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Dnešní první stranu našeho občasníku bych nechtěl věnovat hlavně ohlédnutí za
uplynulým obdobím a skutky, které se staly, ale převážně tomu, co nás v tomto roce čeká.
Jedno ohlédnutí si ale neodpustím. Rád bych zmínil vydařenou a hojně navštívenou, nyní
již tradiční akci "Vánoční koncert", který se konal v kostele sv.Václava v Kocléřově. Letos
bylo celé pásmo koled a vánočních písní představeno účinkujícími ze Základní umělecké
školy ze Dvora Králové n. L. Na koncertě panovala opravdu velmi zvláštní, příjemná a

pozitivní atmosféra.
Přiznám se hned úvodem, že když jsem byl požádán o přípravu tohoto úvodníku, byl jsem překvapen, že
už uplynulo tolik měsíců od chvil, kdy jsem psal ten předcházející. Znovu jsem si pročetl ten
předcházející a zjistil jsem, že kalendářní rok dělím podle pořádaných akcí a termíny podávaných a
vyhodnocovaných dotací. V posledním úvodníku jsem hodnotil konanou obecní slavnost a nyní bych
mohl dlouze hovořit o přípravě té nadcházející. Asi nejsem jediný, komu ten čas tak rychle běží. Ale k
věci. Letošní rok 2009 je pro naši obec významný hned z několika hledisek. V podatelně Obecního úřadu
jste si jistě všimli nové tváře, paní ing. Evy Hruškové. Do tohoto roku jsme také nově vstoupili coby
provozovatel obecního vodovodu. Tomu předcházejícímu (Vodohospodářským službám Vrchlabí) byla
na doporučení zastupitelstva obce vypovězena smlouva. Tento krok obec učinila, aby zlevnila provozní
náklady na vodovod a kanalizaci, a převzala tak na sebe a své zaměstnance více úkolů a
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náklady na vodovod a kanalizaci, a převzala tak na sebe a své zaměstnance více úkolů a
zodpovědnosti. Ani touto změnou se ale do budoucna neubráníme zdražení vodného a stočného, tak jak
to probíhá v ostatních obcích naší vlasti, ale budeme vědět, že z těchto peněz neživíme někoho dalšího.
Do konce roku 2009 bude zrealizovaný projekt "Regenerace historického centra Huntířova", o kterém
jsem Vás informoval v minulém úvodníku. Možná si to někdo ani neuvědomuje, ale tento projekt bude
prospěšný široké veřejnosti a závidět nám mohou i obce daleko větší než jsme my. Jen pro zajímavost -
z celkových nákladů 20milionů Kč je 18,5 mil. dotace.
V tomto roce poprvé zrealizujeme projekt společný s partnerskou obcí Marciszów a městem Pilníkov s
názvem "Přátelství bez hranic", který je z 85% spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu
Glacensis. Jedná se o projekt, který je složen z 11 dílčích projektů a opět je zaměřen na celou skladbu
obyvatel, včetně našich seniorů. První dílčí projekt proběhl 11.-12.1.v polské základní škole a zúčastnili
se ho žáci z naší a pilníkovské školy. Podrobně se můžete s projektem seznámit na www.vitezna.cz, a
nebo na obecním úřadě.
Další významnou událostí je i to, že se díky poslanci parlamentu MUDr.Kochanovi poprvé v novodobé
historii naší obce podařilo "zakrojit z poslaneckého medvěda„, jinými slovy "získat mimořádnou dotaci
přímo ze státního rozpočtu" ve výši 1,5mil.korun, a to na vyřešení havarijního stavu střechy na budově,
kde sídlí Mateřská škola a obecní úřad. Naše obec se tak dostala přímo na jednání poslanecké
sněmovny, když se před koncem roku rozhodovalo o přijetí návrhu státního rozpočtu.
V tomto roce budou také dokončeny projektové práce na dokumentaci I. a II. etapy výstavby kanalizace v
obci, tak abychom mohli žádat o vydání stavebního povolení a následně i o potřebné finanční prostředky.
Ještě nás čeká nesnadná cesta k vlastní realizaci. A neodpustím si i poznámku, že díky výsledku
krajských voleb, to bude cesta mnohem složitější bez předem předvídatelného výsledku. Pro letošní rok
jsme podali i několik žádostí o podporu formou dotace z grantů Královéhradeckého kraje. Například z
Programu obnovy venkova na opravu komunikací, z grantu odboru školství a mládeže na dovybavení
sportovního hřiště v Kocléřově, z fondu ochrany kulturních památek na opravu a rekonstrukci kašny a
božích muk na návsi v Kocléřově.
Přejme si, ať nás zdraví a úspěch ani pro příští období neopouští. Ať můžeme realizovat ještě mnoho
cílů, které prospějí nám všem.



REGENERACE HISTORICKÉHO CENTRA HUNTÍŘOVA
Pokud se vám stává, že si p ři pohledu na nová h řišt ě, parky a spole čenské budovy
v cizích obcích musíte postesknout a zamrzí vás, že podobné možno sti nejsou i ve
Vítězné, nastartovaný projekt Regenerace historického centra H untí řova Vás musí
doslova zah řát u srdce. Naší obci se v minulém roce poda řilo dosáhnout schválení
investice více než 20 milion ů Kč na rozsáhlou obnovu části Huntí řova, práce již
probíhají a již na konci tohoto roku se budeme moci t ěšit z kone čné realizace.

Součástí toho projektu je:
1) rekonstrukce kostela sv. Jana Nepomuckého (pozn.: na mapce není kostel zakreslen)
2) vybudování nového víceúčelového hřiště  
3) vybudování parkovací plochy
4) vybudování nového sociálního objektu s klubovnou a krytou tribunou
5) vybudování dětského hřiště
6) vytvoření arboreta
7) rekonstrukce hřbitova s obnovenou původní cestou
8) obnovení rybníka s kořenovou čističkou
9) vytvoření naučné a informační stezky s lavičkami
10) posun stávajícího fotbalového hřiště
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Regenerované centrum by mělo sloužit všem věkovým skupinám. Nyní nefunkční, odsvěcený kostel sv.
Jana Nepomuckého bude rekonstruován a nový prostor bude určen pro pořádání kulturních a
společenských akcí. Nově bude zřízena galerie v lodi se schodištěm umožňující přístup do věže.
Restaurován bude také památník padlých a smírčí kříž.

Nová sociální budova s klubovnou se doufejme stane společným prostorem pro setkávání občanů.
Samostatně přístupnou polovinu této budovy tvoří zázemí pro sportovce, které bude účelné pro pořádání
turnajů (šatny, umývárna, WC, sklad sportovního vybavení). Tato část o rozloze cca 80 m2 bude
využívána sezónně.

Druhou polovinu o podobné rozloze, celoročně přístupnou, bude tvořit klubovna, WC, sklad Pegale a
úklidová místnost. Předpokládá se, že tato část poskytne velkorysé zázemí pro volnočasové aktivity dětí
(např. pravidelné akce Pegale), bude využíváno sportovci a zájem o využívání těchto prostor už projevilo
Mateřské centrum Pastelka. Klubovna by měla sloužit i dalším místním spolkům a organizacím, které
projeví zájem. Za zmínku stojí i plánované umístění naučných panelů ekologické výchovy určené dětem.
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V plánu se počítá také s krytou
tribunou. Sociální budova bude
vybavena solárními panely pro
ohřev vody a fotovoltaickými
panely, které by měly sloužit k
dotování energie pro vytápění.
Čištění odpadů zajistí kořenová
čistička, která bude zakončena
obnoveným rybníkem vyplněným štěrkem a osázeným bahenními a vodními rostlinami.

Sociální budova



Plocha víceúčelového hřiště (476 m2) bude zapuštěna pod úroveň terénu a břehy budou vysvahovány.
V plánu je oplocení a vytvoření umělého povrchu . Přístup je chystán bezbariérově . Ke hřišti bude
přiléhat parkoviště pro 4 automobily a stojan na kola.

