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Vážení pravidelní ètenáøi Nového Hejkala.
Dovolím si vzít dnes první slovo starostovi aspoò 

si po dlouhé dobì zkusí, jaké je to být druhý. Vím, že 
již netrpìlivì èekáte na toto èíslo a pøedem se 
omlouvám, že informace v nìm, budou pro Vás 
možná zastaralé. Omlouvám se Vám a vìøte, že mì 
to mrzí. Jak vìtšina z Vás jistì ví, pøed rokem jsem se 
z Vítìzné odstìhovala.Tento fakt nemìl ještì v 
loòském roce na vydávání novin až takový vliv, 
nebo� jsem na Vítìznou dojíždìla do práce. Teï tam 
jezdím maximálnì 2x v mìsíci o víkendu na 
návštìvu. To je dost málo na to, abych mìla èerstvé 
informace o tom, co se v obci dìje. Nikdo z Vás 
bohužel ani nereagoval na mou výzvu, kde jsem 
prosila o aktivní pomoc pøi pøedávání informací o 
dìní v obci. Jistì pochopíte, že když v obci nebydlím, 
jsem na tyto informace odkázaná. Znovu se na Vás 
tedy obracím s touto prosbou o pomoc, protože 
jinak hrozí, že se ve Vaší domácnosti budou tyto 
noviny objevovat stále více zøídka a to urèitì nikdo z 
Vás nechce. Nemusíte se bát toho, že nejste žádní 
literáti, protože Vám ráda pomohu pøevést text  do 
ètivé podoby. Pokud literáty jste a jen se stydíte a 
bojíte reakce okolí, mùžeme vymyslet nìjakou 
podpisovou znaèku, za kterou se mùžete schovat. 
Toto samozøejmì neplatí v pøípadì vulgárních 
èlánkù a rozhodnì bych také nechtìla, aby jste si 
pøes noviny zaèali s nìkým vyøizovat své soukromé 
problémy. Pokud však máte svùj jiný názor na vìc, 
než vedení obce, nebojte se o nìj podìlit i s 
ostatními. Úplnì nejlepší by bylo, kdyby se našel z 
každé èásti obce jeden èlovìk, který by o této èásti 
obce informoval ostatní.

Snad si všichni pøejeme, aby se noviny 
zachovaly a najde se alespoò jeden dobrovolník, 
který mi v tom pomùže.

Pøeji všem krásné jarní dny.
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Vážení spoluobèané,
dnes toto místo využiji jinak než v minulých vydáních 
obecního obèasníku. Slovo obèasník využívám 
zámìrnì, nebo� jak jste si jistì všimli Nový hejkal 
vychází skuteènì obèas. Nové èíslo obecních novin, 
které vás mají informovat o dìní v obci a jejím okolí 
vychází až po nashromáždìní potøebného poètu 
pøíspìvkù. Stále málo využíváte své možnosti sdìlit 
nám všem své postøehy, námìty èi pøipomínky. 
Pøitom je to tak snadné. Jediná podmínka 
uveøejnìní Vašich pøíspìvkù je formulace 
odpovídající pravidlùm slušnosti a identifikace 
autora.

Vzhledem právì k nízkému poètu pøíspìvkù 
vychází první èíslo nového roèníku až nyní. Dovolím 
si tedy místo pro pravidelný úvodník vymezit pro 
informaci o akcích, které bychom rádi v letošním 
roce uskuteènili.
Možná, že nìkteøí z Vás delší dobu sledují, že 
probíhají pøípravy na výmìnu primárního okruhu 
vytápìní budovy mateøské školy a obecního úøadu. 
Výmìnou plynového vytápìní za vytápìní tepelnými 
èerpadly by mìla obec roènì ušetøit na provozních 
nákladech na vytápìní okolo 200 tis. Kè. a s 
ohledem na výši poskytované dotace za Státního 
fondu životního prostøedí, která pøesahuje 1,5 mil. 
Kè je vlastní investice 600 tis. Kè více než výhodná. 

V letním období bude dokonèena rekonstrukce 
vnìjšího opláštìní budovy a její vnitøní 
elektroinstalace.

V první polovinì letošního roku bychom rádi 
dovedli do finále schvalovací proces 1. zmìny 
územního plánu obce. Do 31.5.2005 budou 
dokonèeny závìreèné práce na I. etapì 
rekonstrukce vodovodu Huntíøov - Komárov. Na 
podzim budeme žádat o dotaci na realizaci II. etapy 
rekonstrukce, nebo� v tuto dobu budou již 
dokonèeny všechny pøípravné práce vèetnì 
projektu. Druhá etapa rekonstrukce vodovodu 
pøedstavuje pøístavbu vodojemu „Haòáèková“, èímž 
dojede ke zdvojnásobení jeho souèasné kapacity, 
dále k rekonstrukci poškozených vrtù a výmìnì 
pøivadìèe. Odhadované náklady se pohybují okolo 
6mil. Kè. Dalším velkým úkolem pro letošní rok je 
provedení oprav místních a úèelových komunikací 
dle schváleného plánu. Již bylo zapoèato s instalací 
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Nový hejkal

Od 5.4. je na úøední desce vyvìšena 
nabídka pozemkù ve vlastnictví 
státu urèená k prodeji. Týká se to 
pozemkù v k.ú. Huntíøov.
Nabídka je rovnìž na internetové 
adrese pozemkového fondu ÈR.
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železných svodnic. Nutno pøiznat, že i pøes 
skuteènost, že na tento úkol je vyèlenìno 700 tis. Kè 
z rozpoètu obce a poèítáme s 300 tis. Kè z dotace 
POV, je tato èástka na 25 km komunikací a finanèní 
nároènosti oprav malá.
V pøípadì úspìchu žádosti o dotaci probìhne v 
letošním roce rekonstrukce sportovního høištì v 
Komárovì.
Máme již pøipravený projekt, kde nechybí plocha na 
bambington, kuželky, betonový stùl na stolní tenis a 
samozøejmì høištì na kopanou, volejbal a další 
sporty. V areálu bude instalován døevìný altán, 
ohništì a v okolí bude umístìno nìkolik lavièek pro 
unavené sportovce a jejich doprovod.

Na høbitovì bychom rádi dokonèili rozptylovou 
louèku a alespoò zapoèali s opravou obvodové zdi.

Bìhem letní sezóny dojde k provedení 
ochranných nátìrù autobusových zastávek a k 
úpravì jejich okolí. Na vybraná místa bude rovnìž 
instalováno 12 ks odpadkových košù. 

Závìrem bych se za naše pracovníky rád 
pochlubil zrekonstruovaným traktorovým vlekem, 
který si mnozí z Vás spletou s vlekem novým.

