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Vážení spoluobèané,
od posledního vydání obecního obèasníku uteklo více jak 
5 mìsícù. A to je doba natolik dlouhá, že jsme se rozhodli i 
pøes skuteènost, že je stále volné místo redaktora, 
pøipravit vydání dalšího èísla.

Oslovili jsme nìkteré obèany, zástupce místních 
organizací a spolkù a požádali je o zaslání pøíspìvkù. 
Nìkteøí je zaslali, s tìmi se seznámíte na následujících 
stránkách, a ty pouze slíbené zùstanou navždy pro nás 
tajemstvím.

Pøedchozí vìtou jsem chtìl sebe i obecní úøad vyvinit z 
tak malého poètu vydání Hejkala, nebo� bez vašich 
pøíspìvkù se noviny tvoøit nedají. 

Moc bych si pøál, aby se mezi námi už brzy našel 
schopný èlovìk, který by si chtìl zkusit práci redaktora 
obecních novin, a který by sbíral pøíspìvky od obèanù. A 
ty, kteøí ho nezašlou po první výzvì, neúprosnì upomínal 
až do vítìzného konce, tedy do získání pøíspìvku. 
Pomohlo by to nám všem. Jsem totiž pøesvìdèen, že 
tento zpùsob pøedávání informací mezi vedením obce a 
obèany je velice úèinný a praktický. Škoda jen, že tak 
málo využívaný. 

Svùj význam neztratí ani realizací již schváleného 
zámìru instalací bezdrátového rozhlasu. Realizace je 
rozložena do dvou etap. V 1. etapì bude zprovoznìno 
vysílací zaøízení a páteøní osazení pøijímaèi a amplióny v 
hodnotì 350tis. Kè. Ve druhé etapì bude obec 
dovybavena i na zbývajících místech, tak aby bylo 
skuteènì možné najednou informovat vìtšinu obyvatel. 
Jestli budou obì etapy realizovány postupnì nebo 
najednou, záleží na finanèní situaci obce. Tento zámìr 
není jediným ze schválených zámìrù. Dalším a rozhodnì  
dùležitým zámìrem je dodávka projektových prací v 
objemu 250 tis. požadovaných pro územní øízení na 
akci:“Odkanalizování obce Vítìzná“. Realizací tohoto 
zámìru bude udìlán první krok smìrem v jehož cíli bude 
naše obec oèištìna od odpadních vod zamoøujících naše 
životní prostøedí. Po získání potøebných povolení, 
projednání a schválení projektové dokumentace bude 
hlavním úkolem zajistit potøebné finance. To, že to bude 
úkol nelehký, víme už nyní. Vìøím, že s vaší podporou to 
bude pro nás hraèka.
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“Odkanalizování obce Vítìzná“

dovolím si touto cestou podìkovat všem volièùm, kteøí 
pøišli k volbám v letošním roce. Všichni jsme mìli 
možnost jít k volbám a to hned dvakrát. 

Ve dnech 2. a 3. èervna 2006 se konaly volby do 
Parlamentu ÈR. Ve tøech okrscích volebního obvodu 
Vítìzná se zúèastnilo 527 volièù, tj. 49,91 % z 1062 
oprávnìných volièù.

Myslím, že nikdo ani ve snu nepøedpokládal, že          
7 mìsícù po volbách nebude mít naše zem stabilní vládu a 
dnes a dennì budeme svìdky nekonèících debat.

Za dùležitìjší volby jsem osobnì považoval ty druhé v 
øadì. Tìmi byly komunálky, které se konaly ve dnech  
20.-21. 10. 2006. Dùležitìjší asi proto, že jsem jejich 
výsledek chápal jako vysvìdèení všem zastupitelùm za 
uplynulé období, které jste psali vy volièi. Zúèastnilo se 
529 volièù z 1073 oprávnìných, což je 49,7 %. (Myslím 
si, že o tìchto volbách obèan volí místo politické strany 
spíše pøímo svého kandidáta). Z tohoto poètu volilo 
49,42 % ODS, 19,63 % KSÈM, 10,50 % Nestraníky, 
10,63 % Nezávislé. A tak skuteènost, že z pùvodních 
devíti zastupitelù bylo 6 zvoleno do nového zastupitelstva, 
vnímám jako nemalý úspìch, který nás zavazuje 
pokraèovat v zapoèaté práci stejným smìrem. Možná 
právì z tohoto dùvodu jsem byl znovu zvolen starostou. 
Rád bych Vás všechny, spoleènì s novým místostarostou 
panem Krebsem, pøesvìdèil, že to byla správná volba. 
Ještì jednou dìkuji jménem všech zastupitelù za vaši 
dùvìru.
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Podìkování volièùmPodìkování volièùm

Mûhl Zdenìk, starosta obceMûhl Zdenìk, starosta obce

Starosta obceStarosta obce

StarostaStarosta

Všem obèanùm pøeji do nového roku hlavnì 
mnoho zdraví, klid  a pohodu nejenom v dobì 
vánoèních svátkù a každému mnoho splnìných 
pøání a životních úspìchù.
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Pøání do nového roku
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Podìkování patøí všem tìm, kteøí pomáhali na zajiš�ování 
velmi nároèné akce „Den obce 2006“

Bylo jich skuteènì mnoho ale za všechny alespoò vyjmenuji 
tyto: SDH Huntíøov, Pegale o.s., zastupitelé obce, pracovníci 
obecního úøadu, vedení školy, pohostinství „U kašny“ a „Výletní 
hospùdka“, øeznictví U Masopustù, pekárna Komár, pracovníci 
obchodu Jednota v Kocléøovì, VLT Vítìzná, rodiny a pøátelé 
významných osobností, Státní archív v Trutnovì, panu Milanu 
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„Den obce 2006“

Šormovi z Komárova, paní Blance Kašpárkové, Petøe Jiøièkové 
a všem které jsem nejmenoval a pomohli.

Spozu za celoroèní èinnost pøi zajiš�ování spoleèenských 
záležitostí, zejména vítání nových obèánkù do života a pøedávání 
gratulací u pøíležitosti významných životních výroèích.

Pegale o.s. za jejich neutuchající zápal a zájem pøi práci s 
našimi dìtmi a organizování volného èasu.

Klubu seniorù za jejich zájem se spoleènì a aktivnì podílet na 
dìní v obci. 

Zastupitelùm za jejich práci a podporu.
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Podìkování starostyPodìkování starosty

Dne 1.11.2006 se konalo Ustavující zasedání novì 
zvoleného zastupitelstva obce Vítìzná. Na  tomto zasedání  
složilo slib èlenù zastupitelstva obce tìchto nových 9 
zastupitelù: Zdenìk Mûhl, Karel Kûhnel, Miroslav Krebs, Petr 
Baudyš, Jaroslav Jurèík, Zdeòka Baláková, Vìra Marelová, 
Jindøich Höfer, Jiøí Pohoøelý. Z øad nových zastupitelù vzešel 
starosta obce, kterým se stal Zdenìk Mûhl, místostarostou 
Miroslav Krebs. Pøedsedkyní Finanèního výboru obce Vítìzná 
se stala paní Vìra Marelová, pøedsedou Kontrolního výboru 
pan Jaroslav Jurèík. Pan Jindøich Höfer byl jmenován 
pøedsedou Komise výstavby a dopravy.

První zasedání novì zvoleného zastupitelstva se konalo 
dne 22.11.2006.
Program zasedání:
1.  Kontrola usnesení
2. Zpráva o èinnosti
3. Inventury 2006
4. Prodej, nákup a pronájem majetku obce
5. Doplnìní komisí o nové èleny
6. Odmìny èlenùm komisí, zastupitelùm
7. Návrh rozpoètu 2007
8. Kronikáø obce
9. Zimní údržba  naøízení è. 4/2006
10.Žádosti, rùzné a diskuse
Informace o èinnosti:

Dne 24.10. se starosta zúèastnil semináøe vìnovaného 
tématu reorganizace práce Policie a její spolupráce s 
veøejností.

Zastupitelstvo se dne 15.11.2006 sešlo k pracovní poradì 
kde byl hlavním bodem programu Návrh rozpoètu pro rok 
2007 a investièní akce pro rok 2007.

Dne 8.11. se konal kontrolní den stavby „II. etapy 
rekonstrukce vodovodních øadù.

Starosta se dne 10.11. zúèastnil zasedání valné hromady 
Spoleèenství obcí Podkrkonoší, které se konalo v Kohoutovì.
O èem se dále jednalo

Inventury 2006 starosta vyhlásil inventarizaci majetku 
Obce Vítìzná a zøídil ústøední inventarizaèní komisi k 
provedení inventur ve složení: Pøedseda: Jaroslav Jurèík, 
Místopøedseda: Dagmar Marelová, Èlen: Jaroslava Šulcová.

