Slovo starosty obce
Vážení občané obce, milí
čtenáři,
Po půl roce se vám opět
připomínáme prostřednictvím dnes
již pololetníku „Nový Hejkal“.
Své články a příspěvky mají
možnost předkládat do podatelny
OÚ všichni, kteří mají potřebu
sdělit něco nám spoluobčanům,
nebo se máte možnost skrze tyto
články dozvědět něco o dění v
obci.
Zima je za námi a jak jsme ji
prožili a co vše napáchala, jsem se
pokusil s trochou nadsázky popsat
v jednom z následujících článků.
Co ale po zimě vždy zůstane, jsou
výtluky a výmoly v cestách, a to
jak v obecních, tak spravovaných
SÚS DKnL. V naší obci se jedná
již o evergreen a je nasnadě,
že většina občanů je se stavem
vozovek značně nespokojená. Sám
jsem již za uplynulé skoro dva
roky absolvoval nesčetně jednání
s vámi občany, osadním výborem
i skupinou lidí v konkrétních
částech obce s poškozenou
komunikací. Vždy jsem se snažil,
pokud to bylo možné, alespoň o
zajištění dílčích oprav, ale ne vždy
to bylo přijato s uspokojením.
V nemalé míře jsem se i k nevoli
občanů odvolával na plánovanou
výstavbu kanalizace v obci.
Jaká je situace nyní? Po mnohých
urgencích SÚS, která má také
omezené kapacity a vysprávka
komunikací je nutná v celé
spádové oblasti DKnL, můžeme
říci, že 80% hlavních tahů v obci
je „vyspraveno“ a nyní urgujeme

dokončení nedodělaných úseků.
Co se týče obecních prašných
cest, provádí se od května lokální
opravy.
V čem ale nastane v letošním
roce a roce následujícím zásadní
změna je to, že jsme nechali
zpracovat návrh oprav a údržby
obecních živičných komunikací
a
přes
poměrně
značný
finanční náklad jsme s panem
místostarostou nalezli finanční
řešení a 09.05.2012 seznámili
zastupitelstvo obce s plánovanou
opravou všech těchto komunikací
v horizontu dvou let s tím, že první
opravy začnou již o letošních
prázdninách.
Z
předchozích
informací
lze plynule navázat i na další
téma, které je nutno občanům
obce připomenout, jedná se o
výstavbu kanalizace a ČOV
v naší obci. Přestože je většina
o stavu v současných dnech
postupně informována, a to
buď prostřednictvím OU, nebo
projektové kanceláře PIK Vítek,
která obchází všechny občany,
kteří budou dle projektové
dokumentace připojovány na
hlavní kanalizační řád obce, uvedl
bych zde pár odpovědí na často se
opakující otázky.
Oficiální zahájení stavby „
výstavba ČOV Kocléřov, ČOV
Huntířov a splaškové kanalizace
v obci“ proběhlo 14.05.2012,
následovalo postupné předávání
staveniště a zahájení stavebních
prací je naplánováno na první polovinu června 2012. Práce budou

zahájeny v části obce – Komárov,
následně od srpna se práce rozběhnou i v Kocléřově. Postupně
budou práce probíhat i v dalších
částech obce, o čemž budou občané průběžně informováni, a to
buď osobně, nebo budou vždy
podrobnosti vyvěšeny na ÚD a internetových stránkách obce. Práce
by měly být dokončeny do dvou
let od zahájení.
Veškeré stavební práce, až po
hranice vašich soukromých pozemků jsou nákladovou částí obce
a jednotlivé přípojky k domům
jsou nákladovou částí vlastníka
nemovitosti. Na veřejných slyšeních jsem občany informoval o
výkladu stavebního zákona a nutnosti z něj vyplývající: každá kanalizační přípojka podléhá režimu
stavebního povolení, ke kterému
je potřeba zpracovat i projektovou
dokumentaci – byť by se jednalo o
dva metry „roury v zemi“! Z tohoto důvodu, kdy by se jednalo o cca
500 žadatelů o projekt, stavební
povolení a následně 500 kolaudací
(kdo již takou mašinérií prošel asi
se okamžitě zděsil) jsem předložil
návrh zastupitelům obce o zajištění těchto jak administrativních
kroků, tak i finančních poplatků
s tím spojených zahrnout do nákladů obce – byť neuznatelných
z pohledu poskytovatele dotace.
Shrnu-li to, občané budou osvobozeni od administrativní mašinérie
po úřadech ve DKnL, od zajištění
a uhrazení projektu své přípojky a
dalších poplatků s tím spojených.
(Pokračování na str. 2)
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Slovo starosty obce
(Pokračování ze str. 1)

Jediným nákladem vlastníka
nemovitosti tedy bude výkop
a realizace vlastní kanalizační
přípojky tak, jak si ji odsouhlasí s projektovou kanceláří PIK
Vítek, která každého dotčeného
osobně navštíví, tudíž se ani sám
nemusí při zajišťování odkanalizování své nemovitosti vzdálit z

„obývacího pokoje“. Tyto kroky
činíme z důvodu, že jsme si vědomi finančních nákladů, které s kanalizací v obci budou jednotliví
vlastnici nemovitostí mít. V neposlední řadě bych zde ještě zmínil i
snahu obce maximálně zlevnit i ty
náklady, které občanům zůstaly,
a to hromadným nákupem, jak
kanalizačního potrubí revizních
šachet, tak případně přečerpáva-

Základní škola
V letošním školním roce přivítal
v 1.třídě prvňáčky a rodiče pan
starosta spolu s členkou SPOZU.
Po velmi pěkném úvodním slově
předali oba zástupci obce dětem
na památku knížku.

