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Vážení obèané,
     myslím, že budete souhlasit s konstatová-
ním, že èas kolem nás utíká takovým tempem, 
že jej mnohdy nestaèíme ani vnímat. Není to 
tak dlouho, co jsme zápasili se snìhem a už jsou 
tu letní mìsíce, èas školních prázdnin. Sice 
poèasí léto zatím nièím nepøipomíná, ale i pøes-
to si vìtšina z nás užívá nebo si bude užívat 
dovolené, kterou každý tráví tak, jak je mu libo 
a jak mu jeho možnosti dovolí. V tomto období 
vìtšinou o trochu zpomalí tempo, které nás 
provází po celý rok.
     Chtìl bych Vás tímto požádat o pozornost 
pøi plánování a zajištìní volného èasu svých 
dìtí a to i tìch -náctiletých, aby se nemusely    
z nudy uchylovat k èinnostem, které mají za 
následek poškozování a nièení spoleèného       
i soukromého majetku nebo pøírody kolem 
nás. Asi by se pak nestávalo, že na jedné stranì 
se jedna skupina obyvatel snaží zkrášlovat a 
zvele-bovat své domy i jejich okolí a druhá 
skupina, zejména tìch mladších, z nudy nièí na 
co jenom dohlédne. To, že se nìkteøí siláci 
perou s do-pravními znaèkami pøi cestì z 
hospody, nebo se stropem v autobusové 
èekárnì, když probí-há vzájemné seznamovaní 
a navazování kontaktù, to patøí zøejmì k 
tradièním rituálùm naší mládeže.
Ovšem fakt, že rozbíjejí okna u naší základní 
školy dospívající dívky, mi opravdu vyrazil 
dech. Náhodný svìdek vidìl dne 9. 7. okolo 
21. hod. tøi dívky (z nichž jednu poznal a 
totožnost dvou odvozoval), právì ve chvíli, kdy 
se kameny strefovaly pøímo do oken školy. 
Ano do té školy, kterou se s vypìtím sil mnoha 
lidí snažíme pøipravit pro nový školní rok. 
Dlouho jsem zvažoval, zda tuto záležitost 
ohlásit policii a jestli tímto zpùsobem narušit 
prùbìh, pro dotyèné zøejmì nudných. 
prázdnin. Vzhledem k tomu, že se jedná o dìti 
ze slušných rodin vìøím, že ony samy v sobì 
najdou tolik odvahy a po domluvì rodièù si 
pøijdou svoji vinu odèinit, napøíklad pomocí pøi 
úklidu školy po právì probíhajícím malování. 
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-náctiletých

     V úterý ve 13.00 hod probìhlo na obecním 
úøadì rozlouèení se žáky, kteøí byli posledními, co 
tuto školu opustí z deváté tøídy. Od pøíštího roku, 
bude v naší obci definitivnì pouze 5 roèníkù.
     P. Jandová pøipravila za SPOZ pro žáky kulturní 
vystoupení s pásmem písní, básnièek a mluveného 
slova. Starosta pak všem popøál mnoho úspìchù     
a pøedal žákùm malou sladkost a na památku sadu 
pera a tužky v obalu oznaèeném názvem naší obce. 
Po rozlouèení s žáky probìhlo také rozlouèení s uèi-
teli II. stupnì, kteøí naši školu rovnìž opouští. I pro 
nì bylo pøipraveno kulturní vystoupení. Po vystou-
pení starosta pøedal uèitelùm kytku a upomínkovou 
sadu pera a tužky. Závìrem se se všemi rozlouèil      
a podìkoval za odvedenou práci.
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výzva pro všechny ty, kteøí by rádi zabili nudu 
prací, a odmìnou jim staèí pøíjemný pocit našich 
malých školákù z krásného školního prostøedí.
     Závìrem mi dovolte, abych Vám za celou 
samosprávu popøál pøíjemnì prožité léto, mnoho 
sluneèných dnù alespoò pøi èerpání zasloužené 
dovolené a a� naèerpáme co nejvíce energie, která 
je pro život tolik potøebná.
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1.  Kontrola usnesení ze 14.4.2004 a 7.5.2004 
2.  Informace z èinnosti OÚ
3.  Organizace ZŠ ve Vítìzné
4.  Veøejné prostranství
5.  Úvìr z ÈMSS (varianta)
6.  Projednání prodeje obecního majetku (pozemky, 

 byty)
7.   Podané žádosti k zastupitelstvu
8.   Obecnì závazná vyhláška è. 04/2004
9.   Oprava støechy èp. 217 - smlouva
10. Dotace - souhlas
11. Zmìny názvù autobusových zastávek
12. Zprávy výborù a komisí
13. Rùzné
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* Bude podána žádost o udìlení vyjímky z poètu žákù pro 
Základní školu Vítìzná I. stupeò pro 5 roèníkù ve 3 
tøídách.

* byla vymezena místa veøejného prostranství- pùjèka od 
ÈMSS

* byl schválen prodej obecního majetku (pozemky) a vy-
hlášen zámìr prodat obecní majetek

* byla schválena Obecnì závazná vyhláška è.04/2004
* na základì dvou pøedložených nabídek, byl na opravu 

støechy na domu è.p. 217 vybrán p. Drabík z Koclé-
øova, který nabídl opravu støechy za celkovou èástku 
203 170,- Kè

* Rozhodnutím zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
byla obci Vítìzná poskytnuta dotace z programu 
obnovy venkova na rekonstrukci vnìjšího opláštìní 
budovy obecního úøadu a mateøské školy (I. etapa) ve 
výši 128 000,-Kè.

* Starosta požádal  zastupitelstvo o souhlas s pøijetím této 
dotace a souèasnì s uvolnìním vlastních fin. prostøedkù 
ve výši nejménì 277 000,-Kè. Zároveò s povìøením 
podepsáním pøíslušné smlouvy s poskytovatelem.

* Zastupitele schválili zmìny názvù autobusových zastávek 
v naší obci
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Od posledního zasedání se zastupitelé sešli na dvou 
pracovních jednáních, na kterých spoleènì øešili aktuální 
záležitosti související s vedením obce.

Zastupitelé se také zúèastnili dvou zasedání 
mikroregionu, z nichž jedno bylo vìnováno speciálnì 
tématu pøipravovaného projektu na zpracování biomasy 
a realizaci zámìrù vyplývajících ze spoleèné strategie. Na 
dalším jsme se mimo jiného zabývali návrhem nových 
stanov a nákupem nové spoleèné komunální techniky. 

Na mimoøádném veøejném zasedání dne 7.5. starosta 
informoval o neudìlení výjimky naší Základní škole, na 
základì èehož zastupitelstvo pøijalo opatøení smìøující ke 
zvrácení tohoto nepøíznivého vývoje. Starosta jednal v 
legislativním odboru kanceláøe Svazu mìst a obcí v Praze, 
kde mu poskytli právní pomoc v podobì rozboru a 
návrhu dalšího postupu obce v této záležitosti. 
Podrobnosti byly projednávány na programu jednání pod 
bodem 3.

V obci probíhají práce na rekonstrukci veøejného 
vodovodu, v souèasné dobì je vìtší èást prací soustøedìna 
v Komárovì. V nejbližších dnech budou zapoèaty práce v 
Sedmidomí v Huntíøovì.

Dále byly zahájeny pøípravy na druhou etapu 
rekonstrukce vodních zdrojù. Probíhá výstavba nových 
autobusových èekáren, souèasnì s tím byla zahájena 
údržba travnatých ploch a høbitova.