Dětské hřiště bude navrženo jako připomínka kdysi vystavěné dřevěné tvrze v Kocléřově (nyní po ní
zůstal už pouze hradní příkop). Vchod do hradu bude tvořen zastřešenou věží, na kterou vede žebříkové
schodiště a z ní esovitá skluzavka s palisádou a lanovou prolézačkou. Na nádvoří budou lavice a stůl. V
„podhradí“ budou situovány houpačky.

Pískovcové bloky v hradním příkopu
jsou poskládány tak, aby tvořily různě
obtížné lezecké stěny pro děti všech

Celkový pohled na víceúčelové a
fotbalové hřiště – vlevo v pozadí dětské
hřiště, vpravo v pozadí sociální budova

Dětské hřiště

Strana 3

obtížné lezecké stěny pro děti všech
věkových kategorií. Na hřišti bude
samozřejmě také dlážděný prostor
s lavičkami – od víceúčelového hřiště
bude odcloněn půlkruhovým dřevěným
roštem pro popínavé rostliny. Vedle
dětského hřiště bude vysázeno
arboretum

Další součástí projektu je obnovení původní cesty ke starému hřbitovu a rekonstrukce zeleně tohoto
hřbitova. Zeď hřbitova byla původně vytvořena z režného zdiva. Jako symbolická připomínka původního
zdiva a vstupní brány na hřbitov bude provedena na místě původní brány nově vybudovaná klenutá
brána z režného zdiva. Na prostoru hřbitova se počítá s posouzením stavu stávajících stromů a s jejich
případnými úpravami. Prostor mezi stromy bude urovnán a oset trávou. Na zbytcích plochy bude
vysázena půdokryvná zeleň. Před veškerou výsadbou musí být proveden úklid a dočištění celého
prostoru a rozmetané části náhrobků budou urovnány a usazeny na původní místo.

Alej podél cesty bude propojovat porosty u kostela se zelení na hřbitově. Počítá se se stromy a keři těch
druhů, které jsou typické pro podhorský region. Alej bude lemována lavičkami a infotabulemi.
Stávající zeleň okolo kostela projde stejnou inventarizací a úpravou jako porosty na hřbitově, na svazích
je potom projektován bezúdržbový povrch. Nově vysázené stromy doplní stávající porost tak, aby zde
byly zastoupeny všechny druhy stromů, které zde rostly a rostou, a budou opatřeny informační popiskou.

Poslední z akcí je úprava stávajícího fotbalového hřiště, které bude posunuto o 16 metrů. Síť za brankou
blíže ke kostelu bude nově prodloužena na 40 metrů.

Jednotlivé části centra budou volně přístupné již od konce roku 2009, po celkové kolaudaci. Tento
projekt byl již dlouho připravován a to, že byl vybrán ze řady dalších návrhů jiných obcí, je obrovským
úspěchem. Polohou je centrum přístupné z obou konců Vítězné. Plánované akce (kulturní události,
sportovní turnaje) jistě přilákají i obyvatele okolních vesnic.

Připravila M. Bergerová s použitím Studie ekonomického 
hodnocení projektu a Projektu pro územní řízení 



OTÁZKA NA PANA STAROSTU:
V souvislosti s projektem „Regenerace historického centra H untí řova“ byla již vypsána
výběrová řízení na jednotlivé práce. M ůžete nás prosím informovat, jaká V Ř jsou již
rozhodnuta a které firmy je vyhrály?

V rámci projektu RHC Huntířova proběhne celkem 6 výběrových řízení, která jsou rozdělena podle
projektové dokumentaci na jednotlivé objekty. V současnosti jsou ukončena 4 výběrová řízení, již známe
i jejich vítěze. Stále není ješt ě zahájeno výběrové řízení na opravu budovy kostela, neboť nejsou
dokončeny podklady. Jedná se o to, že se v průběhu příprav na VŘ ukázaly závažné nedostatky v PD a
výkazu výměr. Jejich dodatečná příprava zabrala poměrně mnoho času. A další problém je v tom, že
výběrové řízení na sadovnické úpravy bylo již dvakrát zrušeno. Jedním z důvodů je, že do určeného data
a času nedošla ani jediná nabídka; a ve druhém případě ze tří došlých nabídek ani jedna nevyhověla
zadání. Proto se musí na sadovnické práce výběrové řízení vyhlásit již potřetí.

Nyní k již vybraným dodavatelům:
VŘ na zemní práce, komunikace, p řípojky a úpravu hrací plochy fotbalového hřiště včetně chodníků
vyhrála va veřejné soutěži společnost U-stav ck s.r.o.Ič: 27481956, Doubravice u Dvora Králové 77, se
kterým byla dne 3.9.2008 uzavřena smlouva o dílo v hodnotě 4 198 902,-Kč bez DPH.

Sociální objekt s klubovnou dodá společnost J.Pišta a spol.,společnost s r.o.Ič:00578894, Dukelská
414, Dvůr Králové nad Labem. Cena bez DPH 4 796 346,-Kč, uzavření smlouvy o dílo proběhlo
23.10.2008.

Na výstavbu víceú čelového sportovního h řišt ě byla smlouva o dílo uzav řena 18.12.2008 se
stavební společností Swietelsky , s.r.o.Ič:48035599, Pražská č.p.495, 370 04 České Budějovice, Cena
bez DPH 1 335 669,- Kč.

Dětské h řišt ě dodá fa: Antoš, s.r.o. Ič: 48152587 sídlo:Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov. Doposud není
uzavřena smlouva o dílo z důvodu její kontroly z hlediska právní a obsahové správnosti. Smlouva je již
po kontrole a čeká na podpisy oprávněných zástupců. Cena bez DPH 689.002,- Kč.

Oznamujeme všem občanům, že od 1. 5. 2008 byla znovu otevřena opravená a nově vybudovaná
ordinace praktického lékaře v domě č. p. 69 v Kocléřově. Každé úterý zde ordinuje od 8-10
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V říjnu jsme kromě běžné každodenní výuky zahájili v také činnost kroužků. V pondělí organizujeme
kroužek sportovní, zúčastňují se ho i předškoláci, kteří se se školáky v krátké době sblížili a dobře si
rozumí. Příjemné je zjištění, že starší kamarádi ochotně menším pomáhají a nikterak se nad ně
nepovyšují. Naopak drží nad nimi ochranou ruku.

Ve škole se děti zapojily do kroužku dětské
tvořivosti, který v sobě zahrnuje veškeré pracovní
a výtvarné činnosti a podle zájmu dětí i literárně
dramatickou tvorbu. Na žádost dětí jsme, tak jako
v loňském roce, vyhlásili BAREVNÝ TÝDEN. Děti
s předstihem věděly, jaké barvy mají doma
shromažďovat, a tak jsme mohli uskutečnit BÍLÉ
pondělí, ČERVENÉ úterý, BAREVNOU středu,
MODRÝ čtvrtek a ČERNÝ pátek. Pozvali jsme do
školy děti z mateřské školy i s celým personálem.
Malé děti si vybraly barevný den a moc jim to
slušelo. Společně jsme si prohlédli školu,
zatancovali si a také jsme zpívali.

ordinace praktického lékaře v domě č. p. 69 v Kocléřově. Každé úterý zde ordinuje od 8-10
hodin MUDr. Tomáš Vejrych z Trutnova, který je po získání většího množství pacientů
připraven ordinovat i dvakrát týdně.

Využijte možnosti volné kapacity, navštěvujte lékaře, u kterého nečekáte dlouhé fronty a který
Vám ochotně zajistí péči a provede potřebné vyšetření i mimo ordinační hodiny.
Stačí pouze při první návštěvě požádat lékaře o zaregistrování Vaší osoby a vše ostatní si již
zařídí bez Vaší účasti.



