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Vážení spoluobèané,
letošní zima byla neskonale dlouhá. Stála nejenom naši 
obec mnoho finanèních prostøedkù a myslím si, že 
všichni jsme pøivítali první slunné dny s velkou úlevou. 
Na základì Vašich ohlasù mám právo se domnívat, že v 
hodnocení zvládnutí úklidu snìhu jsme jako obec 
prospìli. Podìkování patøí všem pracovníkùm, kteøí 
byli povìøeni touto èinností a èasto v noci nebo jindy 
zase v ranních hodinách vyjíždìli do boje se snìhem a 
vìtrem. Zvláštní dík patøí panu Karlu Kühnelovi, který 
se nejenom osobnì úèastnil všech snìhových bitev, ale 
také je koordinoval a øídil.

S oteplením trampoty s poèasím neskonèily. Kdo by 
si myslel, že s ohledem na naši nadmoøskou výšku se 
nás záplavy nemohou týkat je na omylu. V pátek 
31.3.2006 v 16.00 hodin zahájila èinnost povodòová 
komise a až do pondìlí 3.4.2006 byla držena 
pohotovost, nebo� v nìkterých èástech naši obce voda 
ohrožovala majetek spoluobèanù. Naštìstí tento stav 
netrval dlouho a nedošlo k pøímému ohrožení života. 
Škody se týkají zejména obecních komunikací.

Stalo se již pravidlem, že lidé se v tìchto chvílích 
dokáží semknout a navzájem si pomáhat. O to 
smutnìjší je skuteènost, která toto pravidlo popírá a 
která se odehrála pøímo v Huntíøovì. Jeden vlastník 
pozemku, pro mne z nepochopitelných dùvodù, znièil 
provizorní zátaras, který na jeho pozemku na mou 
žádost zbudovali pracovníci SÚS Trutnov a to bez 
ohledu na skuteènost, že valící voda pøímo ohrožovala 
nemovitost manželù Broumových z Huntíøova èp. 277.

Sice znovu opravený zátaras z pytlù s pískem již na 
svém místì vydržel a nebyl ponièen ani odstranìn, ale 
škody, které vznikly na nemovitosti a vnitøním vybavení 
domku byly zbyteèné. Staèilo jen trochu tolerance a 
sousedské sounáležitosti.

Nyní bych krátce pohovoøil o tom, co nás èeká v 
nadcházejícím období.

Jako první v poøadí dùležitosti musím uvést akci, 
která se pøipravuje díky obìtavosti nìkolika 
spoluobèanù a zkušeností z loòského roku, která se 
bude konat 1.7.2006 pod názvem: „Den obce 
2006“. 
Kdo navštívil první zkušební roèník nemusí mít strach, 
že už ho nemáme èím zaujmout a není co nabídnout. 
Letos stejnì jako vloni bude na Obecním úøadì 
expozice starých i souèasných dokumentù, obrázkù, 
fotografií, které budou rozdìleny po jednotlivých 
pùvodních døíve samostatných obcích. Na návsi v 
Kocléøovì bude po celý den k vidìní ukázka lidových 
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„Den obce 
2006“

Øemesel a øemeslníci budou pøímo pøed vašimi zraky 
vyrábìt rùzné výrobky a nástroje. Letošní roèník bude 
provázán s oslavou založení Sboru dobrovolných 
hasièù v Huntíøovì. Tento den bude bohatý na ukázky 
dovedností i techniky, a to profesionální i té 
dobrovolné. Další zajímavostí bude pøítomnost 
šermíøské skupiny DURABO z Trutnova, která ve tøech 
vystoupeních pøiblíží dobu dávno minulou. Divadelní 
pøedstavení pro dìti, dìtské soutìže, opékání prasete a 
vystoupení country skupiny tento den skuteènì 
obohatí. Doufám, že nám bude pøát poèasí a že se s 
Vámi se všemi budu moci pozdravit a všichni tak 
spoleènì strávíme pøíjemný den. Pro každého jsme 
pøipravili malou pozornost a na památku si budete moci 
zakoupit reklamní pøedmìty se znakem obce. 
Další z mnoha projektù, které se pøipravují je oprava 
místní komunikace v Komárovì na kterou se podaøilo 
získat dotaci (127tis. Kè) z celkových nákladù 
850tis.Kè. S ohledem na další potøeby oprav ostatních 
komunikací bude tato oprava rozfázována a provedena 
nejménì ve dvou etapách. V pøípravì je i zahájení 
rekonstrukce II.etapy vodovodu. Jedna ze zajímavostí, 
která vás zøejmì zaujme je skuteènost, že k dnešnímu 
dni již dvì spoleènosti mají zájem na území naší obce 
instalovat vìtrné elektrárny. Je jasné, že se k tomuto 
tématu musí pøistupovat velice zodpovìdnì. Proto 
bude probíhat veøejná diskuse a 29.4.2006 bude 
nejménì 20 obèanù obce mít možnost zúèastnit se 
exkurze do Poysdorfu v Rakousku do obce, kde ty samé 
stroje, které by rádi instalovali u nás, již delší dobu 
energii vyrábìjí. Další zajímavá vìc je probíhající 
jednání se spoleèností Vodafone, která má zájem v obci 
vystavìt stožár k pokrytí obce svým signálem. 
Zastupitelstvo podmínilo svùj souhlas se stavbou 
stožáru tím, že spoleènost umožní sdílení dalším 
operátorùm a vìž bude konstruována jako rozhledna. 
Doufejme, že jednání dopadnou kladnì a obec bude 
nejenom pokryta signálem mobilních operátorù, ale 
vznikne i zajímavost kvùli které bude mít cenu k nám 
zavítat. Stále èekáme na rozhodnutí zda Státní fond 
životního prostøedí podpoøí instalaci tepelných 
èerpadel v tìlocviènì, stejnì tak jestli Královéhradecký 
kraj podpoøí naší žádost a bude moci dojít k 
rekonstrukci veøejného sportovištì za VLT v Kocléøovì.

Je toho skuteènì mnoho co bychom chtìli a 
doufám, že to spoleènì dokážeme i pøesto, že èas tak 
rychle a neúprosnì utíká. I nadále platí, že je vítán každý 
kdo nejenom svým názorem by chtìl pøispìt ke 
spoleèné vìci.

Øemesel a øemeslníci budou pøímo pøed vašimi zraky 
vyrábìt rùzné výrobky a nástroje. Letošní roèník bude 
provázán s oslavou založení Sboru dobrovolných 
hasièù v Huntíøovì. Tento den bude bohatý na ukázky 
dovedností i techniky, a to profesionální i té 
dobrovolné. Další zajímavostí bude pøítomnost 
šermíøské skupiny DURABO z Trutnova, která ve tøech 
vystoupeních pøiblíží dobu dávno minulou. Divadelní 
pøedstavení pro dìti, dìtské soutìže, opékání prasete a 
vystoupení country skupiny tento den skuteènì 
obohatí. Doufám, že nám bude pøát poèasí a že se s 
Vámi se všemi budu moci pozdravit a všichni tak 
spoleènì strávíme pøíjemný den. Pro každého jsme 
pøipravili malou pozornost a na památku si budete moci 
zakoupit reklamní pøedmìty se znakem obce. 
Další z mnoha projektù, které se pøipravují je oprava 
místní komunikace v Komárovì na kterou se podaøilo 
získat dotaci (127tis. Kè) z celkových nákladù 
850tis.Kè. S ohledem na další potøeby oprav ostatních 
komunikací bude tato oprava rozfázována a provedena 
nejménì ve dvou etapách. V pøípravì je i zahájení 
rekonstrukce II.etapy vodovodu. Jedna ze zajímavostí, 
která vás zøejmì zaujme je skuteènost, že k dnešnímu 
dni již dvì spoleènosti mají zájem na území naší obce 
instalovat vìtrné elektrárny. Je jasné, že se k tomuto 
tématu musí pøistupovat velice zodpovìdnì. Proto 
bude probíhat veøejná diskuse a 29.4.2006 bude 
nejménì 20 obèanù obce mít možnost zúèastnit se 
exkurze do Poysdorfu v Rakousku do obce, kde ty samé 
stroje, které by rádi instalovali u nás, již delší dobu 
energii vyrábìjí. Další zajímavá vìc je probíhající 
jednání se spoleèností Vodafone, která má zájem v obci 
vystavìt stožár k pokrytí obce svým signálem. 
Zastupitelstvo podmínilo svùj souhlas se stavbou 
stožáru tím, že spoleènost umožní sdílení dalším 
operátorùm a vìž bude konstruována jako rozhledna. 
Doufejme, že jednání dopadnou kladnì a obec bude 
nejenom pokryta signálem mobilních operátorù, ale 
vznikne i zajímavost kvùli které bude mít cenu k nám 
zavítat. Stále èekáme na rozhodnutí zda Státní fond 
životního prostøedí podpoøí instalaci tepelných 
èerpadel v tìlocviènì, stejnì tak jestli Královéhradecký 
kraj podpoøí naší žádost a bude moci dojít k 
rekonstrukci veøejného sportovištì za VLT v Kocléøovì.

