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Vá�ení spoluobèané,
tak jak jsem nìkterým z Vás slíbil a sobì pøedsevzal, 
vydává obec je�tì v leto�ním roce dal�í èíslo obecního 

obèasníku Nový Hejkal.
Vìøte, �e je velice tì�ké poskládat tolik èlánkù    

a zajímavostí, aby to dalo na celý výtisk, kdy� z øad 
Vás obèanù i pøes nìkolikeré a èasto opakované 
výzvy nepøi�el, a� na malou výjimku, jediný pøíspìvek. 

Pøiznám se, �e jsem dlouho zva�oval, zda vìnovat 
pøimìøené mno�ství èasu na pøípravu tohoto èísla, 
kdy� se z celé vesnice nenajde nikdo, kdo by pøi�el   
s iniciativou a po�adavkem otisknout svùj pøíspìvek, 
návrh nebo názor. Ono to toti� mù�e nyní vypadat, 
�e va�emu starostovi ji� nestaèí mluvit na veøejnosti, 
na zasedání nebo u jiných pøíle�itostí a je tak málo 
vypovídaný, �e se rozhodl svými my�lenkami obsadit  

i stránky Nového Hejkala.
Není tomu tak a vìøte mi, �e èas k psaní tìchto 

øádkù jsem musel ukrojit z èasu pùvodnì urèeného k 
jiné èinnosti. Poslední èíslo obèasníku vy�lo v dubnu 
2005 a bylo to poslední èíslo u jeho� zrodu stála 
redaktorka paní Blanka Seidlová. Pøestìhováním 
rodiny Seidlových do Dvora Králové n. L. ztratil 
obèasník svého patrona a výsledek nakonec sami 
vidíte. Je mi líto, �e se doposud nena�el nikdo, kdo 
by pøevzal onu pomyslnou �tafetu. Snad tyto øádky 
nìkoho z na�í vsi osloví a bude chtít pomoci tuto 
situaci zlep�it. Dle mého názoru by tzto obecní noviny 
mìly plnit funkci veøejného informátora a to nejenom 
jednostrannì obecní úøad obèan, ale i vzájemnì mezi 
obèany, sdru�eními a spolky pùsobícími na území 
obce. Nemusí jít jen o kritiku, ale tøeba o informaci o 
èinnosti, nápadech a námìtech na zlep�ení toho èi 
onoho. Nebo tøeba i o nabídku slu�eb, které by mohly 
najít uplatnìní v na�í obci. Témat, o který se dá 
hovoøit nebo psát je myslím mnoho. Jenom chuti    
a èasu je mezi námi pomálu.

Vìøím, �e nìkoho z Vás tyto kritické øádky 
inspirovaly a vzbudily tolik cti�ádosti, �e v pøí�tím roce 
se nìkdo skuteènì najde a v�echno se zmìní.

Je to jedno z mých pøání do nového roku.
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Máte-li zájem podìlit se s ostatními o své nápady, poznatky èi 
zajímavosti, využijte prostoru v našich novinách. To platí       
i pro všechny sportovní a zájmové skupiny.
Rádi také otiskneme Vaše pøání (k narozeninám, svátku, 
svatbì apod.), nebo tøeba i podìkování.
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na základì schváleného poslaneckého návrhu byl 
zmìnìn § 24 zákona o obèanských prùkazech, 
který umo�òuje obèanùm, narozeným pøed       
1. lednem 1936, pokud nemají v obèanské 
prùkazu vyznaèen datum ukonèení platnosti, si 
pùvodní doklad ponechat.
Je na ka�dém obèanovi, který do této kategorie 
patøí, aby se rozhodl, zda o nový obèanský prùkaz 
po�ádá èi nikoliv. �ádost o nový OP je mo�né 
podat na Mìstském úøadì ve Dvoøe Králové n. L.
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Od 1.1.2006 nabývá úèinnosti zákon è. 559/2004 
Sb., který mj. mìní zákon è. 329/1999 Sb.        
o cestovních dokladech. Pro obèany, kteøí budou 
cestovat do zemí Evropské unie, je podstatné 
ustanovení § 41, které jednoznaènì stanoví, �e    
k vycestování do státù EU lze jako cestovní doklad 
pou�ít i obèanský prùkaz se strojovì èitelnými 
údaji, pokud nemá oddìlenu vyznaèenou èást. 
Doklad k vycestování nesmí mít oddìlenou èást 
�A� ani �B� (co� znamená bez úpravy OP ustøi-
�ením èásti A nebo B po zmìnì rodinného stavu, 
zmìnì jména nebo pøíjmení, pøíp. zmìnì bydli�tì).
Pøi spoleèném cestování dìtí s rodièi na obèanský 

prùkaz vznikají v nìkterých státech EU problémy. 
Zápis dítìte v obèanském prùkaze obsahuje jméno, 
pøíjmení a rodné èíslo. Rodné èíslo nìkteré státy 
neu�ívají jako identifikaèní údaj. Na rozdíl od 
obèanských prùkazù pasy rodièù se zápisem dítìte 
obsahují jasnou identifikaci - jméno, pøíjmení, po-
hlaví, datum narození. Se spoleèným cestováním 
dìtí na pas rodièù nejsou problémy.
Aby nedocházelo k nedorozumìním a nepøíjem-

nostem pøi cestování dìtí s rodièi na obèanský 
prùkaz rodièe, Ministerstvo vnitra ÈR doporuèuje, 
aby dìti cestovaly po EU s vlastním pasem.
O doklad mohou za�ádat zákonní zástupci dítìte 

