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Nový Hejkal

Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že toto vydání Nového Hejkala přichází z dost velkým odstupem od
předcházejícího, dovolím si malé ohlédnutí za tím, co se v naší obci za tu dobu událo.Tím významným mám na
mysli události, které byly iniciovány a realizovány z podnětu naší samosprávy.
V lednu 2007 byly zahájeny projektové práce kanalizačních stok a čistíren odpadních vod v obci. Záměrem je
výstavba kompletního zařízení k čištění odpadních vod na území obce. Později se projekt rozdělil na dvě části,
podle příslušnosti k čistírnám . Stalo se to z důvodu členitosti a rozsahu vlastní stavby.V současnosti je na první
část ,,Č.O.V Kocléřov “ již vydané územní rozhodnutí o umístění této části stavby. Ve stejném měsíci byl také
spuštěn provoz bezdrátového rozhlasu. Respektive jeho 1.etapy. Od této chvíle máme možnost občany informovat
o dění v obci a varovat před hrozícím nebezpečím.Dokončení tohoto projektu (realizace 2.etapy) je plánováno
ještě v letošním roce. Zařízení jsme použili již velice krátce po jeho spuštění do provozu, a to k varování před
blížící se větrnou bouří ,,Kirill“, která nás zasáhla 18.1. a napáchala značné škody. K odstraňování následků
napomohla i naše Jednotka požární ochrany obce pod vedením M. Včeliše.
Velkou pozornost a nemalé úsilí s přípravou si vyžádala nově založená tradice obecních slavností pod názvem „
Den obce 2007“. Mezi hosty jsme mohli vidět poslance Parlamentu ČR MUDr. J. Kochana, člena Rady
Královéhradeckého kraje MUDr. J.Vamberu a mnoho dalších. Jsme velice rádi, že se připravený program líbil.
Soudě dle ohlasů a účasti návštěvníků lze jednoznačně říci, že své poslání a účel slavnost jednoznačně splnila.
Tyto skutečnosti byly jistě důvodem, proč se zastupitelé rozhodli uspořádat obecní slavnost i v letošním roce. Její
přípravy již probíhají a mohu prozradit, že letošní ročník bude mnohem bohatší a zajímavější.
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přípravy již probíhají a mohu prozradit, že letošní ročník bude mnohem bohatší a zajímavější.
V březnu bylo rozhodnuto o zadání a přípravě velkého projektu zaměřeného na obnovu historického centra
v Huntířově s důrazem na víceúčelné využití daného území. Vznikl tak projekt pod zkratkou „RHC Huntířova“, který
byl 28.3.2008 podán formou žádosti do Regionálního operačního programu (ROP). Do konce června 2008 bychom
měli být vyrozuměni, zda bude náš projekt podpořen z fondů EU a zda budeme moci začít s jeho realizací.
V srpnu byla dokončena druhá etapa rekonstrukce veřejného vodovodu, která obsahovala výměnu potrubí –
přivaděče pro vodojem v Huntířově a rozšíření kapacity tohoto vodojemu. Tento měsíc naši obec navštívila
delegace hejtmanů Libereckého a Královéhradeckého kraje, která projížděla vybraná města a obce obou krajů.
Společně s farářem jsem jim představil naši obec a poutní kostel s kaplí v lesním zátiší u studánky v Kocléřově.
Přijal jsem jejich pozvání a doprovodil jsem je po zbytku jejich cesty v historických vozidlech. V září byla započata
rekonstrukce sportovního hřiště za VLT v Kocléřově. V těchto měsících probíhají dokončovací práce potřebné pro
finální položení syntetického povrchu.
Konec roku patřil tradičně strojení vánočního stromu u základní školy a Vánočnímu koncertu obohacenému o
vystoupení dívčího pěveckého sboru ze Základní umělecké školy ve Dvoře Králové nad Labem. Obec vstoupila do
Euroregionu Glacensis a otevřela se nám tak možnost čerpání dotací z „měkkých projektů“ příhraniční spolupráce.
V posledním dni roku 2007 jsme byli poctěni velice vzácnou návštěvou. Novoroční mši svatou sloužil v kostele U
studánky v Kocléřově samotný biskup Královéhradecké diecéze Mons.Dominik Duka. Mezi přítomnými byl i
hejtman Královéhradeckého kraje se svou manželkou. Společně jsme tak přivítali první minuty nového roku a přáli
si mnoho zdraví a úspěchů nejenom v tomto roce. Myslím si, že to byl pro všechny skutečně nevšední zážitek.
Zde mé malé ohlédnutí končí, neboť události z tohoto roku budou již předmětem pravidelných příspěvků
v pravidelně vycházejících vydáních našeho občasníku.
Rád bych Vás ještě informoval, že se nám podařilo sehnat nového redaktora tohoto obecního občasníku. Stala se
jím paní Bergerová z Kocléřova. Doufám, že se jí tato práce zalíbí a vydrží v této pozici co nejdéle. K tomu bude
ovšem zapotřebí i spolupráce mnohých z Vás. Proto bych si i za paní redaktorku přál, aby příspěvků, námětů a
podnětů bylo vždycky tolik, že se z nich budou muset vybírat ty nejzajímavější. Pojďme si náš obecní zpravodaj
vytvářet tak, aby se stal vyhledávanou potřebou občana této obce, seriózním informátorem co, kdy, kde a zároveň
rádcem, jak s čím naložit. Je to jedna z možností, jak se s ostatními podělit o zajímavé nápady, postřehy či názory.
Své příspěvky zasílejte buď v písemné podobě v obálce s označením „Hejkal-neotvírat“ na adresu obecního úřadu
nebo elektronicky přímo na emailovou adresu: hejkal@vitezna.cz. Příspěvek se tak dostane přímo a pouze do ruky
odpovědné redaktorce. Závěrem přeji paní redaktorce mnoho sil, trpělivosti a pevné vůle při sestavování
jednotlivých vydání a mnoho a mnoho dopisovatelů a přispěvovatelů. Ještě jednou děkuji za její rozhodnutí.

