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Úvodní slovo starosty
Milý občané, sousedé,
když jsem plánoval články do nového
zpravodaje, jako ten nejsnazší mi připadal ten, kterým vás právě oslovuji. Uběhlo jen několik dní a je tento příspěvek
tím posledním, který píšu a nepíše se mi
vůbec snadno. Je složité zachovat si odstup od situace, která nás všechny nyní
obklopuje, kterou prožíváme a o které
jsme pravidelně informováni ze všech
stran a všech médií. Je složité nešířit
obavy, ale přitom věc nezlehčovat. Proto
jsme i my byli nuceni přijmout veškerá
opatření, která postupně vláda, Bezpečnostní rada státu a následně krizový štáb
nařizují. Uzavřeli jsme ZŠ, MŠ, sportoviště, knihovny, omezili úřední hodiny OÚ
a zrušili hotovostní platby v pokladně. Také jsme nabídli pomoc a služby našim
seniorům a budeme i nadále dle aktuální situace připraveni pomáhat potřebným.
Přes tato slova, která ve mně vyvolávají úzkost, bych vám všem chtěl mimo zdraví
a zodpovědnosti, kterou musíme nyní všichni prokazovat s ohledem sami na sebe,
svou rodinu, děti, seniory, známé, sousedy, no prostě všechny kolem nás nejen tady
ve Vítězné, popřát co nejvíce trpělivosti! Věřme, že tak, jak hrdě uvádíme, že naše
srdce bije pro Vítěznou, bije v současné době obecní srdce pro vás a za vás všechny.

Čarodějnice na RHC v Huntířově

Pokud nám to situace dovolí, velice rádi bychom
s vámi strávili i další plánovanou akci v roce 2020, kterou by mělo být tradiční pálení čarodějnic. Pokud tedy
karanténa a obavy z nákazy pominou, rádi se s vámi
a vašimi dětmi potkáme na RHC v Huntířově, kde se
tradičně bude pálení čarodějnic konat. Bližší informace budou na vývěskách a plakátcích k této události.
starosta
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Velice děkujeme
Vám všem, kteří
jste se rozhodli
pomoci v současné
situaci, a to buď
nabídkou nákupů
nebo šitím
a poskytnutím roušek zdarma převážně našim seniorům.
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Zabíjačka 2020 – Masopustní veselí

Tak jak už jsme si skoro zvykli i v letošním roce byla první společnou akcí obecní zabíjačka. Je pravda, že nám to letos trochu
komplikovalo počasí, které mělo s únorem pramálo společného.
Předcházející deštivé dny a blátivá obecní zahrada nás přiměly
improvizovat a změnit místo konání do prostoru před obecním
úřadem, kde je z větší části zpevněná plocha. Tento prostor se
nakonec, přes prvotní komplikace s elektřinou, osvědčil, takže
uvažujeme o tom, že se zde budou konat i ročníky následující.
Mimo úžasných masek, vystoupení Vítězňáčku a skupiny Nešlapeto se zde sešla spousta příjemných lidí, a to nejen z naší
obce. Své kuchařské dovednosti zde s pestrým komentářem
letos předvedla Markéta Hrubešová, která zde navařila něco
ze svých receptů, představila i své nakládané produkty a vše
zakončila prodejem svých kuchařek a autogramiádou. Naším
Masopustem byli opět velmi potěšeni i zástupci partnerských
obcí z polského Marciszowa a slovenského Víťazu. Byl jsem
velice rád, že i letos jste všichni měli možnost zdarma ochutnat a následně i zakoupit výrobky, které pod vedením mistra
kuchaře Jaromíra Špůra připravovali někteří zastupitelé, ale
i spousta dobrovolníků včetně celé rodiny Špůrovy, za což jim
patří veliké poděkování z mé strany. Vyjádření návštěvníků se
projevilo zcela vyjedenými a vyprodanými stánky….
starosta

Vánoční koncert a novoroční přípitek
Vánoční i novoroční čas je sice minulostí, ale rád bych zde krátce zmínil obě akce. Vánoční koncert paní Hany Zagorové s hostem Petrem Rezkem za doprovodu skupiny Boom band pod vedením Jiřího Dvořáka byl opět jedním z úžasných zážitků, které
jsme měli možnost v kostele sv. Jana Nepomuckého v Huntířově
sledovat. Zcela vyprodaný kostel prožíval spolu s interprety písničku po písničce a štědře je odměňoval svým potleskem.
Na polední novoroční přípitek před obecním úřadem si občané pomalu zvykají a i tato akce získává na oblibě. Jsem moc
rád, že se najdou lidé, kteří v tento čas přijdou podat sousedovi
ruku, popřát do nového roku zdraví a přinést i něco málo na
zub k ochutnání. Opět jsme zde společně strávili příjemné chvíle a po hodince, hodince a půl se pomalu s příjemným pocitem
vraceli domů čekat na skutečný závěr roku, někdo v kruhu rodinném, jiní ve společnosti přátel.
starosta
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Hasiči Vítězná

