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vydává OÚ Vítìzná

KRÁLOVÉHRADECKÝ HEJTMAN VE VÍTÌZNÉ
Místní sdružení ODS spoleènì s OÚ Vítìzná uspoøádali dne 14.ledna 2004 od 18.00 hodin v zasedací
místnosti obecního úøadu besedu s pøedstaviteli Královehradeckého kraje Miloslavem Plassem (èlen rady)
a Milošem Jónem (èlen zastupitelstva) na téma: Možnosti a zpùsob èerpání z grantových a dílèích
programù vyhlášených na rok 2004 Královéhradeckým krajem.
Vzácnou návštìvou byl hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík. Po
úvodu starosty se ujal slova nejprve hejtman, který
promluvil o všeobecných problémech v kraji. Pan
Plass mluvil o sociálních problémech a podpoøe
kraje v otázkách komunitního plánování. Poslední
se ujal slova pan Jón, který již konkrétnì mluvil o
pro-blematice získávání grantù a dotací. Besedy se
úèastnili zástupci nìkolika obcí, mikroregionu
Podkrkonoší, místní školy, zástupci TJ Sokol
Vítìzná a zástupci neziskových organizací.
Po úvodním slovì nastal èas na konkrétní otázky
týkající se pøedevším možnosti získání grantù a dotací, na které pøítomní pánové ochotnì odpovídali.
Když byly zodpovìzeny všechny tyto dotazy, vznikl prostor pro diskusi na rùzná témata. Starostu Hajnice
napøíklad zajímalo, jak pokraèuje výstavba dálnice od Hradce Králové smìrem na polské hranice, øeditele naší
základní školy zajímala zase problematika podlimitních škol. Došlo také na otázku stárnoucí populace a co by se
dalo udìlat pro to, aby se zaèalo rodit více dìtí. Na toto téma se rozpoutala vášnivá diskuse, která situaci sice
vyøešit nepomohla, ale snad byla pro zastupitele kraje alespoò inspirací pro další jednání.
Chceme touto cestou ještì jednou podìkovat všem zastupitelùm kraje, že zavítali do naší obce a ochotnì
s námi diskutovali na tato témata.
Blanka Seidlová

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
PROGRAM: 10. 12. 2003
1)kontrola usnesení z 29. 10. 2003
2) informace z èinnosti OÚ
3) rozpoètové opatøení è. 4
4) návrh rozpoètu na rok 2004
5) projednání prodeje obecního majetku - pozemky, byty
6) územní plán - zmìna
7) stanovení priorit v poskytování sociálních služeb
8) žádost TJ Sokol
9) pøevod zástavního práva - tento bod byl stažen z programu
10) zøízení zástavního práva
11) odmìna
12) zprávy o práci komisí a výborù
13) rùzné

Z ÈINNOSTI
Tak jako v uplynulém období i nyní probíhala rekonstrukce vodovodních øadù a vzhledem k poèasí i k obdrženým
finanèním prostøedkùm se mohlo v práci pokraèovat.
V listopadu bylo ministerstvem zmìnìno rozhodnutí
o poskytnutí finanèních prostøedkù ze státního rozpoètu
a to tak, že èást dotace (2,5 mil.korun) nám byla
poskytnuta už v roce 2003.
Spoleènì s ing. Balákovou se starosta zúèastnil jednání na
odboru výstavby ve Dvoøe Králové n. L. a poté s vedoucím
tohoto odboru na Krajském úøadì v Hradci Králové ve
vìci vyjasnìní a vyložení nìkterých sporných èástí našeho
schváleného územního plánu.
Na základì usnesení OZ z 29.10. se starosta zúèastnil dne
21.11. jednání valné hromady Spoleèenství obcí Podkrkonoší na kterém byla naše obec pøijata za èlena.
pokraèování na stranì 2

pokraèování ze strany 1

Po složení podílu naší obce budeme zaøazeni i do již rozbìhlých projektù, kterými jsou nákup nových mulèovaèù
a propagaèních materiálù.
Dále jsme za finanèní úèasti podnikatelù z naší obce a
oko-lí slavnostnì vyzdobili vzrostlý smrk u ZŠ v Kocléøovì.
Tímto chtìl OÚ pøispìt k navedení pøíjemné vánoèní
atmosféry.
12.11. probìhlo za úèasti nabízejících vyhodnocení nabídek na koupi bytu v è.p. 217.
V mìsíci listopadu a prosinci probíhaly inventury majetku
obce.

O ÈEM SE DÁLE JEDNALO
* Zastupitelé pøijali rozpoètové opatøení è.4 a schválili
rozpoèet na rok 2004.
* Bylo jednáno o prodeji obecního majetku pozemky.
* Byl pøijat návrh schválení zámìru provést zmìnu
územního plánu obce.
* Stanovily se priority pro poskytování sociálních služeb
v obci.
* Byla projednávána žádost o pøíspìvek na èinnost
sportovního oddílu TJ Sokol Vítìzná (pøíspìvek na
rok 2004 èiní 35 000,- Kè).
* Pøedsedové komisí pøednesli zprávy o èinnosti:
Finanèní a revizní komise pracuje na inventurách.
Komise výstavby informovala o zahájení šetøení
a dokazování ohlednì stavebních povolení
na budovaných domech, komunikacích a jiných
stavbách v Hájemství (areál JUDr. Emila Šèuky).
* Pøítomní obèané pochválili starostu a ostatní
zastupitele za ozdobení vánoèního stromu u Základní
školy ve Vítìzné.
Více podrobností se doètete v zápisu ze zasedání OZ,
který je k dispozici v prodejnách Jednoty Kocléøov
a Huntíøov, v Koloniálu v Komárovì a v pohostinství
U Šulcù v Záboøí.
Pøíští
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
se koná 18. února 2004 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ

TØÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Do roku 2004 vstoupila Charita s tøíkrálovými
koledami. I letos v èase ,,Zjevení Pánì“ od 4. do 11.
ledna mohli naši obèané uvidìt a pøijmout skupinky tøí
králù, kteøí chodili ke dveøím domù a bytù s písnièkou,
drobnými dárky, pøáním štìstí a zdraví všem lidem a zapeèetìnou pokladnièkou, do které mohl každý pøispìt
dobrovolnou èástkou.
Srdeènì dìkujeme tìm, jenž projevili ochotu a obdaøili naše ,,krále“ vlídným slovem i pøíspìvkem.
Dìkujeme i našim malým ,,králùm“ Liboru a
Katce Vackovým, Zdeòku Klustovi, Milanu a
Simonì Kuèerákovým a Anetì Ládové a všem
dobrovolníkùm za jejich obìtavost a nadšení, kteøí
neváhali a vyšli do ulic, aby svìdèili o pomoci a lásce ke
všem potøebným.
Díky štìdrosti našich spoluobèanù se podaøilo
vykoledovat 9.588,50 Kè
Kè,, což je o 400 Kè více než pøi
loòské sbírce. Podle pravidel rozdìlení získaných
prostøedkù zùstává 63% místní Farní Charitì
Charitì,,
13% pøipadá na projekty Diecézní Charity, 15% na
mezinárodní humanitární pomoc, 4% režie sbírky
a 5% sekretariátu SÈKCH.
pøíspìvkù, které zùstanou v místní
Z finanèních pøíspìvkù,
Farní Charitì bude podpoøen projekt na provoz
Obèanské poradny ve Dvoøe Králové n. L. Poradna
bude poskytovat informace v oblasti sociálního
zabezpeèení, pracovnì právních vztahù a nezamìstnanosti, rodinných a mezilidských vztahù,
legislativy a lidských práv, oblasti bydlení. Cílem
poradny je umožnit, aby obèané mìli pøístup k
informacím o svých právech a povinnostech a nebyli
diskriminováni neschopností úèinnì vyjádøit své
potøeby.
Služby poradny jsou poskytovány zdarma všem
lidem bez ohledu na jejich kulturní, náboženskou,
politickou èi jinou pøíslušnost.
S upøímným pøáním štìstí a zdraví do nového roku.
Síbrová Marie, Kocléøov

VÁNOÈNÍ STROM
Važení obchodní pøátelé,
v nedávné minulosti jsem se na Vás obrátil s prosbou o finanèní èi materiální pomoc na realizaci výzdoby
vánoèního stromu v naší obci.
Chtìl bych vám touto cestou podìkovat za to, že jste
na mou výzvu reagovali kladnì a tak i Vaši zásluhou mohl
být vyzdoben vzrostlý 20 m smrk u Základní školy v Kocléøovì.
Tento smrk byl 6.12.2003 vyzdoben 2400 svítícími
svíèkami, 5 svítícími balíèky, tradièními sklenìnými
ozdobami svázanými do hroznù a papírovými dárky,
které spoleènì s pøípravou sklenìných ozdob zajistili žáci
ZŠ se svými uèiteli. Dìkuji Vám za všechny ty spokojené
dìti
a obèany, kteøí jsou pyšní, že i jejich obec má svùj
vlastní vánoèní strom a pohled na nìj nám všem pomohl
navodit tu správnou vánoèní atmosféru. Závìrem mi
dovolte, abych Vám popøál do nového roku mnoho štìstí,
zdraví a podnikatelských úspìchù.Zdenìk Mühl, starosta

Dìkujeme všem kdo pomáhali s výzdobou
Vánoèního stromu a všem níže jmenovaným za
finanèní pomoc pøi jeho výzdobì.
Paul Ludìk 1000 Kè, Autodoprava R+R Rumanovský
Robert st. 1000 Kè, Pabiška Pavel ml. 1000 Kè, Krejèík
Jan 1000 Kè, Mièan Pavel 2000 Kè, Hynek Karel
50 Kè, Consys DKn/L 1000 Kè, Kokam Kocbeøe
5000 Kè, Autohelp DKn/L 2000 Kè, Stavební firma
Hasse 5000 Kè, Drápalík Pavel 150 Kè, Joneš Vlastimil
1000 Kè, ZEMPRA David Josef 1000 Kè, MVDr. Krejèí
Tomáš 1000 Kè, neidentifikovaná platba 1000 Kè
celkem23 200 Kè.
Výdaje: Žárovky 6000 Kè, plošina 3998 Kè, materiál
Inzat 692 Kè, svítící balíèky+aranžer 6 330 Kè,
celkem 17 020 Kè.
Celkem bylo vybráno 23 200 Kè a výdaje èinily 17 020
Kè. Za zbývající peníze se poøídí ještì nìkolik kusù
svítících balíèkù a øetìzù na pøíští výzdobu.