Probíhá rekonstrukce vnìjšího opláštìní budovy OÚ.
Probíhají dokonèovací práce v kocléøovském lomu, 

soubìžnì s tím naše pracovnice pomáhají s úklidem 
obecních lesù po tìžbì.

Pøipravujeme smlouvu s Technickými službami DK na 
opravu komunikace od huntíøovského kostela smìrem k 
è.p. 97 a rovnìž u nich byly objednány nové železné 
svodnice do obecních komunikací. Do souèasné doby se 
nepodaøilo zahájit opravy obecních komunikací z 
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3.

* Z dùvodu stále se snižujícího poètu žákù v naší základní 
škole probìhlo spoleèné jednání s vedením školy a bylo 
konstatováno,že udržení plnì organizované školy ve 
Vítìzné, za stále se snižujícího  poètu žákù s ohledem na  
nepøíznivý dlouhodobý vývoj, je její zachování v plném 
rozsahu neekonomické a již se dostává mimo zájem 
obce.

* Z dùvodu stále se snižujícího poètu žákù v naší základní 
škole probìhlo spoleèné jednání s vedením školy a bylo 
konstatováno,že udržení plnì organizované školy ve 
Vítìzné, za stále se snižujícího  poètu žákù s ohledem na  
nepøíznivý dlouhodobý vývoj, je její zachování v plném 
rozsahu neekonomické a již se dostává mimo zájem 
obce.

O èem se dále jednaloO èem se dále jednalo

* Své zprávy pøednesli pøedsedové výborù a komisí* Své zprávy pøednesli pøedsedové výborù a komisí

* Stále probíhá rekonstrukce vodovodních øadù a 
budovy OÚ. 

* V Huntíøovì jsou tìsnì pøed dokonèením tøi 
autobusové èekárny a bylo zapoèato s budováním i 
poslední plánované èekárny v Záboøí.

* Bylo provedeno první posekání obecních pozemkù. 
K tomuto úèelu byl využit mulèovaè, který je 
vlastnictvím Spoleèenství obcí Podkrkonoší, jehož 
jsme èlenem.

* Stále probíhá rekonstrukce vodovodních øadù a 
budovy OÚ. 

* V Huntíøovì jsou tìsnì pøed dokonèením tøi 
autobusové èekárny a bylo zapoèato s budováním i 
poslední plánované èekárny v Záboøí.

* Bylo provedeno první posekání obecních pozemkù. 
K tomuto úèelu byl využit mulèovaè, který 

(pokraèování na str. 3)(pokraèování na str. 3)



Pøivítali jsme 
 do života tyto dìti:

Pøivítali jsme 
 do života tyto dìti:

Ondøeje ANDRŠE,    narozeného   7.3.2004

Tomáše HÖFERA,    narozeného 11.4.2004

Lucii Voboøilovou,     narozenou 11.4.2004

Natálii Marksovou,    narozenou 14.4.2004

Ondøeje ANDRŠE,    narozeného   7.3.2004

Tomáše HÖFERA,    narozeného 11.4.2004

Lucii Voboøilovou,     narozenou 11.4.2004

Natálii Marksovou,    narozenou 14.4.2004
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* Došlo k pøeznaèení místní komunikace v Komárovì.
* V kocléøovském lomu probíhá likvidace nepovolené 

skládky odpadù. 
* Souèasnì s našimi pracovníky zajiš�ujeme úklid 

obecních lesù po tìžbì.
* Od posledního zasedání konaného dne 2.6.2004 se 

naše èinnost soustøedila zejména na realizaci 
transformace naší základní školy ve Vítìzné. 
Zrušením II.st. a pøestìhováním I.st. do druhé 
budovy jsou spojeny pomìrnì velké a nároèné 
úpravy. Za úèasti uèitelek 1.stupnì se v budovì školy  
zaèalo vyklízet, malovat a opravovat. Zapoèali jsme 
tak s pøípravou budovy na nový školní rok, jejímž 
cílem je vytvoøit pro žáky 1.st.ty nejlepší podmínky.
Byly zahájeny pøípravy na provedení kon-

kurzu na místo øeditele ZŠ.
* Dne 29.6. se starosta za naši obec již tradiènì 

rozlouèil se žáky deváté tøídy, kterým pøi této 
pøíležitosti pøedal malou pozornost na upomínku 
této chvíle. Rovnìž se rozlouèil se všemi pedagogy a  
školnicí, kteøí v souvislosti s reorganizací museli 
odejít ze školy.

* Dne 16.6. bylo pro zastupitele zorganizováno 
jednání s Ing. Arch. Tomkem, autorem našeho 
schváleného územního plánu a zároveò i realizá-
torem pøipravované 1.zmìny ÚP. K 30.6. bylo 
podáno 13 podnìtù k zapracování do územního 
plánu, které budou spoleènì s návrhy obce pøedány 
k zapracování.

* Dne 17.6. se starosta spoleènì s místostarostkou 
zúèastnili semináøe v Dìtenicích za úèasti hejtmana 
Královéhradeckého kraje.

* Dne 19.6. probìhl v obci  pro naše obèany sbìr 
nebezpeèných odpadù. Další plánovaný sbìr bude v 
mìsíci záøí nebo øíjnu..

* S velkým zdržením bylo zapoèato i s opravami 
místních a úèelových komunikací. Zaèalo se s lokál-
ními opravami na komunikacích, které dle zpraco-
vaného plánu, nebudou opravovány za použití 
silnièních strojù. Opravy silnièní technikou máme 
pøislíbené od firmy KOKAM Kocbeøe a Technické 
služby mìsta DK. V obou pøípadech se nám vlivem 
vnitøních záležitostí uvedených firem nedaøí získat 
pøesný termín jejich nástupu na opravu. 

* Starosta informoval zastupitelstvo obce o èásteènì 
úspìšné žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy OÚ 
z programu obnovy objektù významných kulturních 
hodnot nezaøazených do kulturních památek. Na 
tento projekt byla k již získané dotaci z POV ve výši 
128 tis. získána další dotace ve výši 120 tis. Kè. Dále 
starosta písemnì  požádal hejtmana Král. kraje o 
finanèní pomoc na opravu støechy na budovì OÚ, 
nebo� z pøedpokládané lokální opravy v èástce do 
dvaceti tisíc se po rozkrytí støechy ukázala oprava 
okolo sto tisíc. Odpovìï je oèekávána v nejbližší 
dobì.

* Došlo k pøeznaèení místní komunikace v Komárovì.
* V kocléøovském lomu probíhá likvidace nepovolené 

skládky odpadù. 
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obecních lesù po tìžbì.
* Od posledního zasedání konaného dne 2.6.2004 se 
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tak s pøípravou budovy na nový školní rok, jejímž 
cílem je vytvoøit pro žáky 1.st.ty nejlepší podmínky.
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rozlouèil se žáky deváté tøídy, kterým pøi této 
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místních a úèelových komunikací. Zaèalo se s lokál-
ními opravami na komunikacích, které dle zpraco-
vaného plánu, nebudou opravovány za použití 
silnièních strojù. Opravy silnièní technikou máme 
pøislíbené od firmy KOKAM Kocbeøe a Technické 
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pøesný termín jejich nástupu na opravu. 
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okolo sto tisíc. Odpovìï je oèekávána v nejbližší 
dobì.

II.st. I.st.

Byly zahájeny pøípravy na provedení kon-
kurzu na místo øeditele ZŠ.

