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Vážení spoluobèané,
     rád bych opìt využil pøíležitosti, abych Vás 
informoval o souèasném stavu základní školy v naší 
obci, tak jak to dìlám i na veøejných zasedáních 
obecního zastupitelstva.
     Všichni jistì víte, že rozhodnutím Ministerstva 
školství bylo rozhodnuto naší škole výjimku z prù-
mìrného poètu žákù neudìlit. Znamenalo by to, že 
od 1. záøí 2004 by mìla být naše ZŠ 
pøeorganizována z plnì organizované devítileté 
školy na školu malotøídní. Zajištìna by byla pouze 
výuka 1.-5. roèníku ve tøech tøídách. To, kolik by 
bylo otevøeno tøíd záleží také na tom, kolik bude ve 
škole dìtí, nebo� i zde jsou urèeny prùmìrné poèty 
žákù na jednu tøídu. V pøípadì nenaplnìnosti tìchto 
èísel by muselo dojít k dalšímu sluèování tøíd, což 
sebou pøináší další komplikace a spoustu nutných 
opatøení. K tomu  sme jako zastupitelé vyjádøili 
zásadní nesouhlas. 7. 5. 2004 probìhlo mimoøádné 
zase-dání zastupitelstva, kde jsme rozhodli, že 
podáme odvolání proti tomuto rozhodnutí a 
zároveò podáme žalobu na Ministerstvo školství pro 
zasahování do pravomocí zøizovatele - obce.
     Vzhledem k tomu, že letos vláda pøedkládala ke 
schválení již nìkolikrát nový školský zákon, ve 
kterém jsou pravomoci obcí znaènì rozšíøeny, je dle 
našeho názoru neudìlení výjimky pro další školní  
rok z hlediska existence základní školy zcela zásadní. 
Podle nového školského zákona (který je pøedkládán 
ke schválení) by se v pøípadech, kdy je škola 
podlimitní z 20% co do poètu žákù o vyjímku 
nežádalo ministerstvo, ale rozhodnutí by bylo v 
kompetenci zøizovatele - tedy obce. Z tohoto dùvodu 
jsme podali rozklad - tj. odvolání proti tomuto 
rozhodnutí a zároveò zvažujeme podání žaloby proti 
státu. Tyto kroky by mìly mít za následek pozasta-
vení výkonu rozhodnutí o neudìlení, a došlo by k 
soudnímu projednávání této žaloby. Zároveò 
bychom získali èas a ve školním roce 2003/2004 
bychom pak mohli otevøít opìt plnì organizovanou 
školu tak, jak tomu bylo i v minulých letech. Pokud 
se nám toto podaøí, vìøím, že to bude mít skuteènì 
za následek zachování školy ve Vítìzné. 
Samozøejmì, že koneèné slovo èi rozhodnutí bude 
na nás obèa-nech, resp.na rodièích. Vždy bude totiž 
záležet na tom, kolik dìtí bude školu navštìvovat.
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      Chtìl bych Vám všem zúèastnìným podìkovat 
za podporu a úèast pøi podpisové akci a besedì, 
která byla v této souvislosti organizována. Svìdèí to 
o sou-držnosti i našem spoleèném názoru na to, že 
škola má v naši obci své místo. Chci také podìkovat 
Všem, kteøí byli neudìlením výjimky a souèasným 
vývojem nejvíce dotèeni (zamìstnanci školy, rodièe  
a jejich dìti), za jejich snahu, trpìlivost a pochopení.
     Jakákoliv další budoucnost naší školy záleží vylo-
ženì na nás všech. Výhodou malých škol je beze-
sporu i to, že dvakrát platí jakou si ji spoleènì udìlá-
me takovou ji budeme mít. Není totiž nic 
pøirozenìjšího než si vytvoøit vzájemì pøijatelné 
podmínky, abychom si mohli urèité vìci ve škole 
uzpùsobili k obrazu svému. Tzn. tak, aby nejlépe 
vyhovovaly jak dìtem, tak rodièùm. Vesnické školy 
tohoto rodinného typu kde je málo dìtí ve tøídách, 
jsou v tomto smìru nejvhodnìjší a právì proto je 
tøeba aby obèané této možnosti využili. Záleží  
vyloženì na tom, jak se k tomu postaví rodièe, i když 
chápu, že mezi nimi v souèasné dobì panuje urèitá 
nejistota, jak se situace bude vyvíjet po další roky. Ty 
chci uklidnit v tom smyslu jak jsem øekl již na zaèátku, 
že pøíští rok bude schválen nový školský zákon, 
kde už jsou podmínky nastaveny trochu jinak a 
které už nebudou vùèi malým vesnickým školám 
tak eliminující a diskriminující.
     Záleží také na poètu dìtí, které budou navštì-
vovat školu. Na druhou stranu to také znamená 
vynaložení pomìrnì znaèných finanèních prostøed-
kù k zajištìní provozu. Budeme muset také zvažovat 
do jaké míry bude provozování školy únosné a do 
jaké míry se to vyplatí. Když bude vìtší èást dìtí 
dojíždìt do školy do Dvora Králové n. L., je to pro 
nás jasným signálem, že rodièe nemají zájem o 
zachování školy. Budeme tak, doufejme podle 
nového zákona, moci sami rozhodnout o osudu naší 
školy. Chci také vyvrátit všechny mýty o tom, že 
škola bude zrušena úplnì. To nebylo nikdy, nikde 
øeèeno. I pøi té nejhorší variantì jsem pøesvìdèen, že 
malotøídka tj. škola s prvním stupnìm má v obci své 
místo a bude zachována za každou cenu.
     Držte nám palce a když budete mít jakékoliv 
dotazy, s dùvìrou se obra�te na nás nebo na vedení 
ZŠ a tyto informace Vám budou poskytnuty.
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3. Rozpoètové opatøení è.1
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2003
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byty)
10. Podané žádosti k zastupitelstvu
11. Obecnì závazná vyhláška è. 02/2004 a 03/2004
12. Oprava støechy èp. 217
13. FRB na rok 2004
14. Zprávy výborù a komisí
15. Rùzné
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Na základì usnesení zastupitelstva ze dne 18.2.2004 
jsme zaslali písemnou nabídku na odkoupení 
pozemkových par.è.1505/5, 1505/4, 1505/2, 200/3, 

2201/1, 182 o celkové výmìøe 34 557 m  vše v KÚ 
Kocléøov vlastníkovi Øímskokatolické církvi jejichž 
zástupce faráø Czekala nám pøišel osobnì vyjádøit 
nesouhlas s pøedloženou nabídkou.