èást IV. (dokonèení)

Popis panství Kocléøova se vsí Bukovinou z let 1584–1591
I ponìvadž v tìch místech, tak jakž nám
zpráva dána jest i sami sme se na lidech
vyptali, døíví dobøe platí a témìø tak drahý,
jako zde v kraji jest. Vidí se nám, že by
dotèený pan Rychnovský provazec rovnaje
jeden druhému na pomoc po 1 kopì
25 groších èeských odbýti mohl, protož v tìch
penìzích by se od nìho ujíti mohlo. Však
ponìvadž nám forštmistr Trautnovský zprávu
dává, že každého roku k zámkùm a k panstvím Jeho Milosti Cís. pøes pìt tisíc kmenùv
døíví po vodì dolù plaviti dáti musí, vidí se na
ní, že k samým zámkùm a panství mnoho pøes
tøi léta by ho nebylo. Protož ponìvadž ty hory
v tìch místech, jakž sme spatøili, již velmi holý
a bez døíví sou, byla by škoda takové døíví
k palivu spotøebovati, nýbrž kdyby se takový
statèek koupiti mìl, tehdy aby ty lesové
k potøebám k stavení zanechaný a šetøený
byly.
Též v registøích svých pokládá rybníèkùv
vejtažních 7, že se do nich dáti mùže 126 kop,
ale vidí se nám, ponìvadž velmi malý
a skrovný sou a na nápadní vodì, že dosti
mnoho 70 kop do nich násady jest.
Též pan Rychnovský v registøích svých
pokládá, že sou tøi potoci pøi témž statku se
dvìma bøehy, v nichž nemálo pstruhùv,
møenùv, støevlí a rakùv jest. I ponìvadž sme
spatøili, že takoví potùèkové velmi skrovný
sou, nevidí se nám, že i ta zvùle, kterouž
klade, že èasto od nedvìdù, sviní, zajícùv i jiné
zvìøi na týchž lesích mùže míti za 75 kop gr.
èes. placena jest.
Závìrem lze ještì uvést, že majitel, pan Václav
Rychnovský si své panství ocenil na
èeských,, kupující,
16 640 kop a 40 grošù èeských
po prohlídce panství, však za nìj nabídl pouze
6 980 kop a 45 grošù èeských a prodej se
tedy neuskuteènil.

K témuž statku Koclíøovskému níže
poznamenané lesy jsou:
Les slove Èernej, naproti Koclíøovu ležící,
v nìmž na vìtším díle døíví vyrostlo jedlové,
smrkové, borové i zøídka dubový prochází,
k všelijakýmu stavení na trámy, na prkna, na
krokve, na šindel se nachází, kterýžto les leží
podle Království, kterýž se k Labi táhne i v tý
stráni, kteráž k tomu lesu náleží, jehož i nìco
smejèeno jest, jakž nám toho zpráva daná, že
od pøedešlých komisaøùv 1200 provazcùv
vymìøeno jest toho kus lesu a ten leží pùl míle
od Labe v dobrým vyvezení.
Druhej kus lesu slove Dolejní Komárov,
v nìmž døíví mladistvé a malej kousek jeho
jest. Ten pøedešle mìøen není a k smejèení
nyní se nehodí. Ten se do taxy nepokládá.
Tøetí kus lesu slove Komárov, na témž lese
jest všelijaké mladistvé døíví dubové, borové,
smrkové, jedlové, vosikové, na trámce, krovy,
tyèky, šarholce a toho lesu, též jakž pøedešle
vymìøen jest, má bejti 96 provazcùv. Ten pùl
míle od Labe leží na dobrým vyvezení,
kteréhož by na ten èas pro spanilost mladosti
by smejèiti škoda byla.
Ètvrtý kus lesu slove Øíhovský, v témž
lese jest na díle døíví smejèené, zøídka v nìm
nìkterej kmen borový a dubový prochází.
A ponìvdž malý kus jest, ten se do taxy
neklade, èehož i pan Rychnovský pominul.
Pátý kus lesu slove mezi Koclíøovem
a Bukovinou, v nìmž døíví borové, smrkové,
jedlové a dubové, však zøídka vyšlé. Ten leží
pùl míle od Labe v dobrým braní a jest ho
pøedešle vymìøeno 188 provazcùv.
Šestej kus lesu slove Poustky, nad Koclíøovem leží. V nìm nìkteré døíví borové,
jedlové, smrkové a dubové velké, však zøídka
prochází, ten malou míli od Labe leží, na
prostøedním braní neb jest pøi vršku a jest ho
pøedešle vymìøeno 60 provazcùv.
Sedmej kus lesu pod týmž mladistvej,
v nìmž døíví na ten èas k smejèení se nehodí,
jest smrkové a borové. Leží od Labe malou
míli, jest ho pøedešle vymìøeno 40 provazcùv.
Suma všech provazcùv, tak jakž nám zpráva
daná, že od pøedešlých komisaøùv vymìøeny
ty lesy sou, totiž 1584 a za tou pøíèinou sme
jich nemìøili, nýbrž je oèitì a bedlivì spatøili.

Pøipravil J.Petera (Texty jsou pøepsány z originálních listin uložených ve Státním archivu v Praze, se
zachováním tehdy používaného pravopisu.
Vzhledem k rozsáhlosti panství jsme tento popis
rozdìlili do ètyø dílù.)
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Turnaje úèastnilo 29 žákù. Ostatní žáci absolvovali sportovní
dovednostní soutìž, jejímiž vítìzi se stali Jakub
Mottajczek, Jirka Èuda, Lukáš Vávra, Michaela
Novotná a Monika Sýkorová.