Od kvìtna budete po naší obci vídávat novì 
poøízený traktor Z 7245, na který jsme pro 
nadcházející zimní sezónu objednali èelní 
hydraulicky natáèenou radlici. Vzhledem k prostoru, 
který mi byl vymezen nemohu dále rozepisovat, co 
všechno chystáme a už vùbec není prostor na to, co 
by se všechno dalo nebo mohlo. Snad nìkdy v 
dalším èísle, Závìrem mi dovolte v tyto první dny jara 
popøát všem pevné zdraví a mnoho osobních 
úspìchù do dalších dnù.
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PROGRAM: 2.2.2005PROGRAM: 2.2.2005

Na základì doporuèení auditorù a zajištìní 
vhodných pracovních podmínek úøedníkù obecního 
úøadu byl v soubìhu s rekonstrukcí vnitøních rozvodù 
elektrické sítì rozdìlen pracovní prostor lehkou 
sádrokartonovou konstrukcí na pracovištì 
podatelny a úèetní. Pøi tìchto pracovních 
èinnostech se aktivnì úèastnili všichni zamìstnanci 
obce. Do 31.12.2004 jsme obdrželi dvì nabídky na 
využití kostela v Huntíøovì. S obìma zájemci bude 
9.2.2005 vedeno osobní jednání, pøi kterém budou 
svùj pøedložený návrh obhajovat. V uplynulém 
období probíhaly inventury majetku a èinnost 
obecního úøadu byla zamìøena na vèasné provedení 
úèetních uzávìrek, závìreèných zpráv a ostatních 
èinností, které nám ukládají zákony a smlouvy o 
poskytnutí dotací.
Dne 18.1. byla uzavøena smlouva s Lesy ÈR s.p. na 
výkon odborného lesního hospodáøe v našich lesích 
a 31.1. s p.Soukupem na zajiš�ování hospodáøské 
èinnosti.
Dne 19.1. probìhlo pracovní setkání zastupitelù.
Dne 21.1. probìhlo jednání s vlastníky nemovitostí 
v lokalitì Ètyødomkù ohlednì zajištìní provozu 
zásobování vodou.
Dne 28.1. obecní úøad obdržel kladné vyjádøení 
Krajského úøadu Kr. kraje k plánované II. etapì 
rekonstrukce vodovodu Huntíøov.

O èem se jednalo
- Dne 13.12.2004 bylo provedeno dílèí 
pøezkoumání hospodaøení obce za období od 1.1. 
do 13.12.2004 kontrolory Krajského úøadu 
Královéhradeckého kraje a navrženo opatøení k 
nápravì chyb a nedostatkù.
- do OPS Podkrkonoší byla delegována paní 
Jiøina Jiroušová.
- Na základì vynaložených nákladù souvisejících s 
výrobou pitné vody s ohledem na pøedpokládaný 
vývoj pro rok 2005 bylo navrženo stanovit vodné 
dle výpoètu na

16,59 Kè + 5%DPH.
- S ohledem na skuteènost, že od 1.1.2005 
vlastník veøejné kanalizace je povinen zajistit její 
øádný provoz v souladu se zákonem bylo navrženo 
stanovit pro odbìratele pitné vody a uživatele 
veøejné kanalizace v èásti obce Huntíøov na základì 
výpoètu pøedpokládaných nákladù souvisejících s 
provozem veøejné kanalizace stoèné ve výši

8,33 Kè + 5%DPH
- bylo vyhlášeno výbìrové øízení na pùjèky z FRB 
pro rok 2005
- byly schváleny výše odmìn za práci ve výborech 
a komisích
- bylo jednáno o mimosoudním vyrovnání se 
spoleèností MAVL
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Dne 28.1. obecní úøad obdržel kladné vyjádøení 
Krajského úøadu Kr. kraje k plánované II. etapì 
rekonstrukce vodovodu Huntíøov.

- Dne 13.12.2004 bylo provedeno dílèí 
pøezkoumání hospodaøení obce za období od 1.1. 
do 13.12.2004 kontrolory Krajského úøadu 
Královéhradeckého kraje a navrženo opatøení k 
nápravì chyb a nedostatkù.
- do OPS Podkrkonoší byla delegována paní 
Jiøina Jiroušová.
- Na základì vynaložených nákladù souvisejících s 
výrobou pitné vody s ohledem na pøedpokládaný 
vývoj pro rok 2005 bylo navrženo stanovit vodné 
dle výpoètu na

.
- S ohledem na skuteènost, že od 1.1.2005 
vlastník veøejné kanalizace je povinen zajistit její 
øádný provoz v souladu se zákonem bylo navrženo 
stanovit pro odbìratele pitné vody a uživatele 
veøejné kanalizace v èásti obce Huntíøov na základì 
výpoètu pøedpokládaných nákladù souvisejících s 
provozem veøejné kanalizace stoèné ve výši

- bylo vyhlášeno výbìrové øízení na pùjèky z FRB 
pro rok 2005
- byly schváleny výše odmìn za práci ve výborech 
a komisích
- bylo jednáno o mimosoudním vyrovnání se 
spoleèností MAVL

Ètyødomkù

O èem se jednalo

16,59 Kè + 5%DPH

8,33 Kè + 5%DPH

Z èinnosti OÚZ èinnosti OÚ

pokraèování na stranì 3pokraèování na stranì 3
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- Z dùvodu zajištìní financování doplatku 
spoleènosti MAVL s.r.o. bylo navrženo pøijmout a 
povìøit starostu podepsáním „Smlouvy o 
poskytnutí úvìru ze stavebního spoøení“ od ÈMSS 
v maximální výši 902 944 Kè s minimální výši 
mìsíèní splátky 12 180 Kè
- Dne 24.1.2005 hlavní inventurní komise 
pøedala zprávu o provedených inventurách majetku 
obce, který má k 31.12.2004 hodnotu                
76 805 202,96 Kè. Majetek k vyøazení 12 826 
164,47 Kè dle inventurních soupisù starosta navrhl 
odepsat z evidence majetku
- Podané žádosti k zastupitelstvu
A/ OS Pegale požádala obec o poskytnutí dotace na 
zajištìní èinností OS Pegale v roce 2005.
Na základì dodržení smluvních ujednání pøi 
poskytnutí dotace v roce 2004 a èinnosti OS v 
uplynulém období bylo navrženo poskytnout OS 
Pegale dotaci z rozpoètu obce na rok 2005 v 
celkové výši 25 000,-Kè - schváleno
B/ Základní škola požádala obec o zajištìní dopravy 
budoucího žáka 1.tø.z èásti obce Záboøí po celý 
školní rok 2005/2006. - schváleno
C/ bylo navrženo poskytování dotace ve výši 5 000 
Kè rodièùm žáka 1.tø. Základní školy ve Vítìzné, 
který ve školním roce 2005/2006 úspìšnì 
absolvuje 1.pololetí. - schváleno
D/ Rodina Špatenkova ,Vítìzná Huntíøov è.p.308 z 
dùvodu splnìní podmínek uložených Kupní 
smlouvou ze dne 3.6.2002 k bytu è.4 v domì 
è.p.308 nabídla tento byt k odkoupení obci. -nabíd-
ka nebyla pøijata.
E/ Paní Erwerthová z Kocléøova požádala 
zastupitelstvo o prodej èásti poz.par.è.241 v k.ú. 
Kocléøov, který je pod její garáží se zpevnìnou 
plochou. -nebylo schváleno
- byly pøedneseny zprávy výborù a komisí

- Z dùvodu zajištìní financování doplatku 
spoleènosti MAVL s.r.o. bylo navrženo pøijmout a 
povìøit starostu podepsáním 

 od ÈMSS 
v maximální výši 902 944 Kè s minimální výši 
mìsíèní splátky 12 180 Kè
- Dne 24.1.2005 hlavní inventurní komise 
pøedala zprávu o provedených inventurách majetku 
obce, který má k 31.12.2004 hodnotu                
76 805 202,96 Kè. Majetek k vyøazení 12 826 
164,47 Kè dle inventurních soupisù starosta navrhl 
odepsat z evidence majetku

/ OS Pegale požádala obec o poskytnutí dotace na 
zajištìní èinností OS Pegale v roce 2005.
Na základì dodržení smluvních ujednání pøi 
poskytnutí dotace v roce 2004 a èinnosti OS v 
uplynulém období bylo navrženo poskytnout OS 
Pegale dotaci z rozpoètu obce na rok 2005 v 
celkové výši 25 000,-Kè 

/ Základní škola požádala obec o zajištìní dopravy 
budoucího žáka 1.tø.z èásti obce Záboøí po celý 
školní rok 2005/2006. 

