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Po delší pøestávce, zpùsobené mnoha 
okolnostmi, k Vám opìt promlouvám. Cože to bylo za 
okolnosti? Jednak èas prázdnin a dovolených, ale také 
to, že je stále málo tìch, kteøí by byli ochotni pøispìt 
svým názorem, poznatkem èi prostým sdìlením do 
našeho obèasníku.

Je veliká škoda, že málo využíváte možnosti 
prezentovat své názory na konkrétní oblasti života      
v obci a jejím okolí. Napsat pøíspìvek do Hejkala je 
totiž jeden ze zpùsobù jak pøednést svùj názor (návrh, 
kritiku s návodem na zlepšení), bez pøímého 
vystoupení napø. na veøejné schùzi nebo na úøadì. 
Vyjádøením svého názoru v novinách zjistíte, zda váš 
názor je i názorem dalších lidí a zároveò si tím také 
ovìøíte, jak velkou podporu má. Výhodou je, že si svùj 
pøíspìvek pìknì v klidu pøipravíte a teprve když jste    
s jeho obsahem spokojeni, pošlete ho k distribuci na 
úøad nebo pøímo na adresu redaktorky.

V pøípadì dobrého nápadu èi opodstatnìné 
kritiky mùžete svým pøíspìvkem ovlivnit další vývoj     
a chod obce ve které žijete. To myslím není zas tak 
málo. Je velikou chybou projednávat a pøednášet své 
návrhy øešení jednotlivých témat v autobusech, 
hospodì èi na zastávkách - na místech odkud Vás není 
slyšet, nebo� pak není možné se z tohoto pouèit           
a návrhy použít v praxi. Je ke škodì nás všech (celé 
obce), že se na tvorbì budoucích investièních               
i neinvestièních zámìrù, smìøujících ke zlepšení 
životních podmínek v obci, nepodílí více jejich obèanù. 
Docházením na veøejná zasedání nebo pøedložením 
vlastních návrhù (písemnì nebo prostøednictvím 
nìkterého ze zvolených poslancù), máte všichni 
stejnou možnost pøispìt k realizaci nìkterého             
z projektù, který døímá ve Vaší mysli a mùže zlepšit 
napø.životní podmínky v obci kde žijete. Už jenom 
proto, že nikdo není vševìdoucí a ani starosta nemá 
patent na rozum v duchu rèení „víc hlav víc ví“, 
zajímejte se více o dìní v obci. Sdìlujte nám své 
pøipomínky, námìty. Pro „zaruèené informace“ 
nechoïte do restaurace, k sousedovi nebo k obecní 
klepnì. S dùvìrou se obra�te na zastupitele nebo na 
pracovníky úøadu, a� už ústnì, telefonicky nebo         
e-mailem. Rádi Vám podáme informace, jak se øíká, od 
zdroje.

Závìrem mého krátkého pøíspìvku Vás žádám: 
všímejte si dìní okolo sebe, a� na èiny nìkterých 
nepøizpùsobivých obèanù, vandalù a .........nedoplá-
címe všichni stejným dílem. Pøíkladem mohu uvést 
skuteènou situaci, kdy OÚ zorganizoval dne 
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Samospráva - vìc veøejnáSamospráva - vìc veøejná
2.10. 2004 sbìr velkoobjemového a zároveò                
i nebezpeèného odpadu (podotýkám,že pro místní 
obèany a rekreanty zdarma) a již 4.10. 2004 ráno je 
objevena èerná skládka odpadù na komunikaci 
spojující Huntíøov se Záboøím (za Haòáèkovými), 
složená z neželezného autoodpadu vzniklého pøi 
likvidaci autovraku. Zkrátka pøesnì toho, co se o dva 
dny døíve od obèanù sbíralo. Dle složení je jasné, že se 
jednalo o majitele osobního vozidla Wartburg.353. Je 
jenom nìkolik málo lidí, kteøí ve své zahradì èi garáži 
tento druh osobního automobilu likvidují, proto si 
myslím že nebude tìžké oznaèit pachatele. Tìžší bude 
ho usvìdèit. K tomu by bylo zapotøebí aby se pøihlásil 
ten, kdo nìkoho konkrétního vidìl. Samozøejmì, že 
vìc jsem podal k pøešetøení policií ale jestli nikdo nic 
nevidìl nebo nechce radìji vidìt, zaplatíme to všichni z 
èástky, která je na likvidaci odpadù urèená. No a jestli 
tato èástka nebude staèit nezbude než zvýšit její roèní 
sazbu.

Na tomto pøíkladu vidíte, že i takováto vìc 
(èerná skládka) se skuteènì týká a dotýká nás všech.

Skuteènì si dobøe všímejte co se kolem nás 
dìje a nebojte se svá podezøení nebo i svìdectví sdìlit 
tam kde jsou schopni konkrétní vìc øešit. Vždy� jestli 
dneska kradou u sousedù, zítra mohou být u Vás.
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4. Rozpoètové opatøení è.2
5. DPH
6. Projednání prodeje obecního majetku (pozemky, byty)

7. Nákup pozemkù
8. Územní plán - zadání zmìny
9. Podané žádosti k zastupitelstvu
10. Stanovy OPS
11. Volba pøísedícího soudu
12. Finanèní smìrnice
13. Zprávy výborù a komisí
14. Rùzné
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O èem se jednaloO èem se jednalo
Plnìní úkolù zadaných na posledním OZ:
-Komise výstavby vytvoøila orientaèní mapový podklad 
vedení kanalizaèního potrubí pro bytové domy è.p. 305, 
306, 307, 315, 308, 309, 316, 317 a 318 a pøedala jej 
zástupci správce nemovitosti è.p.308 p. Špryòarovi. 
Celkový návrh øešení bude dopracován.
-Kontrolní výbor sestavil inventurní komisi a provedl 
mimoøádnou inventuru v ZŠ.
-Finanènímu výbor provedl kontrolu hospodaøení ZŠ.
-Likvidaèní komise stanovila cenu sklolaminátové 
nádrže na 1200 Kè a nabídka byla dne 29.7. 
zveøejnìna na úøední desce a internetu.
-Starosta uzavøel SoD s dodavatelem Hlaváè-podlahy, 
spol.s.r.o.HK na opravu podlahy tìlocvièny. 
- p. Höfer provedl státní stavební dohled nad bývalou 
hospodou U Brožù a o výsledku informoval majitele 
objektu s výzvou k odstranìní závad do konce mìsíce záøí. 
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Informace o èinnosti: Informace o èinnosti: 
K dokonèení rekonstrukce vodovodních øadù I. etapy 
zbývá dle informací dodavatele 1600 m potrubí ve spodní 
èásti Huntíøova.
Na základì požadavku dodavatele provádìjícího opravu 
opláštìní budovy OÚ byl posunut termín dokonèení na 
30.11.2004.
V Záboøí je tìsnì pøed dokonèením  autobusová èekárna. 
Kromì oprav výtlukù v cestách probìhly opravy obecních 
cest v Kocléøovì v pìtidomí, za rybníkem u Šebkù,          
v Huntíøovì u Fikrù a k è.p. 100, v Hájemství                  
u Engelmanù, do konce øíjna bude dokonèena oprava 
mostku a èásti komunikace v Komárovì u Bellù.             
V pondìlí mìla být zahájena dlouho odkládaná oprava 
èásti komunikace v Huntíøovì od kostela k è.p. 97. Na 
základì došlých nabídek na opravu mostku v Záboøí 
pøipravujeme její realizaci.
V èervenci postihla èást našeho lesa kalamita, kdy           

3v dùsledku silného vìtru popadalo cca 250 m døeva, které 
se podaøilo vytìžit o odprodat. 
O prázdninách se  èinnost obecního úøadu soustøedila 
zejména na údržbu pozemkù a pøípravì naší budovy 
základní školy na nový školní rok. Od nového školního 
roku navštìvuje základní školu tøicet žákù, z tohoto poètu 
jsou pouze tøi prvòáèci. Všichni doufáme, že se tato 
situace v pøíštím roce zmìní k lepšímu. Zároveò nový 
školní rok zaèala škola s kompletnì opraveným vnitøním 
interiérem a s novou paní øeditelkou. Zapoèali jsme         
s budováním víceúèelového sportovního høištì pod 
budovou školy, na které škola získala dotaci z Kr. kraje ve 
výši 140 tis. Kè. Høištì bude sloužit nejenom škole, ale     
i ostatní mládeži v obci, která si ho doufáme brzy neznièí.
Dne 18.8. se zastupitelé zúèastnili veøejného slyšení k 
projektu výroby a zpracování biomasy, kterého se mùže 
naše obec aktivnì zúèastnit.
Dne 1.9. byla podána žádost o dotaci ke 
Královéhradeckému kraji na projektovou dokumentaci na 
II. etapu rekonstrukce veøejného vodovodu.
Od 20.9. je v provozu v Místních knihovnách v Kocléøovì 
a Huntíøovì veøejný internet, který byl zøízen za podpory 
Ministerstva kultury. Máme pøipravenou PC sestavu i pro 
knihovnu v Komárovì, ale ta bude instalována až po 
provedení øádného zabezpeèení oken a dveøí.
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Dne 16.9.  se starosta zúèastnil zasedání valné hromady 
mikroregionu. Zápisy ze zasedání jsou k dispozici k na-
hlédnutí u starosty.
Dne 24.8. obdržel obecní úøad oznámení Ministerstva 
životního prostøedí o registraci naší žádosti o dotaci na 
tepelná èerpadla. Rozhodnutí o pøidìlení èi nepøidìlení 
padne v prùbìhu mìsíce øíjna. 
Na mùj písemný požadavek k hejtmanovi Král. kraje       
o finanèní pomoc na opravu støechy na budovì OÚ, jsem 
doposud nedostal odpovìï ale dle informací od krajského 
zastupitele obdrží obec Vítìzná nenávratnou finanèní 
dotaci ve výši 70 tis. korun na opravu støechy budovy OU. 
Smlouvu oèekáváme v nejbližší dobì.
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padne v prùbìhu mìsíce øíjna. 
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Smlouvu oèekáváme v nejbližší dobì.