V průběhu školního roku jsme
pokračovali v již dříve zavedených aktivitách, soutěžích, školních projektech, sběru druhotných
surovin, tradičním spaní ve škole,
barevném týdnu, halloweenském
vyučování, vánoční a velikonoční
dílnou, přednáškami aj. Každoročně se těší oblibě návštěva Čerta a
Mikuláše a celé období ADVENTA. Žáci si užívají po celý měsíc
nejen výzdobu ve škole, ale každodenní losování dárků, úkolů,
poslech koled a jiná překvapení.
Zdobili jsme opět pro zvířátka
v ZOO stromeček vlastnoručně
vyrobenými ozdobami.
Podařilo se nám i několik hodin
strávit na ledové ploše a tentokrát
bez sebemenšího úrazu.
Líbil se nám nápad karlovarského divadla dětí, které jezdí po
republice s nádhernou výpravnou
pohádkou „O Balyně“ a umožní
dětem z vesnických škol shlédnout představení v místě bydliště.
Školní rok 2011/2012 pokračuje
projektem OVOCE DO ŠKOL
pod záštitou Státního zemědělské-
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ho intervenčního fondu, kdy žáci
zdarma pravidelně dostávají čerstvé ovoce a zeleninové a ovocné
šťávy.

cích šachet a čerpadel. Věříme, že
i množstevní sleva při takovémto
odběru může být pro konečného
odběratele – občana, velice zajímavá a v dnešní ekonomické
situaci i přínosná.
Tolik k aktuálnímu dění ohledně
kanalizace v obci.
Petr Hrubý
starosta obce

ku. V závěrečné hodině proběhla
soutěž v plavání v jednotlivých
kategoriích. Od měsíce dubna
jezdili žáci z Čech do plaveckého
bazénu do polského města Jawor.
Jsme partnerem ochrany fauny Odtud si děti přivezly medaile a
ČR v projektu „evvoluce“.
pohár za svoje výkony. Poslední
Od 20.února se žáci naší školy tečkou bude účast všech „plavců“
účastní mezinárodního projektu, 9.6.2012 v Pilníkově na „sportovkterý již několikátým rokem pro- ním koktejlu“.
bíhá mezi obcí Vítězná, městem
Pilníkov a polskou gminou Mar- Jsme před dokončením projektu
ciszów. Letošní dílčí projekt pro „Peníze do škol EU“. Za peníze
žáky škol byl nazván „Plaveme jsme pořídili nové počítače, nopřes hranice“. Žáci všech tří škol tebooky, tiskárnu a interaktivní
se zúčastnili plaveckého výcviku tabuli. Ještě nám zbývají peníze
v krytém bazénu v Trutnově, kde na nové pomůcky, které budou
pod odborným dohledem plavec- připraveny již na příští školní
kých instruktorů absolvovali skvě- rok.
(Pokračování na str. 3)
le metodicky propracovanou výu-

Zprávičky
z mateřské školy

Hlavní a dlouhodobou akcí to- - 21.3.2012 orientačně poznávací
hoto druhého pololetí ve školním
vycházka s pozorováním změn
roce byl plavecký výcvik. Od páté
v rostlinné říši
lekce byl plavecký výcvik součástí
projektu „Plaveme přes hranice“, - 28.3.2012 fotografování dětí
s velikonoční tematikou, kolekkterý je částí projektu „Posilutivní foto, portréty
jeme své partnerství“. Výcviku
se účastnily děti z naší MŠ a ZŠ,
žáci ze ZŠ Pilníkov a žáci ze ZŠ - 4.4.2012 jsme společně se ZŠ
zorganizovali divadelní předstaz polského Marciszowa. Prvních
vení souboru „Divadlo pro děti“
deset lekcí probíhalo v bazénu
v místní tělocvičně. Představení
v Trutnově a na poslední tři lekce
bylo zaměřeno na ekologickou
jsme jezdili do aquaparku v poltématiku, které vhodně doplnilo
ském Jaworu. Cesta byla náročná
náš projekt „Třídíme odpady“,
a dlouhá, ale za odměnu se děti
který realizujeme v naší MŠ.
mohly vyřádit v bazénku, vířivce
Dětem se provedení velice líbilo
a hlavně na tobogánu. Při poslední
a účinkujícím děkujeme za beznávštěvě v Polsku dne 11.5. obdrplatné vystoupení.
žely děti diplom a zlatou medaili.
Závěr tohoto projektu se koná
v Pilníkově v sobotu 9.6.2012.
Další akce, které jsme v tomto
pololetí pořádali:

Poděkování
Dovolte mi, abych těmito pár
řádky vyslovil velké poděkování
paním učitelkám a paní ředitelce
naší MŠ a ZŠ za péči a přístup
k našim dětem v rámci uskutečněného dílčího projektu „Plaveme přes hranice“, kde proběhlo
10 hodin plavání dětí z Vítězné,
Pilníkova a Marcizsöwa, a to jak
v bazénu v Trutnově, tak polském
Jaworu. Osobně jsem se poslední
hodiny se starostou Pilníkova Jiřím Hakenem zúčastnil a práci našeho pedagogického dozoru viděl
na vlastní oči. Je nutné připomenout, že není potřeba jen vzdělání,
- 10.4. společná vycházka s téma- ale také velký kus odvahy, vzít na
tem „Jaro – změny v přírodě“
sebe zodpovědnost za čtyřicet malých dětí, které nejsou stoprocent- 17.5.2012 se zúčastníme akce ními plavci, sám bych asi váhal.
„Den lesů“ v Hájemství, kam
jsme také zaslali do soutěže výPetr Hrubý
tvarné práce s touto tématikou
starosta obce

- 12.1.2012 – beseda v MŠ
s pracovníky z JARO Jaroměř
(záchranná stanice pro zraněná Touto cestou děkujeme hračkára handicapovaná zvířata). Dě- ně WIKY ve D.K.n.L., která nám
kujeme paní Janečkové a panu dlouhodobě poskytuje 10% slevu
Čípovi za velice zajímavé zážit- na nákup hraček a pomůcek.
ky a informace s ukázkou někteMŠ Marelová D. a Jiráčková A.
rých zvířat, které dětem poskytli
zcela zdarma
- 26.1.2012 návštěva předškoláků
v 1.třídě ZŠ
- 14.2.2012 exkurze do školní jídelny
- 16.2.2012 společná delší zimní
vycházka lesem, pozorování
života v lese, určování a poznávání stop zvířat ve sněhu, poznávání stromů a keřů v zimním
období
- 8.3.2012 návštěva divadelního
představení „Naše písnička aneb
postavím si domeček“ v Hankově domě ve D.K.n.L

Slovo
starosty
obce

Uzávěrka
příštího
čísla
do 10. listopadu 2012

Základní škola
elektronická pošta, tvorba pozvánky, plakátu, prezentaci v POWERPodařilo se nám dokoupit chyPOINTU. Čeká nás závěrečný
bějící nové lavice a pro všechny
maratón ke konci školního roku,
žáky krásné otáčecí židle do PC
kam hlavně patří sportovní akce,
učebny.
exkurze, výlet, soutěž výtvarných
Žáci vyšších ročníků mají předprací na Svaté Kateřině a slavnostmět INFORMATIKA, kde se učí
ní ukončení školního roku.
základní informace o SOFTWADěkujeme všem, kteří naši školu
RU a HARDWARU, pracovat
podporují, pomáhají nám v někdy
s klávesnicí, psát ve WORDU,
nelehkém boji a účastní se našich
pracovat s okny, složkami, v proakcí.
gramu MALOVÁNÍ, počítačové
Marie Kropáčková
sítě, internet, webové stránky,

(Pokračování ze str. 2)
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Oslavy dne obce 7. 7. 2012
v letošním roce pod názvem
“Den zahrad 2012” se blíží
Vážení a milí, dovolte mi,
abych vám všem přiblížil plánované tradiční obecní slavnosti, které jsme pro letošní
rok pojali v duchu kytiček, a
to nejenom na klopách, ale
hlavně na záhoncích. Myslím, že jen málo z Vás nemá
v naší obci záhonek květin, a
nebo jen truhlík – květináč za
oknem. To byl důvod k tomu,
abychom letošní oslavy věnovali tomuto tématu, protože se
týká, řekl bych skoro všech
občanů. Více společného má
snad již jen jídlo, a to je k zamyšlení nad motem pro následující ročníky.

Co jsme pro Vás připravili?
Jsou to již tradiční atrakce,
které se těší každoroční oblibě. Po cirkusu Berousek, který
navštívil naší obec 9. Května,
budou mít naše děti opět prostor si užít zábavy na pouťových atrakcích, pro odvážné
zde bude připravena i bungee
trampolína, pro nejmenší zajistí OS Pegale promítací stan,
ve kterém poběží pásma oblíbených pohádek a program
pro děti jako jsou soutěže, divadelní představení, tak letos
určitě přijde i kouzelník a budou i zvířátka. Obdivovatelé
modelů se budou moci kochat
prací a výtvory modelářů, a to
jak závodních aut, letadel, tak
těžké a bojové techniky jako
jsou například tanky. Nebude
chybět klasický jarmark, hasičské soutěže a od
9 hodin poběží i hudební program
na hlavním podiu. Příznivci
benzínu si jako každoročně
přijdou na své při nové přehlídce veteránů od VCCDK,
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kde bude zajímavé porovnání
s novými modely vozů, které předvede společnost Auto
Renault RN Trutnov. Komu
se nebudou líbit nablýskané
stroje, jistě rád zavítá do Kocléřovského lomu, kde Karel
Kühnel opět připraví podívanou pro příznivce traktoriády. A nyní k těm zahradám a
zahrádkám. Na tuto akci je
pozváno několik zahradnictví, které vám budou nabízet
květiny k doplnění vašich záhonů a samozřejmě zde budou
i prodejci zahradní techniky,
kde mezi hlavní partnery akce
bude i společnost Mountfield
a.s., která mimo představení
a prodeje svého sortimentu
věnovala i několik cen do
soutěže o nejhezčí zahradu
– zahrádku v obci. Vyhlášení
soutěže najdete dále v tomto čísle „nového Hejkala“.
Tato soutěž, není ale jediným
překvapením pro občany a
novinkou v našich slavnostech. Dalším zpestřením bude
zpřístupnění obecní zahrady,
kterou slavnostně otevřou
Adéla a Dalibor Gondíkovi
a ve které proběhne i jejich
autogramiáda za doprovodu
hudební skupiny „Seniorband“
a kde mimo klidného zázemí
vyroste i kamenný obelisk se
znakem obce z rukou studentky Michaely Glaserové.

