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nový     Hejkal

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA 

3.9.2003

Program:

                                        

1.  kontrola usnesení z 2.7.2003 
2.  informace z èinnosti OÚ 
3.  dodatek ke zprávì o opravném   

pøezkoumání hospodaøení obce za 
rok 2002

4.  zmìny rozpoètu 2003
5.  projednání prodeje obecního 

majetku-pozemky,multicar
6.  žádost o vyjímku pøi prodeji bytu
7.  koupì pozemkù
8.  DPS Dvùr Královén/L
9.  žádost o dotaci na opravu OÚ          

a výmìnu autobus.zastávek v obci   
v roce 2004

10.Obecnì závazná vyh láška 
è.02/2003

11.sociální služby v obci v roce 2003
12.zpráva o èinnosti výborù a komisí
13.rùzné

Vážení spoluobèané,
     Po delší odmlce znovu využívám 
možnosti oslovit Vás v našich 
novinách. Moje odmlka nebyla 
zpùsobena mou nechutí promlouvat k 
Vám ale pouhou - pro nìkoho možná 
n e p o c h o p i t e l n o u  -  è a s o v o u  
zaneprázdnìností. Máme za sebou 
necelý rok našeho volebního období    
a je jistì brzy na bilancování co se 
povedlo a co ne, pøesto takové malé 
shrnutí nyní udìlám.
    Co se týká mé osoby, tak mohu øíci, 
že za tuto krátkou dobu jsem mimo 
jiného na vlastní kùži vyzkoušel 
pøísloví: „Není na svìtì èlovìk ten, 
který by se zavdìèil lidem všem.“ A• 
totiž udìláte cokoliv, vždycky se objeví 
nìkdo, kdo najde dost argumentù, aby 
dokázal,  že to co bylo udìláno nebo 
rozhodnuto bylo udìláno špatnì. Vìøte 
však, že všechna rozhodnutí jsou 
dìlána v zájmu  vìtšiny  obyvatel.
     To však není tak podstatné. Dùležité 
je, že i pøes nepøízeò úøadù, se podaøilo 
zaèít s rekonstrukcí vodovodu, která 
bude dokonèena v pøíštím roce. Je tady 
reálný pøedpoklad, že již nyní po 
dokonèování dalších úsekù budou 
poruchy na zásobování pitnou vodou 
stále ménì èasté a zejména vánoèní 
svátky prožijeme v klidu v rodinném 
kruhu a nebudeme s nádobou v ruce 
vyhlížet u okna cisternu alespoò          
s užitkovou vodou, jak tomu bylo          
v minulých  letech. 
   Dále se nám podaøilo obstarat 
pøíspìvek od KÚ HK na zøízení 
peèovatelské služby. Jsem ovšem 
pøekvapený, že o tyto služby naši 
obèané nemají valný zájem. Pokusíme 
se do konce roku získat zájem 
pøedevším od našich starších 
spoluobèanù a jestli se nám to 
nepovede, budeme nuceni tuto èinnost 
ukonèit.
    Na pøíští rok se zastupitelstvo 
rozhodlo požádat o dotaci na výmìnu   
a opravu autobusových èekáren  5 ks  
a na opravu pláštì budovy OÚ, která 
nyní svým stavem ohrožuje

Z èinnosti OÚ:

 Pøestože jsou mìsíce èervenec           
a srpen ve znamení letní dovolené, na 
kterou se všichni celý rok tìší, tak to 
rozhodnì neznamená, že by se po tuto 
dobu pracovní život v obci zastavil. Po 
ukonèení provozu školní jídelny naši 
pracovníci vybílili prostory školní 
kuchynì a jídelny.Toto školní zaøízení 
bylo dle požadavku vybaveno 
bezdotykovými bateriemi celkem za  
37 000,-Kè. Již tøi dny po instalaci však 
byla nìkým z nás jedna baterie 
odcizena. V druhém èervencovém 
týdnu bylo zapoèato s rekonstrukcí 
sociálního zaøízení v hlavní budovì ZŠ, 
kterou nám opìt naøídila okresní 
hygien. stanice. Souèasnì s tím byly 
kompletnì opraveny 4ks komínù na 
è.p.217, které byly v katastrofickém 
stavu.         
Dále se  pracovníci OÚ snažili              
o zabezpeèení poøádku v obci, 
zejména na zastávkách a v okolí nádob 
na tøídìný odpad. Opravili obvodovou 
zeï oplocení budovy MŠ a OÚ, nátìry 
zábradlí a oplocení, dále byly 
provádìny úpravy a údržba veøejných 
prostranství.
Na pøelomu  mìsíce èervence a srpna 
b y l a  z a h á j e n a  r e k o n s t r u k c e  
vodovodních øadù v nejporuchovìjších 
úsecích v obci trasy A,B, které budou 
dokonèeny do konce záøí. Jedná se 
zatím pouze o èást v objemu cca       
1,5 mil. nebo• jí v letošním roce 
musíme financovat pouze z vlastních 
zdrojù.
Rozhodnutí o pøidìlení dotace a o její 
výši oèekáváme v nejbližší dobì,ale dle 
vyjádøení odpovìdného pracovníka 
bude obsahovat oznámení o pøidìlení 
na rok 2004.
Pøed vydáním novin pøišla zpráva, že 
dne 30.9.2003 nám byla pøidìlena 
dotace ve výši  55% na rok 2004.
Plánované dokonèení zapoèaté 
rekonstrukce je listopad 2004. 

