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Vážení spoluobèané,

svùj prostor v dnešním vydání našeho obèasníku budu 
vìnovat velice dùležitému tématu, které se týká 
bezprostøednì všech obèanù této obce. Mnozí mohou 
namítat, že se téma „škola v obci“ týká pouze rodin 
které mají dìti školního vìku. Omyl Vážení. Týká se to 
skuteènì všech nebo� obec z pozice zøizovatele školy je 
povinna zajistit její financování, které se skládá z 
prostøedkù státu a z rozpoètu zøizovatele, tedy obce a 
potažmo nás všech. 

Z pùvodních tøí, tehdy obecných škol, které se v roce 
1925 nacházely v Kocléøovì, Huntíøovì a Záboøí nám 
zùstala v souèasné dobì už jen jedna základní devítiletá 
škola v Kocléøovì. Vìtšina z Vás do této školy chodila, pak 
jejich dìti a teï vnouèata. Øíká se, a já na rozdíl od 
nìkterých jsem pøesvìdèen, že když z vesnice zmizí škola, 
zmizí s ní i kus života. Pro øadu místních by to znamenalo 
komplikaci v dojíždìní a dopravování jejich ratolestí do 
nìkteré ze základních škol ve mìstì, a to nemluvím o 
strachu z jistého nebezpeèí, které dojíždìní, s tím spojené 
èekání na spoj v nevytápìných a neútulných èekárnách, 
pøedstavuje. Bohužel se nacházíme v dobì kdy se hledá 
každá úspora a mnohdy na místech kde to není vhodné, a 
tam kde by se šetøit mìlo tam se rezervy nevidí. Samotný 
stát zrovna vesnickým školám moc nepøeje.

Dalším dùkazem toho je novì vydaný pokyn 
ministrynì školství k udìlování výjimek provozování 
podlimitních škol. V minulosti to znamenalo, že obec 
provozující podlimitní ZŠ musí platit nejenom provozní 
náklady školy, ale doplácet do mzdového fondu za každé 
chybìjící dítì, do plného stavu, cca 25 - 30 tisíc korun za 
rok. V našem pøípadì je plný stav školy (pøi 9 tøídách a 
poètu 17 žákù na tøídu) 153 žákù. Proto jsme pøistoupili 
ke slouèení tøíd na 1. stupni a mìli bychom mít v 7 tøídách 
119 žákù. V souèasné dobì jich je jen 94 a v pøíštím 
školním roce jich bude zøejmì 83 - 85 (ze školy vyjde více 
dìtí než jich bylo zapsáno do 1. tøídy). Do plného poètu 
bude tedy chybìt 35 žákù. Podle nového pokynu 
ministerstva by pro pøíští školní rok již nebyla výjimka 
vùbec vydána a naše škola by musela pøejít do režimu 
malotøídky pouze s 1. stupnìm (1.-5.tø.) a pozdìji by byla, 
dle mého soudu zavøena zcela (nezvýší-li se poèet žákù). 
Jsem pøesvìdèen, že jestli dopustíme uzavøení naší školy 
jen tìžko by se povedlo dalším generacím školu znovu 
otevøít.

V letošním roce poèítáme v rozpoètu s èástkou 560 
tis. (èástka na provozní náklady pro mateøskou školu, 
základní školu a školní jídelnu). K tomu je tøeba ještì 
pøipoèítat èástku na chybìjící žáky dle limitu poètu žákù ve 
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tøídì, což èiní v letošním roce 24.000 Kè na 1 žáka I. 
stupnì a 31.000 Kè na 1 žáka na II. stupni. (733.000 Kè 
celkem pro rok 2004). Samozøejmì že lze pøedpokládat, 
že tato èástka bude rok od roku narùstat, ale i pøesto si 
myslím, že zajištìní dosažitelného základního vzdìlání by 
mìlo být prioritou každé obce. Pøesto, že naše škola má 
moderní poèítaèovou uèebnu na druhém stupni, 
seznamovací poèítaèovou uèebnu pro první stupeò, 
neopo menute lné  výs ledky  ve  spor tovn ích ,  
pøírodovìdných ale i technických soutìžích, pøesto z 
rùzných dùvodù v naší škole dìtí ubývá. Úbytek dìtí má 
pøímou souvislost s financováním.

Státní pøíspìvek na základní vzdìlávání se skládá z  
urèeného normativu na žáka a jeho výše je násobek 
normativu a poètu žákù v konkrétní škole. Pøevádìn je 
pak na všechny zøizovatele škol zaøazených státem do tzv. 
sítì škol. V tomto pøípadì  vìtšinou zøizovatel hradí pouze 
vìtší opravy nebo investice.

Toto ovšem platí pouze v pøípadì, že školu navštìvuje 
urèený poèet žákù pøi prùmìru 17 žákù na jednu tøídu a 
škola je tzv. limitní.

To ovšem není pøípad naší Základní školy ve Vítìzné. 
Naše škola je svým prùmìrným poètem žákù na jednu 
tøídu již nìkolik let pod stanoveným limitem. (Pro 
dosažení lepšího prùmìru byly na prvním stupni slouèeny 
dvì tøídy). V pøípadì, že je škola podlimitní musí zøizovatel 
na každý školní rok žádat ministerstvo školství o udìlení 
výjimky, aby škola zùstala zaøazena v síti škol a byla 
spolufinancována státem. Sami jste to možná 
nezaregistrovali, ale již delší dobu sílí tlak ze strany 
ministerstva na optimalizaci poètu škol v ÈR, a pøijatá 
opatøení v podobì nových podmínek limitujících udìlení 
výjimky, zvýšení prùmìrù poètu žákù na tøídu smìøují k 
postupné likvidaci škol na obcích. Do vydání pokynu 
ministrynì školství ze dne 20.11.2003 se zøizovatelé škol 
pøijatými opatøeními vždy ubránili tomu aby museli školu 
uzavøít nebo výraznì omezit její provoz. A to i za cenu 
závazku, že školu dofinancují ze svých skromných 
obecních rozpoètù.
I naše obec v tomto úsilí nezùstává pozadu. Všichni si 
dobøe uvìdomujeme, že škola má svou tradici, své místo a 
do naší obce patøí. Snažíme se o její zachování v podobì 
plnì organizované základní školy.
Z tohoto dùvodu jsme na veøejném zasedání dne 
18.2.2004 pøijali usnesení kde žádáme o udìlení výjimky 
se závazkem dofinancování rozdílu mezi poskytnutým 
pøíspìvkem a skuteènou potøebou školy. Zároveò jsme 
odsouhlasili i poskytnutí pøíspìvku ve výši 5 tis. Kè 
rodinám, které umístí své dítì do naší základní školy. 
Absolvovali jsme nìkolik jednání s krajskými úøedníky i 
zástupci krajské samosprávy, po vydání zmínìného 
pokynu jsme zaslali protestní dopis pøímo ministryni 
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Z ÈINNOSTIZ ÈINNOSTI Z JEDNÁNÍZ JEDNÁNÍ

1. kontrola usnesení  z 18.12.2003
2. informace z èinnosti OÚ 
3. podrobná zpráva o provedených zmìnách závazných 

ukazatelù v rozpoètu 2003 
4. závìreèná zpráva o hospodaøení
5. výroèní zpráva o poskytování informací v roce 2003
6. zpráva o hospodaøení v obecních lesích
7. závazné dokumenty obecního úøadu a obce
8. projednání prodeje obecního majetku-pozemky,byty
9. peèovatelská služba-ceník-služby
10. podané žádosti k zastupitelstvu
11. dohoda o kolekt.èlenství ve Sdružení hasièù
12. sportcentrum
13. škola žádost o vyjímku,pøíspìvek
14. obecnì závazná vyhláška è.01/2004
15. mimosoudní vyrovnání Mavl
16. FRB na rok 2004 
17. II.etapa rekonstrukce vodovodu
18. Lesy ÈR
19. vodné 2004
20. zástavní právo
21. povìøení stavební komise
22. vyrovnání podílù na majetku
23. zprávy o práci komisí a výborù
24. rùzné
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Jedna z hlavních èinností OÚ v uplynulém období bylo 
zejména zajištìní sjízdnosti místních a úèelových 
komunikací. Dále jsme se vìnovali dokonèení 
inventarizace majetku a pøípravám na kontrolu 
hospodaøení za rok 2003, která probìhla dne 2.února. 
Od mìsíce ledna  z dùvodu splnìní zákona o vodovodech 
obecní úøad pøevedl provozování obecního vodovodu 
oprávnìnému provozovateli a to vodohospodáøské službì 
Trkan Vrchlabí. Dále se vìnoval novelizaci obecnì 
závazné vyhlášky o místních poplatcích a tvorbì vnitøních 
pøedpisù obecního úøadu.