PTÁM SE PANÍ ŘEDITELKY ZŠ
Za ZŚ M. Kropáčková

Naše děti za pomoci paní
učitelek vyrobily krásný
BETLÉM, který byl po celý čas
vánoční vystaven v kostele v
Kocléřově a se kterým jsme se
přihlásili do celostátní soutěže.
Vánoční prázdniny byly dlouhé,
ale bohužel bez sněhu.
Přestože si někteří mnuli ruce,
že nemusí odklízet sníh,
otloukat rampouchy a jiné
zimní radovánky, sníh
k vánocům patří. Bylo smutné,
dívat se ven z okna a nevidět
děti se sáňkami, na lyžích či
s bobem. Vlastně nebylo děti
vůbec vidět. Nezbývá, než si
přát příští rok od Ježíška
pořádnou sněhovou nadílku.

Vánoce jsme opět zahájili ŠKOLNÍM ADVENTEM. V průběhu těchto 4 týdnů seznamujeme děti
s tradicemi a zvyky,zdobíme školu, píšeme Ježíškovi do Božího Daru, nacvičujeme koledy, vánoční
písně, vyrábíme ozdoby, drobné dárky a pochopitelně strojíme stromeček. Ten letošní byl nejkrásnější.
Děti na něj dávaly vánoční kouličky, šišky, autíčka, medvídky, domečky, ptáčky a mnoho dalších
rozličných ozdobiček. Poprvé jsme neměli klasickou besídku, ale po společné nadílce a rozbalení dárků
jsme se přesunuli do 1.třídy a za účasti rodičů jsme vyráběli různé výtvory. Navlékali jsme řetěz
z nastříhané slámy, prokládaný ozdobnými kousky látky. Dále za pomoci maminek vyráběly děti svícen
z papíru, andělíčka s barevnými flitry, mobilní závěs z hliníkových sluníček a peříček , zdobily perníčky a
jiné. Byli jsme všichni spokojeni a hlavně, maminkám se u nás líbilo.
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PTÁM SE PANÍ ŘEDITELKY ZŠ

Učitelky v MŠ mají zákonem stanovenou 40tidenní dovolenou, kterou v žádném případě nikdy
nevybíraly jen během letních prázdnin. Každým rokem funguje provoz MŠ prvních 14 dní v červenci a
poslední týden v srpnu. A každý rok se pravidelně setkáváme s tím, že rodiče děti závazně přihlásí
k pobytu v MŠ na tyto dny a pak se jich sejde polovina z přihlášených, aniž by rodiče učitelkám sdělili
důvod. Pro příklad uvádím údaje z r.2007 : Z 9ti dětí v červenci navštěvovalo MŠ 2 – 6 dětí. V srpnu
z 6ti přihlášených nepřišel nikdo. V loňském roce, kdy probíhala rekonstrukce prostor mateřské školy,
z 8mi přihlášených dětí chodilo v červenci 4-5 a v srpnu 3 děti. Pro tento počet dětí musí fungovat školní
jídelna, provozní pracovník v MŠ a pedagogický dozor.
Určitě je jednou z forem řešení to, že se domluví mateřské školy na vesnicích v blízkém okolí( Nemojov,
Kocbeře), případně městská školka a během prázdnin se prostřídají. Rodiče pak čeká ve správním
řízení přihláška na vybranou školku na dobu, kterou dítě pobude v tomto zařízení.
Uzavřela bych to informací o tom, že pracující rodiče budou již koncem měsíce května seznámeni na
schůzce v MŠ s možnostmi, které se nabízejí a pomohou jim vyřešit problém KAM O PRÁZDNINÁCH
S DÍTĚTEM v době, kdy bude v naší obci uzavřen provoz MŠ.

Paní ředitelko, ptám se jako matka budoucího návšt ěvníka Mate řské školky,
jestli jsou n ějaké možnosti, jak rozší řit provoz MŠ o prázdninách na více týdn ů,
než je zatím b ěžné. Zajistit pro malé dít ě hlídání na 7-8 týdn ů v létě je často velmi
těžké. Při zákonem stanovených 20 dnech dovolené ro čně to obnáší, aby si oba
rodi če vybrali podstatnou část své dovolené práv ě o prázdninách, a to bohužel
každý zvláš ť. Možnost, aby rodina strávila spole čnou dovolenou, tím pom ěrně
dostává za své. Je vždy nutné po čítat s pomocí babi ček, často také
zaměstnaných. Ve m ěstech je obvyklou praxí, že místní školky fungují tak, aby
jedna po druhé odsloužila kousek prázdnin. Není t řeba možné s jinými školkami
domluvit prázdninovou spolupráci?



DĚTI ZŠ V POLSKU NA „SRDÍČKOVÉM“ DNI

Byli jsme pozváni na akci nazývající se „SRDÍČKOVÝ DEN“. Je to celostátně probíhající akce, při
které se konají na různých místech sbírky, jejichž výnos je výhradně darován na zdravotnictví. V tomto
případě jsme byli informováni o tom, že za vybrané peníze bude zakoupen přístroj pomáhající při léčbě
rakoviny dětí.

Celá budova byla nádherně vyzdobena srdíčky, které malovaly děti zdejší školy. Ty pak předvedly
v prostorách tělocvičny pestrý program pro všechny přítomné. Měli jsme možnost shlédnout vynikající
vystoupení indiánské skupiny v úžasných úborech za doprovodu indiánských bubnů a podmanivé hudby.
Dále nám žáci školy předvedli krásné romské tance, zatančila nám nejmladší děvčata školy. Své umění
předvedly děti na různé hudební nástroje ve slavnostním oblečení, taneční výstup měli i Ježíškové a
talentovaní zpěváci, kteří reprezentují školu na hudebních soutěžích, apod.

Po celou dobu probíhala bohatá tombola, ve které každý, kdo si zakoupil los, vyhrál jednu z mnoha
cen. Zároveň probíhala na pódiu dražba předmětů, které rodiče a organizace věnovali za účelem získání
co největšího finančního obnosu do sbírky. Nejvýše vydraženou věcí byly sloupové bicí hodiny asi za 2
600 zlotých.

V 18.00 jsme společně s žáky pilníkovské školy zasedli ke stolům ve školní jídelně. Zaujala nás

Naši žáci se ve dnech 11.1. a 12.1.2009 zúčastnili
zájezdu do Polska. V rámci projektu“Přátelství bez
hranic“ jsme v neděli v počtu 10 žáků ,3 pedagogičtí
pracovníci a pan starosta nastoupili u kašny do
autobusu a jeli směr Pilníkov, kde se k nám připojilo
30 žáků místní školy s doprovodem. Odpoledne jsme
dorazili na polské území do obce Marciszówa. Na
místě jsme prozatím byli ubytováni v jedné třídě ve
škole, která čítá 504 žáků. Žáci jsou do zdejší nově
zrekonstruované a přistavěné školy dováženi
z celkem 7 obcí z okolí. Ve škole mají tzv.nultý
ročník, který navštěvují předškoláci(u nás v MŠ). Ti
se zde připravují na vstup do běžného vyučovacího
procesu. Mladší žáci navštěvují 1.-3.ročník, starší
děti 4.-6.ročník a zbývající ročníky jsou již
gymnaziální.
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Ředitelka ZŠ M. Kropáčková

V 18.00 jsme společně s žáky pilníkovské školy zasedli ke stolům ve školní jídelně. Zaujala nás
malba a výzdoba,včetně kříže(ty se ostatně nacházejí v každé místnosti školy). Na stolech byly
připraveny obložené mísy, talíře se sýrem a ozdobená vajíčka. Dále jsme dostali vynikající opečenou
klobásu se zelím a k pití čaj. Každý se mohl najíst podle vlastního výběru. Brzy po večeři se naše děti
osmělily a nakupovaly popkorn a cukrovou vatu. Po budově se záhy pohybovaly jako doma.