na Mìstském úøadì ve Dvoøe Králové nad Labem. 
Pracovnice matriky zprostøedkují souèasnì podání 
�ádosti o vydání osvìdèení o státním obèanství ÈR 
u Krajského úøadu v Hradci Králové, které je      
k vydání pasu tøeba.
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V tomto roce uspoøádal Obecní úøad Vítìzná ji� tøetí 
sbìr nebezpeèných odpadù. Akce probìhla 24. záøí 
2005 po celém území obce. Bìhem tohoto sbìru 
odevzdali obèané na�í obce 0,6 t nebezpeèného 
odpadu. Z toho: vyøazená el. zaøízení 0,435 t, barvy, 
lepidla, pryskyøice 0,142 t, oleje 0,015 t, mono-
èlánky 0,002 t a pneumatiky. Dal�í sbìr probìhne na 
jaøe pøí�tího roku. Termíny svozu budou oznámeny 
obvyklými zpùsoby (plakátovací plochy, informaèní 
vývìsky OÚ, internet).
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Upozoròujeme obèany, �e ve dnech 20. a� 31. 
prosince 2005 povìøený pracovník obecního úøadu 
bude sepisovat stavy na vodomìrech. V pøípadì, �e 
Vás pracovník nezastihne doma, nahlaste stav na 
vodomìru nejpozdìji do 3. ledna 2006 na Obecní 
úøad Vítìzná telefonicky nebo písemnì a navrhnìte 
náhradní termín pro provedení kontroly tech. stavu 
mìøidla.
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INTERNET V KNIHOVNÁCH
Zájemci o internet jej mohou navštívit                

v kterékoliv naší knihovnì bez nutnosti být ètenáøem 
knihovny. Je to služba pro veøejnost, kterou zajiš�uje OÚ 
ve Vítìzné.
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Aby byla nádoba s odpadem vyvezena, musí 
obsahovat pouze smìsný komunální odpad dle 
katalogového èísla 200301 a musí být vlastníkem 
umístìna nejpozdìji do 7.00 hodiny svozového 
dne u komunikace na svozové trase. Pokud by Vám 
popelnice pøesto nebyla vyvezena, nahlaste tuto 
skuteènost neprodlenì na Obecní úøad (tel. èíslo:  
499 395 263), aby mohla být sjednána náprava. 
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Podìkování starosty obce dnes patøí v�em kteøí 
pomáhali v leto�ním roce s plnìním úkolù a povin-
ností, které jsou na obecní úøad a samosprávu 
kladeny. Dìkuji zejména èlenùm zastupitelstva, 
kteøí jsou v pøípadì potøeby v�dy na blízku a svým 
názorem pomohou s øe�ením toho èi onoho 
problému. Rovnì� dìkuji i pøedsedùm a èlenùm 
jednotlivých komisí, výborù i spolkù, a� zájmových 
èi sportovních. Podìkování po zásluze patøí i peda-
gogickému sboru na�í základní a mateøské �koly, 
vèetnì nepedagogických pracovníkù, kteøí zaji��ují 
chod �kolních zaøízení.
Nemohu zapomenout a rád bych tímto zpùsobem 

upøimnì podìkoval i øadì místních podnikatelù, 
kteøí obci vycházejí vstøíc a leckdy doká�í zdarma 
provést pro obec èinnost nebo poskytnout slu�bu, 
která je pøedmìtem jejich podnikání a �ivobytí. Je 
Vás skuteènì mnoho kterých si hluboce vá�ím za 
va�i práci a pomoc, kterou odvádíte na oltáø obce. 
A to i pøesto, �e v mnohých pøípadech se jedná     
o práci nedocenìnou a mnohými lidmi zlehèovanou 
a zneva�ovanou.
Promiòte mi, �e z obavy abych na nìkoho 

nezapomnìl nebudu tedy více konkrétní a dovolím 
si závìrem vyzvednout pouze jednoho a dle mého 
názoru dlouho opomíjeného. 
Je jím JSDH Huntíøov, která po celý rok svou 

pohotovostí a pøipraveností napomáhá støe�it 
majetek ka�dého z nás. O tom, �e jsou skuteènì 
pøipraveni, svìdèí i velice dobré výsledky dosa�ené 
pøi kontrolních námìtových cvièeních, kde se 
sleduje jejich pohotovost a schopnost se v po�ado-
vaném poètu a èase sejít na pøedem neznámém 
cvièi�ti. O tom, �e jsou pøipraveni pomoci obci i mi-
mo své zamìøení, svìdèí i to, �e na po�ádání pro-
vedli vyèi�tìní ucpané propustì mostku v Záboøí. 
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nezapomnìl nebudu tedy více konkrétní a dovolím 
si závìrem vyzvednout pouze jednoho a dle mého 
názoru dlouho opomíjeného. 
Je jím JSDH Huntíøov, která po celý rok svou 

pohotovostí a pøipraveností napomáhá støe�it 
majetek ka�dého z nás. O tom, �e jsou skuteènì 
pøipraveni, svìdèí i velice dobré výsledky dosa�ené 
pøi kontrolních námìtových cvièeních, kde se 
sleduje jejich pohotovost a schopnost se v po�ado-
vaném poètu a èase sejít na pøedem neznámém 
cvièi�ti. O tom, �e jsou pøipraveni pomoci obci i mi-
mo své zamìøení, svìdèí i to, �e na po�ádání pro-
vedli vyèi�tìní ucpané propustì mostku v Záboøí. 

Závìrem v�em obèanùm a to   
i tìm, kteøí nás nemají rádi, pøeji 
pøíjemné pro�ití svátkù vánoèních 

Závìrem v�em obèanùm a to   
i tìm, kteøí nás nemají rádi, pøeji 
pøíjemné pro�ití svátkù vánoèních 

a v novém roce mnoho úspìchù a pevné zdraví.a v novém roce mnoho úspìchù a pevné zdraví.