Je toho skuteènì mnoho co bychom chtìli a 
doufám, že to spoleènì dokážeme i pøesto, že èas tak 
rychle a neúprosnì utíká. I nadále platí, že je vítán každý 
kdo nejenom svým názorem by chtìl pøispìt ke 
spoleèné vìci.

Starosta obce Mûhl ZdenìkStarosta obce Mûhl Zdenìk



VÝZVA OBÈANÙMVÝZVA OBÈANÙM

HejkalHejkalHejkalHejkal 22

Obecní úøad ve Vítìzné vyzývá 
všechny obèany, aby provedli úklid 
pøed svými domy a na svých 
pozemcích (odpadky, starou trávu a 
listí).

Naše obec se pøihlásila do 
soutìže „OBEC ROKU“ a proto 
vìøíme, že nám všem záleží nejen 
na dobrém umístìní v soutìži, ale 
pøedevším na pøíjemném prostøedí 
kolem nás.
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„OBEC ROKU“

Starosta obce VítìznáStarosta obce Vítìzná
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Na pøelomu roku 1945- 1946 byl 
ustavujícím shromáždìním obyvatel 
Huntíøova, za úèasti starosty okresního 
sboru bratra Laubeho, ustaven èeský 
dobrovolný hasièský sbor. Na tomto 
shromáždìní bratr Laube jménem okresního 
sboru podìkoval odcházejícím èlenùm 
nìmeckého sboru a nové èlenské základnì 
èítající 40 èlenù popøál mnoho zdaru. Dne 
6.1.1946 zahájili svoji èinnost pøedáním 
hasièské zbrojnice od nìmeckého sboru 
našim èeským bratøím.

Vyvrcholení oslav 60 výroèí probìhne v 
rámci oslav „dne obce“v sobotu 1.7.2006 na 
návsi v Kocléøovì.

Souèasnì chceme pøipomenout 
historické 130. výroèí založení dobrovolného 
požárního sboru v Huntíøovì v roce 1876.

Abychom mohli postihnout celé 
historické období èinnosti hasièù na našem 
území, dovolujeme si požádat všechny 
obèany vlastnící jakýkoliv dokument 
vztahující se k hasièùm (i požárníkùm), o 
pomoc a pøípadné laskavé zapùjèení 
materiálù ke zveøejnìní po dobu konání dne 
obce 1.7.2006.

Všem, kdo pomohou objasnit nìkterá 
údobí naší historie pøedem dìkuje
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Obecnì platí, že rozvoj a atraktivnost obce lze 

poznat ne jen podle rozsahu nové výstavby ale i ve 
vztahu obyvatel ke svému majetku, vyjádøené v 
poètu stavebních úprav a udržovacích prací. V roce 
2005 bylo vydáno územní rozhodnutí na 3 
novostavby rod. domkù, 2 chaty,1 pøístavbu k rod. 
domku. Stavební povolení obdržely 2 stavby èistíren 
odpadní vody, 5 pøístaveb k rod. domku, 3 
novostavby rod. domku, 2 rekreaèní objekty. 
Kolaudovány a povoleny do užívání byly 2 rod. 
domky, 2 rekr. objekty, 3 pøístavby k rod. domkùm, 
1 studna.

Vlastníky nemovitostí bylo ohlášeno celkem 30 
stavebních úprav a udržovacích prací, 8 drobných 
staveb a 3 stavby doèasné. Za I. ètvrtletí 2006 bylo 
obèany ohlášeno nebo bylo vydáno stavební 
povolení, celkem na11 stavebních úprav a 
udržovacích prací. S ohledem na rozlohu obce a 
poèet objektù v obci to nejsou nijak závratná èísla. 

Domníváme se, že pozornost z hlediska údržby si 
zaslouží daleko více staveb vèetnì tìch veøejných. V 
souèasné dobì, po zimním období je nejvíce pod 
veøejnou kontrolou stav místních komunikací. Nejde 
o žádnou novinku, již v roce 2003 byl na základì 
provìrky stavu místních komunikací vypracován 
plán údržby komunikací v obci do roku 2006, 
samozøejmì s ohledem na finanèní možnosti obce. 

Pøestože má investièní plán oprav stoupající 
tendenci, nejvyšší pro rok 2006, novì vzniklé 
požadavky na nákladnìjší opravy cest již není možné 
do stávajícího programu zaøadit. Tyto budou 
zaøazeny do pøipravovaného plánu na období od 
roku 2007. V tomto ohledu uvítáme každou 
podnìtnou pøipomínku.

Stále platí zákon è.50/1976 Sb., o územním 
plánování a stavebním øádu (stavební zákon), vèetnì 
provádìcích vyhlášek, è. 132/1998 Sb., kterou se 
provádìjí nìkterá ustanovení stavebního zákona a è. 
137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu.

Pozor na asbest!
Vyvrtáním jedné dírky do asbestového materiálu 
mùže vzniknout až 150 tisíc vláken, 1000 vláken je 
hranice ohrožení, již 35 vláken staèí na ohrožení 
zdraví a vznik rakoviny. Pøi odstraòování 
osinkocementové støešní krytiny èi jiné stavební 
èinnosti kdy je odstraòován stavební materiál 
obsahující asbest, se jedná o nakládání s 
nebezpeèným odpadem, ve smyslu zákonných 
ustanovení. Likvidaci mùže provádìt jen odborná 
firma zajiš�ující odvoz odpadù a která je k tomuto 
také patøiènì vybavena.

Informace o ohlašování staveb lze získat na  
www.vitezna.cz,
nebo každou støedu od 14.00 hod. do 17.00 hod. na 
OÚ ve Vítìzné.
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domku. Stavební povolení obdržely 2 stavby èistíren 
odpadní vody, 5 pøístaveb k rod. domku, 3 
novostavby rod. domku, 2 rekreaèní objekty. 
Kolaudovány a povoleny do užívání byly 2 rod. 
domky, 2 rekr. objekty, 3 pøístavby k rod. domkùm, 
1 studna.

Vlastníky nemovitostí bylo ohlášeno celkem 30 
stavebních úprav a udržovacích prací, 8 drobných 
staveb a 3 stavby doèasné. Za I. ètvrtletí 2006 bylo 
obèany ohlášeno nebo bylo vydáno stavební 
povolení, celkem na11 stavebních úprav a 
udržovacích prací. S ohledem na rozlohu obce a 
poèet objektù v obci to nejsou nijak závratná èísla. 

Domníváme se, že pozornost z hlediska údržby si 
zaslouží daleko více staveb vèetnì tìch veøejných. V 
souèasné dobì, po zimním období je nejvíce pod 
veøejnou kontrolou stav místních komunikací. Nejde 
o žádnou novinku, již v roce 2003 byl na základì 
provìrky stavu místních komunikací vypracován 
plán údržby komunikací v obci do roku 2006, 
samozøejmì s ohledem na finanèní možnosti obce. 

Pøestože má investièní plán oprav stoupající 
tendenci, nejvyšší pro rok 2006, novì vzniklé 
požadavky na nákladnìjší opravy cest již není možné 
do stávajícího programu zaøadit. Tyto budou 
zaøazeny do pøipravovaného plánu na období od 
roku 2007. V tomto ohledu uvítáme každou 
podnìtnou pøipomínku.

Stále platí zákon è.50/1976 Sb., o územním 
plánování a stavebním øádu (stavební zákon), vèetnì 
provádìcích vyhlášek, è. 132/1998 Sb., kterou se 
provádìjí nìkterá ustanovení stavebního zákona a è. 
137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu.

Vyvrtáním jedné dírky do asbestového materiálu 
mùže vzniknout až 150 tisíc vláken, 1000 vláken je 
hranice ohrožení, již 35 vláken staèí na ohrožení 
zdraví a vznik rakoviny. Pøi odstraòování 
osinkocementové støešní krytiny èi jiné stavební 
èinnosti kdy je odstraòován stavební materiál 
obsahující asbest, se jedná o nakládání s 
nebezpeèným odpadem, ve smyslu zákonných 
ustanovení. Likvidaci mùže provádìt jen odborná 
firma zajiš�ující odvoz odpadù a která je k tomuto 
také patøiènì vybavena.

Informace o ohlašování staveb lze získat na  
,

nebo každou støedu od 14.00 hod. do 17.00 hod. na 
OÚ ve Vítìzné.

Pozor na asbest!

www.vitezna.cz



Zprávy ze SPOZUZprávy ze SPOZU
Pokud máte pøístup na internet, 
neváhejte a navštivte internetové 
stránky obce Vítìzná.
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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Vítání obèánkù
V sobotu dne 1.4.2006 jsme v zasedací místnosti obecního úøadu 

slavnostnì pøivítali další nové obèánky a zapsali je do obecní kroniky.
Tentokrát jsme pøivítali tyto dìti:

Natálii Karlovou z Hájemství èp. 19, narozenou 4.12.2005
Michala Jiøièku z Huntíøova èp. 318, narozeného 9.11.2005
Jaroslava Drbohlava z Huntíøova èp. 295, narozeného 10.1.2006
Veroniku Klepaèovou z Huntíøova èp. 16, narozenou 28.6.2005
Amálii Paulovièovou z Huntíøov èp. 203, narozenou 4.2.2006.