Dále jsme se zúèastnili tøech zasedání mikroregionu,  
z nichž jedno bylo vìnováno speciálnì tématu škola a 
spoleèná strategie. Výsledkem bylo spoleèné prohlášení, 
které bylo zasláno na kompetentní místa. Uplynulé 
období se dá charakterizovat jako období boje za 
záchranu plnì organizované školy ve Vítìzné. Na toto 
téma jsme zorganizovali besedu s obèany obce a rovnìž    
i podpisovou akci. Ta nám mìla jasnì ukázat, zda si naši 
obèané skuteènì pøejí zachování školy v obci i za cenu 
zvýšených výdajù na tuto kapitolu. Sešlo se nám 244 
podpisù za zachování. Na besedì bylo pøítomno okolo 80 
obèanù.

S tìmito výsledky a závìry i z dalších jednání jsme 
5.4.2004 spoleènì s místostarostkou navštívili minister-
stvo školství. Po vyèerpávajícím dvouhodinovém jednání 
jsme odjíždìli s vìdomím, že zachování druhého stupnì je 
za souèasného stavu dìtí a pøedpokládaného tøíletého 
výhledu skoro nemožné.

Koneèné a jasné stanovisko ministerstva školství nám 
pøijde v nejbližším období v podobì písemného rozhod-
nutí o udìlení èi neudìlení výjimky.

5.4. jsme v Praze pøevzali i druhou èást slíbené dotace 
z ministerstva zemìdìlství na rekonstrukci vodovodu, 
která je nyní v plném proudu. Jenom pro osvìžení 
pøipomínám, že termín kolaudace je listopad 2004.

1.3.2004 probìhlo první jednání pøed krajským 
soudem ve sporu o uznání vyúètovaných vícenákladù 
spoleènosti MAVL. Za úèasti právníkù obou stran byl 
domluven další postup, kdy za úèasti znalcù z oboru bude 
stanoven rozsah provedených víceprací. 
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Pokraèují prodeje bytového fondu a souèasnì s tím 
vznikají i nová spoleèenství.

Sedm z devíti zastupitelù naší obce se ve dnech      
12.-13. 3. zúèastnilo poznávací exkurze po obcích 
mikroregionu Horòácko, kde jsme èerpali ze zkušeností 
samospráv obcí a seznamovali jsme se se zdaøilými 
projekty nejen z oblasti cestovního ruchu.

Zapoèalo se s úklidem èerné skládky v Kocléøovském 
lomu, které provádí pracovnice najmuté pøes úøad práce.
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– bylo schváleno rozpoètové opatøení è.1
– byla schválena závìreèná zpráva o hospodaøení 

pøíspìvkové organizace (základní škola)
– p. Marelová D. pøeèetla zprávu o výsledku 

pøezkoumání hospodaøení za rok 2003
– starosta informoval o využití úvìru ÈMSS a zøízení 

zástavního práva
– byly schváleny závazné vnitøní pøedpisy obecního 

úøadu a dokumenty obce
– místostarostka navrhla revokaci èásti usnesení z 

18.2.2004
– byl schválen prodej obecního majetku
– obec vyhlásila zámìr prodat a odkoupit majetek 

(pozemky)
– zastupitelé zamítli žádost Farní charity o finanèní 

pøíspìvek ve výši 6 000,- Kè
– byly schváleny obecnì závazné pøihlášky è. 02/2004 

a 03/2004
– byla schválena oprava støechy na èp. 217
– zastupitelé schválili všechny podané pùjèky z FRB
– zprávu o èinnosti pøednesli p. Marelová D. a p. Höfer
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Více informací naleznete v zápise ze zasedání 
Obecního zastupitelstva, který je k dispozici na OÚ,     
v prodejnách Jednoty Kocléøov a Huntíøov, v Komá-
rovì v knihovnì a v Pohostinství U Šulcù. Mùžete také 
navštívit zasedání Obecního zastupitelstva, o jehož 
konání Vás vèas informujeme na veøejných vývìskách.
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Na tomto mimoøádném zasedání bylo všem 
pøítomným pøeèteno doruèené rozhodnutí Ministerstva 
školství, podle kterého by mìlo dojít k reorganizaci školy 
ve Vítìzné.

To by mìlo za následek od školního roku 
2004/2005 zrušení II. stupnì školy. Vzhledem k tomu, 
že ani po této reorganizaci škola nesplòuje zákonné 
podmínky pro provoz tøí tøíd pìti roèníkù, bylo by nutné 
znovu požádat MŠMT o udìlení vyjímky. Výsledkem 
spoleèné diskuse byl nesouhlas zastupitelstva s postupem 
ministerstva a povìøení starosty k podání rozkladu tohoto 
rozhodnutí. Zároveò byl starosta povìøen provìøením 
možností a pøípadným podáním žaloby na ministerstvo 
pro zasahování do pravomocí zøizovatele - obce.
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Není to ještì tak dlouho, kdy jsme platili vodné 
paušálnì podle poètu osob. Všichni platili stejnì. Kdo 
šetøil vodou, i ti, kteøí kropili zahrady, napouštìli bazény. 
Pak pøišly vodomìry a každý platí tolik, kolik spotøebuje. 
A je po rovnosti. To je spravedlivé.