* bude provedena mimoøádná inventarizace majetku 
ZŠ a kontrola hospodaøení ZŠ

* Byl schválen pøíspìvek ve výši 3000,-Kè, který bude 
urèen na školní pomùcky a vybavení potøebné v 
souvislosti   s výkonem školní docházky, pro dìti od

* bude provedena mimoøádná inventarizace majetku 
ZŠ a kontrola hospodaøení ZŠ

* Byl schválen pøíspìvek ve výši 3000,-Kè, který bude 
urèen na školní pomùcky a vybavení potøebné v 
souvislosti   s výkonem školní docházky, pro dìti od

O èem se dále jednaloO èem se dále jednalo

Jako vždy si podrobné zápisy
mùžete pøeèíst 

 ze zasedání Obecního 
zastupitelstva v prodejnách Jednoty 
Kocléøov a Huntíøov, v Komárovì v knihovnì a v 
Pohostinství U Šulcù. Mùžete také navštívit zasedání 
Obecního zastupitelstva, o jehož konání Vás vèas 
informujeme na veøejných vývìskách.

Jako vždy si podrobné zápisy ze zasedání Obecního 
zastupitelstva mùžete pøeèíst v prodejnách Jednoty 
Kocléøov a Huntíøov, v Komárovì v knihovnì a v 
Pohostinství U Šulcù. Mùžete také navštívit zasedání 
Obecního zastupitelstva, o jehož konání Vás vèas 
informujeme na veøejných vývìskách.

2. do 5. roèníku. Vyplacen bude v hotovosti z 
pokladny obce po úspìšném dokonèení prvního 
pololetí.

* Prodej pozemkových parcel
* Byl schválen pøíspìvek ve výši 10tis. Kè na soustøe-

dìní a rekondièní pobyt nejmenších fotbalistù naší 
obce

* Bylo schváleno zadání nátìru parket v tìlocviènì
* Pøijetí dotace ve výši 78 tis. Na poskytování sociál-

ních služeb
* Byl schválen návrh odmìn èlenùm výborù a komisí 

za první pololetí 2004
* Pøedsedové komisí informovali o své èinnosti
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pokladny obce po úspìšném dokonèení prvního 
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dìní a rekondièní pobyt nejmenších fotbalistù naší 
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* Bylo schváleno zadání nátìru parket v tìlocviènì
* Pøijetí dotace ve výši 78 tis. Na poskytování sociál-

ních služeb
* Byl schválen návrh odmìn èlenùm výborù a komisí 

za první pololetí 2004
* Pøedsedové komisí informovali o své èinnosti

Zpráva z èinnosti sboru pro
obèanské záležitosti
Zpráva z èinnosti sboru pro
obèanské záležitosti

Za Spoz Jadwiga Jandová Marcela Koutníková Martina HlušièkováZa Spoz Jadwiga Jandová Marcela Koutníková Martina Hlušièková

   Léto jsme zahájili zábavným odpolednem pro dìti ke 
dni dìtí a to v sobotu 5.èervna. Vzhledem k poèasí se 
zaèátek akce vyvíjel nevesele, odpoledne mìlo zaèít ve 
14.00 ho-din a ještì v poledne za okny lilo jako o závod. 
Na poslední chvíli jsme se rozhodli „do toho jít“ a na 
sportovním areálu a v pøilehlém lesíku jsme rozprostøeli 
soutìže, hry  a zábavné úkoly pro malé i vìtší dìti. 
Pøestože jsme bìhem odpoledne dvakrát zmokli až na 
kùži, dìti to neodradilo a zúèastnily se v takovém poètu, že 
ani za sluneèného poèasí jindy tolik zájemcù o soutìžení 
nebývá. Dìti si za správnì splnìné úkoly podle nároènosti 
vysoutìžily ceny jak sladké, tak i odmìny trvalejší jako 
bloky, drobné hraèky apod. Doufáme, že i pøes nepøízeò 
poèasí si dìti správnì zaøádily a že pøíštì k nám bude 
sluníèko vlídnìjší.

Další akcí bylo v sobotu 26.6.2004 vítání obèánkù

Podìkování patøí dìtem, které na akcích recitovali a 
zpívali a paní Miluši Nýèové, která nám každoroènì 
poskytuje azyl ve své garáži pro náøadí potøebné ke dni 
dìtí.
Dìkujeme i paní Zdeòce Rumanovské a Jindøichu 
Höferovi, kteøí nám akce fotografovali.
 
V prùbìhu roku dál navštìvujeme s kytièkou 
spoluobèany, kteøí slaví významná životní jubilea a v záøí 
pøivítáme prvòáèky do školy.

   Léto jsme zahájili zábavným odpolednem pro dìti ke 
dni dìtí a to v sobotu 5.èervna. Vzhledem k poèasí se 
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Pro obèany, kteøí se dostanou do tíživé životní situace je od  2. února 
otevøena v prostorách místní fary Obèanská poradna, kterou provo-
zuje Farní Charita. Je otevøena pro veøejnost v

PONDÌLÍ a ÚTERÝ  od 9 do 12 a od13 do 17 , PÁTEK od 9 do 11.

Poradna klientùm poskytuje informace v oblasti bydlení, dávek soc.         
zabezpeèení, pracovnì právních vztahù a nezamìstnanosti.     

Pro obèany, kteøí se dostanou do tíživé životní situace je od  2. února 
otevøena v prostorách místní fary Obèanská poradna, kterou provo-
zuje Farní Charita. Je otevøena pro veøejnost v

a  

Poradna klientùm poskytuje informace v oblasti bydlení, dávek soc.         
zabezpeèení, pracovnì právních vztahù a nezamìstnanosti.     

PONDÌLÍ ÚTERÝ  od 9 do 12 a od13 do 17 , PÁTEK od 9 do 11.

Informace o Obèanské poradnìInformace o Obèanské poradnì

- 1.6. - sportovní den u pøíležitosti "Dne dìtí" 
pro žáky celé školy. Dìkujeme firmám 
"Øeznictví Masopust" a "Komar" za zajištìní 
obèerstvení.
- 3.6. - exkurze žákù 6. a 7.tø. do botanické       
a zoologické zahrady v Liberci 

- 3.6. - Tomáš Pavelka (8.tø.) a Michal Struhár 
(9.tø.) se úèastnili okresního kola soutìže          
v poznávání rostlin a živoèichù v Trutnovì. 
Michal Struhár se umístil na 2. místì. 
Blahopøejeme !!

- 10.6. - žáci 1. stupnì byli na výletì v Krko-
noších. Lanovkou vyjeli na Èernou horu a pìší 
tùrou došli do Pece, kde na nì èekal autobus na 
cestu domù.

- 10. - 12.6. - výlet žákù 9.tøídy do Jinolic a Pra-
chovských skal 

- 15. - 16.6. - výlet 7.tøídy do Èeské Skalice - 
ubytování na pøehradì Rozkoš, s procházkou 
do Ratiboøic.

- 15. - 17.6. - výlet žákù 6.tøídy do Jinolic          
a Prachovských skal (pod dohledem horolezce 
si dìti vyzkoušely horolezecký výstup na 
vrchol skalního útvaru - obtížnost 2 - 3)

- 21. - 23.6. - výlet žákù 8. tøídy do Døevìnic. 
Návštìva Jièína, zøíceniny hradu Kumburk       
a muzea drahokamù v Nové Pace 

- sbìrem starého papíru si žáci z naší školy 
"vydìlali" 2.150,- Kè 

- 1.6. - sportovní den u pøíležitosti "Dne dìtí" 
pro žáky celé školy. Dìkujeme firmám 

 a  za zajištìní 
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Michal Struhár se umístil na 2. místì. 
Blahopøejeme !!