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

Velikonoèní discohrátky pro malé i velké dìti
V sobotu 15. dubna 2006 od 14.00 hodin se v sále pohostinství v 
Záboøí konají velikonoèní discohrátky. K tanci a poslechu hraje všem 
dìtem diskžokej  Pavel Lár. Dìti èeká odpoledne plné soutìží, tance a 
ostatní zábavy.

Èlenové SPOZU i nadále navštìvují naše starší spoluobèany, kteøí 
oslavují významná životní jubilea. Od gratulantù z obecního úøadu 
dostávají drobné pozornosti.
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trpìlivé rodièe a rodièùm hodnì radosti nad dìtskými úsmìvy.

Velikonoèní discohrátky pro malé i velké dìti

1/ Bezpeènostní opatøení
2/ Co dìlat v pøípadì:
- nálezu uhynulého divokého 
ptactva
–úhynu vlastní drùbeže
3/ Instruujte dìti /nedotýkat se, 
hlásit/

Zbyteèná preventivní opatøení 
jsou daleko pøijatelnìjší než 
pozdní lítost.
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pozdní lítost.

/nedotýkat se, 
hlásit/

Když vás zaujme bájeènì lákavá 
reklama (a èasto jich máme plné 
schránky), poøádnì si ji prohléd-
nìte a zrakem ostøížím bedlivì 
hledejte drobná, èasto až mikro-
skopická písmenka. V nich bývá 
skryto to nejdùležitìjší. Nenápad-
né a snadno pøehlédnutelné 
písmo obvykle upozoròuje, že 
napø. Nabídka platí jen pro 
prvních 10 zákazníkù, nebo že 
se zakoupením zboží zavazujete   
k automatickému odbìru dalšího, 
èi dokonce že vám budou peníze 
vráceny jen tehdy, pošlete-li zboží 
zpìt v neporušeném obalu. 
Nepøehlédnìte hvìzdièku u hlav-
ního textu dovede vás k dodatku, 
že napøíklad nabídka platí pouze 
pro 29. únor 2007 apod. Za 
supervýhodné pùjèky zaplatíte 
úrok tak vysoký, že tomu 
nebudete ani chtít uvìøit inu lidé 
jsou v honbì za ziskem schopni    
i vìcí skuteènì neuvìøitelných!
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Nedejte se napálitNedejte se napálit

Nepodceòujte nebezpeèí
ptaèí chøipky !!!
Nepodceòujte nebezpeèí
ptaèí chøipky !!!

Psal se rok 1789 a revoluce ve Francii pøinesla mnoho zmìn. Jednou z 
nich byla i radikální zmìna módy. Dámy si rychle oblíbily odìvy inspirované 
èasy øímské antiky. Košilové šaty podobné noènímu prádlu z tenké, 
prùsvitné, splývavé bavlnìné látky byly nìžné a pùsobivé, mìly ovšem jednu 
znaènou nevýhodu. Zatímco antické Øímanky je nosily v italském slunci, 
Evropanky je na sebe braly i v zimì. Lékaøi už tehdy psali v odborných 
knihách, že takové obleèení je velmi nebezpeèné pro zdraví. Èas ukázal, že 
se nemýlili. Ovšem lidstvo je nepouèitelné.

V dnešní dobì mùžeme vidìt pøíslušnice nìžného pohlaví, jež slepì 
oddány módnímu diktátu a ve snaze být za každou cenu prostì "IN", 
obnažují, a to i v silných mrazech, celé partie kùže "obleèené" leda do 
tetování nebo piercingu. A bùhví, co ještì pøijde. Nezbývá než doufat, že se 
objeví módní návrháø, který bude mít dostatek invence na to, aby dokázal 
skloubit nové s krásným a s ohledem na zdraví.
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nich byla i radikální zmìna módy. Dámy si rychle oblíbily odìvy inspirované 
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V dnešní dobì mùžeme vidìt pøíslušnice nìžného pohlaví, jež slepì 
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Pøed 120 lety, v lednu 1886, podal Karl Benz žádost o patent na své 
"vozidlo pohánìné plynovým motorem". Skuteènou pozornost však jeho 
tøíkolka, pohánìná jednoválcovým zážehovým motorem, vzbudila až v roce 
1888. Tehdy se Benzova manželka Bertha, rozèarovaná nezájmem 
veøejnosti, odhodlala manželovi pomoci a bez jeho souhlasu se s dìtmi 
vydala na 100 km dlouhou jízdu k pøíbuzným. Podaøilo se jí opravdu pøilákat 
pozornost prvních zákazníkù.

První ètyøkolový automobil nazvaný Viktoria postavil Karl Benz v roce 
1893. Mimochodem tak úplnì prvním Benz nebyl: v roce 1769 
zkonstruoval ve francii N. Cugnot samopohybné vozidlo pohánìné parním 
strojem.

Víte, kdy vyjel ze vrat kopøivnické továrny první automobil vyrobený na 
našem území? V roce 1897. Nesl jména NW-Präsident. Jak by se asi jeho 
tvùrci podivili, kdyby vìdìli, že v roce 2005 bude u nás vyrobeno rekordních 
599 472 automobilù!
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Ptaèí chøipka je nakažlivé onemocnìní, které zejména 
infikuje ptáky, ménì èasto prasata. Mezi domácími ptáky 
se nákaza šíøí nejrychleji, onemocnìní se však vyskytuje i 
u divokých ptákù. Jedná se o nemoc pro daný druh 
vysoce specifickou, která však za urèitých mimoøádných 
okolností mùže tuto mezidruhovou bariéru pøekonat a 
infikován mùže být i èlovìk. 
Jak se u ptákù projevuje?
U ptákù se onemocnìní projevuje ve dvou formách. Pøi 
lehèí bývá pøíznakem jen zježené peøí, nebo ménì 
poèetné snášky vajec. Tìžší forma je pro ptáky vysoce 
nakažlivá a vede k úhynu velmi záhy po nákaze. 
Onemocnìní postihuje velkou èást vnitøních orgánù a 
úmrtnost nakaženého ptactva za 48 hodin po nakažení 
dosahuje 100%.
zdroj: WHO Pøenos ptaèí chøipky 
Jak pøenáší ptáci ptaèí chøipku?
Nakažení ptáci ji pøenášejí slinami, nosními sekrety a 
trusem. Nákaza se dále šíøí kontaktem zdravých ptákù s 
nemocnými nebo s jejich výmìšky. Pøenos na lidi je zatím 
možný pouze kontaktem s kontaminovanými ptáky nebo 
jimi zneèištìnými povrchy. 
Dokladované pøípady pøenosu ptaèí chøipky.
Dosud dokladované pøípady pøenosu nákazy na èlovìka 
pochází z venkovských oblastí, kde mnoho chovatelù 
nechává drùbež, aby se volnì pohybovala. Díky tomu se 
nákaza jednoduše šíøí do obydlí a tøeba i na místa, kde si 
hrají dìti. Právì ptaèí trus, který zneèiš�uje okolí a 
povrchy, obsahuje velké množství virových èástic. Avšak 
vzhledem k tradièním chovatelským návykùm a faktu, že 
drùbež je hlavní složkou asijské stravy, není vùle toto 
poèínání chovatelù zmìnit. Zatím však nebyl zaznamenán 
pøípad nákazy z vaøeného jídla èi vajec. 
Šíøení nákazy z ptákù na èlovìka neprobíhá jednoduše. Z 
dosud zaznamenaného relativnì malého poètu pøíkladù 
pøenosu vyplývá, že pøenos není jednoduchý a že pøi 
expozici identickému zdroji onemocní pouze nìkdo. 
Pøíèiny jsou zatím neznámé. 
Prevence epidemie  Existuje prevence pandemie?
To nelze øíct zcela jistì. Nejlepším zpùsobem prevence 
pandemie je eliminace viru z ptaèí populace. Dosáhnout 
tohoto cíle je však v nejbližší budoucnosti témìø nemožné. 
WHO oznámila, že do roku 2006 bude mít zásobu 
antivirových lékù pro 3 milióny léèebných dávek. 
Nové léky?
Podle výsledkù posledních studií by mìly být tyto léky 
profylakticky užívány pøed propuknutím pandemie pro 
snížení rizika rozšíøení plnì pøenosného viru a pro získání 
èasu na vývoj vakcíny. Zda-li bude tato strategie úspìšná, 
závisí na chování pandemického viru a organizaci 
distribuce léèiv v postižených oblastech.Léèba ptaèí 
chøipky 
Léky první volby na ptaèí chøipku
Závažnost a trvání onemocnìní sezónní chøipkou 
pozitivnì ovlivòují dva léky ze skupiny inhibitorù 
neuraminidázy. Prvním je oseltamivir (Tamiflu), druhým 
je zanamivir (Relenza). Úèinnost tìchto lékù závisí na 
jejich vèasném podání, které by mìlo být v prùbìhu 48 
hodin po objevení se prvních pøíznakù nemoci. Pøestože 
jsou informace o úèinnosti tìchto lékù v pøípadì infekce 
virem H5N1 limitované, mìly by tyto léky pøi jejich 
èasném podání stav pacienta zlepšovat. 
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Prevence epidemie