Starosta obce Zdeněk Mühl



JE OVZDUŠÍ NA VENKOVĚ STÁLE ČISTÉ?
Pro své d ěti se snažíme ud ělat hodn ě – zakládáme jim r ůzná pojišt ění a spo ření,
investujeme do jejich vzd ělání a zahrnujeme je maximem lásky. Uvažujeme nad tím, co
po nás zd ědí a jejich zabezpe čení do budoucna nám všeobecn ě leží na srdci. Mnohé
z nás ale ješt ě nikdy nenapadlo, že d ědictvím našich d ětí bude také zne čišt ěné životní
prost ředí.
Kvalita ovzduší v České republice se od roku 1989 výrazně zlepšila – pomohly k tomu zákony, které donutily
elektrárny odsířit a všechny velké zdroje znečištění snížit emise. Ovšem v posledních letech se tento pozitivní trend
zastavil a kvalita ovzduší se začíná opět zhoršovat. Tentokrát za to ovšem nemohou velké továrny, ale často sami
občané. Největším současným problémem jsou totiž neklesající emise prachových částic – a ty pocházejí
především z lokálních topenišť a automobilů. Lokální topeniště ke znečištění ovzduší významně přispívají i v
oblastech, kde se na znečištění podílí rovněž průmysl.
Problém prachového znečištění se netýká zdaleka pouze průmyslových oblastí a velkých měst, ale i malých obcí.
Právě v nich se nejčastěji dosud spaluje nekvalitní uhlí nebo dokonce odpadky. Navíc jsou v provozu kotle staré
někdy i několik desítek let, často ve špatném technickém stavu. Spalováním nevhodných paliv v zastaralých kotlích
jsou kromě prachu do ovzduší uvolňovány také další nebezpečné karcinogenní látky, které bývají na jemné
prachové částice navázány. Nejhorší ovzduší bylo prokazatelně v obcích, kde se dosud ve významné míře spaluje
hnědé uhlí. Roční průměrné úrovně znečištění ovzduší v takové obci se plně vyrovnají hodnotám v silně
průmyslově zatížených lokalitách. Důsledek zná asi každý z nás. Zejména v době inverzí se ve většině našich
vesnic doslova nedá dýchat.
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Zdravotní rizika plynoucí ze zne čišt ěného ovzduší
Imisní limity pro prachové částice platné ve všech státech EU jsou pravidelně překračovány a to nejen lokálně ale i
plošně. V roce 2005 i 2006 byl denní imisní limit pro zdraví lidí překročen na třetině území České republiky, což
zasáhlo více než 60% obyvatel země. Prachové částice prokazatelně zvyšují riziko akutních i chronických
onemocnění dýchacích cest. Emise prachu přispívají i k tomu, že dnes 15% českých děti trpí respiračními alergiemi.
Nejjemnější částice mohou při dlouhodobém působení přispívat i ke vzniku rakoviny. Nejohroženější jsou
pochopitelně hlavně děti, starší lidé a lidé s oslabenou imunitou.

Co s tím?
Ministerstvo životního prostředí na tuto situaci reagovalo předložením Národního programu snižování emisí ČR.
Z něj mimo jiné vyplývá, že nejpozději do konce roku 2008 vznikne novela zákona o ovzduší, ve které budou
stanoveny emisní i technické parametry pro malé stacionární spalovací zdroje, aby tak bylo omezeno znečišťování
ovzduší i z těchto spalovacích zařízení – tedy i z těchto kotlů pro ústřední vytápění. Spalovací zařízení, která
nebudou limity splňovat, nebude povoleno po 1. lednu 2014 používat. Stejně tak se postupně zpřísní požadavky na
kvalitu paliv. Nekvalitní paliva tím do roku 2014 zmizí z trhu, takže si je lidé ani nebudou mít možnost koupit.
Rovněž ekologická daňová reforma motivuje občany k používání ekologicky méně zátěžových zdrojů: kotle na
biomasu či zemní plyn, tepelnými čerpadly a jiné. Navíc brikety nebo peletky přecházejí do snížené sazby DPH.

Odpov ědnost obce
Značný díl odpovědnosti a pravomocí je na obcích a jejich představitelích. Je možné čerpat finanční podporu na
snížení energetických ztrát veřejných budov (zateplování škol apod.) nebo výměnu topného systému. Mohou také
samy účinně přispět ke snížení znečišťování ovzduší, např. vyhláškami upravujícími pravidla pro spalování
rostlinného materiálu, což je významné pro kvalitu ovzduší především v jarních a podzimních měsících. V zimě se
zase kladně projeví, když obec využije svého práva a vyhláškou zakáže používání některých nekvalitních paliv
(např. energetické hnědé uhlí, uhelné kaly či lignit).
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Obce mají zároveň pravomoc kontroly dodržování vlastních vyhlášek, ale i požadavků zákona o ochraně ovzduší,
tj. např. zda lidé nepálí domovní odpad a provozují spalovací zařízení tak, jak doporučuje výrobce). Logicky mohou
za porušení těchto povinností ukládat pokuty. Velký význam má také městská zeleň, která mimo jiné produkuje
kyslík a zachycuje prachové částice a různé nečistoty.

Odpov ědnost ob čanů
Každý občan by měl přemýšlet nad tím, co spaluje a v jakém spalovacím zařízení. To, co spálí, dýchá on, jeho
rodina i sousedé. Při spalování v kamnech či na zahradním ohništi může vznikat mnohem více nebezpečných látek
než v průměrné spalovně. Hlavní příčiny jsou dvě – teploty hoření jsou nízké a palivo je málo okysličováno.
Výsledkem je nedokonalé hoření. Navíc unikající kouř není na rozdíl od kouře ze spaloven nijak čištěn.

Co můžete udělat práv ě vy?
1) Nespalujte domovní odpad v kamnech nebo na ohništi, uniká tím do ovzduší čpavek, fenoly, kyanidy, dehet a další jedovaté
látky. Tyto zplodiny nepříjemně zapáchají, vedou k bolestem hlavy či působí jako nervový jed. Polyaromatické uhlovodíky
obsažené v dehtu jsou dokonce prvními látkami, u nichž byl prokázán rakovinotvorný účinek. Ještě nebezpečnějšími produkty
spalování jsou dioxiny. Způsobují vývojové vady, neplodnost, hormonální a imunitní poruchy. Pokud tedy zjistíte, že někdo
spaluje domovní odpad jako jsou např. plasty, umělé textilie, pryž, dřevotříska nebo organický odpad, rozhodně ho upozorněte,
že tím vážně poškozuje zdraví lidí ve svém okolí.
2) Investujte do úsporných opatření. Každá úspora se počítá – ve vaší peněžence i v ovzduší.
3) Spalujte v kotlích pouze to, pro co jsou tato spalovací zařízení určená.
4) Nezapomeňte podrobit svá kamna či kotel pravidelné revizi. Dobře seřízený kotel znamená významně nižší emise.
5) Pravidelně nechte vymetat komín. Čistý komín znamená nejen méně sazí, ale také lepší tah a naprosto zásadní snížení rizika
vzniku požáru.
6) Pokud uvažujete o nákupu nového kotle, informujte se o čistém způsobu vytápění – obnovitelných zdrojích energie
(biomasa, tepelná čerpadla, zemní plyn, příp. solární kolektory). MŽP chystá dotační tituly pro jednotlivé domácnosti, které se
rozhodnou pro takový druh vytápění.
7) Máte-li zahrádku, nechte na ní prostor pro stromy a keře. Podílejte se na výsadbě stromů a údržbě zeleně ve vaší obci.
Koruna stromu totiž zachytí desetkrát více prachu než stejná plocha trávníku.
8) Pokud vám nezbývá nic jiného, než zahradní odpad spálit, palte jej zároveň se dřevem, což zajistí přístup kyslíku a vyšší
teplotu hoření.

