školy,
zjistila jsem, že pracovaly doma výborně a veškeré učivo zvládly na výbornou. byla
jsem mile překvapena a za to patří velký dík Vám všem. U malých dětí, především
v 1. a 2. třídě je to opravdu nejdůležitější. V pondělí 30. 11. se uvolňují coVid pod-
mínky, do školy může nastoupit celý první stupeň, ale s politováním jsem musela ro-
dičům oznámit, že děti z krkonošské zŠ musí ještě zůstat na distančním vzdělávání
doma, protože všichni učitelé a zaměstnanci krkonošské základní školy jsou coVid
19 pozitivní nebo v karanténě. tak Vás prosím – Vydržte ještě!
Všem občanům, rodičům a žákům přejeme klidné, radostné Vánoce bez nemoci. do
nového roku 2021 si popřejme hlavně zdraví, trochu toho štěstí a klidu. držte nám
palce, ať můžeme klidně a v pohodě učit. 
za školu a zaměstnance Zuzana Hartmanová

sezona 2020 byla hodně zvláštní. samo-
zřejmě to jde na vrub pandemii korona-
viru. Na jaře se ve velkém rušily všechny
závody, následně vznikl nový kalendář.
ten obsahoval v disciplíně enduro samé

sprinty (zkrácené soutěže sestávající
prakticky pouze z rychlostních testů). ale
buďme rádi alespoň za to. snad jediným
pozitivem pro českého fanouška bylo, že
se v Čr (na rozdíl od jiných států) závo-
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dilo. to pravidelně přivádělo na start
špičkové jezdce z Německa a jednou do-
konce i francouzského „továrníka“. 

pro autoklub krakonoš jilemnice se
přesto jedná o vydařenou sezonu. jak
z pohledu výsledků, tak vzhledem
k faktu, že se podařilo uspořádat vlastní
závody. 

začněme výsledky. po letech se klubu
podařilo pravidelně obsazovat závody
mezinárodního mistrovství Čr (MMČr).
Ve třídě E2 nastupoval Vojta harcuba, ve
třídě E3 Eda (na obrázku) Vyšanský
a v pětaosmdesátkách přemek plucha
(všichni velmi nadějní junioři). 
seriál endura se nakonec zredukoval na
pět podniků, závodilo se v Uhlířských ja-
novicích, drmoulu, jiníně, Úterý a ve
Mšeně. zejména na prvním podniku v ja-
novicích kluci prokázali výbornou fyzic-
kou připravenost a odhodlání. podmínky
byly extrémně náročné, hromada jezdců
závod nedokončila… Nikoli však naši!
Všichni dojeli do cíle a Eda se dokonce
blýskl čtvrtou příčkou absolutně mezi ju-
niory. Vojta doplácel na silně obsazenou
kategorii E2 a v konečném účtování mu

také chybí výsledky ze Mšena (první den
si poranil rameno a druhý den nemohl
nastoupit). i tak mu však patří lichotivé
desáté místo. Eda si vedl ještě lépe. i když
na jednotlivých závodech nikdy nevys-
toupil na stupně vítězů (připsal si čtyři
čtvrtá místa), tak v celkovém pořadí se
mu to povedlo. Na krku se mu houpe
bronzová medaile. aNo, Eda VYŠaNský
jE tŘEtí NEjLEpŠí V rEpUbLicE! 

druhou medaili, rovněž bronzovou, vy-
bojoval nejmladší ze sestavy endura –
přemek plucha. ten závodil ve třídě do 85
ccm, která je plná nadějných a dravých
mladíků. o to je tento úspěch cennější.
i v této sezoně jezdci ak krakonoš závo-
dili v přeboru Čr. zde se opět zaskvěl Mi-
roslav Škaloud, který se stal přeborníkem
ve třídě E3. Výborně si vedl také Michal
hanuš, který je celkově pátý ve třídě E2
(kdyby nevynechal poslední podnik,
mohl reálně bojovat o medaili). Ve stejné
třídě se představil v úvodu sezony také
roman Vydra. absolvoval pouze první
dva podniky a ani jednou nenašel pře-
možitele – 4× zvítězil! V celkovém pořadí
mu pak patří sedmá pozice. 
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třetí výkonnostní kategorii v enduru pak
jezdci ak krakonoš doslova ovládli. tak-
zvané Licence c celkově vyhrál Martin
Lepka, druhý skončil radim kava, čtvrtý
Milan Macháček a šestý Michal kava. 