- 10.6. - žáci 1. stupnì byli na výletì v Krko-
noších. Lanovkou vyjeli na Èernou horu a pìší 
tùrou došli do Pece, kde na nì èekal autobus na 
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- 10. - 12.6. - výlet žákù 9.tøídy do Jinolic a Pra-
chovských skal 
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ubytování na pøehradì Rozkoš, s procházkou 
do Ratiboøic.

- 15. - 17.6. - výlet žákù 6.tøídy do Jinolic          
a Prachovských skal 

- 21. - 23.6. - výlet žákù 8. tøídy do Døevìnic. 
Návštìva Jièína, zøíceniny hradu Kumburk       
a muzea drahokamù v Nové Pace 

- sbìrem starého papíru si žáci z naší školy 
  

"Øeznictví Masopust" "Komar"

(pod dohledem horolezce 
si dìti vyzkoušely horolezecký výstup na 
vrchol skalního útvaru - obtížnost 2 - 3)

"vydìlali" 2.150,- Kè

• V mìsíci kvìtnu i èervnu jsme ve velké míøe 
využívali ke hrám i uèení školní zahradu
• Dìti se zde také zaèaly seznamovat s pìsti-
telskými èinnostmi. Pomáhaly postupnì s pøípravou zá-
honku, pletím a osázením kvìtinami.
• 14.5. jsme navštívili místní poštu. Tam nás paní 
poštmistrová Mrázková seznámila s prací a prostøedím na 
poštì.
• Jedno kvìtnové dopoledne jsme podnikli výlet do 
Huntíøova, kde jsme se podívali na èerstvì narozených 11 
štìòat fenky labradora u paní Jandové. Dìti se podívaly 
na krmení a mohly si je pochovat a pohladit.
• 20.5. jsme s dìtmi zajeli na exkurzi do pekárny   
v Komárovì. Dìti se seznamovaly s profesí pekaøe          
a s prostøedím pekárny. Na závìr byly dìti obdarovány 
sladkostmi od pana Kropáèka a paní Ulvrové.
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telskými èinnostmi. Pomáhaly postupnì s pøípravou zá-
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Øeditel školyØeditel školy

• Svátek dìtí jsme oslavili dne 31.5. kreslením na 
chodníku u kašny a dne 1.6. výletem do ZOO ve DKn/L
• 2.6. jsme se vypravili na exkurzi, prohlídku stájí. 
S chovem, prací u koní a ukázkovou jízdou nás seznámili 
majitelé manželé Szikorovi.
• 13.6. jsme uspoøádali besídku pro rodièe. Zde 
dìti ukázaly èást z toho, co se za celý rok nauèily. 
Vystoupení se skládalo z písní, taneèkù, rytmických 
høíèek, básní o maminkách i o kvìtinách a dramatizací 
hudební pohádky „Zvíøátka a loupežníci“ Vystoupení 
se líbilo a odmìnou pro dìti byl potlesk a sladká odmìna.
• 14.6. jsme tuto besídku pro velkou návštìvnost 
opakovali. Byly pozvány babièky z Klubu dùchodcù, 
úèastnili se i nìkteøí rodièe a prarodièe. Vystoupení mìlo 
úspìch a paní Bièíková jménem „Klubu dùchodcù“ dìti 
obdarovala sladkou odmìnou.
• 17.6.jsme obdrželi pozvání k hledání pokladu do 
„Skalnatých hor“ od skøítkù. Cestou za pokladem plnily 
dìti rùzné úkoly, cestou našly dvì postavièky skøítkù        
a u èervené stužky poklad, ve kterém byly ukryty sklenìné 
kulièky a sladkosti.
• 18.6. jsme se zašli podruhé podívat na štìòátka. 
Dìti mohly porovnat, jak povyrostla a zda už vidí. Také 
sledovaly, jak se po mìsíci zmìnil jejich pøíjem potravy    
a pohybové schopnosti.
• 25.6. jsme se vypravili s pøedškoláky na návštìvu 
do zdejší ZŠ, kde nás pøivítala paní uèitelka Kropáèková. 
Dìti z 1. a 2. roèníku nám pøedvedly, jak probíhá jejich 
vyuèování a ukázaly nám èást z toho, co se po odchodu z 
MŠ nauèily. Spoleènì jsme si zacvièili, zazpívali a nauèili 
se novou básnièku. Na rozlouèenou školáci obdarovali 
naše dìti krásnými vlastnoruènì vyrobenými dárky -papí-
rovými havrany. Paní uèitelka Kropáèková pak všem 
dìtem (našim pøedškoláèkùm i svým žáèkùm) dala 
napeèené sladké odmìny.
• Vyrobili jsme tablo dìtí, které nastupují po 
prázdninách do ZŠ. Dìti jsou vystaveny na dobových 
fotografiích se zátiším døevìných hraèek. Toto tablo 
mùžete shlédnout ve výkladní skøíni u paní Masopustové.
• Ještì pøed prázdninami jsme se rozlouèili s naši-
mi pøedškoláky, které jsme obdarovali knihou 
„Zlatovláska a jiné pohádky“
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Dìkujeme manželùm Stárkovým ze Záboøí za poskyt-
nutí velkého množství kreslícího papíru pro dìti z MŠ.
Dìkujeme manželùm Stárkovým ze Záboøí za poskyt-
nutí velkého množství kreslícího papíru pro dìti z MŠ.

Všem dìtem pøejeme hezké
sluníèkové prázdniny
Všem dìtem pøejeme hezké
sluníèkové prázdniny

Je to pravda, je to pravda, je to pravda,
HEPÈÍ !

I když máme školku rádi, prázdniny jsou
LEPŠÍ !!!

Je to pravda, je to pravda, je to pravda,
HEPÈÍ !

I když máme školku rádi, prázdniny jsou
LEPŠÍ !!!

PODÌKOVÁNÍ:PODÌKOVÁNÍ:

kolektiv MŠkolektiv MŠ
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PØEBORNÍKEM PØÍPRAVEK
SE STALA VÍTÌZNÁ
PØEBORNÍKEM PØÍPRAVEK
SE STALA VÍTÌZNÁ

Dolní Kalná  skuteèné vyvrcholení okresního pøeboru 
pøípravek bylo k vidìní v nedìli v Dolní Kalné. Poøadatelé 
vytvoøili hráèùm i divákùm skvìlé podmínky, ozdobou 
celého dopoledne však byly hlavnì výkony mladých 
fotbalistù, na jejichž kombinaèní akce bylo doslova radost 
pohledìt. Skupinu A vyhrála jednoznaènì Vítìzná, která 
svým soupeøùm nasázela po sedmi brankách, vyrovna-
nìjší skupinu B vyhráli domácí mladíci, kteøí postoupili pøi 
rovnosti bodù s Poøíèím a Žacléøem díky lepšímu skóre do 
finále.

V boji o 5. místo se utkala Svoboda s nejvìtším favori-
tem Žacléøem a prohrála až smolnì na penalty, když ještì 
sedm minut pøed koncem vedla o dvì branky. V souboji o 
bronz byl Lánov po celé utkání jasnì lepší, ale jeho 
støeleckou nemohoucnost potrestalo Poøíèí pìt minut 
pøed koncem a získalo bronz. Ve finále se utkala dvì 
skuteènì nejfotbalovìjší družstva, domácí Dolní Kalná a 
Vítìzná. Hosté byli fyzicky vyspìlejší a mìli ve svém 
støedu výborného dribléra Pavelku. Domácí, hrající celý 
turnaj s osmi hráèi, sehráli vyrovnanou partii na hranici 
svých fyzických možností a po prohraném poloèase v 
závìru utkání š�astnì vyrovnali. O pøeborníkovi okresu 
tak rozhodly tøi pokutové kopy na každé stranì, v nichž 
mìla vìtší štìstí Vítìzná a zaslouženì si tak odvezla z 
Dolní Kalné pøebornický titul. Pøi závìreèném ceremo-
niálu aplaudovalo finalistùm pøes dvì stì divákù.