Otázky na pana starostu:

Připravila M. Bergerová s použitím materiálů „Znečištěné ovzduší nemá hranice“ 
publikovaného na stránkách www.env.cz Ministerstva životního prostředí ČR a materiálu 

„Nespalujte vše, co hoří“ publikovaného na stránkách www.mudk.cz
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Otázky na pana starostu:

Odpov ěď: V dohledné době obec neuvažuje o zavedení vyhlášky týkající se spalování druhů paliv.
Důvodem je jednak špatná legislativa, která sice „velkoryse“ předává pravomoc sledovat emise na obce našeho
typu (a tím také pravomoc ukládat pokuty za porušování), ale již nedokáže zajistit nástroje k řádné vymahatelnosti.
Pro ilustraci: existuje zákonem uznaná stupnice tmavosti kouře, která podle barvy a hustoty kouře vycházejícího
z komínu určuje obsah škodlivin. Pracovník obecního úřadu nebo starosta (v našem případě myšleno zřejmě
účetní, administrativní pracovnice nebo starosta) by mohl pochůzkou po obci porovnávat barvu kouře linoucího se
z komínů se stupicí na papíře. O tomto by měl sepsat protokol a ve správním řízení uložit pokutu. I kdyby jsme
našli někoho, kdo tuto činnost bude provádět, ptám se, jakým způsobem budeme později například před správním
soudem dokazovat, že to byl ten či onen konkrétní stupeň, který jsme tenkrát viděli. A to v době, kdy např. opilý
řidič přistižený na místě nehody později u soudu vytrvalým lhaním přesvědčí soud, že vlastně neřídil?!!!

2) Je možné ve Vít ězné zřídit kontejnery na zahradní odpad, aby byla umožn ěna i jiná forma
likvidace než kompostování či pálení?
Odpov ěď: Ano, možné to je, ale ještě před zavedením je potřeba jasně definovat, kolik to bude stát a kdo to
zaplatí. Osobně se domnívám, že zřizovat službu nabízející likvidaci zahradního odpadu formou odvozu kontejnerů
na zahradní odpad je v naší obci v tuto chvíli nepotřebné. Prvním důvodem proč tak míním je určitá tradice, zvyk
přenesený z dávných dob až do současnosti. Ono na vesnici a to nejen na té naší, si správný hospodář dával sakra
pozor, aby vše co vyroste anebo se urodí, bylo řádně využito. A těžko by si lidé zvykali na to, že zahradní odpad
mají odnášet někam na stanoviště kontejneru. Tento způsob likvidace zahradního odpadu je dle mého názoru spíše
určen pro města a hustěji osídlené obce.
Druhým důvodem je skutečnost, že jsem přesvědčen (na základě výsledků třídění odpadů v současném systému),
že by docházelo k znečišťování a zahlcování těchto kontejnerů různým jiným odpadem, a takto znečištěný obsah
kontejneru by musel být likvidován jako směsný komunální odpad.
Třetí důvod je to, že nevím, jakým způsobem bychom hledali finanční zdroje na zaplacení investičních a zejména
pak provozních nákladů spojených s touto službou. Ony jsou jen dvě možnosti. Buď si to zaplatí občané v podobě
poplatku, nebo to zaplatí obec z prostředků, které by jinak investovala např.do oprav cest. Když jsem navrhl
zastupitelstvu schválit zavedení týdenního vývozu komunálního odpadu i v letním období, a to zejména z důvodů
hygienických, bylo to z důvodu navýšení ročních nákladů na svoz (20,-Kč na osobu a rok) odmítnuto.

1) Pane starosto, uvažuje Vít ězná o tom, že využije možností výše uvedených a zavede n ějaké
vyhlášky týkající se spalování s negativním dopadem na ovzd uší ve Vít ězné?



PEGALE v roce 2008
V roce 2008 připravilo občanské sdružení  Pegale tento program:

19. ledna jsme zorganizovali v jídelně základní školy v Kocléřově DĚTSKÝ PLES , který měl velký
ohlas a hojnou účast. Přišlo hodně malých dětí, dívky měly nádherné plesové šaty a chlapci saka, anebo
dokonce i „kvádra“. Protože to byl náš první dětský ples, který jsme kdy pořádali, tak jsme nečekali, že
o tuto akci bude takový zájem, a byly jsme velmi mile překvapeny. Při příchodu si děti vylosovaly lístky
do tomboly, kterou jsme průběžně losovali, mezitím děti tancovaly a soutěžily. Například v rozvazování
tkaniček poslepu (malé děti neměly zavázané oči), kdy na konci tkaničky byla vždy nějaká sladkost. Děti
se dále utkaly v běhu okolo kužele s velkými šlápotami na nohou nebo v dopravení kuličky bludištěm do
cíle. V závěru odpoledne jsme vyhlásili krále a královnu plesu, kteří si spolu zatančili sólo tanec. Vyhlásili
jsme i nejhezčí šaty v „malé“ i „velké“ kategorii. Úplně na konci akce, když odešli ti nejmenší, jsme dali
prostor i nejstarším účastníkům naší akce a zahráli jsem jim podle jejich přání.

2. února jsme pořádali opět v jídelně ZŠ MAŠKARNÍ KARNEVAL . Tato akce je v naší obci již
tradicí a věděli jsme, že je oblíbená, ale stejně nás moc potěšilo tolik účastníků v opravdu nádherných a
úžasně propracovaných maskách. Jak je již zvykem, vybírali jsme tři nejhezčí masky z velké i malé
kategorie a dále nejlepšího tanečníka a tanečnici. Nejmenší děti stavěli komín z kostiček, házeli kroužky
na kůl a jezdili jako na koni kolem kuželu. A větší děti měli možnost ve družstvech zkusit třídit odpad,
skládat puzzle a další zajímavé soutěže pro skupinky, páry i jednotlivce. V závěru odpoledne, po
odchodu nejmenších dětí, jsme opět dali prostor těm největším, aby si nechali zahrát a mohli si
zatancovat na hudbu, kterou si vybrali.

Březnového TURNAJE
V PEXESU se účastnilo
24 soutěžících, ve třech
kategoriích.Stejně jako v
turnaji z předchozích let v
"Člověče nezlob se" se
ukázalo, že nezáleží na
věku, ale důležité je štěstí a
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věku, ale důležité je štěstí a
dobrá paměť. Pro výherce
ve všech kategoriích byli
připraveny krásné a
hodnotné odměny, ceny pro
dospělou kategorii věnoval
jako sponzorský dar do
soutěže pan Jurčík, tímto
mu moc děkujeme.

Dále připravujeme: 

30. 4. ČAROĎEJNICE, 
31. 5. DEN DĚTÍ, 
28. 6. DEN OBCE,                                                                
26. 7. HUNŤÁK CUP, 
23.8. MOTOSRAZ, 
4.10.  DRAKIÁDU, 
1.11.  HALLOWEEN PÁRTY (dovolí-li 
počasí,  i s Halloweenským pochodem),                                          

Za PEGALE Petra Jiřičková

6.12. MIKULÁŠSKOU DISKOTÉKU ,
což jsou již tradiční akce a my ze zkušenosti
víme, že na tuto akci potřebujeme vždy
hodně pořadatelů, kteří nám pomáhají se
soutěžemi pro děti. A proto jsme vděčni za
každého, kdo nám pomůže uspořádat takové
zábavné odpoledne. Případní zájemci se
mohou hlásit u paní Černé,paní Kadlecové a
nebo paní Jiřičkové. Za budoucí pomoc
předem děkujeme.



VÝZVA  ZÁKLADNÍ ŠKOLY  a  MATEŘSKÉ ŠKOLY  
spoluobčanům, rodičům, spolkům, živnostníkům, firmám a dalším 

zájemcům o spolupráci
V letošním roce jsme se přihlásili do grantového a asistenčního programu

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT
Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy Sever.

Naším záměrem je společná příprava a realizace projektu, na kterém se bude podílet nejen ZŠ a MŠ,
ale i další zájemci z řad rodičů, spoluobčanů, občanských sdružení či organizací aj. veřejnosti.