jak bylo již zmíněno, ak krakonoš doká-
zal uspořádat závody. Vzhledem k pan-
demii byl celý ročník seriálu ktM Ecc
zrušen. takže Memoriál oldy Nývlta byl
tentokrát samostatným závodem.
a proto došlo ke změně formátu závodu.
V sobotu startovala tříčlenná družstva
vstříc čtyřhodinovému maratonu. trojic
se sešlo celých 73! V neděli se pak jely
dvojice a závod jim byl nakonec zkrácen
na dvě a půl hodiny. Na start to přilákalo
47 dvojiček. hlavním smyslem změny sy-
stému závodů bylo přilákat na start i ab-

solutní hobby jezdce, kteří si na klasické
dvouhodinové cross coutry jednotlivců
netroufají. a to se podařilo. 

budeme doufat, že sezona 2021 bude již
opět normální a že se tedy bude závodit
bez omezení. Eda s Vojtou by měli nadále
závodit v MMČr a snad odjedou i jeden
nebo dva závody Mistrovství Evropy (v
roce 2020 byl kvůli pandemii celý ročník
zrušen). přemek se přesune z pětaosm-
desátky do třídy E1 (pravděpodobně do
přeboru Čr). a ostatní uvidíme…

V klubu si samozřejmě váží jak odvede-
ných výkonů všech jezdců, tak také práce
a podpory všech členů. a touto formou
děkují všem, kdo přiložili ruku k dílu. 

Tomáš Macháček

14
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na horních mísečkách hořela
JIlemnIcká bOuda
turisty a lyžaři oblíbenou jilemnickou boudu v úterý 24. 11. 2020 zachvátil požár.
hořet začalo v půdních prostorách rozlehlého horského penzionu. při požáru se
nikdo nezranil, vyšetřovatelé zjišťují příčinu a výši škody. 
požár vypukl kolem půl páté ráno. Na místě zasahovalo několik jednotek profesionál-
ních hasičů z Libereckého a královéhradeckého kraje a dobrovolné hasičské jednotky
z Vítkovic, poniklé, rokytnice nad jizerou, studence a jilemnice. 
z okna v podkroví se valil hustý dým. podle hasičů, ale v budově nikdo nebyl, jilem-
nická bouda je kvůli vládním opatřením zavřená. hasiči vytvořili dvě průzkumné sku-
piny, které v dýchací technice vstoupily do domu a pomocí termokamery hledaly
ohnisko zakouření. to se jim vzhledem k velmi silnému zakouření podařilo nalézt až
po delším úsilí v jednom z pokojů v druhém patře. další skupina hasičů se snažila
dostat do podkrovního prostoru, který byl tou dobou rovněž silně zakouřen. zásah
byl velmi náročný kvůli materiálu střechy, na které se nacházela takzvaná falcovaná
plechová krytina. střechu a její konstrukci museli hasiči následně ve třech polích ro-
zebrat a uhasit veškerá ohniska požáru. 
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požár se podařilo uhasit ve čtvrt na dvanáct. Škody ani příčinu události zatím vyše-
třovatelé nesdělili. 
jilemnická bouda stojí v blízkosti vleků na horních Mísečkách. jde o nejstarší tamní
turistickou boudu, před 2. světovou válkou šlo o největší ubytovací zařízení v západ-
ních krkonoších. bouda už jednou vyhořela v roce 1940. 

Zdroj: i. dnes
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haSIčI radí ObčanŮm
evakuace
Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné přemístění osob, zví-
řat a majetku z objektu nebo oblasti ohrožené mimořádnou událostí do bezpečí.  
Nejčastějším typem je evakuace řízená a dále samovolná, kdy se evakuovaní občané
o náhradní ubytování postarají vlastními silami a prostředky (např. u příbuzných nebo
známých). V případě řízené, dlouhodobější evakuace jde o přemístění do evakuačních
středisek, která jsou předem vytipována. to znamená do prostor pro nouzové ubyto-
vání a stravování, pro menší evakuovaná zvířata a uskladnění věcí. V Libereckém kraji
se jedná zejména o prostory základních škol nebo internátních zařízení. 