Doplnìní komisí a výborù o nové èleny  do Finanèního 
výboru byl jmenován pan Jaromír Vacek a paní Vìra 
Barešová.
Návrh rozpoètu 2007
starosta pøednesl návrh rozpoètu obce pro rok 2007, který je 
vyvìšen na úøední desce a internetových stránkách obce. 
Dále byla schválena realizace tìchto investièních zámìrù:
-rekonstrukce odboèného vodovodního øadu v Komárovì 
350tis. Kè, 
–vyhotovení projektové dokumentace k územnímu øízení na 
akci „odkanalizování obce Vítìzná 250 tis. Kè
–bezdrátový rozhlas Vítìzná I. etapa 350 tis. Kè.

Kronikáøem obce byl povìøen pan Ladislav Hladký z 
Hájemství.

Zimní údržba - bylo schváleno „Naøízení obce è. 4/2006 o 
provádìní zimní údržby na místních a úèelových komunikací v 
obci Vítìzná.

Pøíspìvky - zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí pøí-
spìvku Diakonii ÈCE Dvùr Králové n.L. ve výši 5tis. Kè, dále 
Hospicu v Èerveném Kostelci ve výši 5tis. Kè a v neposlední 
øadì pøíspìvek na provoz a zajištìní osobních asistentù 
žákùm základních a speciálních škol ve výši 2 tis. Kè.
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Návrh rozpoètu 2007

 Ze zasedání zastupitelstva Ze zasedání zastupitelstva

Za obèanské sdružení PEGALE Petra JiøièkováZa obèanské sdružení PEGALE Petra Jiøièková

Tak tu máme zase vánoce a konec dalšího roku. A já mám 
zase pocit, že tento rok utekl rychleji než ty ostatní, ale i pøes to 
myslím, že jsme si ho s dìtmi dost užili. A� už to bylo pøi 
Sportovkách v tìlocviènì i venku, na Èarodìjnicích v 
Huntíøovì na høišti, pøi stanování v kempu Dachova u Hoøic 
nebo pøi Drakiádì na høišti v Kocléøovì. Také jsme se dost 
vyøádili na oblíbených taneèních akcích na rùzná témata, jako 
napøíklad Modrá diskotéka, kde jsme se všichni snažili mít co 
nejvíc modrých vìcí. Tanèili jsme i radostí k Ukonèení školního 
roku a po prázdninách jsme ho tancem zase vítali. Naší 
poslední probìhlou akcí byla Pirátsko-Námoønická diskotéka, 
kterou považujeme za velmi vydaøenou a to nejen z dùvodu 
vysoké úèasti, ale i proto, že dìti mìli krásné masky pirátù i 
námoøníkù a byli velmi aktivní pøi tanci i hrách. Celý tento rok 
ukonèíme již tradièní Vánoèní besídkou, která se bude konat 
16. 12. od 14 00 hodin v Huntíøovì v Pivním baru. Máme pro 
vás, ale hlavnì pro vaše dìti pøipravený bohatý zábavný 
program, a proto doufáme, že na chvíli zapomenete na 
pøedvánoèní pøípravy a shon a pøijdete i s dìtmi s námi strávit 
jedno pøíjemné prosincové odpoledne.

Na závìr tohoto roku mi dovolte, abych podìkovala všem, 
kteøí nás podpoøili. A� už finanènì jako napøíklad obec Vítìzná, 
Královehradecký kraj a drobní sponzoøi a nebo pomocí a 
pøiložením ruky k dílu. Za mnohé bych chtìla jmenovat paní 
Blanku Seidlovou, která v naší organizaci odvedla obrovský 
kus práce, který je k nezaplacení, ale bohužel od nového roku 
bude velmi zaneprázdnìna a spolupráci s naší organizací 
konèí. Mùj obdiv mají také lidi, kteøí nám postáli u soutìží, øíkali 
dìtem, co mají dìlat a rozdávali jim Vítìzòáky nebo sladkosti. 
Protože stát by� jen hodinu na jednom místì, bez pohybu i za 
chladného poèasí nebo parného slunka si zaslouží obdiv, ne 
každý by to podstoupil. A tito naši, jak já jim øíkám „Hrdinové“ 
jdou a ještì s úsmìvem. Za zmínku jistì také stojí pomoc pøi 
sbírání døeva a stavìní hranice na Èarodìjnice. Je však 
smutnou pravdou, že rok od roku je nás na této akci èím dál 
ménì. Ráda bych také pøipomnìla pomoc v podobì bezplatnì 
poskytnutých prostor na naše diskotéky a nebo jako útoèištì 
pøed špatným poèasím. Všem výše jmenovaným, ale i tìm, na 
které jsem zapomnìla, tímto se jim omlouvám, ještì jednou 
DÌKUJI. 

Stejnì tak jako letos, tak i pøíští rok jsme si pro vás a vaše 
dìti pøipravili spoustu sportovních, zábavných nebo taneèních 
akcí a zde je jejich seznam. 
6. 1.          SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
3. 2.          MAŠKARNÍ  KARNEVAL
3. 3.          ÈLOVÌÈE   NEZLOB SE  
7. 4.          SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
30. 4.        ÈARODÌJNICE 
19. 5.        SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
23. 6.        DISKOTÉKA  na ukonèení školního roku
7. 7.          DEN OBCE
14. 7.        HUN�ÁK  CUP
 26.-30.7.  VÝLET do Jihlavy
18. 8.        MOTOSRAZ na Kateøinì
1. 9.          SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
6. 10.        DRAKIÁDA
3. 11.        DISKOTÉKE-HELOWEEN
15. 12.      VÁNOÈNÍ BESÍDKA  

Všem vám pøeji krásné, pohodové, nièím nerušené 
vánoèní svátky, š�astný nový rok a doufám, že se brzy uvidíme 
na nìkteré z našich akcí.
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napøíklad Modrá diskotéka, kde jsme se všichni snažili mít co 
nejvíc modrých vìcí. Tanèili jsme i radostí k Ukonèení školního 
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kterou považujeme za velmi vydaøenou a to nejen z dùvodu 
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jedno pøíjemné prosincové odpoledne.
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Blanku Seidlovou, která v naší organizaci odvedla obrovský 
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Protože stát by� jen hodinu na jednom místì, bez pohybu i za 
chladného poèasí nebo parného slunka si zaslouží obdiv, ne 
každý by to podstoupil. A tito naši, jak já jim øíkám „Hrdinové“ 
jdou a ještì s úsmìvem. Za zmínku jistì také stojí pomoc pøi 
sbírání døeva a stavìní hranice na Èarodìjnice. Je však 
smutnou pravdou, že rok od roku je nás na této akci èím dál 
ménì. Ráda bych také pøipomnìla pomoc v podobì bezplatnì 
poskytnutých prostor na naše diskotéky a nebo jako útoèištì 
pøed špatným poèasím. Všem výše jmenovaným, ale i tìm, na 
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Sbor pro obèanské záležitosti i roce 2006 pokraèoval ve všech aktivitách, 
jak je již dlouho zvykem.
V roce 2006 jsme s gratulací, kytièkou a malým dárkem navštívili celkem    
18 obèanù seniorù a poblahopøáli jim k jejich kulatým životním jubileím 
hodnì zdraví a životní pohody.

Další pøibližnì stovce našich starších obèanù jsme zaslali gratulace k jejich 
narozeninám.
V sobotu 17.èervna jsme v zasedací místnosti obecního úøadu pøi 
slavnostním vítání obèánkù pøivítali tyto dìti:
Evelínu Šurkovou z Huntíøova,  nar. 4.3.2006
Ladu Drabíkovou z Kocléøova,  nar. 25.3.2006
V sobotu 14. øíjna jsme pøivítali tyto dìti:
Matyáše Pfaffa z Huntíøova,  nar. 9.6.2006
Vìru Sychrovou z Kocléøova,  nar. 20.6.2006
Natálii Nožíøovou z Komárova,  nar. 23.6.2006
Báru Voborníkovou z Huntíøova,  nar. 4.8.2006
Jana Mádleho z Hájemství,  nar. 19.8.2006
O narození všech nových obèánkù poøizujeme zápis do obecní kroniky         
a s fotografiemi poøízenými pøi vítání obèánkù kroniky uchováváme             
k nahlédnutí na obecním úøadì.

Rodièe dostávají i nadále jako pozornost CD s fotografiemi poøízenými pøi 
vítání jejich dì�átka.

Všem miminkùm pøejeme hodnì úsmìvù a rodièùm hodnì radosti se 
svými dì�átky.
Ke dni dìtí Spoz pozval všechny malé i vìtší dìti na odpoledne plné her         
a zábavy, které se již tradiènì konalo na Areálu zdraví v Kocléøovì a pøilehlém 
lesíku. Na høišti i v lesíku byl pøipraven øetìz sportovních i vìdomostních 
soutìží, pro vytrvalce bylo pøipraveno malé obèerstvení.
V sobotu 2.prosince se uskuteènila již tradièní Mikulášská besídka v 
Pohostinství Záboøí, kde nás jako každý rok navštívil Mikuláš s èertem.
Mezi ménì radostné události patøí úmrtí obèanù naší obce. Pozùstalým 
rodinám Spoz zasílá kondolence jako vyjádøení soucítìní se ztrátou blízké 
osoby.
Jako každý rok i v tom letošním nám pøi pøípravách všech akcí pomáhali        
i neèlenové Spozu a jim patøí podìkování za celoroèní aktivní spolupráci.