ka a následovat budou hosté
z východního Slovenska, kteří
předvedou folklorní východňárské písně. Hudební program bude pokračovat jak je
uvedeno i na přiloženém plakátku a hlavní večerní vystoupení mají rozděleny skupiny
Děda Mládek Illegal Band a
rocková skupina Keks jejichž
vystoupení bude rozděleno ohňostrojem.
Ale zpátky k těm překvapením, soutěž o nejhezčí zahradu – zahrádku s cenami
od partnera akce společnosti
Mounfield a.s. není jedinou
příležitostí si z těchto oslav
něco odnést. Druhý partner
akce Auto Renault RN Trutnov věnoval pro návštěvníky
hned ceny tři a všechny budou
v rámce programů a kuponů
v den 7 července slosovány a
ceny rozdány. O jaké ceny se
jedná? Nejde o nic menšího
než je plazmová TV, poukazy
se slevou 25% na kompletní
sada litých disků a Renault
Mégane Coupé Cabrio na
týden zapůjčení zdarma! No
kdopak si udělá letní prázdninovou týdenní dovolenou
se staženou střechou a hudbou
– například Mám jednu ruku
dlouhou J

Prostě letos budou oslavy
plné zábavy, radosti a věříme,
Jak jsem již uváděl, od 9 že hlavně spokojenosti – vás
hodin bude na hlavním podiu občanů.
probíhat bohatý kulturní program, a to se všemi žánry a pro Prosím, přejte si se mnou, ať
všechny kategorie. Zahájení nám 7. 7. 2012 vyjde počasí a
po mém přivítání vás občanů já se těším s vámi na viděnou.
a hostů slavností převezme
Petr Hrubý
dechová kapela Podzvičinstarosta obce

O. S. Pegale za rok 2012
O.S. Pegale odstartovalo nový
rok Sportovním odpolednem, při
kterém se předháněla na kopci
vozidla nejrůznějších tvarů. Sněhu si užili nejen děti, ale i rodiče.
Pro děti jsme připravili sladké
odměny, které si mohly vybojovat v disciplínách typu nejdelší
dojezd či nejdelší saňová souprava. Nakonec odpoledne si děti
vyzkoušeli chůzi se zavázanýma
očima ve sněhovém bludišti,
kde za pomoci kamaráda hledali
ukrytou věc.
Další akcí pro děti a mládež byl
v měsíci únoru Maškarní bál, který naše sdružení uspořádalo za
pomoci p. Špůry, jemuž bychom
chtěli poděkovat za poskytnutí
tělocvičny, posezení, hudby a
zajištění občerstvení pro rodiče
a děti. Během odpoledne přišlo
nespočet krásných a nápaditých
masek, se kterými si někteří rodiče doma hodně vyhráli. My jsme
odměnili všechny příchozí masky
malou odměnou, ale nejlepších
6 masek z kategorie školních a
předškolních dětí vybírali rodiče
formou anonymního hlasování.
Mimo vyhlašování masek, jsme
společně s dětmi tančili v rytmu

disca a plnili taneční i postřehové
disciplíny. Věříme, že se dětem
zábavný program líbil a přejeme
si, aby i nadále zavítala na tuto
událost spousta originálních kostýmů.
Dne 30. dubna jsme v obci
oslavili Čarodějnice. Již tradičně
se v odpoledních hodinách uskutečnily soutěže pro děti i mládež,
které měly úspěch. Na akci se sešlo cca 100 dětí a soutěžilo na 14
stanovištích. Děti si vyzkoušely
své dovednosti a po zásluze byly

odměněny Vítězňákem českým,
který si mohly následně proměnit
za věcnou či sladkou odměnu.
Našim cílem bylo dětem umožnit
setkání s různými situacemi, které
by rozvinuly jejich osobnost a naučily je využívat v životě. Např.
uvádím hod kroužkem na dřevěného panáka, lov rybiček, jízdu
na koloběžce, hod šipkami na terč
a kontakt s penězi. Rovněž jsme
byli potěšeni aktivitou ze strany
rodičů a dětí za kostými čarodějnic a čarodějů ve kterých přišli a
jež jsme odměnili. Odpolednem
i večerem doprovázela hudební
kapela Black Jack a nechybělo
ani zapálení hranice s čarodějnicí. Za pomoc při organozaci
bychom chtěli poděkovat SPOZ,
SDH Vítězná, mládeži a všem,
bez kterých by se tato událost
neuskutečnila. Nejbližší událostí
v tomto kalendářním roce bude
Den dětí, který se bude konat
9..června od 14. hod. v areálu
RHC v Huntířově. V rámci tohoto
dne bude připraveno zábavné
odpoledne plné soutěží a aktivit
pro malé i velké.
(Pokračování na str. 6)