Ve 20.00 skončila zábava v tělocvičně a přesunuli jsme se ustrojeni před budovu, kde byla slavnost
zakončena ohňostrojem. Ředitelka školy nás provedla poté po budově, kde jsme shlédli odborné učebny,
školní družinu, knihovnu, počítačové učebny aj. Chlapce z 9.ročníku z Pilníkova zaujal kulečníkový stůl a
velká stolní kopaná. Pochopitelně slouží dětem v době volna.

Kolem 21.00 jsme se přesunuli do prostor tělocvičny, kde jsme měli strávit noc. Na žíněnky a
karimatky jsme rozprostřeli spacáky a postupně jsme se v umývárnách a sprchách umyli, ustrojili do
teplého oblečení ve víře, že půjdeme spát.

Kdo však někdy podnikl nějakou akci s dětmi, které opustí na chvilku domov, ví, že dříve jak o
půlnoci, není šance spát. Tak se i stalo. Teprve po půlnoci pomalu začínaly děti postupně usínat. Pro
mnohé to byl větší zážitek než samotná akce. Ráno nás čekalo balení, opět bohatá snídaně vylepšená
palačinkami s tvarohem a nakonec loučení a odjezd.

Cestou jsme se zastavili na
prohlídku překrásného kostela
s bohatou výzdobou na stěnách,
stropech, řezbářským uměním,
sochami a obrazy. Musím
podotknout, že zaujal i děti.
Prostě nevídaná nádhera.
Dorazili jsme v poledne domů,
plni zážitků, příjemně unaveni a
s dobrou náladou. Těšíme se na
další společný projekt. Chci
poděkovat žákům ze ZŠ Pilníkov,
kteří se chovali k našim menším
dětem velice hezky, lépe než ti,
kteří s námi žijí v jedné obci.



2) Jaký je sou časný stav výstavby kanalizace ve Vít ězné? Jaké povinnosti bude po
postupném dokon čování kanaliza ční sít ě mít ob čan Vítězné? Jak je to s náklady na
připojení na tuto sí ť? Existuje n ějaká časová povinnost p řipojit se na kanalizaci?

V současné době máme v rukou pravomocné rozhodnutí o umístění stavby, a to I. i II.etapy (rozděleno
do etap podle příslušnosti ČOV) a pracuje se na dokumentaci pro stavební řízení. Ta musí být
dokončená do 07/2009, poté zažádáme o vydání stavebního povolení. Dalším krokem po jeho vydání je
shánění finančních prostředků na vlastní realizaci. Po zajištění prostředků proběhne výběrové řízení na
dodavatele stavby a začíná se s vlastní realizací. To nastane nejdříve v roce 2010. Pro obyvatele
nebude stanovena povinnost se napojit. Ale lze předpokládat, že po dokončení kanalizace bude
Vodoprávní úřad daleko důsledněji kontrolovat plnění zákonných podmínek stanovených pro nakládání s
odpadní vodou, a ukládat sankce za neplnění. A bude na každém vlastníkovi nemovitosti, aby si rozhodl,
co bude pro něho výhodnější, zda likvidovat odpadní vodu pomocí připojení se na kanalizaci a nebo ji
nechávat čerpat do vozidla a převážet na ČOV k likvidaci.
Co se týká budování přípojek: ty si budou samozřejmě budovat a platit vlastníci nemovitostí, kteří se
rozhodnou připojit. Vlastník kanalizace bude v souladu se zákonem budovat odbočku z hlavní stoky
po připojovací šachty. V případě potřeby můžeme poradit s výběrem dodavatelů. Zemní práce si u obce
objednat nemůžete, neboť na to nejsme vybaveni ani potřebnou technikou ani legislativním oprávněním.

Ano, odpověď jsme skutečně z Ministerstva dostali a od té doby proběhlo několik jednání s
představiteli kraje, a to jak s těmi současnými tak i minulými, a výsledek jednání je stále stejný. Tvrdí, že
kraj postupuje s koridorem dálnice dle schváleného územního plánu vyššího územně právního celku, a
tudíž naše připomínky jsou již neakceptovatelné. Osobně si myslím, že to není tak jednoznačné, a jestli
vytrvá tlak, který na kraj vyvíjíme společně s dalšími obcemi, tak se jimi bude muset investor zabývat
ještě před vlastní realizací.

1) Pane starosto, na za čátku roku 2008 se obec vyjad řovala k jednotlivým variantám
výstavby R11 a navrhovala vlastní „šetrné“ vedení trasy. Zas lalo Ministerstvo ŽP
nějaké vyjád ření k Vašemu návrhu? Jaký je obecn ě aktuální stav tohoto problému?

OTÁZKY NA PANA STAROSTU:
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Již jsme si tak nějak zvykli, že se každý rok koná na začátku léta obecní slavnost. Letos tomu nebude
jinak. Troufám si říct, že její úroveň, hodnoceno od počátku, strmě stoupá. V loňském roce se poprvé
podařilo na její realizaci získat větší množství finančních prostředků. Jen pro oživení připomenu. Z
celkových nákladů 350 tisíc bylo díky programu věnovaného nově vznikajícímu partnerství s polskou
gminou, požádáno o podporu ve výši 300 tisíc z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis a 50 tisíc
jsme obdrželi darem od hejtmana Královéhradeckého kraje Pavla Bradíka.
Letošní slavnost, která se bude konat v sobotu 4.7.2009 pod názvem ,,Den tradic„, je dílčí akcí
společného projektu ,,Přátelství bez hranic" financovaného opět prostřednictvím Fondu mikroprojektu
Euroregionu Glacensis a její rozpočet je stanoven na 400 tisíc Kč. Byla jmenována Realizační komise a
v současné době probíhají jednání nad její konkrétní podobou. Ale už nyní mohu prozradit, že k již
tradičním záležitostem, bez kterých si obecní slavnost neumí nikdo přestavit, se chystá v rámci
hudebního programu vystoupení legendární skupiny ,,Turbo„, známé hradecké skupiny ,,Lokálka" a
místní dechovky ,,Podzvičinka„. Přejme si společně, aby se vydařilo slušné počasí a aby vše vyšlo podle
plánu. Starosta Z. Mühl

OBECNÍ SLAVNOSTI 2009

Po dobré zkušenosti z minulých let byla farní charitou ve Dvoře Králové uspořádána tříkrálová sbírka. Již
poosmé se zúčastnily také naše skupinky koledníků – koledovalo se v Kocléřově, Huntířově, Záboří a
Komárově a vybráno bylo Kč 9 634,--. Celkem letos všichni koledníci ve DK a okolí nasbírali 49 866,--.
Tato částka bude použita na provoz osobní asistence postižených dětí a provoz Střelky na faře ve Dvoře
Králové.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat dárcům, organizátorům, ale také našim koledníkům, kteří museli
vynaložit opravdu velkou námahu během několikadenního putování od domu k domu v mrazivém počasí.
DĚKUJI VÁM.

Tříkrálová sbírka aneb když dobré skutky rozkvétají

M. Síbrová



Bylo velmi těžké najít
tři nejhezčí masky v malé
i velké kategorii. Ale
rodiče nám formou
hlasovací ankety pomohli
vybrat, a tak i tento
nelehký úkol jsme zvládli.
Dále jsme hodnotili tři
nejhezčí dýně, což zase
tak složité nebylo, protože
jich dohromady bylo šest.
Celá akce se ukázala jako
velmi vydařená a je vidět,
že si mezi dětmi i rodiči
získává oblibu. Jediné co
mě velmi mrzí je, že není
možné přimět rodiče,

Stejně tak jako v loni, tak i letos jsme pořádali DRAKIÁDU na hřišti v Kocléřově. Již od začátku bylo
nádherné, větrné počasí, tak akorát pro nás dělané.

Velmi nás potěšilo, že se dostavilo přes třicet dětí, každé dítko mělo svého draka a díky dobrým
povětrnostním podmínkám to skoro všem perfektně létalo. Již tradičně jsme rozdávali odměny za
kategorie: nejlepší letec, nejhezčí a dále nejoriginálnější drak. Pouštění draků nás bavilo přes hodinu a
po té jsme hráli hry a soutěžili za krásné ceny.