(Pokraèování na str.2)

bezpeènost dìtí a rodièù docházejících 
do MŠ i na Obecní úøad.
   Zdárnì i nadále probíhá privatizace 
bytového fondu. Je potìšující, že 
souèasní nájemníci vìtšinou využívají 
svého pøedkupního práva což do 
budoucna znamená urèitì ménì 
problémù pro nì samé.
     Závìrem bych chtìl podìkovat 
všem, kteøí svým pøístupem k zeleni a• 
vlastní èi veøejné napomáhají ke 
zlepšení vzhledu celé naší obce. 
Zaèíná se zlepšovat i poøádek okolo 
obytné zástavby a hlavnì nevznikají 
nové èerné skládky odpadù, které by 
jsme museli nákladnì likvidovat. 

                           Mûhl Zdenìk, starosta
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peèovatelské služby v obci, dokonèení 
plánovaných oprav cest a havarií         
v bytech ve vlastnictví obce. 
•Dále budou  zahájeny pøípravy na 
sestavování rozpoètu pro rok 2004, 
který bude jedním z hlavních bodù 
programu pøíštího zasedání. 

O èem se dále jednalo? Vybíráme...

•Byly pøeèteny a poté schváleny 
zmìny v rozpoètu
•Všemi hlasy byl schválen zámìr obce 
prodat dùm è.p.246 se st.p.è.287         
v  k.ú. Kocléøov
•Dle schváleného zámìru byl  
projednán po pøedložení znaleckých 
posudkù prodej pozemkových parcel - 
cest   v  KÚ Komárov p.p.1128/2, 
V KÚ Záboøí p.p. 1121(èást), 1128/1, 
1129,1130/1,1131,1132,1133,1138/1.  
Pozemky byly prodány za nabídnutou 
cenu ve výši 250 000,-Kè  mìstu Dvùr 
Králové nad  Labem.
Dotaz: zastupitel Krebs se ptá, zda 
bude po prodeji cest umožnìn do lesa 
vstup pìším, l idem s koèárky               
a cyklistùm- odpovìzeno že ANO
p. Vacek vystoupil s návrhem cesty 
neprodávat
p. Vávra navrhl zøídit ve smlouvì 
ujednání, aby byla jedna z cest  v zimì  
v pøípadì kalamitních stavù otevøená.
•Z dùvodu nepotøebnosti, technického 
stavu a pøedpokládaných výdajù na

provoz nákladního vozidla Multicar 
2504 valník byl schválen zámìr  toto 
vozidlo prodat. Na základì znaleckého 
posudku byla cena stanovena na       
15 000,- Kè plus DPH .
•Dále bylo navrženo zrušení poøadníku 
na byty z dùvodu prodeje bytù              
a doplnìní podmínek prodeje obecních 
bytù o tyto podmínky:
-kupující musí mít v dobì prodeje 
platnou nájemní smlouvu
-musí mít nejménì 6 mìsícù na adrese 
trvalý pobyt.
•Jednalo se o pøízpìvku, který musí 
obec složit za naše obèany, aby mohli 
být  umístìní v DPS ve Dvoøe Králové 
n/L. Zároveò zastupitelstvo schválilo 
rozsah a ceník sociálních služeb, které 
se budou poskytovat v naší obci.      
(viz náš èlánek na str.3)
•Bylo schváleno podání žádosti na 
dotaci, díky které bude provedena 
oprava fasády OÚ a výmìna 5 ks 
autobusových zastávek v naší obci      
v roce 2004.
Byla schválena Obecnì závazná 
vyhláška è. 02/2003
•p. Marelová D. A p. Höfer pøednesli 
zprávu o èinnosti jejich komisí.