Další léky na ptaèí chøipku nejsou úèinné. Dalšími 
potencionálnì úèinnými léky pøi pandemii chøipky jsou 
starší skupina antivirotik ze skupiny M2 inhibitorù, 
amantadin a rimantadin. Jejich úèinnost je však omezena 
èastìjší rezistencí virù na tyto léky. 
Antibiotika? Až na následná onemocnìní.
Pøestože zápal plic zpùsobený infekcí H5N1 nemùže být 
vyléèena antibiotiky, budou tyto léky aktuální pøi vzniku 
komplikace chøipky bakteriální infekcí, která na chøipku 
nasedne. 
zdroj: WHO Cestování a chøipka 
Chystáte-li se do oblastí, kde se vyskytuje ptaèí chøipka, 
mohly by se vám hodit následující informace. V 
souèasnosti nejsou doporuèována žádná omezení. 
Zvýšená opatrnost a oèkování jsou doporuèeny k 19.10. 
2005 v následujících státech: Vietnam, Thajsko, 
Kambodža, Indonésie, Èína, Mongolsko, Kazachstán, 
Rusko, Turecko a Rumunsko. Detaily o situaci v 
regionech, postižených vzplanutím aviární chøipky 
(zpùsobené HPAI  Highly pathogenic avian influenza) u 
drùbeže a tažného ptactva jsou k dispozici na webové 
adrese http://www.oie.int. 
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onemocnìní nebo podezøelého úhynu v domácích 
chovech drùbeže, volnì žijícího vodního ptactva a nebo 
vìtšího poètu (5ks) volnì žijících ptákù na jednom místì 
neváhejte nález oznámit na Krajskou veterinární správu  
inspektorát Trutnov 499 816 108
nebo na obecní úøad 499 395 263
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Co je ptaèí chøipka? Co je ptaèí chøipka? 

Vážená paní, vážený pane
Jistì jste se již doslechli o tom, že zvažujeme 

vybudovat ve Vaší obci vìtrné elektrárny. Ne vždy jsou 
tyto projekty díky neznalosti pøijímány s nadšením, ale 
tento stav se naštìstí již mìní. Chceme pøijít se svojí 
troškou do mlýna a proto jsme pro Vás zorganizovali 
zájezd na místo, kde je již podobné zaøízení v provozu.

Jedná se o Rakouské mìsteèko Poysdorf, které leží 
cca. 30 km od hranièního pøechodu Mikulov. Zde je v 
provozu zaøízení totožné s tím, které máme zájem 
vybudovat poblíž Vaší obce Vítìzná. Na vlastní oèi se 
tak máte možnost pøesvìdèit o tom, že jsou tyto 
elektrárny nejen zajímavou dominantou, ale i z 
hlediska hluènosti a jiných kritizovaných efektù zcela 
bezproblémové.
Odjezd je naplánován na 29. 4. 2006 v 7:00 
samozøejmì z Vaší obce se zastávkami Plánovaný 
pøíjezd do parku vìtrných elektráren v Poysdorfu je na 
12.00 po hodinové prohlídce potom následuje cesta 
zpìt s plánovanými pøestávkami na obìd a pod. Pøíjezd 
zpìt do Vítìzné pøedpokládáme kolem 17.30.

Tato netradièní prezentace, kterou jsme pro Vás 
pøichystali Vám pøinese bezpochyby nejen velký 
zážitek a pouèení, ale snad i rozptýlení po celotýdenní 
práci.
Vaši úèast prosím potvrïte do 26.4.2006 na Vašem 
Obecním úøadì starostovi p. Zdeòku Mûhlovi.
Na setkání s Vámi se tìší

          Ing. Iva Š�astná, jednatelka spoleènosti
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Vážení obèané, 
jménem spoleènosti ELDACO s.r.o. bych Vás ráda seznámila s naší spoleèností a se zámìrem výstavby vìtrných 

elektráren v katastrálním území obce Kocléøov. Spoleènost ELDACO vznikla v roce 1995 s cílem angažovat se v novì 
vznikajícím oboru vìtrné energetiky v ÈR. Poslání se od svého založení až dodnes nezmìnilo: vybudovat 
specializovanou èeskou firmu developerského typu, která bude schopná pøipravovat projekty staveb vìtrných 
elektráren, s následnou realizací a provozováním. Podle poètu projektù, které jsou rozpracovány, mùžeme s hrdostí 
prohlásit, že se nám filozofii firmy daøí naplòovat.

Spoleènost ELDACO úzce spolupracuje s èeským zastoupením dánského výrobce vìtrných elektráren firmou Vestas 
Wind Systems A/S, svìtovou jednièkou na trhu s vìtrnými elektrárnami. Propagujeme využívání vìtru nejmodernìjší 
technologií, a jen na místech, které nesou minimální rizika pro budoucí provoz, a které mají vysoký vìtrný potenciál. 
Protože existujeme již dlouho, máme takové místa, v celé Èeské republice, dobøe zmapovány. 

Nejsme zastánci plošného pokrytí naší zemì tisícovkami elektráren jako v sousedním Nìmecku. Respektujeme, že 
pøíroda v naší zemi je vysoce chránìna. Snažíme se, aby žádný projekt nebyl v kolizi s chránìnou oblastí, a� je to 
Národní park, CHKO, pøírodní park nebo NATURA 2000. Myslíme také na obyvatele obcí, kde vznikají projekty a 
umis�ujeme elektrárny tak, aby slyšitelnost strojù byla minimální a normy hluku byly splnìny s dostateènou rezervou.

Finanènì podporujeme i obce, na jejichž katastru se vìtrné elektrárny staví. Vìtrná elektrárna má životnost 20 let, a 
po celou tuto dobu mùže obec poèítat s pøíjmem, který mùže investovat napø. do nových komunikací, osvìtlení, provoz 
školky apod.
Zámìr výstavby: Zámìrem spoleènosti ELDACO je vystavìt dvì vìtrné elektrárny typu V90-2.0MW výrobce Vestas 
Wind Systems A/S. Umístìní stavby je plánováno severnì od obce Vítìzná, v odstupové vzdálenosti cca 800 m od 
nejbližšího obytného domu. Se zámìrem stavby vìtrné elektrárny je spojena i výstavba podzemního elektrického 
napojení VE do distribuèní sítì 22 kV spoleènosti ÈEZ, a.s., stavba rozvodny a úprava ploch kolem vìtrných elektráren.

Pro stavby vìtrných elektráren na území Èeské republiky musí být splnìny následující podmínky:
! možnost napojení na distribuèní soustavu pøíslušné energetiky (blízkost a kapacita sítì pro dodání energie)
! možnost dojezdu pøepravních, stavebních a zvedacích mechanismù (existence cest)
! dostateèná vzdálenost od obydlí (dostateèný útlum hlukových emisí)

Lokalita Vítìzná uvedené podmínky splòuje. Splòuje také podmínky pro úspìšný a rentabilní provoz díky své 
otevøené poloze v pøevažujících smìrech vìtru. Patøí mezi kvalitní místa z hlediska hodnocení území pro výstavbu 
vìtrných elektráren. Množství elektøiny roènì vyrobené tìmito zdroji pokryje roèní spotøebu cca 4.250 lidí.

V pøípadì bližších informací k zámìru stavby vìtrných elektráren se obra�te na pana Zdenka Mûhla, starostu obce 
Vítìzná. Informace o firmì ELDACO naleznete na internetových stránkách www.eldaco.cz. Mùžete nám také poslat 
svùj dotaz na info@eldaco.cz.
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Obr.1: Uvažované vìtrné elektrárny pøi pohledu z cesty na konci obce.Obr.1: Uvažované vìtrné elektrárny pøi pohledu z cesty na konci obce.
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Vìtrné elektrárny a turismus
Vìtrné elektrárny mohou pøilákat mnoho turistù. V èeské krajinì jde o pomìrnì nový fenomén a lze pøedpokládat, že 
bude budit zájem. Nìkteré turistické stezky pøivádìjí návštìvníky právì k nim. Napøíklad pøímo u paty elektrárny v 
Kuželovì byla instalována jedna z tabulí nauèné stezky po jižním cípu Bílých Karpat. 

Do Jindøichovic pod Smrkem se na dvì 600kW vìtrné elektrárny bìhem prvního roku provozu pøijelo podívat pøes 
12 tisíc lidí. Pod stožáry vzniklo informaèní støedisko spojené se stánkem s obèerstvením. I to ilustruje, jak sousedství 
vìtrných elektráren mùže sloužit rozvoji obce a pøilákání turistù. Vìtrné turbíny jsou zde symbolem ekologicky 
orientovaného rozvoje a ochrany pøírody, což pøispívá obci k pozitivnímu image.