Druhým rokem tu máme ale další rovnost - paušál za 
odpadky. Všichni zase platíme stejnì, a� produkujeme 
hodnì odpadkù nebo málo, a� odpadky tøídíme nebo ne. 
Hlavnì, že platíme. A nemalé èástky proti tomu, když 
jsme si kupovali známky. Nevím, kdo tento systém pro 
Vítìznou vymyslel a naøídil. Nìkteré obce paušální platbu 
zamítly a zùstaly u známek.
My (od zavedení popelnic) každoroènì naplníme 2 - 3 
popelnice, což nás stálo za 3 známky 108 Kè, nyní ale 
640 Kè, to je témìø šestinásobná èástka. Odvezení 
odpadù z jedné popelnice nás proto pøijde na 213 Kè. Po 
brzkém zvýšení DPH to bude ještì víc. Proè máme tak 
málo odpadkù? Byt vytápíme elektøinou, vaøíme a 
peèeme na plynu a elektøinì. Je to ekologické ne však 
laciné.

Abychom využili paušálu co nejvíce, bylo by lepší 
vypnout elektrické topení, nakoupit uhlí a topit v kam-
nech. Nedívat se na ekologii, ale podívat se, jak se pìknì 
kouøí z komína. Naplnili bychom více popelnic, ušetøili 
roènì ještì nìkolik tisíc korun, protože uhlí by nestálo 
zdaleka tolik, kolik platíme za elektøinu a plyn (14 500 Kè 
roènì). Náš soused je na tom ještì hùø.

Jestliže je odvoz odpadkù 40x v roce, nìkdo tuto 
službu plnì využije, jiný z poloviny, nìkdo ještì ménìkrát. 
Ale všichni platí stejnì. Inu, zase jsme si zásluhou 
nìjakého rozhodnutí nìjakého orgánu, alespoò v placení, 
všichni rovni. Proè musí ale mnozí obèané platit za službu, 
kterou v takovém rozsahu nepožadují a kterou jim TS v ta-
kovém rozsahu nevykonávají?
Myslím, že placení paušálem je pro mnohé obèany 
finanènì nevýhodné a nespravedlivé a je to jen 
vytahování penìz z jejich kapes. Co tomu øíkáte, obèané?
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Odpadky a paušálOdpadky a paušál

L.Hlavatý, HuntíøovL.Hlavatý, Huntíøov

Dovolte mi, abych reagovala na Váš pohoršený 
dopis, i když tato otázka byla již mnohokrát øešena. 
Mluvím za sebe, jako za jednoho z obèanù, které jste 
oslovil. Když jsem se na Vítìznou pøistìhovala, 
zakoupili jsem si novou popelnici a jako jedna z mála, 
jsem si zakoupila také známky na popelnice. Poctivì 
jsem v den svozu nalepila známku na svou novotou 
záøící popelnici. Když jsem však pøijela z práce, zjistila 
jsem, že další známky nemám jaksi kam lepit - 
popelnice byla fuè. Trochu mì to rozzlobilo, ale nedalo 
se nic dìlat, jeli jsme si pro novou a tu už jsme si hlídali. 
To jen pro zpestøení, vím že jsem nebyla sama, kdo      
o svoji novou popelnici pøišel. Doma jsme mìli topení 
na LTO, vaøili jsme na elektøinì a odpad jsem tøídila - 
sklo a plasty do kontejnerù, papír dceøi do sbìru, 
železo se hromadilo na kupièce a èekalo na jarní sbìr.

I pøesto jsem popelnici naplnila tak 1x za 14 dní, 
protože odpad v domì vzniká a� chceme nebo ne. 
Podotýkám, že nejsem vášnivý ekolog, který by 
dokázal naprosto vše roztøídit k recyklaci, ale pouze 
obyèejný obèan, který se snaží tu naši planetu tolik ne-
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zatìžovat. Nehledì na to, že pokud by vám z popelnice 
èouhala napøíklad PET láhev, nemusejí vám popeláøi 
popelnici vùbec vyvést. Na PET láhve jsou totiž po obci 
rozmístìny kontejnery, stejnì jako na sklo.

Zpráva o zavedení paušálu mì stejnì jako Vás 
patøiènì nadzvedla ze židle. Zvláštì poté, kdy jsem se 
dozvìdìla, jaké známky na svoz odpadù používají 
nìkteøí jiní obèané naší obce. Panák nìèeho ostøejšího, 
nebo "lahváè" pod víkem popelnice. Tito lidé však byli 
alespoò natolik "slušní", že odpad dávali do popelnic. 
Jistì si pamatujete cesty lemované igelitkami plnými 
odpadù, nebo èerné skládky na rùzných místech naší 
obce. Jednu takovou skládku momentálnì likvidují 
pracovníci OÚ v Kocléøovském lomu. Nechala jsem si 
celou vìc vysvìtlit pracovníky OÚ. Dozvìdìla jsem se, 
že èástka kterou platíme tedy 320 Kè / osoba / rok není 
pouze za svoz komunálního odpadu. Tato èástka je roz-
dìlena do dvou položek. 250 Kè / osoba / rok za svoz 
komunálního odpadu (výše této èástky se odvíjí od 
množství odpadu svezeného z naší obce, velký vliv na 
cenu má také rozlehlost naší obce) a 70 Kè / osoba / rok za 
svoz mimoøádného sbìru odpadu, jako je starý ná-
bytek, koberce, nebo nebezpeèný odpad - staré auto-
baterie, plechovky od barev, staré pneumatiky a jiné.   I 
pøesto musí obec ještì z obecního rozpoètu financovat 
svoz tøídìného odpadu, no a v neposlední øadì i lik-
vidaci èerných skládek, což jistì není zrovna laciné. 

Nemyslete si, že když nìkdo za odpady nezaplatí, 
tak se nic nedìje. Obec musí zaplatit TS i za neplatièe, 
protože popelnice se vyvážejí všem. Je jisté, že tyto 
peníze pak musejí nìkde chybìt.