Více se mùžete dozvìdìt, ze zápisu 
z a s e d á n í  O Z ,  k t e r ý  v y s í  v  
prodejnách potravin, nebo se 
mùžete osobnì zúèastnit dalšího 
zasedání

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
3.9.2003

(pokraèování ze str.1)

•Na dokonèenou 1. etapu by mìla 
navázat etapa 2., která obsahuje 
rekonstrukci vodních zdrojù. Touto 
rekonstrukcí by mìlo být zajištìno 
dostateèné množství pitné vody v lepší
kvalitì pro všechny obyvatele.
•Fa RUND nám bylo pøislíbeno 
postupné vymìnìní nádob na sklo.     
V prostoru pøed restaurací Krakonoš    
u autobusové zastávky bylo zøízeno 
další sbìrné místo na tøídìný odpad     
a stanovištì od kašny pøestìhováno na 
parkovištì pøed VLT. Dále hledáme 
vhodné místo pro stanovištì nádob na 
separovaný odpad v horní èásti 
Kocléøova, v blízkosti družstevní 
bytovky.
•Stavební komise zpracovala a 
pøedložila svùj návrh na zaøazení 
obecních komunikací a nadále pracuje 
na jejich pasportizaci.
Probíhá i nadále prodej obecních domù 
dle schváleného rozsahu.
•V souèasné dobì rovnìž probíhá 
prùzkum zájmu obyvatel o druh a 
rozsah poskytování sociálních služeb v 
obci v rámci komunitního plánování. 
•V nadcházejícím období se bude 
èinnost OÚ soustøeïovat na probíhající 
prodeje bytových jednotek, zøízení

1. Ohlášení drobné stavby obsahuje:

- jméno a adresu stavebníka
- úèel, rozsah, místo stavby
- jednoduchý technický popis provedení
- parcelní èíslo  a druh pozemku podle
katastru nemovitostí
- kdo bude stavbu provádìt
K  ohlášení  se pøipojí:
- doklad prokazující vlastnické nebo jiné
právo k pozemku
-jednoduchý situaèní náèrt podle 
katastrální mapy s vyznaèením 
umístìní stavby, hranic se sousedními 
pozemky a polohy staveb na  nich

Pozor!
(jestliže stavebník jako drobnou stavbu 
ohlásí stavbu, která drobnou stavbou 
není, nemá  takové ohlášení právní 
úèinky; pokud stavebník  do 30 dnù od 
ohlášení neobdrží sdìlení, že proti 
provedení stavby není námitek, nemohl 
by to považovat za souhlas mlèky a 
nesmí se stavbou zapoèít)

2.Ohlášení stavebních úprav             
a udržovacích prací obsahuje:

-  údaj o tom, na které stavbì mají být 
úpravy  nebo práce provedeny
- jejich rozsah, úèel a jednoduchý 
technický popis.
k ohlášení se pøipojí:
-  doklad prokazující vlastnické nebo 
jiné právo ke stavbì (mùže být 
nahrazen èestným prohlášením)
- písemnou dohodu s vlastníkem 
stavby, hodlá-li stavbu provádìt 
nájemce.

3.Udržovací práce, které nevyžadují 
ohlášení:
-opravy fasády a vnitøních omítek, 
obkladù stìn, podlah a dlažeb, výmìna 
a opravy støešní krytiny, opravy povrchu 
plochých støech, komínových tìles, 
opravy vnitøních instalací,výmìna, 
opravy a nátìry  plechových støech, 
žlabù a odpadních 
Deš•ových svodù, opravy oken a dveøí

a jejích nátìry. Výmìna dveøí a oken, 
opravy oplocení nemìní-li se jimi 
vzhled stavby
-opravy  ústøedního vytápìní, 
klimatizaèního zaøízení, budou-li je 
provádìt oprávnìné osoby,
-výmìna zaøizovacích pøedmìtù 
(kuchyòských linek, van) a jiného 
bìžného vybavení stavby.
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             Firma   ELEKTRO
Vacek  Vlastimil   

Nabízí tyto služby:
Montáž, 

opravy a údržba 
elektrických zaøízení.

Obìdnat možno na tel.:

603 358 537
499 395 256

Okénko stavební komise
Stavební práce na OHLÁŠENÍ
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     Ráda bych se vrátila ke komunitnímu plánování. Jistì si vzpomenete, jak jsme  
s paní Jandovou chodily dùm od domu a rozdávaly dotazníky týkající se 
komunitního plánování. 
     S politování jsem v tìchto dnech zjistila, že lidé v naší vesnici si hrají každý sám 
na svém píseèku kde se jim líbí  a na to velké pískovištì, které je spoleèné, se jim 
chodit nechce. Když se jich zeptáte proè, øeknou, že je špatnì udìlané,  není tak 
hezké a když je tam Pepa, tak Vašek tam nepùjde nebo podobné výmluvy. Pøitom, 
když je nìco  SPOLEÈNÉ, tak by jsme se o to  mìli také spoleènì starat, aby se  
nám tam všem líbilo, nebo ne?
     Co tím  chci  øíct.  V naší obci žije okolo 800 lidí nad 18 let, které jsme s našimi 
dotazníky osobnì navštívily. Chcete vìdìt, kolik dotazníkù se nám vrátilo? 
Pouhých 27!!! Nedìlala jsem si žádné iluze, ale toto èíslo mì opravdu zaskoèilo. 
Bìžnì se v jiných vesnicích vrátí tak 30% u nás pouhá 3%.Myslím, že to o naší 
vesnici mnohé vypovídá.
     Všem tìm, kteøí si udìlali èas a dotazníèek nejenže vyplnili, ale také nám jej 
donesli mnohokrát dìkujeme. Když vidím takový nezájem lidí, upøímnì si vážím 
všech tìch, kteøí se snaží to naše spoleèné “pískovištì” zvelebovat nebo alespoò 
udržovat. Doufám, že je nezájem okolí neodradí ba naopak, že se k nim pøidají 
další
                                                                                                                         -Sei-