Vìtrné elektrárny a pøíjem televize a rádia
Nepohybující se stožár vìtrné elektrárny vadí vlnám úplnì stejnì jako jakýkoliv komín. Ten elektromagnetické pole 

narušuje, ale pøíjmu rozhlasu, televize i sítì mobilních telefonù (GSM) to nevadí. Rušení signálu by hrozilo pouze v 
pøípadì, že by kovový sloup turbíny stál pøímo mezi nedalekou anténou a vysílaèem. Ovšem tak blízko domù se 
elektrárny nestavìjí. Jiná situace nastává u toèícího se rotoru. Tam dochází k podobnému jevu jako u stroboskopického 
efektu, kdy je elektromagnetické vlnìní støídavì zastiòováno a intenzita signálu kolísá. Totéž zpùsobují projíždìjící 
automobily nebo vlaky. mínìné kolísání je však patrné jen v bezprostøední blízkosti pohybujících se pøedmìtù. V 
bìžných televizních a rozhlasových pøijímaèích je usmìròuje automatické vyrovnávání citlivosti, proto je diváci èi 
posluchaèi vùbec nepostøehnou. Navíc se dnes vrtule turbín nevyrábìjí z kovu, nýbrž z umìlých pryskyøic, takže 
elektromagnetické vlny neodrážejí.

Vìtrné elektrárny a turismus
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Do Jindøichovic pod Smrkem se na dvì 600kW vìtrné elektrárny bìhem prvního roku provozu pøijelo podívat pøes 
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vìtrných elektráren mùže sloužit rozvoji obce a pøilákání turistù. Vìtrné turbíny jsou zde symbolem ekologicky 
orientovaného rozvoje a ochrany pøírody, což pøispívá obci k pozitivnímu image.

Nepohybující se stožár vìtrné elektrárny vadí vlnám úplnì stejnì jako jakýkoliv komín. Ten elektromagnetické pole 
narušuje, ale pøíjmu rozhlasu, televize i sítì mobilních telefonù (GSM) to nevadí. Rušení signálu by hrozilo pouze v 
pøípadì, že by kovový sloup turbíny stál pøímo mezi nedalekou anténou a vysílaèem. Ovšem tak blízko domù se 
elektrárny nestavìjí. Jiná situace nastává u toèícího se rotoru. Tam dochází k podobnému jevu jako u stroboskopického 
efektu, kdy je elektromagnetické vlnìní støídavì zastiòováno a intenzita signálu kolísá. Totéž zpùsobují projíždìjící 
automobily nebo vlaky. mínìné kolísání je však patrné jen v bezprostøední blízkosti pohybujících se pøedmìtù. V 
bìžných televizních a rozhlasových pøijímaèích je usmìròuje automatické vyrovnávání citlivosti, proto je diváci èi 
posluchaèi vùbec nepostøehnou. Navíc se dnes vrtule turbín nevyrábìjí z kovu, nýbrž z umìlých pryskyøic, takže 
elektromagnetické vlny neodrážejí.

Vìtrné elektrárny a hluk
Zvuk, který vìtrná elektrárna vydává, má dvì pøíèiny: otáèející se 
mechanické prvky ve strojovnì (zejména pøevodovka, generátor a další 
mechanismy) a proudìní vzduchu kolem listù vrtule. Moderní typy VE 
umožòují takové mechanické nastavení listù rotoru a využívají takové 
profily listù rotoru, které nevytváøí zvukové efekty ani pøi maximálním 
možném výkonu vìtrné elektrárny. Tomu, kdo se bude vážnì zajímat o 
informace o vìtrných elektrárnách, mùžeme doporuèit návštìvu nìkteré 
z nových typù vìtrných elektráren. Návštìvníci vìtrných farem jsou 
obvykle velmi pøekvapeni jejich tichým chodem. 
Pokud mají vìtrné elektrárny stát v blízkosti obytných domù, je dùležité 
dodržet minimální vzdálenost asi 400 metrù od zástavby, aby byly 
splnìny hlukové limity. Úroveò hluku záleží na terénu a jeho povrchu, ale 
od urèité rychlosti vìtru (obvykle 7÷8 m/s) pøevažuje šum pozadí v okolí 
(napø. vítr v korunách stromù) nad hlukem vìtrných elektráren. Naopak 
pøi mírném vìtru až bezvìtøí nehluèí ani vìtrné elektrárny, aerodynamický 
zvuk je slabý nebo je turbína úplnì vypnuta. Èeským specifikem jsou 
obavy z infrazvuku, který by vìtrné elektrárny mìly vydávat. Patrnì však 
infrazvuk bývá mylnì zamìòován za hluk vìtrného proudìní. Nìmecký 
spolkový zdravotní úøad provádìl na toto téma podrobný výzkum. 
Výsledky mìøení prokázaly, že vìtrné elektrárny nevydávají žádné 
škodlivé zvuky takto nízké frekvence. Podobnì nebyly zjištìny ani vysoké 
frekvence z oblasti ultrazvuku.
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frekvence z oblasti ultrazvuku.

Vìtrné elektrárny a zvìø
Liché jsou také obavy, že vìtrné elektrárny budou rušit nebo vyhánìt zajíce, srnèí, lišky a další zvíøata. Potvrdil to 

tøíletý výzkum, který provádìl Ústav pro výzkum divoce žijících zvíøat na Veterinární univerzitì v Hannoveru. Sledoval 
rozsáhlé území s celkem 36 vìtrnými elektrárnami i srovnávací oblasti, kde turbíny nebyly. Hustota zvìøe na území s 
elektrárnami zùstávala stejná nebo se dokonce zvyšovala. Pøitom bìhem výzkumu byly ve sledovaném území stavìny 
další turbíny. Provoz elektráren tedy nevede ani k odchodu zvìøe, ani ji nenutí se tìmto místùm vyhýbat. Zvíøata si totiž 
na zaøízení zvyknou, takže jimi nejsou rušena. Potvrzují to také zkušenosti myslivcù i zemìdìlcù z mnoha zemí, kde 
jsou vìtrné elektrárny v provozu. Podobnì turbíny nejsou problém ani pro zemìdìlství. Bìžnì se mezi nimi pase skot, 
ovce i jiná zvíøata. Na první britské vìtrné farmì u obce Delabole zároveò provozují jezdeckou školu.

Vìtrné elektrárny a ptáci
Nìkdy se o vìtrných elektrárnách mluví jako o velkých zabijácích ptákù. V Èeské republice zatím stojí jen nìkolik 

vìtrných elektráren a byla zpracována jen jediná ucelená studie na téma vlivu vìtrných elektráren na ptáky. Spoleènì s 
podrobnými zahranièními prùzkumy však podobné obavy nepotvrdila. Otáèející se lopatky pro letící opeøence riziko 
pøedstavují, avšak ne velké. Turbína je pro nì viditelná pøekážka, kterou oblétají, nìkdy i prolétají. Vìtší nebezpeèí 
pøedstavuje noèní prùlet nebo za mlhy, ale ani tehdy nebyly zaznamenány fatální dùsledky. Ani pøípadný støet s 

-1otáèející se lopatkou nemusí konèit tragicky, pøestože její obvodová rychlost na koncích dosahuje až 200 km.h . 
Kamery instalované na otáèejících se lopatkách zaznamenaly, že tlakové pole, které se pøi otáèení vytvoøí pøed 
rotorem dokáže ptáka srazit, aniž by ho zranilo èi usmrtilo.

Zmínìná britská prestižní Královská spoleènost pro ochranu ptákù provedla mìøení na vìtrných farmách ve Walesu 
a dospìla k závìru, že na každých deset tisíc ptákù, kteøí proletí pøes vìtrnou farmu, dojde pouze k jedné smrtelné 
kolizi. Pøepoèteno na jednu vrtuli, jde maximálnì o jeden až dva støety za rok. Pro srovnání jedna koèka domácí usmrtí 
za rok ptákù asi 7 krát více. 
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Zprávy ze školyZprávy ze školy
Jak jsme již informovali,ve školním roce 2005-

2006 jsme zapoèali s výukou anglického jazyka ve 
4.roèníku. Žáci 1. až 3.roèníku si vyzkoušeli 
angliètinu v nepovinném pøedmìtu. Výuka v tìchto 
hodinách probíhá formou zábavných her a volné 
konverzace za použití demonstraèních pomùcek. V 
mìsíci listopadu zpestøil vyuèovací hodinu AJ rodilý 
Skot pan Kenneth Watson z Edinburgu. Dìti pak na 
oplátku za návštìvu zaslaly novému kamarádovi 
dopis s vìnováním.

Mìsíc prosinec probíhal ve znamení vánoc. Pøed 
školou se rozsvítil vánoèní strom, ve tøídách a na 
chodbách se objevila velká vánoèní výzdoba. Pod 
vedením uèitelek se ve tøídách pøipravoval program 
na vánoèní besídku.Po celou dobu žili žáci školním 
adventem. Každý den dìti vylosovaly spolužáka, 
který si domù odnesl pøekvapení, které na nìho 
èekalo v útrobách snìhuláka, jenž byl souèástí 
výzdoby.