strana 5

O. S.
Pegale ...
(Pokračování ze strany 5)

Práce Sboru pro
občanské záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti
ve Vítězné i v letošním roce
pokračuje v činnostech týkajících se kultury a společenského života v obci. I nadále
nezapomínáme s gratulacemi
a dárky na naše seniory. Naší
pravidelnou činností je přivítání nových občánků do života.
V únoru jsme se podíleli finanční částkou na Maškarním
plese, který pořádalo Občanské sdružení Pegale.
Vítání občánků v letošním
roce proběhlo v sobotu 30. 3.
2012 a přivítali jsme tyto nové
občánky:
Báru Karlovou z Hájemství
Julii Marečkovou z Kocléřova
Matěje Kozára z Kocléřova
Jakuba Poláka z Huntířova
Všem
novým
občánkům
přejeme ještě jednou hodně
šťastných úsměvů a hodně životních úspěchů.
30. 4. 2012 jste se mohli pobavit na „čarodějnicích“ na
hřišti v Kocléřově a Spoz se
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Bližší informace o programu
naleznete
na
plakátcích
vyvěšených
na
veřejných
místech ve vesnici nebo místním
rozhlasem.
Za O.S. Pegale bych tímto příspěvkem chtěla poděkovat všem,
co pomáhají realizovat zábavné
odpoledne pro děti, panu starostovi za podporu a finanční pomoc
a především rodičům s dětmi,
kteří přicházejí s námi trávit volný čas.
Za O.S. Pegale Eva Černá

zde podílel finanční částkou a možnost se naučit nové písničpomocí s organizací zábavné- ky a básničky, kterými se pak
ho odpoledne a večera.
mohou pochlubit na různých
akcích, např. vítání občánků a
V klubovně obecního úřadu jiných kulturních programech
máme pro děti k dispozici také v obci. Nejbližší z našich vymístní pěvecko-recitační krou- stoupení můžete shlédnout 7.
žek Vítězňáček pod vedením 7. 2012 na obecních slavnosMarcely Koutníkové a Hany tech DEN ZAHRAD.
Hakové. Kroužek je každý lichý týden ve čtvrtek od 16,00
do 17,00 hod., Děti zde mají
Marcela Koutníková

Obecní úřad Vítězná
Provozní hodiny

pondělí, středa, pátek:
14:30 - 15:00

Podatelna:
každý pracovní den: 7:00 - 14:00
pondělí, středa: 7:00 - 17:00

Kontaktní osoba: Jiří Dědek
Knihovna Huntířov
Adresa: Vítězná-Huntířov 91

Pokladna a úřední záležitosti:
pondělí, středa: 7:30 - 17:00
pátek: 7:30 - 14:00

Obecní knihovna, pobočka Vítězná-Huntířov
Knihovnice Dana Pabišková
Výpůjční doba: úterý 16.30 - 18.00 hod

Tel.: +420 499 395 263
Email: starosta@vitezna.cz
www: http://www.vitezna.cz
Provoz sběrného dvora:
sobota 9:00 - 11:00
v letním období:
pondělí, středa, pátek:
14:00 - 14:30
v zimním období (s koncem letního času od
1.11.2012 do 31.3.2013):
Chcete psát do obecních novin?
Není nic jednoduššího. Opětovně
vyzývám všechny občany, pokud
mají zájem podělit se s ostatními
o své nápady, poznatky či zajímavosti, využijte prostoru v našich
novinách. To platí i pro různé
sportovní a zájmové skupiny. Rádi
také otiskneme Vaše přání k narozeninám, svatby apod. nebo třeba
poděkování. Své příspěvky můžete
nosit na OÚ Vítězná, kde je k tomuto účelu zařízena složka, nebo
posílat e-mailem na adresu :
hejkalvitezna@seznam.cz

Knihovna Kocléřov
Adresa:Vítězná- Kocléřov 123
Obecní knihovna, pobočka Vítězná-Kocléřov
Knihovnice Kateřina Marklová
Výpůjční doba: pondělí 15.00 - 17.00 hod
V každé knihovně je k dispozici veřejný internet
zdarma.

NABÍZÍME
PODNIKATELŮM
Zveřejnění jejich
firemního inzerátu.
Cena:
2000Kč rozměr A5
1000Kč rozměr A6
500Kč rozměr menší než A6

Svozové dny komunálního odpadu pro rok 2012

Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

12,26
3,10,17,24,31
7,14,21,28
4,8
2,9,16,23,30
6,13,20,27
4,11,18,25

Pozvánka do knihovny
Srdečně Vás zvu na návštěvu
obecní knihovny v Huntířově.
Knihovna nabízí: Beletrie
pro
dospělé:
spisovatelé
Drake Shonnon,Jordan Nicole,
Medeiros Teresa,Steel Denielle,
Robertsová Nora, Hercíková
Iva, Lanczová Lenka aj.
Detektivky a napětí : Deaver
Jeffery, Francis Dickafelix, Ed
Mc Bain, Hooper Kay aj.¨
J.D.Robb.
smrtící série …
Romány pro ženy: Harlequinky,

sešitové romány
Válečnou literaturu (1.a 2.svět.
válka)
Cestopisy,
naučnou
literaturu,vlastivědné čtení o
Dvoře Králové i jeho okolí.
Beletrie pro děti a mládež:
Leporela, knihy první čtení,
pohádky od Walta Disney,
Encyklopedie pro děti, naučná
literatura, dívčí romány aj.
Mead Richelle – série knih
Vampýrská akademie aj.
Půjčování časopisů: Reflex,