Výsledky 
skupina A: Vítìzná-Svoboda 7:0, Svoboda-Lánov 

0:3, Lánov-Vítìzná 2:7
skupina B: Poøíèí-Žacléø 0:1, Žacléø-Dolní Kalná 

0:2, Dolní Kalná-Poøíèí 0:1
o 5 místo:Svoboda-Žacléø 3:3 (pen. 1:2)
o 3 místo: Lánov-Poøíèí 0:1
finále: Vítìzná-Dolní Kalná 1:1 (pen. 2:1). 
Rozhodèí: Teichman, Cerman. Divákù: 250. 
Nejlepší brankáø: Jaroslav Linhart (Poøíèí), 
Nejlepší støelec: Jaroslav Pavelka (Vítìzná) 8 branek
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Výsledky 

Vítìzové z Vítìzné  nahoøe zleva: Koutník, Èernota, Klepaè,

uprostøed zleva: Petráš, Koutník, Jiráèek, Bulawa, Pavelka, Šefl, Klust, 
Durst, dole zleva: Jirásek, Klepaè, Tomášek, Èernota, Neruda, Knapek, 
leží: Hlušièka, Žaba
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 Marek Pilný, Tomáš Navrátil Marek Pilný, Tomáš Navrátil

     Zveme Vás na 2. roèník malé kopané, který se opìt 
koná na høišti ve Vítìzné-Huntíøov

        dne 17.7.2004 od 8.30 hod.
     Vìøíme, že navážeme na úspìšnou akci z loòského 
roku. Letos jsme pro Vás mimo fotbalu pøipravili ještì 
tento doprovodný program:

• pøelet letadla a seskok parašutisty
• v podveèer zapálení hranice
• diskotéka
• ohòostroj
• pùlnoèní pøekvapení

                            NAVÍC
• program pro dìti se soutìžemi, pøekvapením     

a cenami  který zajiš�uje OS PEGALE

nebude chybìt ani nìco k snìdku a pití...
• pivo-limo-nìco na zahøátí
• kuøata a prase na ohni
• polívka, párky, klobásy, utopence a jiné...

ADRESA poøadatele:
Josef Špùr, Vítìzná-Kocléøov 208, 544 01, DKn/L,   
tel.: 603 278 908
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• polívka, párky, klobásy, utopence a jiné...
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        dne 17.7.2004 od 8.30 hod.

603 278 908

pøelet letadla a seskok parašutisty
• v podveèer zapálení hranice
• diskotéka
• ohòostroj
• pùlnoèní pøekvapení

                            

nebude chybìt ani nìco k snìdku a pití...

NAVÍC

ADRESA poøadatele:

Obèanské sdružení PEGALEObèanské sdružení PEGALE

zve všechny dìti nazve všechny dìti na

STANOVANÍ  NA  RANÈISTANOVANÍ  NA  RANÈI
ve dnechve dnech

26. - 30. ÈERVENCE 200426. - 30. ÈERVENCE 2004
Odjezd od Kašny v pondìlí 26.7. v 7.00 hod. 
pøíjezd v pátek 30.7. v 18.00 hod. tamtéž.

Odjezd od Kašny v pondìlí 26.7. v 7.00 hod. 
pøíjezd v pátek 30.7. v 18.00 hod. tamtéž.

cena 350,- Kècena 350,- Kè
(v cenì je zahrnuta strava na celý víkend a pojištìní)(v cenì je zahrnuta strava na celý víkend a pojištìní)

Pøihlášky s penìzi pøijímáme nejpozdìji
do støedy 21.7.2004

Pøihlášky s penìzi pøijímáme nejpozdìji
do støedy 21.7.2004

Program:
Program celého stanování bude sestaven dle zájmu dìtí.

Pùjde pøevážnì o práce a hry spojené se zvíøaty.

Program:
Program celého stanování bude sestaven dle zájmu dìtí.

Pùjde pøevážnì o práce a hry spojené se zvíøaty.

Gabriela Kuèerová, Kocléøov 207, tel.: 605 300 082
Petra Jiøièková, Huntíøov 318, tel.: 605 470 197

Gabriela Kuèerová, Kocléøov 207, tel.: 605 300 082
Petra Jiøièková, Huntíøov 318, tel.: 605 470 197

kontakt:kontakt:
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89 let
Josef Pospíšil, Komárov

82 let
Cecilie Sekerková, Huntíøov

81 let
Marie Grejcarová Kocléøov
Helena Ludwigová, Huntíøov
Miroslava Øíèaøová, Kocléøov

70 let
Božena Popilková, Komárov

60 let
Petr Grof, Huntíøov
Jiøina Hlušièková, Kocléøov
Jana Macháèková, Hájemství
Josef Smetana, Záboøí

50 let

86 let

80 let

75 let

70 let

65 let

60 let

50 let

 srpen
92 let

89 let

70 let

65 let

60 let

55 let

50 let

Jaroslava Nováková, Huntíøov
Miloš Žaba, Kocléøov
                èervenec

Božena Hlavatá, Hájemství

Kvìtoslava Pfaffová, Komárov

Irma Róková, Hájemství

Nadìžda Hegrová, MUDr., Huntíøov

Marta Vyšanská, Kocléøov

Miloslav Palendal, Komárov

Jan Klimenta, Kocléøov

Vladimír Pavlas-Jirásek, Huntíøov

Jaroslav Pilaø, Kocléøov
                  

Josef Liška, Huntíøov

Helena Macháèková, Kocléøov

Milena Zbrášová , Huntíøov

Jaroslava Plíhalová, Komárov

Jiøina Janáèková, Kocléøov
Jaroslava Klepaèová, Kocléøov
František Krsek, Huntíøov

Hana Matìjková, Nové Záboøí
Jaroslav Novák , Huntíøov

Vìra Kopecká, Huntíøov
Jiøí Marel, Kocléøov
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NAŠI JUBILANTINAŠI JUBILANTI
Dovolte nám blahopøát v�em 
na�im spoluobèanùm, kteøí       
v mìsíci èervnu, èervenci a srpnu 
oslavili èi oslaví své �ivotní jubileum

Dovolte nám blahopøát v�em 
na�im spoluobèanùm, kteøí       
v mìsíci èervnu, èervenci a srpnu 
oslavili èi oslaví své �ivotní jubileum
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Všem zmínìným ze srdce blaho-
pøejeme a pøejeme jim hlavnì pevné 
zdraví a mnoho sil do dalších let.

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

SPOZ, OÚ VítìznáSPOZ, OÚ Vítìzná

èervenèerven

Blahopøejeme naši kolegyni Martinì 
Hlušièkové k jejímu svátku, který 
oslaví tuto sobotu.