Letos bychom chtěli začít zvelebením prostředí na zahradě MŠ a prostranství v blízkosti vstupu k OÚ.
Pokud se časem během tohoto projektu vytvoří akceschopná komunita „vítězňáků“, můžeme v budoucnu
společně vymýšlet a realizovat další akce směřující ke zlepšování životního prostředí naší obce i mimo
areály MŠ a ZŠ. Kdokoli z Vás bude mít zájem přispět svým nápadem, radou, aktivní pracovní,
materiální, případně finanční nebo jinou pomocí, jste srdečně zváni ke spolupráci! První seznamovací a
plánovací schůzky se uskutečnily před uzávěrkou těchto novin. Nyní připravujeme potřebnou
dokumentaci, která souvisí s grantovou žádostí na tento projekt. Přijměte naše pozvání na další
plánovací a informační schůzku,

která se bude konat v mate řské škole
v   pond ělí   12.5.2008    od   15,00 hodin.

Vítán bude každý z Vás, kdo máte chuť se zapojit do společného dění v obci. Každá Vaše dovednost
nebo záliba může být pro náš projekt užitečným přínosem, např. i zájemce o foto či video dokumentaci.
Nemáte-li volný čas, a chcete nám pomoci, uvítáme i finanční nebo věcný dar.
Nehodí-li se Vám uvedený termín schůzky a chcete se do spolupráce s námi zapojit, můžete nás
kontaktovat na tel.499 395 226 nebo e-mail: ms.vitezna@dvur.cz , či přímou návštěvou v MŠ nebo ZŠ.

Bližší informace o grantovém a asistenčním programu Škola pro udržitelný život naleznete na webových
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Bližší informace o grantovém a asistenčním programu Škola pro udržitelný život naleznete na webových
stránkách www.sever.ecn.cz
Věříme, že je mezi námi mnoho šikovných a ochotných lidí a pokud máte jen trochu času a chuti
pokusit se o společné navázání partnerství směřující ke zlepšování životního prostředí ve Vítězné,
přijďte bez obav mezi nás! Mate-li zájem se zapojit, ale pochybujete o tom, zda můžete být nějak
užiteční, neváhejte a p řijďte! Jistě i Vaše pomoc bude prospěšná.
Těšíme se na společná setkání a dobré nápady. Za ZŠ a MŠ Jiráčková Anna

Maminky, navštivte nově vzniklé Mateřské centrum PASTELKA!
Kde: v klubovně Obecního úřadu Vítězná                                                             
Kdy: každé úterý a středu od 9:00 do 12:00                                                             
Věkový limit d ětí: 0-6 let                                                                                                                       
Členský p říspěvek : 20,-- za 1 návštěvu (v ceně je svačinka pro dítě)

Vaše děti se seznámí se svými vrstevníky, naučí 
se nová říkadla, písničky a dětské hry.

Lámete si každý den hlavu co k obědu?
Využijte služby školní jídelny Vítězná!
Menu se skládá z polévky, hlavního jídla, nápoje a případně  
ovoce/salátu nebo dezertu. Cena je Kč 65,--.
Objednávky na telefonu +499 395 208.



Zprávy z Mateřské školky  – ohlédnutí za školním rokem 06/07
Protože již delší dobu nevycházely obecní noviny, vrátím se krátce k předchozímu školnímu roku 2006 –
2007. V tomto školním roce byla MŠ zcela naplněna dětmi a to do počtu 28. V září 2006 nastoupily do
MŠ tyto děti: Čapek Jakub, Holub Tomáš, Klepa č Matěj, Kubí ček Tomáš, Kubí čková Michaela,
Mádlová Dita, Polášková Olga, Stárková Anežka, Turek Lukáš , Barto ňová Anežka, Milko Petr,
Zemek Petr . V minulém roce jsme uspořádali pro děti mnoho akcí, soutěží, zábavných her, besídku pro
rodiče, exkurzí. Na podzim jsme tradičně využívali okolí mateřské školky (les, louky, zahradu, okolí
rybníka a potoka…), sbírali jsme přírodniny, sledovali změny v přírodě, pozorovali hospodářská i volně
žijící zvířata, poznávali jsme stromy, keře, plody. Také jsme si několikrát zajeli do divadla i do DDM
Jednička do Dvora Králové na pohádková představení: Ježibaby a ženichové, Autoškolky, Nazdar
hodiny anebo sny skřítka Smítka, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Pohádkové kouzlení a Michal k snídani.

Třikrát
v tomto
roce jsme
kreslili na
chodníku
u kašny,
na podzim
na téma
„Pouštíme
draky“, na
jaře na
téma
„Rozkvetlá
zahrádka“
a v červnu
na téma
„Léto se
blíží“.
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V prosinci 2006 nás navštívili čert s Mikulášem, děti byly obdarovány adventním kalendářem a samy si
vyráběly masky čerta a Mikuláše z papíru.V tomto adventním čase jsme se dále chystali na oslavu
Vánoc spojenou i s vánoční besídkou pro rodiče i ostatní příbuzné a známé. Besídka se moc líbila a za
odměnu děti našly pod vánočním stromečkem dárky do MŠ i dárečky, které si mohly vzít domů (kluci
autíčka a holčičky panenku Barbie). Děti si také vyráběly zdobením a nalepováním zvoneček z malého
květináče a vánoční přáníčko z papíru s motivem zvonečku. Také jsme v tomto čase byli pozváni na
vánoční besídku do naší základní školy. Besídka se moc líbila, převážně těm nejmenším.

A už tady byl leden 2007. Opět jsme si zašli tentokrát s našimi nejstaršími dětmi na návštěvu do školy,
kde se děti seznámily s velmi hezkým prostředím jak ve třídách, tak i na chodbách a spolu s dětmi z 1. a
2. třídy zasedly do lavic a zapojily se do vyučování. V únoru 2007 jsme zahájili dva kurzy pro děti
v posledním ročníku MŠ, kurz angličtiny vedla uč. Marelová a kurz grafomotoriky uč. Jiráčková. V březnu
jsme se již připravovali na oslavu velikonočních svátků. Seznamovali jsme se se starými zvyky a
obyčeji, omalovávali jsme vajíčka, vymalovávali vajíčka z papíru a vyráběli papírového kohoutka, do
kterého děti dostaly nadílku.
V dubnu jsme potom při příležitosti „Dne otevřených dveří“ přivítali nové děti s rodiči. Prohlédli si
prostředí MŠ a spolu s námi se zapojili do her, cvičení, didakticky cílených činností i různých aktivit. Ke
konci měsíce jsme oslavili „Den Země“(učili jsme se proč a jakým způsobem chránit naši přírodu, třídit
odpad).V samotném závěru měsíce jsme uspořádali „Čarodějnické dopoledne“ plné her, tanců a soutěží
spojeným s opékáním buřtů. V květnu jsme vyhlásili „Zápis dětí na školní rok 2007 – 2008“. K zápisu se
dostavilo celkem 20 dětí. Dále jsme se připravovali na oslavu „Svátku matek“. Děti pro maminky
vyráběly omalované srdíčko s nápisem „Pro maminku“ a stojánek z barevných papírů se svoji fotografií.
V této době jsme umožnili třítýdenní souvislou pedagogickou praxi dvěma studentkám M.Jiroušové a B.
Králové z 1. ročníku Střední odborné školy pedagogické v Nové Pace. Ke konci května jsme jeli na výlet
do ZOO a také se seznamovali při exkurzích do místního ZD, školní jídelny i pošty s různými profesemi.
V měsíci červnu jsme soutěžemi a diskotékou v MŠ i na školní zahradě oslavili MDD a děti byly
obdarovány velkými balóny, sladkostmi a hračkou mikrofonem. V polovině měsíce jsme se vydali hledat

blíží“.