Podìkování starostyPodìkování starosty

Mûhl Zdenìk, starosta obceMûhl Zdenìk, starosta obce
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Zprávy ze SPOZU
za období kvìten až listopad

Zprávy ze SPOZU
za období kvìten až listopad

Sbor pro obèanské zále�itosti v leto�ním roce tøikrát pøivítal do 
�ivota nové obèánky obce. Miminka pøivítaná v dubnu jsme Vám 
pøedstavili v minulém vydání obecního obèasníku.

18.èervna byly pøivítány do �ivota tyto dìti:
Nicol Rumanovská, Pavel Pabi�ka, Anna Marie Jandová     

a Michael Kuèerák.
19.listopadu jsme v zasedací místnosti obecního úøadu pøivítali 

devìt nových obèánkù a to:
Samuela Munzara, Jana Mottajczeka, Veroniku Klepaèovou, 
Jana Brouma, Sáru Kuèerákovou, Andreu Dyme�ovou, 
Vanesu Kuèerákovou, Filipa Kubíèka a Adélu Kuhnelovou.

Noví obèánci Vítìzné dostávají jako pozornost od obecního 
úøadu kosmetický balíèek nebo hraèky, pamìtní kní�ku, maminky potom 
kvìtinu a tatínkové CD s fotografiemi z celé akce.

V leto�ním roce se také podaøilo zlep�it prostøedí na obecním 
úøadì pøi pøíle�itostech vítání obèánkù. Nakoupili jsme nové vybavení do 
kolíbky, dìtské deky na stoly, kde se noví obèánci svlékají. Rovnì� se 
zmìnila i zasedací místnost. Doufáme, �e barevná výzdoba z hraèek     
a kvìtin potì�í malé i velké obèany.

V�em miminkùm je�tì jednou pøejeme hodnì zdraví a rodièùm 
radost z dìtských úsmìvù.

Jako ka�doroènì Spoz pøipravil pro dìti sportovní odpoledne ke 
dni dìtí na høi�ti v Kocléøovì. Tradièní i netradièní soutì�e jako chùdy, 
soutì�e ve zruènosti a bystrosti letos dìtem zpestøil pan �orm          
z Komárova, který zapùjèil a obsluhoval nafukovací skákací hrad a hodné 
dìti se mohli povozit v chaloupce na kuøí noze. Obì tyto atrakce mìli   
u dìtí veliký ohlas. Vzhledem k tomu, �e sobotní odpoledne toho dne 

o bylo více ne� horké, teplomìr ukazoval 30 C ve stínu, ze závìreèného 
opékání buøtù a posezení s kytarou se stal spí�e útok na stánek         
s obèerstvením paní Wolfové a na v�echno co se dalo vypít.

3.12.2005 v útulném prostøedí pohostinství v Záboøí se konala 
ji� tradièní Mikulá�ská besídka. Ve 14.00  se rozeznìla diskotéka pana 
Lára, pøi které byla vyhlá�ena soutì� v kreslení, nejzdaøilej�í obrázky 
budou zdobit obecní úøad a nejlep�í malíøi byli ocenìni. Poté následovaly 
oblíbené dìtské soutì�e a odpoledne bylo zpestøeno dvìma taneèními 
vystoupeními a to tancem malých èertic Káti Vackové, Alenky 
Ka�párkové a Kristýnky Klustové a brejkovým  èíslem Libora Vacka, 
Milana Kuèeráka a Zdeòka Klusta. Náv�tìvníci besídky potleskem ocenili 
odvahu i zdaøilost obou vystoupení. Krátce pøed 16 hodinou koneènì 
dorazili dva èerti, andìl a Mikulá�. V�echny hodné dìti dostaly od 
Mikulá�e balíèky. Potom u� jsme jen soutì�ili a u�ívali si diskotéky.

Po celý rok SPOZ blahopøeje v�em, kteøí slaví �ivotní jubilea. 
V�em jubilantùm poblahopøejeme a obèany star�í 85-ti let ka�dý rok 
nav�tìvujeme s drobnou pozorností od Obecního úøadu.

Chtìli bychom také podìkovat v�em, kteøí nám pravidelnì s po-
øádáním akcí pomáhají. Je to paní Zdeòka Rumanovská, která pravidel-
nì a ochotnì fotografuje vítání obèánkù, na akcích poøádaných bìhem 
roku vypomáhají s organizací paní Jaroslava �ulcová, sleèny Daniela 
Koudelková, Jana Valá�ková a Lucie Novotná. Na M ikulá�kou besídku  
a ma�karní karneval nám propùjèuje sál pan �ulc ze Záboøí a s hudební 
kulisou vypomáhá pan Lár.

Sbor pro obèanské zále�itosti v leto�ním roce tøikrát pøivítal do 
�ivota nové obèánky obce. Miminka pøivítaná v dubnu jsme Vám 
pøedstavili v minulém vydání obecního obèasníku.
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Po celý rok SPOZ blahopøeje v�em, kteøí slaví �ivotní jubilea. 
V�em jubilantùm poblahopøejeme a obèany star�í 85-ti let ka�dý rok 
nav�tìvujeme s drobnou pozorností od Obecního úøadu.