Zastupitelé se sešli na tøech pracovních jednáních kde 
spoleènì øešili otázky naplnìnosti žákù naší základní 
školy, vytvoøení podmínek pro zvýšení její naplnìnosti. 
Byli  seznámeni s novì vzniklým obèanským sdružením 
Pegale, které má ve své hlavní náplni organizování 
volného èasu mládeže. Za pøítomnosti právníka jsme 
jednali s p.Venzarou o možnostech uvolnìní zástavy 
obecního majetku. Rovnìž jsme se zúèastnili jednání 
Spoleèenství Podkrkonoší, které probíhalo ve Vlèicích. 
Hlavním tématem byla možnost pìstování energetických 
plodin v regionu a jejich následné zpracování na palivo. 
Pøed koncem roku bylo žadatelùm o umístìní do DPS 
Dvùr Králové nabídnuto umístìní do obdobného zaøízení 
v Hajnici ale oba žadatelé tuto možnost nevyužili.

Dále jsme na základì získaných informací podali 
žádost o dotaci na rekonstrukci veøejného sportovištì, 
které v pøípadì úspìchu žádosti a vùle zastupitelù vznikne 
na pozemku obce za továrnou VLT pøed è.p. 69, 206 a 
207, v prostoru, kde jsou nyní zbytky pùvodního 
dìtského høištì. Vpøípadì úspìchu tohoto projektu bude 
nutné nejprve vymìnit potrubní vedení vodovodního øadu 
na dotèeném pozemku. Dle projektu by zde mìlo 
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Dvùr Králové nabídnuto umístìní do obdobného zaøízení 
v Hajnici ale oba žadatelé tuto možnost nevyužili.

Dále jsme na základì získaných informací podali 
žádost o dotaci na rekonstrukci veøejného sportovištì, 
které v pøípadì úspìchu žádosti a vùle zastupitelù vznikne 
na pozemku obce za továrnou VLT pøed è.p. 69, 206 a 
207, v prostoru, kde jsou nyní zbytky pùvodního 
dìtského høištì. Vpøípadì úspìchu tohoto projektu bude 
nutné nejprve vymìnit potrubní vedení vodovodního øadu 
na dotèeném pozemku. Dle projektu by zde mìlo 

vzniknout víceúèelové sportovištì s antukovou plochou, 
novými stožáry na sí�, vhodné pro míèové sporty a tenis. 

V zadní èásti by mìlo být  škvárové høištì na malou 
kopanou. Celý areál by byl ze dvou stran oplocen 
vysokým plotem.

Další zpracovávanou žádostí o dotaci je fin. podpora 
aktualizace územního plánu obce, kterou jsme se zabývali 
pøi posledním zasedání OZ.

Spoleènì se žádostí o dotaci na provoz peèovatelské 
služby v obci jsme požádali o dotaci ze státního rozpoètu a 
to na výmìnu primárního okruhu vytápìní budovy OÚ 
tepelnými èerpadly. Touto výmìnou bychom mìli ušetøit 
2/3 nákladù na vytápìní. Obdobné øešení se nabízí i pro 
snížení nákladù ve sportcentru.

V mìsíci bøeznu bychom se mìli rovnìž dozvìdìt 
výsledek podaných žádostí o dotaci POV, které jsme 
podávali na podzim loòského roku. Jedná se plánovanou 
výmìnu autobusových zastávek srubového typu v 
Huntíøovì u hasièské zbrojnice a u truhlárny, dále na 
køižovatce silnic na Kocbeøe, Trutnov a Dvùr Králové n/L 
a druhá na opravu opláštìní budovy mateøské školy a 
obecního úøadu v Kocléøovì. Podnikli jsme pøípravné 
kroky k provedení opravy støechy nad zastávkou a 
knihovnou v Komárovì, tak aby se letos mohla tato 
oprava provést. Pøedložením nabídky byl povìøen pan 
Drabík Martin z Kocléøova.
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* PEGALE 25 000 Kè pøíspìvek na èinnost v roce 2004
* JUNÁK svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Zvièina 
pronájem pozemku bývalý lom za symbolickou 1 Kè
* Sportcentrum - schválení realizace výmìny 
primárního zdroje vytápìní tìlocvièny, sauny s 
pøíslušenstvím ze souèasného plynového za nabízený 
systém tepelných èerpadel spoleènosti IVT.
* ŠKOLA - bylo navrhnuto a schváleno podání žádosti o 
udìlení výjimky z poètu žákù vèetnì pøijetí závazku obce k 
dofinancování rozdílu mezi poskytnutými fin. prostøedky 
Krajskému úøadu -odboru školství a výši pøedloženého 
normativu ZŠ.
* Byla schválen a obecnì závazná vyhláška è.01/2004
* FRB na rok 2004 - zastupitelstvo souhlasí s 
poskytováním fin. prostøedkù z FRB pro rok 2004 dle 
schválené obecnì závazné vyhlášky v celkové výši max. 
400 tis.Kè
Žádosti doruèené obecnímu úøadu ve Vítìzné do 
31.3.2004 budou posouzeny do 15.4.2004 výbìrovou 
komisí, kterou pro tento úèel a na tuto dobu jmenuje 
starosta obce.Výsledek bude zveøejnìn na úøední desce a 
úspìšní žadatelé budou vyzváni k sepsání smlouvy o 
pùjèce. Zápis o posuzování žádostí pøedloží pøedsedkynì 
komise na následném zasedání OZ. K tomuto úèelu byla 
jmenována na období od 19.2.-15.4. 2004 výbìrová 
komise ve složení: pøedsedkynì paní Marelová D, 1.èlen 
Ing. Baláková Z., 2.èlen paní Hlušièková M.
* Vodné 2004 na základì výsledkù výdajù a pøíjmù v 
kapitole pitná voda za rok 2003 byl spoèítán fin. náklad 

3 na 1 m pitné vody takto:
Provozní náklady v roce 2003
Mzdové náklady 97904 Kè
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Drobný hmotný majetek 19012 Kè
Opravy a udržování 285532 Kè
El. energie 53613 Kè
Služby ostatní 156945 Kè
Odvody státu 98922 Kè
Materiál 80642 Kè

3Prodané  m  vody 40756 Kè
Náklady celkem 792570 Kè

3Kè/1 m  pitné vody 19,44Kè
Zastupitelstvo schválilo cenu vodného na období od 
15.4.2004 do 14.4.2005 pro všechny odbìratele dle 

3 kalkulace ceny vodného na 19,50 Kè 1 m a zároveò 
rozhodlo dotovat cenu vodného pro obyvatele hlášené k 

3trvalému pobytu ve Vítìzné, èástkou 2,50 Kè/1 m
Tato dotace bude poskytnuta každé osobì pøihlášené 

k trvalému pobytu ve Vítìzné na dobu urèitou: na 1 rok. 
Podkladem pro poskytnutí dotace bude evidence 
obyvatelstva vedená u obecního úøadu ve Vítìzné vždy k 
1. lednu. kalendáøního roku. 

Vodné na rok 2004 pro trvale hlášené obyvatele 
3Vítìzné èiní 17,00 Kè/1 m

Pøevedení zástavního práva Venzara
Z dùvodu uvolnìní zástavy k bytovému domu è.p. 221, 
222 a stavební parcele pod tímto domem bylo schváleno 
pøevedení zástavního práva z tìchto nemovitostí na 
budovu základní školy v Kocléøovì. 

Vzájemné vyrovnání
Pøedkládám ke zvážení ústnì nabízené øešení vzájemného 
vyrovnání mezi obcí Vítìzná a ZOD Vítìzná. Správce 
konkurzní podstaty ing. Hlaváèek na základì dostupných 
materiálù tvrdí, že likvidovaný ZOD Vítìzná je podílníkem 
na investièní akci výstavba hydroglobù.
Správce navrhuje za pøevedení svého podílu na majetku 
hydroglobù Kocléøov na obec Vítìzná pøevedení majetku 
obce v hodnotì 400 tis.Kè. Toto zastupitelé zamítli.
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Pøevedení zástavního práva Venzara

Vzájemné vyrovnání

prodat:
2• poz. par. èíslo 1048 o výmìøe 285 m  v KÚ Huntíøov

2• poz.par.è.1724 o výmìøe 124 m  ostatní plocha 
komunikace v KU Kocléøov.(u Nývltù nad rybníèkem.)