Pro nadcházejí advent a vánoèní svátky pøejeme všem, aby toto období 
prožili v pohodì a klidu, aby Ježíšek udìlal jen samou radost a rok 2007 
aby splnil Vaše oèekávání.
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Zprávy ze SPOZUZprávy ze SPOZU
Pokud máte pøístup na internet, 
neváhejte a navštivte internetové 
stránky obce Vítìzná.
Rùzným organizacím a spolkùm v naší 
obci nabízíme jejich prezentaci na 
obecních stránkách. Ostatní obèané 
mohou pøispìt alespoò svým názorem 
na podobu stránek, popøípadì 
návrhem zmìn.
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Za Spoz Marcela Koutníková a Martina HlušièkováZa Spoz Marcela Koutníková a Martina Hlušièková

Urèitì jste se už nìkdy zamysleli nad 
tím, jestli vám správnì ukazuje 
rychlomìr. Taková otázka je na místì 
zejména se zpøísnìním postihù za 
pøekroèení povolené rychlosti.
Právní øád ÈR v pøípadì pøesnosti 
rychlomìrù odkazuje na mezinárodní 
pøedpisy. Z norem jednoznaènì 
vyplývá, že rychlost udávaná 
rychlomìrem nesmí být nikdy nižší než 
skuteèná rychlost. Takže funguje-li vám 
správnì rychlomìr a nemáte-li na autì 
provedeny nepovolené úpravy (napø. 
pneumatiky vìtšího rozmìru), nelze pøi 
dodržování rychlosti podle rychlomìru 
pøekroèit zákonem stanovenou 
maximální rychlost.
Podobné pøedpisy platí i pro radary. 
Každý radar, který policie používá k 
mìøení rychlosti vozidel, musí 
odpovídat zákonu è. 505/1990 Sb. 
Radary musí mít platné typové 
schválení a každý jednotlivý kus musí 
být pravidelnì kalibrován.
Radary jsou pro ÈR schvalovány s 
jednotnou odchylkou +- 3 km/h, 
pokud je zjištìná rychlost do 100 
km/h, respektive +-3 % pøi rychlostech 
nad 100 km/h. Tato odchylka není 
promítnuta do rychlosti zobrazené na 
radaru, zohlednit ji musí sám policista. 
Pøekroèení rychlosti 50 km/h lze tedy 
považovat za spolehlivì prokázané až 
tehdy, zobrazí-li se na radaru rychlost 
54 km/h a vyšší.
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Na pøání pana Klusta Antonína z 
Kocléøova è.p.222, otiskujeme 
podìkování èinovníkùm SPOZu pøi 
Obecním úøadu ve Vítìzné za 
pozornost vìnovanou jeho naroze-
ninám projevenou blahopøáním, 
kvìtinami a dárkem.
Spoz dìkuje
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Ve dnech 30.11. a 1.12. se starosta spoleènì s místostarostou zúèastnili 
odborného soustøedìní jehož souèástí byla prezentace a obhajoba projektu 
(bezdrátový rozhlas), podporujícího životní prostøedí, se kterým se naše obec 
pøihlásila do soutìže o dotaci ve výši 150 tis.Kè.

Finanèní èástku vìnovala do soutìže spoleènost Myland.a Regionservis. Ze 
ètrnácti projektù byl náš jeden z osmi, který postoupil a nakonec i vyhrál.

Naše obec tak získala dotaci ve výši 150 tis.Kè na podporu realizace 
schváleného zámìru vybudovat v obci bezdrátový rozhlas. Slavnostní pøedání šeku 
probìhne slavnostnì v Praze za úèasti médií.
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V souèasné dobì probíhá II.et.rekonstrukce vodovodu, která by dle smlouvy o 
dílo mìla být dokonèena do 15.7.2007. všechny práce probíhají v souladu s harmo-
nogramem. V rámci této etapy bude vymìnìn pùvodní azbestocementový pøivadìè 
pro vodojem „Haòáèková“ a rozšíøena kapacita vodojemu o sto procent. Zároveò 
dojde i k rozšíøení vodovodu a to na úseku v Kocléøovì (pod Jiøièkou) a do Ptaèích 
domkù. Na celkovou investici 5,9 mil.Kè máme v tuto chvíli zajištìno z dotací 60%. 
Naším zámìrem je posílení tohoto ukazatele alespoò o deset procent.
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Vánoèní koncert
Již tradiènì v tomto adventním èase, letos již po tøetí si vás dovolujeme pozvat na 
Vánoèní koncert, který se bude konat v pondìlí dne 18.12.2006 od 18. hodin v 
kostele Svatého Václava v Kocléøovì. Úèinkovat bude pìvecký sbor ZÁBOJ, který 
nám zazpívá známé vánoèní koledy. Vstup je zdarma a bude podáván i teplý èaj. 
Všichni jsou srdeènì zváni.
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Obec Vítìzná se nachází v podhùøí Krkonoš, ve výšce 
okolo 500 metrù nad moøem, obklopena pøevážnì 
jehliènatosmíšenými lesy.

Naše obec je vlastníkem 126 hektarù lesa, což je asi 
jedna tøetina všech lesù v katastru obce. Ostatní lesy jsou 
soukromé nebo mìsta Dvora Králové a spadají k nám i 
lesy Èeské republiky. Pestrost složení lesù, kde rostou 
smrkové, borovicové, bukové a dubové stromy, je 
domovem velkého množství zvìøe, která zde zùstává po 
celý rok. V našem lese se mùžeme setkat s muflonem, 
divokým prasetem, srnèí zvìøí, liškou, a na jaøe a v létì nás 
navštìvuje král našich lesù jelen evropský.

Na podzim po deš�ových srážkách les provoní 
podhoubím a zaèíná pro nìkteré z nás takové menší 
houbaøské žnì, a rozliènost hub, které u nás rostou, 
pøilákají nejednoho znalce hub.

Každý rok máme výsledky naší práce v lese zúroèenou 
ziskem za vytìženou døevní hmotu, ale to jenom za cenu 
zasázení nových stromeèkù v nìkolika násobnì vìtším 
množství než bylo pokáceno.

Ale dost už o práci, les nám nedává jenom finanèní 
výnos a sbìr hub, borùvek a malin, ale také potìšení z 
procházek na èerstvém vzduchu v krásném zeleném 
prostøedí a tak trošku relaxaci, protože jak je známo, 
zelená barva uklidòuje.

Další souèástí naší pøírody spojené s lesem jsou keøe, 
další zvíøata, dokonce domy a nakonec i my, jenž tuto 
pøírodu nejvíce ovlivòujeme,a to tím že na jednu stranu o 
pøírodì øíkáme, jak je krásná, jak je dùležitá pro náš život, 
na druhé stranì ji likvidujeme vyhazováním odpadkù do 
lesa, do pøíkopù a na louky. Tyto odpadky patøí do 
popelnic a kontejnerù, nebezpeèný odpad se odkládá na 
sbìrný dvùr obce, který je umístìn u dílny obce (bývalá 
hasièská zbrojnice). Každý kdo bude dodržovat zásady 
slušného a správného chování v lese, bude se k pøírodì 
chovat ohleduplnì, sama pøíroda se mu odvdìèí nejen 
svoji krásou, ale i bohatostí zážitkù, které mu sama 
nabídne.

Poslední vìtou chci nabádat lidièky naší krásné obce: 
„Važme si všeho krásného, co nám pøíroda 
nabízí“.
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Toto téma se kterým, a� chceme nebo ne, se setkáváme 
dnes a dennì. Nádobu na odpad máme v naší obci snad už 
všichni. Jak probíhají svozy, ví už také vìtšina z nás. Ale 
co do této kategorie odpadu patøí, a že to kolik tun 
odpadu od nás spoleènost odvozí a uloží na skládce, má 
pøímý vliv na výši poplatku, ví jen málokdo z nás. 
Pøíkladem toho, jak nìkteøí z nás lehkovážnì zvyšují 
náklady na likvidaci odpadù je velkoobjemový kontejner u 
høbitova. Tento kontejner byl k høbitovní zdi umístìn z 
dùvodu odstranìní smetištì pøímo splývajícího se zdí 
høbitova a k umožnìní odložení odpadu vzniklého 
odstraòováním již dosloužilé høbitovní výzdoby. No a jak 
to dopadlo vidíme všichni.

Stále se opakující situace, že po vyprázdnìní vyveze-
ním nákladu na skládku, (které stojí okolo 3500 Kè, za 
jeden  kontejner) se prázdný kontejner okamžitì naplní 
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 vším možným (televize, nábytek, plastové lahve ...), nás 
nutí hledat nové øešení, které mùže v dùsledku znamenat 
odstranìní tohoto kontejneru z jeho místa a vrátit se zpìt 
ke skládkování vedle zdi a nebo nutit obèany odpad nosit v 
taškách zpìt domù.