kdO a kdY mŮŽe nařídIT eVakuacI?
Evakuaci je oprávněn nařídit velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel
pro svůj objekt, starosta obce v rámci území své obce, starosta obce s rozšířenou pů-
sobností (orp) pro svůj správní obvod orp a hejtman kraje pro část území svého
kraje. s evakuací se dnes nejčastěji můžeme setkat například při požárech výškových
budov, nákupních center a kulturních zařízení, při nahlášení uložení výbušného sy-
stému, nebo při povodních a úniku nebezpečných látek, případně pokud se v bytech
nebo objektech naleznou zbraně, výbušniny a střelivo. 
pokud hrozí bezprostřední nebezpečí, dozvíme se o evakuaci například od velitele
zásahu, zaměstnavatele nebo správce objektu, z místního rozhlasu, z radiovozů po-
licie nebo hasičů. pokud nebezpečí z prodlení nehrozí, dozvíme se potřebné infor-
mace také z médií, zvláště České televize a Českého rozhlasu. 

muSíme upOSlechnOuT VÝzVY k eVakuacI?
Výzvy velitele zásahu k opuštění prostoru nebo objektu při mimořádné události jsou
občané povinni uposlechnout podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) zákona č.
239/2000 sb., o integrovaném záchranném systému. Neuposlechnutí výzvy znamená
nejenom ztěžování práce záchranných složek, ale může vést i k ohrožení zdraví a ži-
votů evakuovaných osob a záchranářů provádějících zásah. V případě, že osoba eva-
kuaci odmítne, je povinna prokázat svoji totožnost a následně je zahájeno správní
řízení o přestupku. Fyzické osobě může být za odmítnutí evakuace uložena pokuta
až do výše 100 000 kč. 

cO dĚlaT a na cO nezapOmenOuT přI VlaSTní eVakuacI?
V případě vyhlášení evakuace je důležité vědět, co udělat před odchodem z domác-
nosti, kanceláře či jiného objektu. 

3 I 2020                                                                                                                 VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ
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Při krátkodobém opuštění objektu (na několik hodin):
      • Vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, zhasněte světla, vypněte vodu. 
      • Uhaste otevřený oheň. 
      • Vypněte topení (plynový kotel). 
      • Vezměte s sebou zabezpečené domácí mazlíčky. 
      • Malým dětem dejte do kapsy cedulku se jménem a kontaktem na rodiče. 
      • Uzamkněte objekt a přesvědčte se, že i ostatní v budově o evakuaci vědí. 
      • pomozte malým dětem, osobám starším, invalidním či jinak hendikepovaným. 

Při dlouhodobém opuštění objektu (kromě výše jmenovaných):
      • připravte si evakuační zavazadlo. 
      • pro zabezpečené domácí mazlíčky, které berete s sebou, nezapomeňte krmivo

a vodu. 
      • zabezpečte hospodářské zvířectvo dostatkem krmiva a vody. 
      • Vypněte hlavní uzávěr vody a plynu. 
      • označte obydlí zprávou o počtu evakuovaných osob a místě Vaší evakuace, která

slouží orgánům krizového řízení. Vhodné je také připojit číslo Vašeho mobilního
telefonu. 

eVakuační zaVazadlO
Evakuační zavazadlo je kufr, taška nebo batoh s věcmi, které jsou nezbytné pro pře-
chodné opuštění domova na více než jeden den. každá osoba by měla mít pouze
jedno zavazadlo (dospělí do 25 kg, děti do 10 kg) označené jménem, případně tele-
fonním kontaktem. obecně platí, že by evakuační zavazadlo mělo obsahovat věci,
které jsou třeba při třídenním pobytu v přírodě. 

ObSah eVakuačníhO zaVazadla:
      • trvanlivé potraviny, balená voda, hrnek, miska, příbor, zavírací nůž
      • peníze, cennosti, dokumenty, smlouvy, přenosné disky s důležitými daty
      • běžné hygienické potřeby a léky nebo zdravotní pomůcky k dennímu užívání
      • oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní prádlo a obuv
      • spací pytel, deka, případně karimatka
      • mobilní telefon s nabíječkou, rádio s náhradními bateriemi, svítilna, šití
      • předměty pro vyplnění volného času – knihy, menší společenské hry a hračky

pro děti 

Další rady pro občany naleznete pod tímto odkazem https://www.hzscr.cz/sluzby-
a-rady-pro-verejnost-rady-obyvatelstvu.aspx 

por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
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haSIčI radí ObčanŮm
mimořádné události
spojené se zimním obdobím
Nástup zimního období přináší kromě radosti milovníkům zimy a vyznavačům zim-
ních sportů také řadu starostí a nepříjemných událostí spojených s poklesem teplot,
vytápěním objektů či vznikem námraz a přívaly sněhu. Výjezdy hasičů v tomto ob-
dobí souvisejí převážně s požáry spojenými s provozem kotlů centrálního vytápění
a dopravními nehodami. 