Chtìli bychom také podìkovat v�em, kteøí nám pravidelnì s po-
øádáním akcí pomáhají. Je to paní Zdeòka Rumanovská, která pravidel-
nì a ochotnì fotografuje vítání obèánkù, na akcích poøádaných bìhem 
roku vypomáhají s organizací paní Jaroslava �ulcová, sleèny Daniela 
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18.èervna

19.listopadu

Mikulá�ská besídka

Nicol Rumanovská, Pavel Pabi�ka, Anna Marie Jandová     
 Michael Kuèerák.

Samuela Munzara, Jana Mottajczeka, Veroniku Klepaèovou, 
Jana Brouma, Sáru Kuèerákovou, Andreu Dyme�ovou, 
Vanesu Kuèerákovou, Filipa Kubíèka  Adélu Kuhnelovou.

a

a
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MarcelaKoutníková, Martina Hlu�ièkováMarcelaKoutníková, Martina Hlu�ièková

Navštivte 
www.vitezna.cz

Pokud máte pøístup na internet, 
neváhejte a navštivte internetové 
stránky obce Vítìzná.
Tyto stránky v souèasné dobì 
zmìnily svou podobu a vìøíme, že 
se všem tato nová podoba bude 
líbit. Pøi jejich prohlížení mùžete 
však narazit na prázdná místa. 
Proto chci všechny obèany 
vyzvat, aby se podíleli na jejich 
tvorbì. Rùzným organizacím      
a spolkùm v naší obci nabízíme 
jejich prezentaci na obecních 
stránkách. Ostatní obèané 
mohou pøispìt alespoò svým 
názorem na podobu stránek, 
popøípadì návrhem zmìn. To vše 
mùžete uèinit pomocí „návštìvní 
knihy“ nebo „fora“, které najdete 
na stránkách obce Vítìzná. 
Mùžete se také obrátit  pøímo na 
Obecní úøad.

Navštivte 
www.vitezna.cz

Pokud máte pøístup na internet, 
neváhejte a navštivte internetové 
stránky obce Vítìzná.
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popøípadì návrhem zmìn. To vše 
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 nebo , které najdete 
na stránkách obce Vítìzná. 
Mùžete se také obrátit  pøímo na 
Obecní úøad.

„návštìvní 
knihy“ „fora“

Na èasté dotazy obèanù na�í obce 
zveøe jòu jeme kontakt na 
provìøeného kominíka se kterým 
budete jistì spokojeni.

Na èasté dotazy obèanù na�í obce 
zveøe jòu jeme kontakt na 
provìøeného kominíka se kterým 
budete jistì spokojeni.

Kominické slu�byKominické slu�by

Petr SkálaPetr Skála
Vorle�ská 259Vorle�ská 259

Dvùr Králové n. L.Dvùr Králové n. L.

telefon 499 621 410
mobil 737 319 428
telefon 499 621 410
mobil 737 319 428

e-mail: skalakominy@seznam.cz.e-mail: skalakominy@seznam.cz.

Obecní úøad Vítìzná 
vyzývá v�echny rekreanty, kteøí 
mají chalupu nebo chatu na území 
obce Vítìzná, aby na�emu úøadu 
nahlásili adresu svého trvalého 
pobytu (pokud za poslední 2 a� 3 
roky do�lo k její zmìnì). Také 
�ádáme o nahla�ování zmìny 
majitele v pøípadì prodeje 
nemovitosti. Proto�e Obecní úøad 
nemá mo�nost získat Va�í adresu 
jiným zpùsobem. Pøedejdete tak 
nedorozumìním pøi placení 
poplatkù za odvoz odpadu, 
vodného nebo v pøípadì 
mimoøádné situace Vás budeme 
moci informovat.

Obecní úøad Vítìzná 
vyzývá v�echny rekreanty, kteøí 
mají chalupu nebo chatu na území 
obce Vítìzná, aby na�emu úøadu 
nahlásili adresu svého trvalého 
pobytu (pokud za poslední 2 a� 3 
roky do�lo k její zmìnì). Také 
�ádáme o nahla�ování zmìny 
majitele v pøípadì prodeje 
nemovitosti. Proto�e Obecní úøad 
nemá mo�nost získat Va�í adresu 
jiným zpùsobem. Pøedejdete tak 
nedorozumìním pøi placení 
poplatkù za odvoz odpadu, 
vodného nebo v pøípadì 
mimoøádné situace Vás budeme 
moci informovat.
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Výzva chalupáøùm !!!Výzva chalupáøùm !!!

Za SPOZ pøejeme v�em krásné vánoce
a hodnì radosti v roce 2006.

Za SPOZ pøejeme v�em krásné vánoce
a hodnì radosti v roce 2006.



pùvodní balvan o hmotnosti 2,7t z hloubení základù 
domu na Kozích Rohách. Pøes 20 let ležel nedaleko 
domu è.p.187       a nikdo nemìl pro nìj další využití. 
Po pøemístìní balvanu na jeho nové místo musel být 
jeho tvar pøizpùsoben jeho novému využití.

pùvodní balvan o hmotnosti 2,7t z hloubení základù 
domu na Kozích Rohách. Pøes 20 let ležel nedaleko 
domu è.p.187       a nikdo nemìl pro nìj další využití. 
Po pøemístìní balvanu na jeho nové místo musel být 
jeho tvar pøizpùsoben jeho novému využití.

další fáze opracovávání a již jsou vidìt jeho koneèné 
rysy. Zbývá vytesat nápis “Naslouchej zvukùm ticha”     
a povrch chemicky ošetøit. 

další fáze opracovávání a již jsou vidìt jeho koneèné 
rysy. Zbývá vytesat nápis  
a povrch chemicky ošetøit.