-Starosta vyzval všechny složky, které jsou souèástí 
obecního rozpoètu, aby zasílaly a pøedkládaly své 
požadavky a návrhy k pøipravovanému rozpoètu obce 
na rok 2005 tak, aby mohly být do návrhu zaèlenìny. 
-Vzhledem ke skuteènosti, že se obec Vítìzná stala ve 
svých ekonomických èinnostech od 1.8. 2004 plátcem 
DPH starosta navrhl souèasnì stanovené sazby: za vodné 
a odpady uznat za sazby, které již obsahují pøíslušnou 
sazbu DPH a u stanovených cen za prodej døeva             
a ekonomických pronájmù nebytových prostor bude 
DPH pøipoèítáváno. 

-Starosta vyzval všechny složky, které jsou souèástí 
obecního rozpoètu, aby zasílaly a pøedkládaly své 
požadavky a návrhy k pøipravovanému rozpoètu obce 
na rok 2005 tak, aby mohly být do návrhu zaèlenìny. 
-Vzhledem ke skuteènosti, že se obec Vítìzná stala ve 
svých ekonomických èinnostech od 1.8. 2004 plátcem 
DPH starosta navrhl souèasnì stanovené sazby: za vodné 
a odpady uznat za sazby, které již obsahují pøíslušnou 
sazbu DPH a u stanovených cen za prodej døeva             
a ekonomických pronájmù nebytových prostor bude 
DPH pøipoèítáváno. 

O èem se dále jednaloO èem se dále jednalo

2-Pozemková parcela è. 1246/2 o výmìøe 1275 m  v k.ú. 
Huntíøov

2-Pozemková parcela è. 38/1 o výmìøe 1140 m  louky     
2a pozemková parcela è. 39 o výmìøe 398 m  obì v k.ú. 

Záboøí. 
-Bytová jednotka 212/12 v byt.domì è.p. 212               
v Kocléøovì za cenu 46 530 Kè
-Bytová jednotka 212/11 v byt.domì è.p. 212               
v Kocléøovì za cenu 31 023 Kè
-Bytová jednotka 211/11 v byt.domì è.p. 211               
v Kocléøovì za cenu 31 015 Kè
-Bytová jednotka 211/24 v byt.domì è.p. 211               
v Kocléøovì za cenu 15 508 Kè
-Bytová jednotka 210/14 v byt.domì è.p. 210               
v Kocléøovì za cenu 49 103 Kè
-Bytová jednotka 217/11 v byt.domì è.p. 217               
v Kocléøovì za cenu 33 524 Kè
-Bytová jednotka 217/22 v byt.domì è.p. 217               
v Kocléøovì za cenu 21 224 Kè
-Bytová jednotka  246/1 v byt.domì è.p. 246                
v Kocléøovì za cenu 75 898 Kè

Své nabídky týkající se koupì bytové jednotky 
mohou zájemci zasílat na adresu obecního úøadu. 
Uzávìrka pøijímání nabídek je stanovena 24 hod. pøed 
dalším jednáním OZ, kde se rozhodne konkrétní prodej 
urèenému zájemci. V pøípadì více zájemcù o jednu 
bytovou jednotku, bude OZ stanoven termín schùzky se 
zájemci, kteøí budou moci obálkovou metodou pøedat 
svou nabídku. Bytové jednotky jsou nabízeny za 25% 
odhadní ceny s podmínkou pøevzetí nájemního vztahu     
k souèasnému nájemníkovi.
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Obec vyhlašuje zámìr prodat tento majetekObec vyhlašuje zámìr prodat tento majetek

pokraèování ze strany 1pokraèování ze strany 1

pokraèování na stranì 3pokraèování na stranì 3

- prostory kostela v Huntíøovì. Uzávìrka nabídek k jeho 
využití bude do 31.12. 2004. Prohlídka prostor kostela po 
dohodì s pracovníkem obecního úøadu.

- prostory kostela v Huntíøovì. Uzávìrka nabídek k jeho 
využití bude do 31.12. 2004. Prohlídka prostor kostela po 
dohodì s pracovníkem obecního úøadu.

Obec vyhlašuje zámìr pronajmout tento majetekObec vyhlašuje zámìr pronajmout tento majetek
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Byl schválen návrh prodeje tohoto obecního 
majetku:
- pozemková parcela è. 1721/9 v k.ú. Kocléøov za cenu    
20 Kè 
- byt è.316/3 v Huntíøovì za nabízenou cenu 120 345 Kè

2- stavební par .è. 198 v k.ú. Huntíøov o výmìøe 270 m  za 
cenu 50 Kè
Byl schválen nákup tohoto majetku:

2- èást pozemku è.1701/1 cca 1830 m  v k.ú. Huntíøov 
2m /max. do 25 Kè a zároveò na náklady obce zadat 

zpracování geometrického plánu potøebného pro uzavøení 
kupní smlouvy.

2- nákup pozemku è. 150/4 o výmìøe 219 m  v k.ú. Kocléøov
2- nákup pozemku è. 349 o výmìøe 2 655 m  v k.ú. Huntíøov

Zmìna územního plánu è.1
dne 25.11.2004 se od 16.00 hod. uskuteèní v zasedací 
místnosti OÚ veøejné projednávání návrhu zadání zmìny è.1 
Územního plánu obce. Návrh bude od 25.10.po dobu       
30 dnù vystaven k veøejnému nahlédnutí.
TJ Sokol Vítìzná
Pøedseda Tìlovýchovné jednoty Sokol Vítìzná se obrátil na 
zastupitelstvo s žádostí o pøíspìvek na nepøedvídatelné 
výdaje, které vznikly v dùsledku zmìny fotbalových pøedpisù. 
Také byla sjednána schùzka na høišti v Huntíøovì dne 6.10. 
2004 v 17. hodin.
Bylo navrženo: zakoupit fotbalistùm 10 kusù míèù, drenážní 
hadici dle požadavku, zajistit beton pod støídaèky.
Volba pøísedícího okresního soudu
Vzhledem ke konèícímu ètyøletému funkènímu období 
voleného pøísedícího Okresního soudu za naší obec, kterou 
je p. Jiroušová Alena, bytem Huntíøov è.p. 308, obrátil se na 
nás OS v Trutnovì s žádostí o provedení volby na další 
ètyøleté období.
Bylo navrženo: zvolit na další funkèní období paní 
Jiroušovou Alenu bytem Huntíøov è.p. 308 do funkce 
pøísedícího Okresního soudu v Trutnovì.
Zprávy výborù a komisí

Kontrolní komise paní Marelová Dagmar informo-
vala pøítomné o provedené inventuøe v ZŠ, které se zúèastnil 
pan Flieger, paní Kropáèková a paní Marelová. Inventura 
byla shledána bez závad. Zápis z provedené inventury byl 
pøedán na obecní úøad. Seznam nepotøebného majetku bude 
pøedán k 31.12. 2004.

Finanèní výbor  paní Marelová Vìra informovala      
o kontrole pokladny obecního úøadu, která byla provedena 
dne 21.7. 2004. Vše bylo v poøádku. Dále výbor kontroloval 
úèetní doklady ZŠ, kde byly zjištìny tyto  nedostatky: doklady 
nebyly podepsány øeditelem školy.

Komise výstavby a dopravy  pan Höfer doporuèil 
provést legalizaci staveb v šestidomí.

Bylo navrženo: povìøit komisi výstavby pøípravou 
podkladù pro další jednání o prodeji stavebních                   
a pozemkových parcel v oblasti šestidomí.

Byl schválen návrh prodeje tohoto obecního 
majetku:

Byl schválen nákup tohoto majetku:
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Bylo navrženo: zakoupit fotbalistùm 10 kusù míèù, drenážní 
hadici dle požadavku, zajistit beton pod støídaèky.

Vzhledem ke konèícímu ètyøletému funkènímu období 
voleného pøísedícího Okresního soudu za naší obec, kterou 
je p. Jiroušová Alena, bytem Huntíøov è.p. 308, obrátil se na 
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Bylo navrženo:

Bylo navrženo:

Kontrolní komise 

Finanèní výbor  

Komise výstavby a dopravy 

ÈEKÁRNY
Èeká nás dokonèení poslední autobusové 
èekárny v Záboøí. 
V této souvislosti bychom chtìli upozornit, že 
èekárny jsme postavili proto, aby našim 
obèanùm sloužily jako ochrana pøed nepøízní 
poèasí a abychom naší obec tímto zpùsobem 
také trochu zvelebili. U každé autobusové 
èekárny je odpadkový koš, používejte jej 
prosím! Neustálý nepoøádek v èekárnách je 
špatnou vizitkou obce, tedy nás všech!

OBEC PLÁTCEM DPH
Obec Vítìzná se od 1.8. 2004 stala ve všech 
ekonomických èinnostech plátcem DPH

DOTACE NA II. ETAPU VODOVODU
Byla podána žádost o dotaci na zahájení II. eta-
py rekonstrukce vodovodu. Tato rekonstrukce 
bude navazovat na I. etapu. Termín zahájení je 
plánován na rok 2005 dle pøístupu 
ministerstva, kde o dotaci žádáme.

PODÌKOVÁNÍ STAROSTY
-sportovcùm za pøíkladnou reprezentaci obce.
-Panu Èermákovi za pomoc pøi pøípravì školy na nový 
školní rok.
-Kolektivu kuchynì za výbornou pøípravu pokrmù ve 
školní jídelnì.
-OS Pegale za organizování zábavných a pouèných 
programù pro dìti nejenom z naší obce.
-Panu V. Z. z Kocléøova za upozornìní na nepovolené 
ukládání odpadù v kocléøovském lomu, na základì které-
ho se podaøilo dopadnout viníka.
-V neposlední øadì všem zastupitelùm obce a komisím za 
spolupráci pøi øešení problémù v uplynulém období.
-Soukromé firmì p. Joneše Vlastimila za pomoc pøi 
opravì mostku u Bellù.