Předposlední akcí roku byla HALLOWEENSKÁ DISKOTÉKA. Bohužel kvůli špatnému počasí se
plánovaný zahajovací pochod nekonal, ale myslím, že to kvalitě našeho programu nijak neubralo.
Místo konání bylo v huntířovském pivním baru, což se nakonec ukázalo z důvodů velké účasti (přišlo
kolem 50 dětí a s nimi i jejich rodiče) jako nedostatečný prostor, ale i tak myslím, že se to dětem líbilo.
Skoro všechny děti přišly v maskách a velmi si užívaly svůj strašidelný převlek.

AKCE PEGALE
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A konečně posledním programem PEGALE byla
MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA s nadílkou, kterou nám nadělili
krásný anděl, hodný Mikuláš a dva oškliví čerti. Akce začala v
tělocvičně v Kocléřově diskotékou DJ Lára.

Každé dítě při příchodu dostalo čokoládového Mikuláše, a
proto víme, že se dostavilo přes sedmdesát dětí. To je krásná
účast a jsme rádi, že jsme zvolili prostory tělocvičny. Protože s
každým dítkem přišli i rodiče a s některým i prarodiče, měli jsme
problém sehnat místa k sezení pro všechny zúčastněné. Nakonec
jsme ale i toto zvládli a celá akce mohla úspěšně pokračovat.
Součástí programu bylo skvělé taneční vystoupení dívek z
Nemojova pod vedením Zdeny Tomíčkové.

Po zahájení diskotéky jsme chtěli děti trochu rozhýbat, a tak
jsme uspořádali pár soutěží, do kterých se zapojila nejen většina
dětí ale i někteří dospělí. Jak jsme se obávali, tak děti v prostoru
tělocvičny jsou zvyklé sportovat, a proto dělaly všechno možné
jen ne a ne tancovat. Takže jsme je zapojovali do jedné soutěže
za druhou a myslím, že se všichni dobře bavili. Na závěr celé
akce přišel Mikuláš a rozdal dárečky.

Pro všechny tyto akce PEGALE čerpalo finanční podporu
Královéhradeckého kraje. Na závěr bych chtěla poděkovat paní
Lence Černé za mnohaletou perfektní spolupráci, kterou s námi s
koncem roku 2008 z osobních důvodů ukončila. DĚKUJEME.

možné přimět rodiče,
dospěláky a ostatní
návštěvníky pohostinství,
ve kterém se dětská akce
koná, aby nekouřili.



ZPRÁVIČKY Z MŠ VÍTĚZNÁ
Nový školní rok 2008 – 2009 začal po velkých prázdninových změnách. Pro velký zájem rodičů o
umístění svých dětí do MŠ jsme po dobu prázdnin rozšířili školku o jedno oddělení. Bylo třeba
zprovoznit navíc jednu třídu, prostory určené ke hrám dětí, z důvodu větších prostor přesunout jídelnu
s výdejnou, rozšířit sociální zařízení a upravit všechny prostory školy tak, aby byly dle vyhlášek
odpovídající ke hrám a činnostem dětí.

AKCE PEGALE V ROCE 2009

7. 2.  ČLOVĚČE, NEZLOB SE
14. 3.  DISKOTÉKA NA TÉMA „DIVOKÝ ZÁPAD“
30. 4.  ČARODĚJNICE

3. 10. DRAKIÁDA
7. 11. HALLOWEEN
5. 12. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

6. 6.  DEN DĚTÍ 
4. 7.  DEN OBCE 
22. 8.  MOTOSRAZ

Za PEGALE P. Jiřičková
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odpovídající ke hrám a činnostem dětí.
Na stavebních pracích se v největší míře podíleli zaměstnanci obecního úřadu a po dobu celého měsíce
srpna převážně personál mateřské školy. Po náročném maratónu jsme nový školní rok v termínu zahájili.
Mateřská škola se tedy rozšířila o jedno oddělení. Děti jsou rozděleny na třídu mladší a starší a celkový
počet dětí je 40. Personální složení se také rozrostlo o jednu učitelku, která působí v mladší třídě.
1.9.08 nastoupily do MŠ tyto nové děti: Jaroslav a Adéla Patrovi, Žabová Simona, Pácaltová
Alena, Tulachová Anna, Flejgrová Nikola, Ježková Nicol, Jan dová Anna Marie,
Klepačová Veronika, Broum Jan, Dymešová Andrea, Kubí ček Filip, Kühnelová Adéla,
Jiřička Michal, Bartáková Jana, Šormová Nikol, Vyšanský Adam, Li šková Nicol a
Hromádková Kristýna.
Od začátku šk. roku jsme se ve své pedagogické práci zaměřili převážně u malých dětí na adaptaci,
dále na zbavování strachu z neznámého prostředí, seznamování se s prostředím i dospělými,
prohlubování kamarádských vztahů mezi dětmi, vzájemné toleranci a ohleduplnosti a navazování nových
přátelství. S dětmi všechny učitelky pracujeme podle námi vytvořeného Školského vzdělávacího
programu „Poznáváme svět“. Využívali jsme školní zahradu, okolí MŠ, les, okolí rybníka, louky, sbírali
jsme a poznávali houby, přírodniny, sledovali počasí, poznávali přírodu, zvířata, ptactvo… Také jsme
děti v začátku seznamovali s bezpečností a ochranou zdraví při pobytu v MŠ, na školní zahradě i při
ostatním pobytu venku.

Významné akce ve starší t řídě dětí:
3.9.2008 se děti vydaly na delší orientačně poznávací vycházku přes Huntířov (poznávaly a určovaly
různé druhy rostlin, stromů, hospodářská i volně žijící zvířata…) 5.9.2008 jsme kreslili na chodníku u
kašny s názvem „Moje značka ve školce“. 1.10.2008 jsme navštívili divadlo ve D.K.n.L. s názvem
„Zázračný pramínek“ a 15.10.2008 koncert Pavla Nováka.
22.10.2008 jsme se zúčastnili akce s doprovodným programem poblíž naučné stezky v Hájemství
s názvem „Den stromů“ (děti se seznámily s určitými druhy stromů, formou her se děti učily třídit odpad a
seznamovaly se s významem třídění odpadu, společně jsme si zasadili vzácnou borovici, shlédli jsme
ukázku výcviku tažného koně v lese, účastnili jsme se poznávacích soutěží o přírodě a na závěr jsme si
opekli buřty. Dětem se akce velice líbila.



V posledním týdnu před Vánocemi jsme byli školáky pozváni do ZŠ. Prohlédli jsme si školu krásně
vyzdobenou výtvarnými pracemi dětí, a také jsme byli obdarováni dětmi vyrobeným roztomilým
andělíčkem s mlsky. Po celý Advent si všech 40 dětí losovalo perníčky ve tvaru zvonečků z nádherného
voňavého adventního kalendáře, který pro nás upekla a ozdobila paní Baudyšová Martina, za což ji ještě

A už jsme se chystali na ty nejkrásnější svátky v roce - VÁNOCE. Všechny děti si vyráběly svícínek
v keramické mističce s přírodninami. Starší děti ještě andělíčka z kelímku a přáníčko.
11.12. jsme si slavnostně ustrojili vánoční stromek ozdobami i mlskami, 12.12. jsme pekli cukroví, 15.12.
vánoční perník a 16.12 jsme shlédli pohádkový příběh ve D.K.n.L. „Na salaši draci jsou“.
18.12. jsme si připravili vánoční besídku s nadílkou, kde děti byly obdarovány jak hračkami, které budou
mít v MŠ, tak dárky, které si mohly vzít domů (kluci byli obdarováni autíčkem a holčičky čelenkou s
ozdobami do vlasů). Krásnou vánoční atmosféru jsme si zpříjemnili písněmi, básněmi i koledami o
Vánocích. Za vánoční pohoštění děkujeme maminkám: Baudyšové M., Čapkové M., Kubíčkové L.,
Mádlové L. a Sychrové V.