• poz.par.è.747 o výmìøe 980m2 v KU Huntíøov
oddìlit a prodat:
• èást poz. par. 1057/1 v KÚ Huntíøov, zamìøení a 
oddìlení poz.par. Provede žadatel na svùj náklad.
koupit:
• Pozem.par.è.1505/5,  1505/4, 1505/20 200/3, 

2201/1, 182 o celkové výmìøe 34 557 m  vše v KÚ 
Kocléøov 
zahájit pøípravné práce
vèetnì žádosti o dotaci, související s II.etapou 
rekonstrukce veøejného vodovodu spoleènì s rozšíøením 
stávajícího vodovodu ze zdroje Hydroglobus do „Ptaèích 
domkù“. Pøípravné práce obsahují veškeré nutné èinnosti 
konèící pøípravou výbìrového øízení na zhotovitele.
Finanèní pøíspìvek rodinám žákù nastupujících 
do ZŠ Vítìzná
Za úèelem podpory a zlepšení sociální situace rodin se 
školními dìtmi bylo navrhnuto a poté schváleno vyplatit 
jednorázový fin. pøíspìvek ve výši 5 tisíc Kè na jedno novì 
zapsané dítì do naší ZŠ Vítìzná, bez ohledu na trvalé 
bydlištì rodiny. Pro vyplácení pøíspìvku bude obcí zøízen 
fond v obecním rozpoètu, z kterého bude pøíspìvek obec 
vyplácet po úspìšném absolvování 1.pololetí od zápisu 
žáka do ZŠ.
Pøíspìvek je vyplatitelný na každé novì zapsané dítì 
pouze jednou za celé období jeho školní docházky.
Peèovatelská služba 
• ruèní úklid snìhu z pøístupových cest na soukromém 
pozemku 50,-Kè /hodinu
• ruèní úklid snìhu z pøístupových cest na soukromém 
pozemku za použití drobné mechanizace 70 Kè/hodinu
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školství, vstoupili jsme do jednání se spoleèností Osnado a od 
pøíštího školního roku by mìl školní autobus svážet dìti do školy 
o cca 45 minut pozdìji než je tomu nyní. Dìti by nemuseli, 
zejména ti ze spodní èásti obce Komárov, Záboøí ale i 
Huntíøova, tak brzo vstávat, ale jak se zdá je to všechno málo. 

Jak jsem se dne 9.3. po zasedání krajské školské komise 
dozvìdìl krajský odbor školství naši žádost o udìlení výjimky 
nepodpoøí. Pro zajímavost dùvodem nedoporuèení udìlení 
výjimky je fakt, že ve vzdálenosti 15km je jiná základní škola, 
která je schopna naše žáky pøijmout. 

Jak se k tomu postaví ministerstvo se dá už dopøedu 
odhadovat. Vzhledem k tomu, že již mnoho možností, jak zvrátit 
tento nepøíznivý vývoj nezbývá, obracíme se na ty z Vás, kteøí 
sdílí náš názor a chtìjí pomoci v boji za zachování naší základní 
školy vyjádøete svou podporu vlastním dopisem zaslaným na 
místní obecní úøad, nebo se zúèastnìte podpisové akce, která 
bude trvat do 31.3.2004 a bude umístìna na tìch veøejných 
místech, kde nám to umožní. V pøípadì jejího úspìchu 
doruèíme tento výsledek na ministerstvo pøímo paní ministryni. 
Myslím, že pøišla doba, kdy máme poslední možnost bojovat za 
zachování naší ZŠ, a nebo se podvolit tlaku ministerských 
úøedníkù a poslušnì školu nechat umøít! Bojovat za Vás, a za 
zachování školy jsme pøipraveni, jenom nám k tomu dejte 
patøièný povel v podobì Vašeho vyjádøení.
Zveme všechny obèany ke spoleèné schùzce s pø
edstaviteli zastupitelstva obce a vedení ZŠ ve Vítìzné k výše 
uvedenému tématu, které se koná ve ètvrtek 25.3.2004 od 
17.00 hod v zasedací místnosti OÚ
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17.00 hod v zasedací místnosti OÚ
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Do 31.3.2004 bude Obecní úøad pøijímat podnìty a 
návrhy k zapracování do územního plánu  obce.Mùžete je 
doruèit pouze písemnì na adresu OÚ s oznaèením 
„Návrh zmìn ve schváleném územním plánu obce 
Vítìzná“. Posouzení a vyhodnocení z hlediska obce 
probìhne na dubnovém zasedání OZ v roce 2004. 
Výsledek bude pøedložen ke zpracování.
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Na povinnost nahlášení všech psù ve vlastnictví a 
opatøení tìchto psù evidenèní známkou. Formuláø i 
známku obdržíte na OÚ.
Toto se vztahuje na fyzické nebo právnické osoby, které 
jsou držitelem psa a které mají trvalý pobyt na území obce 
Vítìzná. Nahlásit se musí všichni psi starší 3. mìsícù.
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Základní rozdìlení dle délky tratiZákladní rozdìlení dle délky trati

Rozdìlení do kategorií dle poètu psùRozdìlení do kategorií dle poètu psù

NázevNázev

KategorieKategorie

Délka tratiDélka trati

Poèet psùPoèet psù

Sprint - krátké
Mid - støední
Long - dlouhé etapové

Sprint - krátké
Mid - støední
Long - dlouhé etapové

U
U1
C
C1
B
B1
A
A1

U
U1
C
C1
B
B1
A
A1

5 - 15 km
15 - 35 km
až 250 km

5 - 15 km
15 - 35 km
až 250 km

8 a více
)8 a více s PP *

3 - 4
3 -4 s PP
5 - 6
5 - 6 s PP
7 - 8
7 -8 s PP

8 a více
8 a více s PP *
3 - 4
3 -4 s PP
5 - 6
5 - 6 s PP
7 - 8
7 -8 s PP

)

)*  èistokrevný s Prùkazem pùvodu)*  èistokrevný s Prùkazem pùvodu

ZPRÁVY ZE ŠKOLYZPRÁVY ZE ŠKOLY
únor 2004únor 2004
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- žáci 3. tøídy odeslali své práce do soutìže "uklízíme s 
Elektroluxem" 

- 9 žákù z 8. a 9. tøídy poslalo své práce do literární 
soutìže "Tak to øíkám já", kterou vyhlásila Mìstská 
knihovna Slavoj ve Dvoøe Králové n. L. Jedná se o 
pøeklady libovolné básnì z Rukopisu královédvorského ze 
staroèeštiny do dnešního jazyka. 

- 12.2. okresního kola dìjepisné olympiády se zúèastnil 
Tomáš Pavelka z 8. tøídy. Olympiády se úèastnilo 43 žákù 
ze základních škol a gymnázií. Tomáš se umístil mezi 
dvaceti nejlepšími.

- do literární soutìže "Zlatá tužka", kterou poøádá 
DDM - Jednièka ve Dvoøe Králové, odeslali 4 práce žáci z 
9. tøídy.

- žáci 3. tøídy odeslali své práce do soutìže "uklízíme s 
Elektroluxem" 

- 9 žákù z 8. a 9. tøídy poslalo své práce do literární 
soutìže "Tak to øíkám já", kterou vyhlásila Mìstská 
knihovna Slavoj ve Dvoøe Králové n. L. Jedná se o 
pøeklady libovolné básnì z Rukopisu královédvorského ze 
staroèeštiny do dnešního jazyka. 

- 12.2. okresního kola dìjepisné olympiády se zúèastnil 
Tomáš Pavelka z 8. tøídy. Olympiády se úèastnilo 43 žákù 
ze základních škol a gymnázií. Tomáš se umístil mezi 
dvaceti nejlepšími.

- do literární soutìže "Zlatá tužka", kterou poøádá 
DDM - Jednièka ve Dvoøe Králové, odeslali 4 práce žáci z 
9. tøídy.

Na závodech v Èerveném Kostelci reprezentovalo náš klub a 
obec pìt musherù a obsadili tato místa:
Jan Èapek ………….3. místo, kat.A
Jirka Sochor………..1. místo, kat. A1
Petr Kult…………....3. místo, kat. B1
Jirka Balarin………..6. místo, kat. C
Zdenda Nenadál…..10. místo, kat. C1

Závodu se úèastnilo celkem 46 spøežení, celková délka 
tratì 12 km.