V lednu 2008 jsme byli na další návštěvě školy. Děti si prohlédly celou budovu, vybavení,výzdobu a
různé pomůcky.Také se zde seznámily s počítačovou učebnou, kde jim paní ředitelka Kropáčková
předvedla některé výukové programy pro nejmladší děti. Nejvíce se dětem nechtělo odcházet ze školní
družiny, kde je zaujalo mnoho zajímavých nových hraček a her. Ke konci měsíce jsme zahájili ve
spolupráci s naší ZŠ kurz plavání v krytém bazénu v Trutnově. Tento kurz se stával z pěti lekcí a zájem
o něj projevilo celkem 14 dětí.

V únoru jsme absolvovali delší orientačně poznávací vycházka s pozorováním zimní přírody, krmením
ptactva a zvěře v lese, nasloucháním a napodobováním zvuků v přírodě, vyhledáváním a určováním
stop zvěře a sledováním ekosystému v okolí místního potoka.

V polovině března jsme se už chystali na oslavu velikonočních svátků. Děti si omalovávaly barvami
vejdunky, které jsme zavěsili na větvičky z jívy a také si vyrobily hezký košíček z kelímku, do kterého
dostaly sladkou nadílku. V týdnu po Velikonocích probíhal ve dnech 26.1. – 27.1.2008 zápis do MŠ.
K zápisu se dostavilo 17 nových dětí.

Touto cestou bych také chtěla poděkovat paní Baudyšové M. za velice pěkný perníkový adventní
kalendář pro všechny děti a materiální dary, které využíváme v naší vzdělávací práci. Naše poděkování
patří také paní Hlavaté a Špůrové za velikonoční dekorace.

Za MŠ Vítězná Dagmar Marelová

Zprávy z MŠ Vítězná – rok 2008

Zprávy ze ZŠ Vítězná

„poklad ke skřítkům“. K pokladu nás dovedly šipky, kde jsme zároveň plnili různé úkoly. Na konci trasy
jsme našli poklad, ve kterém byly autíčka pro kluky a panenky pro holčičky. Na závěr školního roku jsme
se slavnostně rozloučili s dětmi, které po prázdninách nastoupí do ZŠ – Kadlecová Kristýna, Tušiak
Ondřej, Rumanovská Karolína, Škropková Kate řina, Hynek Lukáš, Zemek Petr, Liška David,
Fadingerová Nikol, Barto ňová Anežka, Milko Petr, Obst Matyas a Čapková Johana. Pro vzpomínku
na MŠ jsme jim předali CD s fotografiemi a pamětní knihu „Zvířátka a loupežníci“. Tablo těchto dětí,
znázorňující let balónů jste mohli shlédnout v obchodě u Masopustů.
Ještě bych chtěla za tento školní rok poděkovat za věcné dary a materiální pomoc rodičům paní
Zemkové Dagmar a paní Obstové Simoně.
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Vážení rodiče, chci se jen několika větami vrátit k minulému školnímu roku a poděkovat Vám všem, kteří
jste nám pomáhali při akcích, které jsme organizovali. Je příjemné zjištění, že se najdou rodiče ochotni
nám pomoci s dopravou žáků, pomáhají se sběrem druhotných surovin, drobnými opravami a úpravami
školy a v neposlední řadě i materiálem, který nám pomáhal při výuce. Rodičům žáků loňského 5.ročníku
chceme zvlášť poděkovat za vynikající spolupráci během pětileté docházky jejich dětí a příkladnou
domácí práci s nimi.Jejich odchod do města byl pro nás smutný, neboť se jednalo o výborné žáky.

Za zmínku stojí ještě loňská událost v naší škole, kdy se sešli na Den obce ke vzpomínkám kantoři, kteří
zde učili během posledních 50ti let. Akci, kterou zorganizovala paní Korunková, přijelo navštívit na čtyři
desítky učitelů a učitelek.Setkání se velice líbilo a většina přítomných si s nostalgií zavzpomínala na léta
strávená na zdejší škole.Pochopitelně došlo na vzpomínání všelijakých,,lumpáren“ z řad bývalých
studentů a také osobní setkání s tehdejšími žáky školy.

Máme informace od vedení ZŠ
Schulzovy sady a nynějších
vyučujících, že pokračují se
skvělými výsledky a naší škole
dělají čest.Přejeme všem, aby
dosahovali i nadále co nejlepšího
hodnocení.
V měsíci březnu loňského roku
navštívila naši školu Česká školní
inspekce, která v závěrečné
zprávě hodnotila vyučovací proces
a metody jako příkladné, a
materiální podmínky převyšující
standard stanovený metodickým
pokynem MŠMT. Inspekční zpráva
je k nahlédnutí v ředitelně naší
školy.



Koncepce ZŠ:
Základními principy platnými ve všech oblastech je otevřenost, liberální a demokratický přístup.Škola
svým způsobem plní funkci služby veřejnosti.Základem je rovnocenná spolupráce rodičů, dětí a
učitelů.Společně hledáme rozumnou míru v prosazování představ na kázeň žáků, při snaze zachovat
jejich práva, zároveň i povinnosti.Obrovský důraz klademe na individuální přístup k dětem a hodnocení i
klasifikaci nejen dle znalostí a vědomostí, ale i s přihlédnutím k jejich možnostem a
zvláštnostem.Přednost dáváme preventivním opatřením,vysvětlováním, zdůvodňováním a
přesvědčováním před postihy a příkazy.

Pokračujeme v předchozích aktivitách a navazujeme na ně.Naši žáci mají denně přístup k práci
s počítači a internetu, čehož hojně využívají. Ve volném čase se věnujeme hrám, odpočinku a nácviku
na školní besídky, které vyvrcholí návštěvou rodinných příslušníků a dětí z mateřské školy.Pro posledně
jmenované pořádáme v průběhu roku ukázkové hodiny a návštěvy u nás.Podle nabídky a možností jsme
navštívili některé kulturní akce v Hankově domě, exkurzi v ZOO, účastníme se výtvarných soutěží.Ve
škole jsme uspořádali BAREVNÝ TÝDEN a tradičně proběhl ADVENT s každodenním překvapením.Se
staršími žáky jsme po loňském úspěchu zopakovali VÁNOČNÍ SPANÍ a nedávno jsme ukončili kurz
plavání, který s námi letos absolvovaly i děti z MŠ.
V současné době neustále pracujeme na zlepšení vybavení vnitřních prostor budovy.Pro starší žáky byly
umístěny počítače ve třídě, což umožňuje učiteli využívat maximálně výukových programů či internetu
přímo při výuce.Mladší žáci pracují s programy v počítačové učebně.Obnovili jsme vybavení a nábytek

V září nastoupilo do 1.třídy 9 nových žáčků: Nikol
Fadingerová, David Liška, Aneta Kučeráková, Zdeněk
Kučerák, Kateřina Škropková, Lukáš Hynek, Petr
Milko, Petr Zemek a Kristýna Kadlecová.Tito prvňáčci
jako první zahájili výuku podle nově vypracovaného
vzdělávacího programu, který je zcela přizpůsoben
práci v malotřídní škole a místním podmínkám a
možnostem.Ostatní ročníky se učí dle platného
programu Základní škola. Pokračujeme v předchozích
aktivitách a navazujeme na ně.Naši žáci mají denně
přístup k práci s počítači a internetu, čehož hojně
využívají.
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V současné době se
snažíme o modernizaci
vybavení mateřské školy a
zároveň s rostoucím
zájmem o umístění v MŠ,
jednáme o zvýšení kapacity
dětí v tomto zařízení.Vše se
však musí řídit Vyhláškou
108/2001 Sb. o hygienických
požadavcích na prostory a
provoz předškolního
zařízení, což si vyžádá
nějaký čas.Rádi bychom
maminkám však nejpozději
během letních prázdnin
zaslali kladné vyřízení
žádostí o umístění
v mateřské škole.