Školáci v ZŠ vyhlásili od 10.11. do 14.11. pro děti „BAREVNÝ TÝDEN“. Každý den dostal svoji barvu.
Děti z MŠ si vybraly středu s názvem „Pestrobarevný den“. Děti i učitelky byly vystrojeny do co
nejbarevnějšího oblečení a takto jsme šly navštívit naše kamarády do ZŠ.
13.11. jsme navštívili výstavu v Muzeu ve D.K.n.L. s názvem „REKORDY A KURIOZITY ZVÍŘAT“ (děti si
vyzkoušely lezení po opičí dráze, zahrály si na krtky při podlézání tunelem, naslouchaly a rozlišovaly
zvuky zvířat, poznávaly zpěv velryb, prolézaly netopýří dráhou, přecházely dráhu kopytníků a šelem,
určovaly druhy zvířat hmatem dle srsti, vybíraly pomocí brček termity z termitiště a dle hmatu vybíraly
potravu z podzemí.Výstava touto formou byla velice zajímavá. Na závěr děti obdržely knížečky se
zajímavostmi o zvířatech.)

A přišel Advent. Pomalu se všechny děti začaly připravovat na vánoční svátky. Společně jsme navštívili
strašidelný čertovský domek nad rybníkem. 4.12. k nám do MŠ přišla BARBORA a obdarovala děti jak
sladkostmi, tak i uhlím, polínky, česnekem a cibulí. 5.12. nás po roce navštívil MIKULÁŠ s čertem a
krásnou čerticí. Děti návštěvu potěšily písněmi, básněmi a čertovskými rytmickými hříčkami.Všechny děti
svatosvatě slíbily, že budou celý rok hodné a ani trošičku nezazlobí. Čert je za slib obdaroval
čokoládovým čertem a Mikulášem. Starší děti si na tento svátek vyráběly stojícího čerta, papírového
Mikuláše z krabičky a strašidelnou masku čerta. Mladší děti si vytvarovaly čerta z keramické hlíny.
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Starosta Z. Mühl

Za MŠ D. Marelová

voňavého adventního kalendáře, který pro nás upekla a ozdobila paní Baudyšová Martina, za což ji ještě
jednou moc děkujeme. Zároveň děkujeme paní Žabové G.za ušití záclon a návleků a za pomůcky na
pracovní a výtvarné činnosti opět paní Baudyšové M., paní Jiřičkové P. a paní Ryšavé. Panu Hlavatému
Martinovi děkujeme za výrobu krásných barevných botníků, velkého dětského psacího stolu a za
finanční dar na nákup vánočních dárků pro děti.



SOKOL VÍTĚZNÁ
Trenéra našeho"A" mužstva Martina Formánka jsem požádal pr ost řednictvím n ěkolika otázek o
zhodnocení práv ě skon čené podzimní části okresního p řeboru muž ů.

1 ) Jak jsi spokojen s umíst ěním na čtvrté p říčce po podzimní části ?
Před začátkem sezóny jsme si dali jasný cíl,který zněl „hrát v klidném středu tabulky“.Proto jsme také
posílili příchodem Vágnera a udržením Růžičky.Bohužel jsme neprodloužili hostování Víti Robka,což mě
mrzí.Ale jak se v průběhu podzimu ukázalo,kluci makali naplno a čtvrté místo je opravdu vynikající a
myslím,že i zasloužené.

2) Bodů mohlo být rozhodn ě více, vzpomenu jen zbyte čné ztráty ve Vrchlabí ,v Kocbe ři
Hostinném a Lib či. Souhlasíš?
Co se týče těchto prohraných zápasů v posledních minutách,byla to opravdu velká škoda,protože vždy
bylo alespoň na remízu.Bohužel v těchto utkáních vyhořeli naši gólmani.Mohli jsme mít opravdu min. o 4
body více.

3) Jak se na mužstvu projevil fakt , že v ětšinu domácích zápas ů jste museli odehrát z d ůvodu
rekonstrukce h řišt ě v pilníkovském azylu?
Co se týče této změny domácího prostředí jsem mile překvapen.Zápasy v Pilníkově byli z naší strany
většinou velice slušné a to dokazuje i fakt,že jsme tu ještě neprohráli.Svůj dík si zaslouží i místní
hospodář,který nám vždy připravil velice slušný plac a vůbec celý pilníkovský fotbalový výbor má můj
obdiv za celkovou domluvu a spolupráci.

4) Síla mužstva, jak se zdá, je hlavn ě v úto čné fázi?/úto čnící nast říleli 45 branek z 49/
Je pravdou,že v podzimní části jsme měli útočnou sílu,když převážně Růžička,Vágner a Pohořelý měli
střelecké hody.To dokazuje i střelecká tabulka celého okresního přeboru,kde tito tři střelci jsou v první
desítce a to je opravdu moc pěkné.Především Jirka Pohořelý mohl mít i více gólů , když na jeden gól
potřebuje min. dvě šance. Ale je to i naší kombinační hrou, když záložníci těmto střelcům někdy opravdu
připraví míč na „stříbrném podnose.“

5) Jak jsi byl spokojen s p řístupem hrá čů k zápasům a trénink ům?
Co se týče přístupu hráčů k tréninkům je to asi jako všude.Najde se 5-6 poctiváků,kteří opravdu
nevynechají jediný trénink a zbytek přijde všelijak.Jelikož ale náš mančaft je složen i ze „Dvoráků“,kteří
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Jarda „Bochník“ Kejzar

nevynechají jediný trénink a zbytek přijde všelijak.Jelikož ale náš mančaft je složen i ze „Dvoráků“,kteří
pracují většinou mimo bydliště/tudíž se nemohou dostavit/ jsem s docházkou vcelku spokojen.A co se
týče zápasové morálky,tam bych řekl že je to OK. Možná to je i dobrými výsledky , dobrou partou a
celkovou pohodou , která teď v mužstvu panuje.

6) V průběhu sezóny se v pozici branká ře vyst řídalo p ět hráčů, není to moc? A co s tím?
Tato otázka vede k zamyšlení.Před sezónou jsem počítal s dvojící Mencl, Koudelka.Bohužel druhý
jmenovaný přestal v průběhu podzimu chodit tak zbyl pouze Jan Mencl. Honza byl naší jedničkou a vedl
si vcelku úspěšně za což hovoří i jeho statistika.Bohužel se ale zranil a bylo zle.Poté jsem musel oslovit
naší „brankařskou legendu“ Jardu Kejzara, který prokázal svoje fotbalové srdíčko a když bylo potřeba
vypomohl.Nejenom ,že vypomohl,ale dokonce svými vynikajícími výkony pomohl i bodovat
/viz.B.Třemešná,Dolní Kalná/.Na otázku co s tím , zní moje jediná odpověď,přes zimní přestávku
musíme sehnat brankáře což je asi nejhlavnější cíl zimní pauzy.

7) Jaké jsou cíle do druhé poloviny sout ěže?
Abych řekl pravdu ještě jsem nepřemýšlel o cíli v druhé části soutěže.Jelikož samozřejmě nevím co se
bude dít v zimní přípravě a teď odpočívám od nějakých povinností a přemýšlení.Času k tomuto
zamyšlení bude ještě dost a dost až opět začne fotbalový kolotoč.Myslím že teď můžeme zaslouženě
odpočívat a nestresovat se fotbalem.