listopad 2003
- 13.11. - ve Dvoøe Králové se na ZŠ Strž uskuteènil okrskový
turnaj v malé kopané pro starší žáky (8. + 9.tø). Školu
reprezentovalo družstvo ve složení: J.Janáèek, L.Kotouš,
T.Mühl, L.Pilaø, T.Poláèek, L.Vávra, T.Nutil, S.Svoboda.
Z 9-ti týmù skonèili naši kluci na 4. místì, když v souboji
o 3. místo prohráli až v závìreèném rozstøelu na penalty.
- 24.11. - pøátelské utkání ve florbale starších žáku se soupeøi
ze školy v Podharti, vyhráli naši kluci po velkém boji 10 : 9.
- 27.11. - Agentura „Svìt na dlani“ pøipravuje pro žáky
základních a støedních škol audiovizuální poøady s cestopisnou
tématikou pro rozšíøení všeobecného pøehledu. Vyrábí je tým
zkušených cestovatelù a dokumentaristù pod vedením Pavla
Hájka, scénáristy a režiséra Èeské televize. Žáci 6.-9.tøídy shlédli
poøad EGYPT, JORDÁNSKO, SÝRIE –„CESTA ZA PYRAMIDAMI“ Podnikli spolu s autorem cestu za jedním ze sedmi
divù svìta, za pyramidami. Poøad je deníkem cesty pøes nìkolik
zemí až do Egypta. Navštíví Turecko a nejslavnìjší mešity,
travertinové útvary v Pamokale, syrské skalní mìsto Petra,
Damašek a jeho slavné tržnice, život v Jordánsku a také na Sinaji
v klášteøe svaté Kateøiny. Nezapomeneme ani na slavné
Faraony, jejich pyramidy, Káhiru a Tutanchamónùv poklad.
Nejen slavná místa, ale i život a povaha pozoruhodných lidí se
objeví v poøadu, který ukáže nìkolik zemí arabského svìta
najednou. Jak se stavìly pyramidy, kdo objevil nejslavnìjší
poklad Egypta, jak se peèe arabský chléb a proè se muslimové
tak èasto modlí a jsou skvìlí obchodníci.
- 28.11. - do výtvarné soutìže "O nejlepšího tygra",
inspirované celoevropskou kampaní za záchranu tygrù, odeslali
žáci do ZOO Dvùr Králové celkem 24 prací.

leden 2004
PODÌKOVÁNÍ :
Dìkujeme panu Matìjkovi-firma MAVL Dvùr Králové n. L
za sponzorský dar - dresy pro naše sportovní družstvo v hodnotì
10 000,- Kè.
- 21.1. shlédli žáci 8. a 9. tøídy v Hankovì domì divadelní
pøedstavení "Svatební košile" podle Jaromíra Erbena v podání
Divadla bratøí Formanù a Studia Hafan.
- 21.1. - 27.1. absolvovali žáci 7. tøídy lyžaøský výcvik na
bìžkách.
Výsledky závìreèného závodu:
chlapci:
1. Jiøí Vacek
2. Martin Vèeliš
3. Jiøí Èuda

dìvèata :
1. Monika Sýkorová
2. Tereza Kudrnáèová
3. Zuzana Rumanovská

-23.1. probìhl zápis nových žákù do 1. tøídy. Na budoucí
školáèky èekala pìknì vyzdobená tøídy a malá odmìna za
pøedvedené znalosti.
- za úèast ve výtvarné soutìže "O nejlepšího tygra",
inspirované celoevropskou kampaní za záchranu tygrù,
obdrželi všichni zúèastnìní žáci volnou vstupenku do ZOO Dvùr

ZPRÁVIÈKY ZE ŠKOLKY

prosinec 2003

•
V mìsíci listopadu jsme s dìtmi úspìšnì pouštìli
draka, pozorovali mìnící se pøírodu a sledovali práci
dospìlých na polích a zahrádkách.
V mìsíci prosinci jsme se zamìøili na oslavu
•
vánoèních svátkù. Nacvièovali jsme básnì, písnì, taneèky
a koledy s vánoèní tématikou. Vyrábìli jsme èerta a Mikuláše z papírových pytlíkù, ustrojili jsme si vánoèní
stromeèek, pekli cukroví a svícínek z moduritu a vyrábìli
jsme pøáníèka z papíru a textilu.
•
3.12. nás v MŠ navštívila Barbora a dìtem nadìlila
do punèochy nejen mlsky, ale také døíví, cibuli, citron a
èesnek.
•
Na 3.12. jsme dìtem do MŠ zajistili v rámci
reklamní akce firmy „Trans gas“ divadelní pøedstavení hercù
z Ostravy „Skøítek plamínek“. (Toto divadelní pøedstavení
bylo zdarma a dìti pøi nìm byly obdarovány reklamními
dáreèky.)
•
4.12. nás z pekla navštívili pøekrásní èerti s Mikulášem a andìlem. Dìtem za básnì a písnì o èertech a Mikuláši
nadìlili èokoládový adventní kalendáø. Nìkteré odvážnìjší dìti
se s nimi i vyfotily. Za rok se na nì opìt tìšíme.
•
5.12. si zajela skupina nejstarších dìtí na divadelní
pøedstavení „ Andílci“ do DKn/L.
•
Ve støedu 17.12. nás v MŠ navštívil Ježíšek a dìtem
donesl dárky do MŠ i domù.
Do nového roku pøejeme všem malým
i velkým hezké vánoce, hodnì zdraví a pohody
v roce 2004.
Zároveò dìkujeme panu øediteli Fliegrovi ze ZŠ Vítìzná
za zajištìní èertù s Mikulášem a andìlem.
Dìkujeme panu Martinovi Baudyšovi za pracovní
pomùcky pro dìti v naší MŠ a také moc dìkujeme,hlavnì
dìti, za finanèní pøíspìvky na zakoupení vánoèních dárkù
stavební firmì Haase Pavel, panu øediteli Neumannovi