Uznala jsem pak, že systém je pro mì sice 
nespravedlivý, ale jiné øešení prozatím není. Kdyby si 
všichni obèané poctivì kupovali známky, nemuselo     
k paušálnímu placení možná vùbec dojít. Vìøím, že až 
nìkdo vymyslí systém, jakým mìøit množství 
vyvezeného odpadu u jednotlivých popelnic - tak jako  
u vody se mìøí odebrané množství vodomìry, bude 
systém pro všechny spravedlivý. Jenom ještì jedna 
otázka mì trápí. Zmìní se také myšlení lidí a nebudou 
se snažit jen o to, aby co nejvíce ušetøili? Nebudou pak 
tuny odpadù opìt mizet na novì vznikajících èerných 
skládkách? Myslím, že je potøeba se na celou záležitost 
podívat také z tohoto pohledu a nejen z pohledu své 
penìženky, aèkoliv paušální poplatek zøejmì mnohé 
penìženky zatížil znaènì.
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- Zimní les - v rámci branného dne a poznání lesa v zimì 
šli žáci 1.stupnì do lesa ke krmelci nakrmit zvíøátka. 
Každý jim pøinesl nìco dobrého - tvrdé peèivo, jablka 
nebo mrkev. Cestou dìti pozorovaly život v lese a zahrály 
si hru "Cesta za pokladem", kterou jim paní uèitelky 
pøipravily. Odmìnou všem byla na závìr sladká odmìna.

- do soutìže "Hlas minulosti", kterou poøádá Mìstská 
knihovna Slavoj ve Dvoøe Králové, odeslalo své práce 16 
dìtí ze 4. - 7. tøídy. Soutìž je zamìøena na výtvarné 
zpracování povìstí z Královédvorska.
První roèník ORION FLORBAL CUPU 2004, 
florbalového turnaje pro žáky  základních 
škol, právì zaèíná! Jediná akce svého druhu v této 
vìkové kategorii vznikla spoleèným úsilím zástupcù 
florbalu, Èeské florbalové unie v Èechách a Slo-
venského svazu florbalu na Slovensku a zástupcù 
spoleènosti Nestlé Èesko a Nestlé Slovensko a má za 
cíl odstartovat novou tradici florbalového zápolení mezi 
školními dìtmi. Okresní kolo bude (pokud to dovolí poèet 
pøihlášených týmù) sehráno v jeden den, na jednom místì 
(v jedné ze zúèastnìných škol). Vítìzné týmy 
okresního kola v jednotlivých kategoriích se 
automaticky kvalifikují do krajského kola.

Okresní kolo ORION FLORBAL CUPU 2004 v Trut-
novì bylo sehráno 8.3. Naši kluci obsadili 3. místo ve 
skupinì.

- 10.3. -okresního kola olympiády v Èj v Trutnovì se 
zúèastnili Tomáš Pavelka a Tereza Jonešová.

- 17.3. se M. Vyhnálek, J. Vacek a M. Struhár úèastnili 
okresního kola zemìpisné olympiády v Trutnovì.

- 18.3. žáci 6. a 7.tøídy navštívili ZOO Dvùr Králové a 
shlédli výukový poøad “Tropický les”.

- 22.3. žáci 8. a 9. tøíd navštívili v Hankovì domì ve 
Dvoøe Králové divadelní pøedstavení DON QUIJOTE DE 
LA ANCHA, které v režii Bolka Polívky uvedlo divadlo 
KLAUNIKY BRNO.

- 24.3. navštívili žáci 8. a 9.tøídy pøi výtvarné výchovì 
výstavu “Textilní tvorba a textilní desing” ve Dvoøe 
Králové.

4. a 5. tøíd

- Zimní les - v rámci branného dne a poznání lesa v zimì 
šli žáci 1.stupnì do lesa ke krmelci nakrmit zvíøátka. 
Každý jim pøinesl nìco dobrého - tvrdé peèivo, jablka 
nebo mrkev. Cestou dìti pozorovaly život v lese a zahrály 
si hru "Cesta za pokladem", kterou jim paní uèitelky 
pøipravily. Odmìnou všem byla na závìr sladká odmìna.

- do soutìže "Hlas minulosti", kterou poøádá Mìstská 
knihovna Slavoj ve Dvoøe Králové, odeslalo své práce 16 
dìtí ze 4. - 7. tøídy. Soutìž je zamìøena na výtvarné 
zpracování povìstí z Královédvorska.
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- tradièní karneval “èarodìjnic” pøipravily pro 
dìti paní uèitelky na 1.stupni. Odpoledne plné 
masek, her a soutìží se všem dìtem líbilo.

- v literární soutìži “Tak to øíkám já”, kterou 
vyhlásila Mìstská knihovna Slavoj ve Dvoøe 
Králové n. L. (pøeklady libovolné básnì z 
Rukopisu královédvorského ze staroèeštiny do 
dnešního jazyka) získal 1. místo Václav 
Vacek, žák 8. tøídy.

- DEN ZEMÌ - 16.4. v rámci akcí ke Dni Zemì 
provedli žáci 2. stupnì úklid v okolí školy a 
shlédli nìkolik filmù s ekologickou tématikou.
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ZPRÁVIÈKY ZE ŠKOLKYZPRÁVIÈKY ZE ŠKOLKY
- V mìsíci lednu 2004 jsme s dìtmi absolvovali 
pøedplavecký kurz v krytém bazénu v Trutnovì.
- 29.1.jsme si zajeli do DKn/L do Hankova domu na 
divadelní pøedstavení „Povídejme si dìti“. Pøedstavení se 
skládalo ze tøí muzikálù „Jak si pejsek roztrhal kalhoty“, 
„O pyšné noèní košilce“ a „Jak vaøili dort“.Pøedstavení 
se dìtem velice líbilo.
- S pøíchodem jara jsme se s dìtmi zamìøili na 
poznávání a pozorování mìnící se pøírody.
-    V bøeznu jsme zajistili v MŠ odborné logopedické 
pøešetøení dìtí Mgr. Rejlovou ze Spec. pedagog. centra 
Hoøièky.
- 26.3. jsme dìti nechali vyfotografovat na dobové 
èernobílé fotografie.
- Koncem bøezna a zaèátkem dubna jsme se 
pøipravovali na velikonoce, uèili se velikonoèní koledy, 
seznamovali jsme dìti s velikonoèními zvyky a obyèeji, 
zdobili jsme vejdunky, vymalovávali rùzné druhy 
papírových vajíèek a vyrábìli stojícího papírového zajíèka 
do kterého dìti dostaly velikonoèní nadílku.
- V týdnu od 19.4. do  23.4. probíhal zápis nových dìtí 
do MŠ na školní rok 2004-2005.K zápisu se dostavilo 
celkem 10 dìtí. Pøednostnì budou pøíjmuty dìti 
zamìstnaných rodièù a dìti pøedškolní.
V mìsíci dubnu jsme naše èinnosti zamìøili ke svátku 
„Dne Zemì“
- poznávací vycházky k rybníku a do lesa.
- úklid okolí a zahrady MŠ.
- seznamovali jsme dìti s živou a neživou pøírodou, vlivem 
zásahù èlovìka na životní prostøedí (pøíklady vhodného     
a negativního pùsobení).
- pozorování likvidace èerné skládky v lomu Kocléøov.
- význam tøídìní odpadù (ekohry, rozhovory s dìtmi, 
ukázka v praxi).
- V pátek 30.4. jsme zorganizovali èarodìjnický den. 
Kolektivnì si dìti vyrobily èarodìjnici, uèily se hlavním 
zásadám pøi rozdìlávání ohnì. Po èarodìjnických tancích 
si dìti „Èarodìjnici“ upálily a opekly si buøty.
-    V pondìlí 3.5. jsme si uøízli bøízku, ozdobili ji, a touto 
májkou zkrášlili školní zahradu.
- Ve ètvrtek 13.5 jsme si zajeli s dìtmi do DDM ve DKnL 
na divadelní pøedstavení „Zajíèkovy jarní pohádky“.
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„Zajíèkovy jarní pohádky“