Dovoz a prodej automobilu znacky

RENAULT

  POUZITÉ        servisní knízka
                           první majitel
                           prijatelné ceny
                           dobrý stav

  NOVÉ             az 3 roky garance
                           výrazné slevy

  MOZNOST  LEASINGU
 

  Tel.: 499 395 555, 777 004 555
SEIDL Zdenek, Huntírov 5

Sociální  sluzby  v  nasí  obci
     Vzhledem ke skuteènosti, že jednou z mnoha povinností obce je i postarat se    
o své starší spoluobèany, zøizují se v obcích rùzné domovy dùchodcù èi DPS a jiné. 
Zøízení takovéhoto zaøízení a ufinancování jeho provozu je  závislé na fin.pøíjmech 
každé obce. To je dùvodem proè naše obec takové zaøízení nemá. Proto si naši 
obèané podávají žádosti k umístìní do spádovì nejbližší DPS Dvùr Králové, 
kterou provozuje a tudíž i financuje mìsto Dvùr Králové.
Rada mìsta a poté i zastupitelstvo na svém zasedání rozhodlo o ponechání 
možnosti umís•ování obèanù z okolních obcí pod podmínkou, že pøíslušná obec 
se bude fin. spoluúèastnit  na nákladech provozu a to jednorázovou fin.èástkou za 
jednotlivce 95000,- Kè a 145 000,- Kè za manželský pár. 
Bylo na zastupitelích obce, aby se rozhodli, zda jsou schopni sáhnout do obecního 
rozpoètu a nìkde najít potøebné finance. Všichni dobøe víte, jak to s financemi        
v naší obci je a tak  rozhodnutí aè nelehké bylo jasné:
Bylo rozhodnuto, že obec není v souèasné dobì schopna tuto èástku za obèany 
platit. Protože je zde však možnost, aby si obèané tuto èástku zaplatili sami,            
formou finanèního daru obci, nezøíká se obec této platby do budoucna.
     Aby však naši obèané nepøišli tak úplnì zkrátka,zaèla obec poskytovat nìkteré 
sociální služby, které by mìly našim starším, nebo nemohoucím spoluobèanùm 
alespoò trochu ulehèit. Tady je jejich pøehled:

Poskytované úkony peèovatelské služby

Donáška a dovoz obìda do místa bydlištì                     5,00 Kè
Donáška uhlí, døeva, vynesení popela (za 15 kg)         15,00 Kè
Úklid uhlí do sklepa, kùlny  vzdálenost do 5 m              10,00 Kè/100kg
                                                          nad 5 m              15,00 Kè/100 kg
nákup a nutné pochùzky                                              15,00 Kè
dovoz lékù                                                                   10,00 Kè
práce spojené s udržováním domácnosti                     50,00 Kè
praní prádla a žehlení                                                   30,00 Kè/kg
žehlení prádla                                                              12,00 Kè/kg
velký úklid domácnosti, spoleèných prostor domu
a po øemeslných pracích (mytí oken, dveøí)                  60,00 Kè/hod

Služba v den pracovního klidu a volna                         50% pøíplatek

Každý zájemce o kteroukoliv z tìchto služeb  se mùže pøihlásit na Obecním úøadì, 
popø. telefonu 499 395 263, kde si tuto službu objedná. 
Doufáme, že Vám budou tyto služby ku prospìchu a rádi naší nabídky využijete.
                                                                       

Knihovna Huntírov
     se pøidává se zprávièkou o své 
èinnosti z “ trojlístku” místních knihoven 
-navazuj i  tak  na øádky pana 
Pokorného.
     Ke konci prázdnin jsem o pár metrù 
zvìtšila prostor k vypùjèování, teï se 
tam vejde i pár židlí se stolem               
a knihovna se tak stala útulnìjší           
a pøehlednìjší. Dovezli jsme nový 
soubor knih z Trutnova, od každého 
žánru nìco, vìøím, že si každý najde 
èást toho svého. 
     Trutnovská knihovna nám pùjèuje 
knihy pomìrnì nové a pøi dnešních 
cenách knihse urèitì vyplatí chodit do 
knihovny.
     Pujèuji i èasopisy: Reflex, Story, 
Dívka, Puls a také ty, které dostane 
kn ihovna  da rem od  è tená øù .          
Výpujèní doba se nezmìnila: 

úterý 16.30 - 18.00 hod
 psa nemáme

     Všechny Vás i s dìtmi  srdeènì zvu 
k návštìvì.
     