- 3.12. - byl zahájen plavecký výcvik žákù 2. a 3. tøíd a dalších
zájemcù, v krytém bazénu v Trutnovì.
- 4.12. - navštívili 1. stupeò školy Mikuláš s èerty a andìlem.
Dìti jim pøedvedly co vše se pro nì nauèily a dostaly za to
sladkou odmìnu.
- 5.12. – hnutí „Stonožka“ – 7 žákù s paní uèitelkou Haasovou
se úèastnilo koncertu v pražské Lucernì.
Nejen že v tento den chodí èerti, mikuláši a andìlé, ale pro
nìkteré z naší školy to byla i odmìna, vstupenky na koncert
v pražské Lucernì, kde vystoupili: moderátor Marek Eben, paní
Bìla Jensen, prezidentka hnutí „Na vlastních nohouStonožka“ , zástupci armády, skupina Mig 21, Maya, taneèní
vojenský soubor z Moravy a další umìlci. Koncert i Praha byly
super, všem se nám vánoèní výlet moc líbil. Koncert jsme si ještì
jednou pøipomìli na Štìdrý den, kdy ho vysílala Èeská televize.
Martina Cyrankovská 7.tø.
- 9. a 11. 12. - okrskové turnaje ve florbale mladších a starších
žákù ve Dvoøe Králové.
- 16.12 - Eva Èerná, Tomáš Pavelka a Michal Struhár
obhajovali v Hradci Králové energetický projekt, který
vypracovali žáci 8. a 9. tøídy za vedení pana uèitele Cajsky
(podrobnìji o nìm píšeme na stranì 7)
7).. Pøi úèasti 8 støedních a
základních škol se umístili na 3. místì a získali pro školu
5.000 Kè na rozvoj ekologické výchovy. Blahopøejeme k
tomuto úspìchu a dìkujeme za reprezentaci školy.
-18.-19.12. - IV.roèník vánoèního turnaje ve stolním tenise
mladší žáci
mladší žákynì
1. Radim Husák
1. Monika Sýkorová
2. Pavel Èerný
2. Tereza Kudrnáèová
3. Martin Vèeliš
3. Zuzana Rumanovská
starší žáci
starší žákynì
1. Tomáš Mûhl
1. Lucie Kuèerová
2. Tomáš Poláèek 2. Tereza Jonešová
3. Josef Janáèek
3. Veronika Vacková

kolektiv MŠ, Vítìzná - Kocléøov
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kteøí nemají své vlastní zdroje vody, by bylo pøinejmenším
nelogické. A tak bohatí, abychom si mohli dovolit
souèasnì opravovat stávající vodovod a budovat nový, to
zase nejsme. Jsem pøesvìdèen, že kdyby náš dopisovatel
mohl ovlivnit poøadí dùležitosti akcí, urèitì by se
podnikaly pøípravy na stavbu vodovodu do Záboøí, tak
jako tomu bylo již v minulosti.
Zajímalo by mì co je „dementního“ na oznámení OÚ
obèanùm obce, ohlednì povinnosti uzavøít smlouvu
s každým odbìratelem pitné vody, které viselo na
informaèní desce v Záboøí? Copak do Záboøí nemají
pøístup obèané z dalších èástí obce (Komárov, Huntíøov,
Kocléøov, Hájemství) nebo mají tito obèané zákaz èíst
informaèní tabuli v Záboøí?
Bod èíslo dva zmínìného podìkování jenom vypovídá
o celkové neznalosti platné legislativy a nemá žádnou
cenu to nyní rozebírat. K tomu jenom uvedu, že po
provedených úpravách na místní komunikaci „spojka
Komárov“ (vytvoøení pøíkopu, proøezání a odstranìní
døevin zasahujících do komunikace, vyspravení
povrchu této komunikace) se chystá zmìna dopravního
znaèení, které bude omezovat pouze tonáž a rychlost
projíždìjících vozidel.
Tìžko se mi pøijímá kritika, od èlovìka, který nás
v nedávné minulosti mìl možnost pøesvìdèit o svých
kvalitách, a to jak v roli místostarosty, tak i pøedsedy
stavební komise. Nejenom já, ale i mnozí z vás máte v živé
pamìti stavební povolení na stavby, které svou povahou
pøesahovaly vymezenou pravomoc OÚ, povolení
a rozhodnutí stavební komise, vydávané jménem komise
bez pøedchozího projednávání v komisi, až po zadávání
obecních zakázek, na kterých se poté aktivnì podílel v roli
podnikatele, atd.
Zkrátka od takového èlovìka kritiku pøijmout nemohu.
Nevidím smysl dále se rozepisovat o dalších
skuteènostech, jenom bych rád vzkázal tìm, kteøí si pana
Vacka V. vybrali dobrovolnì za svého zástupce, a se pana
Vacka pøi nejbližším setkání vyptají tøeba na to, proè obec
v dobì jeho aktivního pùsobení vèas a dle platného
zákona nepožádala stát o bezúplatný pøevod majetku ve
vlastnictví státu, a tak pøišla o nìkolika milionový majetek
v podobì pozemkù, který je nyní rozprodáván
prostøednictvím Pozemkového fondu, nebo tøeba na to
jak se dá ocenit materiál fakturovaný pøi opravách pro
obec, atd.
Takto by se dalo pokraèovat ještì hodnì dlouho, ale
pøiznám se, že tento zpùsob komunikace mi není vlastní.
Nakonec osobu pana Vacka jste ohodnotili pøi posledních
komunálních volbách, a nebylo mu nic platné, že byl
jedním z nejaktivnìjších pøi pøedvolební agitaci.