“Naslouchej zvukùm ticha”    
 

FOTOREPORTÁŽFOTOREPORTÁŽ
V Kocléøovì probíhá výstavba rozptylové 

louèky na místním høbitovì. Práce budou 
dokonèeny na jaøe roku 2006, kdy

. Kamenná mohyla 
byla vyrobena z kamene z Kozích Rohù.

 zahradník 
vyseje nový trávník a celkovì úpraví prostor 
kolem rozptylové louèky

V Kocléøovì probíhá výstavba rozptylové 
louèky na místním høbitovì. Práce budou 
dokonèeny na jaøe roku 2006, kdy zahradník 
vyseje nový trávník a celkovì úpraví prostor 
kolem rozptylové louèky. Kamenná mohyla 
byla vyrobena z kamene z Kozích Rohù.

mohyla je dokonèena, je osazena kovaná branka         
a ruènì kované øetìzy vymezující pøední prostor 
rozptylové louèky.

mohyla je dokonèena, je osazena kovaná branka         
a ruènì kované øetìzy vymezující pøední prostor 
rozptylové louèky.

Dne 1.záøí 2005 byl zahájen nový �kolní rok 
2005-2006 pøivítáním prvòáèkù v doprovodu rodièù. 
Na�imi novými �áky se stali: Gabriela Bla�ková, 
Nikola Engelmannová, Vojtìch Janda, Tereza 
Marksová a Michaela �kropková.
Prvòáèky pøi�el pøivítat také pan starosta Mühl       
a sleèna Koutníková. Popøáli dìtem mnoho úspìchù 
v novém prostøedí a pøedali jim hodnotné dárky.

Nový �kolní rok byl zahájen v tomto slo�ení:     
D. Fiedlerová, Z. Havranová, M. Kropáèková       
a M. Turková.

M. Turková vyuèuje na �kole anglický jazyk. Výuka 
anglického jazyka byla zavedena ve 4.roèníku a jak 
bylo rodièùm slíbeno, probíhá v 1.-3.roèníku 
,,angliètina hravou formou�.

Hned druhý týden po zahájení jsme se v�ichni 
zúèastnili 2.roèníku Bìhu Terryho Foxe, který se 
konal ve Dvoøe Králové. V�echny dìti, které se 
zúèastnily této humanitární akce, pøispìly tím, �e si 
zakoupily za urèitý finanèní obnos upomínkový 
pøedmìt.

15.záøí se rozbìhla èinnost sportovního krou�ku 
pod vedením P. Jiøièkové a L. Èerné.

23.záøí se konal ,,Jednobarevný den�. Dìti      
i uèitelé mìli za úkol dle mo�ností �atníku sladit svoje 
obleèení do jedné barvy. Akce byla velmi úspì�ná.
V�ichni se daného úkolu zhostili na jednièku. 
Jednièku s hvìzdièkou zaslou�í za dokonalý úbor     
v èerveném paní uèitelka Fiedlerová .

1.listopadu nav�tívili �áci 3., 4. a 5.roèníku v rám-
ci vlastivìdné výuky Mìstské muzeum ve Dvoøe 
Králové. Dále absolvovali prohlídku kostela s výkla-
dem. Prohlídka byla zakonèena výstupem na vì� s vy-
hlídkou na mìsto a okolí.

2.listopadu byla zahájena èinnost nového krou�ku. 
Po loòském váhání projevily dìti zájem o práci      
s keramikou. Pod vedením paní Dany Gregové (vyu-
èené v oboru keramik) se dìti zdokonalují v ruko-
dìlné technice a vytváøejí krásná a milá dílka.

18.listopadu paní uèitelky zorganizovaly pro �áky 
karneval v maskách zvíøátek. Hlavní náplní programu 
byly soutì�e a sportovní discipliny. V�echny dìti byly 
odmìnìny drobnými sladkostmi.

Od 1.prosince probíhá ve �kole adventní období. 
To je spojené s vánoèní výzdobou, adventním 
otvíráním ka�dodenních pøekvapení a výrobou 
drobných dárkù.

5.prosince nás tradiènì nav�tívil Mikulá� a Èert. 
Kalendáøní rok zakonèíme 22.prosince vánoèní 
besídkou.

Proto�e se blí�í závìr roku, chtìla bych 
prostøednictvím obecních novin podìkovat v�em 
zamìstnancùm M�, �J a Z� Vítìzná za celoroèní 
dobøe odvedenou práci, zøizovateli OÚ za velmi 
dobrou spolupráci a ochotu pøi zaji��ování zdárného 
chodu na�í malé organizace a v neposlední øadì v�em 
rodièùm za vstøícný pøístup k nám i na�í práci.

Zvlá�tní velké podìkování patøí paní úèetní  
J. Klepaèové.
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Hned druhý týden po zahájení jsme se v�ichni 
zúèastnili 2.roèníku Bìhu Terryho Foxe, který se 
konal ve Dvoøe Králové. V�echny dìti, které se 
zúèastnily této humanitární akce, pøispìly tím, �e si 
zakoupily za urèitý finanèní obnos upomínkový 
pøedmìt.

15.záøí se rozbìhla èinnost sportovního krou�ku 
pod vedením P. Jiøièkové a L. Èerné.

23.záøí se konal ,, �. Dìti      
i uèitelé mìli za úkol dle mo�ností �atníku sladit svoje 
obleèení do jedné barvy. Akce byla velmi úspì�ná.
V�ichni se daného úkolu zhostili na jednièku. 
Jednièku s hvìzdièkou zaslou�í za dokonalý úbor     
v èerveném paní uèitelka Fiedlerová .

1.listopadu nav�tívili �áci 3., 4. a 5.roèníku v rám-
ci vlastivìdné výuky Mìstské muzeum ve Dvoøe 
Králové. Dále absolvovali prohlídku kostela s výkla-
dem. Prohlídka byla zakonèena výstupem na vì� s vy-
hlídkou na mìsto a okolí.