/ bylo navrženo poskytování dotace ve výši 5 000 
Kè rodièùm žáka 1.tø. Základní školy ve Vítìzné, 
který ve školním roce 2005/2006 úspìšnì 
absolvuje 1.pololetí. 

/ Rodina Špatenkova ,Vítìzná Huntíøov è.p.308 z 
dùvodu splnìní podmínek uložených Kupní 
smlouvou ze dne 3.6.2002 k bytu è.4 v domì 
è.p.308 nabídla tento byt k odkoupení obci. -

/ Paní Erwerthová z Kocléøova požádala 
zastupitelstvo o prodej èásti poz.par.è.241 v k.ú. 
Kocléøov, který je pod její garáží se zpevnìnou 
plochou. -
-

„Smlouvy o 
poskytnutí úvìru ze stavebního spoøení“

- schváleno

- schváleno

- schváleno

nabíd-
ka nebyla pøijata.

nebylo schváleno

- Podané žádosti k zastupitelstvu
A

B

C

D

E

byly pøedneseny zprávy výborù a komisí

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

PROGRAM: 16.3.2005PROGRAM: 16.3.2005

1. Kontrola usnesení z 2.2.2005
2. Informace z èinnosti OÚ
3. Kanalizace Huntíøov - Stoèné 
4. Oprava schváleného rozpoètu
5. Výjimka z poètu žákù ZŠ a MŠ 
6. Plán údržby komunikací
7. Nákup majetku obce
8. Projednání prodeje obecního majetku ( pozemky, 
byty)
9. Dohoda o vyrovnání MAVL s.r.o.
10. Využití kostela Huntíøov
11. Závìreèná zpráva-Sportovní oddíl 
12. FRB

1. Kontrola usnesení z 2.2.2005
2. Informace z èinnosti OÚ
3. Kanalizace Huntíøov - Stoèné 
4. Oprava schváleného rozpoètu
5. Výjimka z poètu žákù ZŠ a MŠ 
6. Plán údržby komunikací
7. Nákup majetku obce
8. Projednání prodeje obecního majetku ( pozemky, 
byty)
9. Dohoda o vyrovnání MAVL s.r.o.
10. Využití kostela Huntíøov
11. Závìreèná zpráva-Sportovní oddíl 
12. FRB

13. Podané žádosti k zastupitelstvu
14. Zprávy výborù a komisí
15. Rùzné

Z èinnosti OÚ
Od posledního zasedání konaného 2.2.2005 se 
zastupitelé sešli dvakrát na pracovní jednání, pøi 
kterém øešili otázky pronájmu kostela v Huntíøovì a 
provozování kanalizace v èásti Huntíøova. Obecní 
úøad zajiš�oval výkon samostatné a pøenesené 
pùsobnosti. Byla podána žádost o dotaci na opravu 
sportovního høištì v Komárovì. Ve Vlèicích 
probìhlo jednání mikroregionu. Starosta se 
zúèastnil výroèní schùze TJ Sokol Vítìzná. 
Dne 23.2.probìhlo pøezkoumání hospodaøení 
obce za rok 2004, zpráva o kontrole bude souèástí 
závìreèného úètu obce, který bude na programu 
jednání následujícího zasedání.

O èem se jednalo
- byla øešena otázka kanalizace v èásti obce Huntíøov
- byla schválena oprava rozpoètu na rok 2005
- byla schválena vyjímka z poètu žáku ZŠ a MŠ
a) Vedení naší Základní školy na základì 
pøedpokládaného poètu žákù ve školním roce 
2005/2006 a v souladu s ustanovením § 23,odst.3 
vyhlášky MŠMT požádal zøizovatele o udìlení 
výjimky z prùmìrného poètu žákù ve tøech tøídách 
pìti roèníkù.
b) Pro velký zájem o umístìní dìti v MŠ bylo 
navrženo v souladu s ustanovením § 23,odst. 3 
vyhlášky MŠMT ÈR o mateøských školách a po 
projednání s øeditelem ZŠ Vítìzná povolit výjimku a 
navýšit maximální poèet dìtí umístìných v MŠ na 
celkový poèet 28 dìtí smyslovì, tìlesnì a duševnì 
zdravých, starších tøí let.
- byl pøedložen a schválen plán údržby a oprav 
veøejných komunikací v obci na rok 2005
- byl schválen nákup majetku obce
a) traktoru Zetor 7245 SPZ MB 53-11 s pohonem 
na ètyøi kola, za cenu dohodou 190 000 Kè plus 
19% daò z pøidané hodnoty, celkem 226 100 Kè.
b) pøední naklápìcí hydraulickou snìhovou radlici 
vèetnì montáže za cenu 68 500 Kè bez DPH
- Na základì znaleckého posudku è.17/74/2004 
vypracovaného za stranu obce znalcem Ing. Radlem 
ve spolupráci se znalcem Ing. Øezníèkem 
delegovaným za MAVL s.r.o. byla stanovena 
hodnota díla dodaného stavební firmou MAVL 
s.r..o. na dokonèení stavby restaurace, ubytovny a 
bytu správce na hodnotu 2 507 451 Kè.
Aby mohl být spor o zaplacení fakturované èástky 
nad rámec uzavøené smlouvy o dílo mimosoudnì 
uzavøen, je nutno se spoleèností MAVL uzavøít 
„Dohodu o narovnání“,kterou vypracoval JUDr. 
Kutiš právní zástupce žalobce a prošla kontrolou 
JUDr. Pavlíka zastupujícího naši obec.

13. Podané žádosti k zastupitelstvu
14. Zprávy výborù a komisí
15. Rùzné

Od posledního zasedání konaného 2.2.2005 se 
zastupitelé sešli dvakrát na pracovní jednání, pøi 
kterém øešili otázky pronájmu kostela v Huntíøovì a 
provozování kanalizace v èásti Huntíøova. Obecní 
úøad zajiš�oval výkon samostatné a pøenesené 
pùsobnosti. Byla podána žádost o dotaci na opravu 
sportovního høištì v Komárovì. Ve Vlèicích 
probìhlo jednání mikroregionu. Starosta se 
zúèastnil výroèní schùze TJ Sokol Vítìzná. 
Dne 23.2.probìhlo pøezkoumání hospodaøení 
obce za rok 2004, zpráva o kontrole bude souèástí 
závìreèného úètu obce, který bude na programu 
jednání následujícího zasedání.

- byla øešena otázka kanalizace v èásti obce Huntíøov
- byla schválena oprava rozpoètu na rok 2005
- byla schválena vyjímka z poètu žáku ZŠ a MŠ

 Vedení naší Základní školy na základì 
pøedpokládaného poètu žákù ve školním roce 
2005/2006 a v souladu s ustanovením § 23,odst.3 
vyhlášky MŠMT požádal zøizovatele o udìlení 
výjimky z prùmìrného poètu žákù ve tøech tøídách 
pìti roèníkù.