Další závod na suchu se konal v Bìlèi nad Orlicí, kde jsme 
mìli pìt týmù.
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tratì 12 km.

„Tak a máme po sezónì.“ Øekli jsme si v nedìli 22. února v 
restauraci v Horním Lánovì. Za okny pršelo a my èekali na 
vyhlášení posledního, nejtìžšího a nejprestižnìjšího závodu 
„Ledová jízda“. Sníh zanedlouho roztaje a pøišel èas k malé 
rekapitulaci téhle sezóny.

Po poèáteèních obavách z nedostatku snìhu, což zapøièinilo 
zrušení jednoho závodu, to pro náš klub byl celkem úspìšný rok. 
Zúèastnili jsme se dvou podzimních tzv. kárových a ètyøech 
zimních saòových závodù.

Pro lepší pochopení organizace tìchto závodù je potøeba 
uvést rozpis kategorií, pro které se tyto závody vypisují.

„Tak a máme po sezónì.“ Øekli jsme si v nedìli 22. února v 
restauraci v Horním Lánovì. Za okny pršelo a my èekali na 
vyhlášení posledního, nejtìžšího a nejprestižnìjšího závodu 
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Zúèastnili jsme se dvou podzimních tzv. kárových a ètyøech 
zimních saòových závodù.

Pro lepší pochopení organizace tìchto závodù je potøeba 
uvést rozpis kategorií, pro které se tyto závody vypisují.

„Ledová jízda“

Musher klub Zvièina
bílou stopou…………
Musher klub Zvièina
bílou stopou…………
“Jsme sami naprosto sami na téhle planetì, 
uprostøed všech forem života, které nás 
obklopují . Jedinou výjimkou je pes, jenž s 
námi uzavøel spojenectví.“

“Jsme sami naprosto sami na téhle planetì, 
uprostøed všech forem života, které nás 
obklopují . Jedinou výjimkou je pes, jenž s 
námi uzavøel spojenectví.“

Jan Èapek ………….3. místo, kat.U
Jirka Sochor………..1. místo, kat. A1
Pjirka Dìdek.…….…3. místo, kat. B
Zdenda Nenadál……5. místo, kat. C1
Jirka Balarin………..7. místo, kat. C
Závod jelo celkem 49 spøežení. Celková délka tratì 50,6 km. 

Tím skonèila podzimní èást a už jsme se tìšili na první sníh. 
Ten však letošní zimu pøišel dost pozdì a tak byl první longový 
závod 3.-6.1. v Caparticích pro nedostatek snìhu zrušen. 
Prvním snìhovým závodem se tak stalo Mistrovství republiky 
Mid v Janovièkách u Broumova, kde jsme mìli 4 zástupce.

Na trati dlouhé 67 km a pøi úèasti celkem 56 spøežení jsme 
obsadili tyto pozice:
Honza Èapek vkat. U…..…1. místo
s vynikajícím èasem 4:06:1 h !!!
Jirka Sochor v kat. B1……5. místo
Zdenda Navrátil v kat. C1..6. místo
Jirka Dìdek v kat. B……...6. místo

Jedním z nejtìžších závodù poøádaných u nás je tzv. 
Šediváèkùv long, který se konal 21.-25. ledna 2004 v 
Deštném v Orlických horách. Závod je vypsán jako otevøené 
Mistrovství ÈR long a v letošním roce také jako Mistrovství 
Evropy Mid èistokrevných psù. Oba naši zástupci dosáhli 
skvìlých úspìchù!!!
Honza „indian“ Èapek v kat. U …2. místo na Mistrovství 
republiky
Jirka Sochor               v kat. A1. 4. místo na Mistrovství 
Evropy
     Šediváèkùv long je od roku 2002 zaøazen do série tøí 
extremních závodù psích spøežení o titul IRON SLED DOG 
MAN. (druhé dva závody se jedou vÊAlpách) Tra� závodu o 
celkové délce 210 km a pøevýšení zhruba 420 m každoroènì 
zdolá zhruba 60 spøežení z nìkolika zemí Evropy.

Tradiènì posledním závodem sezóny je již zmiòovaná 
„Ledová jízda“ Memoriál dr.Václava Vojtìcha, prvního 
èeského polárníka. Jde o atypický závod ve kterém kromì 
mushera se spøežením jede také lyžaø na bìžkách. Divácky 
atraktivní je zejména hromadný start na letišti ve Vrchlabí a 
možnost vidìt projíždìjící závodníky ještì na dvou místech na 
trati ve Strážném a v Dolním Dvoøe. Závodníci si vše potøebné 
na tøi dny vezmou s sebou, dvì noci spí ve stanech poblíž 
Kolinské boudy, kde si mohou koupit pouze nápoje. Zakoupení 
jídla, nebo pøijetí jakékoliv jiné pomoci má za následek 
diskvalifikaci a odstoupení ze závodu.

Délka tratì se každoroènì mìní, ale vždy je delší než 150 
km. Pro svoji nároènost je minimální poèet psù pro závod 8, 
jakmile by však jeden pes nemohl pokraèovat, odstupuje celý 
tým ze závodu. To se právì letos stalo a tak musel Jirka Sochor 
letošní „Ledovou jízdu“ dojet mimo závod.

Barvy našeho klubu tak hájil jen Honza Èapek a nutno 
dodat, že dobøe. V letošním, podle jeho vlastních slov zatím 
nejtìžším, roèníku obsadil 6. místo, zatím nejlepší, jaké se mu 
podaøilo v tomto závodì dosáhnout.

Pro pøedstavu obtížnosti tohoto závodu ta „pomalá“ 
spøežení jedou nìkteré etapy závodu až 8 hodin, ty „rychlá“ 5 
hodin. Zkuste nìkdy 8 hodin bìhat po Krkonoších na bìžkách 
jak nejrychleji dokážete!

„Tak a máme po sezónì“ napsal jsem na zaèátku èlánku. 
Není to tak docela pravda, ještì stále padá sníh a pøed námi je 
ještì jeden závod ve sprintu. 13.-14. 3. v Knìžicích u Vrchlabí v 
9.00 hod. Takže nashledanou.
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Pro obèany, kteøí se dostanou do tíživé životní situace je od  
2. února otevøena v prostorách místní fary Obèanská porad-
na, kterou provozuje Farní Charita. Je otevøena pro veøej-
nost v PO 9 – 12 13 – 17, ÚT 9 – 12 13 – 17, PÁ 9 – 11. 
Poradna klientùm poskytuje informace v oblasti bydlení, 
dávek soc. zabezpeèení, pracovnì právních vztahù a 
nezamìstnanosti.
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Obèanské sdružení PEGALE-hrou za poznáním 
a zábavou DÌKUJE!!!

Chtìli bychom touto cestou podìkovat všem, kteøí nás v 
roce 2003 podpoøili a� už finanènì, materiálnì, nebo 
tøeba jen radou èi pomocí pøi zpestøení našich akcí. 
Pøíkladem mùžeme uvést Obecní úøad, který nám pøivezl 
døíví na táborák a cisternu s užitkovou vodou, naše 
dobrovolné hasièe, kteøí dìtem umožnili støíkat vodu z 
hasièské hadice a nebo pana Marcela Macháèka a klub 
motorkáøù, kteøí neúnavnì a s úsmìvem vozili dìti i 
pøesto, že jejich fronta nebrala konce. Dìkujeme také 
panu Jurèíkovi, který byl naším hlavním sponzorem nejen 
pøi vánoèní besídce, ale také pøi dalších akcích. Bez 
pomoci tìchto hodných lidí by naše akce byly jen tìžko 
uskuteènitelné, protože jsme je poøádaly pouze jako tøi 
soukromé osoby. Ještì jednou nejen za nás ale i za dìti 
Vám všem mnohokrát dìkujeme. 

Od ledna letošního roku jsme založily obèanské sdružení 
PEGALE-hrou za poznáním a zábavou èímž bychom 
chtìly navázat na èinnost z loòského roku. Naším hlavním 
cílem je organizování volného èasu dìtem, v duchu hesla 
“Kdo si hraje nezlobí a možná se i nìco nauèí”.