- 20.4. - ve 3. kole Coca-cola školského poháru 
ve fotbale prohráli naši chlapci v Bílé Tøemešné 
a z dalších bojù jsou vyøazeni.

- 21.4. v okresním kole biologické olympiády v 
Trutnovì reprezentoval naší školu Michal 
Struhár ( 9.tøída) s prací na téma “Pøíroda a 
životní prostøedí ve Vítìzné”. V silné 
konkurenci 25 úèastníkù se umístil na 5. místì. 
Blahopøejeme !!
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“Pøíroda a 
životní prostøedí ve Vítìzné”

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

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

Poradna klientùm poskytuje informace v oblasti bydlení, dávek soc.         
zabezpeèení, pracovnì právních vztahù a nezamìstnanosti.     
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Objednání a bližší
informace na tel.:
Objednání a bližší
informace na tel.:
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VOLBY DO
   EVROPSKÉHO
     PARLAMENTU

VOLBY DO
   EVROPSKÉHO
     PARLAMENTU

Dne 10. února 2004 vyhlásil prezident republiky svým 
rozhodnutím è. 55/2004 Sb. volby do Evropského 
parlamentu. Na základì tohoto rozhodnutí  stanovuje  
starosta obce Vítìzná poèet èlenù okrskových volebních 
komisí takto:
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rozhodnutím è. 55/2004 Sb. volby do Evropského 
parlamentu. Na základì tohoto rozhodnutí  stanovuje  
starosta obce Vítìzná poèet èlenù okrskových volebních 
komisí takto:

Volby budou probíhat v tìchto dnech:
00 00PÁTEK 11. èervna 2004 od 14.  do 22.  hod.
00 00SOBOTA 12. èervna 2004 od 8.  do 14.  hod.
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zasedací místnost OÚ

prostory dìtské doktorky
(bývalý OÚ)

zastávka Komárov
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zde volí obèané s trvalým bydlištìm
v Kocléøovì a Hájemství

zde volí obèané s trvalým bydlištìm
v Kocléøovì a Hájemství

zde volí obèané s trvalým pobytem
v Huntíøovì a Bukovinì
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zde volí obèané s trvalým pobytem
v Komárovì, Záboøí a Novém Záboøí
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v Komárovì, Záboøí a Novém Záboøí
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UPOZORNÌNÍ VŠEM PODNIKAJÍCÍM
SUBJEKTÙM NA ÚZEMÍ OBCE VÍTÌZNÁ
UPOZORNÌNÍ VŠEM PODNIKAJÍCÍM
SUBJEKTÙM NA ÚZEMÍ OBCE VÍTÌZNÁ

Všechny soukromé fyzicky i právnicky podnikající 
subjekty upozoròujeme na povinnost ze zák. è........ mít 
smluvnì zajištìnou likvidaci odpadù v rámci svého 
odpadového hospodáøství. Není totiž možné, aby odpad 
vznikající v souvislosti s podnikatelskou èinností napø.:     
v pohostinství - obaly od nápojù, v autodopravì a 
autoopravnì - použité autosouèástky, nebo ojeté pneu-
matiky, ve stavebnictví- stavební sutì, obaly z materiálù 
atp.,byl likvidován v rámci našeho systému sbìru a 
likvidace komunálního odpadu vèetnì likvidace tøídìného 
odpadu. (plasty, sklo, papír, železo).

Vše je totiž za peníze. Èím více odpadu a� tøídìného 
nebo netøídìného vyprodukujeme, tím je vìtší úhrada za 
jeho likvidaci. Z tohoto dùvodu obesíláme místní 
podnikatelské subjekty a žádáme o doložení, ze zákona 
povinného zøízení svého vlastního odpadového 
hospodáøství.
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povinného zøízení svého vlastního odpadového 
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1. Obèan se zapíše do knihy „Samovýroba døeva“, 
která je uložena na OÚ.