Do konce roku nás čekají exkurze, Den Země, besídka ke svátku maminek, ale hlavně školní výlet.
S přicházejícím jarem začínáme pečovat o okolí školy. Přibylo nám zde množství odpadků, ale kde se tu
berou, nevíme.

přímo při výuce.Mladší žáci pracují s programy v počítačové učebně.Obnovili jsme vybavení a nábytek
ve školní družině, která tím získala téměř vzhled dětského pokoje.V lednu jsme vybavili všechny učebny
novými stolky a židličkami, které splňují hygienické požadavky na prostory a provoz školního zařízení dle
platné vyhlášky.
Nezůstalo jen u změn v budově školy, ale i ve školní jídelně jsme nahradili staré a nevyhovující židle
novými moderními . Kuchyně je vybavena novými přístroji, které by měly ušetřit značnou část energií.

Za ZŠ M. Kropáčková



Sokol Vítězná
Po skončení podzimní sezóny činnost našeho oddílu neskončila a od listopadu se většina hráčů mužů
Sokola Vítězná jednou až dvakrát měsíčně scházela na zimním stadiónu ve Dvoře Králové n, kde
sehrála tuhé hokejové boje s týmem FKS Vítězná o hokejového přeborníka obce. Tyto boje probíhaly až
do poloviny března roku 2008 a vítězem se stalo mužstvo Sokola Vítězná v poměru 4:3 na zápasy a
odměnou jim byl sud piva, který jim koupil tým FKS Vítězná.

FKS : Sokol 8 : 5, 8 : 11, 7 : 8, 15 : 12, 6 : 13,       
5 : 14 a 14:5.

Na konci roku 2007 jsme ve sportovním centru v Kocléřově uskutečnili již tradiční Vánoční turnaj v malé
kopané za účasti 7 mužstev, který vyhrál pořádající tým Hunťák ve složení J.Pácalt, J.Špůr,
M.Formánek, J.Kejzar, L.Pilař a M.Mohet.

Od ledna 2008 se všechna naše
družstva /přípravka,muži/
připravovala na svá mistrovská
utkání ve sportovním centru
v Kocléřově, kde se scházela
dvakrát týdně. V rámci přípravy
sehráli i několik přátelských utkání.
Jak jsme se na tyto boje připravili
můžete sledovat i na našich
internetových stránkách, které
najdete na adrese
www.sovitezna.estranky.cz. Dočtete
se zde více i o činnosti oddílu.
Chtěli bychom i tímto způsobem
požádat všechny , kteří mají chuť
nám nějak pomoci s činností
v našem oddíle, aby kontaktovali

Výsledky jednotlivých zápas ů byly následující:
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J. Kejzar

v našem oddíle, aby kontaktovali
buď p. Pohořelou tel.499395115
anebo p. Kejzara tel.605460850.

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY VE VÍTĚZNÉ – ptáme se firmy ELDACO

Projekt v současné době prochází pečlivými přípravami na řízení o krajinném rázu a oznámení o
záměru podle zákona 100/2001 Sb. Vše se řeší na Odboru životního prostředí. Protože krajinný
ráz je obecně považován za jeden z nejdůležitějších bodů ve zpracování projektu, je mu třeba
věnovat mimořádnou pozornost ! Nechali jsme proto zpracovat nezávislé posudky od autorizovaných
osob, které budou nedílnou součástí řízení na krajinný ráz na odboru ŽP městského úřadu.
V současné době řešíme ve spolupráci s OŽP nejvhodnějšího umístění VTE z hlediska ZPF.

Pane Janečku, v jakém stavu je projekt výstavby v ětrných elektráren plánovaných v 
naší obci?

KNIHOVNA HUNTÍŘOV V ROCE 2008
Knihovna má otevírací dobu v úterý od 16.40 do 18.00 a nabízí pestrý výběr knih, které se 2x ročně
dovážejí z Městské knihovny Trutnov. Půjčujeme zde časopisy Puls, Test, Reflex, Zahrádkář a dále
některá starší periodika. Knihovna je připojena k internetu.

Poplatky pro tento rok jsou: dospělí 40,--, děti do 18 let 20,--. 
Za upomínku je účtováno 5,--.
ZVU VÁS K NÁVŠTĚVĚ A PŘEJI PĚKNÉ CHVÍLE PŘI ČTENÍ.

Knihovna zdarma nabízí oranžové pytle určené pro třídění kartonových obalů. B. Reháková