Jednotka požární ochrany Obce Vítězná (JPO), složená ze členů Sboru
dobrovolných hasičů (SDH), má od
1.8.2019 nového velitele, kterým se
stal pan Petr Zemek. Jednotka má
dále od 8.11.2019 dva nově proškolené členy, a to jako obsluhy motorové řetězové pily, kterými se stali pan
Včeliš Martin a pan Zemek Petr. Díky
dosažené kvalifikaci se naše jednotka stala zase o něco více nápomocná našim občanům, a to i v případě
větrných událostí. Tři členové našeho SDH byli 1. listopadu nápomocni
při akci pořádané sdružením SPOZ
Vítězná, a to na akci Strašidla. Bohužel ani ke konci roku 2019 se naší
obci nevyhnul požár, u kterého naše
jednotka zasahovala společně s profesionálními hasiči ze Dvora Králové.
Sirény a svolávací systém naší jednotky se rozezněli 27.11. v odpoledních
hodinách, při příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár
kuchyně malého rozsahu. V uplynulých dnech a týdnech naši republiku potrápilo hned několik větrných

Nepořádek v obci

smrští, které se nevyhnuly ani naší
obci a naše jednotka byla několikrát
povolána na pomoc s odstraňováním
popadaných stromů přes komunikaci. Díky novému svolávacímu systému se nám daří dodržovat předepsaný časový limit pro výjezd jednotky.
V sobotu 18. ledna 2020 proběhla ve
školní jídelně VVH SDH za účasti
starosty obce pana Hrubého. SDH
se na valné hromadě zavázalo, že pomůže uspořádat tradiční pálení čarodějnic, provede sběr železného šrotu
a v případě potřeby pomůže na obecní slavnosti. Letošní obecní slavnost
bude opět bez hasičské soutěže, a to
proto, že Sbor dobrovolných hasičů
v letošním roce slaví 135 let od svého založení. Oslava je plánována na
25.7.2020 v prostoru RHC Huntířov,
kde proběhne soutěž v požárním útoku družstev, ukázka hasičské techniky a mnoho dalšího. Celá tato akce je
podpořena Obcí Vítězná.
Všichni jste srdečně zváni.

Vám to nevadí, ale většině nám to
opravdu vadí, vážení občané, rodiče,
mládeži, všimáte si též, co se hromadí
kolem cest, silnic? Já vám to povím,
podél většiny cest se povalují obaly od
cukrovinek, pet lahví, plechovky od
nápojů atd., přitom většinou na dosah jsou odpadkové koše. Nehledě na
to, když každý týden rozvážím v pondělí letáky, vidím, jak kolem popelnic
a v nich je spousty plastů, přitom většina z vás má auto aneb i při cestě do
obchodu, na poštu k autobusu jsou
kontejnery na tříděný odpad kam to
můžete donést, či dovést. Jak k tomu
přijdeme my ostatní co třídíme a musíme platit stejné poplatky za kom. odpad
jako vy, kteří netřídíte. Je to jen vaše
lenivost a i nevychovanost. Možná nevíte, že obec za tříděný odpad získává
jako bonus finanční obnos. Upozorňuji, že se to týká cest v Kocléřově, hlavně
cesta od obecního úřadu, cesta od silnice k šestidomům, cesta ke škole atd.
Děkuji vám jménem občanů, za zlepšení vašeho chování a tím i úcty k nim.
Marelová Věra

Za SDH VJ Zemek Petr a Műhl Tomáš

Oznámení občanům

Sdělujeme Vám, že v souvislosti s novelou zákona o DPH, kdy se s platností od 1.5.2020 snižuje mimo jiné i sazba DPH pro vodné a stočné z 15% na
10%, je nezbytné provést mimořádné odečty měřidel pro vyúčtování vodného
a stočného k datu 30.4.2020. Odečty proběhnou stejně, jak je v obci zvykem v běžných obdobích, tzn.
že v průběhu měsíce dubna technici /pan Žaba nebo pan Hlušička/ osobně měřidla odečtou. Pokud vás
nezastihnou doma, nechají výzvu ve schránce. Ve vlastním zájmu stav na měřidle nahlaste, aby vám vodné a stočné mohlo
Děkujeme za pochopení
být vyúčtováno se správnou sazbou DPH.			
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Karneval