Kdo si myslí, že vyzrál nad situací tím, že do tøídìného 
odpadu mezi plastové láhve nasype svùj domovní odpad, 
je na omylu! Firma musí tento odpad znovu pøetøídit a 
náklady vyúètovat obci, ve které k tomuto došlo. Pak jsou 
ještì jedni. Ti zase zøejmì z dùvodu šetøení vlastní nádoby 
na odpad sypou odpad do igelitových tašek a pytlù a 
odkládají vedle silnic. Tyto leckdy rozházené odpady se 
musí ruènì vysbírat, naložit a opìt odvézt na skládku. Tak 
ovšem vznikají vìtší náklady než když dá obèan tento 
odpad rovnou do své nádoby na odpad. Za mìsíc bude 
konec roku a my budeme muset udìlat souèet nákladù a 
porovnat ho s vybranou èástkou. Pak se uvidí, jak jsme se 
svým odpadem hospodaøili. Výsledkem bude výše 
poplatku pro nás pro každého. Jestli jsme dostateènì 
tøídili bude poplatek klesat a jestli tomu je naopak bude 
poplatek stoupat. Tøídit se opravdu vyplatí.
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Nìco o lesích a pøírodì v naší obciNìco o lesích a pøírodì v naší obci

Pøíspìvek zaslal Krebs Miroslav, místostarosta obcePøíspìvek zaslal Krebs Miroslav, místostarosta obce

OdpadyOdpady

StarostaStarosta

Na celém svìtì probíhají v poslední dobì výzkumy 
mediálního vlivu, vznikají desítky teorií, probíhají 
stovky experimentù, které sledují úèinky vlivu 
mediálního násilí, zvláštì vlivu na dìti.

Výsledky by mìly být alarmující, protože potvrzují 
spojitost mezi nadmìrným sledováním televize v 
adolescenci a èasné dospìlosti s následným nárùstem 
pravdìpodobnosti spáchání  násilného èinu proti 
ostatním osobám.

Údaje pro ÈR øíkají, že dnešní tøináctileté dítì vidìlo 
v televizi asi 52 000 vražd, znásilnìní, ozbrojených 
loupeží a pøepadení, pøièemž prùmìrné dítì stráví 
nejménì 25 hodin týdnì pøed obrazovkou. Aèkoliv je 
15 týdnì u televize z hlediska duševního zdraví 
maximu, vìtšina dìtí se dívá na televizi v prùmìru 3,5 
až 4 hodiny dennì, celá ètvrtina z nich má vlastní 
televizor.

Když se objevil knihtisk, stalo se tištìné slovo 
nejdùležitìjším nástrojem lidské komunikace. Tištìné 
slovo vyžadovalo urèitou míru vzdìlání, vyžadovalo 
schopnost soustøedìní a reflexe a také pøedstavivost. V 
pøípadì televize už vzdìlanost pøestává být 
pøedpokladem pro porozumìní tomu, co se sdìluje. 
Divák je zahlcen nejen slovy, o nichž nemá èas 
pøemýšlet, ale hlavnì rejem obrazù, jejichž úèinek je 
umocnìn barvou a zvuky.

Mìli bychom si tedy uvìdomit, že televize dìti 
nevychovává, ani je vychovávat nemá. To je úkolem a 
morální povinností rodièù. Pakliže z jakýchkoli dùvodù 
„odložíme“ dìti k televizi, aniž bychom je pøedem 
vyzbrojili pøimìøenou výchovou, ctící morální normy a 
podnìcující k pozitivnímu, etickému jednání, pak 
mùžeme v blízké budoucnosti oèekávat vážné 
problémy.

Pøíspìvek od B.K
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Advent znamená „pøíchod“. Dejte si tedy dobrý pozor 
na dohoøívající svíèky na vašem adventním vìnci, aby vám 
naopak neodešlo zaøízení bytu v plamenech.

Advent znamená „pøíchod“. Dejte si tedy dobrý pozor 
na dohoøívající svíèky na vašem adventním vìnci, aby vám 
naopak  zaøízení bytu v plamenech.neodešlo

Nedìle 3.12. byla první adventní nedìlíNedìle 3.12. byla první adventní nedìlí

Pøíspìvek od B.K.Pøíspìvek od B.K.

Hodža Nasreddin jednou právì sedìl èajovnì, když 
kterýsi ze sousedù oznámil, že má v úmyslu se oženit. 
Obrátil se na Nasreddina:„Ty ses nikdy nechtìl oženit?“
„Ale jistì, chtìl. Když jsem byl mladý, moc jsem po tom 
toužil. Chtìl jsem si najít dokonalou manželku, a tak jsem 
se vydal na cesty. Šel jsem až do Damašku. Tam jsem 
poznal krásnou, laskavou a velmi oduševnìlou ženu, která 
ale neznala svìt. Pokraèoval jsem tedy dál, až do Isfahánu. 
Tam jsem našel ženu, která byla oduševnìlá i svìtaznalá a 
byla také velmi krásná, ale nìjak jsme si nerozumìli. 
Nakonec jsem došel až do Káhiry. Tam jsem ji koneènì 
našel. Mìla krásnou duši a nádherné tìlo a rozumìla snad 
všem vìcem svìta, rozumìla i mnì. Cítil jsem, že to je ta 
pravá, že by byla pro mì dokonalou manželkou.“
Pøítel ho pøerušil:„Tak proè jsi se s ní neoženil?“
„To máš tak,“ pokrèil Nasreddin rameny, „ona také 
hledala ideálního manžela.“
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Jak Nasreddin hledal dokonalou manželkuJak Nasreddin hledal dokonalou manželku

Jedna žena jela autem z práce. Øídila velmi opatrnì, 
protože to bylo nové auto, na které manžel dlouho šetøil. 
Koupili ho teprve minulý den. Na pøeplnìné køižovatce na 
okamžik zaváhala a narazila do jiného auta. Slzy jí vyhrkly 
a zmocnil se jí hrozný strach. Jak tohle vysvìtlí 
manželovi?
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A to bychom mìli mít na pamìti všichni a neustále. 
Dùležití jsou lidé, ne vìci. Uvìdomujeme si vùbec, kolik 
toho jsme schopni udìlat kvùli vìcem? Kolik èasu 
vìnujeme autùm, domùm, zamìstnání, penìzùm, vyba-
vení bytu... Kdybychom stejný èas a stejnou pozornost 
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Malé zamyšleníMalé zamyšlení

Klub dùchodcù se schází pravidelnì každých 14 dnù, vždy 
v sudém týdnu. V letošním roce k nám pøišly dvì nové 
dùchodkynì, ale pevnì vìøíme, že v pøíštím roce nás bude 
ještì více. Pøi našich setkáních u kávy hovoøíme o vaøení, 
rodinì a také o dìní ve svìtì i u nás doma. Když má 
nìkterý z dùchodcù narozeniny, vždy to oslavíme malým 
dáreèkem, s pøáním hodnì zdraví.
Byl uskuteènìn zájezd na zámek Opoèno a Náchod. Pøi 
plném obsazení autobusu a dobrém obìdì se zájezd líbil a 
tìšíme se na další. Také jsme mìli posezení v naší výletní 
hospùdce pøi dobrém obìdì, na který si vybíráme. 
Navštívil nás také pan starosta a krásnì nám povídal o 
vìtrné elektrárnì, jak by asi mìla vypadat a k èemu 
sloužit. Také nás informoval o podstatném dìní v naší 
obci.
Ještì jednou zveme všechny dùchodce  pøijïte mezi nás.
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Zpráva o èinnosti klubu dùchodcùZpráva o èinnosti klubu dùchodcù

 Šedivá Anna, Bièíková Hana Šedivá Anna, Bièíková Hana

Dne 1.èervence 2006 se uskuteènila v naší obci 
spoleèensko-kulturní akce pod názvem „Den obce 
2006“.

Jedná se o novì založenou tradici, která vznikla za 
úèelem pøedstavit a ukázat souèasnou tváø naší obce a 
život v ní, a to zejména ve srovnání s životem pøed mnoha 
lety.

Tato novodobá tradice je poøádána i díky pozitivnímu 
ohlasu návštìvníkù z loòského roku, kdy byl poøádán tzv. 
„nultý roèník“, který navštívilo pøes 350 návštìvníkù.
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Dalším dùvodem je snaha o obohacení kulturního 
života v obci a probuzení urèitého patriotizmu v 
obèanech, kteøí mají právo být hrdi na to, že bydlí a žijí 
právì v této obci, o kterou je zapotøebí se neustále 
svìdomitì a hlavnì spoleènì starat.

Letošní oslavy byly vìnovány 60.výroèí založení Sboru 
dobrovolných hasièù v Huntíøovì a významným 
osobnostem, které proslavily jméno obce. Za významné 
osobnosti pro letošní roèník byli vybráni: pan Alfréd 
Hampel operní pìvec, sólista Národního divadla, 
Vladimír Jarolím a Jaroslav Hlavatý motocykloví 
závodníci, reprezentanti Èeskoslovenské republiky. 
Významným osbnostem byla vìnována expozice v 
budovì obecního úøadu.