Zatím co v loòském roce jsme se zabývaly spíše 
sportovnì zábavnou èinností, letos jsme si daly za úkol 
organizovat i poznávací exkurze a besedy. Chtìly bychom 
zábavnou hravou formou dìti pøipravit na neèekané 
situace a rozšiøovat jim obzory pro budoucí život. Pár 
pøíkladù za všechny: V únoru jsme byli na exkurzi u 
hasièù ve Dvoøe Králové, bylo to moc pìkné a pouèné. 
Dìkujeme tímto panu Krepsovi a Špatenkovi za jejich 
výklad i trpìlivost pøi odpovìdích na nekoneènou øadu 
otázek. Další na øadì byla beseda se zdravotníkem, kde se 
dìti uèily ošetøovat drobná i vìtší zranìní. V dubnu se 
setkáme s pøíslušníky policie. Na tyto besedy budou 
navazovat již známá sportovní odpoledne. Dále  
podnikneme výlet na cvièák, kde uvidíme drezùru psù s 
následným povídáním o tom jak pejska správnì 
vychovávat, nebo co dìlat, když nás napadne zlý pes. Pak 
zajdeme do psího útulku a podíváme se co se dìje s 
odloženými pejsky. Pokud se nám to podaøí, navštívíme 
také dìtský domov, kde uvidíme, jak se žije bez táty a 
mámy. Toto je jen malý výbìr z toho, co chceme s dìtmi 
podniknout mimo již známého a zažitého programu. 
Pøed každou akcí budou vyvìšeny plakáty s podrobnostmi 
a telefonními èísly, pro pøípadné dotazy. Berte to jako 
pozvánku na všechny naše akce, které pro Vás 
pøipravujeme.

Abychom mohly uskuteènit všechny naše plány 
požádaly jsme o pøíspìvek Obecní úøad, Královéhradecký 
kraj, ale také sponzory z øad místních podnikatelù i 
obèanù:
jezdecké potøeby SZIKORA, JAN KREJÈIK, výkup a 
prodej starožitností J.ŠPÙR-J.PACALT, PABIŠKA 
PAVEL ml., stavební firma HASSE, PETR BAUDYŠ, 
KAREL a MICHAL KÜHNELOVI, Z. SEIDL ml., 
J.BABORÁK, p.BARTOÒ, drogerie-parfumerie 
VENZARA, V.NOVÁK. p. TLAPÁK, Podlahové systémy 
BRALEP J. Voborník.

A� ménì èi více, všichni tito oslovení nám pomohli 
finanènì. Pøíspìvek z kraje jsme zatím neobdržely. Velice 
nám pomohl také pan Belda, který nám vìnoval drobné 

Obèanské sdružení PEGALE-hrou za poznáním 
a zábavou DÌKUJE!!!

 
“Kdo si hraje nezlobí a možná se i nìco nauèí”.

Chtìli bychom touto cestou podìkovat všem, kteøí nás v 
roce 2003 podpoøili a� už finanènì, materiálnì, nebo 
tøeba jen radou èi pomocí pøi zpestøení našich akcí. 
Pøíkladem mùžeme uvést Obecní úøad, který nám pøivezl 
døíví na táborák a cisternu s užitkovou vodou, naše 
dobrovolné hasièe, kteøí dìtem umožnili støíkat vodu z 
hasièské hadice a nebo pana Marcela Macháèka a klub 
motorkáøù, kteøí neúnavnì a s úsmìvem vozili dìti i 
pøesto, že jejich fronta nebrala konce. Dìkujeme také 
panu Jurèíkovi, který byl naším hlavním sponzorem nejen 
pøi vánoèní besídce, ale také pøi dalších akcích. Bez 
pomoci tìchto hodných lidí by naše akce byly jen tìžko 
uskuteènitelné, protože jsme je poøádaly pouze jako tøi 
soukromé osoby. Ještì jednou nejen za nás ale i za dìti 
Vám všem mnohokrát dìkujeme. 

Od ledna letošního roku jsme založily obèanské sdružení 
-hrou za poznáním a zábavou èímž bychom 

chtìly navázat na èinnost z loòského roku. Naším hlavním 
cílem je organizování volného èasu dìtem, v duchu hesla

Zatím co v loòském roce jsme se zabývaly spíše 
sportovnì zábavnou èinností, letos jsme si daly za úkol 
organizovat i poznávací exkurze a besedy. Chtìly bychom 
zábavnou hravou formou dìti pøipravit na neèekané 
situace a rozšiøovat jim obzory pro budoucí život. Pár 
pøíkladù za všechny:  jsme byli na exkurzi u 
hasièù ve Dvoøe Králové, bylo to moc pìkné a pouèné. 
Dìkujeme tímto panu Krepsovi a Špatenkovi za jejich 
výklad i trpìlivost pøi odpovìdích na nekoneènou øadu 
otázek. Další na øadì byla beseda se zdravotníkem, kde se 
dìti uèily ošetøovat drobná i vìtší zranìní.  se 
setkáme s pøíslušníky policie. Na tyto besedy budou 
navazovat již známá sportovní odpoledne. Dále  
podnikneme výlet na cvièák, kde uvidíme drezùru psù s 
následným povídáním o tom jak pejska správnì 
vychovávat, nebo co dìlat, když nás napadne zlý pes. Pak 
zajdeme do psího útulku a podíváme se co se dìje s 
odloženými pejsky. Pokud se nám to podaøí, navštívíme 
také dìtský domov, kde uvidíme, jak se žije bez táty a 
mámy. Toto je jen malý výbìr z toho, co chceme s dìtmi 
podniknout mimo již známého a zažitého programu. 
Pøed každou akcí budou vyvìšeny plakáty s podrobnostmi 
a telefonními èísly, pro pøípadné dotazy. Berte to jako 
pozvánku na všechny naše akce, které pro Vás 
pøipravujeme.

Abychom mohly uskuteènit všechny naše plány 
požádaly jsme o pøíspìvek Obecní úøad, Královéhradecký 
kraj, ale také sponzory z øad místních podnikatelù i 
obèanù:
jezdecké potøeby SZIKORA, JAN KREJÈIK, výkup a 
prodej starožitností J.ŠPÙR-J.PACALT, PABIŠKA 
PAVEL ml., stavební firma HASSE, PETR BAUDYŠ, 
KAREL a MICHAL KÜHNELOVI, Z. SEIDL ml., 
J.BABORÁK, p.BARTOÒ, drogerie-parfumerie 
VENZARA, V.NOVÁK. p. TLAPÁK, Podlahové systémy 
BRALEP J. Voborník.

A� ménì èi více, všichni tito oslovení nám pomohli 
finanènì. Pøíspìvek z kraje jsme zatím neobdržely. Velice 
nám pomohl také pan Belda, který nám vìnoval drobné 

PEGALE

V únoru

V dubnu

PODÌKOVÁNÍPODÌKOVÁNÍ

Máme zaèátek roku 2004 a já mohu bilancovat vodní 
srážky, prùbìh teplot a nìkteré „NEJ“ roku 2003.

Nejprve vodní srážky. V Záboøí a blízkém okolí spadlo 
2628 litrù na 1 m , což pøedstavuje 628 mm vodního 

sloupce a to je necelých 85% dlouhodobého normálu. 
Nejbohatším mìsícem na srážky byl prosinec s 94,5 mm 
v.s. Z vìtší èásti ve formì snìhu. Nejchudším byl bøezen s 

212 litry na m  (12 mm v.s.). Suchý byl i èerven, kdy je 
právì zapotøebí každé kapky necelých 27% 
dlouhodobého prùmìru. Slabý byl i mìsíc listopad s 39%.

Rok jako celek byl teplotnì podprùmìrný i když se to 
vzhledem k teplým letním mìsícùm jeví jako 
nepravdìpodobné, skuteènost však hovoøí o nìèem 

ojiném. Roèní prùmìr mìl v Záboøí hodnotu 7,7 C (v roce 
o2002 to bylo 8 C), dlouhodobý komoøanský prùmìr èiní 

o9,5 C. Nejteplejším mìsícem byl srpen s 19 dny s 
oodpolední teplotou nad 25 C, z toho byl 3 krát tropický 

oden, t.j. více jak 30 C. Nejvíce jsme toužili po chládku 13. 
osrpna, kdy jsem namìøil 33,1 C samozøejmì ve stínu. Za 

letní období jsme si užili tepla ve 42 letních dnech. 
Nejstudenìjším mìsícem byl únor s prùmìrnou teplotou  

o-4,9 C. Dlouhodobý teplotní normál pro tento mìsíc èiní 
o+ 0,53 C. Nejchladnìjším byl Štìdrý den s prùmìrnou 

oteplotou -12,7 C. Nejmrazivìjší ráno bylo na Nový rok s 
oteplotou -18,3 C. Nejnižší hodnotu barometrického 

tlaku jsem namìøil 3. ledna a to 996 hPa. Nejvyšší tlak 
ukázal barometr 15. a 16. bøezna 1035 hPa.