Podìkování Záboøákù II
Na dùkaz dodržování svobody slova
v naší obci a zásady zveøejòování vašich
názorù, námìtù, postøehù, pøíspìvkù, a to
i v pøípadì, že jsou smìrem k OÚ nebo
samosprávì obce kritické uveøejòujeme
èlánek pana Vacka Vlastimila ze Záboøí.
1. Ještì jsme nestrávili prodej a zavøení obecních
komunikací v Záboøí a již musíme reagovat znovu na
dementní oznámení OÚ. Bìhem prvních zasedání
obecního zastupitelstva v obecních volbách bylo
pøijato rozhodnutí, odložit vybudování veøejného
vodovodu v Záboøí na neurèito (protože jsou na
poøadu dne dùležitìjší vìci) a neuplyne ani rok
a obecní úøad vyvìsí oznámení obèanùm do Záboøí,
kteøí jsou vyzváni, aby do 30. 11. 2003 uzavøeli
dohodu o dodávce pitné vody. Je až s podivem, jak
dokáže obèany obecní úøad nìkdy pøekvapit, i když
veøejnì hlásí, že vše, co dìlá, je jen pro dobro obèanù
- pokud však s nimi nebude komunikovat a bude
dále pracovat proti nim, vše se vniveè obrátí.
2. Pozastavení - obecní úøad vydává jakési prùkazky
obèanùm Záboøí a Komárova umožnující prùjezd
zkratkou do Dvora Králového. Ptáme se, zda-li se
toto také týká našich chalupáøù a obèanù mìsta
Dvora Králové? Obec umístila jednu z omezujících
znaèek na komunikaci patøící mìstu bez jejího
vìdomí a bez øádného dopravního øízení, èímž se
jistì dopustila závažného pøestupku. Na doplnìní proè obèan Kocléøova nebo Huntíøova jedoucí na
návštìvu do Komárova nemùže použit tuto zkratku
pøi pokraèování do Dvora Králového. Je toto èinìno
opìt pro blaho obyvatel obce? Do nového roku pøeji
hodnì zdraví a štìstí.
Vacek Vlastimil

Chvíli jsem zvažoval zda mám vùbec na zmínìné
„podìkování“ reagovat. Myslím si, že daleko úèinnìjší je
øešit problémy pøímo tam kde vznikly s osobami, které je
mùžou vyøešit.
Ale vzhledem k nesmyslnému obsahu pøíspìvku a osobì
dopisovatele, který se má potøebu zviditelnit a zaujmout,
obìtoval jsem trochu z tolik drahocenného èasu a zcela
výjimeènì pøijal tento zpùsob komunikace a v duchu „na
hrubý pytel hrubá záplata“ jsem napsal následující øádky.
Úvodem by mì zajímalo na základì èeho, a jakým
právem vystupuje pan Vacek V. ze Záboøí za všechny
záboøáky!? Jistì má k tomu plnou moc od všech
záboøákù. Spíše si myslím, že se jedná o názor jeho a pár
kamarádù z okolí. Bylo by tedy rozhodnì vhodnìjší
podepsat pod svùj pøíspìvek jména tìch, kteøí jsou
stejného názoru jako pisatel.
Je pravdou, že bìhem prvních zasedání OZ byla
vyslovena nevùle se zabývat s investièní akcí stavbou
vodovodu do Záboøí. Jsem spoleènì s vìtšinou zastupitelù
nositelem názoru, že investovat bezmála 30 milionù
korun do vodovodu pro èást obce Záboøí v dobì, kdy
hrozilo odstavení vodovodu zásobujícího 800 obyvatel,
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Zdenìk Mühl, starosta

NAŠI JUBILANTI
Dovolte nám blahopøát vem
naim spoluobèanùm, kteøí
v mìsíci prosinci a lednu oslavili
své ivotní jubileum
Prosinec 2003
93 let
Alžbìta Klustová
Klustová,, Huntíøov
90 let
Anna Martinková
Martinková,, Huntíøov
83 let
Božena Hamšíková
Hamšíková,, Huntíøov
81 let
Milada Rolcová, Kocléøov
80 let
Vìra Baudyšová
Baudyšová,, Komárov
70 let
František Šulc
Šulc,, Kocléøov
60 let
Jaroslav Šebek, Kocléøov
50 let
Eva Flejgrová
Flejgrová,, Komárov
Miroslav Koøínek
Koøínek,, Huntíøov
Kvìtoslava Vaòková
Vaòková,, Kocléøov
Leden 2004
80 let
Helena Ježková
Ježková,, Huntíøov
Vlasta Pátková
Pátková,, Huntíøov
65 let
Miluše Tlachaèová
Tlachaèová,, Komárov
60 let
Jaroslav Hlavatý, Kocléøov
55 let
Zdeòka Rumannovská,Huntíøov
50 let
Milada Seròuková
Seròuková,, Kocléøov

SPOZ poøádá
21.února.2004 od 14.00 v Pivním baru Huntíøov dìtský karneval.
Hraje DJ Èarodìj.

Podìkování
Dìkujeme M. Koutníkové, M. Hlušièkové, J. Koudelkové, J. Jírové
a L. Novotné za pomoc pøi konání akcí pro dìti v roce 2003.
Dìkujeme panu Mièanovi za bezplatný pronájem sálu v Pivním baru Huntíøov
pøi konání dìtské Mikulášské diskotéky a panu Drápalíkovi za zajištìní hudby.
Hrál nám DJ Èarodìj.
Za SPOZ dìkuje J. Jandová

PODÌKOVÁNÍ STAROSTY
- Panu Rumanovskému st. a panu Jiráskovi za opravu mostku u Pácaltù.
- Petøe Jiøièkové, Gábinì Kuèerové a Lence Èerné za celoroèní èinnost s dìtmi
a mládeží.
- Hasièùm za dobøe zvládnuté námìtové cvièení, které provìøilo jejich
pøipravenost k zásahu a pomoci pøi ohrožení obyvatelsva.
- Panu Milanu Šulcovi a panu Jaroslavu Novotnému (Huntíøov) za skvìlý nápad
a vlastní realizaci stylové vývìsní tabule na návsi v Záboøí.
-Zastupitelùm za ochotnou pomoc a úèast pøi øešení otázek souvisejících
nejenom s øízením obce.
- Za finanèní a materiální pomoc pøi výzdobì Vánoèního stromu všem
zúèastnìným.

Zimní údržba obecních komunikací
Chtìli bychom touto cestou podìkovat obecnímu úøadu ve Vítìzné a jmenovitì
p. Koudelkovi J. a p. Broumovi R. za vèasné a kvalitní vyhrnování
snìhu nejenom kolem našeho obchodu v Huntíøovì. Za minulá zimní období
nepamatujeme takovou úroveò zimní udržby jaká je zajišována v letošním roce.
Prodavaèky z prodejny v Huntíøovì.