Zahrádkář, 100+1, Svět, Děti
a my, Rodiče, Glanc, Žena
a život, Svět ženy, Style,
Marianne, Sluníčko, Čtyřlístek
aj.
V květnu byly zapůjčeny
novinky z knihovny v Trutnově.
Podle zájmu lze zapůjčit od
Stephenie Meyerové: Stmívání,
Nový
měsíc,
Zatmění,
rozbřesk.
Na Vaši návštěvu se těší
knihovnice Dana Pabišková
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Co je to zima a jak rychle
zapomínáme ...
Zimu si asi každý představuje
trochu jinak, pro jedny je zima
romantika, pro druhé utrpení,
ale většina z nás to má asi někde
uprostřed, a nebo zimu začínáme
vnímat v okamžiku, kdy nám začne ovlivňovat náš život, a to jak
kladně, tak záporně. Musím říci,
že o kladech málokdo zavolá,
nebo napíše na OÚ, ale jsou i tací,
viz nové „zimní“ vánoční osvětlení návsi, ale co se týče záporů a
kritiků, to jich máme početnější
skupinu. Od malička se domnívám, že sníh k zimě patří, je to
takový přírodní úkaz, kdy teplota
vzduchu klesne pod určitou hodnotu a déšť v okamžiku dopadu na
zem již nemá kapalné skupenství,
nýbrž pevné. Tento nános hmoty, zvané sníh má zase spoustu
příznivců, ale i odpůrců. Jak už
to bývá, každý máme své povinnosti a tak SÚS ze zákona udržuje
hlavní tahy, tzv. silnice I. II a III.
třídy a my obce jsme ze povinny
se starat a udržovat cesty a místní
komunikace, po dohodě i některé
části silnic III. třídy. Letos se jedná
o mou druhou zimní sezonu coby
starosty obce. Musím popravdě
říct, že v loňském roce jsem si
nechal představit všechny místní
komunikace a z jejich stavu a rozlohy jsem byl zaskočen, ale vše se
nakonec zvládlo a i tam, kde bylo
potřeba prohrnovat vzhledem k
silným větrům a zafoukání opakovaně, se samozřejmě prohrnovalo.
Není možné, aby byl člověk na
všech místech najednou a tak jsem
byl i rád za to, když někdo zavolal
a upozornil na opakované zavátí
a požádal o pomoc, nebo o nové
prohrnutí. Letošní zima byla a je
specifická, po loňsku jsem byl přesvědčen, že mě nic nepřekvapí, ale
mýlil jsem se! Dlouho bylo teplo
a padal pouze déšť, podloží bylo
natolik nasáté vodou, že samotná
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auta se bořila do půl kol. Všichni
jsme si přáli, aby přituhlo a situace se zlepšila. Bohužel se stal ale
opak, do rozbředlých komunikací
napadl sníh, ne moc tak 20 cm,
ale i to stačilo k tomu, aby musely vyjet pluhy a cesty shrnovat,
protože některá auta vzhledem k
předešlým kolejím již neprojela.
S šéfem zimní údržby Karlem
Kühnelem jsme se ale rozhodli na
nejvíce rozblácené cesty s traktorem nevjet. Jednoznačně by jsme
tímto těžkým strojem udělali více
škody než užitku. Někteří lidé to
sice nechtěli pochopit, ale za dva
dny na to přituhlo a dalo se vše
do pořádku. Proč ale tento článek píšu? Koncem ledna napadlo
opět tak 25 cm sněhu a vzhledem
k mrazům, které nás postihly se v
naší obci udržel až do půlky února,
kdy 14. února začalo hustě sněžit.
Je to signál pro zimní údržbu být
připraveni a udržovat místní komunikace. Vlastníme dva traktory
s radlicí, jednu multikáru s radlicí
a malý traktůrek na údržbu chodníků. Všechny stroje jsou v akci a
projíždí celou obec od Hájemství
až po Záboří. Ale co se stane?
Nespokojený občan volá po šesté
hodině a nezeptá se, nepožádá,
nezjišťuje danou situaci, ale první
slova jsou „prohrnuje se vůbec“???
Nevím, jak by tato slova zasáhla
vás, ale mne se z důvodu znalosti
situace dotkla. Vše jsem vysvětlil
a ujistil, že se k danému domu
stroj min. ještě jednou dostane, ale
až projede svůj celý úsek. Je nutno
říct, že u zmiňovaného domu brzo
ráno stroj opravdu již jednou byl.
V podvečerní hodiny jsem měl
schůzku s šéfem zimní údržby a
připravovali jsme se na další den,
protože sněhové vyhlídky byly
stejné. Celé zpravodajství a to v
radiu i TV jsou věnovány sněhové kalamitě v celé Evropě, letiště