pOŽárY a OTraVY OxIdem uhelnaTÝm
zastavme se nejdříve u problematiky topné sezóny a připomeňme si v této souvi-
slosti alespoň několik základních informací. základní lhůta pro čištění spalinové cesty
na pevná paliva s celoročním provozem (např. běžný rodinný dům), kde je výkon
kotle do 50kW, je 3x ročně. U spotřebiče na kapalná paliva 2x ročně a 1x za rok je po-
třeba provést údržbu spotřebiče na plynná paliva. Vyhláška Ministerstva vnitra číslo
34/2016 sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty je benevolentní v tom, že
umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění spalinové cesty na pevná
paliva provést svépomocí. Minimálně jednou do roka však musí komín prohlédnout
kominík. 
je-li před znovuuvedením zařízení do provozu po klimaticky teplém období zaned-
bána pravidelná údržba, hrozí jeho uživateli kromě nebezpečí požáru i možnost
otravy oxidem uhelnatým. ta může nastat jak v případě špatně průchodného komí-
nového tělesa, tak i poruchou samotného tepelného zdroje. Vzhledem k tomu, že
záludnost úniku oxidu uhelnatého spočívá v tom, že není vidět ani cítit, doporuču-
jeme při užívaní těchto zařízení instalaci detektorů oxidu uhelnatého. 

dOpraVní nehOdY
také pro snížení možnosti vzniku dopravních nehod v zimním období  je důležité
dodržovat určitá pravidla. rozhodně bychom před jízdou neměli zapomínat na řádné
očištění vozidla od sněhu a námrazy. Malé průzory v čelním skle nejsou pro bezpečný
výhled z vozu zdaleka dostačující. dejme za jízdy pozor také na padající sníh a led
ze střechy vozidel, díky kterému může dojít k dopravní nehodě. 
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Nezapomeňme na novelu zákona č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komu-
nikacích, zákon č. 133/2011 sb., v souvislosti s povinností používat v období od 1.
listopadu do 31. března zimní pneumatiky, pokud to stav vozovky vyžaduje. a také
na to, že pro jízdu na sněhu bychom je měli hustit o cca 20 kpa více, než v létě. s tvor-
bou náledí je třeba nejčastěji počítat na mostech, v lesních úsecích a ve vyjetých po-
délných stopách. odstup mezi vozidly je důležité udržovat větší než na suché
vozovce. Minimálně tolik metrů, kolik činí polovina naší rychlosti v km. Mějme také
na paměti, že vytápění vozu a vytvářené teplo přispívá k větší únavě a ospalosti,
proto je nutný pravidelný přísun čerstvého vzduchu. 
zároveň bychom měli pamatovat na to, že v zimním období můžeme uvíznout na
silnicích v kolonách i několik hodin. proto je vhodné při jízdách na delší vzdálenost
mít plnou palivovou nádrž, ve vozidle deku, případně teplé nápoje. při jízdě do hor-
ských oblastí nezapomeňme na zimní řetězy, lopatu a trochu písku vhodného k pod-
sypání kol vozu uvízlého na zledovatělé vozovce. 

OdSTraňOVání ledu a SnĚhu ze STřech budOV
za bezpečný stav a údržbu střech zodpovídají výhradně majitelé objektů, kteří jsou
povinni průběžně odstraňovat sníh a led ze střech, aby nebyla střešní konstrukce
nadměrně zatížena a nedošlo k ohrožení kolemjdoucích lidí nebo majetku. je tedy
na vlastnících nemovitostí údržbu provést vlastními silami nebo si včas zajistit spe-
cializovanou firmu, která sníh ze střech odklidí. pokud to nejde, je třeba rizikový pro-
stor alespoň viditelně označit nebo ohradit. 
obecně lze říci, že profesionální hasiči sníh, rampouchy nebo ledové převisy ze střech
neodklízejí. jsou určeni k záchranné činnosti a zasahují pouze tehdy, když jsou bez-
prostředně ohroženy životy, zdraví a majetek občanů. Mohou pomoci v místech s vět-
ším pohybem osob, zejména u budov s veřejným zájmem, jako jsou například školy,
školky, zdravotnická zařízení, úřady, domovy pro seniory. U obecních budov mohou
být na pomoc povoláni se svojí technikou dobrovolní hasiči, jejichž zřizovatelem je
příslušná obec. 

por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti

HZS Libereckého kraje
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