Upozornìní
Všem zmínìným ze srdce blahopøejeme a pøejeme jim hlavnì pevné
zdraví a mnoho sil do dalších let.
SPOZ, OÚ Vítìzná

BLAHOPØÁNÍ
Pøejeme panu Jaroslavu Vávrovi ze
Záboøí k jeho 70tým narozeninám
velký kus zdraví a štìstí, zároven
také pøikládáme podìkování za
práci, kterou pro obec udìlal a dále
mu pøejeme, aby nadále zùstal
takový, jaký je.

Obecní úøad Vítìzná varuje obèany pøed falešnými dealery, kteøí
nabízejí sepsání smlouvy o spoøení èi pojištìní nejèastìji jménem Èeské
spoøitelny. Pøed podepsáním ovìøte totožnost u pøíslušného
penìžního ústavu.

ZMÌNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
Do 31.3.2004 bude Obecní úøad pøijímat podnìty a návrhy k zapracování do
územního plánu obce.Mùžete je doruèit pouze písemnì na adresu OÚ s oznaèením „Návrh zmìn ve schváleném územním plánu obce Vítìzná“.
Posouzení a vyhodnocení z hlediska obce probìhne na dubnovém zasedání OZ
v roce 2004. Výsledek bude pøedložen ke zpracování.

Vlastimil Vacek, Záboøí

Milí spoluobèané,
Dovolte mi ze srdce podìkovat Vám
všem, kdož jste pøišli doprovodit na
poslední cestì mého manžela Jiøího
Tomáška, kterého Pán povolal
k vìènému odpoèinku.
Vìèná pamì!
Marie Tomášková

KLUB DÙCHODCÙ

UPOZORÒUJEME

Zveme všechny dùchodce
k posezení v našem klubu
v budovì Obecního úøadu
a to každý sudý ètvrtek
od 14.30 hodin.

Na povinnost nahlášení všech
psù ve vlastnictví a opatøení
tìchto psù evidenèní známkou. Formuláø i známku
obdržíte na OÚ.
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Soutìž

Projekt „Úspory energií na škole“

Navrhnìte logo regionu “Podkrkonoší”

Dne 16. 9. 2003 se ZŠ Vítìzná zapojila do projektu
„Úspory energií na škole“
škole“,, který byl vypsán pro 8. a 9.
roèníky základních škol královéhradeckého kraje pod
záštitou ekologického sdružení Sever Horní Maršov.
Projektu se úèastnilo 8 škol.
Cílem projektu bylo vypracování tzv. malého
energetického auditu. Žáci mìli za úkol zjistit místa na školní
budovì, kde dochází ke zbyteèným únikùm energií a vymyslet pøípadná opatøení, která by zmírnila èi zamezila
tìmto ztrátám a tudíž zbyteènì vynaloženým financím za
platbu hlavnì elektrické energie.
Žáci si museli nejprve prostudovat, osvojit materiály
(plány) budov ZŠ, pracovat s odborným textem, vyhledávat
informace na internetu, mìøit velikosti uèeben, zjistit náklady
za vytápìní, svícení, stav a poèet akumulaèních kamen,
oken, vchodù, použitý stavební materiál atd.
Tyto získané informace byly utøídìny a sepsány do
pøipravených listù projektu a doplnìny o opatøení, která
snižují spotøebu energie (napø.utìsnìní oken).
Hotovou práci jsme 24. 10. 2003 odeslali k ohodnocení.
Žáci si pøi projektu osvojili spoustu nových dovedností,
naèerpali nové znalosti a získali, podle mého názoru, cenné
zkušenosti v oblasti spolupráce, komunikace, organizace
v jednotlivých pracovních skupinách. Samotnou kapitolou
bylo získávání informací od jiných lidí, což bylo asi nejtìžším
bodem jejich práce. Každý mìl svou práci, nikdo nebyl
zbyteèný, což velmi pøispìlo ke zkvalitnìní vztahù mezi
dìtmi.
S výsledky práce byli seznámeni øeditel naší školy pan
K. Fliegr a pan starosta Z. Mühl.
Dne 16. 12. 2003 jsme byli pozváni (3 žáci a uèitel)
s ostatními školami do støediska Severu v Hradci Králové
k prezentaci a obhajobì naší práce a vyhlášení výsledkù. Na
vyhlášení byli pøítomni redaktoøi rádia Èeský rozhlas HK
a deníkù Bohemia. Naše škola v konkurenci pøedevším
velkých mìstských škol (ZŠ Jih v Hradci Králové, ZŠ Kukleny
v Hradci Králové, ZŠ Malé Svatoòovice, ZŠ Tøebechovice,
SOŠ a SOU - Centrum odborné pøípravy Hronov, SOU
hudebních nástrojù Hradec Králové, Gymnázium Hoøice)
obsadila velice pìkné 3. místo a získala finanèní odmìnu
5000 Kè. Odmìna bude použita na nákup pomùcek pro
ekologickou výchovu.
Závìrem bych chtìl podìkovat všem žákùm, kteøí se
podíleli na tomto projektu za jejich zodpovìdnou a velice
dobøe odvedenou práci, panu øediteli a panu starostovi za
èas, který strávili diskuzí se žáky, sladkou odmìnu od OÚ
Vítìzná pro dìti, paní J. Klepaèové, která nám zajistila
podklady platby elektøiny za uplynulé roky, paní školnici
N. Jiøièkové, která byla pod palbou otázek žákù týkajících se
správy školy a uèitelùm, kteøí svými znalostmi pøedávající
dalším generacím pøispìli k tomuto výsledku.