8) Nyní Vás tedy čeká zasloužený odpo činek, kdy mužstvo za čne s p řípravou ?
Ano jak jsem již odpovídal v předchozí otázce máme zasloužený fotbalový odpočinek.Je potřeba si
řádně odpočinout,jelikož podzim byl opravdu dlouhý odehráli jsme 17 zápasů a to je velká fotbalová
porce.V rámci odpočinku hrajeme „hokejový pohár“ proti naší FKS. Myslím že právě hokej je nejlepším
odreagováním od fotbalu.Co se týče začátku zimní přípravy,mohu jen prozradit že se začne
v lednu.Přesný datum se všichni hráči dozvědí během prvních prosincových dní,kdy máme s naším
„finančním expertem“Honzou Menclem připravený ještě jedno překvapení. Více nechci prozrazovat,celá
akce se připravuje.. Chtěl bych tímto způsobem ještě jednou poděkovat všem hráčům , fanouškům ,
sponzorům, funkcionářům za vše co pro fotbal ve Vítězné dělají. DÍKY.

Děkuji za odpovědi a přeji  mnoho  úspěchů v jarní části soutěže.  



TABULKY NAŠICH DRUŽSTEV PO PODZIMU 2008 
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Vedení Sokola Vítězná

1 FC Mladé Buky A 16 14 2 0 60:18 44

2 Tatran Hostinné 17 12 2 3 49:19 38

3 Sokol B.Třemešná 16 12 1 3 60:25 37

4 Sokol Vítězná 17 9 2 6 49:29 29

5 Baník Rtyně 16 8 2 6 33:32 26

6 FC Vrchlabí B 16 8 1 7 40:35 25

7 Jiskra Libeč 17 8 1 8 30:39 25

8 Jiskra Kocbeře 16 6 5 5 40:39 23

9 SK MFC Svoboda n.Ú 16 6 4 6 26:26 22

10 FK Dolní Kalná 17 6 3 8 32:39 21

11 Sokol Kumčice 16 6 0 10 45:56 18

12 Jiskra Podhůří 17 5 3 9 34:47 18

13 Spartak Pilníkov 17 3 5 9 22:44 14

14 Sokol Staré Buky 17 3 4 10 25:53 13

15 FK Poříčí 17 2 6 9 20:44 12

16 FK Baník Radvanice 16 2 3 11 16:36 9

1 Sokol Kunčice 18 16 2 0 128:11 50

2 FK Poříčí 21 15 2 4 97:23 47

3 Baník Žacléř 18 15 1 2 97:10 46

4 Sparta Úpice 21 12 4 5 87:37 40

5 Sokol Bílá Třemešná 18 12 2 4 65:36 38

6 Sokol M.Svatoňovice 21 9 2 10 23:54 29

7 Baník Rtyně 21 8 3 10 35:61 27

8 FK Mladé Buky 18 7 3 8 52:58 24

9 Spartak Pilníkov 21 7 2 12 36:53 23

10 Jiskra Kuks 18 6 2 10 28:53 20

11 TJ Lánov 18 3 3 12 9:66 12

12 Sokol Vítězná 21 2 0 19 13:136 6

13 Jiskra Horní Maršov 18 1 0 17 6:78 3

TABULKA OKRESNÍHO PŘEBORU MUŽŮTABULKA OKRESNÍHO PŘEBORU PŘÍPRAVKY

1 FC Mladé Buky A 12 10 1 1 33:8 31

2 Sparta Úpice 12 7 0 5 34:24 21

3 FK Mostek 12 4 2 6 16:28 14

4 Sokol Vítězná 12 1 1 10 16:39 4

TABULKA OKRESNÍ SOUTĚŽE  
MLADŠÍCH ŽÁKŮ 7+1 

Děkujeme všem hráčům, trenérům,
funkcionářům, sponzorům, dobrovolným
pracovníkům a fanouškům za odvedenou práci
a podporu v roce 2008 a těšíme se na další
spolupráci v roce 2009.



MATEŘSKÉ CENTRUM PASTELKA
V únoru 2009 bude mít MC Pastelka za sebou první rok svého působení v naší obci. Hlavně před
Vánocemi jsme se „vybudily“ k aktivitě a investovaly mnoho sil do zkrášlení prostoru klubovny. Hlavní
dojem samozřejmě tvoří nové veselé vymalování, které zafinancoval Obecní úřad. Starý nábytek v
klubovně jsme potom za pomoci tatínků zrenovovali vlastními silami a prostředky. Dovoluji si jménem
MC touto cestou poděkovat manželům Turkovým, Jiřičkovým, Vrabcovým a p. Bergerovi za opravdu

nemalé vynaložené úsilí ☺.
Díky štědré podpoře sponzorů
jsme si mohly dovolit uspořádat v
MC vánoční nadílku. Děti dostaly
nové hračky, které zůstanou v MC,
a každý mrňous také balíček s
drobnými dárky.
Srdečně zvu všechny maminky,
které váhají, jestli MC navštívit,
aby se osmělily, našly si čas a
přišly se mezi nás podívat. Vítány
budou i maminky nastávající, které
touží po živé ukázce toho, co je
čeká. Naši vyhlášení raubíři jim to
rádi předvedou ☺. MC je Vám k
dispozici každé úterý a středu od
9.00 do 12.00 hodin.
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E. Pokorný

Za MC Pastelka M. Bergerová

Nezměnilo se umístění knihovny (dříve vyřazená buňka pro sezonní dělníky, na které začíná být patrné
stárnutí). Čtenářské jádro tvoří důchodci. Jejich počet nadále klesá, nezastavil se. Oživili ho letní hosté
výpůjčkami časopisů, zajišťováním žádaných titulů ( spolupráce s Městskou knihovnou Slavoj ve Dvoře
Králové nad Labem).
Docházka školní mládeže do II. stupně základní školy ve Dvoře Králové nad Labem, kde o její četbu
pečuje Městská knihovna Slavoj. Zkoušel jsem při jejich besedách propagovat půjčování školní četby pro
žáky z Komárova, výsledek byl nepatrný. Podobně dopadla individuální propagace k četbě dané školou.
Ojedinělý byl výsledek u žákyně, která přišla žádat 3x tituly.
Žáci I. stupně jsou z regionu Kocléřov, kde jim slouží tamní knihovna.
Navštívil jsem čtenáře, když jsem zjistil jeho zájem o vojenskou tématiku. Návštěva napoprvé vyšla.
Při MVS se v několika případech osvědčila spolupráce se Slavojem ve Dvoře Králové nad Labem.
Několik žádostí čtenářů řešila pomoc s MLK Kocléřov – včetně časopisů.
Docházka čtenářů – velmi nepravidelná, u dospělých úbytek.
V propagaci služeb knihovny byl využíván obecní časopis, pro organizátory nabídnuty odměny získaných
knih.
Předpokládaná životnost MLK Komárov je na delší čas málo pravděpodobná.

HLÁŠENÍ KNIHOVNY VÍTĚZNÁ-KOMÁROV



To, co jsme byli léta zvyklí vyhazovat, má
najednou význam pro výrobu, to, co jsme byli
léta zvyklí prodávat do sběrny surovin,
najednou nejde. Všechno má svůj určený
postup, aby bylo možné využít opravdu
maximum.
Ve výkupnách surovin nastávají převratné
změny – některé předměty nelze vykupovat
vůbec, pro jiné je třeba přesné evidence osob.
Za všechno se platí bezhotovostně.

ELEKTROSPOTŘEBIČE DO VÝKUPNY NEPATŘÍ

Stále více odpadů nachází využití v novém kabátě. Prvotního materiálu je stále méně a méně a každý
se snaží využít, co se dá. Musí to však mít svá pravidla, aby nikdo nebyl ohrožen na zdraví a abychom
si neznečistili prostředí, ve kterém žijeme.