Vyjádření Obecního úřadu k výstavbě dálnice R11
Domníváme se, že R11, jakkoli viděná jako součást koncepce dopravy v ČR, bude mít na naše území negativní dopady –
zvýšená doprava, znečištění ovzduší v klidové oblasti a rekreačního předpolí hor - čímž dojde k omezení současných priorit
(funkce individuálního bydlení, obnovy venkova, péče o krajinu a rekreace).
Největším rizikem ohrožujícím životní prostředí území naší obce je předpoklad vysokého zatížení souvisejícího s nárůstem
dopravy z plánovaného sjezdu na 123km -varianta A, umístěného před obcí Kocbeře, kde dojde k zásahu do pozemků s ornou
půdou a kde bude pro veškerou silniční dopravu směřující na hory a horská města (např. Vrchlabí, Hostinné, Špindlerův Mlýn,
atd.) nejkratší trasa navedena právě napříč naší obcí po silnici III.tř.29929, která je ve velmi špatném technickém stavu a v
zimním období je sjízdná pouze v zastavěném území obce.
Vedení trasy R11 ve všech předložených třech variantách je umístěno do bezprostřední blízkosti vodních zdrojů, (a to v případě
obce Kocbeře jediného vodního zdroje). Proto se obáváme trvalého narušení křídových sedimentů a pramenných oblastí
v pásmu Les Království, kde je řada strategických zdrojů pitné vody nejvyšší kvality.
Žádáme Ministerstvo životního prostředí, aby:
1) naplnilo §5 odst. 2 zákona EIA a čl. 2 odst. 1 ve spojení s Přílohou č. IV směrnice EIA a požadovalo posouzení staveb R1108
a R1109 jako jednoho celku, tj. aby došlo spojení posuzování a dokumentací EIA MZP196 a MZP197, protože načasování to
jednoznačně umožňuje.
2) požadovalo podle § 2 zákona EIA a čl. 3 směrnice EIA posouzení všech přímých i nepřímých a kumulativních vlivů záměrů.
Zejména pak:
- Studie by měla umožnit posouzení vlivů na bezpečnost dopravy, emisní zatížení, vytížení současných komunikací. Měla by
obsahovat stejné posouzení jiných východněji položených variant projednávaných v minulých letech.
- na základě výsledků první studie vypracování studie vzrůstu emisního zatížení území s posouzením vlivu na ekosystémy a dále
dopad vzrůstu emisí na obyvatelstvo a rekreační potenciál území. Studie by měla zhodnotit možný vliv na lesní ekosystémy
nepřímo dotčené ale blízké, jako Krkonoše, Jestřebí hory, všechny změnou hydrologie a nutrifikace území potenciálně ovlivněné
lokality.
- komplexní studii dopadu stavby R1108/1109 a jejích variant na prostupnost krajiny s návrhem kompenzačních opatření. Tato
studie by měla hodnotit kumulativní dopady tedy existenci současné komunikace a nové stavby R1108/1109 najednou, což v
oznámení EIA takto hodnoceno zcela nelogicky není a u dálnice je uváděna lepší prostupnost než u současné silnice, i když po
realizaci logicky budou existovat obě stavby vedle sebe a migrační bariéra tak bude výrazně zesílena! Prioritně by měla být
navržena opatření pro zachování funkce nadregionálních a regionálních biokoridorů. Návrhy vůbec neobsahují tunelové varianty,
ani šetrnou variantu.
- zhodnocení, či samostatnou studii vlivu stavby R1108/1109 (podle variant a především ve srovnání s navrhovanou „šetrnou a
odpovědnou“) na další urbanizaci a výstavbu ve volné krajině podél trasy (stavby logistických center, benzínových stanic,
restaurací). Lze a doporučuje se vycházet ze zkušeností a kvantifikace těchto jevů podél současné trasy D11 a z dálnic
v podobných terénech.
- samostatnou studii zásahu do krajinného rázu s hodnocením variant a doporučením kompenzací – vzhledem k rozsahu stavby
a zásadnímu dlouhodobě neměnitelnému zásahu. Studie musí obsahovat komplexní posouzení a zejména dostatečné
vizualizace jak místně, tak ze širokého okolí, posouzení vnímání veřejností a seriózními odbornými institucemi (památkové,
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vizualizace jak místně, tak ze širokého okolí, posouzení vnímání veřejností a seriózními odbornými institucemi (památkové,
architektonické, krajinářské). Případné stručné hodnocení v rámci EIA dokumentace nelze pro stavbu tohoto rozsahu považovat
za dostačující.
- samostatnou studii a hydrogeologický posudek vlivů na celé pásmo severního okraje CHOPAV Východočeská křída, zejména
na pískovcové sedimenty a zdroje vody pro celou oblast (pramenná oblast Les Království jeho reliéf. Dopady narušení stavbou
mohou mít regionální dopad na změny režimu podzemních vod a zlomových pásem v křídovém kolektoru.
-samostatnou studii a povětrnostní situace a možného přenosu zplodin se zhodnocením dopadů na bezpečnost provozu na R11
a ostatních komunikacích, obytné zóny a kvalitu života obyvatel.
3) vyžádalo předložení k posouzení projekt souvisejících a plánovaných dopravních investic přivaděčů a koncepci změny role
současných komunikací, v regionu jsou tyto změny součástí řešení a dopady se uplatní právě jejich prostřednictvím. Je nutné,
aby tyto stavby byly posuzovány společně se stavbou výše uvedenou v oznámení.
4) aby si podle § 6 odst. 2, resp. čl. 5 směrnice EIA vyžádalo doplnění a posouzení variant záměru, které podle dotčené
veřejnosti mohou být výrazně ekologicky příznivější. MŽP jako příslušný orgán má v těchto případech v závěru zjišťovacího řízení
podle § 7 odst. 5 zákona EIA navrhnout zpracování variant řešení záměru.
Žádáme, aby v souladu s výše uvedenými předpisy MŽP požadovalo doplnění "šetrné a odpov ědné varianty" , řídící se
pravidlem, že dálkový koridor by měl na průchodu neuškodit a souvisejícími investicemi prospět v řešení současných problémů.
Tuto variantu navrhujeme v trase R11 – 1108 o těchto parametrech: R25,5/100 v polovičním profilu v trase, kombinující trasu A a
B takto :od Jaroměře nížeji položená trasa A v zářezu nad obcemi Hořenice a Heřmanice, dále s mostem v stejné lokalitě a dále
částečně ve stopě s využitím silnice I.tř. na km 115 – 117 kolem Kuksu – položení níže než návrh A, dále navazující na obchvat
Ch. Hradiště, se sjezdem v blízkosti současné křižovatky na km 119-120 a dále směřující v zářezu do tunelu, východním
obchvatem obce Kocbeře v od uvedeného km 121 do 125, dále nad obcí Kocbeře navazující na trasu varianty B v zářezu na km
125 v místě současné křižovatky na Kouhoutov s přemostěním Kocbeřského potoka jižně křižovatky na Kohoutov. Tunel by byl
v délce 2 km od km 121 po protnutí se současnou cestou Škvárovka.
5) aby si vyžádalo uvedení současných variant do souladu s normou ČSN 736101. Norma definuje rychlostní komunikaci
především jako silnici třídy R25,5/100. Navrhované řešení R27,5/120 není zcela jistě v souladu s touto normou a to pro rychlost,
která je doporučována pro pahorkovitý terén na úrovni 100 km/h (pro hornatý terén dokonce na úrovni 80 km/h). Všechny
současně navrhované varianty tuto normu nerespektují a mají navrhovanou rychlost 120 km/h! Způsobily by tak větší zásah do
krajiny, větší nákladovost stavby a její menší bezpečnost především v zimním období. Klimatické podmínky severně od
Choustníkova Hradiště jsou v této oblasti mnohem drsnější než v nížině, proto nedodržování normy ČSN 736101 a navrhování
parametrů stejných jako pro nížinaté úseky dálnice považujeme za nepřijatelné.
6) Požadujeme, aby se dokumentace EIA zaměřila na smysluplnost sjezdů a širší dopady, dle jejich účelu plánovat jejich
provedení, bez tohoto nelze posoudit dopady na naše a sousední obce. Je třeba posoudit, zda se realizací stavby zatížení
současných komunikací sníží, což je pro nás podmínkou, nebo naopak.
7) Požadujeme, aby dokumentace srozumitelně a pravdivě předložila modely vlivů na obyvatelstvo hlukem, změnou vodního
režimu, změnou krajiny a to pro všechny varianty včetně námi navržených.
Text vyjádření byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce Vítězná dle Usnesení č.01/2008 ze dne 30.1.2008.



JAKÝM JSTE SOUSEDEM?