INFORMACE
Podaøilo se odchytnout vìtšího èerného psa, s koženým 
obojkem, který se èasto toulal po obci a mnoho obèanù si 
oprávnìnì stìžovalo.
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VE ZKRATCEVE ZKRATCE

Sportovní, rekondièní a regeneraèníSportovní, rekondièní a regeneraèní

Objednání a bližší
informace na tel.:
Objednání a bližší
informace na tel.:

pokraèování ze strany 2pokraèování ze strany 2

Jako vždy se více dovíte, když navštívíte nìkteré z veøejných 
zasedání OZ, nebo z podrobných zápisù OZ, které jsou 
rozmístìny v prodejnách Jednoty Kocléøov, Huntíøov,          
v knihovnì v Komárovì a v pohostinství U Šulcù v Záboøí.

Jako vždy se více dovíte, když navštívíte nìkteré z veøejných 
zasedání OZ, nebo z podrobných zápisù OZ, které jsou 
rozmístìny v prodejnách Jednoty Kocléøov, Huntíøov,          
v knihovnì v Komárovì a v pohostinství U Šulcù v Záboøí.

UPOZORÒUJEMEUPOZORÒUJEME

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

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



VOLBY DO
KRAJSKÝCH
ZASTUPITELSTEV

VOLBY DO
KRAJSKÝCH
ZASTUPITELSTEV

Starosta obce Vítìzná stanovuje poèty èlenù okrskových 
volebních komisí takto:
Starosta obce Vítìzná stanovuje poèty èlenù okrskových 
volebních komisí takto:

Aèkoliv to není zas tak dávno, co jsme 
vyplòovali volební lístky a volili své kandidáty 
do Evropského parlamentu, otevøou se 
volební místnosti opìt a my budeme volit své 
zástupce do Krajského zastupitelstva. Rádi 
bychom proto pozvali všechny naše obèany k 
tìmto volbám, které se budou konat ve dnech:

Aèkoliv to není zas tak dávno, co jsme 
vyplòovali volební lístky a volili své kandidáty 
do Evropského parlamentu, otevøou se 
volební místnosti opìt a my budeme volit své 
zástupce do Krajského zastupitelstva. Rádi 
bychom proto pozvali všechny naše obèany k 
tìmto volbám, které se budou konat ve dnech:

Rádi bychom Vás také upozornili na dùležitost 
tìchto voleb. S lidmi, kteøí zasednou v Krajském 
zastupitelstvu musí obec spolupracovat a u tìch-
to lidí bude obec také žádat o rùzné dotace na 
zvelebení naší obce. Proto je pro nás pro 
všechny velmi dùležité, aby tam sedìli takoví 
lidé, kteøí nám budou ochotni vyjít vstøíc. 
Volíme si budoucnost na nìkolik 
následujících let! Neponechejme nic 
náhodì!

Rádi bychom Vás také upozornili na dùležitost 
tìchto voleb. S lidmi, kteøí zasednou v Krajském 
zastupitelstvu musí obec spolupracovat a u tìch-
to lidí bude obec také žádat o rùzné dotace na 
zvelebení naší obce. Proto je pro nás pro 
všechny velmi dùležité, aby tam sedìli takoví 
lidé, kteøí nám budou ochotni vyjít vstøíc. 
Volíme si budoucnost na nìkolik 
následujících let! Neponechejme nic 
náhodì!

00 00PÁTEK 5. listopadu 2004 od 14.  do 22.  hod.
00 00SOBOTA 6. listopadu 2004 od 8.  do 14.  hod.

00 00PÁTEK 5. listopadu 2004 od 14.  do 22.  hod.
00 00SOBOTA 6. listopadu 2004 od 8.  do 14.  hod.

okrsek                                  volební místo okrsek                                  volební místo 
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zasedací místnost OÚ

prostory dìtské doktorky
(bývalý OÚ)

zastávka Komárov

zasedací místnost OÚ

prostory dìtské doktorky
(bývalý OÚ)

zastávka Komárov

zde volí obèané s trvalým bydlištìm
v Kocléøovì a Hájemství

zde volí obèané s trvalým bydlištìm
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ZE ŠKOLYZE ŠKOLY
Mohlo by se zdát, že když za posledním žáèkem 

zaklapnou školní dveøe a naplno se rozjedou prázdniny, 
škola zeje prázdnotou.V naší škole byl však opak pravdou. 
Zaklaply sice dveøe za posledním žáèkem, ale otevøely se 
øemeslníkùm. Všichni jistì víte, že i pøes veškerou snahu 
zanikl v naší škole druhý stupeò a od 1. záøí zde funguje 
pouze stupeò první. To vše s sebou neslo spoustu zmìn. 
(Zmínku o škole jsme zaznamenali také v Krkonošských 
novinách z 1.9. 2004). Tou nejhlavnìjší byla bezesporu 
volba nového øeditele, v našem pøípadì øeditelky, kterou se 
stala paní Marie Kropáèková. S ní jsem si povídala o všech 
zmìnách, které se na škole o prázdninách dìly a o všem co 
na žáèky v novém školním roce èeká.

Gratuluji ke zvolení.

Dìkuji
Vyhrála jste konkurz na místo øeditele školy ve 
Vítìzné, myslíte si, že je to opravdu výhra?

Vztahuje-li se tato otázka k mé osobì, je položena 
velice pøedèasnì. Prozatím nade mnou vítìzí obrovské 
množství hlášení, formuláøù, orientování se v rùzných 
pøedpisech a naøízeních a v neposlední øadì i boj               
s poèítaèem.

Pokud je adresována zamìstnancùm školy, žákùm 
a rodièùm ponechme odpovìï na konec školního roku, 
který ukáže, zda se nám podaøí vytyèené cíle úspìšnì 
zvládnout. Nedá mnì v této èásti odpovìdi nevzpomenout 
nedávnou historii školy. Problémy s poèty žákù se vztahují 
již k dobì, kdy 1. st. ZŠ Vítìzná sídlil v budovì školy            
v Huntíøovì. Dle mého názoru nebylo dobré pøestìhovat 
zmínìnou Národní školu ze støedu obce, kde byly prostorné 
tøídy, vyhovující sociální zaøízení a šatna, nová družina       
a tìlocvièna s vybavením, do budovy v Kocléøovì                 
u nepøehledné zatáèky. Zde se sice upravily bývalé bytové 
prostory na malé tøídy, ale družina byla zcela nevyhovující 
svým rozmìrem a o sociálním zaøízení se radìji zmiòovat 
nebudu. Tyto zmìny a èasovì výhodnìjší autobusové 
spojení do Dvora Králové logicky byly v mnoha pøípadech 
pøíèinou toho, že rodièe dìtí žijící v dolní èásti Huntíøova     
a Komárova posílali své potomky do škol ve mìstì. 

Rozhodnutí tehdejšího obecního zastupitelstva 
školu pøestìhovat bylo motivováno finanèními úsporami. 
Otázkou je, jestli se doopravdy ušetøilo, když se na každého 
žáka ZŠ, který navštìvuje dvorskou školu, vyplácí nemalé 
prostøedky z obecní pokladny.
Prázdniny byly ve znamení velkého stìhování, 
malování, natírání a pøíprav na nový školní rok. 
Mùžete nám øíci, co všechno se ve škole dìlo?

Pøípravy na zahájení nového školního roku zaèaly 
již koncem èervna, kdy bylo rozhodnuto o zachování 1. st. 
na zdejší škole. Pan starosta a paní místostarostka se snažili 
zajistit plné obsazení uèitelského sboru, nebo� v té chvíli byly 
ve sboru pouze dvì uèitelky. 

Spoleènì s panem starostou jsme se snažily zvrátit 
rozhodnutí nìkterých rodièù zaøadit dítì do mìstské školy, 
což jim „bylo doporuèeno“. Také neinformovanost a urèitá 
nejistota sehrály svoji neblahou roli. Bohužel, tento úkol byl 
v nìkolika pøípadech neúspìšný. Jednalo se o budoucí 
prvòáèky a nìkteré žáky 4. roèníku.

Škola v obci je záležitostí velmi dùležitou              
a prestižní. Tvoøí jakýsi obrázek o životì obce a jejího 
obyvatelstva. Zaráží mne, že mnohé rodiny využívají 
rùzných služeb a výhod, které jsou jim stran OÚ nabídnuty, 
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v závìru však nedají pøednost malé škole v místì bydlištì      
a své potomky umis�ují do škol ve mìstì. 

V èervenci a srpnu zapoèali práci zamìstnanci OÚ 
na broušení lavic a židlí, natírání nábytku, oken, dveøí, 
kamen, malovaní tøíd a chodeb. Dále pak stìhovali skøínì      
i ostatní nábytek, školní tabule a magnetické tabule. 
Nejdùležitìjší a asi nejhorší práce je èekala ve „finále“ 14 dní 
pøed zaèátkem školního roku-takzvané „dodìlávky“ 
(pøipevòování garnyží, nástìnek, tabulí, vìšákù, spravování 
skøíní, lepení, uklízení a další èinnosti).
Kdo všechno s pøípravou školy pomáhal?

Z pøedchozí odpovìdi je zøejmé, že nejvìtší díl práce 
na pøípravì nové budovy mìli zamìstnanci OÚ: pánové 
Øíèaø, Broum, Smetana a Zbras, také paní Vaòková, 
Vèelišová a Koutníková, v neposlední øadì malíø pan Ulvr.   
O úpravu okolí školy se postarali pan Jeøábek a paní 
Rodinová.
Uèitelky školy a paní Jiøièková nastoupily 16. srpna             
a stìhovaly pomùcky, uklízely a upravovaly prostory.

Všem pracovníkùm chci podìkovat za to, že svoji 
práci odvedli dobøe a pøes nìkteré pøekážky v plynulosti 
prùbìhu prací se jim podaøilo vše zvládnout tak, že jsme 
mohli 31. srpna. uskuteènit Den otevøených dveøí.

Dále chceme podìkovat panu Mühlovi a paní 
Balákové, kteøí jako zástupci zøizovatele školy organizovali 
veškeré práce. Paní Zdenì Balákové zvláštì, protože skvìle 
zvládla závìr akce v dobì, kdy pan starosta èerpal 
dovolenou.