                                Božena Reháková

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ - VEC VEREJNÁ
Aneb hrajeme si každý na svém písecku

Knihovna Koclérov
knihovník:                 Johana Rousová
místo:                                budova OÚ
výpujèní doba:     pondìlí 15.00-17.00

Knihovna Komárov
knihovník:                       Emil Pokorný
místo:       Kom. autobusová zastávka
výpujèní doba:       støeda 14.00-16.30



Popis panství Koclérova se vsí Bukovinou z let 1584 - 1591. 
 díl II.

Les slove Poustevní, v kterémž to lese veliké døíví borové, smrkové, jedlové na veliké stavení jest i také k prknùm øezání 
a na klády.
Les velikej Borovej, Smrkovej a Dubovej, ležící mezi Koclíøovem a Bukovinou, v kterémžto lese na veliké stavení, na 
podvaly a na veliké koly plotùm s dostatkem jest.
Les Hájemství slove Øíhovskej, v kterémžto lese døíví k stavení, nìco i tolikéž k palivu jest. Ten není mìøen.
Les a Hájemství Horní Komárovské, v kterémžto lese k stavení døíví, na krokve, na lati, na koly i jinejm ke všem potøebám 
jest a není nic mìøen.
Les a Hájemství Dolení Komárovské, v kterémžto lese na krokve, na tesy, na lati a k palivu døíví drahnì jest. Ten není mìøen.
Les a Hájemství nádvorní Bukovské, ten tolikéž není mìøen.
Ty všeckny lesy s pilou šmahem pokládám, na kteréž se nemálo, ale mnoho do roka prken zøeže a jich se prodává pøinejménì 
za 20 kop gr. 
Ponìvadž lidé nìkteøí poddaní na témž panství také mají drahnì lesùv spanilých velikých, kteréž se témìø všeckny hodí         
k stavení a na jiné všelijaké potøeby, ty a takové lesy za slušné a malé peníze mohly by se koupiti na smejèení, že by 
dotèenými lesy za mnoho let nebylo potøeby hejbati a jich dáti mejtiti.
Násady rybnièný: do rybníka Starého, do rybníka Nového, do rybníka Houdkovského, do rybníka Sopošovského, do rybníku 
Šimkovského.
Rybníci na vejtahy: do rybníku Podhajského, do rybníku Nad kovárnou, do rybníku Brožovského, do rybníku menšího 
Tázlarova, do rybníku Nádvorního, do rybníku Pekárního, do rybníku Mlejnského.
Nebo co se dotejèe rybnièné násady, jakž jednu každou kopu kaprù pokládám za 10 kop gr., což jest jednomu každému 
vìdomé, v kterých rybnících ryba dobøe vyrostá, že ten a takový užitek za to stojí, ponìvadž se z jedné kopy kaprù, dva džbery 
na prodej vymìøí a každý džber pøinejmenším se prodá po 1 kopì 15 gr.
Nadto vejše štik dosti velikých a mlisných bejvá do šesti džberù, nìkdy i více v Starém rybníku a v Novém tolikéž. Drùbeže, to 
jest také lidem vìdomé, každého lovu dotèeného rybníka, že se za drùbež stržívalo.
Na tom panství jsou tøi potoci s vobìma bøehy, v kterejchžto potocích pstruhùv, møeòùv, støevlihøízùv a rakùv s potøebù jest, 
kterejchžto potokùv mnoho honùv.
Zvole (právo) pøi témž statku, jakž dosti èasto svini, nedvìd, srn, mùže v tìch lesích sobì zabíti. Zajícùv, tìch jest i jiného 
ptactva všelikého spotøebù. 
Též jest nìkoliko dobrých míst, že se mohou na ryby mnohem vìtší rybníci nežli jsou prve i také na vejtah na jistejch vodách 
zdìlati.
Též jsou dvì místa starejmi náhony, že se mùže ještì mlejny nebo volejny zdìlati.
Pøitom i toho nemohl jsem pominouti, pro zprávu jednomu každému do tìchto registr doložiti, že jsou pøedkové moji, držitelé 
panství Koclíøova, od starodávna v lesích slove Království za Koclíøovem ležící ku potøebám svým domácím døíví dáti sekati, 
nic ménì v tìch lesích na všelijakù zvìø s tenaty i jinak dáti honiti a s dobytky beze škody lesùv dáti pásti mùže. Tolikéž také     
v øece Labi, pokudž k tomu Království náleží, všelijak ryby mùže dáti lapati. Dále jaká svoboda držiteli panství Koclíøova náleží 
v lese jenž slove Wold a prve mìl jméno Malé Království, to se pøi prodávání kupujícímu oznámí.
Pøitom jestliže by se tomu ( kdož by ode mne statek ten podle tìchto registr kupovati chtìl ) vidìlo, že v nìkterejch artikulích 
jest nadsazeno, v to se uvoluji, aby kupující dva pøáteli z strany své vydal a já tolikéž tak uèinit chci. A což by ty páni pøátelé       
z vobojí strany vydaný uznali v tìch registøích, že bych v nìkterém artikuli zcesten byl, chci jimi v tom napraven bejti. 