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

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

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

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

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

o bezpeènosti práce pøi samovýrobì palivového døíví.
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Zásady samovýroby v obecních lesích:Zásady samovýroby v obecních lesích:

Upozoròujeme obèany, že se neustále množí 
stížnosti na jednotlivé vlastníky psù, kteøí psy nechávají 
volnì pobíhat po obci. Každý, kdo je poškozen, nebo se 
cítí ohrožen pobíhajícím psem má právo zavolat na Oú , v 
pøípadì vzniku škody na policii ÈR, která tuto škodu musí 
zaevidovat a psa pøípadnì nechat zajistit - odvést do 
útulku. Volnì pobíhající pes se tak mùže svému majiteli 
pìknì prodražit. Samotné zajištìní psa je však nìkdy 
problematické. Obec nemá vlastní odchytovou stanici a 
než pøijedou pracovníci z mìsta, pes se již èasto na místì 
nenachází. Proto prosíme obèany kteøí se dostanou do 
problémù s volnì pobíhajícími psy, a� se je pokusí nìkde 
zadržet, než pøijedou pøivolaní pracovníci. Samozøejmì 
ne za cenu poškození svého zdraví nebo majetku.
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problematické. Obec nemá vlastní odchytovou stanici a 
než pøijedou pracovníci z mìsta, pes se již èasto na místì 
nenachází. Proto prosíme obèany kteøí se dostanou do 
problémù s volnì pobíhajícími psy, a� se je pokusí nìkde 
zadržet, než pøijedou pøivolaní pracovníci. Samozøejmì 
ne za cenu poškození svého zdraví nebo majetku.

UPOZORNÌNÍUPOZORNÌNÍ

Turistický oddíl Záboøí poøádá
Velký pìší turistický výlet za poznáním

kdy: v sobotu 22. kvìtna 2004
kde: start Záboøí náves 10.00 hod.

kam: Záboøí - Choustnikovo Hradištì a zpìt
informace: tel: 603358537
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kde: start Záboøí náves 10.00 hod.

kam: Záboøí - Choustnikovo Hradištì a zpìt
informace: tel: 603358537

POZVÁNKAPOZVÁNKA

v pátek  21. 5. 2004 exkurzi pro dìti s názvem

ZOO jak ho neznáte
Odjezd v 13.50 hod od Kašny pøes Nemojov,

návrat v 18.30 hod opìt ke Kašnì.
S sebou peníze na autobus a vstup (max. 50,- Kè),

 kapesné, kartièku pojištìnce.
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 kapesné, kartièku pojištìnce.

ZOO jak ho neznáte

Obèanské sdružení PEGALE  poøádáObèanské sdružení PEGALE  poøádá

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

DROBNÉ ZPRÁVYDROBNÉ ZPRÁVY

                 75 let
Oldøich Ježek, Kocléøov
Hana Vinopalová, Kocléøov
                 70 let
Kamila Vostrá, Kocléøov
               60 let
Jiøí Drahotský, Huntíøov
Drahomíra Obstová, Huntíøov

55 let
Jiøí Knapek, Komárov
Miluše Kudrová, Kocléøov
Ivuška Šourková, Komárov

50 let
Danuše Hejná, Kocléøov
Blanka Vávrová, Komárov

                 75 let
Oldøich Ježek, Kocléøov
Hana Vinopalová, Kocléøov
                 70 let
Kamila Vostrá, Kocléøov
               60 let
Jiøí Drahotský, Huntíøov
Drahomíra Obstová, Huntíøov
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Miluše Kudrová, Kocléøov
Ivuška Šourková, Komárov

50 let
Danuše Hejná, Kocléøov
Blanka Vávrová, Komárov

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

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

SPOZ, OÚ VítìznáSPOZ, OÚ Vítìzná

NA�I JUBILANTINA�I JUBILANTI

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

v mìsíci kvìtnu oslavili èi oslaví 
své �ivotní jubileum

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

v mìsíci kvìtnu oslavili èi oslaví 
své �ivotní jubileum

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

pojiš�ovna pøijde za Vámi

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

Pojištìní majetku obèanù
s asistenèní službou

HOME Assistance

Pojištìní majetku obèanù
s asistenèní službou

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

pojištìní obèanù
investièní pojištìní
životní pojištìní
dùchodové pojištìní
dìtské pojištìní
pojištìní automobilù
povinné ruèení
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Dovolte mi podìkovat všem, kteøí se zúèastnili jarního sbìru nebezpeè-
ných odpadù a našim hasièùm za to, že pøipravili a støežili železný šrot.

Dìkuji také všem, kteøí pomohli po zimì uklidit pozemky okolo svých 
domù a pøilehlých komunikací. 

Dìkuji sportovcùm a dalším dobrovolníkùm za pomoc pøi zajištìní 
dìtského odpoledne u pøíležitosti pálení èarodìjnic. Dobrovolným hasièùm 
za zajištìní pálení ohnì v Komárovì.

Dobrovolným hasièùm také veøejnì tlumoèím a rád se pøipojuji k poch-
vale udìlené (velitel -náèelníkem) místního oddìlení policie ÈR pplk. Ma-
cháèkem. Tato pochvala je za aktivní pøístup pøi hledání nemocného spo-
luobèana z Komárova, který se pohøešoval od støedeèního odpoledne. 
Záchranné akce se zúèastnilo devìt našich pøíslušníkù Sboru dobrovol-
ných hasièù Huntíøov. 

Panu Radovi z Huntíøova za pomoc pøi stavbì nových autobusových 
èekáren v obci.

Starosta obce Vítìzná tímto dìkuje panu Karlu Hamšíkovi z 
Huntíøova, který byl dlouhá léta obèanem naší obce a tìšíme se, že v brzké 
dobì opìt bude, za provedení a financování modernizace poèítaèového 
vybavení Obecního úøadu ve Vítìzné. Vìøíme že to napomùže ke 
zkvalitnìní a urychlení naší práce. Ještì jednou dìkujeme.
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- probíhá rekonstrukce vodovodních øadù.
- pracuje se na stavbách nových srubových autobusových èekáren.
- v nejbližším termínu probìhne rekonstrukce komunikace v Huntíøovì od 
kostela k Vèelišùm, 
- pøipravuje se oprava mostku v Záboøí za hospodou, v pøípravì je oprava 
komunikace v Komárovì u Furchù.

- probíhá rekonstrukce vodovodních øadù.
-
- v nejbližším termínu probìhne rekonstrukce komunikace v Huntíøovì od 
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Prodám øadovou garáž za VLT 
u dìtského høištì.
Cena dohodou.