Vìtšina našich žákù se zúèastnila výtvarné 
soutìže na téma: ŽELVA vypsané ZOO Dvùr 
Králové. 14 dìtí bylo odmìnìno poøadateli volnou 
vstupenkou do vánoèní ZOO.

V mìsíci lednu nastoupila na místo vedoucí 
kuchynì školní jídelny paní Eva Kadlecová. 
Zamìstnanci OÚ bìhem krátké doby upravili 
místnost jídelny a tak mohla vzniknout malá a útulná 
kanceláø pro vedoucí ŠJ.

Pomìrnì krutá zima, vysoká nemocnost dìtí a 
následná rekonvalescence a v neposlední øadì i 
nedostateènì vytopená tìlocvièna zpùsobily ztrátu 
nìkolika hodin tìlesné výchovy. Náhradou za nì byly 
hry v prostorách školy a hry na snìhu. Tìšíme se 
proto na teplejší poèasí, které nám umožní 
uskuteènit s dìtmi sportovní dny.
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Konec 1. pololetí jsme zakonèili vycházkou do 
lesa ke krmelci. Kdo mìl možnost, pøinesl zvíøátkùm 
nìco na pøilepšenou.

Zápis do 1.tøídy probìhl 2.února 2006. Na pøíští 
školní rok bylo zapsáno 7 dìtí. Z toho zástupci 2 dìtí 
požádali o odložení povinné školní docházky. Zápisu 
pøedcházely dny s ukázkou výuky ve dvou roènících. 
Možnosti návštìvy a úèasti ve vyuèovacím procesu 
jako každoroènì využily uèitelky MŠ se svými 
svìøenci.

Konec února pøinesl nepøíjemnou událost. 
Prozatím neznámý pachatel (pachatelé) vnikl do 
budovy školy a hrubým zpùsobem ponièil zaøízení a 
zpùsobil tak nemalou škodu.

V souèasné dobì se pøipravujeme na velikonoèní 
svátky (výzdoba školy, pøekvapení pro maminky, 
kraslice apod.). Prvòáèci napsali a také odeslali z 
pošty svùj první dopis. Pro maminky našich 
nejmenších chystáme k jejich svátku malé posezení s 
krátkým kulturním programem.
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Zprávièky ze školkyZprávièky ze školky
V mìsíci lednu, únoru a bøeznu jsme se zamìøili 

na zimní sezónní èinnosti. Využívali jsme hojnosti 
snìhové nadílky, bobovali, stavìli snìhuláky, 
vyšlapávali jsme stopy ve snìhu.......

Také jsme pozorovali zimu v lese, krmili zmìø a 
poznávali stopy lesních zvíøat. Pøed zápisem 
prvòáèkù do ZŠ jsme 24.1.2006 navštívili s dìtmi 
naší základní školu. Dìti z mateøské školy se zapojily 
do vyuèování školákù a na závìr jsme si všichni 
spoleènì zazpívali. Naše dìti se také seznámily s 
prostøedím školy, do které nastoupí po prázdninách.
Ve dnech 22.3. a 29.3. jsme uspoøádali v mateøské 
školy "Dny otevøených dveøí". Prostøedí i hry se jim 
líbily a dìti pøi odchodu byly obdarovány skládaným 
papírovým pejskem, koèièkou a balónkem. Tato 
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V mìsíci lednu, únoru a bøeznu jsme se zamìøili 
na zimní sezónní èinnosti. Využívali jsme hojnosti 
snìhové nadílky, bobovali, stavìli snìhuláky, 
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prostøedím a režimem dne v mateøské škole.

Kolektiv MŠKolektiv MŠ

V jednom mìstì žil chudý muž. Veèer co 
veèer se vracel domù po tìžké práci unavený a ve 
špatné náladì. S nenávistí pozoroval lidi, kteøí se 
vozili v luxusních autech, oblékali se do drahých 
odìvù, sedávali v barech.

"Ti si žijou. Vùbec nevìdí, co je to trápení. 
Všechna smetana je jen pro nì. Kdyby tak 
museli nést mùj køíž!”

Pán velmi trpìlivì naslouchal jeho náøkùm. 
A jednou veèer na nìho èekal u dveøí jeho domu s 
nabídkou, že mu dá možnost vybrat si jiný køíž. 
Ocitli se v ohromné jeskyni plné køížù 
nejrùznìjších tvarù a velikostí a Pán muži pokynul, 
aby si sám vybral. Ten odložil svùj køíž do rohu a 
zaèal zkoušet: jeden køíž byl lehouèký, ale moc 
dlouhý, s  j iným ho zaval i la  pøemíra 
zodpovìdnosti, s dalším pocítil nekoneènou 
samotu a opuštìnost, jiný se ostøe zarýval do 
ramene…. zkoušel a zkoušel, ale každý køíž mìl 
nìjakou vadu.

Nakonec v koutì objevil malý, už trochu 
opotøebovaný køíž. Nebyl ani moc tìžký, ani 
nepøekážel. Muž si ho radostnì hodil na ramena. 
"Tento si vezmu".prohlásil.

Pán se na nìj chápavì zadíval a v tu chvíli si 
muž všiml, že si vybral právì svùj starý køíž, ten 
který odložil do kouta, ten, který nosil celý život.

       (Podle Bruna Ferrera)
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OS PEGALE v roce 2006OS PEGALE v roce 2006

Vzhledem k tomu, že mùže v prùbìhu 
roku dojít k menším zmìnám, bedlivì 
sledujte letáèky, na kterých Vás informu-
jeme o právì chystané akci a místì i èasu 
jejího konání.
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sledujte letáèky, na kterých Vás informu-
jeme o právì chystané akci a místì i èasu 
jejího konání.

Pegale o.s.pøipravuje pro letošní rok:Pegale o.s.pøipravuje pro letošní rok:
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Je tady nový rok, už nìjaký pátek - a s ním 
také v plném nasazení naše obèanské sdružení. 
Vzhledem k tomu, že o našich akcích dáváme vìdìt 
pomocí letáèkù, jistì jste nìkteré z nich staèili již 
navštívit.

V lednu jsme se tak mohli setkat na kopci 
Drahoèáku, který jsme sjíždìli na mnoho rùzných 
zpùsobù a užili si spoustu legrace.

V únoru jsme se dobøe pobavili na karnevale 
a dodateènì se všem omlouváme za nedostatek 
místa, který byl zpùsoben neèekanì vysokou 
návštìvností.

V bøeznu jsme pak mìli Sportovko v 
tìlocviènì. Když Sportovko, tak tradiènì se 
spoustou her a soutìží, ale hlavnì se zajímavým 
hostem. Navštívil nás pan Petr Hrùza z Mladých 
Bukù, který v Pilníkovì vede sportovní kroužek. 
Tento pán je neuvìøitelnì aktivní a kromì všech 
možných sportù, dìlá také otužilecké plavání, o 
kterém nám pøišel vyprávìt. Dìti mìly spousty 
otázek a s nadšením vyprávìní poslouchaly. 
Nezùstalo však jen u povídání, ale došlo i na 
praktickou ukázku. Pan Hrùza se svlékl do plavek, 
vyšel pøed tìlocviènu, kde se nejprve vyválel ve 
snìhu a pak se uvelebil ve vanièce plné ledové vody, 
kterou jsme mu pøedem pøichystali. To bylo 
opravdovým vrcholem našeho sportovního 
odpoledne a už teï se tìšíme na další akce, na které 
jste srdeènì zváni.
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Krásné JARO pøeje OS PEGALEKrásné JARO pøeje OS PEGALE