Výborná viditelnost byla 23. února, kdy se nad Novým 
Záboøím otevøel krásný pohled na Krkonoše. Nejen že 
byla Èerná hora jako na dlani, ale dobøe byl vidìt i Kotel v 
západních Krkonoších.

Máme zaèátek roku 2004 a já mohu bilancovat vodní 
srážky, prùbìh teplot a nìkteré 

Nejprve vodní srážky. V Záboøí a blízkém okolí spadlo 
628 litrù na 1 m , což pøedstavuje 628 mm vodního 
sloupce a to je necelých 85% dlouhodobého normálu. 
Nejbohatším mìsícem na srážky byl prosinec s 94,5 mm 
v.s. Z vìtší èásti ve formì snìhu. Nejchudším byl bøezen s 
12 litry na m  (12 mm v.s.). Suchý byl i èerven, kdy je 
právì zapotøebí každé kapky necelých 27% 
dlouhodobého prùmìru. Slabý byl i mìsíc listopad s 39%.

Rok jako celek byl teplotnì podprùmìrný i když se to 
vzhledem k teplým letním mìsícùm jeví jako 
nepravdìpodobné, skuteènost však hovoøí o nìèem 
jiném. Roèní prùmìr mìl v Záboøí hodnotu 7,7 C (v roce 
2002 to bylo 8 C), dlouhodobý komoøanský prùmìr èiní 
9,5 C. Nejteplejším mìsícem byl srpen s 19 dny s 
odpolední teplotou nad 25 C, z toho byl 3 krát tropický 
den, t.j. více jak 30 C. Nejvíce jsme toužili po chládku 13. 
srpna, kdy jsem namìøil 33,1 C samozøejmì ve stínu. Za 
letní období jsme si užili tepla ve 42 letních dnech. 
Nejstudenìjším mìsícem byl únor s prùmìrnou teplotou  
-4,9 C. Dlouhodobý teplotní normál pro tento mìsíc èiní 
+ 0,53 C. Nejchladnìjším byl Štìdrý den s prùmìrnou 
teplotou -12,7 C. Nejmrazivìjší ráno bylo na Nový rok s 
teplotou -18,3 C. Nejnižší hodnotu barometrického 
tlaku jsem namìøil 3. ledna a to 996 hPa. Nejvyšší tlak 
ukázal barometr 15. a 16. bøezna 1035 hPa.

Výborná viditelnost byla 23. února, kdy se nad Novým 
Záboøím otevøel krásný pohled na Krkonoše. Nejen že 
byla Èerná hora jako na dlani, ale dobøe byl vidìt i Kotel v 
západních Krkonoších.

„NEJ“ roku 2003.
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Poèasí v Záboøí v roce 2003Poèasí v Záboøí v roce 2003

 Jaroslav Vávra Jaroslav Vávra

dáreèky pro dìti, paní Martina Baudyšová upekla krásné 
dorty, paní Hana Haková nám zase ušila roztomilá 
zvíøátka. Pan Žaba obstaral hudbu na dìtské diskotéce, 
pan Mièan nám bezplatnì pronajal sál a manželé 
Drápalíkovi se o nás pøi tìchto akcích pìknì starali.

Protože založení obèanského sdružení je hlavnì hodnì 
papírování což není naše silná parketa, požádaly jsme 
paní Blanku Seidlovou aby nám s tímto pomohla a dìlala 
za nás administrativní èinnost. Byla velmi ochotná a my jí 
stejnì tak i všem výše zmínìným moc dìkujeme.

Pokud se vám naše èinnost líbí a chtìli byste nás 
podpoøit sponzorským darem, není již pro nás problém, 
zásluhou paní Seidlové, vystavit vám doklad na váš 
pøíspìvek. Chcete li pøispìt menší èástkou máme na 
našich akcích vždy kasièku na dobrovolné vstupné. I za 
takto projevenou podporu jsme moc vdìèni. 
Za obèanské sdružení

PEtra Jiøièková, GAbriela Kuèerová, LEnka Èerná,

dáreèky pro dìti, paní Martina Baudyšová upekla krásné 
dorty, paní Hana Haková nám zase ušila roztomilá 
zvíøátka. Pan Žaba obstaral hudbu na dìtské diskotéce, 
pan Mièan nám bezplatnì pronajal sál a manželé 
Drápalíkovi se o nás pøi tìchto akcích pìknì starali.

Protože založení obèanského sdružení je hlavnì hodnì 
papírování což není naše silná parketa, požádaly jsme 
paní Blanku Seidlovou aby nám s tímto pomohla a dìlala 
za nás administrativní èinnost. Byla velmi ochotná a my jí 
stejnì tak i všem výše zmínìným .

Pokud se vám naše èinnost líbí a chtìli byste nás 
podpoøit sponzorským darem, není již pro nás problém, 
zásluhou paní Seidlové, vystavit vám doklad na váš 
pøíspìvek. Chcete li pøispìt menší èástkou máme na 
našich akcích vždy kasièku na dobrovolné vstupné. I za 
takto projevenou podporu jsme moc vdìèni. 
Za obèanské sdružení

tra Jiøièková, briela Kuèerová, nka Èerná,

moc dìkujeme

PE GA LE
Blanka SeidlováBlanka Seidlová

Sportovní, rekondièní a regeneraèníSportovní, rekondièní a regeneraèní

Objednání a bližší
informace na tel.:
Objednání a bližší
informace na tel.:

55



PODÌKOVÁNÍPODÌKOVÁNÍ

UPOZORÒUJEMEUPOZORÒUJEME

DROBNÉ ZPRÁVYDROBNÉ ZPRÁVY

            Únor 2004
                 80 let
Oldøich Mrkvièka, Kocléøov
                 75 let
Vìra Vacková, Kocléøov
                 65 let
Eva Najmanová, Bukovina
Juraj Šrámek, Kocléøov
Erna Šturmová, Huntíøov
Libuše Vyhlídková, Komárov

55 let
Marcela Koutníková, Huntíøov
Margita Kuèeráková, Kocléøov

50 let
Vìra Drápalíková, Kocléøov
Jaroslav Glet, Huntíøov
Jaroslav Haas, Kocléøov
Vladimír Novák, Huntíøov
Vladimír Stránský, Komárov

          Bøezen 2004
                 90 let
Oldøich Novák, Huntíøov
                 85 let
Ondøej Babka, Huntíøov

80 let
Emílie Funferová, Huntíøov
Dorothea Schmidtmaeyrová, Huntíøov

70 let
Josef Flejgr, Komárov

65 let
Antonie Faltejsková, Huntíøov
Eva Krejèíková, Kocléøov

50 let
Jiøí Krejèík, Huntíøov
Jiøí Pohoøelý, Huntíøov
Zdeòka Prokišová, Huntíøov

              Duben 2004
75 let

Vìroslava Benáková, Kocléøov
60 let

Stanislav Peterka, Huntíøov
Marie Øepková, Huntíøov

55 let
Karel Boudník, Kocléøov

50 let
Stanislav Svoboda, Kocléøov

            Únor 2004
80 let

Mrkvièka
75 let

Vacková
  65 let

Najmanová
Šrámek, 
Šturmová

Vyhlídková
55 let

 Koutníková  
Kuèeráková, 

50 let
Drápalíková

Glet
Haas
Novák
Stránský

          Bøezen 2004
90 let

Novák
85 let

Babka
80 let

 Funferová  

70 let
Flejgr

65 let
Faltejsková

Krejèíková
50 let

Krejèík
Pohoøelý

Prokišov

Duben 2004
75 let

Benáková
60 let

Peterka

                 
Oldøich , Kocléøov
                 
Vìra , Kocléøov
               
Eva , Bukovina
Juraj Kocléøov
Erna , Huntíøov
Libuše , Komárov

Marcela , Huntíøov
Margita Kocléøov

Vìra , Kocléøov
Jaroslav , Huntíøov
Jaroslav , Kocléøov
Vladimír , Huntíøov
Vladimír , Komárov

                 
Oldøich , Huntíøov
                 
Ondøej , Huntíøov

Emílie , Huntíøov

Josef , Komárov

Antonie , Huntíøov
Eva , Kocléøov

Jiøí , Huntíøov
Jiøí , Huntíøov
Zdeòka á, Huntíøov

              

Vìroslava , Kocléøov

Stanislav , 

Dorothea Schmidtmaeyrová, Huntíøov

Huntíøov
Marie , Huntíøov

Karel , Kocléøov

Stanislav , Kocléøov

Øepková
55 let

Boudník
50 let

Svoboda

Všem zmínìným ze srdce 
blahopøejeme a pøejeme jim 
hlavnì pevné zdraví a mnoho 
sil do dalších let.