Tel.603 225093
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INZERCEINZERCE

Klempíøství a pokrývaèství
(demontáže+montáže støech)

         JINDØICH KLUST
          Dvùr Králové n. L.
         Tel.: 728 942 210

        499 622 127
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Soukromá
 
Soukromá
 

FiremníFiremní

    Záboøáci pøejí vše nejlepší 

panu Josefu Smetanovi
k 60. narozeninám se vzkazem:   
" Kamaráde, dìkujeme Ti za vše, 
co jsi pro Záboøí udìlal”.

    Záboøáci pøejí vše nejlepší 

panu

k narozeninám se vzkazem:  

 Josefu Smetanovi
60.  

" Kamaráde, dìkujeme Ti za vše, 
co jsi pro Záboøí udìlal”.

 Vacek Vlastimil Vacek Vlastimil

Blahopøání k narozeninámBlahopøání k narozeninám

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.

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.

HejkalaHejkalaHejkala ?Hejkala ?CHCETE PSÁT DO CHCETE PSÁT DO 
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Jistì jste už slyšeli o tom, že stejnì, jako rok se dìlí 
na ètyøi roèní období, tak se i lidé podle svého typu dìlí na 
jarní, letní, podzimní a zimní typ. Protože je jaro v plném 
proudu, popíšeme si, jak rozpoznat èlovìka jarního typu, 
jaké barvy s ním ladí, do jakých materiálù a vzorù se 
oblékat, aby byl v souladu se svým typem a hlavnì s pøí-
rodou. Vlastnì je to docela zajímavá hra, protože staèí 
pozorovat pøírodu v daném roèním období, ta nám 
mnohé napoví a my se jen mùžeme nechat vést.
 
JARNÍ TYP - základní barvou je žlutá.

Ple�: prùsvitná bledá se zlatistvým tónem, èasto narù-
žovìlá (ne namodralá), jemný broskvový nádech
Optimální makeup: krémovì tekutý, lehce krycí. 
Odstín jemná svìtle béžová slehkým žlutavým náde-chem, 
na opálenou ple� tmavší, nikdy hnìdý. Pudr  trans-
parentní s nažloutlým nádechem
Rty: jemnì èervené
Pihy: zlatohnìdé
Opalování: snadno se opaluje, mùže zhnìdnout do 
èervena hrající medová až zlatavìhnìdá barva
Pøirozená barva oèí: svìtle modrá, šedozelená, šedo-
modrá, svìtlá zlatì hnìdá, tyrkysová
Øasy a oboèí: naèervenale zlatavý plavý nebo hnìdý tón, 
jsou vìtšinou ne víc než o dva podtóny tmavší než vlasy
Vlasy: plavé, zlatavý tón, nìkdy do èervena
- svìtlé až støednì hnìdé, nejsou tmavší než medovì nebo 
zlatì hnìdé
Barvení vlasù: vždy musí být zachována teplost a trans-
parentnost zlatavého základního tónu - zlatì žlutá - me-
dová - mìdìné odstíny

Jistì jste už dávno na sobì vypozorovali, že 
nìkteré barvy vás pøirozenì rozzáøí a jiné zase utlumí. 
Podívejme se tedy jaké barvy k jarnímu typu patøí.
ÈERVENÁ: lehce nažloutlý podtón, veselá záøivost. Jasná 
èerveò - tulipány a lososové barvy
MODRÁ: svìtlá, veselá, pøívìtivá s podílem bílé barvy. 
svìtlá, jemná tyrkysová modø až veselá a záøivá modø 
chrpy
ZELENÁ: silnì nažloutlý podtón s podílem bílé barvy  
tráva, mladé lístky stromù
ŽLUTÁ: mìkká, pøívìtivá, veselá, NE naèervenalé 
odstíny, citrónová a ostrá žlutá - pampelišky
FIALOVÁ: naèervenalý podtón - barva krokusù
ŠEDÁ: mìkké, teplé s jemným niklovým až krémovým 
podtónem
BÍLÁ: odstín vajeèné skoøápky
ÈERNÁ: tabu zvláštì u makeupu
PØÍRODNÍ ODSTÍNY: hnìdé a béžové nažloutlého a 
žlutoèerveného nádechu. Jarní odstíny hnìdé jsou jemné 
a svìtlé a pøipomínají pupeny stromù

LÁTKY: mìkké, jemné, splývavé, matné až lehce lesklé 
hedvábí, satén, hedv. samet, pøírodní hedvábí, krepdešín, 
krepžoržet, batist, žerzej. V jemném provedení: vlna, 
kašmír, vlna a alpaky, flanel, velbloudí srst, len, gabardén, 
tvíd, pik, ryps, kord, rýhovaný samet, krajka, tkané 
kožešiny.
VZORY: malé až støední, jemné.teplé, zdrženlivé, klasi-
cké. Kontrast by mìl být mìkký a decentní. Živý              
a kontrastní jen u malých až velmi drobných vzorù. 
Kombinujte pouze barvy jarní palety.
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mnohé napoví a my se jen mùžeme nechat vést.
 
JARNÍ TYP - základní barvou je žlutá.

 prùsvitná bledá se zlatistvým tónem, èasto narù-
žovìlá (ne namodralá), jemný broskvový nádech

krémovì tekutý, lehce krycí. 
Odstín jemná svìtle béžová slehkým žlutavým náde-chem, 
na opálenou ple� tmavší, nikdy hnìdý. Pudr  trans-
parentní s nažloutlým nádechem

 jemnì èervené
 zlatohnìdé

 snadno se opaluje, mùže zhnìdnout do 
èervena hrající medová až zlatavìhnìdá barva

 svìtle modrá, šedozelená, šedo-
modrá, svìtlá zlatì hnìdá, tyrkysová

 naèervenale zlatavý plavý nebo hnìdý tón, 
jsou vìtšinou ne víc než o dva podtóny tmavší než vlasy

 plavé, zlatavý tón, nìkdy do èervena
- svìtlé až støednì hnìdé, nejsou tmavší než medovì nebo 
zlatì hnìdé

 vždy musí být zachována teplost a trans-
parentnost zlatavého základního tónu - zlatì žlutá - me-
dová - mìdìné odstíny