               
Pøipravil J.Petera (  Texty jsou pøepsány z originálních listin uložených ve Státním archívu v Praze, se zachováním tehdy 
používaného pravopisu. Vzhledem k rozsáhlosti panství jsme tento popis rozdìlili do ètyø dílù)
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S nastupujícím podzimem pomalu konèí letní poutní sezóna v kostelíku U Studánky. 
Sejdeme se zde v nìm ještì dvakrát  4.10. u pøíležitosti zahájení Mìsíce sv. Rùžence, a 
11.10. V oba dny se budeme zde spoleènì modlit sv. Rùženec a prosit Pannu Marii o 
zprostøedkování Božích milostí pro každého z nás.
     Kocléøovský kostel je zasvìcen sv. Václavu, který je pro nás veliký svou muèednickou 
slávou a vzorem své velké lásky ke Kristu.   Dne 27.9. v 17.00 hod.se zde sloužila slavná  
mše  svatá  k poctì  našeho  národního  patrona.
    Kostel sv. Václava, aè zèásti opraven, vyžaduje opravy další. Tentokrát to bude kostelní 
vìž, èekající na šikovné ruce renovátora. Problém je však znaènì vysoká èástka financí, 
potøebných na tuto opravu. Pøivítáme  proto jako farnost každý dar od sponzorù  jednotlivcù 
i organizací. Jedna zapeèetìná pokladnièka, kam mùžete své dary také pøinést,  je 
umístìna na obecním úøadì. Za Vaše finanèní dary Zapla• Bùh!
     Dovolujeme si Vás také pozvat na setkání se sochou Panny Marie Fatimské 
v pátek 3.10. v Hradci Králové, v katedrále Sv. Ducha.
V úterý 7.10. v 17.00 hod. bude v Kuksu sloužena slavná mše svatá za úèasti všech biskupù 
Èech a Moravy, otce kardinála Miloslava Vlka a papežského nuncia. Rovnìž na tuto mši 
svatou zveme všechny ty, kteøí by se chtìli setkat s Pánem Ježíšem. Na obì akce je možno 
využít objednaný autobus z farního úøadu ve Dvoøe Králové  bližší informace poskytne paní 
Síbrová.
                                                                                                                       Marie Síbrová
                                 

Nejen koclérovským farníkum.....                     
Vyuzijte prílezitost, která se 

jiz nebude opakovat!!!
Pouze do konce roku 2003 stavební 

sporení s maximálním zhodnocením!!!

Jedinecná sance pro Vás!!!
Založte si stavební sporení 

pro Vás i Vaše deti

 - soucasné výhody Vám zustanou

 i po zmene  zákona!!!

Poradenství zdarma u Vás doma.

volejte:

499 623 131

604 580 809 Jan
 Pa

vlis

°

°

°



      Dovolte nám   blahopøát všem 
našim spoluobèanùm, kteøí v  mìsících 
záøí a øíjnu  oslaví nebo oslavili své 
životní jubileum.

91
Grofová Jarmial, Huntíøov

 90
Rumler Arnošt, Kocléøov

89
Andresová Marta, Kocléøov
Èermáková Anna, Kocléøov

80
Munzar Václav, Kocléøov

     Všem zmínìným ze srdce 
blahopøejeme a pøejeme jim hlavnì 
pevné zdraví a mnoho sil do dalších let.             
S P O Z ,  O Ú  V í t ì z n á

Naši                                    

jubilanti

Recept

Roláda s burisony

3 balíèky  kávových karamel
1 balíèek  neochucených rýžových  
                burisonù
1/8           másla
1 lžíce      kakaa
1 lžíce      mléka

Karamely rozpustíme s máslem, 
pøidáme kakao a mléko. Až se hmota 
spojí, pøidáme burisony. Formu 
vysteleme alobalem, naplníme 
vzniklou hmotou a necháme do 
druhého dne stuhnout.
Pøeji dobrou chu•!
     Pøivítala bych, kdyby jste se s námi 
podìlili o recepty na vánoèní cukroví. 
Recepty mùžete donést na OÚ.
                                                     - Sei -
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Podekování sponzorum

     Rádi bychom touto cestou 
podìkovali všem níže uvedeným 
sponzorùm, kteøí a• finanènì èi 
materiálnì pøispìli na realizaci 
sportovního dne pro dìti 7.9.2003
Sponzoøi:
P.Pabiška,K. a M.Kühnelovi, P.Baudyš,
Z.Seidl ml., J.Jurèík-Hostinec U kašny, 
pekárna Komár, P.Drápalík-Pivní bar 
Huntíøov, øeznictví Masopustovi, 
J.Pohoøelý -Manatas, s.r.o.,sportovci - 
Vítìzná,OÚ Vítìzná, J.Voborník - 
zástup. Fa Bralep, P.Haas,  Ji.Kejzar   
a p. Trantina
                    Dìkují  P.Jiøièková a spol.