Všem zmínìným ze srdce 
blahopøejeme a pøejeme jim 
hlavnì pevné zdraví a mnoho 
sil do dalších let.

SPOZ, OÚ VítìznáSPOZ, OÚ Vítìzná

NAŠI JUBILANTINAŠI JUBILANTI

Dovolte nám blahopøát v�em 
na�im spoluobèanùm, kteøí       

v mìsíci únoru, bøeznu a dubnu 
oslavili èi oslaví své �ivotní jubileum

Dovolte nám blahopøát v�em 
na�im spoluobèanùm, kteøí       

v mìsíci únoru, bøeznu a dubnu 
oslavili èi oslaví své �ivotní jubileum

Všechny kdo ještì nedoruèili na OÚ smlouvy na odbìr pitné vody, a� 
tak uèiní neprodlenì.
Všechny kdo ještì nedoruèili na OÚ smlouvy na odbìr pitné vody, a� 
tak uèiní neprodlenì.

Knihovna Huntíøov oznamuje, že má nový knižní soubor dovezený z 
Trutnova. Mohu také zapùjèit katalogy CK 2004 pìti cestovních 
kanceláøí. Jedná se o CK: Nomád, Adventura, Extrem Tour light, 
Herdegen  Eurocykl, Abis. 
Pìšky, na kole, na lodi…
Úterý: 16.30  18.00 hod.

Knihovna Huntíøov oznamuje, že má nový knižní soubor dovezený z 
Trutnova. Mohu také zapùjèit katalogy CK 2004 pìti cestovních 
kanceláøí. Jedná se o CK: Nomád, Adventura, Extrem Tour light, 
Herdegen  Eurocykl, Abis. 
Pìšky, na kole, na lodi…
Úterý: 16.30  18.00 hod. RehákováReháková

Chtìli bychom prostøednictvím zpravodaje podìkovat všem 
pracovníkùm firmy pana K. Kûhnela za vzornou údržbu pøíjezdové 
cesty k nám v zimním období. Cesta byla vždy vèas prohrnuta až ke 
vchodu vèetnì prostoru na otáèení aut. Ještì jednou dìkujeme.
                                                              Kuželovi, Huntíøov 
147

Rádi bychom podìkovali jmenovitì p. K. a M. Kûhnelovým a p. 
P.Baudyšovi za ochotu a rychlou pomoc pøi odstranìní havárie na 
naší pøípojce vodovodu a to  i pøes nepøízeò poèasí.

Chtìli bychom prostøednictvím zpravodaje podìkovat všem 
pracovníkùm firmy pana K. Kûhnela za vzornou údržbu pøíjezdové 
cesty k nám v zimním období. Cesta byla vždy vèas prohrnuta až ke 
vchodu vèetnì prostoru na otáèení aut. Ještì jednou dìkujeme.
                                                             

Rádi bychom podìkovali jmenovitì p. K. a M. Kûhnelovým a p. 
P.Baudyšovi za ochotu a rychlou pomoc pøi odstranìní havárie na 
naší pøípojce vodovodu a to  i pøes nepøízeò poèasí.

 Kuželovi, Huntíøov 
147

ALLIANZALLIANZ

Nechoïte do pojiš�ovny
pojiš�ovna pøijde za Vámi
Nechoïte do pojiš�ovny

pojiš�ovna pøijde za Vámi

499 623 131, 604 580 804499 623 131, 604 580 804
Jan PavlisJan Pavlis

Pojištìní majetku obèanù
s asistenèní službou

HOME Assistance

Pojištìní majetku obèanù
s asistenèní službou

HOME Assistance
pojištìní obèanù
investièní pojištìní
životní pojištìní
dùchodové pojištìní
dìtské pojištìní
pojištìní automobilù
povinné ruèení

pojištìní obèanù
investièní pojištìní
životní pojištìní
dùchodové pojištìní
dìtské pojištìní
pojištìní automobilù
povinné ruèení

levnìjší region
levnìjší region

DOVOZ A PRODEJ
AUTOMOBILÙ ZNAÈKY

DOVOZ A PRODEJ
AUTOMOBILÙ ZNAÈKY

POUŽITÉPOUŽITÉ

NOVÉNOVÉ

servisní knížka
první majitel
pøijatelné ceny
dobrý stav

servisní knížka
první majitel
pøijatelné ceny
dobrý stav

až 3 roky garance
výrazné slevy
až 3 roky garance
výrazné slevy

MOŽNOST LEASINGUMOŽNOST LEASINGU

Tel.: 499 395 555, 777 004 555
SEIDL Zdenìk, Huntíøov 5

Tel.: 499 395 555, 777 004 555
SEIDL Zdenìk, Huntíøov 5

Potøebujete se nìèeho zbavit, 
nebo naopak nìco sháníte? 
Pomùžeme vám. Otiskneme 
bezplatnì váš inzerát v obecních 
novinách. Mùžete jej zanechat na 
OÚ nebo v místì kde jste noviny 
zakoupili. Nezapomeòte uvést 
telefon nebo adresu.
Firemní inzerce je placená (viz náš 
inzerát!)

Potøebujete se nìèeho zbavit, 
nebo naopak nìco sháníte?

Otiskneme 
bezplatnì

Nezapomeòte uvést 
telefon nebo adresu.

 
Pomùžeme vám. 

 váš inzerát v obecních 
novinách. Mùžete jej zanechat na 
OÚ nebo v místì kde jste noviny 
zakoupili. 

Firemní inzerce je placená (viz náš 
inzerát!)

NABÍDKA OBÈANÙMNABÍDKA OBÈANÙM
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JARO JE TADYJARO JE TADY



DIVADELNÍ PØEDSTAVENÍDIVADELNÍ PØEDSTAVENÍ

DIVADLO KLAUNIKY BRNO
uvádí:

NEJHRANÌJŠÍ AUTORSKOU KOMEDII 
SOUÈASNOSTI

DON  QUIJOTE  DE  LA  ANCHA
Pøedstavení, které prodlužuje život

Didaktická klaunikyáda na motivy románu Miguela 
Cervantese Saavedry uchopená dle vzoru velkého 
èeského emigranta Jana Ámose Komenského

v hlavní roli svìtový chùdoherec

Lenoire Montain
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Úèinkují: Lenka Štìpánková, alt., Monika Levická, 
Anna Kubìjová Zdenìk Korèian, Zdenìk Zdenek 
Mazáè a další.

Režijní vedení: Boleslav Polívka
Dramatizace: Zdenìk Mazáè, Zdenìk Korèian
Scéna: Dušan Ždímal
Kostýmy: Alice Lašková
Hudba: Èásti „Bolera“ od Maurice Ravela a symfonie 
„Don Quijote“ Richarda Strausse
Pøeklad:
španìlština: Marcela Bayerová
francouzština:Catherine Sarazin, Monika Homolová 
angliètina: Petr Antonín
nìmèina: Astrid Winter, Jana Cenková 
ruština: Pavel Timèo, Kateøina Tlachová
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Režijní vedení: Boleslav Polívka

Svéráznému zpracování osudù Dona Quijota a 
vìrného služebníka Sancho Panzy nechybí humor, 
nadsázka, fantazie ani mystifikace. Po formální stránce 
zvolil režijní poradce pøedstavení, autor, mim, básník tìla i 
duše  Boleslav Polívka cestu didaktické klaunikyády.

S vìdomím toho, že spoleènost je poznamenána 
dekadencí a nedostatkem ideálù a opravdových vzorù, 
pøedstupují pøed diváky 2,38 m vysoký profesor španìl-
ského jazyka a literatury a 120ti kilogramová Ancha 
pracující jako vychovatelka na kominickém internátì ve 
Šlapanicích, v kostýmech Dona Quijota a Sancho Panzy. 
Se skupinou španìlštináøù se ujímají nelehkého úkolu: co 
nejlépe ztvárnit pøíbìh dùmyslného rytíøe Dona 
Quijota.