 Pro velký zájem o umístìní dìti v MŠ bylo 
navrženo v souladu s ustanovením § 23,odst. 3 
vyhlášky MŠMT ÈR o mateøských školách a po 
projednání s øeditelem ZŠ Vítìzná povolit výjimku a 
navýšit maximální poèet dìtí umístìných v MŠ na 
celkový poèet 28 dìtí smyslovì, tìlesnì a duševnì 
zdravých, starších tøí let.
- byl pøedložen a schválen plán údržby a oprav 
veøejných komunikací v obci na rok 2005
- byl schválen nákup majetku obce

 traktoru Zetor 7245 SPZ MB 53-11 s pohonem 
na ètyøi kola, za cenu dohodou 190 000 Kè plus 
19% daò z pøidané hodnoty, celkem 226 100 Kè.

 pøední naklápìcí hydraulickou snìhovou radlici 
vèetnì montáže za cenu 68 500 Kè bez DPH
- Na základì znaleckého posudku è.17/74/2004 
vypracovaného za stranu obce znalcem Ing. Radlem 
ve spolupráci se znalcem Ing. Øezníèkem 
delegovaným za MAVL s.r.o. byla stanovena 
hodnota díla dodaného stavební firmou MAVL 
s.r..o. na dokonèení stavby restaurace, ubytovny a 
bytu správce na hodnotu 2 507 451 Kè.
Aby mohl být spor o zaplacení fakturované èástky 
nad rámec uzavøené smlouvy o dílo mimosoudnì 
uzavøen, je nutno se spoleèností MAVL uzavøít 

,kterou vypracoval JUDr. 
Kutiš právní zástupce žalobce a prošla kontrolou 
JUDr. Pavlíka zastupujícího naši obec.

Z èinnosti OÚ

O èem se jednalo

a)

b)

a)

b)

„Dohodu o narovnání“
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Bylo navrženo  uzavøít s MAVL s.r.o. pøedloženou 
dohodu o narovnání a povìøit starostu podepsáním 
této dohody a vydáním pøíkazu k zaplacení dlužné 
èástky. Pøed podpisem této dohody však 
zastupitelstvo povìøilo starostu právnì prošetøit 
možnost odkoupení pohledávky jiného vìøitele, 
pana Karla Kûhnela, bytem Komárov 29. V 
pøípadì, že bude tato pohledávka právnì 
podložená, povìøit starostu uzavøením dohody o 
odkoupení pohledávky a odmítnout pøedloženou 
dohodu o narovnání.
- bylo zahájeno jednání s pøedkladateli nabídky na 
využití kostela v Huntíøovì OS Emauzy a OS 
Františka Wihana. V této souvislosti bylo jednáno o 
pøijetí dotace z programu POV SROP sloužící ke 
zpracování projektové dokumentace na provedení 
stavebních úprav v objektu kostela v Huntíøovì pro 
zmìnu využití na výstavní, kulturní, spolkové 
prostory a informaèní centrum s internetem. Tato 
dotace bude pøijata jen v tom pøípadì, že se nový 
nájemce zaváže uhradit podíl obce v hodnotì 27 tis. 
Kè. Celková výše dotace èiní 90 tis. Kè.
- vzhledem ke splnìní podmínek pro poskytnutí 
pøíspìvku pro rok 2005. Bylo navrženo TJ Sokol 
Vítìzná poskytnout pøíspìvek na základì uzavøené 
smlouvy o poskytnutí pøíspìvku ve výši 55 tis. Kè, 
který jim bude pøeveden na jejich úèet.
- byli schváleni dva žadatelé o pùjèku z FRB
a) výmìna støešní krytiny a oprava verandy domu 
150 000 Kè
b) dokonèovací práce na RD 100 000 Kè
- z dùvodu zajištìní stejného využívání tìchto prostor 
v budoucnu byl zamítnut odprodej nebytových 
prostor v domì è.p. 69 v Kocléøovì MUDr. 
Gergièovi.

Toto byl jen výtah ze dvou zasedání OZ 
obce Vítìzná. Pokud se chcete dovìdìt více, máte 
k dispozici podrobné zápisy, které jsou umístìny 
na OÚ, v Jednotì Kocléøov a Huntíøov, v knihovì 
v Komárovì a v pohostinství U Šulcù v Záboøí. 
Mùžete také navštívit nìkteré z dalších veøejných 
zasedání.

Bylo navrženo  uzavøít s MAVL s.r.o. pøedloženou 
dohodu o narovnání a povìøit starostu podepsáním 
této dohody a vydáním pøíkazu k zaplacení dlužné 
èástky. Pøed podpisem této dohody však 
zastupitelstvo povìøilo starostu právnì prošetøit 
možnost odkoupení pohledávky jiného vìøitele, 
pana Karla Kûhnela, bytem Komárov 29. V 
pøípadì, že bude tato pohledávka právnì 
podložená, povìøit starostu uzavøením dohody o 
odkoupení pohledávky a odmítnout pøedloženou 
dohodu o narovnání.
- bylo zahájeno jednání s pøedkladateli nabídky na 
využití kostela v Huntíøovì OS Emauzy a OS 
Františka Wihana. V této souvislosti bylo jednáno o 
pøijetí dotace z programu POV SROP sloužící ke 
zpracování projektové dokumentace na provedení 
stavebních úprav v objektu kostela v Huntíøovì pro 
zmìnu využití na výstavní, kulturní, spolkové 
prostory a informaèní centrum s internetem. Tato 
dotace bude pøijata jen v tom pøípadì, že se nový 
nájemce zaváže uhradit podíl obce v hodnotì 27 tis. 
Kè. Celková výše dotace èiní 90 tis. Kè.
- vzhledem ke splnìní podmínek pro poskytnutí 
pøíspìvku pro rok 2005. Bylo navrženo TJ Sokol 
Vítìzná poskytnout pøíspìvek na základì uzavøené 
smlouvy o poskytnutí pøíspìvku ve výši 55 tis. Kè, 
který jim bude pøeveden na jejich úèet.
- byli schváleni dva žadatelé o pùjèku z FRB

 výmìna støešní krytiny a oprava verandy domu 
150 000 Kè

 dokonèovací práce na RD 100 000 Kè
- z dùvodu zajištìní stejného využívání tìchto prostor 
v budoucnu byl zamítnut odprodej nebytových 
prostor v domì è.p. 69 v Kocléøovì MUDr. 
Gergièovi.

a)

b)

Toto byl jen výtah ze dvou zasedání OZ 
obce Vítìzná. Pokud se chcete dovìdìt více, máte 
k dispozici podrobné zápisy, které jsou umístìny 
na OÚ, v Jednotì Kocléøov a Huntíøov, v knihovì 
v Komárovì a v pohostinství U Šulcù v Záboøí. 
Mùžete také navštívit nìkteré z dalších veøejných 
zasedání.
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Zamyšlení nad hospodaøením OÚ Vítìzná nebo 
chcete-li jinak: jak OÚ hospodaøí s penìzi 
daòových poplatníkù.
Konkrétní pøípady
1.Obecní úøad na jedné stranì šetøí a vydá naøízení 
è.5/2004 o neudržování nìkterých obecních 
komunikací Huntíøov - Záboøí a Kocléøov - Záboøí v 
zimním období. Nìkteøí z nás tuto situaci øeší buï 
vlastními prostøedky nebo si najmou na vlastní 
náklady škodovku se šípem, která hravì prorazí 

Zamyšlení nad hospodaøením OÚ Vítìzná nebo 
chcete-li jinak: 

1.Obecní úøad na jedné stranì šetøí a vydá naøízení 
è.5/2004 o neudržování nìkterých obecních 
komunikací Huntíøov - Záboøí a Kocléøov - Záboøí v 
zimním období. Nìkteøí z nás tuto situaci øeší buï 
vlastními prostøedky nebo si najmou na vlastní 
náklady škodovku se šípem, která hravì prorazí 

jak OÚ hospodaøí s penìzi 
daòových poplatníkù.
Konkrétní pøípady

závìje i pøes metr vysoké. Jedno takové prohrnutí z 
Huntíøova do Záboøí a zpìt trvá 20 minut, což 
pøedstavuje 200 Kè. V nìkterých úsecích má co 
dìlat traktor s pøedním náhonem a radlicí, aby vùbec 
projel. Nicménì obec pošle na takové úseky napø., 
místní komunikace do Nového Záboøí 2 traktory a 
frézu, což èasovì pøedstavovalo minimálnì 3 hodiny 
jejich práce a ve finanèních prostøedcích cca 2 700 
Kè nestojí toto za zamyšlení a zlepšení organizace 
zimní údržby?
2. Z vystoupení lesního hospodáøe na zasedání OZ 
dne 14.12.2004 se dozvídáme, že obec získala za 
vytìžené døevo z obecních lesù èistý pøíjem 1 milion 
korun. Na druhé stranì si OZ schválilo zastavení 
obecní restaurace aby mohlo èerpat úvìr na 
zaplacení pohledávek stavební firmì MAVL ve výši 
cca. 900 tis Kè. Prohraný soudní spor stál zøejmì i 
dost financí za právníky a k tomu všemu se musí 
pøipoèítat i následné prostøedky za úvìr, úroky se 
dnes pohybují od 10 do 15 %, což roènì pøedstavuje 
desítky tisíc Kè.