Díky patøí i podlaháøùm firmy pana Kulíka             
z Nemojova. Potrhaná, stará lina zmizela a místo nich se 
mùžeme pochlubit krásnými pùvodními parketami, v jedné 
tøídì pìkným linoleovým povrchem a v družinì novým 
kobercem.
Všimla jsem si krásných obrázkù zvíøátek na dveøích, 
to je práce uèitelek?

S urèitostí mohu øíci, že by to zvládly. Ale skuteènost 
je jiná. Obrázky na dveøe tøíd namaloval pan Èermák           
z Kocléøova. Patøí mu náš obdiv a dík, nebo� tuto èinnost 
vykonával bez nároku na odmìnu pro radost dìtí.
Jak jste již zmiòovala, uspoøádali jste 31.8. pro 
veøejnost den otevøených dveøí. Pøišel se nìkdo 
podívat na výsledek vašeho snažení?

Ano, pøišli se podívat rodièe našich žákù s dìtmi,     
i øada našich žákù, kteøí museli školu opustit. Obzvláštì milé 
byly návštìvy z øad obèanù, kteøí zde školu absolvovali, poté 
jejich dìti a nyní vnouèata. Všichni, kteøí pøišli byli mile 
pøekvapeni a nešetøili chválou.
Jak je vidno prázdniny pro Vás moc odpoèinkové 
nebyly. Musela se provést inventura a bylo urèitì i 
spousta jiné práce s pøedáváním školy. Bývalý pan 
øeditel zde ve funkci pùsobil mnoho let, pro nìj to 
byly “hraèka”, ale co Vy?

Prázdniny se témìø nekonaly, ale pokud se nám 
podaøí uskuteènit naše plány, nebudeme toho litovat.
Bìhem jednoho dne probìhla inventura majetku školy za 
pøítomnosti pana Karla Fliegra, paní Dáši Marelové a mojí. 
Penìzi vyjádøeno, je to obrovská èástka. Nutno ale dodat, že 
vìtšina položek je staršího data a nìkteré pamatují               
i prarodièe našich žákù.  Pøedávání školy probìhlo rychle, 
bìhem dvou dnù, což vám v hlavì zpùsobí pouze zmatek      
a v podstatì nevíte nic. Nezbývá než se stále ptát zkušených, 
hledat a proèítat rùzné návody, aj.
V jaké sestavì nastupujete do nového školního roku, 
kdo koho uèí a kolik máte dìtí ve tøídách?

Uèitelský sbor pracuje ve stejném složení jako v 
pøedešlých letech: D. Fiedlerová, Z. Havranová,               
M. Kropáèková, M. Seidlová.
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nebyly. Musela se provést inventura a bylo urèitì i 
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V jaké sestavì nastupujete do nového školního roku, 
kdo koho uèí a kolik máte dìtí ve tøídách?

Den otevøených dveøí.

1. a 3. tøída jsou spojeny proto, že žáci tøetího 
roèníku prokazují stále výborný prospìch a pracují 
samostatnì. To umožòuje vìnovat se dostateènì 
prvòáèkùm, kteøí vyžadují neustálý kontakt s vyuèujícím. 
Tyto tøídy vyuèuji já.

2. tøída pracuje samostatnì pod vedením paní 
uèitelky Havranové.

4. a 5. roèníku se ujala paní uèitelka Seidlová, která 
s žáky pracuje od první tøídy. 

Družina funguje pod vedením paní vychovatelky 
Fiedlerové. Ta ještì uèí žáky 1. a 3. roèníku výchovné 
pøedmìty.
Kolik nastoupilo prvòáèkù?

Vzáøí nastoupilo 31 dìtí ztoho 3 dìvèata do 1. tøídy: 
Anna Dìdková, Sára Dlouhá a Nikola Kuželová. Zatím se 
všechny holèièky jeví jako velice šikovné, vnímavé a na svùj 
vìk vyzrálé. První pochvaly a jednièky už byly rozdány. 
Pøejeme jim mnoho úspìchù a rodièùm samou radost.
Nyní víme, co se se školou dìlo, ale všechny bude 
jistì zajímat hlavnì to, co se bude dít dál. Jaké máte 
plány na tento školní rok se školou, s dìtmi?

Kromì zajištìní kvalitního procesu výuky, výchovy 
a vzdìlávání je tìch cílù a pøání na první školní rok dost:
- chceme zprovoznit uèebnu internetu pro menší dìti
- nabídnout fungující zájmové kroužky
- zavést školní plátek na jehož realizaci by se podíleli žáci
- prohloubit spolupráci s uèitelkami a dìtmi v mateøské škole
- rodièe a veøejnost pravidelnì informovat o èinnosti školy 
prostøednictvím obecních novin
- obnovit pozemek pro pìstitelské práce
- úèastnit se výtvarných a literárních soutìží
- využívat maximálnì høištì, které se buduje u školy
- místní podmínky v zimì využít k lyžování
- zajistit kurz plavání pro všechny dìti, které projeví zájem
- pracovat s dìtmi trpícími specifickou vývojovou poruchou 
pod dohledem odborné asistentky
- obnovit nìkteré pomùcky a vybavit školní družinu
- navázat spolupráci s plnì organizovanou školou ve Dvoøe 
Králové (shodné uèební osnovy, pomùcky...), kam by žáci po 
absolvování prvního stupnì plynule pøecházeli
Mluvíte o høišti, které se buduje u školy. Slyšela 
jsem, že škola dostala od Královéhradeckého kraje 
pøíspìvek ve výši 140 tis. korun na vybudování 
tohoto  víceúèelového høištì.

Skuteènì, škola obdržela finanèní dotaci na 
vybudování høištì u školy. To by mìlo sloužit nejen              
k tìlovýchovné èinnosti našich žákù, ale také široké 
veøejnosti a sportovcùm.

Tento projekt úspìšnì vypracoval v loòském roce 
pan uèitel Cajska a na úpravì terénu již zapoèal práce bývalý 
žák zdejší školy Pavel Pabiška.
Vidím, že byla spousta práce udìlána a spousta ji na 
Vás ještì èeká. Dìkuji za èas, který jste mi vìnovala a 
pøeji Vám i celému kolektivu ZŠ hodnì psychických i 
fyzických sil. Pøeji Vám také, a� žáèkù pøibývá, 
protože do tak krásné školy bych chtìla chodit i já.

Na závìr jenom pøipomenu, že obecní 
zastupitelstvo schválilo jednorázový pøíspìvek pro žáky      
1. roèníku ve výši 5000 Kè a pro žáky 2.-5. roèníku ve výši 
3000 Kè, splatný po úspìšném absolvování prvního pololetí 
školy ve Vítìzné. Byl také posunut autobusový spoj, aby dìti 
nemusely tak èasnì stávat (viz. Nový jízdní øád) a pro dìti ze 
zrušeného druhého stupnì nový spoj, který má zastávku 
poblíž školy v Podharti, kam vìtšina dìtí druhého stupnì 
pøestoupila.

1. a 3. tøída jsou spojeny proto, že žáci tøetího 
roèníku prokazují stále výborný prospìch a pracují 
samostatnì. To umožòuje vìnovat se dostateènì 
prvòáèkùm, kteøí vyžadují neustálý kontakt s vyuèujícím. 
Tyto tøídy vyuèuji já.

2. tøída pracuje samostatnì pod vedením paní 
uèitelky Havranové.

4. a 5. roèníku se ujala paní uèitelka Seidlová, která 
s žáky pracuje od první tøídy. 

Družina funguje pod vedením paní vychovatelky 
Fiedlerové. Ta ještì uèí žáky 1. a 3. roèníku výchovné 
pøedmìty.

Vzáøí nastoupilo 31 dìtí ztoho 3 dìvèata do 1. tøídy: 
Anna Dìdková, Sára Dlouhá a Nikola Kuželová. Zatím se 
všechny holèièky jeví jako velice šikovné, vnímavé a na svùj 
vìk vyzrálé. První pochvaly a jednièky už byly rozdány. 
Pøejeme jim mnoho úspìchù a rodièùm samou radost.

Kromì zajištìní kvalitního procesu výuky, výchovy 
a vzdìlávání je tìch cílù a pøání na první školní rok dost:
- chceme zprovoznit uèebnu internetu pro menší dìti
- nabídnout fungující zájmové kroužky
- zavést školní plátek na jehož realizaci by se podíleli žáci
- prohloubit spolupráci s uèitelkami a dìtmi v mateøské škole
- rodièe a veøejnost pravidelnì informovat o èinnosti školy 
prostøednictvím obecních novin
- obnovit pozemek pro pìstitelské práce
- úèastnit se výtvarných a literárních soutìží
- využívat maximálnì høištì, které se buduje u školy
- místní podmínky v zimì využít k lyžování
- zajistit kurz plavání pro všechny dìti, které projeví zájem
- pracovat s dìtmi trpícími specifickou vývojovou poruchou 
pod dohledem odborné asistentky
- obnovit nìkteré pomùcky a vybavit školní družinu
- navázat spolupráci s plnì organizovanou školou ve Dvoøe 
Králové (shodné uèební osnovy, pomùcky...), kam by žáci po 
absolvování prvního stupnì plynule pøecházeli

Skuteènì, škola obdržela finanèní dotaci na 
vybudování høištì u školy. To by mìlo sloužit nejen              
k tìlovýchovné èinnosti našich žákù, ale také široké 
veøejnosti a sportovcùm.

Tento projekt úspìšnì vypracoval v loòském roce 
pan uèitel Cajska a na úpravì terénu již zapoèal práce bývalý 
žák zdejší školy Pavel Pabiška.

Na závìr jenom pøipomenu, že obecní 
zastupitelstvo schválilo jednorázový pøíspìvek pro žáky      
1. roèníku ve výši 5000 Kè a pro žáky 2.-5. roèníku ve výši 
3000 Kè, splatný po úspìšném absolvování prvního pololetí 
školy ve Vítìzné. Byl také posunut autobusový spoj, aby dìti 
nemusely tak èasnì stávat (viz. Nový jízdní øád) a pro dìti ze 
zrušeného druhého stupnì nový spoj, který má zastávku 
poblíž školy v Podharti, kam vìtšina dìtí druhého stupnì 
pøestoupila.