U pøíležitosti výroèí založení SDH Huntíøov byla 
pøipravena expozice požárních vozidel od historických až 
po souèasné doprovázená praktickými ukázkami zásahu 
dobrovolných i profesionálních hasièù. V místní Základní 
škole byly vystaveny kroniky a fotografie žákù a uèitelù, 
kteøí zde pùsobili.

Doprovodný kulturní program byl zajištìn ukázkou 
lidových øemesel, ukázkou umìní skupiny historického 
šermu „Durabo“, kteøí pøedvádìli jednu z místních 
legend. Dále dìtským divadélkem „Matýsek“, které se 
pøedstavilo loutkohrou „Krakonoš Pán hor“ a také 
opékáním èuníka v „obecním pohostinství“.
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Hajniètí hasièi v akciHajniètí hasièi v akci

Doufáme, že tímto vším bylo dosaženo pøíjemné 
atmosféry, která utkvìla lidem v srdci a pøi které si 
vzpomnìli na dobu dávno minulou a na lidi, na které se 
málem již zapomnìlo.

Pøi této pøíležitosti se obracíme na  obèany s žádostí o 
námìty a návrhy programu, který by chtìli zhlédnout pøi 
konání dalších roèníkù „DNÙ OBCE“. Své pøíspìvky a 
návrhy zasílejte na adresu obecního úøadu a nebo je sdìlte 
nìkterému ze zastupitelù obce.
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„DNÙ OBCE“
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Zprávy ze školyZprávy ze školy

4.záøí 2006 byl slavnostnì zahájen nový školní rok 2006-
2007 v budovì základní školy v Kocléøovì pøivítáním školákù a 
pøedevším nejmenších žáèkù,našich prvòáèkù v doprovodu 
svých nejbližších. Do 1.tøídy nastoupili Kryštof Dìdek, Štìpán 
Drabík, Honzík Krejèík a Kája Novák.Zahájení se zúèastnil 
osobnì pan starosta Mühl, který popøál dìtem úspìšný start v 
jejich nové životní etapì a rodièùm radost z pìkných výsledkù 
práce jejich ratolestí.

 Již první týden ve škole se všechny roèníky oblékly do 
sportovního a vyrazily do Dvora Králové podpoøit humanitární 
akci ,,Bìh Terryho Foxe“ poøádaný DDM Jednièkou. 
Zakoupením drobného upomínkového dárku pøispìli i naši žáci 
fondu nadace pro boj s rakovinou.

Na konci mìsíce záøí jsme využili krásného poèasí a navštívili 
jsme ZOO ve Dvoøe Králové n.L. Každý rok se rádi podíváme 
za zvíøátky a pozorujeme neustálé zmìny v úpravách prostor v 
zahradì. Využíváme zároveò partnerské smlouvy mezi ZŠ a 
ZOO. Ta má pro nás výhody ve velice nízké cenì vstupného, 
pozvánkách na mimoøádné akce a v neposlední øadì i 
odborných výkladech v rozmanitých oblastech živoèišné øíše. V 
souèasné dobì vyrábíme s dìtmi ozdoby, které osobnì 
pojedeme zavìsit na nìkterý z vánoèních stromù, jež budou 
zdobit celou zoologickou zahradu.

Mìsíc øíjen odstartoval výuku anglického jazyka v 1. a 2. 
roèníku. Nenásilnou a pøevážnì hravou formou se dìti 
seznamují s cizím jazykem. Po drobných krùècích tak dìti 
dospìjí k povinné výuce jazyka, který je od nového školního 
roku souèástí osnov již ve 3.roèníku. Žáci 5.roèníku, kteøí 
úspìšnì zvládají angliètinu druhým rokem, mají pøed sebou do 
vánoc nelehký úkol.Pokusí se napsat (pochopitelnì v 
anglickém jazyce) dopis s pøáním a prosbou o dárky Santa 
Clausovi do Finska. Budou potom netrpìlivì èekat zdali jejich 
písemná forma bude srozumitelná a severský vládce vánoc jim 
odpoví.

Dìti z ostatních roèníkù píší našemu Ježíškovi, který urèitì 
posvìtí jejich tajná pøání a pošle s úøedním razítkem zpìt až z 
Božího Daru.

Velký zájem byl letos o kroužek keramiky, který s úspìchem 
vede paní Dana Gregová z Kohoutova. Poèet dìtí již pøesahuje 
stanovenou kapacitu. Tímto se omlouváme tìm, na které se 
nedostalo. Pokud se situace bude opakovat v pøíštím období a 
vèas ji budeme znát, urèitì ji vyøešíme ke spokojenosti všech.

V souèasné dobì ve škole pøipravujeme pásmo básnièek, 
koled a pohádek na vánoèní besídku. S dramatickou tvorbou 
budeme pokraèovat i v novém kalendáøním roce.V zimním 
období totiž dìti navštìvují kroužky pravidelnì. S pøíchodem 
jara zájmovou èinnost nahrazují jízdou na kole a jinými 
aktivitami.

Jako každý rok, tak i letos na poèátku prosince zavítá do 
školy Mikuláš a Èert. Pøijdou zkontrolovat souèasnou situaci a 
zároveò i plnìní loòských slibù. Hodným žákùm opìt rozdají 
nìjaké sladké dáreèky a tìm trochu ménì hodným nìjaké to 
uhlí. Necháme se pøekvapit.

Koncem prosince tradiènì pozveme do školy dìti z mateøské 
školy, paní uèitelky a také rodièe, kteøí mají zájem dozvìdìt se 
nìco víc o naší škole. Na další vyuèovací hodiny se budou moci 
pøijít podívat v mìsíci lednu. Jistì vám z øad rodièù budeme mít 
co ukázat. Vìøím, že využijete této možnosti a dostavíte se a 
názor na malou vesnickou školu si utvoøíte sami a bez cizí 
pomoci.

Dovolím si zároveò pozvat budoucí prvòáèky s rodièi i 
prarodièi èi jinými pøíbuznými na zápis do 1.tøídy který se bude 
konat v úterý 30.ledna 2007 v budovì školy v Kocléøovì. Zápis 
probìhne od 9.oo do 15.oo ve zcela novém pojetí. Èásteènì 
prozradím, že pøedškoláèkùm budou nápomocni žáci 
5.roèníku.
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Dále jen v bodech:
- sbíráme starý papír
- nasbírané kaštany odneseme zvíøátkùm do lesa sami
- zahájili jsme sbìr obalù z hliníku
- jezdíme na plavecký výcvik
- úèastníme se výtvarných soutìží
- a nakonec…v mìsíci bøeznu vydáme vlastní noviny, kde se 

samotní žáci budou moci prezentovat a pøedstaví vám školu 
svýma oèima.

Blíží se konec roku a tak se sluší podìkovat všem 
zamìstnancùm ZŠ,MŠ a školní jídelny za dobøe vykonanou 
práci, našemu zøizovateli OÚ za prostøedky bez nichž by školní 
zaøízení nefungovala a vždy pomocnou ruku.

Dìkuji také rodièùm, kteøí s námi úzce spolupracují a v 
neposlední øadì žákùm, kteøí nám ve vìtší míøe pøinášejí radost a 
vìdomí,že práce s nimi je pøínosná pro nás všechny výše 
jmenované.

Dále jen v bodech:
- sbíráme starý papír
- nasbírané kaštany odneseme zvíøátkùm do lesa sami
- zahájili jsme sbìr obalù z hliníku
- jezdíme na plavecký výcvik
- úèastníme se výtvarných soutìží
- a nakonec…v mìsíci bøeznu vydáme vlastní noviny, kde se 

samotní žáci budou moci prezentovat a pøedstaví vám školu 
svýma oèima.

Blíží se konec roku a tak se sluší podìkovat všem 
zamìstnancùm ZŠ,MŠ a školní jídelny za dobøe vykonanou 
práci, našemu zøizovateli OÚ za prostøedky bez nichž by školní 
zaøízení nefungovala a vždy pomocnou ruku.

Dìkuji také rodièùm, kteøí s námi úzce spolupracují a v 
neposlední øadì žákùm, kteøí nám ve vìtší míøe pøinášejí radost a 
vìdomí,že práce s nimi je pøínosná pro nás všechny výše 
jmenované. Marie KropáèkováMarie Kropáèková

Základní škola ve Vítìzné 1.stupeòZákladní škola ve Vítìzné 1.stupeò

Zprávièky ze školkyZprávièky ze školky
Nový školní rok 2006/2007 zaèal „Dnem otevøených 

dveøí“ v pondìlí 4.9.2006.
Všichni jsme se sešli po prázdninách a také jsme mezi sebe 

pøivítali 15 nových dìtí: Anežku Bartoòovou, Jakuba Èapka, 
Tomáše Holuba, Natálku Jonešovou, Matìje Klepaèe, 
Tomáše a Míšu Kubíèkovi, Leontýnku Kuèerákovou, Ditu 
Mádlovou, Petra Milka, Olinku Poláškovou, Jirku Radu, 
Anežku Stárkovou, Lukáše Turka a Petra Zemka.