Tímto chceme oslovit spoluobèany ostatních 
osad obce Vítìzná, aby se sami zamýšleli nad 
hospodaøením obce, kde žijeme a úèastnili se 
zasedání OZ. Mohlo by se stát, že nebude v pøíštích 
letech na opravy a údržbu místních komunikací a 
jiného obecního majetku. Kontrola veøejností je 
zásadní vìcí obèanù. Jsme si vìdomi, že pan 
starosta se o obec stará a má i kladné výsledky napø. 
GO vodovodu, nová fasáda na OÚ aj. Na stranì 
druhé nás mrzí a jistì nejsme sami, že pan starosta 
není sebekritický a nechce pøipustit, že obèan mùže 
mít a má jiný názor na danou vìc a že nìkdy je tøeba 
tu svou pravdu pøehodnotit. Jeho postoj k obèanovi 
na nás pùsobí jako arogance. Jeden pøíklad na 
zasedání OZ, kdy obèan Záboøí požádal, aby jeho 
pøipomínka byla uvedena v zápise ze schùze OZ pan 
starosta zareagoval slovy: „ Zasedání vedu já a já 
rozhoduji o tom, co bude v zápise a co ne.“ Zdá se 
nám, že si pan starosta spletl dobu, ve které jsme a 
naè potom schvalovat jednací øád. Co nám chybí je 
užší kontakt starosty s obèany napø. formou 
výjezdních zasedání, èi besedy s obèany. Ne každý 
má možnost úèasti na OZ v Kocléøovì, zvláštì pak 
dùchodci.

závìje i pøes metr vysoké. Jedno takové prohrnutí z 
Huntíøova do Záboøí a zpìt trvá 20 minut, což 
pøedstavuje 200 Kè. V nìkterých úsecích má co 
dìlat traktor s pøedním náhonem a radlicí, aby vùbec 
projel. Nicménì obec pošle na takové úseky napø., 
místní komunikace do Nového Záboøí 2 traktory a 
frézu, což èasovì pøedstavovalo minimálnì 3 hodiny 
jejich práce a ve finanèních prostøedcích cca 2 700 
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zimní údržby?
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dne 14.12.2004 se dozvídáme, že obec získala za 
vytìžené døevo z obecních lesù èistý pøíjem 1 milion 
korun. Na druhé stranì si OZ schválilo zastavení 
obecní restaurace aby mohlo èerpat úvìr na 
zaplacení pohledávek stavební firmì MAVL ve výši 
cca. 900 tis Kè. Prohraný soudní spor stál zøejmì i 
dost financí za právníky a k tomu všemu se musí 
pøipoèítat i následné prostøedky za úvìr, úroky se 
dnes pohybují od 10 do 15 %, což roènì pøedstavuje 
desítky tisíc Kè.

Tímto chceme oslovit spoluobèany ostatních 
osad obce Vítìzná, aby se sami zamýšleli nad 
hospodaøením obce, kde žijeme a úèastnili se 
zasedání OZ. Mohlo by se stát, že nebude v pøíštích 
letech na opravy a údržbu místních komunikací a 
jiného obecního majetku. Kontrola veøejností je 
zásadní vìcí obèanù. Jsme si vìdomi, že pan 
starosta se o obec stará a má i kladné výsledky napø. 
GO vodovodu, nová fasáda na OÚ aj. Na stranì 
druhé nás mrzí a jistì nejsme sami, že pan starosta 
není sebekritický a nechce pøipustit, že obèan mùže 
mít a má jiný názor na danou vìc a že nìkdy je tøeba 
tu svou pravdu pøehodnotit. Jeho postoj k obèanovi 
na nás pùsobí jako arogance. Jeden pøíklad na 
zasedání OZ, kdy obèan Záboøí požádal, aby jeho 
pøipomínka byla uvedena v zápise ze schùze OZ pan 
starosta zareagoval slovy: 

 Zdá se 
nám, že si pan starosta spletl dobu, ve které jsme a 
naè potom schvalovat jednací øád. Co nám chybí je 
užší kontakt starosty s obèany napø. formou 
výjezdních zasedání, èi besedy s obèany. Ne každý 
má možnost úèasti na OZ v Kocléøovì, zvláštì pak 
dùchodci.

„ Zasedání vedu já a já 
rozhoduji o tom, co bude v zápise a co ne.“

ZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍ
Osadní výbor ZáboøíOsadní výbor Záboøí
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Pondìlí a støeda
7.30 - 17.00

Pátek
7.30 - 14.00

V ostatní dny pouze
po dohodì

Pondìlí a støeda
7.30 - 17.00

Pátek
7.30 - 14.00

V ostatní dny pouze
po dohodì

pokraèování ze strany 3pokraèování ze strany 3



ZPRÁVIÈKYZPRÁVIÈKY

Opìt variabilní symboly…
Žádám znovu obèany, aby pøi úhradách 

složenek obecnímu úøadu uvádìli správné variabilní 
symboly. Znovu máme na úètu platby neoznaèené 
ani jménem plátce, ani variabilním symbolem a tyto 
platby nelze pøiøadit správnému plátci. Nejèastìji se 
stává, že místo symbolu uvedete hesla vodné, 
odpady nebo osobní spotøeba, ale takovouto platbu 
skuteènì nelze identifikovat.
                                                        Hlušièková
Výzva chalupáøùm !!!

Obecní úøad Vítìzná vyzývá všechny rekreanty, 
kteøí mají chalupu nebo chatu na území obce 
Vítìzná, aby našemu úøadu nahlásili adresu svého 
trvalého pobytu (pokud za poslední 2 až 3 roky došlo 
k její zmìnì). Také žádáme o nahlašování zmìny 
majitele v pøípadì prodeje nemovitosti. Protože 
Obecní úøad nemá možnost získat Vaší adresu jiným 
zpùsobem, pøedejdete tak nedorozumìním u 
placení poplatkù za odvoz odpadu, nebo vodného v 
obci.