Ani elektroza řízení do výkupny nepat ří
Pro vysloužilá elektrozařízení jsou určena místa, kam je nutné je odevzdávat – jsou to buď místa určená
obcí, místa zpětného odběru, která se nacházejí ve sběrných dvorech obcí či u posledních prodejců,
nebo přímo zpracovatel, který je k tomu oprávněn – tedy má souhlas krajského úřadu k jejich
zpracování. Porušení této povinnosti občanem může být podle zákona sankcionováno až do výše
20 000 Kč.
Vysloužilé elektrozařízení obsahuje nebezpečné látky, které mohou ohrozit zdraví a životní prostředí,
proto je nutné postupovat při jeho demontáži ve zpracovatelském zařízení přísně podle zákona.
Tím, že je elektrozařízení předáváno do místa zpětného odběru, odpadají obci náklady na jeho odvoz
ke zpracovateli a také na jeho recyklaci. Tato úspora je patrná zejména u takových spotřebičů, jako jsou
chladničky, ale pro obecní pokladnu jsou rovněž zajímavé motivační odměny za ostatní spotřebiče.
Motivace od kolektivního systému ELEKTROWIN, který za výrobce zajišťuje zpětný odběr některých
druhů elektrozařízení, pokrývají např. náklady na manipulaci ve sběrném dvoře. Tyto náklady ani
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Elektrowin

Při nákupu spotřebiče si všimněte symbolu přeškrtnuté popelnice.
Co to vlastně znamená? Značí, že elektrozařízení nepatří do popelnice, do směsného
komunálního odpadu. Elektrozařízení je třeba třídit stejně jako plasty, papír nebo sklo!
Pro odkládání spotřebičů jsou určena speciální místa – buď ve sběrných dvorech,
v prodejnách elektrospotřebičů, nebo v rámci mobilních svozů –, případně speciální
sběry např. v rámci akce kolektivního systému ELEKTROWIN – Putující kontejner.

druhů elektrozařízení, pokrývají např. náklady na manipulaci ve sběrném dvoře. Tyto náklady ani
náklady na dopravu a recyklaci se tak již nemusejí promítat do poplatků za odpady.



KŘÍŽOVKA
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Starosta Z. Mühl

O VOLNĚ POBÍHAJÍCÍCH PSECH
Elektrowin

Na toto téma bylo jistě popsáno již mnoho papíru. Neodpustím si však několik důležitých vět. Toto téma
se týká nás všech, ať už máme doma psa a nebo nemáme. I přes mnohdy vysokou cenu zvířete je
mnohem snadnější si zvíře pořídit, než se o něj následně pak starat. A z reakcí těch majitelů, s kterými
jsem jejich volně pobíhající psy řešil, mám pocit, že si dostatečně neuvědomují, jaké riziko takový pes
pro ostatní představuje. Většinou se setkáváme s reakcí, že jejich "hodný" pejsek utekl poprvé, ačkoli
od sousedů víme, že ho majitel pravidelně pouští tzv. proběhnout anebo že pejsek utíká z dokonale
oploceného pozemku, a majitel už neví kudy. Ono zde dvojnásob platí "tak dlouho se se džbánem chodí
pro vodu, až se ucho utrhne." Jen se bojím, kdo bude tím poškozeným a co se bude muset stát, aby si
konečněmajitel uvědomil, jakou míru odpovědnosti koupí a držením psa na sebe převzal.
V naší obci máme už několik dost nepříjemných případů, které skončily smrtí několika srn a to včetně
mláděte, pozabíjených králíků a slepic na pozemku nic netušícího majitele. Anebo taky případ, kdy
musela zasahovat Policie ČR společně s odchytovým specialistou, kdy se jinak hodný pes dobýval do
nemovitosti, ve které se k smrti vylekaná majitelka skryla s batoletem. Opravdu bude muset někdo
zemřít, aby si majitel laskavě splnil svou povinnost a psa si řádně zajistil. Jakým právem se ostatní mají
bát , aby například na vycházce v přírodě nebyli napadeni jenom proto, že tlačí kočárek, vedou malé
dítě nebo svého psa na vodítku, anebo toho, že budou sraženi na silnici psovi se vyhýbajícím autem!!!
Žádný zákon ani vyhláška nemůže budoucí oběť zachránit, může řešit pouze následky, a zároveň
působit preventivně tím, že si osoba odpovědná - majitel psa - uvědomí rizika a nebude svým
počínáním lhostejný ke svému okolí.
Abychom i v naší obci napomohli lepší vymahatelnosti práva a přísnějšímu řešení uvedených
přestupků, schválilo zastupitelstvo na zasedání dne 17.12. obecně závaznou vyhlášku č.1/2008 , a
zároveň přijalo i další opatření, která budou důsledně uplatňována. Rozhodně se nehodláme smířit s
lhostejností nezodpovědných majitelů psů a čekat ,,až se ucho utrhne" a pes napadne třeba dítě při
cestě do školy nebo matku na vycházce.



Vítání občánků – zprávy ze SPOZu

Sbor pro občanské záležitosti přivítal dne 23. ledna 2009 tyto dětičky:

RADIM ŠULC, narozený 17.9.2008
VIKTOR ANDRŠ, narozený 18.9.2008
ANNA KUČERÁKOVÁ, narozená 6. 12.2008
ADAM JUST, narozený 8.12.2008

Ostatní nově narozené děti  rodiče omluvili kvůli nemoci, rádi je přivítáme při dalším Vítání občánků.

P. JIričková
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P. Kumšta

Vážení čtenáři, rád bych Vás seznámil s novými českými odrůdami jabloní. Byly vyšlechtěny v osadě Vlastišov na
Podblanicku Petrem Kumštou z Votic. Udržovací šlechtění a výrobu roubového materiálu zajišťuje Výzkumný a
šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy v Podkrkonoší pod vedením ing. Jana Blažka, CSc.

BLANÍK -odrůda jabloně vznikla křížením Floriny a Šampionu, registrována byla v roce 2003. Plody jsou
nadprůměrné velikosti, kuželovitého tvaru s malými žebry. Slupka je suchá, ojíněná, středně tlustá, základní barvu
překrývá červené rozmyté líčko téměř na celém povrchu plodu. Dužnina je světle krémové barvy, pevná,
rozplývavá, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká, velká a
pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září, konzumně dozrává v listopadu, dá se skladovat do února až března.
Odolnost proti strupovitosti je rezistentní, proti napadení padlím jabloňovým je střední až vyšší a vyšší je i odolnost
proti fyziologickým poruchám dužniny. Odrůdu lze vysazovat ve všech polohách vhodných pro jabloně.

FANY - odrůda vznikla křížením Šampionu a Jonathanu, byla registrována v roce 2004. Plod je velký, pravidelně
kulovitý. Slupka je lesklá, hladká, tenká, základní barvu má zelenožlutou, překrytou červeným líčkem ve formě
žíhání. Dužnina je nažloutlá, středně tuhá, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá.
Plodnost je brzká, vysoká, pravidelná. Sklizeň se provádí v polovině září, konzumně dozrává počátkem listopadu,
dá se skladovat do ledna. Odolnost proti napadení strupovitostí je střední, proti napadení padlím jabloňovým je
vyšší. Kvalitní a vzhledná odrůda pro přímý konzum, středně náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené
živinami a vláhou.

PETRA - odrůda vznikla křížením Jolany a Šampionu, je povolena k množení od ledna 2008 v kategorii CAC. Plody
jsou střední velikosti, kulovitého až kuželovitého, méně vyrovnaného tvaru. Slupka je lesklá, hladká, slabě mastná,
středně tlustá, základní barvu má zeleno žlutou překrytou červeným žíháním přecházející v rozmyté líčko v rozsahu
asi 3/4 povrchu plodu. Dužnina je bílé barvy, do které prostupuje růžové žíhání, středně tuhá až měkčí, středně
šťavnatá. Chuť je navinule sladká, slabě aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká, dosti vysoká a pravidelná.
Sklizeň se provádí koncem srpna až v polovině září, konzumně dozrává v září, dá se skladovat do
listopadu.Odolnost proti strupovitosti je rezistentní, a proti padlím jabloňovým je vyšší. Nenáročná odrůda, můžeme
ji pěstovat ve všech polohách vhodných pro jabloně.

Více informací o těchto odrůdách jabloní můžete získat ve večerních hodinách na kontaktech – telefon:
317 814 354, mobil: 728 044 917 a dotazy můžete posílat na e-mail: kumstapetr@seznam.cz
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