Osou pøedstavení je vzájemné prolínání nìkolika 
významových rovin. Øazením scén, poèínaje bojem s 
vìtrnými mlýny až do Quijotova zmoudøení je vytváøen 
pøíbìh Dona Quijota, kterým neustále prostupují osudy 
profesora a vychovatelky, odrážející jejich slabosti i 
velikost, pošetilost i odcizení.

Støetáváním tìchto dvou rovin vzniká øada 
humorných situací, jež jsou odrazovým mùstkem pro 
vytváøení nového vztahu mezi profesorem (hrajícím Dona 
Quijota), vychovatelkou Anchou (pøedstavující Sanchu) a 
dalšími postavami dìje (princezna Dulcinea, pasováèek, 
atd.). Jakoby celá inscenace vznikala momentálnì pøed 
zraky a za aktivní spolupráce divákù.
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Názornost, atraktivnost, spontánnost, lidový humor a 
pøedevším pøirozená hravost. Forma, která je v 
pøedstavení Don Quijote de la Ancha Divadla 
Klauniky užita, je vlastnì hra na hru v tom 
nejdivadelnìjším slova smyslu. Výsledkem toho je pocit 
radosti z odkrývání a sdílení vzájemného vztahu mezi 
hercem a divákem, radost ze spoleèné úèasti na tvorbì 
okamžiku, která je umocnìna prožitkem hybatelské síly 
ušlechtilého donkichotství.
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Od 1.1.2003 je pošta v Kocléøovì pouze podací a 
vydávací. Všichni obèané z Vítìzné mají dodávací poštu 
Dvùr Králové n. L. 1. Výjimku má jen pár podnikù, ty mají 
odnášku. Proto na své adrese prosím uvádìjte:
Pan(í) 
Jméno a pøíjmení
Vítìzná, Hájemstvi, Huntíøov, Kocléøov, 
Komárov nebo Záboøí,  èp….
544 01, Dvùr Králové n. L. 1

Informujte o této skuteènosti své odesílatele podniky, 
instituce apod.

Pøi pøestìhování máte možnost si na poštì zaøídit 
žádost o zmìnu místa dodání (dosílka). Za poplatek Vám 
bude pošta dodávat na novou adresu veškeré zásilky a to 
tak dlouho, jakou dobu si zaplatíte než si zaøídíte 
pøehlášení nové adresy u Vašich podnikù, bank apod. 
Toto platí i pøi pøestìhování z bytu do bytu ve stejné obci.

Vzhledem k blížící se výmìnì obèanských prùkazù by 
bylo vhodné uvést ve svém OP v kolonce jiný údaj napø. 
manželku(-a) nebo dìti. Umožní Vám to pøevzít pro své 
nejbližší vìtšinu poštovních zásilek i dùchodù - neplatí na 
poštì.

K pøevzetí zásilek na poštì slouží prùkaz zmocnìnce, 
na kterém mùžete zmocnit až 3 osoby k pøebírání 
doporuèených dopisù, balíkù, pošt. poukázek. Zhotovení 
stojí 25 Kè a platnost prùkazu je neomezená.

Vaše poštovní doruèovatelky Vám pomohou zaøídit 
tyto prùkazy a také zøízení postžirových úètù, spoøení, 
kontokorentu, postkont, stav.spoøení (liška), životního 
pojištìní, spotøebních úvìrù atd. Vše záleží na spoleèné 
dohodì a informacích.

Ve Vítìzné je ještì dost bytù a domù bez zvonkù, 
schránek nebo schránek bez oznaèení chybí jméno, èíslo 
popisné. Schránka musí být pøístupná z vnìjší strany. Ten 
kdo si nepøeje letáky, musí schránku viditelnì a trvale  
oznaèit nápisem, napø.: NEVHAZOVAT LETÁKY.

Chceme pracovat k Vaší spokojenosti, ale také 
musíme dodržovat pøedpisy a zasílací podmínky 
odesílatelù.

Dìkujeme za pochopení (a zavøené psy).
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TOTO PØEDSTAVENÍ
MÙŽETE ZHLÉDNOUT V

KINOSALE PIVNÍHO BARU HUNTÍØOV

V PÁTEK 19.3. OD 18.00 HODIN

CENA VSTUPENEK: 30 Kè
MLÁDEŽ OD 12 DO 18 LET

a DÙCHODCI: 15 Kè

TOTO PØEDSTAVENÍ
MÙŽETE ZHLÉDNOUT V

 KINOSALE PIVNÍHO BARU HUNTÍØOV

30 Kè

15 Kè

V PÁTEK 19.3. OD 18.00 HODIN

CENA VSTUPENEK: 

MLÁDEŽ  12  18 LET

a DÙCHODCI: 

OD DO

Dr. Jan SkutilDr. Jan Skutil
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Potøebujete se nìèeho zbavit, nebo 
naopak nìco sháníte? Otiskneme 
bezplatnì váš inzerát v obecních 
novinách. Mùžete jej zanechat na OÚ 
nebo v místì kde jste noviny zakoupili. 
Nezapomeòte uvést svùj telefon 
nebo adresu.
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novinách. Mùžete jej zanechat na OÚ 
nebo v místì kde jste noviny zakoupili. 

Není nic jednoduššího.Máte-li zájem podìlit 
se s ostatními o své nápady, poznatky èí 
zajímavosti, využijte prostoru v našich 
novinách. To platí i pro všechny sportovní a 
zájmové skupiny.
Rádi také otiskneme Vaše pøání (k naro-
zeninám, svátku, svatbì apod.), nebo tøeba i 
podìkování.
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SLUŽBY OBÈANÙM, INFORMACESLUŽBY OBÈANÙM, INFORMACE

Nabízíme starším a nemohoucím 
obèanùm snos popelnic na svozové 
m ís to .  Tu to  s l užbu  posky tu j í  
zamìstnanci OÚ. Týká se pouze míst, 
kam se technické služby nedostanou se 
svým vozidlem.
Tuto službu si mùžete objednat na OÚ, 
tel.: 499 395 263
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HejkalaHejkalaHejkala ?Hejkala ?CHCETE PSÁT DO CHCETE PSÁT DO 

KNIHOVNA HUNTÍØOVKNIHOVNA HUNTÍØOV

KNIHOVNA KOCLÉØOVKNIHOVNA KOCLÉØOV

KNIHOVNA KOMÁROVKNIHOVNA KOMÁROV

Knihovník:
Místo:
Výpujèní doba:
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Božena REHÁKOVÁ
doma
úterý 16.30 - 18.00
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Johana ROUSOVÁ
budova OÚ
pondìlí 15.00 - 17.00
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Emil POKORNÝ
Komárov, bus. zast.
støeda 14.00 - 16.30
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støeda 14.00 - 16.30
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Doufáme že Vám budou tyto služby ku prospìchu a rádi naší nabídky využijeteDoufáme že Vám budou tyto služby ku prospìchu a rádi naší nabídky využijete

SLUŽBA V DEN PRACOVNÍHO KLIDU A VOLNA - 50% PØÍPLATEKSLUŽBA V DEN PRACOVNÍHO KLIDU A VOLNA - 50% PØÍPLATEK

Zájemce o nìkterou z tìchto služeb se mùže pøihlásit na Obecním 
úøadì nebo na telefonu 499 395 263, kde si lze tuto službu 
Zájemce o nìkterou z tìchto služeb se mùže pøihlásit na Obecním 
úøadì nebo na telefonu , kde si lze tuto službu 499 395 263

ruèní úklid snìhu z pøístupových cest na soukr. poz.ruèní úklid snìhu z pøístupových cest na soukr. poz.

ruèní úklid snìhu za použití drobné mechanizaceruèní úklid snìhu za použití drobné mechanizace

50  Kè50  Kè

70  Kè70  Kè

Zveme všechny dùchodce k 
posezení v našem klubu v budovì 
Obecního úøadu a to každý 
sudý ètvrtek  od 14.30 hodin.

Zveme všechny dùchodce k 
posezení v našem klubu v 

 a to 
budovì 

Obecního úøadu každý 
sudý ètvrtek  od 14.30 hodin.

KLUB DÙCHODCÙKLUB DÙCHODCÙ
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