Vodní srážky: Za celý rok spadlo 766 mm vody, což 
èiní 103 %dlouhodobého normálu. Nejvíce vody v 
rùzné formì spadlo v èervenci 152 mm, což jinak 
øeèeno èiní více jak 1,5 hl na 1 m2. Zato v øíjnu bylo 
abnormální sucho, za celý mìsíc spadly 4 litry na 1 
m2 èil 4mm vod. sloupce.
Teplotnì: Mìsíc po mìsíci leden byl teplotnì do své 
poloviny nadprùmìrnì teplý, od druhé poloviny byl 
mrazivý, avšak k naší nadmoøské výšce normální. 
Nejstudenìjším dnem byl 27.leden -10,4 °C byla 
prùmìrná teplota. Nejstudenìjší ráno bylo 30. 
ledna: - 16,7°C. Únor byl do své poloviny vcelku v 
normì, studenìjší byla druhá polovina, nejstudenìjší 
byl poslední den února  prùmìrná teplota -11,2°C.
Bøezen byl teplotnì podprùmìrný, od druhé 
poloviny byly denní teploty nad nulou, ale v rámci 
normální. Duben byl v prùmìru nadnormální, 
nejteplejším dnem byla nedìle 17. dubna, kdy 
odpolední teplota vystoupila na 18,5°C a celodenní 
prùmìr 12°C. V kvìtnu jsme absolvovali 5 letních 
dnù. Prùmìrná kvìtnová teplota byla o 3,7°C nižší 
než je klementinský prùmìr. Podotýkám, že 
vzhledem k naší nadmoøské výšce odpovídá 
prùmìrná teplota v Záboøí dlouhodobé normì. 
Èerven teplotnì mírnì podprùmìrný, 11 letních 
dnù. V èervenci 8 letních dnù a navíc dva dny 
tropické . Dokonce 1 tropická noc, kdy teplota v 
noci neklesla pod 20°C. Prùmìrná teplota druhého 
prázdninového mìsíce srpna mìla hodnotu 
15,1°C, témìø o 5°C nižší než je klementinský 
prùmìr. Také byly jen 3 letní noci. 
Zaèátek školního roku se dìtem vydaøil. V poøadí to 
byl 23.letní den, potom následoval ještì jeden a to 
9.záøí. Prùmìrná teplota 11,6°C. Dlouhodobý 
pražský prùmìr má hodnotu 15,24°C. Rozdíl èiní 
3,64°C. Záøí bylo teplotnì normální. V øíjnu èinila 
prùmìrná teplota 8,86°C. Dlouhodobý normál má 
hodnoty 10,25°C. Rozdíl je 1,4°C. Závìr pro 
øíjen: teplotnì nadprùmìrný. Listopad  prùmìrná 
teplota +1,4°C, dlouhodobý normál má hodnotu 
5,12°C, rozdíl 3,72°C. Listopad byl ve své druhé 
polovinì teplotnì silnì podprùmìrný prakticky 
zaèala zima, prùmìrné teploty byly od 18. listopadu 
už jen podnulové. V prosinci bylo 11 dní, kdy byl 
denní prùmìr teplot slabì nad nulou, zbývajících 20 
dní už jenom mrzlo. Vánoce byly bílé a už tak zùstalo 
témìø do konce bøezna 2006. Asi se mnoho 
nepletu, když tvrdím, že právì minulá zima byla pro 
vìtšinu obyvatel docela deprimující. Od r. 1970 se 
nepamatuji na tak vysokou souvislou vrstvu snìhu.
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 Ing. Jaroslav Vávra, Záboøí Ing. Jaroslav Vávra, Záboøí

Struènì o poèasí v Záboøí
a blízkém okolí za rok 2005
Struènì o poèasí v Záboøí
a blízkém okolí za rok 2005
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Na konci zimy a zaèátkem jara už lidem nezbývalo 
moc zásob a do nové úrody daleko. Takže držet 
pøedvelikonoèní pùst bylo vlastnì nutností. Ve 
støedovìku však lidé neznali jídlo, která jsou dnes 
považována za typická postní. Rybí maso, luštìniny 
a brambory se objevují na jídelníèku až pozdìji. 
Nìkteré mnišské øády zaèaly sice u nás s chovem 
kaprù ve 13. století, ale na bìžné trhy se kapøi dostali 
teprve koncem 14. století. Do té doby se prostí lidé 
dostali k masu z jiných ryb leda pytlaèením na 
panském a za to hrozil i trest smrti.

Panstvo si své potoky a øeky náležitì hlídalo. Ve 
Dvorských mìstských knihách je napøíklad k roku 
1589 zaznamenáno právo konšelù na chytání 
pstruhù a rakù v potoce Kacbachu (dnešní Hartský 
potok), bez jehož potvrzení by mìli i konšelé potíže.

            (Podle Antonína Schulze  neovìøeno)

Luštìniny se na polích pìstovaly ve velkém v 17.-
18. století, totéž se týkalo rozvoje ovocnáøství. A 
brambory se u nás zaèaly pìstovat a konzumovat 
teprve na poèátku 19. století.

Pùst zaèíná popeleèní støedou, po ní následují 
šest postních nedìlí:

první   Èerná neboli Lišèí
druhá   Pražná
tøetí   Kýchavná
ètvrtá   Družební
pátá   Smrtná
šestá   Kvìtná.
Poslední týden pùstu pøed Velikonocemi se 

nazývá svatý nebo také pašijový. Chcete-li v této 
dobì dodržet tradice, nezapomeòte:

- na Škaredou støedu se nemraète, aby vám to 
nezùstalo po celý rok, vymetat v tento den komíny 
se doporuèuje.

- na Zelený ètvrtek vstaòte za kuropìní a venku 
se omyjte ledovou vodou ochráníte se tak pøed 
nemocemi, starobylý zvyk omývání nohou starcùm 
radìji s dotyènými osobami pøedem konzultujte, 
abyste jim místo projevu úcty nepøipravili šok: 
hospodynì èeká ranní zametání a pálení èi vynášení 
smetí  to aby se v domì nedržely myši, blechy a jiná 
havì�: vedle zelené trávy (špenát, zelí, hrách, 
bylinky, brokolice) byste si mìli dopøát velikonoèní 
jidáše s medem, který ovšem nesmí být kupovaný, 
nýbrž darovaný: nezapomeòte, že zvony odlétají do 
Øíma a nahrazuje je zvuk øehtaèek a klapaèek: 
budete-li honit Jidáše, možná budete o nìjaké to 
deko lehèí vy i ten, kdo vám ho bude hrát: hospodáøe 
èeká veèerní povinnost  po západu slunce musí 
vykropit dùm a okolí svìcenou vodou z nového 
hrneèku za použití vìchýtku slámy, aby zahnali 
èarodìjnice nevykládejte si ovšem tento zvyk po 
svém!
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Dvorských mìstských knihách je napøíklad k roku 
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potok), bez jehož potvrzení by mìli i konšelé potíže.
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brambory se u nás zaèaly pìstovat a konzumovat 
teprve na poèátku 19. století.

Pùst zaèíná popeleèní støedou, po ní následují 
šest postních nedìlí:

  Èerná neboli Lišèí
  Pražná
  Kýchavná
  Družební
  Smrtná
  Kvìtná.

Poslední týden pùstu pøed Velikonocemi se 
nazývá svatý nebo také pašijový. Chcete-li v této 
dobì dodržet tradice, nezapomeòte:

- na  se nemraète, aby vám to 
nezùstalo po celý rok, vymetat v tento den komíny 
se doporuèuje.

- na  vstaòte za kuropìní a venku 
se omyjte ledovou vodou ochráníte se tak pøed 
nemocemi, starobylý zvyk omývání nohou starcùm 
radìji s dotyènými osobami pøedem konzultujte, 
abyste jim místo projevu úcty nepøipravili šok: 
hospodynì èeká ranní zametání a pálení èi vynášení 
smetí  to aby se v domì nedržely myši, blechy a jiná 
havì�: vedle zelené trávy (špenát, zelí, hrách, 
bylinky, brokolice) byste si mìli dopøát velikonoèní 
jidáše s medem, který ovšem nesmí být kupovaný, 
nýbrž darovaný: nezapomeòte, že zvony odlétají do 
Øíma a nahrazuje je zvuk øehtaèek a klapaèek: 
budete-li honit Jidáše, možná budete o nìjaké to 
deko lehèí vy i ten, kdo vám ho bude hrát: hospodáøe 
èeká veèerní povinnost  po západu slunce musí 
vykropit dùm a okolí svìcenou vodou z nového 
hrneèku za použití vìchýtku slámy, aby zahnali 
èarodìjnice nevykládejte si ovšem tento zvyk po 
svém!

            (Podle Antonína Schulze  neovìøeno)

první
druhá
tøetí
ètvrtá
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Škaredou støedu

Zelený ètvrtek

 - na Velký pátek se chovejte tiše, je to den smutku: 
vstaòte pøed východem slunce, modlete se a umýt se 
jdìte k potoku, abyste upevnily své zdraví  
nezapomeòte, že v místì soutoku nìkolika pramenù 
v tento èaromocný den teèe živá voda (tedy nikoliv 
vodka), kterou však musíte nabrat ještì za tmy a 
hlavnì pøi tom nepromluvit: nepracujte a nehýbejte 
se zemí: mùžete si leda nìco ušít, protože oblek šitý 
pašijovými nitìmi vás uchrání pøed uhranutím, 
utopením a jinou újmou: chcete-li se vyvarovat moci 
èarodìjnic, pak radìji nikomu nic nepùjèujte: 
budete-li se dobøe dívat, pak možná nìkde 
zahlédnete svìtélkovat ukrytý poklad v tento den se 
jak známo poklady otvírají.

- radostnìjším dnem je pak Bílá sobota: pokud 
bude pøed kostelem hoøet posvìcený oheò, vezmìte 
si po mši uhlík a zapalte si od nìj doma nový oheò, 
vychladlý uhlík pak zastrète za trám  bude chránit váš 
dùm pøed požárem: z ohoøelých døívek vyrobte malé 
Jidášovy køížky, ty a� hospodáø zapíchne do pole 
jako ochranu pøe povodnìmi, kroupami apod., kdo 
se bojí èarodìjnic, a� zapíchne takový køížek i do 
hnoje: který mladý muž myslí svou lásku k nìkteré 
dívce vážnì, mùže vyznaèit cestu od svého bydlištì k 
jejímu napø. Šipkami nebo sypaným chodníèkem: 
rovnìž si neopomeòte vzít na sebe nìco nového.