Blahopøejeme naši kolegyni Martinì 
Hlušièkové k jejímu svátku, který 
oslaví tuto sobotu.

     tak pøesnì na toto téma jsme uspoøádali pro dìti v pátek 21.5. exkursi. V 
zoologické zahradì si nás vzal nejprve na starost Ing. Tomáš Hajnyš, který nás 
zavedl do Darwinovy stanice a ukázal nám, o jaká zvíøátka se tam starají. Každé 
zvíøátko dìtem ukázal a popsal. Kdo mìl odvahu, mohl si zvíøátko pohladit, 
nebo vzít do ruky. Ta se nechala dìtmi ochotnì hladit a maèkat, protože jsou 
na kontakt s dìtmi zvyklá. Pøi Darwinovì stanici pracuje totiž kroužek pro dìti, 
které se  spoleènì o zvíøátka starají.
     Když jsme opustili stanici, dìti se pustily do plenìní batohù se svaèinkami, 
pøièemž jsme se pomalu pøesunuli na opaènou stranu ZOO. Tam na nás èekal 
pan Martin Kober, který má v prostorách ZOO firmu, která se zabývá chovem 
krmných zvíøat. Zajímá Vás, co jsou to krmná zvíøata? To jsou taková, kterými 
se ostatní zvíøata živí. Švábi, cvrèci, rùzní èervi, myši, potkani a pod. Dìti mìly 
možnost zaboøit ruce do bedny plné èervù, nechat si je propadat mezi prsty 
jako písek, chytnout si cvrèka nebo švába, vytáhnout z bedýnky za ocásek myš 
nebo potkana. Možná nìkomu naskakuje husí kùže, ale vìøte, že pro dìti to byl 
úžasný zážitek a po poèáteèních obavách jsme nìkteré od bedýnek nemohli 
ani odtrhnout. Na závìr tohoto odpoledne se mohly dìti vyøádit na høišti v 
areálu ZOO a pak už nás èekala jen cesta domù.
     Všem úèastníkùm se exkurse moc líbila a rádi bychom tímto ještì jednou 
podìkovali Ing. Hajnyšovi a p. Koberovi, za to, že se nám v ZOO tak pìknì 
vìnovali.

     tak pøesnì na toto téma jsme uspoøádali pro dìti v pátek 21.5. exkursi. V 
zoologické zahradì si nás vzal nejprve na starost Ing. Tomáš Hajnyš, který nás 
zavedl do Darwinovy stanice a ukázal nám, o jaká zvíøátka se tam starají. Každé 
zvíøátko dìtem ukázal a popsal. Kdo mìl odvahu, mohl si zvíøátko pohladit, 
nebo vzít do ruky. Ta se nechala dìtmi ochotnì hladit a maèkat, protože jsou 
na kontakt s dìtmi zvyklá. Pøi Darwinovì stanici pracuje totiž kroužek pro dìti, 
které se  spoleènì o zvíøátka starají.
     Když jsme opustili stanici, dìti se pustily do plenìní batohù se svaèinkami, 
pøièemž jsme se pomalu pøesunuli na opaènou stranu ZOO. Tam na nás èekal 
pan Martin Kober, který má v prostorách ZOO firmu, která se zabývá chovem 
krmných zvíøat. Zajímá Vás, co jsou to krmná zvíøata? To jsou taková, kterými 
se ostatní zvíøata živí. Švábi, cvrèci, rùzní èervi, myši, potkani a pod. Dìti mìly 
možnost zaboøit ruce do bedny plné èervù, nechat si je propadat mezi prsty 
jako písek, chytnout si cvrèka nebo švába, vytáhnout z bedýnky za ocásek myš 
nebo potkana. Možná nìkomu naskakuje husí kùže, ale vìøte, že pro dìti to byl 
úžasný zážitek a po poèáteèních obavách jsme nìkteré od bedýnek nemohli 
ani odtrhnout. Na závìr tohoto odpoledne se mohly dìti vyøádit na høišti v 
areálu ZOO a pak už nás èekala jen cesta domù.
     Všem úèastníkùm se exkurse moc líbila a rádi bychom tímto ještì jednou 
podìkovali Ing. Hajnyšovi a p. Koberovi, za to, že se nám v ZOO tak pìknì 
vìnovali.

ZOO jak ho neznáte...ZOO jak ho neznáte...

     Ve dnech 18.-20. èervna se konalo letošní první stanování a to se Skauty.   
I když nám poèasí zrovna moc nepøálo, pøichystali jsme spolu se Skauty pro 
dìti hrami nabytý víkend. Dìti se mimo jiné dovìdìli co to skauting vlastnì je   
a mohly si vyzkoušet nìkteré skautské dovednosti, jako je napøíklad vázání 
uzlù. Mimo rùzných soutìží dìti absolvovali i stezku odvahy. Všichni se již 
tìšíme na další stanování, na které všechny zájemce srdeènì zveme.

     Ve dnech 18.-20. èervna se konalo letošní první stanování a to se Skauty.   
I když nám poèasí zrovna moc nepøálo, pøichystali jsme spolu se Skauty pro 
dìti hrami nabytý víkend. Dìti se mimo jiné dovìdìli co to skauting vlastnì je   
a mohly si vyzkoušet nìkteré skautské dovednosti, jako je napøíklad vázání 
uzlù. Mimo rùzných soutìží dìti absolvovali i stezku odvahy. Všichni se již 
tìšíme na další stanování, na které všechny zájemce srdeènì zveme.

STANOVÁNÍ SE SKAUTYSTANOVÁNÍ SE SKAUTY

Obèanské sdružení PEGALEObèanské sdružení PEGALE

Obèanské sdružení PEGALEObèanské sdružení PEGALE

Pøírodovìdný kroužek se zamìøením na bližší poznávání 
zvíøat na jednotlivých úsecích zoologické zahrady a pre-
historického svìta malíøe Zdeòka Buriana. Chlapci a dìv-
èata získají také vìdomosti a praktické dovednosti z cho-
vu terarijních a akvarijních zvíøat (hroznýše, želv, agam, 
akvarijních ryb).

DARWINOVA  STANICE v ZOODARWINOVA  STANICE v ZOO
NABÍDKA pøírodovìdného kroužku na školní rok 2004/2005:NABÍDKA pøírodovìdného kroužku na školní rok 2004/2005:

 Chlapci a dìvèata se nauèí dobøe peèovat o domácí mazlíèky (morèata, køeèky, 
králíky, fretky). Vedoucím kroužku RNDr. Stanislav Brázdil a Ing. Tomáš Hajnyš. 
Podrobnìjší informace získáte na telefonu uvedeném na pøihlášce.

PØIHLÁŠKAPØIHLÁŠKA do Darwinovy stanice 2004/2005do Darwinovy stanice 2004/2005
Tel.: 499 311 258, e-mail: education@zoodk.czTel.: 499 311 258, e-mail: education@zoodk.cz

Zájmový kroužek:

Jméno a pøíjmení:

Bydlištì                                                     Datum narození:

                                                                   Telefon:

Škola                                                          Tøída:

Zájmový kroužek:

Jméno a pøíjmení:

Bydlištì                                                     Datum narození:

                                                                   Telefon:

Škola                                                          Tøída:

Pokud dítì pøestane bìhen roku navštìvovat kroužek, zápisné se nevrací.Pokud dítì pøestane bìhen roku navštìvovat kroužek, zápisné se nevrací.

Výši zápisného do kroužku na školní rok 2004/2005 Vám sdìlíme na výše uvedeném kontaktuVýši zápisného do kroužku na školní rok 2004/2005 Vám sdìlíme na výše uvedeném kontaktu

Podpis rodièùPodpis rodièù



77

KOSMETICKÉ OKÉNKOKOSMETICKÉ OKÉNKO

Blanka SeidlováBlanka Seidlová

 LETNÍ TYP - základní barvou je modrá.