2.listopadu byla zahájena èinnost nového krou�ku. 
Po loòském váhání projevily dìti zájem o práci      
s keramikou. Pod vedením paní Dany Gregové (vyu-
èené v oboru keramik) se dìti zdokonalují v ruko-
dìlné technice a vytváøejí krásná a milá dílka.

18.listopadu paní uèitelky zorganizovaly pro �áky 
karneval v maskách zvíøátek. Hlavní náplní programu 
byly soutì�e a sportovní discipliny. V�echny dìti byly 
odmìnìny drobnými sladkostmi.

Od 1.prosince probíhá ve �kole adventní období. 
To je spojené s vánoèní výzdobou, adventním 
otvíráním ka�dodenních pøekvapení a výrobou 
drobných dárkù.

5.prosince nás tradiènì nav�tívil Mikulá� a Èert. 
Kalendáøní rok zakonèíme 22.prosince 

.
Proto�e se blí�í závìr roku, chtìla bych 

prostøednictvím obecních novin podìkovat v�em 
zamìstnancùm M�, �J a Z� Vítìzná za celoroèní 
dobøe odvedenou práci, zøizovateli OÚ za velmi 
dobrou spolupráci a ochotu pøi zaji��ování zdárného 
chodu na�í malé organizace a v neposlední øadì v�em 
rodièùm za vstøícný pøístup k nám i na�í práci.

Zvlá�tní velké podìkování patøí paní úèetní  
J. Klepaèové.

Gabriela Bla�ková, 
Nikola Engelmannová, Vojtìch Janda, Tereza 
Marksová a Michaela �kropková.

angliètina hravou formou

Jednobarevný den

vánoèní 
besídkou

Zprávy ze školyZprávy ze školy

Marie KropáèkováMarie Kropáèková
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Slavnostní zahájení školního roku probìhlo letos 
v naší mateøské škole až 5.záøí. Dìti jsme uvítali v no-
vì vymalovaných prostorech po velké prázdninové 
rekonstrukci. Již koncem èervna a poèátkem 
èervence jsme ve spolupráci se zamìstnanci OÚ 
vystìhovali veškeré zaøízení školky a hned poté 
nastoupily odborné firmy, které zde provedly 
celkovou rekonstrukci topení a veškeré elektro-
instalace. Po jejím dokonèení vypadala MŠ jako 
veliké staveništì plné stavebního odpadu a suti a jen 
díky velkému  pracovnímu nasazení pracovníkù OÚ 
a MŠ se podaøilo do záøí pøipravit školku do útulného 
stavu. Ve 2. polovinì srpna pan Krejèík vymaloval 
celou MŠ pìknými barvami a koneèný výsledek 
práce všech zúèastnìných je velice zdaøilý. Všem 
patøí za jejich snažení naše upøímné podìkování.

V èervenci jsme se rozlouèili s 8 pøedškoláky, 
kteøí nastoupili do 1. tøíd ZŠ a v záøí jsme pøivítali do 
našich øad 9 nových dìtí. Jsou to: Fadingerová 
Nikol, Formánková Denisa, Hynek Lukáš, 
Mojžíšová Viktorie, Moravec Vojtìch, 
Sychrová Kristýna, Škopková Kateøina, 
Tušiak Ondøej a Zapletalová Aneta. Spolu       
s nimi tvoøí naše tøída kolektiv 26 dìtí. Kolektiv 
dospìlých je beze zmìny, již 6.rokem pracujeme ve 
složení Dagmar Marelová - ved.uèitelka, Anna 
Jiráèková - uèitelka, Rùžena Nováková - školnice.

Èinnosti v mìsíci záøí byly zamìøeny 
pøedevším na citlivé zaèlenìní nových dìtí do 
kolektivu. Dìti se seznamovaly s prostøedím MŠ, 
vzájemnì se poznávaly, navazovaly nová dìtská 
pøátelství a uèily se dodržovat požadovaná pravidla 
chování v dìtském kolektivu (neubližovat si, nebrat 
cizí vìci, neposmívat se, neponižovat druhé, chovat 
se zdvoøile k dìtem i dospìlým, apod.). Dne 13. záøí 
jsme jeli do divadla na pøedstavení, které vhodnì 
tematicky navazovalo na naše záøijové výchovné 
snažení, s názvem „Hrajeme si s kamarády aneb 
kamarádi ve školce“.

Dne 11.11. jsme navštívili v Hankovì domì 
další pøedstavení „Teèe, teèe vodièka“, které bylo 
zamìøeno ekologicky (kolobìh vody v pøírodì, její 
využití, ochrana…).

Ve ètvrtek 1.12. poøádal Hankùv dùm 
krásný vánoèní koncert „Hvìzdièka betlémská“, 
jehož návštìva v dìtech posílila již tak veliké tìšení 
na Vánoce. V pondìlí 5.12.navštívil školku Mikuláš s 
èertem a odmìnil dìti za jejich zpívání a spoleènou 
recitaci balíèkem dobrot. I když ukápla v jejich 
pøítomnosti nìkterým dìtem nejedna slzièka, byla 
chvilenku po jejich odchodu školka plná dìtských 
úsmìvù a radostného sdìlování dojmù. Dìti si také 
odnášely domù své výrobky èertíka sestaveného      
z jablíèek a sušeného ovoce a masku èerta. Za 
zajištìní èerta a Mikuláše dìkujeme øeditelce ZŠ a 
MŠ paní Kropáèkové a paní Špatenkové.
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Fadingerová 
Nikol, Formánková Denisa, Hynek Lukáš, 
Mojžíšová Viktorie, Moravec Vojtìch, 
Sychrová Kristýna, Škopková Kateøina, 
Tušiak Ondøej a Zapletalová Aneta

Hrajeme si s kamarády aneb 
kamarádi ve školce

Teèe, teèe vodièka

Hvìzdièka betlémská

V tìchto dnech, plných dìtské nedoèkavosti, 
nastávají již i u nás velké vánoèní pøípravy, které 
zatím nebudeme prozrazovat. Nejen všem ètenáøùm 
pøejeme krásné a pohodové prožití vánoèních 
svátkù v kruhu svých bližních a do nového roku 
hodnì zdraví, štìstí a lásky.