Kolik nastoupilo prvòáèkù?

Nyní víme, co se se školou dìlo, ale všechny bude 
jistì zajímat hlavnì to, co se bude dít dál. Jaké máte 
plány na tento školní rok se školou, s dìtmi?

Mluvíte o høišti, které se buduje u školy. Slyšela 
jsem, že škola dostala od Královéhradeckého kraje 
pøíspìvek ve výši 140 tis. korun na vybudování 
tohoto  víceúèelového høištì.

Vidím, že byla spousta práce udìlána a spousta ji na 
Vás ještì èeká. Dìkuji za èas, který jste mi vìnovala a 
pøeji Vám i celému kolektivu ZŠ hodnì psychických i 
fyzických sil. Pøeji Vám také, a� žáèkù pøibývá, 
protože do tak krásné školy bych chtìla chodit i já.

Blanka SeidlováBlanka Seidlová

pokraèování ze strany 4pokraèování ze strany 4



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

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

SPOZ, OÚ VítìznáSPOZ, OÚ Vítìzná

NAŠI JUBILANTINAŠI JUBILANTI
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INZERCEINZERCE

Není nic jednoduššího.Máte-li zájem podìlit 
se s ostatními o své nápady, poznatky èí 
zajímavosti, využijte prostoru v našich 
novinách. To platí i pro všechny sportovní a 
zájmové skupiny.
Rádi také otiskneme Vaše pøání (k naro-
zeninám, svátku, svatbì apod.), nebo tøeba i 
podìkování.

Není nic jednoduššího.Máte-li zájem podìlit 
se s ostatními o své nápady, poznatky èí 
zajímavosti, využijte prostoru v našich 
novinách. To platí i pro všechny sportovní a 
zájmové skupiny.
Rádi také otiskneme Vaše pøání (k naro-
zeninám, svátku, svatbì apod.), nebo tøeba i 
podìkování.

HejkalaHejkalaHejkala ?Hejkala ?CHCETE PSÁT DO CHCETE PSÁT DO 

Záøí

91 let
Rumler Arnošt, Kocléøov

90 let
Andresová Marta, Kocléøov

89 let
Kejzarová Rùžena, Huntíøov

80 let
Hrbotická Eliška, Huntíøov

65 let
Hlušièka Václav, Kocléøov
Josefík Vavøinec, Záboøí
Mošna Zdenìk, Kocléøov

Vaníèek František, Kocléøov
60 let

Wanka Heinz Peter, Huntíøov
55 let

Krátká Milena, Huntíøov
Šurková Naïa, Huntíøov

50 let
Marková Marie, Kocléøov
Prokiš Miloslav, Huntíøov

ØÍJEN
90 let

Èermáková Anna, Kocléøov
75 let

Hrbotický Jiøí Ing., Huntíøov
55 let

Havelková Marie, Kocléøov
Stránský Zdenìk, Huntíøov

LISTOPAD
86 let

Grejcar Alexandr, Kocléøov
75 let

Marelová Zdeòka, Huntíøov
60 let

Boøek Miloš, Komárov
Kytnarová Miluše, Kocléøov

55 let
Špùr Josef, Huntíøov

50 let
Dlouhý Zdenìk, Kocléøov

Kiss Karel, Komárov
Vaníèek František, Kocléøov
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Hlušièka Václav, Kocléøov
Josefík Vavøinec, Záboøí
Mošna Zdenìk, Kocléøov

Vaníèek František, Kocléøov

Wanka Heinz Peter, Huntíøov

Krátká Milena, Huntíøov
Šurková Naïa, Huntíøov

Marková Marie, Kocléøov
Prokiš Miloslav, Huntíøov

Èermáková Anna, Kocléøov

Hrbotický Jiøí Ing., Huntíøov

Havelková Marie, Kocléøov
Stránský Zdenìk, Huntíøov

Grejcar Alexandr, Kocléøov

Marelová Zdeòka, Huntíøov

Boøek Miloš, Komárov
Kytnarová Miluše, Kocléøov

Špùr Josef, Huntíøov

Dlouhý Zdenìk, Kocléøov
Kiss Karel, Komárov

Vaníèek František, Kocléøov

DEKY ZDARMA!!! Vám skuteènì nikdo nedá!
V poslední dobì dochází na rùzných místech okresu Trutnov i jinde  

k opakovaným pøípadùm, kdy podomní prodejci pod záminkou rozdávání èi 
prodeje dek, finanèních èástek nebo jiných výhodných nákupù osloví 
zejména seniory nebo jiné dùvìøivé osoby. Kontaktují je pøímo v jejich bytech 
èi na ulici, kde pod rùznými záminkami vystupují jako pracovníci sociálních 
služeb nebo rùzných firem. Domáhají se vstupu èi pozvání do bytu, a� již pod 
záminkou ovìøení rùzných dokladù "potøebných" k vyplacení finanèní èástky, 
výhry nebo vyzkoušení nabízeného zboží. Pokud jsou již obèany do bytù 
pozváni, lehko zjistí, kde mají senioøi své peníze a jiné cennosti uschované. 
Svou výmluvností takoví "lumpové" odvedou pozornost ošálené osoby         
a v nestøeženém okamžiku ji odcizí úspory. Okradený obèan zjistí krádež 
obvykle, až po odchodu zlodìjù, kdy mu kolikrát zbudou jen oèi pro pláè.

PROTO VŽDY MÌJTE NA PAMÌTI:
- NEUMOŽÒUJTE VSTUP A NEKONTROLOVANÝ POHYB VE SVÉM 
BYTÌ CIZÍM OSOBÁM
- NIKDY NEUKAZUJTE MÍSTA, KDE MÁTE  ULOŽENÉ ÚSPORY, ANI 
NEVÌDOMKY, NAPØ. PØI ROZMÌÒOVÁNÍ VÌTŠÍCH BANKOVEK 
APOD.
- NENECHTE SE OŠÁLIT RÙZNÝMI SMYŠLENÝMI HISTORKAMI         
O NABOURANÉM VOZIDLE, ZRANÌNÉ OSOBÌ ÈI JINÝCH 
PROBLÉMECH, K JEJICHŽ ØEŠENÍ POTØEBUJÍ PRÁVÌ VAŠI POMOC
- OSOBY VYSTUPUJÍCÍ JAKO NAPØ. PLYNAØI, ELEKTRIKÁØI 
(KONTROLA MÌØIÈÙ ENERGIE) ATD. JSOU POVINNY SE VŽDY 
PROKÁZAT K TOMU ÚÈELU VYDANÝM POVÌØENÍM, STEJNÌ JAKO 
PRACOVNÍCI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
- PØI PRÁCI KOLEM DOMU NIKDY NENECHÁVEJTE NEZAJIŠTÌNÉ 
DVEØE A OKNA

PROSTÌ NEDEJTE ZLODÌJÙM ŠANCI!!
V pøípadì zjištìní takového jednání ihned volejte tísòovou 
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V poslední dobì dochází na rùzných místech okresu Trutnov i jinde  
k opakovaným pøípadùm, kdy podomní prodejci pod záminkou rozdávání èi 
prodeje dek, finanèních èástek nebo jiných výhodných nákupù osloví 
zejména seniory nebo jiné dùvìøivé osoby. Kontaktují je pøímo v jejich bytech 
èi na ulici, kde pod rùznými záminkami vystupují jako pracovníci sociálních 
služeb nebo rùzných firem. Domáhají se vstupu èi pozvání do bytu, a� již pod 
záminkou ovìøení rùzných dokladù "potøebných" k vyplacení finanèní èástky, 
výhry nebo vyzkoušení nabízeného zboží. Pokud jsou již obèany do bytù 
pozváni, lehko zjistí, kde mají senioøi své peníze a jiné cennosti uschované. 
Svou výmluvností takoví "lumpové" odvedou pozornost ošálené osoby         
a v nestøeženém okamžiku ji odcizí úspory. Okradený obèan zjistí krádež 
obvykle, až po odchodu zlodìjù, kdy mu kolikrát zbudou jen oèi pro pláè.

- NEUMOŽÒUJTE VSTUP A NEKONTROLOVANÝ POHYB VE SVÉM 
BYTÌ CIZÍM OSOBÁM
- NIKDY NEUKAZUJTE MÍSTA, KDE MÁTE  ULOŽENÉ ÚSPORY, ANI 
NEVÌDOMKY, NAPØ. PØI ROZMÌÒOVÁNÍ VÌTŠÍCH BANKOVEK 
APOD.
- NENECHTE SE OŠÁLIT RÙZNÝMI SMYŠLENÝMI HISTORKAMI         
O NABOURANÉM VOZIDLE, ZRANÌNÉ OSOBÌ ÈI JINÝCH 
PROBLÉMECH, K JEJICHŽ ØEŠENÍ POTØEBUJÍ PRÁVÌ VAŠI POMOC
- OSOBY VYSTUPUJÍCÍ JAKO NAPØ. PLYNAØI, ELEKTRIKÁØI 
(KONTROLA MÌØIÈÙ ENERGIE) ATD. JSOU POVINNY SE VŽDY 
PROKÁZAT K TOMU ÚÈELU VYDANÝM POVÌØENÍM, STEJNÌ JAKO 
PRACOVNÍCI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
- PØI PRÁCI KOLEM DOMU NIKDY NENECHÁVEJTE NEZAJIŠTÌNÉ 
DVEØE A OKNA

PROTO VŽDY MÌJTE NA PAMÌTI:

PROSTÌ NEDEJTE ZLODÌJÙM ŠANCI!!
V pøípadì zjištìní takového jednání ihned volejte tísòovou

 158 Policie ÈR

KØSÁ ÉNELKS
KØSÁ ÉNELKS

opravy oken a sklenìných výplní,
akvária, terária, zrcadla

opravy oken a sklenìných výplní,
akvária, terária, zrcadla

Tel.: 737 303 160Tel.: 737 303 160

Miroslav KOUTNÍKMiroslav KOUTNÍK

prácepráce
Tìsnìní oken, renovace dveøí,

vestavìné skøínì, zatahovací dveøe
Vzorková prodejna:

Vrchlického 834 (pod Laušmanovými)

Tìsnìní oken, renovace dveøí,
vestavìné skøínì, zatahovací dveøe

Vzorková prodejna:
Vrchlického 834 (pod Laušmanovými)

ŽALUZIEŽALUZIE
Kamil HrochKamil Hroch

Tel.: 777 936 560Tel.: 777 936 560

Máte-li zájem být èlenem èi 
aktivnì pracovat v pravicové 
stranì, zveme Vás do øad 
Mís tn ího sdružen í  ODS 
Vítìzná.
Kontakt:

p. Jurèík, tel.: 737 278 787

Máte-li zájem být èlenem èi 
aktivnì pracovat v pravicové 
stranì, zveme Vás do øad 
Mís tn ího sdružen í  ODS 
Vítìzná.