Ple�: má charakteristický chladný spodní tón a dìlíme ji 
do tøí skupin

1.bledá, jakoby porcelánová
2.dobøe prokrvená s prosvítajícími drobnými 
    žilkami, které mají chladný narùžovìlý nádech
3.svìtlá s chladným olivovým, tìžko definovatel-
    ným nádechem

Optimální make -up: chladnì narùžovìlý nebo ne-
utrálnì béžový. Pro první typ se nejlépe hodí chladnì 
rùžový zákl. make-up, pro druhý typ - svìtlý chladnì béžo-
vý a pro tøetí typ - svìtlá do šedá hrající hnìï
Rty: jemné a chladnì narùžovìlé
Pihy: vždycky našedlé nebo popelavì hnìdé (nikdy zlatis-
tá nebo èervenohnìdá)
Opalování: až na velmi svìtlé typy se dobøe opaluje. 
Opálení má chladný olivový odstín, nikdy naèervenalý 
podtón
Pøirozená barva oèí: šedá, šedomodrá, fialovomodrá, 
modrozelená, tmavomodrá, tmavohnìdá, oøíšková
Øasy a oboèí: popelavé, nikdy nemá zlaté podtóny
Vlasy: charakteristický je popelavý podtón
     - ne tmavší než støední až tmavá popelavì hnìdá
     - svìtle plavé odstíny s popelavì støíbøitým nádechem
Barvení vlasù: vlasy letního typu se ideálnì hodí pro 
barvení a tónování, musíme však vždy zùstat u svých 
barev. Ideální jsou:
- støíbøité, platinové nebo støíbøitì šedé prameny
- naèervenalé odstíny vždy s namodralým odleskem
- nevolit pøíliš tmavou barvu

Barvy které k letnímu typu patøí:
ÈERVENÁ - lehce namodralý podtón, zdrženlivá 
barevnost, tlumené odstíny.
MODRÁ - zdrženlivý, tlumený, èasto jakoby kouøový 
nebo zapraný dojem
ZELENÁ - zøetelný modrý podtón, urèitý podíl šedé - jako-
by halila barvy do závoje
ŽLUTÁ - tlumené odstíny, svìtlé, mléèné, jakoby zaprané
FIALOVÁ - jednoznaènì namodralý podtón, lehké jakoby 
zaprané odstíny
ŠEDÁ -všechny chladnì støíbøité odstíny od svìtlé støíbøitì 
šedé až k støední antracitové
BÍLÁ - lehce mléèná
ÈERNÁ - pùsobí na letním typu bledì a zdùrazòuje stíny 
pod oèima
PØÍRODNÍ ODSTÍNY - hnìdé a béžové odstíny s 
chladným namodrale rùžovým nebo jemnì šedým 
podtónem

LÁTKY - hladké, jemné, lehké, splývavé, hedvábnì 
matné až støednì lesklé
hedvábí, satén, saténový batist, hedv. samet, pøírodní 
hedvábí, krepdešín, krepžoržet, gáza, hedvábný 
mušelín, batist, šifon, žerzej. V jemném provedení: 
vlna, žerzej,  kašmír, vlna a alpaky, flanel, len, 
mušelín, popelín, pik, ryps, tvíd, rýhovaný samet.

 LETNÍ TYP - základní barvou je modrá.

Ple�: má charakteristický chladný spodní tón a dìlíme ji 
do tøí skupin

1.bledá, jakoby porcelánová
2.dobøe prokrvená s prosvítajícími drobnými 
    žilkami, které mají chladný narùžovìlý nádech
3.svìtlá s chladným olivovým, tìžko definovatel-
    ným nádechem

Optimální make -up: chladnì narùžovìlý nebo ne-
utrálnì béžový. Pro první typ se nejlépe hodí chladnì 
rùžový zákl. make-up, pro druhý typ - svìtlý chladnì béžo-
vý a pro tøetí typ - svìtlá do šedá hrající hnìï
Rty: jemné a chladnì narùžovìlé
Pihy: vždycky našedlé nebo popelavì hnìdé (nikdy zlatis-
tá nebo èervenohnìdá)
Opalování: až na velmi svìtlé typy se dobøe opaluje. 
Opálení má chladný olivový odstín, nikdy naèervenalý 
podtón
Pøirozená barva oèí: šedá, šedomodrá, fialovomodrá, 
modrozelená, tmavomodrá, tmavohnìdá, oøíšková
Øasy a oboèí: popelavé, nikdy nemá zlaté podtóny
Vlasy: charakteristický je popelavý podtón
     - ne tmavší než støední až tmavá popelavì hnìdá
     - svìtle plavé odstíny s popelavì støíbøitým nádechem
Barvení vlasù: vlasy letního typu se ideálnì hodí pro 
barvení a tónování, musíme však vždy zùstat u svých 
barev. Ideální jsou:

 platinové nebo støíbøitì šedé prameny
 odstíny vždy s namodralým odleskem

- nevolit pøíliš tmavou barvu

ÈERVENÁ - lehce namodralý podtón, zdrženlivá 
barevnost, tlumené odstíny.
MODRÁ - zdrženlivý, tlumený, èasto jakoby kouøový 
nebo zapraný dojem
ZELENÁ - zøetelný modrý podtón, urèitý podíl šedé - jako-
by halila barvy do závoje
ŽLUTÁ - tlumené odstíny, svìtlé, mléèné, jakoby zaprané
FIALOVÁ - jednoznaènì namodralý podtón, lehké jakoby 
zaprané odstíny
ŠEDÁ -všechny chladnì støíbøité odstíny od svìtlé støíbøitì 
šedé až k støední antracitové
BÍLÁ - lehce mléèná
ÈERNÁ - pùsobí na letním typu bledì a zdùrazòuje stíny 
pod oèima
PØÍRODNÍ ODSTÍNY - hnìdé a béžové odstíny s 
chladným namodrale rùžovým nebo jemnì šedým 
podtónem

LÁTKY - hladké, jemné, lehké, splývavé, hedvábnì 
matné až støednì lesklé

- støíbøité,
- naèervenalé

hedvábí, satén, saténový batist, hedv. samet, pøírodní 
hedvábí, krepdešín, krepžoržet, gáza, hedvábný 
mušelín, batist, šifon, žerzej. V jemném provedení: 
vlna, žerzej,  kašmír, vlna a alpaky, flanel, len, 
mušelín, popelín, pik, ryps, tvíd, rýhovaný samet.

Barvy které k letnímu typu patøí:

     Aèkoliv to tak vùbec nevypadá, zaèalo léto. Navazuji 
tímto na èlánek z minulého èísla a dnes Vám popíšu, jak 
rozpoznat letní typ.

     Aèkoliv to tak vùbec nevypadá, zaèalo léto. Navazuji 
tímto na èlánek z minulého èísla a dnes Vám popíšu, jak 
rozpoznat letní typ.

Èerpáno z knihy NOVÉ BARVY PRO KRÁSU od Gisely 
Watermannové a Franzisky Zingelové
Èerpáno z knihy NOVÉ BARVY PRO KRÁSU od Gisely 
Watermannové a Franzisky Zingelové

VZORY - drobné, jemné, max. Støednì velké chladné, 
tlumené, decentní, klasické nebo romantické. Kontrast 
by mìl decentní, zdrženlivý a jemný.( rybí kost, drobné 
kytky) v barvách z letní palety.
KÙŽE - hladká, mìkká, hedvábnì matná až lesklá.
Hladká, jemná pøírodní, strukturovaná kùže (i splétaná), 
lakovaná kùže poze na støevících a kabelkách
ŠPERKY A BRÝLE - zdrženlivé, jemné, hladké, 
hedvábnì matné až trochu lesklé, decentní.
Kov - bílé zlato, platina, støíbro, cín
pøírodní a UH materiály - rùžové až namodralé perly, 
perle�, rohovina, barevné lakované døevo, splétaná kùže 
a sláma, plasty
kameny - drahokamy a polodrahokamy v chladných 
barvách

VZORY - drobné, jemné, max. Støednì velké chladné, 
tlumené, decentní, klasické nebo romantické. Kontrast 
by mìl decentní, zdrženlivý a jemný.( rybí kost, drobné 
kytky) v barvách z letní palety.
KÙŽE - hladká, mìkká, hedvábnì matná až lesklá.
Hladká, jemná pøírodní, strukturovaná kùže (i splétaná), 
lakovaná kùže poze na støevících a kabelkách
ŠPERKY A BRÝLE - zdrženlivé, jemné, hladké, 
hedvábnì matné až trochu lesklé, decentní.