Jistì jste už dávno na sobì vypozorovali, že 
nìkteré barvy vás pøirozenì rozzáøí a jiné zase utlumí. 
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Pøirozená barva oèí:

Øasy a oboèí:

Vlasy:

Barvení vlasù:

KOSMETICKÉ OKÉNKOKOSMETICKÉ OKÉNKO

Jako každým rokem, tak i letos se konalo 
pálení èarodìjnic na Huntíøovském høišti. Jiné 
to bylo jen v tom, že je organizovalo Obèanské 
sdružení PEGALE spolu se sportovci. PEGALE 
pøichystalo od 17.00 do 21.00 hod program, kde 
mohly dìti soutìžit v rùzných disciplínách, za 
jejichž splnìní dostávaly „peníze“ (1. Vítìzòák). 
Ty pak mohly smìnit v „Krámku u tøí koš�at” 
za rùzné drobnosti sladkostmi poèínaje, hraèkami 
konèe. Soutìžilo se napø.v bìhu na gumì, zápasu 
Sumo, nebo klasickém hodu na šaška, chùzi na 
chùdách a jiném. Musíme zde zmínit také 
disciplínu ve støelbì na bránu, která mìla pouze 
jediného vítìze. V té stál pan Zdenìk Seidl ml. 
(pro ty kdo jej neznají 2m vysoký samá ruka, samá 
noha) a která mìla pouze jediného vítìze. Zprvu 
se pøed bránou vytvoøila dlouhá fronta, ale trefit 
se do sítì nebylo tak jednoduché, jak se z prvního 
pohledu mohlo zdát. Proto bylo vyhlášeno, že ten 
komu se to podaøí, bude jediným vítìzem a získá 
20 Vítìzòákù. Tímto vítìzem se nakonec stal 
Patrik Èernota ze tøetí tøídy  Myslíme, že si ještì 
jednou zaslouží naše uznání. 

Dìti si mohly také zakoupit cukrovou 
vatu, nebo opéct buøty, které již tradiènì vìnovalo 
øeznictví Masopust. Otevøen byl také stánek s 
obèerstve-ním pana Drápalíka. Pøibližnì v 
polovinì soutìží byla malá pøestávka, kterou 
vyplnilo vystoupení kouzelníka p. Rydvala 
z.Velichovek.

Když byly vyèerpány všechny odmìny, 
byla zapálena hranice s èarodìjnicí a propukl 
ohòostroj, který pøipravili sportovci. Ti se také 
starali o hudební doprovod.
S pøípravou této akce pomáhala spousta lidí, 
spousta jich pomohla také svým sponzorským 
darem. Všem kdo pomohli touto cestou 
mnohokrát dìkujeme a vìøíme, že nejvìtší 
odmìnou jim mùže být vydaøená akce, která se 
dìtem moc líbila.
Obèanské sdružení PEGALE

Jako každým rokem, tak i letos se konalo 
 na Huntíøovském høišti. Jiné 

to bylo jen v tom, že je organizovalo Obèanské 
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pálení èarodìjnic

„Krámku u tøí koš�at”

ÈARODÌJNICEÈARODÌJNICE

KÙŽE: hladká, mìkká, matná až lehce lesklá. Hladká, 
jemná pøírodní kùže (i splétaná), lakovaná kùže pouze na 
støevících a kabelkách.
ŠPERKY A BRÝLE: decentní, jemné, hladké, mùžou být 
mírnì lesklé.
KOV: žluté zlato, pøírodní a UH materiály  nažloutlé 
perly, rohovina,želvovina, døevo, splétaná kùže a sláma, 
plasty.
KAMENY: drahokamy a polodrahokamy v teplých barvách.

Èerpáno z knihy NOVÉ BARVY PRO KRÁSU od Gisely 
Watermannové a Franzisky Zingelové
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Blanka SeidlováBlanka Seidlová
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obce Vítìzná na rok 2004.

Svoz je prováden vždy v úterý
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SLUŽBY OBÈANÙM, INFORMACESLUŽBY OBÈANÙM, INFORMACE

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

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

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

SNOS POPELNICSNOS POPELNIC
KNIHOVNA HUNTÍØOVKNIHOVNA HUNTÍØOV

KNIHOVNA KOCLÉØOVKNIHOVNA KOCLÉØOV

KNIHOVNA KOMÁROVKNIHOVNA KOMÁROV

Knihovník:
Místo:
Výpujèní doba:

Knihovník:
Místo:
Výpujèní doba:

Knihovník:
Místo:
Výpujèní doba:

Knihovník:
Místo:
Výpujèní doba:

Knihovník:
Místo:
Výpujèní doba:

Knihovník:
Místo:
Výpujèní doba:

Božena REHÁKOVÁ
doma
úterý 16.30 - 18.00

Božena REHÁKOVÁ
doma
úterý 16.30 - 18.00

Johana ROUSOVÁ
budova OÚ
pondìlí 15.00 - 17.00

Johana ROUSOVÁ
budova OÚ
pondìlí 15.00 - 17.00

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

Emil POKORNÝ
Komárov, bus. zast.
støeda 14.00 - 16.30
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Zájemce o nìkterou z tìchto služeb se mùže pøihlásit na Obecním 
úøadì nebo na telefonu 499 395 263, kde si lze tuto službu 
Zájemce o nìkterou z tìchto služeb se mùže pøihlásit na Obecním 
úøadì nebo na telefonu , kde si lze tuto službu 499 395 263

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

Zveme všechny dùchodce k 
posezení v našem klubu v 

 a to 
budovì 

Obecního úøadu každý 
sudý ètvrtek  od 14.30 hodin.

KLUB DÙCHODCÙKLUB DÙCHODCÙ

UPOZORÒUJEMEUPOZORÒUJEME

Na povinnost nahlášení všech psù ve vlastnictví a 
opatøení tìchto psù evidenèní známkou. Formuláø i 
známku obdržíte na OÚ.
Toto se vztahuje na fyzické nebo právnické osoby, které 
jsou držitelem psa a které mají trvalý pobyt na území obce 
Vítìzná. Nahlásit se musí všichni psi starší 3. mìsícù.
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	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8