Poplatky ze psù...
Obecní úøad Vítìzná upozoròuje všechny 

poplatníky, kteøí platí poplatek ze psù na následující:
Poplatek èiní za kalendáøní rok:
1) za psy v rodinných domech
a) za prvního psa                                       80,- Kè
b) za druhého a každého dalšího psa           120,- Kè
2) za psy v rodinných domech, je-li držitel psa 
poživatel invalidního, starobního nebo vdovského 
dùchodu, který je jeho jediným zdrojem pøíjmù
a) za prvního psa                                       40,- Kè
b) za druhého a každého dalšího psa      60,-Kè                    
3) za psy držené v bytových domech 
a) za prvního psa                                     250,- Kè
b) za druhého a každého  dalšího psa   375,-Kè                                                                     
4) za psy držené v bytových domech, je-li jejich 
držitel poživatel invalidního, starobního nebo 
vdovského dùchodu, který je jeho jediným zdrojem 
pøíjmù
a) za prvního psa                                     100,- Kè
b) za druhého a každ. dalšího psa               150,- Kè

Poplatek ze psù je možné zaplatit do pokladny 
obecního úøadu, došlou složenkou nebo pøevodem 
na úèet 1303703349/0800 vedený u ÈS Dvùr 
Králové n. L s uvedením pøíslušného variabilního 
symbolu. Poplatková povinnost vzniká v 
kalendáøním mìsíci, ve kterém pes dovrší vìk tøí 
mìsícù. Poplatek se platí za každý i zapoèatý 
kalendáøní mìsíc. Zanikne-li poplatková povinnost 
(úhyn psa, darování nebo prodej), poplatek se platí i 
za ještì zapoèatý kalendáøní mìsíc. Do 15 dnù je 
poplatník povinen oznámit správci poplatku vznik 
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poplatníky, kteøí platí poplatek ze psù na následující:

za psy v rodinných domech
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kalendáøní mìsíc. Zanikne-li poplatková povinnost 
(úhyn psa, darování nebo prodej), poplatek se platí i 
za ještì zapoèatý kalendáøní mìsíc. Do 15 dnù je 
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Hlušièková

Poplatek èiní za kalendáøní rok:

s uvedením pøíslušného variabilního 
symbolu

své poplatkové povinnosti i zánik poplatkové 
povinnosti, tzn. veškeré zmìny, které se týkají 
poplatku ze psù (i povinnost rodiny oznámit úmrtí 
držitele psa). Po dobu jednoho roku je od poplatku 
osvobozen pes pøevzatý z Mìstského útulku pro psy, 
pokud nejde o pùvodního držitele psa.

Poplatky za odvoz komunálního odpadu...
Zastupitelstvo obce Vítìzná se na svém zasedání 

dne 14.12.2004 schválilo vyhlášku è. 06/2004 za 
odvoz komunálního odpadu. Od 1.1.2005 se 
poplatek za odvoz komunálního odpadu zvyšuje na 
380,- Kè na osobu a rok. Za objekt sloužící k 
rekreaci, ve kterém není nikdo trvale hlášen se 
poplatek za odvoz komunálního odpadu zvyšuje na 
èástku odpovídající poplatku za 1 fyzickou osobu tj. 
380 Kè. Poplatek se platí složenkou nebo pøíkazem 
k úhradì na úèet 1303703349/0800 u ÈS Dvùr 
Králové n. L. Také lze platit poplatky hotovì do 
pokladny obecního úøadu.

Od poplatku jsou osvobozeni obèané s trvalým 
pobytem v obci Vítìzná, kteøí doloží písemným 
dokladem, že byli nepøetržitì déle než 120 dnù v 
jednom kalendáøním roce 
a) umístìni ve zdravotnickém zaøízení
b) mimo ÈR
c) ve vyšetøovací vazbì nebo ve výkonu trestu odnìtí 
svobody

Nebude-li poplatek zaplacen vèas nebo ve 
správné výši, vymìøí správce poplatku poplatek 
platebním výmìrem, který mùže být zvýšen až na 
trojnásobek.

Pøijïte vyplnit formuláø...
Obecní úøad žádá všechny vlastníky nemovitostí v 
Obci Vítìzná,aby se pøíležitostnì zastavili na 
obecním úøadì a vyplnili formuláø s údaji týkající se 
zdrojù vody a likvidace odpadních vod. Za bytové 
domy samozøejmì vyplní dotazník jeden zástupce 
domu.
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platebním výmìrem, který mùže být zvýšen až na 
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Poplatky za odvoz komunálního odpadu...

Pøijïte vyplnit formuláø...

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

Upozornìní
Od dubna se bude komunální odpad 
odvážet 1x za 14 dní

Upozornìní
Od dubna se bude komunální odpad 
odvážet 1x za 14 dní
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Maškarní karneval
Na sobotu 12.2.2005 jsme pøipravili dìtský maškarní karneval. 

Pøestože nìkolik dní pøed karnevalem nastala koneènì pravá zima, v 
sobotu 12-tého od rána pršelo, byla mlha a hodnì nevlídno. Z toho 
dùvodu jsme podlehli panice, že na naší akci díky poèasí a 
neupravené silnici do Záboøí žádné masky nedorazí. Byli jsme mile 
pøekvapeni, že po 14-té hodinì se maskami zaplnil celý sál. A rej to 
byl opravdu rùznorodý- èarodìjky, vodnice, berušky, klaun, upír, 
princezny, speidermani, zajíèci, karkulka a další nádherné masky. 
Nebylo lehké vybrat z každé kategorie 5 nej…., nakonec byli ocenìni 
všichni, kdo si s maskou dali práci.
Bìhem odpoledne se dìti vyøádily v rytmu diska pana Lára a 
vybojovaly menší i vìtší ceny v soutìžích jako slalom na kolobìžce se 
skládáním papírových èepic, sbírání sirek zpìt do krabièky jednou 
rukou, v bìhu a sbìru koleèek, pøebalování miminek a další hry. Jako 
tradiènì velký úspìch sklidila závìreèná židlièková.

Závìrem dìkujeme panu Šulcovi za pomoc pøi pøípravì a úklidu 
sálu, panu Lárovi za skvìlou disko-párty a všem, kteøí i ve psím poèasí 
pøišli a mìli dobrou náladu.

Vítání obèánkù
V sobotu 5.3.2005 jsme v zasedací místnosti obecního úøadu 

slavnostnì pøivítali další nové obèánky a zapsali je do obecní kroniky. 
Tentokrát jsme pøivítali tyto dìti: 
Nicolku Mutzerovou z Kocléøova è.p.90, nar. 3.11.2004 
Adélku a Jarouška Patrovi z Huntíøova è.p.306, nar. 
12.11.2004 
Simonku Žabovou z Kocléøova èp.208, nar. 4.12.2004 
Alenku Pácaltovou z Huntíøova èp.292, nar. 28.12.2004 
Anièku Tulachovou z Kocléøova èp.260, nar. 5.1.2005 
Nikolku Jonešovou z Huntíøova, nar. 6.1.2005.

Všem miminkùm ještì jednou pøejeme hodnì zdraví, pohody, 
trpìlivé rodièe a rodièùm hodnì radosti nad dìtskými úsmìvy.

Maškarní karneval

Vítání obèánkù

Nicolku Mutzerovou
Adélku  Jarouška Patrovi

Simonku Žabovou
Alenku Pácaltovou
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Nikolku Jonešovou
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sobotu 12-tého od rána pršelo, byla mlha a hodnì nevlídno. Z toho 
dùvodu jsme podlehli panice, že na naší akci díky poèasí a 
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Závìrem dìkujeme panu Šulcovi za pomoc pøi pøípravì a úklidu 
sálu, panu Lárovi za skvìlou disko-párty a všem, kteøí i ve psím poèasí 
pøišli a mìli dobrou náladu.

V sobotu 5.3.2005 jsme v zasedací místnosti obecního úøadu 
slavnostnì pøivítali další nové obèánky a zapsali je do obecní kroniky. 
Tentokrát jsme pøivítali tyto dìti: 

 z Kocléøova è.p.90, nar. 3.11.2004 
a  z Huntíøova è.p.306, nar. 