jsou paralyzována, lidé se prokopávají ke svým domům, potraviny
shazují z vrtulníků, dálnice jsou
zablokovány a spousta vesnic je
odříznutých od světa. Před půlnocí
volají o pomoc občané ze Záboří,
kde se jejich úsek spravovaný
SÚS stal zcela neprůjezdný, a to i
přesto, že tam kolem 8 hodiny jejich pluh projel. Zajišťujeme jejich
dostupnost a vyprošťují se s tím i 4
uvízlá vozidla. Kolem třetí hodiny
ranní opět vyjíždí obecní technika
tak, aby ráno mohlo co nejvíce lidí
do práce. A teď přijde to, co mne
donutilo psát všechny tyto řádky.
Je ráno po šesté hodině a opět zvoní telefon a na druhém konci stejný
občan co včera. Opět otázka jak je
to s prohrnováním? Pokoušel jsem
se pánovi vysvětlit, že u něj již
pluh jel kolem 4. hodiny a zajisté
se k němu zase dostane, ale musí
vyčkat. Nepouštěl mě ke slovu,
zezadu povzbuzován manželkou,
která mu striktně přikazuje, jak a
jakým tónem se má se mnou bavit.
Postupně přiznal, že u něj pluh byl
ve čtyři, ale teď je šest hodin a on
to potřebuje protáhnout. Více a
více agresivní manželka ho neustále heftuje. Se slovy zda ví, kolik má obec obyvatel a že všechny
najednou v jednu hodinu nejsme
schopni uspokojit a prohrnout a
pokusem se situaci opět vysvětlit
a popsat i stav v celé ČR a o sněhové kalamitě jsem neuspěl. V závěru si pán opět prosadil monolog,
kterým urážel práci mou, kluků
kteří třetí noc sedí za volantem a
technikou, kterou mají k dispozici
a dělají co můžou a vyzdvihl práci
předchozích starostů se slovy, že
tohle by se za komunistů nestalo (i
přesto, že v té době byl k dispozici
dle mých informací pouze jeden
Zetor Crystal).
(Pokračování na str. 9)

Pár babských rad

Jak vyčistit skvrny na textilu???
Jak vyčistit skvrny na textilu???
Borůvky – Do mýdlové vody
přidáme trošku čpavku a skvrnu vypereme. Jiný způsob je, že
skvrnu od borůvek nevlhčíme a
posypeme kyselinou citronovou,
necháme působit a pak vypereme
běžným způsobem.
Mrkev - čerstvé skvrny od mrkve potřeme mazlavým mýdlem,
necháme působit a pak vypereme
běžným způsobem. Starší skvrny
na bílém textilu odstraníme odbarvovačem.
Jahody - vyčistíme hadříkem
namočeným do roztoku kyseliny
citronové nebo do čpavku.
Ořechy - na skvrny od zelných
ořechů si musíme dát pozor, jdou
velmi špatně odstranit. Bílé látky
můžeme zkusit vyčistit odbarvovačem, barevné vyprat v teplé
vodě s octem.

Recept
na Mojito
Mojito:
Složení:
•

4 cl světlý rum

•

2 cl limetková šťáva

•

1 lžička cukru

•

10 lístků máty peprné

•

soda na dolití

Postup přípravy:
Do sklenice nasypte mátu, přidejte cukr a pořádně rozmačkejte. Dál
stačí přidat rum, dolít limetkovou
šťávu, dosypat ledem a nakonec
doplnit sklenici sodou.
Bez rumu je také Mojito vhodné
jako osvěžující nápoj v perných
letních dnech.

Kečup - vyčistíme citronovou
šťávou. Čerstvou skvrnu ihned namočíme do studené vody, do které
přidáme trochu octa.
Fix - skvrny se dají vyčistit jedině lihem
Mastné skvrny- čerstvé skvrny
posypeme solamylem, necháme
do druhého dne působit a pak vykartáčujeme. Odstraníme je také
tak, že na ně položíme piják a přejedeme horkou žehličkou.
Olej - na olejové skvrny je nejlepší benzinový čistič.
Smůla - do skvrny od smůly vetřeme terpentýnový olej, položíme
přes ni piják a horkou žehličkou
vyžehlíme. Drobné skvrnky můžeme zkusit odstranit benzinovým
čističem, který dáme na kousek
vaty a skvrnu jí poťukáváme, pokud jej nemáme, můžeme zkusit
kolínskou vodu nebo francovku.
Parfém- skvrny od parfému
z látky odstraníme čistým lihem.

Máta peprná
(Menta piperita)
Použití

Kromě míchaných nápojů (například Mojito) je vhodná máta
k dozdobení pohárů, do omáček
nebo z ní lze vyrábět lahodný mátový čaj.

Co je ...
(Pokračování ze strany 8)

Smutný konec monologu. Nakonec opět poslechl manželku,
která na něj křičela, ať se s tím ….
nebaví a položí to. Tak to udělal,
beze slova rozloučení zavěsil. Tak
tohle dokáže pouze krátká paměť,
nebo rozčílená manželka.
Vím, že není možné se zavděčit všem, ale věřte, že děláme co
jde, a proto je mou povinností
poděkovat a omluvit se všem občanům Vítězné, ale zejména těm
v Záboří, kteří jsou sněhem vždy
omezeni nejvíce, za jejich trpělivost a jednání při řešení vzniklých
problémů.
Petr Hrubý
starosta obce

Mojito

oddenky či kořenovými řízky.
Vyžaduje dostatečnou vlhkost, má
ráda slunné stanoviště, ale snese i
polostín. Mátu lze pěstovat v bytě
a listy je třeba sklízet před rozkvětem.