V tìchto dnech, plných dìtské nedoèkavosti, 
nastávají již i u nás velké vánoèní pøípravy, které 
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Zprávièky ze školkyZprávièky ze školky

Kolektiv MŠKolektiv MŠ

OS PEGALE v roce 2005OS PEGALE v roce 2005
Milí ètenáøi,

tak jako ka�dý s blí�ícím se koncem roku hodnotí, jaký 
�e ten rok vlastnì byl, tak i Obèanské sdru�ení PEGALE 
nabízí malé ohlédnutí za na�í leto�ní èinností. Minimálnì 
jednou mìsíènì jsme Vás a hlavnì Va�e dìti 
prostøednictvím letáèkù zvaly na na�e akce. Vymyslely jsme  
spoustu nových zajímavých her a zvaly  zajímavé hosty, 
kteøí pøedvádìli nejen své znalosti, ale hlavnì dovednosti. 
Letos poprvé jsme se úèastnily Bambiriády v Hradci 
Králové, co� je jakási pøehlídka obèanských sdru�ení, která 
pracují s dìtmi. Ka�dé sdru�ení zde má mo�nost 
prezentovat se �iroké veøejnosti, ale hlavnì je to mo�nost  
seznámit se s rùznými lidmi, pøedat si zku�enosti a tím 
obohatit na�i práci. Stanování jsme letos absolvovali pod 
hradem Pecka a bylo víc o zábavì ne� o práci, jak jsme 
tomu byli zvyklí v minulosti. Nechybìla spoleèná akce     
s Obecním úøadem Èarodìjnice, se sportovci - Hun�ák Cup 
ani oblíbená Drakiáda. Objevily jsme se také na 
motorkáøském srazu na Kateøinì, kde jsme se sna�ily 
zabavit dìti rodièù, co pøi�li obdivovat nablýskané 
motocykly. Letos jsme také navázaly �dru�bu� s nedalekou 
obcí Hajnice, kde jsme uspoøádali spoleèný dìtský den. Na 
oplátku jsme Hajnické pozvaly na nìkterou z na�ich akcí, 
co� rádi pøijali. Sladkosti, které jsme mezi dìti rozdaly, by 
se daly vá�it snad i na tuny. Za tím v�ím jsou v�ak hodiny 
obìtavé práce v�ech, kteøí s pøípravou pomáhali. 
Netroufám si jmenovat konkrétnì, abych na nikoho 
nezapomnìla, ale nejvìt�í kus práce urèitì odvedly Petra 
Jiøièková a Lenka a Evièka Èerná. Navíc patøí Petøe 
zvlá�tní pochvala, proto�e se pøi této èinnosti stihla 
pøipravovat i na roli maminky, kterou se stala v listopadu. 
Jistì teï budu mluvit za v�echny, nejen za ty, kteøí se 
úèastní na�ich akcí, kdy� Petøe a malému Mí�ovi popøeju 
hodnì zdravíèka a �tìstíèka. Samotná práce ov�em nestaèí 
a tak je na místì podìkovat také obci Vítìzná a Krajskému 
úøadu Královéhradeckého kraje, kteøí na na�i èinnost 
pøispìli nemalou finanèní èástkou. Dìkujeme také  
Pivnímu Baru Huntíøov, kde nám v�dy vy�li ochotnì vstøíc.

Jak vidíte, pro nás byl rok 2005 opravdu plodný. 
Velice nás tì�í pravidelná vysoká úèast a to nejen místních 
dìtí. Dokazuje to, �e se Vám na�e akce líbí a to je pro nás 
to nejlep�í ocenìní. Proto se ji� teï tì�íme, �e se budeme 
setkávat i v pøí�tím roce. Na�í poslední leto�ní akcí je 
Vánoèní besídka, která se bude konat 17.12. v Pivním 
baru Huntíøov a v�ichni jste srdeènì zváni.

Plán akcí na pøí�tí rok, stejnì jako popis a fotografie 
v�ech na�ich leto�ních akcí naleznete na internetové adrese 
www.vitezna.cz/pegale.

Závìrem mi také dovolte popøát v�em krásné pro�ití 
Vánoèních svátkù a úspì�ný rok 2006.
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Závìrem mi také dovolte popøát v�em krásné pro�ití 

Vánoèních svátkù a úspì�ný rok 2006.

Vánoèní besídka 17.12. v Pivním 
baru Huntíøov

www.vitezna.cz/pegale

Za OS PEGALE Blanka SeidlováZa OS PEGALE Blanka Seidlová
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VÍTE ŽE …VÍTE ŽE …

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

* budovu obecního úøadu a mateøské �koly od 
1.9.2005 vytápíme tepelnými èerpadly? Obec tak us-
poøí roènì a� 160tis. Kè na nákladech za vytápìní.

* rekonstrukce sportovního høi�tì v Komárovì 
stála 417tis. Kè a dotace na realizaci od Králové-
hradeckého kraje byla 200tis. Kè.