12.11.2004 
 z Kocléøova èp.208, nar. 4.12.2004 
 z Huntíøova èp.292, nar. 28.12.2004 
 z Kocléøova èp.260, nar. 5.1.2005 
 z Huntíøova, nar. 6.1.2005.

Všem miminkùm ještì jednou pøejeme hodnì zdraví, pohody, 
trpìlivé rodièe a rodièùm hodnì radosti nad dìtskými úsmìvy.

Zprávy ze SPOZUZprávy ze SPOZU

                                    
Za SPOZ Marcela Koutníková a Martina Hlušièková
                                    
Za SPOZ Marcela Koutníková a Martina Hlušièková

Podìkování
Dìkuji tímto všem, kteøí se zasloužili o to, že po celou zimu byla cesta 
k našemu domu - navzdory pøívalùm snìhu - vždy prùjezdná.

        Blanka Kašpárková

Podìkování
Dìkuji tímto všem, kteøí se zasloužili o to, že po celou zimu byla cesta 
k našemu domu - navzdory pøívalùm snìhu - vždy prùjezdná.

        Blanka Kašpárková

Navštivte www.vitezna.cz
Pokud máte pøístup na internet, neváhejte a navštivte internetové 
stránky obce Vítìzná. Tyto stránky v souèasné dobì zmìnily svou 
podobu a vìøíme, že se všem tato nová podoba bude líbit. Pøi jejich 
prohlížení mùžete však narazit na prázdná místa. Proto chci všechny 
obèany vyzvat, aby se podíleli na jejich tvorbì. Rùzným organizacím 
a spolkùm v naší obci nabízíme jejich prezentaci na obecních 
stránkách. Ostatní obèané mohou pøispìt alespoò svým názorem na 
podobu stránek, popøípadì návrhem zmìn. To vše mùžete uèinit 
pomocí „návštìvní knihy“ nebo „fora“, které najdete na stránkách 
obce Vítìzná. Mùžete se také obrátit  pøímo na Obecní úøad.
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a spolkùm v naší obci nabízíme jejich prezentaci na obecních 
stránkách. Ostatní obèané mohou pøispìt alespoò svým názorem na 
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pomocí  nebo , které najdete na stránkách 
obce Vítìzná. Mùžete se také obrátit  pøímo na Obecní úøad.
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Dovolte nám blahopøát 
všem našim spoluobèanùm, 
kteøí v mìsíci únoru, bøeznu 
a dubnu oslavili èi oslaví své 
životní jubileum
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9.1. SPORTOVKO

První letošní Sportovko mìlo být venku, ale 
kvùli nedostatku snìhu jsme se uchýlili do tìlocvièny. 
Nazvaly jsme jej "Hrátky na zimu". Spoleènì jsme 
si vyrobili papírové kulièky se kterými jsme 
uspoøádali koulovanou. Sáòky nám nahradila 
vozítka z jutových pytlù, na kterých se dìti snažily 
projet tra� a také s bruslením jsme si snadno 
poradily. Ušily jsme pro dìti papuèe, které krásnì 
klouzaly po parketách a tak jsme mohli bruslení 
alespoò imitovat. Dále jsme hráli hru na vlky a ovce, 
všichni proti všem a jiné hry družstev. Zakonèením 
celého odpoledne bylo samosebou rozdávání 
odmìn. 

6.2. SPORTOVKO

Toto Sportovko mìlo být na téma "Letecké 
modeláøství" ale vzhledem k tomu, že tìlocvièna 
pro toto téma neskýtala dostatek prostoru, domluvili 
jsme se, že si pana modeláøe pozveme na nìkterou 
akci, která se bude konat pod širým nebem. Protože 
nám venku napadla slušná snìhová nadílka, 
uspoøádaly jsme sportovní odpoledne venku. 
Nazvaly jsem ho "Sjíždíme kopce" a zavítali jsem 
pøi nìm na nejvìtší kopec v okolí zvaný Drahoèák. V 
první øadì byla vyhlášena soutìž o nejoriginálnìjší 
vozidlo. Bylo z èeho vybírat, pøijel kùò, formule 1, 
nebo napøíklad originální lyžaø. Nechybìly ani 
pekáèe, nafukovací duše a tradièní sáòky, boby a 
lopaty. Nic nebránilo tomu zaèít s dalšími soutìžemi. 
A v èem že jsme soutìžili? No, napøíklad ve strhávání 
sladkostí z provázkù zavìšených nad tratí, 
pøemis�ování pøedmìtù z jednoho místa na druhé, 
strefování se kulièkou do urèitého místa a to vše 
samosebou bìhem jízdy. Dále jsme soutìžili o 
nejdelší vlak, nejvíce pasažérù na jednom vozidle, 
nebo kdo dojede nejdál. Za dvì hodiny strávené v 
mrazu na kopci, jsme toho mìly my i dìti plné zuby. 
Rozdaly jsme dìtem odmìny a spoleènì jsme se 
vypravili domù. 

19.2. Pyžamo - valentýská diskotéka

Tato zvláštní diskotéka se konala od dvou hodin 
v jídelnì Sportcentra. Sešel se velký poèet dìtí a 
pøevážná vìtšina z nich byla opravdu v pyžamech. 
Nìkteré dìti si pøinesly i župánky, papuèky a 
mazlíèky na spaní. Za doprovodu hudby si mohly 
dìti zasoutìžit napøíklad v židlièkové a balónkové 
soutìži, v podlézání koštìte, nebo v soutìži, kde dva 
strojili tøetího z vìcí které byly na hromadì uprostøed 
místnosti. Vyhrávala ta trojice, která navlékla svého 
spoluhráèe do více vrstev. Dále jsme hráli na sochy, 
nebo pantomimu. Nakonec jsme za pomoci rodièù 
vyhodnotily nejhezèí pyžamo dívky i chlapce a 
nejlepšího taneèníka a taneènici. Za každou 
vyhranou soutìž dìti dostávaly odmìny v podobì 
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Kinder vajíèek, ušitých polštáøù ve tvaru srdíèek, 
rùzných sušenek, bonbónù a lízátek. Navíc od nás 
dostaly Valentýnská pøáníèka a lízátka ve tvaru 
srdíèek. Nìkteré dìti si pøipravily i dáreèky, které si 
pak mezi sebou rozdávaly. 

6.3. SPORTOVKO

Bøeznové Sportovko probìhlo v tìlocviènì a 
bylo na téma "Život na vozíèku". Zaèínali jsme v 
15.00 hodin besedou s Pavlem Svìtinohem ze 
Dvora Králové n. L., který za námi, pøesto že je na 
vozíèku, pøijel sám svým autem. Už tato skuteènost 
byla pro dìti nepochopitelná, stejnì jako spousta 
dalších vìcí, které si mi zdraví lidé ani 
neuvìdomujeme. Zaèali jsme besedou, která trvala 
pøes pùl hodiny a po ní jsme si vyzkoušeli jak jezdí a 
jak se ovládá invalidní vozík. Pro zaèátek jsme jezdili 
okolo švédské bedny a když jsme to všichni zvládli, 
zaèali jsme postupnì pøidávat na tra� pøekážky. 
Vìøte, že to není žádná sranda jet na takovém vozíku 
tøeba jen slalom v tìlocviènì, pìknì z toho bolí ruce 
a za chvíli by jste je mìli jak Arnold - všichni víme o 
kom je øeè.