I. Základní informace:
Dobrovolný svazek obcí “Spoleèenství obcí Podkrkonoší”
vyhlašuje soutìž na zpracování loga (grafické
znaèky) regionu - východního Podkrkonoší. Cílem
soutìže je vytvoøit jednotnou grafickou znaèku pro
prezentaci regionu prostøednictvím tištìných propagaèních materiálù, internetových stránek, expozic na veletrzích apod. Jednotlivé formy propagace by mìly v
budoucnu pøedstavovat potenciálním návštìvníkùm
region pod jednotnou “znaèkou
“znaèkou”” - logotypem, která
musí vycházet z jeho charakteristických rysù. Soutìže se
mùže zúèastnit každý, je otevøena jak pro laiky, tak pro
profesionální grafiky a reklamní studia.O koneèném
vítìzi rozhodne porota, složená ze zástupcù obcí.
Všechny obdržené návrhy budou po uzávìrce soutìže
pøedloženy zástupcùm obcí a vystaveny v èlenských
obcích.

II. Podmínky zadání:
1. Zadání:
Logotyp by mìl formou stylizované odlehèené zkratky
charakterizovat region vymezený obcemi Horní a Dolní
Olešnice, Chotìvice, Pilníkov, Èermná, Vlèice, Hajnice,
Staré Buky, Vítìzná, Kocbeøe, Kohoutov, jeho pøírodní,
kulturní kontext i souèasnou tváø. Logotyp bude vytvoøen
pøedevším pro úèely propagace regionu v oblasti
cestovního ruchu. Bude tvoøen grafickou znaèkou
(použitelnou pøípadnì samostatnì) a názvem regionu, ve
dvou variantách: “Spoleèenství obcí Podkrkonoší”
a “Obce Podkrkonoší”.

2. Použití logotypu:
Propagaèní materiály regionu, tiskoviny pro instituce
pùsobící v regionu,propagace na veletrzích atp. Logotyp
musí být použitelný také pro pøípadné použití na malých
propagaèních pøedmìtech a suvenýrech (napø. tužky).

3. Forma návrhù:
Pøedbìžné návrhy je možné zasílat v elektronické podobì
(nejlépe jako soubory *.jpg) i v podobì tištìné (kresby).
V obou pøípadech je nutné uvést jméno autora, kontaktní
adresu, telefon nebo e-mail.

4. Honoráøe, autorská práva:
Nejlepší pøedbìžné návrhy budou ocenìny a vítìzný
návrh bude potom tøeba rozpracovat za dohodnutou
úhradu.
1. místo finanèní odmìna Kè 1 000,2. místo finanèní odmìna Kè 600,3. místo finanèní odmìna Kè 300,Poskytnutí uživatelských práv
práv::
S autorem vítìzného návrhu loga bude uzavøena smlouva
o vytvoøení díla (logotypu) a poskytnutí uživatelských práv
k dílu. Vyhlašovatel soutìže má právo užít pøijaté návrhy
pouze pro potøeby a podle podmínek soutìže. K tomuto
užití mu dává úèastník soutìže (autor návrhu) svùj souhlas

Miloslav Cajska

Návrhy zasílejte na adresu:
Spoleèenství obcí Podkrkonoší,
Námìstí 36, 542 42 Pilníkov.
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kulíšek,
tel.: 604201113, e-mail: petr@krajiny.cz

Návrhy budou pøijímány do 15. února 2004.
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SLUŽBY OBÈANÙM, INFORMACE

STARŠÍM SPOLUOBÈANÙM

SNOS POPELNIC

Nabízíme všem, kteøí mají problémy s
mobilitou (tøeba jen za stížených
povìtrnostních podmínek – sníh,
náledí), donášku nákupu, obìda apod.
Obrate se na OÚ – tel.: 499 395 263.

Nabízíme starším a nemohoucím
obèanùm snos popelnic na svozové
m í s t o . Tu t o s l u ž b u p o s k y t u j í
zamìstnanci OÚ. Týká se pouze míst,
kam se technické služby nedostanou se
svým vozidlem.
Tuto službu si mùžete objednat na OÚ,
tel.: 499 395 263

CHCETE PSÁT DO Hejkala
Není nic jednoduššího.Opìtovnì vyzývám všechny spoluobèany, pokud mají
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 narozeninám, svátku, svatbì apod.), nebo
tøeba i podìkování.

NABÍDKA OBÈANÙM
Potøebujete se nìèeho zbavit, nebo
naopak nìco sháníte? Otiskneme
bezplatnì váš inzerát v obecních
novinách. Mùžete jej zanechat na OÚ
nebo v místì kde jste noviny zakoupili.
Nezapomeòte uvést telefon nebo
adresu.

Poskytované úkony peèovatelské služby v obci Vítìzná

KNIHOVNA HUNTÍØOV
Knihovník:
Místo:
Výpujèní doba:

Božena REHÁKOVÁ
doma
úterý 16.30 - 18.00

Vydává OÚ Vítìzná
tel.: 499 395 263, Fax:499 329 594
e-mail: obec.vitezna@worldonline.cz
Evidováno u MK ÈR E 14665
Opdovìdný redaktor: Blanka Seidlová
Grafická úprava: Petr Neumann
Toto èíslo vychází 4.2.2004
Uzávìrka dalšího èísla je 29.2.2004
Náklad: 200 ks
Cena za výtisk: 5 Kè

KNIHOVNA KOCLÉØOV
Knihovník:
Místo:
Výpujèní doba:

Johana ROUSOVÁ
budova OÚ
pondìlí 15.00 - 17.00

KNIHOVNA KOMÁROV
Knihovník:
Místo:
Výpujèní doba:

Emil POKORNÝ
Komárov, bus. zast.
støeda 14.00 - 16.30
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