:

p. Jurèík, 

Kontakt

tel.: 737 278 787

UPOZORNÌNÍ POLICIEUPOZORNÌNÍ POLICIE

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

v mìsíci záøí, øíjnu a listopadu 
oslavili èi oslaví své �ivotní jubileum

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

v mìsíci záøí, øíjnu a listopadu 
oslavili èi oslaví své �ivotní jubileum
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KOSMETICKÉ OKÉNKOKOSMETICKÉ OKÉNKO VZORY - malé, støednì velké až velké. Výrazné, exotické, 
rustikální, folklórní. Kontrasty jsou mìkké, hluboké, 
výrazné a živé. Èím menší je vzor, tím výraznìjší musí být 
kontrast.
KÙŽE - hladká, nevýrazná, matná až lesklá, hrubá, drsná, 
rustikální. Lakovaná kùže jen omezenì
ŠPERKY A BRÝLE - matné, nevýrazné, drsnì precizní, 
rustikální, málo lesklé
KOV - žluté a èervené zlato, mìï, mosaz, bronz
PØÍRODNÍ A UH MATERIÁLY - perly se žlutým 
nádechem, rohovina, tmavá želvovina, døevo, pletená 
sláma, splétaná kùže, mušle a ostatní pøírodní 
produkty.Žádné hladké lesklé plasty.
KAMENY - matnì leštìné a lehce lesklé polodrahokamy, 
lehce blýskavé drahokamy, žádný vysoce lesklý štras.

Èerpáno z knihy NOVÉ BARVY PRO KRÁSU od Gisely 
Watermannové a Franzisky Zingelové

VZORY - malé, støednì velké až velké. Výrazné, exotické, 
rustikální, folklórní. Kontrasty jsou mìkké, hluboké, 
výrazné a živé. Èím menší je vzor, tím výraznìjší musí být 
kontrast.
KÙŽE - hladká, nevýrazná, matná až lesklá, hrubá, drsná, 
rustikální. Lakovaná kùže jen omezenì
ŠPERKY A BRÝLE - matné, nevýrazné, drsnì precizní, 
rustikální, málo lesklé
KOV - žluté a èervené zlato, mìï, mosaz, bronz

 - perly se žlutým 
nádechem, rohovina, tmavá želvovina, døevo, pletená 
sláma, splétaná kùže, mušle a ostatní pøírodní 
produkty.Žádné hladké lesklé plasty.
KAMENY - matnì leštìné a lehce lesklé polodrahokamy, 
lehce blýskavé drahokamy, žádný vysoce lesklý štras.

PØÍRODNÍ A UH MATERIÁLY

Èerpáno z knihy NOVÉ BARVY PRO KRÁSU od Gisely 
Watermannové a Franzisky Zingelové

Blanka SeidlováBlanka Seidlová

Podzim je tady se všemi svými záludnostmi         
a proto si dnes popíšeme, jak rozpoznat podzimní typ. 
Øekla bych, že tento typ je tak výrazný, že jej po dnešku 
rozpozná i laik.

 PODZIMNÍ TYP - základní barvou je èervená .
Ple�: 1) rovnomìrnì svìtlá v teplém tónu slonové 
kosti nebo šampaòského kontrastuje s výraznými 
vìtšinou narudlými vlasy

2) sytì zlato béžová nebo broskvového zabarvení
pleti chybí (pro jarní typ charakteristický) broskvovì 
rùžový nádech na tváøích
Optimální make -up: transparentní, lehké tekuté 
druhy. Nesnažit se zakrývat pihy. Odstín svìtle béžový     
s nádechem do žluté nebo svìtle hnìdé. Naprosto 
nevhodný je rùžový odstín.
Rty: sytì èervené
Pihy: u tohoto typu se vyskytují èasto a mají stejnì jako 
znaménka naèervenalou nebo zlato hnìdou barvu
Opalování: tento typ se velmi špatnì opaluje a mìl 
by se sluníèku spíše vyhýbat, protože u nìj zpùsobuje 
zarudnutí pokožky.
Pøirozená barva oèí: jantarová, oøíšková, tmavì 
hnìdá, tyrkysová, tyrkysovì modrá , zelená, žlutozelená
Øasy a oboèí: dívky s narudlými vlasy mívají èasto 
husté, ale svìtlé øasy. Oboèí mívá stejnou barvu jako vlasy, 
liší se nanejvýš v odstínech.
Vlasy: sytá, výraznì naèervenalá nebo èervenozlatá 
barva, která se hodí k pihám a výrazným oèím. Mají 
vysoký obsah èerveného pigmentu.
Barvení vlasù: Pøi barvení by se mìl vždy 
zachovat teplý zlato hnìdý odlesk. Nejvhodnìjší jsou 
teplé, medovì nebo zlatì èervené odstíny. (rudo zlatá, 
kaštanová hnìï). Nevhodné jsou chladné odstíny.
Barvy které k letnímu typu patøí:
ÈERVENÁ - výraznì prosvítající žlutý podtón. Tìžký, 
zemitì narezlý tón ( zvláštì u tmavších odstínù)
MODRÁ - tlumená, ale pøesto sytá barva s výraznou 
záøivostí. (švestková, petrolejová)
ZELENÁ - lehce nažloutlý až sytì olivový akcent. 
(žloutnoucí listí na podzim, jedlová zeleò a barva stále 
zelených rostlin)
ŽLUTÁ - teplá a záøívá, má naèervenalý nebo lehce 
olivový nádech.
FIALOVÁ - tuto barvu používejte jen opatrnì. Mìly by to 
být jen tmavší teplé barvy s naèervenalým podtónem 
(švestková, ostružinová, èervenofialová).
ŠEDÁ -olivový nazelenalý podtón
BÍLÁ - lehce nažloutlá
ÈERNÁ - jen v kombinaci s make-upem a doplòky          
v teplých barvách
PØÍRODNÍ ODSTÍNY - hnìdé a béžové odstíny mají 
zøetelnì žlutý nebo rezavì èervený podtón. Jsou záøivé    
a pùsobí zemitì až narezle. Tmavé rudohnìdé odstíny.
LÁTKY - výrazné až hrubé, mìkké, flaušové matné, 
rustikální (mírnì lesklé smí být jen tìžké, elegantní látky)
tìžké hedvábí, pøírodní hedvábí, krajky a samet, brokát, 
atlas, hrubší rýhovaný samet, angara, mohér, krep, buklé, 
tvíd, kanafas, hrubì tkaná bavlna, len. Ve výrazném 
provedení - vlna, kašmír, vlna z alpaky, velbloudí srst, 
žerzej, pik, popelín, len gabardén, nopkové látky, kord, 
rýhovaný samet, krajka.

Podzim je tady se všemi svými záludnostmi         
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s nádechem do žluté nebo svìtle hnìdé. Naprosto 
nevhodný je rùžový odstín.

sytì èervené
u tohoto typu se vyskytují èasto a mají stejnì jako 

znaménka naèervenalou nebo zlato hnìdou barvu
tento typ se velmi špatnì opaluje a mìl 
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BÍLÁ - lehce nažloutlá
ÈERNÁ - jen v kombinaci s make-upem a doplòky          
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PODZIMNÍ TYP
 Ple�:

Optimální make -up:

Rty:
Pihy:

Opalování:

Pøirozená barva oèí:

Øasy a oboèí:

Vlasy:

Barvení vlasù:

ZPRÁVIÈKY ZE ŠKOLKYZPRÁVIÈKY ZE ŠKOLKY
Nový školní rok zaèal „dnem otevøených dveøí“ 

ve støedu 1.9. 2004. Rodièe mohli shlédnout hezky 
upravené prostory v MŠ.

Z celkového poètu 25. dìtí jsme pøivítali 6 
nových (Èapková Johana, Kadlecová Kristýna, Krejèík 
Jan, Kuèeráková Aneta, Liška David, Øíèaø Štìpán). 
Nové dìti jsme obdarovali malým dáreèkem a spoleènì 
jsme prožili první den plný her, pohádek a rytmických 
høíèek.

V mìsíci záøí jsme se zamìøili na rozvíjení 
schopností navazovat kamarádské vztahy, na 
podporování dìtských pøátelství a uèení ohleduplnosti     
k druhému. U nových dìtí jsme se také zamìøili na 
zbavování strachu z neznámého prostøedí a lidí.

Dále jsme co nejvíce využívali školní zahradu      
a užívali si ještì sluníèka. Také jsme poznávali pøírodu      
v lese a seznamovali dìti s významnými budovami v obci.

Nový školní rok zaèal „dnem otevøených dveøí“ 
ve støedu 1.9. 2004. Rodièe mohli shlédnout hezky 
upravené prostory v MŠ.
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jsme prožili první den plný her, pohádek a rytmických 
høíèek.

V mìsíci záøí jsme se zamìøili na rozvíjení 
schopností navazovat kamarádské vztahy, na 
podporování dìtských pøátelství a uèení ohleduplnosti     
k druhému. U nových dìtí jsme se také zamìøili na 
zbavování strachu z neznámého prostøedí a lidí.
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v lese a seznamovali dìti s významnými budovami v obci.