- zúèastníte-li se na Hod Boží velikonoèní mše v 
kostele, vezmìte s sebou talíø jídla a nechejte si jej 
posvìtit, doma se pak s každým podìlte a 
nezapomeòte ani na zvíøata, pole, zahradu èi 
studnu: posvìcené ratolesti nebo køížky z 
posvìceného døeva, které na ozdobeném koni 
zavezete na pole vám zajistí dobrou úrodu: peète 
beránky, mazance a nádivku s kopøivami, jezte, pijte 
a radujte se pùst konèí.
- k pomlázce na Velikonoèní pondìlí snad není 
tøeba nic dodávat, snad jen.....
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…...malé velikonoèní zamyšlení
Je milé, že zvyk koledy na Velikonoce pøetrvává, 

smutné je však, že nìkdy v ponìkud jiné podobì. 
Není výjimkou, že vám u dveøí zvoní skupiny dìtí, 
které buï ani neznáte, anebo byste je pro jejich 
chování radìji neznali. Celý rok Vás nepozdraví, 
hulákají a perou se, hlavnì cestou autobusem, 
nadávají sobì i vám, ovšem na koledu pøijdou s 
naprostou samozøejmostí a nìkteøí se již v 
podroušeném stavu dožadují: "Hodky, hodky, 
doprovodky, nalejte nám èisté vodky". Není divu, že 
se díky takovým stává Velikonoèní pondìlí noèní 
mùrou øady hospodynìk, které navíc ani nemohou 
mít dost prostøedkù na to, aby podìlily koledou 
taková procesí koledníkù. A vlastnì staèí tak málo, 
aby se Velikonoce staly svátky jara a radosti pro 
všechny: prostì se jen pøedem dohodnout, kdo s kým 
ke komu pøijde a s klidným svìdomím pak tøeba polít 
vodou všechny nedomluvené návštìvy. Koneckoncù 
"oblévaèka" je pøece také tradicí.
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"Hodky, hodky, 
doprovodky, nalejte nám èisté vodky"

(Podle A. Vondrouškové: Èeské zvyky a obyèeje)(Podle A. Vondrouškové: Èeské zvyky a obyèeje)
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Od 1.3.2006 vstupuje v platnost zákon è. 21/2006 
Sb., o ovìøování shody opisu nebo kopie s listinou a 
ovìøování pravosti podpisu.
Vidimace (ovìøení kopie)
–vidimace se provádí na žádost. Vidimovanou listinu 
poøizuje žadatel na své náklady.
Vidimace (ovìøení kopie) se neprovede:

je-li listinou z níž je vidimovaná listina poøízen, 
listina, její jedineènost nelze vidimovanou listinou 
nahradit, zejména obèanský prùkaz, cestovní doklad, 
zbrojní prùkaz, øidièský prùkaz, vojenská knížka, 
služební prùkaz, prùkaz o povolení k pobytu cizince, 
rybáøský lístek, lovecký lístek nebo jinýprùkaz, vkladní 
knížka, šek, smìnka nebo jiný cenný papír, los, 
sázenka, protest smìnky, geometrický plán, rys nebo 
technická kresba.

je-li listina, z níž je vidimovaná listina poøízena, 
psána v jiném než èeském nebo slovenském jazyce a 
neovládá-li ovìøující osoba jazyk, v nìmž je listina 
psána a není-li souèasnì pøedložena v úøednì 
ovìøeném pøekladu do jazyka èeského,
– je-li listina opatøena plastickým textem nebo 
otiskem plastického razítka
– není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o 
prvopis, již ovìøenou vidimovanou listinu, opis anebo 
kopii poøízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného 
vyhotovení rozhodnutí anebo výrokurozhodnutí 
vydaného podle zvláštního právní pøedpisu.

Legalizace (ovìøení podpisu) se neprovede:
–je-li legalizován podpis na listinì, která je psána v 

jiném než èeském anebo slovenském jazyce a není-li 
souèasnì pøedložena v úøednì ovìøeném pøekladu do 
jazyka èeského, legalizace se neprovede.
-Jde-li o legalizaci podpisu ovìøující osoby, která 
legalizaci provádí
-je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny 
latinské abecedy, nebo
-jde-li o legalizaci podpisu na listinì, která neobsahuje 
žádný text.
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S blížícími se volbami do Poslanecké snìmovny Èeské 
republiky, které se budou konat ve dnech 2. a 3. èervna 
2006 si vás dovolujeme seznámit s následujícími 
informace. Volièem je státní obèan ÈR (dále jen "obèan"), 
který alespoò druhý den voleb dosáhl vìku nejménì 18 
let. Hlasování do Parlamentu ÈR probíhá ve stálých 
volebních okrscích. V naší obci máme 3 okrsky. 
Okrsek è. 1  Zasedací místnost Obecního úøadu 
Vítìzná, zde volí obèané, kteøí mají trvalé bydlištì v 
Hájemství a Kocléøovì.
Okrsek è. 2  Ordinace dìtské doktorky na bývalém 
obecním úøadì v Huntíøovì, zde volí obèané, kteøí mají 
trvalé bydlištì v Huntíøovì a Bukovinì.
Okrsek è. 3  Prostory zastávky v Komárovì, zde volí 
obèané, kteøí mají trvalé bydlištì v Komárovì, Záboøí a 
Novém Záboøí.

Voliè po pøíchodu do volební místnosti prokáže svou 
totožnost a státní obèanství ÈR platným obèanským 
prùkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem ÈR anebo cestovním prùkazem. 
Neprokáže-li voliè svou totožnost a státní obèanství ÈR, 
nebude mu hlasování umožnìno. Voliè mùže požádat ze 
závažných, zejména zdravotních dùvodù, obecní úøad ve 
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze na územním 
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zøízena. Komise vyšle k volièi dva své èleny s 
pøenosnou volební schránku, úøední obálkou a 
hlasovacími lístky. 
Kontaktní telefonní èíslo pro informace o volbách      
i v dobì konání voleb je na Obecním úøadì Vítìzná:    
499 395 263.
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Vzhledem k tomu, že od 1.1.2006 Obec Vítìzná 
zmìnila systém úètování a v oblastech, kde se 
uplatòujeme DPH pøešla  do hospodáøské èinnosti, 
Vás žádám o následující.
Pokud jste v øádném termínu neuhradili vodné a� už 
odeèet k 31.12.2005 nebo máte dluhy i starší, 
prosím, abyste vodné platili na jiné èíslo úètu, než je 
uvedeno na složenkách. Pro další období již bude 
správné èíslo úètu uvedeno na nových složenkách. 
POZOR!! Toto se týká pouze vodného, nikoli 
poplatkù za svoz odpadu èi poplatkù ze psù.
Nové èíslo úètu pro úhradu vodného a stoèného je: 
1187088309/0800. Variabilní symboly 
zachovejte tak, jak jsou vytištìny na dokladech, tedy 
na pùvodních složenkách. Dìkuji.
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správné èíslo úètu uvedeno na nových složenkách. 

 Toto se týká , nikoli 
poplatkù za svoz odpadu èi poplatkù ze psù.
Nové èíslo úètu pro úhradu vodného a stoèného je:

Variabilní symboly 
zachovejte tak, jak jsou vytištìny na dokladech, tedy 
na pùvodních složenkách. Dìkuji.

POZOR!! pouze vodného

 
1187088309/0800. 

Informace úèetníInformace úèetní

Zmìna zákona o ovìøování kopie
a ovìøování pravosti podpisu
Zmìna zákona o ovìøování kopie
a ovìøování pravosti podpisu

Volby do parlamentu ÈRVolby do parlamentu ÈR

30.4. bude na høišti v Huntíøovì probíhat slavnostní 
pálení èarodìjnic, které bude zakonèeno ohòostrojem.
23.4. bude zahájena fotbalová sezóna a to       v 
15.00 hod. pøedzápasem žákù a od 17.00 hod. utkáním 
mužù a to s Baníkem Žacléø. 
15.7. bude na høišti v Huntíøovì tradièní Hun�ák cup - 
turnaj v malé kopané s doprovodným kulturním 
programem. 
Svoz komunálního odpadu V nastávajícím letním 
období se uskuteèní svoz komunálního odpadu v tìchto 
dnech:
duben 4, 11, 18 kvìten 2, 16, 30, èerven 13, 27,    
èervenec 11, 25, srpen 8, 22,
Vodné pro rok 2006 bylo stanoveno na 17,88 + 5% 
DPH = 18,77 Kè/m3
Stoèné pro rok 2006 bylo stanoveno na 9,88 + 5% 
DPH  = 10,37 Kè/m3
29.3. byla schválena Obecnì závazná vyhláška 
è.1/2006
15. a 22.4. SDH provede sbìr železného šrotu 
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