     V nedìli 5.10. Od 13.00 probìhne 
na Huntíøovském  høišti další sportovní 
den - DRAKIÁDA. Sportovní obleèení, 
draky  a dobrou náladu s sebou!         
Je pøipraven i doprovodný zábavný 
program a bude otevøený kiosek na 
høišti.
Informace:P. Jiøièková, tel.:605470197

P o d ì k o v á n í
 
   Chtìl i  bychom podìkovat 
organizátorkám paní Petøe Jiøièkové, 
Gábinì Kuèerové a Lence Èerné, které 
se nebojí práce   a rùzných èinností      
s dìtmi. Již podruhé pøipravily pro dìti 
prodloužený výkend pod stanem         
u koní. Pobyt se zdaøil a dìtem se moc 
líbil. Ještì jednou tímto dìkujeme za 
jejich iniciativu a jiné èinnosti, které pro 
naše dìti v této obci organizují             
a pøejeme jim, aby je stále provázel 
stejný elán k aktivitám s dìtmi.
      Dìkujeme za sebe a urèitì i za 
ostatní rodièe.
                          Jitka  a  Libor  Vackovi

Podìkování Obecnímu zastupitelstvu
Záboøáci dìkují Obecnímu zastupitelstvu za prodej obecních cest mìstským 
lesùm. Lesy se nacházejí mezi Záboøím a Kocbeøí, pøièemž tvoøí turisticky 
frekventované trasy, na nichž jsou doposud umístìny závory, které nejsou 
nutností. Opravdu jsme velice vdìèni Obecnímu zastupitelstvu za tyto "Berlínské 
zdi" mezi místními obyvateli a obyvateli sousedních obcí. Podle mého názoru je 
tøeba více brát v úvahu názory místních obèanù a nekonat tímto zpùsobem proti 
jejich vùli.
                                                                    10.9.  Za OV Záboøí - Vacek Vlastimil

VÝUKA HRY NA 
KYTARU

bezplatný kroužek pro dìti

bližší informace na tel.:

 732 623 364

°C
--
mg/l

Mg/l

KTJ/ml
KTJ/100
KTJ/100
KTJ/ml
KTJ/100

  16,0
Èirá
   0,13
  
   0,15
 

  1
  0
  0
  0
  0

     --
     --
     --
   
 0,3
  

  20
    0
    0
200
    0

   16,0
Èirá
    0,09
  
    0,11

   0
   0
   0
   0
   0

Rozbor vody 

                                                                                   
øeznictví        

  limit   879     884           
Teplota                          
Vzhled                                                                  
chlor volný                    
Celkový 
Aktivní chlor     

Mikrobiologické a biologické ukazatele
(Srpen)

mezofilní bak.
koliformní bak.
Enterokoky
psychrofilní bak.
escherichia coli

879 - vodovod. Sí• Kocléøov, øeznictví
884 - vod.sí• Nový Kocléøov, RD Hynek

Fyzikální a chemické ukazatele
(Srpen)

Ukazatel            jednotka

 “PRO PØÍPAD OHROŽENÍ”
Pøíruèka pro obyvatele

pøíruèku si mùžete za 12,- Kè 
zakoupit na obecním úøadì.

Dozvíte se v ní, jak se chovat ve 
stavu ohrožení, co patøí do 
evakuaèních zavazadel, jak 

zabezpeèit dùm èi byt a podobné 
užiteèné rady.

Potrebujete pojistit nemovitost 
nebo domácnost?

nový produkt

 “VENKOV”
je  “balíèek” šitý Vám na míru, který 
zahrnuje pojištìní:

•Rodinného domu a ostatních objektù
•Domácnosti
•Odpovednost za škodu v bìžném 
obèanském životì
•Odpovednost za škodu vyplívající          
z vlastnictví nebo držby pojištìné 
nemovitosti

Pro bližší informace volejte
Jitka Grohová, tel.:

                   602 192 960
               499 628 113

°



Informace  OÚ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaše pøipomínky a námìty podávejte písemnou formou na OÚ. 