Kolektiv MŠKolektiv MŠ

1.záøí sbor pro obèanské záležitosti pøivítal nové 
prvòáèky v základní škole. Dìtem jsme popøáli,aby se jim 
ve škole líbilo a dostaly od nás barevné kuføíky naplnìné 
školními potøebami a sladkostmi.

2.øíjna jsme v zasedací mísnosti obecního úøadu 
pøivítali novì narozené obèánky a tentokrát to byly tyto 
dìti:
Tereza Pokorná, Hájemství 29, narozena 22.7.2004
Adam Vyšanský, Kocléøov 199, narozen 7.8.2004
Adam Pavlas-Jirásek, Huntíøov 304, narozen 13.7.2004
Nikol Šormová, Komárov 73, narozena 23.7.2004
Nicol Lišková, Kocléøov 20, narozena 28.8.2004.
Všem dìtem ještì jednou pøejeme do života hodnì štìstí  
a lásky a rodièùm hodnì trpìlivosti a radosti z dìtského 
smíchu.

V sobotu 23.10.2004 zveme všechny dìti na 
desetiboj, který se koná od 14.00 hodin na areálu zdraví  
v Kocléøovì. Jsou pøichystány tradièní i legraèní soutìže    
o malé i velké ceny.

1.záøí sbor pro obèanské záležitosti pøivítal nové 
prvòáèky v základní škole. Dìtem jsme popøáli,aby se jim 
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desetiboj, který se koná od 14.00 hodin na areálu zdraví  
v Kocléøovì. Jsou pøichystány tradièní i legraèní soutìže    
o malé i velké ceny.
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Adam Vyšanský, Kocléøov 199, narozen 7.8.2004
Adam Pavlas-Jirásek, Huntíøov 304, narozen 13.7.2004
Nikol Šormová, Komárov 73, narozena 23.7.2004
Nicol Lišková, Kocléøov 20, narozena 28.8.2004.

ZPRÁVIÈKY ZE SPOZUZPRÁVIÈKY ZE SPOZU
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ÈTENÁØSKÉ  POLOLETÍ  KOMÁROVSKÝCH
     Ostrùvek návštìvníkù místní knihovny Vítìzná - 
Komárov je v porovnání s dalšími dvìma knihovnami - 
Huntíøov a Kocléøov - nejmenší, ale ètenáøský zájem       
o èetbu je trvale na dobré úrovni. Nejinak tomu bylo         
v uplynulém prvním pololetí, kdy 31 ètenáøù navštívilo 
pùjèovnu 240x. Nahlédnutí do statistického deníku 
knihovny informuje, že jim bylo zapùjèeno 727 knihov-
nických jednotek. Patøí mezi nì knihy a velký zájem je      
o èasopisy, které dosáhly ve sledovaném období 274. vý-
pùjèek. Podílí se na nich týdeník Kvìty a ètrnáctideník 
100 plus 1, které jsou hrazeny z rozpoètu obecního 
úøadu. Knihy nejsou v plném rozsahu výbìru knižních 
novinek kupovány, ale ètenáøi nejsou ochuzováni, 
protože knižní fond je pravidelnì doplòován putovními 
soubory z profesionálních knihoven Trutnov a Dvùr 
Králové. Tímto zpùsobem je také rozšiøována nabídka 
èasopisù, které jsou žádány. Zvláštní službu tvoøí 
meziknihovní služba, která umožòuje pøístup ke knihám, 
které ètenáø žádá a vlastní fond je postrádá. Tady si tøi 
obecní knihovny Vítìzná také navzájem vypomáhají. 
Nároènìjší požadavky jsou vyøizovány spoluprací            
s profesionálními knihovnami. Tuto službu napø. využila 
dvojice žákù Radim Husák a Petr Baudiš, když hledala 
další informace k znalostem k probírané látce v hudební 
výchovì o Bedøichu Smetanovi. Tato dvojice také bývá 
nejèastìjším návštìvníkem knihovny. Mimo nich jejich 
øady doplòují žáci Èerná, Ježek, Šírová, Safránková, 
Detenzi a další.

Do druhého pololetí t.r. vstupuje Komárovská 
knihovna s pøedpokladem, že závìr roku bude opìt 
dobrý. Mùže tomu napomáhat též zájem stávajících 
ètenáøù, které mohou doplnit další noví z øad mládeže       
i dospìlých. Knihovník je rád uvítá každou støedu v dobì 
od 14 do 16.30 hodin.
                                                            Emil Pokorný

ZPRÁVA Z KNIHOVNY KOCLÉØOV
Kocléøovská knihovna byla nedávno, stejnì jako 

zbylé dvì obecní knihovny, vybavena díky OÚ poèítaèem 
pøipojeným na internet. Poèítaè je volnì pøístupný 
veøejnosti, tj. nejen zaregistrovaným ètenáøùm, ve 
výpùjèní dobì knihovny každé pondìlí od 15.00-17.00 
h. Služba je v souèasné dobì poskytována zdarma. Na 
poèítaèi si mùžete vyhledat potøebné informace ze všech 
možných oblastí, zahrát hry, nebo nìkteøí zkusit, jak se 
poèítaè obsluhuje a doplnit si alespoò èásteènì tzv. 
poèítaèovou gramotnost o které se nyní hodnì mluví       
a všude se požaduje. (Vaše dìti nebo vnouèata Vám 
pøípadnì pomohou).

Ani ti z vás, kteøí si rádi pøeètou pìknou knihu, 
nebudou zklamáni. Knihovna má totiž novì doplnìný 
výpùjèní soubor knih z knihovny Trutnov. Také je 
rozšíøený základní fond o mnoho zajímavých titulù od 
dárcù z naší obce. Nìkteøí ètenáøi také pravidelnì vìnují 
knihovnì hodnotné èasopisy. Všem dárcùm upøímnì 
dìkujeme, protože takový krásný vztah ke knihám, ke 
všem ètenáøùm a tím k celé obci je hodný všeobecného 
ocenìní a úcty.
                                                        Johana Rousová 
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Kvìty
100 plus 1

                                                            Emil Pokorný
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Božena RehákováBožena Reháková

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.

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.

HUN�ÁK CUPHUN�ÁK CUP
Dne 17.7. 2004 probìhl na huntíøovském høišti 

druhý roèník turnaje v malé kopané. Odehrálo se celkem 
53 zápasù za úèasti 21. mužstev. Poèasí fotbalistùm pøálo 
- øekla bych až dost, protože teplota ve stínu se 
pohybovala kolem tøicítky a stín na hrací ploše rozhodnì 
nebyl. Zda byla právì vysoká teplota dùvodem toho, že 
naše mužstvo vypadlo ve ètvrtfinále, kde podlehlo 
mužstvu Bedna 98 Praha 1:5, nebo to byl èistì 
marketingový tah, (nechtìli odradit ostatní mužstva          
v úèasti na tøetím roèníku) se mùžeme jen dohadovat. Jisté 
je pouze to, že na tøetím místì skonèilo právì mužstvo, 
které nás vyøadilo, na druhém Benfica a vítìzem se stal FK 
Mostek. Nejlepším hráèem turnaje byl vyhlášen Jiøí Èech 
(Bedna 98 Praha), nejlepším brankáøem Martin Tomek 
(Wassermann Hradec). Mimo kvalitní kopané bylo 
pøipraveno bohaté obèerstvení - do zlatova ogrilovaná 
kuøátka, gulášek, prasátko v lornì a jiné dobrùtky na 
"zaplácnutí" žaludku. K uhašení žíznì tu zase teklo 
proudem pivo, otrlejší jedinci ho mohli proložit také 
panáèkem nìèeho ostøejšího a opomenuti nebyli ani ti co 
holdují nealku. Øíci, kolik piva tím proudem vlastnì 
vyteklo si netroufám, ale vzhledem k onomu již 
zmiòovanému teplu a také bohatému veèernímu 
programu, to bylo jistì hodnì. Co jste mimo kopané 
mohli na letošním roèníku ještì vidìt? OS PEGALE 
pøipravilo program pro dìti, nad høištìm pøelétlo letadlo, 
které dìtem shazovalo bonbony, po turnaji byla 
vyhlášena soutìž pro ženy, veèer pak bylo k vidìní 
vystoupení plivaèe, diskotéka, ohòostroj a pùlnoèní 
pøekvapení. Celý den se opravdu vydaøil a všichni se už 
teï tìšíme na další roèník.
Jen pøíštì pánové více originality - pùlnoèní pøekvapení 
striptýz - no kdo by to èekal?!
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Ani obèanské sdružení PEGALE o prázdninách 
nezahálelo. Naší první prázdninovou akcí bylo zábavné 
odpoledne pro dìti pøi soutìži druhého roèníku v malé 
kopané Hun�ák Cup, které se konalo v sobotu 17.7. 
Poèasí nám náramnì pøálo a pìt hodin na pøímém slunci 
vycucalo š�ávu i z tìch nejodolnìjších dospìlákù, kteøí 
nám pomáhali s organizací. Jen dìti byly stále èilé a kdyby 
nezaèaly docházet odmìny, soutìžily by stále dál. 
Tradiènì dostávaly dìti za plnìní úkolù "Vítìzòáky", které 
smìòovaly v našem krámku. Ten byl plný nejen sladkých 
odmìn, ale také hraèek a rùzných dáreèkù, které jsme pro 
dìti nejen nakoupily, ale nìkteré také vlastnoruènì 
vyrobily. Asi v pùlce odpoledne nás navštívil kouzelník     
a po setmìní bylo pøipraveno vystoupení "plivaèe".