 - bílé zlato, platina, støíbro, cín
 - rùžové až namodralé perly, 

perle�, rohovina, barevné lakované døevo, splétaná kùže 
a sláma, plasty

- drahokamy a polodrahokamy v chladných 
barvách

Kov
pøírodní a UH materiály

kameny 

1. Obèan se zapíše do knihy „Samovýroba døeva“, 
která je uložena na OÚ.

2. Bude vyzván (telefonicky nebo písemnì) na schùzku, 
kde mu bude vymezen úsek samovýroby 
s oznaèeným døívím.

3. Døíví musí být zpracováno do jednoho mìsíce od 
vymezení a ukázky úseku.

4. Palivo naøezané na metry bude srovnáno v lese nebo 
doma ( úklid vìtví v lese na kupy).

5. Døevo bude zmìøeno v metrech a vypoèítána cena 
3(1m = 50 Kè).

6. Døíví se zaplatí na OÚ.
Každý samovýrobce si pøeète a podepíše pouèení      

o bezpeènosti práce pøi samovýrobì palivového døíví.

1. Obèan se zapíše do knihy „Samovýroba døeva“, 
která je uložena na OÚ.

2. Bude vyzván (telefonicky nebo písemnì) na schùzku, 
kde mu bude vymezen úsek samovýroby 
s oznaèeným døívím.

3. Døíví musí být zpracováno do jednoho mìsíce od 
vymezení a ukázky úseku.

4. Palivo naøezané na metry bude srovnáno v lese nebo 
doma ( úklid vìtví v lese na kupy).

5. Døevo bude zmìøeno v metrech a vypoèítána cena 
(1m = 50 Kè).

6. Døíví se zaplatí na OÚ.
Každý samovýrobce si pøeète a podepíše pouèení      

o bezpeènosti práce pøi samovýrobì palivového døíví.

3

Zásady samovýroby v obecních lesích:Zásady samovýroby v obecních lesích:

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

Sportovní, rekondièní a regeneraèníSportovní, rekondièní a regeneraèní

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

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

Poskytované úkony peèovatelské služby v obci Vítìzná
Cenik platný pro rok 2004

Poskytované úkony peèovatelské služby v obci Vítìzná
Cenik platný pro rok 2004

SNOS POPELNICSNOS POPELNIC
KNIHOVNA HUNTÍØOVKNIHOVNA HUNTÍØOV

KNIHOVNA KOCLÉØOVKNIHOVNA KOCLÉØOV

KNIHOVNA KOMÁROVKNIHOVNA KOMÁROV

Knihovník:
Místo:
Výpujèní doba:

Knihovník:
Místo:
Výpujèní doba:

Knihovník:
Místo:
Výpujèní doba:

Knihovník:
Místo:
Výpujèní doba:

Knihovník:
Místo:
Výpujèní doba:

Knihovník:
Místo:
Výpujèní doba:

Božena REHÁKOVÁ
doma
úterý 16.30 - 18.00

Božena REHÁKOVÁ
doma
úterý 16.30 - 18.00

Johana ROUSOVÁ
budova OÚ
pondìlí 15.00 - 17.00

Johana ROUSOVÁ
budova OÚ
pondìlí 15.00 - 17.00

Emil POKORNÝ
Komárov, bus. zast.
støeda 14.00 - 16.30

Emil POKORNÝ
Komárov, bus. zast.
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

UPOZORÒUJEMEUPOZORÒUJEME

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.

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.

Prodám teplovodní kotel

Nepoužitý, levnì,
dle dohody.

Telefon:

732 286 852
499 395 195

DAKON  UR  24



OKRSKYOKRSKY

celkem      zpr.             v %celkem      zpr.             v %

Poèet
volièù
Poèet
volièù

Vydané
obálky

Vydané
obálky

Odevzdané
obálky

Odevzdané
obálky

Úèast 
v %

Úèast 
v %

Platné hlasy
c e l k e m

Platné hlasy
c e l k e m

3             3             100.00              1049                 191                  18.21               191                     1863             3             100.00              1049                 191                  18.21               191                     186

Kód               Název stranyKód               Název strany

Platné
hlasy

Platné
hlasy Pøedn.

hlasy
Pøedn.
hlasy

celk.  v %celk.  v %

SNK sdruž. nez. a
Evropští dem.
SNK sdruž. nez. a
Evropští dem.

Koruna Èeská
(monarch. strana)
Koruna Èeská
(monarch. strana)

Helax-Ostrava se baví Helax-Ostrava se baví 

Èeská str.sociálnì demokrat. Èeská str.sociálnì demokrat. 

Národní koalice Národní koalice 

Obèanská demokratická
strana 
Obèanská demokratická
strana 

Kód               Název stranyKód               Název strany

Platné
hlasy

Platné
hlasy Pøedn.

hlasy
Pøedn.
hlasy

celk.  v %celk.  v %

Balbínova poetická stranaBalbínova poetická strana

Strana práce Strana práce 

Za zájmy Moravy
ve sjedn. Evr. 
Za zájmy Moravy
ve sjedn. Evr. 

Køes�. demokr. unie
-Ès. str. lid.
Køes�. demokr. unie
-Ès. str. lid.

Pravý Blok Pravý Blok 

Strana zdravého rozumuStrana zdravého rozumu

Unie liberálních demokratù Unie liberálních demokratù 

Komunistická str.
Èech a Moravy 
Komunistická str.
Èech a Moravy 

Str. venkova
-spoj. obèan. síly 
Str. venkova
-spoj. obèan. síly 

Strana za životní jistotyStrana za životní jistoty

Nezávislá iniciativa (NEI) Nezávislá iniciativa (NEI) 

SVOBODNÍ SVOBODNÍ 

"V.Kožený
-Obèan. feder. demokr." 
"V.Kožený
-Obèan. feder. demokr." 

Republikáni
Miroslava Sládka 
Republikáni
Miroslava Sládka 

NEZÁVISLÍ NEZÁVISLÍ 

Str. pro otevøenou
spoleènost
Str. pro otevøenou
spoleènost

Strana demokrat. socialismuStrana demokrat. socialismu

Strana zelených Strana zelených 

Humanistická alianceHumanistická aliance

Konzervativní strana Konzervativní strana 

"Sdružení nestraníkù" "Sdružení nestraníkù" 

Strana obèanù
republiky Èeské
Strana obèanù
republiky Èeské

Masarykova
demokratická strana 
Masarykova
demokratická strana 

Všeobecná
obèanská strana 
Všeobecná
obèanská strana 

Dìlnická stranaDìlnická strana
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
konané na území Èeské republiky ve dnech 11. a 12. 6 2004

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
konané na území Èeské republiky ve dnech 11. a 12. 6 2004

Výsledky hlasování za územní celkyVýsledky hlasování za územní celky

KRAJ: Královéhradecký
OKRES: Trutnov
OBEC: Vítìzná

KRAJ: Královéhradecký
OKRES: Trutnov
OBEC: Vítìzná
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