Vydává OÚ Vítìzná,Tel.: 499 395 263,  e-mail: dpovìdný redaktor Seidlová Blanka.obec.vitezna@worldonline.cz, o  
Toto èíslo vychází 3.10. 2003, uzávìrka dalšího èísla je 31.10.2003, evidováno u  MK ÈR E 14665, náklad 200 výtiskù, cena 5,- Kè

SVOZOVÉ DNY 

KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

NA ROK 2003

        Mesíc                den (vždy Úterý)
LEDEN                
ÚNOR                  
BØEZEN              
DUBEN               
KVÌTEN            
ÈERVEN           
ÈERVENEC      
SRPEN                 
ZÁØÍ                    
ØÍJEN  
LISTOPAD 
PROSINEC 

7
4
4
1

13
10

8
5
2
7
4
2

14
11
11
8

27
24
22
19
16
14
11
9

21
18
18
15

30
21
18
16

28
25
25
22

28
25
23

29

30

Nabízíme 
podnikatelum

zveøejnìní jejich firemního inzerátu.

     Cena   500,- Kc / rok - místním
                    50,- Kc / vydání - místní
                  100,- Kc / vydání - cizím

 Zároveò nabízíme možnost 
bezplatného

zveøejnìní tohoto inzerátu na 
obecních internetových stránkách.

Informace na Obecním úøadì
Tel.: 499 395 263

••Prodám boudu a voliéru na vìtšího 
psa. Bouda je dvoukomorová, 
zateplená, voliera je zastøešená, obojí 
dva roky staré. 
Volejte tel.: 499 395 555
Firemní inzerce je placená viz náš 
inzerát!

Inzerce
Zde je místo pro Vaši soukromou 

bezplatnou inzerci.

                    6
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Snos  popelnic
Nabízíme starším a nemohoucím 
obèanùm snos popelnic na svozové 
místo zamìstnanci OÚ. Týká se to 
pouze míst, kde se technické služby 
nedostanou se svým vozidlem. 
Zájemci si mohou tuto službu objednat  
na OÚ tel.: 499 395 263

Upozornujeme 
Na povinnost nahlášení všech psù ve 
vlastnictví a opatøení tìchto psù 
ev idenèní  známkou.  Formuláø                
i známku obdržíte na OÚ.

Povolení k vjezdu
Obèanùm trvale  žijícím v èásti obce 
Komárov a Záboøí, kterým slouží 
komunikace oznaèená zákazem 
vjezdu  ke zkrácení cesty z místa 
bydlištì do DKn/L, bude na OÚ vydáno 
povolení k vjezdu.

AUTOBUSOVÝ SPOJ 
Vítezná - DK n/L  a  DKn/L - Vítezná

Odjezd od Kašny:
                                                                    †                                                             †

4.50      6.00      7.15     8.30     10.34     12.40     13.10     14.59     16.40     17.55
 
Odjezd z autobusového stanovištì DKn/L

6.30    10.00    11.45   12.20     14.25     15.25     16.20      17.30

          pracovní den
†      nedìle a státem uznávané svátky
        jede v sobotu6

66

666

Výmena starých popelnic

Trvale žijící obèané obce, kteøí mají 
dožitou nádobu na odpad a nedluží 
obci na poplatcích, mohou využít 
možnosti bezúplatné výmìny této 
nádoby za nádobu novou. Výmìnu 
nutno ohlásit na OÚ, kde budou 
domluveny podrobnosti.

OMEZENÍ  PROVOZU  OÚ

Vzhledem k nemoci 
administrativních pracovnic 

byla doèasnì omezena 
pracovní doba na OÚ

Úøední dny jsou pouze v 
pondìlí a ve støedu 

7.00-11.30  12.30-17.00 

V ostatní dny pouze po dohodì

Dìkujeme za pochopení

VLASTNÍKUM REKREACNÍCH OBJEKTU

Vzhledem k aktualizaci registru chataøù, 
prosíme všechny chataøe, aby nám 
sdìlili  aktuální adresu trvalého 
bydlištì.                                Dìkujeme                                   

° °

Chcete  p sát  do  obecn í ch  nov in  ?
     Není nic jednoduššího. Opìtovnì 
vyzývám všechny obèany, pokud mají 
zájem podìlit se s ostatními o své nápady, 
poznatky èi zajímavosti, využijte prostoru v 
našich novinách. To platí i  pro rùzné 
sportovní a zájmové skupiny.
     Rádí také otiskneme Vaše pøání
 ( k narozeninám, svatbì a pod.) nebo tøeba 
podìkování.  
     Své pøíspìvky mùžete nosit na OÚ, kde 
je k tomuto úèelu zøízena složka, nebo 
posílat e-mailem na adresu:  
O b e c . v i t e z n a @ w o r l d o n l i n e . c z
    

.......................

.............................................

........................

•Upozoròujeme, že popelnice u ZŠ 
nejsou veøejné, ale slouží pouze úèelùm 
školy. Obèané nech• si odpadky házejí 
do svých popelnic!
                                          Uklízeèky ZŠ

•Od 7.10.,7.00 hod do 24.10.,17.00hod 
povede po silnici èíslo 29928 smìr 
Pilníkov 

objížïka pro 
linkové autobusy a vozidla ZS a Hasièù 

z dùvodu uzávìry železnièního 
pøejezdu v Chotìvicích, 
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