Celkový poèet dìtí v mateøské škole je pro tento školní rok 
maximální a to 28.

Nový školní rok jsme zahájili dnem plným zábavy, her, 
seznamovacími didaktickými hrami, zazpívali jsme si píseò 
„Koèka leze dírou“ s rytmickým i melodickým doprovodem a 
poslechli pohádku „Jak Køemílek a Vochomùrka utekli 
drakovi“. Všechny dìti jsme obdarovali nafukovacím 
balónkem a nové dìti ještì dáreèkem (kluci náklaïáèek, dìvèata 
pøívìsek koèièku).

Celý zaèátek školního roku jsme se pøevážnì zamìøovali na 
adaptaci nových dìtí do kolektivu, upevòovali jsme u dìtí 
správné zdvoøilostní návyky, správné chování ke kamarádovi i 
dospìlým a seznamovali se s prostøedím a okolím mateøské 
školy.

V podzimních mìsících jsme využívali krásného poèasí. 
Podnikali jsme delší orientaènì ekologicky zamìøené poznávací 
vycházky podzimní pøírodou, poznávali jsme stromy, keøe, 
sbírali houby, pøírodniny i lesní plody.

18.10.2006 jsme si zajeli do Dvora Králové n. L. do 
Hankova domu na trošku strašidelnou pohádku „Ježibaby a 
ženichové“.

21.11.2006 jsme opìt navštívili divadlo a shlédli moc hezký 
pohádkový pøíbìh „Nazdar hodiny aneb sny skøítka 
Smítka“.

22.11.2006 jsme si na cestì u kašny køídami nakreslili 
velkého draka.

A teï už se chystáme na pøíchod Barbory, èerta a Mikuláše. 
Budeme vyrábìt èertovské masky a papírového Mikuláše. Také 
nacvièujeme písnì, básnì a rytmické høíèky.

V prosinci chystáme návštìvu divadelního pøedstavení s 
Michalem Nesvadbou, kterého znáte z televizního poøadu pro 
dìti „Kouzelná školka“a pásma pøíbìhù „Látané pøíbìhy 
krejèíka Honzy“.

V adventním èase se budeme chystat na vánoèní svátky. 
Budeme vyrábìt dáreèky, pøáníèka a spoleènì se tìšit na 
vánoèní nadílku.

Dìkujeme všem sponzorùm za vánoèní dárky pro naše 
dìti stavební firmì Haase Pavel, øediteli závodu VLT panu 
Najmanovi, starostovi obce Vítìzná panu Mûhlovi, øeditelce 
ZŠ Vítìzná paní Kropáèkové a panu Jurèíkovi.

Všem malým i velkým pøejeme hezké bílé Vánoce, hodnì 
zdraví a pohody v roce 2007.

Nový školní rok 2006/2007 zaèal „Dnem otevøených 
dveøí“ v pondìlí 4.9.2006.

Všichni jsme se sešli po prázdninách a také jsme mezi sebe 
pøivítali 15 nových dìtí: 

.
Celkový poèet dìtí v mateøské škole je pro tento školní rok 

maximální a to 28.
Nový školní rok jsme zahájili dnem plným zábavy, her, 

seznamovacími didaktickými hrami, zazpívali jsme si píseò 
„Koèka leze dírou“ s rytmickým i melodickým doprovodem a 
poslechli pohádku „Jak Køemílek a Vochomùrka utekli 
drakovi“. Všechny dìti jsme obdarovali nafukovacím 
balónkem a nové dìti ještì dáreèkem (kluci náklaïáèek, dìvèata 
pøívìsek koèièku).

Celý zaèátek školního roku jsme se pøevážnì zamìøovali na 
adaptaci nových dìtí do kolektivu, upevòovali jsme u dìtí 
správné zdvoøilostní návyky, správné chování ke kamarádovi i 
dospìlým a seznamovali se s prostøedím a okolím mateøské 
školy.

V podzimních mìsících jsme využívali krásného poèasí. 
Podnikali jsme delší orientaènì ekologicky zamìøené poznávací 
vycházky podzimní pøírodou, poznávali jsme stromy, keøe, 
sbírali houby, pøírodniny i lesní plody.

18.10.2006 jsme si zajeli do Dvora Králové n. L. do 
Hankova domu na trošku strašidelnou pohádku „Ježibaby a 
ženichové“.

21.11.2006 jsme opìt navštívili divadlo a shlédli moc hezký 
pohádkový pøíbìh „Nazdar hodiny aneb sny skøítka 
Smítka“.

22.11.2006 jsme si na cestì u kašny køídami nakreslili 
velkého draka.

A teï už se chystáme na pøíchod Barbory, èerta a Mikuláše. 
Budeme vyrábìt èertovské masky a papírového Mikuláše. Také 
nacvièujeme písnì, básnì a rytmické høíèky.

V prosinci chystáme návštìvu divadelního pøedstavení s 
Michalem Nesvadbou, kterého znáte z televizního poøadu pro 
dìti „Kouzelná školka“a pásma pøíbìhù „Látané pøíbìhy 
krejèíka Honzy“.

V adventním èase se budeme chystat na vánoèní svátky. 
Budeme vyrábìt dáreèky, pøáníèka a spoleènì se tìšit na 
vánoèní nadílku.

Všem malým i velkým pøejeme hezké bílé Vánoce, hodnì 
zdraví a pohody v roce 2007.

Anežku Bartoòovou, Jakuba Èapka, 
Tomáše Holuba, Natálku Jonešovou, Matìje Klepaèe, 
Tomáše a Míšu Kubíèkovi, Leontýnku Kuèerákovou, Ditu 
Mádlovou, Petra Milka, Olinku Poláškovou, Jirku Radu, 
Anežku Stárkovou, Lukáše Turka a Petra Zemka

Dìkujeme všem sponzorùm za vánoèní dárky pro naše 
dìti stavební firmì Haase Pavel, øediteli závodu VLT panu 
Najmanovi, starostovi obce Vítìzná panu Mûhlovi, øeditelce 
ZŠ Vítìzná paní Kropáèkové a panu Jurèíkovi.

kolektiv MŠ Vítìznákolektiv MŠ Vítìzná
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Životní a existenèní minimum od 1. ledna 2007

Definice životního a existenèního minima:
-Životní minimum je minimální spoleèensky uznaná 
hranice penìžních pøíjmù k zajištìní výživy a ostatních 
základních osobních potøeb.

Existenèní minimum je minimální hranicí penìžních 
pøíjmù, která se považuje za nezbytnou k zajištìní 
výživy a ostatních základních osobních potøeb na úrovni 
umožòující pøežití. Existenèní minimum nelze použít u 
nezaopatøeného dítìte, u poživatele starobního 
dùchodu, u osoby plnì invalidní a u osoby starší 65 let.

Právní úprava a hlavní využití
Životní a existenèní minimum je stanoveno v 

zákonì è. 110/2006 Sb., o životním a existenèním 
minimu.

Hlavní využití životního a existenèního minima je v 
zákonì è. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 
Životní minimum plní rozhodující úlohu pøi posuzování 
hmotné nouze i jako sociálnì ochranná velièina. Vedle 
životního minima je z dùvodu vìtší motivace zaveden 
pro dospìlé osoby v hmotné nouzi institut existenèního 
minima.

Náklady na bydlení
Životní minimum ani existenèní minimum nezahrnují 

nezbytné náklady na bydlení.
Ochrana v oblasti bydlení je øešena v rámci 

systému státní sociální podpory poskytováním 
pøíspìvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné 
nouzi doplatkem na bydlení.

Èástky životního minima v Kè za mìsíc
za jednotlivce 3126 Kè
pro první dospìlou osobu v domácnosti 2880 Kè
pro druhou a další dospìlou osobu v domácnosti   

2600 Kè
pro nezaopatøené dítì ve vìku do 6 let 1600 Kè

                         6 až 15 let 1960 Kè
                            15 až 26 let (nezaopatøené) 2250 Kè

Životní minimum je souètem všech èástek životního 
minima jednotlivých èlenù domácnosti.