Když jsme se unavili zkoušeli jsme se na vozíèku 
obout, ustrojit a sebrat pøedmìty ze zemì. Ani jsme 
se nenadáli a bylo pìt hodin, což byl èas, kdy jsme 
museli vyklidit tìlocviènu. Rozdaly jsme dìtem 
odmìny a všichni jsme se pøesunuli do jídelny, kde 
jsme dìtem rozdaly bílé hrníèky a barvièky na sklo a 
dìti si každý podle své fantazie hrneèek popsaly 
nebo pomalovaly. Nìkteré dìti malovaly k 
velikonocùm, nìkteré se jen podepsaly a nìkteré 
malovaly ptákoviny. Asi v šest jsme to mìli hotové a 
šli jsme domù. Celé se nám to moc líbilo ale byly 
jsme zklamané, že pøišlo málo dìtí. Bylo jich jen asi 
12 - což je dost málo. Každý nám øíkal, že o tom 
nevìdìl a pøitom jsme vyvìšovaly plakáty dvakrát. 
Bohužel vydrží viset vždy jen pár hodin, nebo 
maximálnì jeden den. Omladina, která neumí svùj 
èas využít lépe nám je strhává a to je pak jako boj s 
vìtrnými mlýny...

S potìšením Vám také oznamujeme, že jsme 
založily internetové stránky našeho sdružení, na 
kterých se dovíte vše o našem sdružení a o 
probìhlých i právì probíhajících akcích. To vše díky 
pomoci Obecního úøadu ve Vítìzné, který nám 
umožnil jejich umístìní na svých webových 
stránkách. Najdete nás na:

www.vitezna.cz/pegale
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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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svatbì apod.), nebo tøeba i podìkování.
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Leden 2005
- Probìhla schùzka v MŠ s rodièi budoucích 
prvòáèkù. Byli podrobnì informováni o souèasném 
stavu ZŠ, ale pøedevším o plánech na školní rok 
2005-2006.
- Byla navázána spolupráce s nìkterými školami 
ve Dvoøe Králové, kam by naši žáci po ukonèení 
nastoupili do 6.roèníku. Snažíme se nakoupit stejné 
uèební pomùcky a sladit výuku tak, aby byl pøechod 
bezproblémový.
- Od pøíštího školního roku chceme zavést výuku 
anglického jazyka. Pro nižší roèníky chystáme výuku 
angliètiny hravou formou.
- Rodièùm budoucích žákù byla umožnìna ještì 
pøed zápisem do 1.tøídy návštìva a prohlídka školy 
se zhlédnutím vyuèovací hodiny v 1. a 3. tøídì.
- 28.ledna probìhl zápis dìtí do 1.tøídy.Dostavilo 
se 5 dìtí s rodièi:
Nikolka Engelmanová, Gábinka Blažková, 
Michalka Škropková, Terezka Marxová a 
Vojtìch Janda.

Všechny dìti pøedvedly svoji pøipravenost k nástupu 
do školy v záøí 2005. Pøi odchodu byli všichni 
obdarováni drobnými dárky, které pro nì pøipravili 
naši žáci.

Únor 2005
- Úspìšnì jsme dokonèili plavecký výcvik. Pro 
pøíští školní rok však chystáme jiné sportovní 
aktivity. Využijeme pøíležitosti, že pod naší školou 
vzniklo nové høištì.
Rozhodli jsme tedy, že v pøíštích dvou letech se 
plavec.výcviku nezúèastníme. Dùvodem tohoto 
rozhodnutí jsou pøíliš vysoké finanèní náklady jak 
samotné výuky tak i náklady na dopravu.

          M. Kropáèková

Leden 2005

Únor 2005
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pøíští školní rok však chystáme jiné sportovní 
aktivity. Využijeme pøíležitosti, že pod naší školou 
vzniklo nové høištì.
Rozhodli jsme tedy, že v pøíštích dvou letech se 
plavec.výcviku nezúèastníme. Dùvodem tohoto 
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Nikolka Engelmanová, Gábinka Blažková, 
Michalka Škropková, Terezka Marxová a 
Vojtìch Janda.

M. Kropáèková

Zprávy ze školyZprávy ze školy

Farní charita touto cestou dìkuje všem dárcùm, 
koledníkùm a jejich rodièùm i všem pomocníkùm za 
zdárný prùbìh sbírky. Bez obìtavé píle koledníkù a 
dobrovolníkù by se Tøíkrálová sbírka nemohla 
uskuteènit. Nemùžeme dostateènì podìkovat všem 
tìm, jenž projevili ochotu a obdaøili naše „krále“ 
vlídným slovem i pøíspìvkem. Tak jako minulý rok, 
tak i v tomto roce z výtìžku sbírky (letos 55% z 
celkové vybrané èástky) bude finanènì podpoøena 
èinnost Obèanské poradny ve Dvoøe Králové n. L. 
Bìhem roku 2004 se potvrdila potøebnost služeb 
poskytovaných v OP poètem spokojených klientù. 
Na OP se obrátilo celkem 304 klientù. Obèanská 
poradna poskytuje bezplatné, nezávislé a diskrétní 
poradenství v oblasti právní, sociální, pracovnì 
právní, bydlení a mezilidských vztahù. V prùbìhu 
sbírky se projevila upøímná solidarita lidí podpoøit 
snahu Charity zmíròovat lidské utrpení, zejména 
pod vlivem pøírodní katastrofy v jižní Asii. V prùbìhu 
sbírky bylo rozhodnuto o navýšení podílu (o 10%) z 
Tøíkrálové sbírky na zahranièní pomoc do jižní Asie. 
Èeská katolická charita již poslala okamžitou pomoc 
v podobì trvanlivých potravin, hygienických 
prostøedkù, stanù a pøikrývek. Dále se bude 
zamìøovat na dlouhodobé projekty obnovu bydlení 
a podporu konkrétních rodin.Vybrané peníze budou 
použity ve spolupráci s mezinárodní federací 
národních charit Caritas Internationalis. Díky 
štìdrosti dárcù se v obcích Vítìzná, Kocléøov a 
Huntíøov vykoledovalo celkem 12 828,50 Kè        
(o 3000 Kè více než v roce 2004), tato èástka svìdèí 
o solidaritì obèanù s potøebnými. Celková èástka 
vybrána ve Dvoøe Králové n. L. a jeho okolí je       
80 460 Kè, což je nejvíce za dobu organizování 
sbírky.

Ještì jednou upøímné podìkování za Vaši 
pomoc.
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koledníkùm a jejich rodièùm i všem pomocníkùm za 
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Ing.Zdenìk Bartoš
øeditel Farní charity
Ing.Zdenìk Bartoš
øeditel Farní charity

Pro obèany, kteøí se dostanou do tíživé životní situace je 
otevøena v prostorách místní fary Obèanská poradna, kterou 
provozuje Farní Charita. Je otevøena pro veøejnost v

PONDÌLÍ a ÚTERÝ  od 9 do 12 a od13 do 17 hod.

PÁTEK od 9 do 11 hod.

Poradna klientùm poskytuje informace v oblasti bydlení, dávek soc.         
zabezpeèení, pracovnì právních vztahù a nezamìstnanosti.     
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Zveme všechny dùchodce k posezení v 
našem klubu v budovì Obecního úøadu a 

to každý sudý ètvrtek
od 14.30 hodin.
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V Komárovì je služba zajiš�ována mimo knihovnu a 
odpo-vìdnou osobou je p. Ježková
V Komárovì je služba zajiš�ována mimo knihovnu a 
odpo-vìdnou osobou je p. Ježková
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Božena RehákováBožena Reháková

INTERNET V KNIHOVNÁCH
Zájemci o internet jej mohou navštívit                

v kterékoliv naší knihovnì bez nutnosti být ètenáøem 
knihovny. Je to služba pro veøejnost, kterou zajiš�uje OÚ 
ve Vítìzné.
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