Ve dnech 26.7.-30.7. jsme pro dìti pøichystaly 
již z døívìjška oblíbené stanování u koní, které se konalo 
na ranèi v Hajnici. Na tento tábor se nám pøihlásilo 
úctyhodných 26 dìtí, hodnì jich bylo i z vesnic 
mikroregionu Podkrkonoší, kam jsme rozšíøily naši 
pùsobnost. Ve spolupráci se starosty tìchto obcí 
informujeme i jejich obèany o akcích, které poøádáme.     
Na tomto stanování si dìti mohly opìt vyzkoušet práci     
u koní - kydaly hnùj, èistily konì, ale staraly se také 
napøíklad o oveèky, králíky, kachny, jezdily pro krmení    
a za odmìnu se mohly svést na koni. Na místì, kde jsme 
stanovali se mezi námi pásly ovce, které hlídal ovèácký 
pes. Ve volných chvílích jsme hráli rùzné hry jako hledání 
pokladu, vybíjenou, pohádkový strom a jiné. Zbyl nám 
èas také na výlet do Úpice, kde jsme navštívili hvìzdárnu       
a muzeum. Všem se stanování líbilo a pøi louèení 
nejednomu ukápla slzièka lítosti, že byl pobyt tak krátký.

1.8. jsme pro dìti pøipravili "Lízátkovou 
discotéku". Dìtí si mohly nejen zatanèit v rytmu disca, 
ale mezi tancem mohly soutìžit o rùzné ceny.

13.-15.8. byl naplánovaný pu�ák. Možná toto 
pojmenování dìti odradilo, protože se nám jich sešlo 
pouze sedm. Všem vzkazujeme, že mùžou jen litovat, že 
se k nám nepøipojili. Své putování jsme zaèali ve Vítìzné  
a první zastávka byla na Kateøinì. Tady jsme posedìli      
u ohýnku s harmonikáøem a druhý den ráno zahájili 
bojovkou. Po obìdì jsme se svezli na velbloudovi            
a pokraèovali v našem putování do Chotìvic na vrch 
Karlov. Tady probìhlo setkání s rogalistou p. Boháèem. 
Nìkolikrát se nad námi prolétl a po pøistání mìly dìti 
možnost prohlédnout si rogalo a povídat si o tom, jak je 
nebo není snadné na rogalu létat. Vzhledem k nepøízni 
poèasí jsme rádi pøijali nabídku na nocleh v hangáru. 
Dlouho do noci jsme si povídali a zpívali s kytarou. Ráno 
jsme se místo rozcvièky koupali v bazénu a po obìdì jsme 
se vraceli zpìt pøes Kateøinu na Vítìznou. Na Kateøinì 
nás èekala malá svaèinka v podobì dortu, který pro nás 
upekla paní Andrea Pfaffová.

21.8. jsme na pøání motorkáøského klubu 
ÈERNÝCH RYTÍØÙ pomohli s organizací programu pro  
dìti na jejich druhém srazu motorkáøù na Kateøinì. Zatím, 
co dospìlí soutìžili ve složitých netradièních disciplínách, 
pro dìti jsme pøipravily ty tradièní. Házení na šaška, 
shazování bágem, vystrkování z kruhu pupky, házení do 
plechovek a jiné. Dospìláci, kteøí se necítili na složité 
soutìže zavítali mezi dìti a spoustu legrace zažili i v tak 
typicky dìtských soutìžích.
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První sportovní odpoledne v novém školním roce 

jsme uspoøádaly pod širým nebem a pro dìti jsme 
pøichystaly spoustu netradièních disciplín. Dìti soutìžily 
napøíklad v zatloukání høebíkù na èas, pojídání vánoèky 
na èas, pøenášení vody v malé sklenièce, hodu gumovou 
duší a jiném. Poèasí nám pøálo a tak se celé odpoledne 
moc vydaøilo.

19.9. jsme pro dìti uspoøádali exkurzi do psího 
útulku ve Dvoøe Králové n. L. Zde jsme si prohlédli útulek 
a dovìdìli jsme se také nìco o tom, jak funguje. Pak mìly 
dìti možnost shlédnout tanec se psem, výcvik civilního, 
nebo policejního psa a všichni si mohli se zavázanýma 
oèima vyzkoušet, jak se chodí se slepeckým psem. Než 
jsme odešli, mohly si dìti pùjèit pejska, se kterým 
absolvovaly malou procházku po útulku a “cvièáku”.To 
byl zážitek hlavnì pro ty, které doma žádného pejska 
nemají.

2.10. probìhla již druhým rokem na 
huntíøovském høišti drakiáda. Sešly se dìti s draky 
kupovanými, ale i s draky domácí výroby. Konstruktéry 
byli vìtšinou tatínkové a dizajnéry zase maminky. Hned 
na zaèátku pøijeli motorkáøi z motorkáøského klubu 
Èerných rytíøù, kteøí dìti svezli na motorkách a pak už nic 
nebránilo pouštìní drakù. Vzhledem k tomu, že pøíliš 
nefoukal vítr, bylo nìkdy nad lidské úsilí dostat draka 
pìknì nahoru. Zbyteènì jsme to nenatahovaly a vyhlásily 
jsme soutìž o nejhezèího létajícího draka domácí výroby. 
Tu po poradì s rodièi vyhráli Hakovi, kteøí dostali za 
odmìnu dort o který se podìlili s ostatními dìtmi. 
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Pak jsme se s dìtmi zahøáli
hrami, ale vzhledem k tomu,
že zaèalo pršet, museli jsme se
uchýlit do boudy na høišti. Tam
jsme pokraèovali v rùzných hrách
a nakonec jsme si zazpívali u ky-
tary s basou. Všechny dìti do-
staly na závìr malou odmìnu.
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Všechny naše akce pro dìti jsou poøádány za finan-
èní podpory OÚ Vítìzná a Královéhradeckého kraje.
Všechny naše akce pro dìti jsou poøádány za finan-
èní podpory OÚ Vítìzná a Královéhradeckého kraje.
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Pro obèany, kteøí se dostanou do tíživé životní situace je od  2. února 
otevøena v prostorách místní fary Obèanská poradna, kterou provo-
zuje Farní Charita. Je otevøena pro veøejnost v

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

Poradna klientùm poskytuje informace v oblasti bydlení, dávek soc.         
zabezpeèení, pracovnì právních vztahù a nezamìstnanosti.     
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Svozové dny
smìsného komunálního odpadu 
obce Vítìzná na rok 2004.

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

Nabízíme starším a 
nemohoucím obèanùm 
snos popelnic na svozové 
místo. Tuto službu posky-
tují zamìstnanci OÚ. 
Týká se pouze míst, kam 
se technické služby ne-
dostanou se svým vozid-
lem. Tuto službu si mùže-
te objednat na OÚ

tel.: 499 395 263
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SNOS POPELNICSNOS POPELNIC

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

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

Doufáme že Vám budou tyto služby ku prospìchu a rádi naší nabídky využijeteDoufáme že Vám budou tyto služby ku prospìchu a rádi naší nabídky využijete

SLUŽBA V DEN PRACOVNÍHO KLIDU A VOLNA - 50% PØÍPLATEKSLUŽBA V DEN PRACOVNÍHO KLIDU A VOLNA - 50% PØÍPLATEK

Zájemce o nìkterou z tìchto služeb se mùže pøihlásit na Obecním 
úøadì nebo na telefonu 499 395 263, kde si lze tuto službu 
Zájemce o nìkterou z tìchto služeb se mùže pøihlásit na Obecním 
úøadì nebo na telefonu , kde si lze tuto službu 499 395 263

ruèní úklid snìhu z pøístupových cest na soukr. poz.ruèní úklid snìhu z pøístupových cest na soukr. poz.

ruèní úklid snìhu za použití drobné mechanizaceruèní úklid snìhu za použití drobné mechanizace

50  Kè50  Kè

70  Kè70  Kè

Zveme všechny dùcho-
dce k posezení v našem 
k l u b u  v  b u d o v ì  
Obecního úøadu a to 
každý sudý ètvrtek  
od 14.30 hodin.
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KLUB DÙCHODCÙKLUB DÙCHODCÙ

Pøílohou tohoto vydání je nový jízdní øád, my vás chceme upozornit na ty 
nejdùležitìjší zmìny.
- Ráno vyjíždí autobus z DK n/L v 7.25 a u školy je v 7.48
- Obèané ze Záboøí se dostanou  do Kocléøova (napø. k lékaøi) autobusem, který 
jede v 7.10 od Kašny 7.25 je v Záboøí 7.33 je na rozcestí na Kocbeø. Tam se 
pøestoupí na autobus, který jede 7.25 ze DK n/L (autobusy na sebe èekají)
- Ráno byl také pøidán nový spoj pro dìti II. stupnì, které dojíždìjí do školy        
v Podharti. Autobus odjíždí v 7.25 od Kašny, jede smìrem na Podhar�, kde 
zastavuje v 7.47 na zastávce Vrchlického a pak pokraèuje smìrem ke kostelu a 
na autobusové stanovištì.
- Odpoledne vyjíždí v opaèném smìru z autobusového nádraží v 13.45, na 
zastávce Vrchlického je v 13.49 a druhý spoj v 15.25, který je na zastávce 
Vrchlického v 15.28.
- Z dùvodu zajištìní dopravní obslužnosti èásti obce Vítìzná  Záboøí došlo k 
odklonìní autobusového spoje, který vyjíždí ze DK n/L ve 14.25 a nyní bude 
jezdit i pøes Záboøí. Na žádost obèanù Komárova, bude spoj zastavovat za 
køižovatkou v Komárovì smìrem na Záboøí.
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Nechoïte do pojiš�ovny
pojiš�ovna pøijde za Vámi
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Pojištìní majetku obèanù
s asistenèní službou

HOME Assistance
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Velice nás mrzí, že naši obèané nevyužívají nìkteré z peèovatelských 
služeb, které jim obec nabízí. Snažíme se našim starším i nemohoucím 
spoluobèanùm, vzhledem k tomu že vybudování domova pro seniory je   
v naší obci málo pravdìpodobné, co nejvíce pomáhat. Bohužel se však 
setkáváme s témìø nulovou odezvou. Pokud tedy lidé nezaènou více 
využívat služby, které jim nabízíme a které dotuje Krajský úøad 
Královéhradeckého kraje, nezbude nám nic jiného, než tyto služby zrušit.
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