Pro zdraví
Její využití je při nachlazení,
chřipce, nevolnostech, nadýmání,
křečích střev. Navíc pomůže při
nespavosti, napětí nebo stresu.
Při pěstování nedaleko keříků růží
odpuzuje mšice. Příjemným vedlejším efektem je také schopnost
odpuzování mravenců, blech či
myší. Stačí sušené či čerstvé lístky
máty nechat někde poblíž.
Pěstování máty
Je možné ji vysévat, množit

strana 9

Malé zamyšlení
S potěšením sledují,že v naší
obci se poměrně dost staví
nebo si noví občané opravují
zakoupené domky,ale už méně
mě těší,že se vážení spoluobčané vy noví,ale ani starousedlíci
neúčastníte veřejných zasedání OZ. Myslím si,že jsou vidět
výsledky starosty ,místostarosty a poslanců. Proč se nemůžete podělit s vašimi případnými
náměty na zlepšení neb naopak
postěžovat si na místě kam to
patří. Peníze na vše nejsou,ale
ono by to šlo třeba i jinak viz
příklady z jiných obcí. Ovšem
tam lidé žijí více pro společnou věc a ne jen pro sebe.
Neberte to ve zlém,pokud jste
pochopili co mám na mysli pak
je dobře a zapojte se s námi.
Další moje zamyšlení.V obci
máme klub důchodců,kde se
scházíme 1x za 14 dní.Proč
vážení spoluobčané nepřijdete mezi nás. Pokud sledujete
dění v jiných obcích,tam se
většinou občané v důchodovém věku scházejí rádi a nejen
to.Společně pořádají i nějaké

akce,které je baví,zpestří jim
volný čas a přitáhnou navíc i
další lidi mezi sebe. Proč to
nejde v naší obci? Neříkejte,
že nemáte čas i návštěvy nemáte stále, každý máme již
také nějaké zdravotní potíže,
a právě proto na chvíli si přijít odpočinout mezi své. Stále
věřím, že v sobě něco zlomíte
a zavítáte mezi nás. Vždyť se
dá stále něco pro sebe dělat.
Vážení
rodiče, za několik
málo týdnů skončí zase školní rok . Některé děti končí
docházku do mateřské školy
a nastoupí do základní školy.
Školka praská ve zdech a naše
základní škola by mohla mít
zcela jistě přivítat více žáků,
ale to už zase tolik nehrozí. Já
nevím proč se zdráháte dát své
dítko do naší školy. Myslíte si,
že by děti byly hloupějšími,
kdyby chodily sem? Zcela jistě
to není tím, že by se málo naučily. Více méně to záleží i na
vás, jak se s dětmi učíte. Oni
totiž ani městské školy nemusí
být tě mi nejlepšími. Vyslech-

la jsem také stížnosti z úst
rodičů, kteří bydlí v DK. Samozřejmě, jste někteří rodiče,
kteří pracujete mimo naší obec
a máte k tomu důvod dávat své
dítko do městské školy. Ale
z jiné stránky, uvědomujete
si, že když dáváte své děti do
města, že obecní úřad musí
za ně platit a nejsou to malé
částky. To si můžete ověřit na
obecním úřadě. Není to škoda? Přeci vždy platilo, že v
obci má být hospoda-škola a
kostel. To máme tak proč???
Všem našim občanům nově
přistěhovaným i těm co zde
již zakořenili hodně zdraví,
štěstí i osobních úspěchů.
A prosím využívejte toho,
všeho co zde máme. Věřte ne každá obec se může
pochlubit . Jistě námitky hned slyším, že zde je
toto špatné a toto zde není.
Ano mohlo by toho být
,
ale budete to využívat?
Nezlobte se za tyto zamyšlení.
Věra Marelová-zastupitelka

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ
ZAHRÁDKU V OBCI 2012
O b e c V í t ě z n á tímto vyh l a š u j e s o u t ě ž o nejhezčí
z a h r a d u – z a h rádku v obci
v r ám c i p r o j e ktu „Den zahrad 2012“.

se domnívají, že by mohla
oslovit
svým
vzhledem
hodnotící porotu – kterou
budou v závěru tvořit návštěvníci obecních slavností. Došlé snímky – nejlépe
Ž á d á m e z á j e mce o účast v elektronické podobě na
v s o u t ě ž i , a b y svým foto - obci zhodnotíme a posoua p a r á t e m ( n e b o po dohodě díme, nejhezčích sedm fof o t o g r a f i i z a j i stí i pracov- tografií zvětšíme a vystavín í k o b c e ) , v yfotili svou me v nově otevřené obecní
z a h r a d u , n e b o část zahra- zahradě. Zde budou moci
d y, n e b o z a h r ádky, o které návštěvníci slavností hla-
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sovat pomocí kupón ů , k t eré naleznou v prog r a m e c h
akce, tak jako kup o n y n a
další
soutěže
s l a v n o stí v den pořádání a k c e .
Své
snímky
zasílejte
nejpozději
s
uv e d e n í m
jména a adresy – p o p ř í p a dě svým komentář e m n a
OÚ do 2. července 2 0 1 2 .
Petr H r u b ý
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