1) Na vaši zahradu každý podzim padá listí ze sousedovy  lípy:
a)  listí shrabete, neřešíte to
b) listí shrabete a naházíte sousedovi za plot
c)  každý podzim si o tom chodíte se sousedem hlučně „pohovořit“ v boxerských rukavicích a s  

pendrekem

2) Soused dvakrát t řikrát za rok po řádá garden party s hlu čnou hudbou :
a)  pokud mi předem řekne, že něco takového chystá, tak to nechám být, ačkoli potom v posteli skřípu 

zuby a nemůžu v doléhajícím hluku usnout
b)  ve 22.01 na něj volám policii
c)  pro tyto případy mám doma vždy přichystaných několik dýmovnic, jejich použitím sousedovi garden

party náležitě zpestřím

3) Trávu na své zahrad ě sekám 
zpravidla vždy :

a)  v pracovní dny odpoledne, často 
vytáhnu sekačku právě když seká 
také soused

b)  kdykoli se mi zachce a nad tím, jestli 
je doba pro hluk sekačky vhodnější 
nebo méně vhodná, jsem se nikdy 
nezamyslel

c)  když v neděli po obědě zasedli 
sousedi k venkovnímu posezení u 
kávy anebo dali ven spát miminko 
v kočárku

4) Dohrabali jste práv ě listí na zahrad ě a chystáte se ho spálit :
a)  počkám si na jasné počasí a udělám nejdřív základ ohně z dříví, aby přidané listí hořelo co nejlépe a 
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a)  počkám si na jasné počasí a udělám nejdřív základ ohně z dříví, aby přidané listí hořelo co nejlépe a 
tolik nečmoudilo

b)  pár klacků nebo polínek dřeva by mi na základ ohýnku bylo líto; pálím kdykoli, třeba i když vůbec 
nefouká vítr a je pod mrakem

c)  zásadně čekám na chvíli, kdy má soused otevřená okna anebo si venku pověsil vyprané prádlo,  a 
pokud moje listí dostatečně nečmoudí, přidám pár mokrých větví

5) Podařilo se vám do pasti chytit živého krtka:
a)  vypustím ho daleko od domků, nechci, aby se vrátil na mou nebo sousedovu zahradu
b)  krtka vypustím daleko od domků a sousedovi často vyprávím, jak jsem svůj problém „kulišácky“ 

vyřešil, zatímco on má zahradu samou krtinu; navíc ho denně informuji o každé nové krtině na jeho 
pozemku

c)  krtka po setmění vypustím na sousedovu předzahrádku s květinovými záhony

6) Sousedovy vzrostlé stromky podél spole čného plotu vám stíní zahradu:
a)  i když rostou stromky těsně u plotu, nemáte s nimi problém; jejich stínění vám nevadí, anebo jste 

s tím smíření
b)  požadujete po sousedovi, aby je pokácel, protože leží v ochranném pásmu u plotu, kde by správně 

neměly být nikdy zasazeny 
c)  diskusí se sousedem se neunavujete a na stromky aplikujete chemický přípravek

Vyhodnocení kvízu:
Pokud jste v ětšinou odpov ěděli a), jste pravděpodobně bezproblémovým sousedem a  snažíte se 
tolerovat sousedovo chování i za předpokladu, že není vždy v souladu s obecnými pravidly sousedského 
soužití.
Čím více jste odpovídali b), tím více je zřejmě soužití vedle vás komplikovanější. Možná to ani 
nemyslíte zle, ale prostě nepřemýšlíte o důsledcích pro druhé.
Jestliže jste v ětšinou odpovídali c), jste zřejmě takový svérázný„bonbónek“ a zároveň postrach všech 
sousedů okolo. Soužití s vámi vydrží jen skutečně odolní jedinci a i u takových výrazně zvyšujete riziko 
infarktu.                                                Martina Bergerová



Vážení spoluobčané,

28.6. 2008 se bude konat již počtvrté 

DEN OBCE a DEN PŘÁTELSTVÍ
Program na pódiu:
10.30 – 12.30 dechovka
13.00 – 14.00 pauza
14.30 – 16.00 country skupina z HK
16.30 – 17.30 skupina Bejvalý holky z Trutnova
18.00 – 20.00 Jam & Bazar
20.00 – 21.00 box
21.00 – 22.00 Vaťáci 1.vstup
22.15 – 22.30 ohňostroj
22.30 – 24.00 Vaťáci 2.vstup
Dále na Vás čekají staročeské stánky, traktoriáda, kolotoče, Boučkovo
loutkové divadlo, soutěže PEGALE, kynologická ukázka agility, ukázka zásahu
hasičů a Policie ČR, propagační stánek a prezentace Airsoft, vystoupení
skupiny mažoretek, fotbalové utkání přípravky, vystoupení břišních tanečnic,
lety vrtulníkem, koňský povoz s vláčkem, česko-polská výstava spolků na OÚ,
koně skákající přes překážky, jízdy na koních a další…. Moderuje A. Matoušek

Možná někoho z vás přepadla otázka, proč se v názvu letošních obecních slavností objevuje heslo o
přátelství? Důvodů je hned několik. Pozorný návštěvník minulých ročníků si možná všiml, že obsahem

Proč Den přátelství?
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přátelství? Důvodů je hned několik. Pozorný návštěvník minulých ročníků si možná všiml, že obsahem
obecních slavností není jen zábava, ale je to i příležitost se něco dozvědět, s něčím novým se seznámit.
Ať je to historie obce, školy a dobové materiály, nebo lidé, na které se málem zapomnělo, řemesla, jen
kterými dříve byl člověk živ, přes zapomenuté obyvatele a spolužáky až do současnosti. Každý rok je to
příležitost seznámit se s věcmi, které jsou kolem nás, a přesto je nevnímáme, nevidíme. Den přátelství
lze vidět významově ve dvou rovinách. Tu první bych nazval rovinou osobní. Žijeme totiž svůj život tak
rychle, že nemáme čas na své sousedy, přátelé, kamarády a mnohdy ani na svou rodinu. Pojďme to
napravit a alespoň tento den prožijme společně po boku se svými blízkými a známými, na které během
roku pozapomínáme. Pozvěte své příbuzné i ze vzdálených míst a slibte jim, že se bude skutečně na co
dívat. Každá generace si během dne určitě vybere z pestré nabídky zábavného a kulturního programu.
Tu druhou rovinu lze nazvat rovinou mezinárodní. Snad díky poloze naší obce nebo snad nějakému
neodolatelnému kouzlu a šarmu polských dívek je skutečností, že velmi mnoho našich manželských
párů je dle národního původu manželstvími smíšenými. Je v zemi kousek od nás, v zemi, kde jsme
schopni se domluvit za použití svého mateřského jazyka, něco tak tajuplného a přitažlivého? Proč tedy
po vzoru mnohých našich občanů neuzavřít podobný vztah na obecní úrovni? Jestli toto partnerství
může obohatit náš život, bylo by nerozumné to nezkusit. I díky každoročně vypisovaným grantům na
přeshraniční spolupráci budou své sportovní umění moci poměřit naši fotbalisti ve všech věkových
kategoriích. Své zkušenosti si tak budou moci předávat představitelé a zástupci místních spolků, školy i
samosprávy. Otevře se tak možnost široké spolupráce, která snad bude počátkem přátelství.
Jsem velice rád , že mě zastupitelstvo obce pověřilo přípravou partnerské smlouvy s obcí Marciszow.
Je to o něco větší obec než ta naše, vzdálená pouhých 50km. Už po první návštěvě Marciszowa jsem
přesvědčen, že bude co si vzájemně předávat a na čem společně pracovat. Doufám, že se nám podaří
připravit partnerskou smlouvu do takové podoby, aby bylo možné její slavnostní předání uskutečnit
právě u příležitosti obecních slavností dne 28.6.2008, a vy všichni jste byli svědky této události..
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