* obec chystá na pøí�tí rok vlastní realizaci akce 
�Rekonstrukce vodovodu Vítìzná II. etapa�. Její 
souèástí je výmìna potrubí pøivadìèe a roz�íøení 
vodojemu �Haòáèková�, ze kterého je zásobována 
spodní èást Huntíøova a celý Komárov. Dále v rámci 
této akce bude roz�íøen vodovodní øad do Ptaèích 
domkù a na konci Kocléøova. Celkové pøedpokládané 
náklady na akci = 6mil. Kè. 

* pøipravujeme rekonstrukci respektive výmìnu 
primárního okruhu vytápìní objektu tìlocvièny ze 
stávajícího plynového na tepelná èerpadla. Celkové 
pøedpokládané náklady 1600tis. Kè.

* probìhla rekonstrukce kamenného køí�e v Huntí-
øovì. Tato akce byla realizována za finanèní úèasti 
Spoleèenství obcí Podkrkono�í a Královéhradeckého 
kraje v celkovém nákladu 60tis. Kè.

* na høbitovì v Kocléøovì probíhá výstavba 
rozptylové louèky, která bude dokonèena parko-
vými úpravami na jaøe 2006. Kamenná mohyla byla 
vyrobena z kamene z Kozích Rohù.

* obec uzavøela leasingovou smlouvu a ji� provo-
zuje nový automobil Peugeot Partner 2,0 HDI.

* letos jsme ji� potøetí ustrojili Vánoèní strom      
u základní �koly. Na první výzdobu stromu jsme získali 
od sponzorù celkem okolo 24tis. Kè a s mírnými 
obmìnami výzdobu pou�íváme dodnes.

* leto�ní vánoèní atmosféru nám ji� podruhé 
zpøíjemní pìvecký sbor Záboj svým Vánoèním 
koncertem, který se bude konat 19.12.2005 od 18 
hodin v kostele Svatého Václava v Kocléøovì.

* líbil se Vám letos nultý roèník obecních oslav 
nazvaný �Den obce�? I v pøí�tím roce chystáme akci 
nejenom zopakovat, ale je�tì více rozvinout. Chcete 
pomoci? Budete vítáni.

* se v na�í Základní �kole vyuèuje anglický jazyk? 
A �e nejenom pro dìti, ale i pro dospìlé je otevøen 
keramický krou�ek? Více informací u øeditelky Z�.

* od 7.9.2005 byl na �ádost obèanù oficiálnì 
zøízen �Osadní výbor Záboøí� a pøedsedou jmeno-
ván ing. Jaroslav Vávra.

* v leto�ním roce nastoupilo do na�í Základní �koly 
5 prvòáèkù.

* obec leto�ní zimu vyhrnuje staronovým trakto-
rem 7245 a zbrusu novou èelní radlicí oboustrannì 
naklápìnou.

* nohejbalové mu�stvo reprezentující na�í obec na 
letních turnajích neregistrovaných hráèù získalo 
nìkolik ocenìní a mezi ty nejlep�í patøí 1.místo na 
turnaji v Kuksu, 3.místo na turnaji mikroregionu 
Spoleèenství obcí Podkrkono�í a 1.místo o putovní 
pohár pøedsedy TJ Spartak Pilníkov.

* dne 17.12. se v tìlocviènì Sportcentra        
v Kocléøovì uskuteèní ji� druhý roèník turnaje      
v nohejbalu o putovní pohár Obce Vítìzná.
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�Rekonstrukce vodovodu Vítìzná II. etapa�

�Haòáèková�

Ná� Klub dùchodcù má 16 èlenù, scházíme se 
pravidelnì 2 x do mìsíce, ve velkém poètu. Pøi pravi-
delných schùzkách si popovídáme a pøi dobré kávì 
plánujeme spoleèné akce.

Spojujeme tak pøíjemné s u�iteèným a u�ijeme    
i dost legrace. Je samozøejmostí, �e slavíme spoleènì 
narozeniny i �ivotní jubilea. Ka�dý oslavenec pøinese 
malé poho�tìní pro ostatní a dostane drobný 
dáreèek.

Jezdíme té� na spoleèné zájezdy jako napø. 
náv�tìva zámku Nové Mìsto n.M. s prohlídkou mìsta 
a pøi dobrém obìdì v podzámèí si sdìlujeme 
poznatky z prohlídky. Dal�í výlet, který jsme         
v leto�ním roce absolvovali byl do zámku            
v Èastolovicích a Rychnovì n. K.

Ke dni matek nás také pravidelnì zvou dìti       
z mateøské �koly, které pro nás pøipravují pod 
vedením svých vychovatelek krásné vystoupení, za 
které jim v�dy podìkujeme a odmìníme je sladkou 
dobrotou. V�dy nás to velice potì�í.

Do na�ich øad srdeènì zveme dal�í obèany obce, 
kteøí mají rádi spoleènost, cestování a dobrou náladu. 
Scházím,e se ka�dý sudý ètvrtek ve 14.30 hodin     
v budovì Obecního úøadu. Dùchodový vìk není 
podmínkou. Nebojte se, s námi se nebudete cítit tak 
osamìlí.
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Pro obèany, kteøí se dostanou do tíživé životní situace je 
otevøena v prostorách královédvorské fary Obèanská 
poradna, kterou provozuje Farní Charita. Je otevøena pro 
veøejnost v

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

PÁTEK od 9 do 11 hod.

Poradna klientùm poskytuje informace v oblasti bydlení, dávek soc.         
zabezpeèení, pracovnì právních vztahù a nezamìstnanosti.     
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