Èástka existenèního minima v Kè za mìsíc
existenèní minimu 2020 Kè

Pøíklady životního minima rùzných typù domácností v 
Kè za mìsíc
jednotlivec   3126 Kè
2 dospìlí   2880 + 2600 = 5480 Kè
1 dospìlý, 1 dítì ve vìku 5 let 2880 + 1600 = 4480 Kè
2 dospìlý, 1 dítì ve vìku 5 let 2880 + 2600 + 1600 = 
7080 Kè
2 dospìlý, 2 dìti ve vìku 8 a 16 let 2880 + 2600 + 1960 + 
2250 = 9690 Kè
2 dospìlý, 3 dìti ve vìku 5,8 a 16 let 2880 + 2600 + 1600 
+ 1960 + 2250 = 11290 Kè

Spoleènì posuzované osoby
rodièe a nezletilé nezaopatøené dìti,
manželé,
rodièe a dìti nezletilé zaopatøené nebo zletilé, pokud 

tyto dìti s rodièi užívají byt a nejsou posuzovány s jinými 
osobami,
jiné osoby spoleènì užívající byt, pokud písemnì 

Životní a existenèní minimum od 1. ledna 2007

Právní úprava a hlavní využití
stanoveno v 

zákonì è. 110/2006 Sb., o životním a existenèním 
minimu.

Hlavní využití v 
zákonì è. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Náklady na bydlení
nezahrnují 

nezbytné náklady na bydlení.
Ochrana v oblasti bydlení

pøíspìvku na bydlení
doplatkem na bydlení.

Èástky životního minima v Kè za mìsíc

Èástka existenèního minima v Kè za mìsíc

126 
5480 

4480 

7080 

9690 

11290 

Spoleènì posuzované osoby

Definice životního a existenèního minima:
-Životní minimum je minimální spoleèensky uznaná 
hranice penìžních pøíjmù k zajištìní výživy a ostatních 
základních osobních potøeb.

Existenèní minimum je minimální hranicí penìžních 
pøíjmù, která se považuje za nezbytnou k zajištìní 
výživy a ostatních základních osobních potøeb na úrovni 
umožòující pøežití. Existenèní minimum nelze použít u 
nezaopatøeného dítìte, u poživatele starobního 
dùchodu, u osoby plnì invalidní a u osoby starší 65 let.

Životní a existenèní minimum je 

 životního a existenèního minima je 
 . 

Životní minimum plní rozhodující úlohu pøi posuzování 
hmotné nouze i jako sociálnì ochranná velièina. Vedle 
životního minima je z dùvodu vìtší motivace zaveden 
pro dospìlé osoby v hmotné nouzi institut existenèního 
minima.

Životní minimum ani existenèní minimum 

 je øešena v rámci 
systému státní sociální podpory poskytováním 

 a v systému pomoci v hmotné 
nouzi 

za jednotlivce 3126 Kè
pro první dospìlou osobu v domácnosti 2880 Kè
pro druhou a další dospìlou osobu v domácnosti   

2600 Kè
pro nezaopatøené dítì ve vìku do 6 let 1600 Kè

                         6 až 15 let 1960 Kè
                            15 až 26 let (nezaopatøené) 2250 Kè

Životní minimum je souètem všech èástek životního 
minima jednotlivých èlenù domácnosti.

existenèní minimu 2020 Kè
Pøíklady životního minima rùzných typù domácností v 
Kè za mìsíc
jednotlivec   3 Kè
2 dospìlí   2880 + 2600 = Kè
1 dospìlý, 1 dítì ve vìku 5 let 2880 + 1600 = Kè
2 dospìlý, 1 dítì ve vìku 5 let 2880 + 2600 + 1600 = 

Kè
2 dospìlý, 2 dìti ve vìku 8 a 16 let 2880 + 2600 + 1960 + 
2250 = Kè
2 dospìlý, 3 dìti ve vìku 5,8 a 16 let 2880 + 2600 + 1600 
+ 1960 + 2250 = Kè

rodièe a nezletilé nezaopatøené dìti,
manželé,
rodièe a dìti nezletilé zaopatøené nebo zletilé, pokud 

tyto dìti s rodièi užívají byt a nejsou posuzovány s jinými 
osobami,
jiné osoby spoleènì užívající byt, pokud písemnì 

neprohlásí, že spolu trvale nežijí a spoleènì neuhrazují 
náklady na své potøeby.

Spoleènì posuzovanými osobami jsou i osoby, které 
se pøechodnì, z dùvodù soustavné pøípravy na budoucí 
povolání, zdravotních nebo pracovních (vèetnì 
dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.

Zapoèitatelné pøíjmy
S životním minimem se porovnávají všechny èisté 
penìžní pø í jmy jednot l ivce nebo spoleènì 
posuzovaných osob (z pracovní èinnosti, z podnikání, z 
kapitálového majetku, z pronájmu, dùchody, dávky 
nemocenského pojištìní, dávky státní sociální podpory 
a ostatní sociální dávky, podpory v nezamìstnanosti a 
pøi rekvalifikaci, výživné, atd.) s výjimkou:
pøíspìvku na bydlení a jednorázových sociálních 

dávek,
pøíjmu z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnìní 

bytu použitých k úhradì nákladù na uspokojení bytové 
potøeby,
náhrady škody a finanèních prostøedkù na odstranìní 

následkù živelné pohromy,
penìžní pomoci obìtem trestné èinnosti
sociální výpomoci poskytované zamìstnavatelem,
podpory z prostøedkù nadací a obèanských sdružení,
stipendií, 
odmìn za darování krve, daòového bonusu,
pøíspìvku na péèi,
té èásti sociálního pøíplatku a pøíspìvku na úhradu 

potøeb dítìte, který náleží ze zdravotních dùvodù,
dávek sociální péèe poskytovaných ze zdravotních 

dùvodù,
zvláštního pøíspìvku k dùchodu pro úèastníky 

národního boje za vznik a osvobození Èeskoslovenska.

Valorizace životního a existenèního minima
Životní a existenèní minimum je zvyšováno naøízením 
vlády.
· Pøi zvyšování èástek životního a existenèního 
minima se zachovává jejich reálná úroveò.
· Vláda je zmocnìna zvyšovat èástky životního a 
existenèního minima vždy od 1.ledna podle 
skuteèného vývoje spotøebitelských cen, pokud 
náklady na výživu a na ostatní základní osobní potøeby 
pøesáhnou ve stanoveném rozhodném období 5 %.
· Èástky životního a existenèního minima mùže vláda 

za mimoøádných okolností zvýšit také mimo termín 
pravidelné valorizace.

Využití životního a existenèního minima

dávky pomoci v hmotné nouzi (poskytované na 
základì zákona è. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi). Viz èást Právní úprava a hlavní využití.
· Dávky státní sociální podpory (poskytované na 
základì zákona è. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoøe, v platném znìní)  zejména pøídavek na dítì a 
sociální pøíplatek. Životní minimum se využívá pøi 
zjiš�ování nároku na tyto dávky, které zabezpeèují 
adresnou pomoc rodinám s dìtmi ve stanovených 
sociálních situacích a tvoøí základ pro výpoèet tìchto 
dávek.
· Další jako napø. v soudní praxi pro stanovení 
alimentaèních povinností, v pøípadì exekucí pro 
nezabavitelné  èástky apod.

neprohlásí, že spolu trvale nežijí a spoleènì neuhrazují 
náklady na své potøeby.

Spoleènì posuzovanými osobami jsou i osoby, které 
se pøechodnì, z dùvodù soustavné pøípravy na budoucí 
povolání, zdravotních nebo pracovních (vèetnì 
dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.

Zapoèitatelné pøíjmy
S životním minimem se porovnávají všechny èisté 
penìžní pø í jmy jednot l ivce nebo spoleènì 
posuzovaných osob (z pracovní èinnosti, z podnikání, z 
kapitálového majetku, z pronájmu, dùchody, dávky 
nemocenského pojištìní, dávky státní sociální podpory 
a ostatní sociální dávky, podpory v nezamìstnanosti a 
pøi rekvalifikaci, výživné, atd.) s výjimkou:
pøíspìvku na bydlení a jednorázových sociálních 

dávek,
pøíjmu z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnìní 

bytu použitých k úhradì nákladù na uspokojení bytové 
potøeby,
náhrady škody a finanèních prostøedkù na odstranìní 

následkù živelné pohromy,
penìžní pomoci obìtem trestné èinnosti
sociální výpomoci poskytované zamìstnavatelem,
podpory z prostøedkù nadací a obèanských sdružení,
stipendií, 
odmìn za darování krve, daòového bonusu,
pøíspìvku na péèi,
té èásti sociálního pøíplatku a pøíspìvku na úhradu 

potøeb dítìte, který náleží ze zdravotních dùvodù,
dávek sociální péèe poskytovaných ze zdravotních 

dùvodù,
zvláštního pøíspìvku k dùchodu pro úèastníky 

národního boje za vznik a osvobození Èeskoslovenska.

Valorizace životního a existenèního minima
Životní a existenèní minimum je zvyšováno naøízením 
vlády.
· Pøi zvyšování èástek životního a existenèního 
minima se zachovává jejich reálná úroveò.
· Vláda je zmocnìna zvyšovat èástky životního a 
existenèního minima vždy od 1.ledna podle 
skuteèného vývoje spotøebitelských cen, pokud 
náklady na výživu a na ostatní základní osobní potøeby 
pøesáhnou ve stanoveném rozhodném období 5 %.
· Èástky životního a existenèního minima mùže vláda 

za mimoøádných okolností zvýšit také mimo termín 
pravidelné valorizace.

Využití životního a existenèního minima

dávky pomoci v hmotné nouzi (poskytované na 
základì zákona è. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi). Viz èást Právní úprava a hlavní využití.
· Dávky státní sociální podpory (poskytované na 
základì zákona è. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoøe, v platném znìní)  zejména pøídavek na dítì a 
sociální pøíplatek. Životní minimum se využívá pøi 
zjiš�ování nároku na tyto dávky, které zabezpeèují 
adresnou pomoc rodinám s dìtmi ve stanovených 
sociálních situacích a tvoøí základ pro výpoèet tìchto 
dávek.
· Další jako napø. v soudní praxi pro stanovení 
alimentaèních povinností, v pøípadì exekucí pro 
nezabavitelné  èástky apod.
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Informace a žádosti
Informace a žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi 

se podávají na sociálních odborech povìøených 
obecních (mìstských) úøadù podle místa trvalého 
pobytu obèana.

Žádosti o dávky státní sociální podpory je tøeba 
podat pøíslušnému úøadu státní sociální podpory 
podle místa trvalého pobytu obèana (úøad práce, v 
hlavním mìstì Praze úøad mìstské èásti). Pracovníci 
tìchto úøadù Vám jistì rámci poskytnou také všechny 
potøebné informace.

Zmìny státní sociální podpory po 1. lednu 2007
 

V návaznosti na novou úpravu životního minima (dále 
jen ŽM), kterou pøináší zákon è. 111/2006 Sb., o 
životním a existenèním minimu, dochází od 1. ledna 
2007 ke zmìnám dávek poskytovaných podle zákona è. 
117/1995 Sb., o státní sociální podpoøe, ve znìní 
pozdìjších pøedpisù.

Pøídavek na dítì 
Nárok má nezaopatøené dítì do 26 let, které žije v 

rodinì s pøíjmem nižším než je ètyønásobek ŽM rodiny.
Pro výpoèet dávky se posuzuje pøíjem za pøedchozí 

kalendáøní rok.
Pøídavek je vyplácen ve tøech úrovních v závislosti na 

pøíjmu rodiny. Výše dávky je stanovena jako násobek 
èástky ŽM dítìte a pøíslušného koeficientu

Sociální pøíplatek
Nárok má rodiè, který se stará o alespoò jedno 

nezaopatøené dítì, pokud rozhodný pøíjem v rodinì 
nepøevyšuje 2,20 násobek ŽM rodiny
Pro výpoèet dávky se posuzuje pøíjem za pøedchozí 
kalendáøní ètvrtletí.

Sociální pøíspìvek se zvyšuje v pøípadech, kdy dítì je 
dlouhodobì tìžce zdravotnì postižené, dlouhodobì 
zdravotnì postižené nebo dlouhodobì nemocné, 
zohlednìny jsou také zdravotní postižení nebo 
osamìlost rodièe. Vyšší sociální pøíspìvek se poskytuje 
i rodinám, kde se narodilo více dìtí souèasnì, a to v 
dobì do tøí let jejich vìku. Novì se sociální pøíspìvek 
zvyšuje i rodinám, kde dítì studuje na støední škole v 
denní formì studia nebo na vysoké škole v prezenèní 
formì studie.

Rodièovský pøíspìvek
Nárok má rodiè, jestliže po celý kalendáøní mìsíc 

osobnì, celodennì a øádnì peèuje o alespoò jedno dítì 
mladší 4 let. Je-li dítì dlouhodobì zdravotnì postižené, 
nárok na rodièovský pøíspìvek
je prodloužen do 7 let vìku dítìte.
· Rodièovský pøíspìvek náleží, pokud dítì mladší 3 let 
navštìvuje jesle nebo obdobnou instituci pro pøedškolní 
dìti nejvýše 5 kalendáøních dnù v mìsíci. Dítì, které 
dovršilo 3 roky vìku, mùže pravidelnì navštìvovat 
mateøskou školu nebo jiné obdobné zaøízení v rozsahu 
nepøevyšujícím 4 hodiny dennì. 
· Pøíjem rodièe není testován, rodiè mùže být 
výdìleènì èinný, aniž ztratí právo na pobírání 
rodièovského pøíspìvku. Po dobu své výdìleèné 
èinnosti musí však rodiè zajistit péèi o dítì jinou zletilou 
osobou.
· Výše rodièovského pøíspìvku je stanovena ve výši 
èástky odpovídající 40 % prùmìrné mìsíèní mzdy v 
nepodnikatelské sféøe za kalendáøní rok, který o 2 roky 
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nárok na rodièovský pøíspìvek
je prodloužen do 7 let vìku dítìte.
· Rodièovský pøíspìvek náleží, pokud dítì mladší 3 let 
navštìvuje jesle nebo obdobnou instituci pro pøedškolní 
dìti nejvýše 5 kalendáøních dnù v mìsíci. Dítì, které 
dovršilo 3 roky vìku, mùže pravidelnì navštìvovat 
mateøskou školu nebo jiné obdobné zaøízení v rozsahu 
nepøevyšujícím 4 hodiny dennì. 
· Pøíjem rodièe není testován, rodiè mùže být 
výdìleènì èinný, aniž ztratí právo na pobírání 
rodièovského pøíspìvku. Po dobu své výdìleèné 
èinnosti musí však rodiè zajistit péèi o dítì jinou zletilou 
osobou.
· Výše rodièovského pøíspìvku je stanovena ve výši 
èástky odpovídající 40 % prùmìrné mìsíèní mzdy v 
nepodnikatelské sféøe za kalendáøní rok, který o 2 roky 

pøedchází kalendáønímu roku, v nìmž se rodièovský 
pøíspìvek poskytuje. Pro rok 2007 se tedy vychází z 
prùmìrné mzdy roku 2005 a rodièovský pøíspìvek tak 
od 1. ledna do 31. prosince 2007 èiní 7582 Kè mìsíènì.
· Pøíjemcùm rodièovského pøíspìvku se dávka zvýší 
automaticky: nemusí o nic žádat. Zvýšená èástka se 
poprvé vyplatí za leden 2007 v únoru.

Pøíspìvek na školní pomùcky
Nárok má dítì, které bylo pøihlášeno k zápisu k 

povinné školní docházce a má nárok na pøídavek na 
dítì.
· Pøíspìvek na školní pomùcky náleží dítìti jen jednou 
a vyplatí se v roce, kdy dítì nastupuje do 1. tøídy.
· Výše pøíspìvku na školní pomùcky èiní 1000 Kè.

Porodné
· Nárok na tuto jednorázovou dávku má žena, která 
porodila dítì. Jestliže žena, která porodila dítì, zemøela 
a nebylo jí porodné vyplaceno, má na dávku nárok otec. 
Na porodné má rovnìž nárok osoba, která pøevzala dítì 
do jednoho roku do trvalé péèe nahrazující péèi rodièù.
· Výše závisí na poètu souèasnì narozených dìtí. Je 
stanovena jako souèin èástky životního minima dítìte a 
koeficientu, jehož hodnota èiní pøi narození 1 dítìte 
11,10 a pøi narození dvou a více dìtí souèasnì 16,60.
Poèet souèasnì narozených dìtí
Výše porodného v Kè k 1. lednu 2007
1 dítì 17760 Kè
2 dìti 53120 Kè
3 dìti 79680 Kè
4 dìti 106240 Kè

Pohøebné
Pohøebné náleží jednorázovì osobì, která vypravila 

pohøeb, a to za podmínky, že zemøelá osoba mìla ke dni 
úmrtí pobyt na území ÈR nebo že se pohøeb konal na 
území ÈR

Výše pohøebného je stanoveno pevnou èástkou ve 
výši 5000 Kè.

Dùležité!
Všechny výše uvedené pøíspìvky jsou v pøípadì 
nároku vypláceny u povìøených obecních 
(mìstských) úøadù. Pro obèany s trvalým pobytem v 
naší obci je povìøeným úøadem Mìstský úøad ve 
Dvoøe Králové nad Labem.  
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Podatelna o.úPodatelna o.ú

V mìsíci prosinci bude probíhat odeèítání vodomìrù. 
Odeèítání bude provádìt pracovník obecníhoúøadu pan 
Zbrás Tomáš. Koho nezastihne v dobì odeètu prosíme o 
kontaktování na tel.604 600 146, pøípadnì opsání 
údaje z vodomìru a údaj zaslali zprávou SMS ve tvaru 
pøíjmení-èást obce-èíslo popisné-koneèný stav na 
vodomìru. A to nejpozdìji do 30.12.2006.

V mìsíci prosinci bude probíhat odeèítání vodomìrù. 
Odeèítání bude provádìt pracovník obecníhoúøadu pan 
Zbrás Tomáš. Koho nezastihne v dobì odeètu prosíme o 
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údaje z vodomìru a údaj zaslali zprávou SMS ve tvaru

A to

604 600 146
 

pøíjmení-èást obce-èíslo popisné-koneèný stav na 
vodomìru.  nejpozdìji do 30.12.2006.
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