V sobotu 7.3.2020 se od 14:00 hodin v tělocvičně Sportcentra v Kocléřově konal dětský karneval na téma „Zvířátka“. Zvířátek se sešlo téměř
padesát. Děti si během odpoledne užily spoustu hudby, tance a různých
her, jako například balónkové ostrůvky nebo podlézání pod stuhou. Rodiče, prarodiče a ostatní dospělí zvolili nejlepší masky. Soutěžilo se ve
čtyřech kategoriích: mladší holčičky, mladší kluci, starší holčičky a starší
kluci. První tři s největším počtem hlasů z každé kategorie vyhráli balíček, diplom a medaili. Menší medaili s motivem zvířátek a drobnou
sladkost obdržely všechny děti, které přišly v masce.
Začátkem června připravujeme pro děti „Dětský den“. Datum bude
upřesněno. Budeme se na vás těšit!
Za SPOZ Vítězná Hana Haková

Zájezd pro seniory

Pozvánka

Sportovní hry se strašidly

Vážení občané seniorského věku, jako
každý rok i letos se snažíme připravit
pro vás zájezd, věřte není to jednoduché.
Snad by se mohl vám líbit tento návrh.
Navštívili bychom severočeský kraj, výjezd lanovkou na Ještěd,
prohlídka města Liberec, zámek ve Frýdlantu/možno po dohodě místo něho
zámek Sychrov/, návštěva lázní Libverda, kde bychom načerpali do těla novou
lázeňskou energii. Termín zájezdu by byl
17. září. Podrobnosti zájezdu vám opět
předáme písemně při návštěvě vašich
domovů. Dotazy budete moci vznést
opět v Komárově na paní Vyhlídkovou,
v Huntířově na paní Bartákovou, v Kocléřově na paní Věru Marelovou tel 776 76
76 37.
Prosím začněte šetřit do kasičky korunky, abychom si mohli udělat pěkný den.
Těšíme se na vás.

O víkendu 4.—5. července se bude ve
Vítězné opět konat česko-německá
pouť u Studánky.
V sobotu v 15:00 se poutníci sejdou
k úvodní pobožnosti v kostele sv. Jana
Nepomuckého v Huntířově.
Od 18:00 bude sloužena mše v kostele
sv. Jana Křtitele v Horním Žďáru.
V neděli po krátkém setkání v kostele
sv. Václava v Kocléřově vyjde v 09:30
procesí ke kostelu Navštívení P. Marie u Studánky. Tam se bude konat od
10:30 slavnostní bohoslužba. Na ni
navazuje společný oběd na prostranství u parkoviště.
Pouť je zakončena pobožností křížové cesty, která se koná u jednotlivých
zastavení v lese od 14:00.
Všichni jste srdečně zváni!

V pátek 1.11.2019 se konaly Sportov-

Zuzana Kazmirowská

Za SPOZ Vítězná Hana Haková

Za klub seniorek
při obecním úřadě Marelová Věra
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ní hry se strašidly. Na startu si děti
vyrobily lebku, kterou si odnesly s sebou domů. Poté obdržely lístečky, na
které sbíraly razítka a svítící tyčinky.
Pro děti bylo připraveno celkem deset stanovišť, na kterých se většinou
plnily sportovní disciplíny, jako například běh na lyžích, hokej, jízda na
koni, kuželky, skákání v pytli, lov na
strašidlo a nechyběla ani chýše Baby
Jagy, kde děti mohly ochutnat nejrůznější čarodějnické „dobroty“. Odměnou za splněné úkoly byl všem pytlík
sladkostí. Účast byla hojná – za strašidly přišla téměř stovka dětí! Akce
byla pořádána obcí Vítězná, SPOZ
Vítězná a Ringo týmem.

Slovo místostarosty

Vážení spoluobčané,
dovolte mi abych Vás informoval o kulturních akcích, které nedávno proběhly na území naší obce a osobně jsem se jich zúčastnil.
Na začátku března se v tělocvičně Sportcentra konal každoroční
dětský karneval, který předcházel již tradičnímu Sportovnímu
plesu.
Karnevalu se zúčastnilo cca 50 dětí, pro které připravilo sdružení SPOZ za pomoci kolektivu Ringa bohatý program včetně dovednostní a taneční soutěže o sladké ceny. Celým programem je
hudebně doprovázel Jan Furch a na závěr došlo k vyhlášení nejlepších masek.
Velmi bych chtěl touto cestou pořadatelům a účinkujícím poděkovat. Avšak to největší poděkování již dostali od spokojených
a veselých dětí v podobě rozzářených očí a upřímných úsměvů.
Po dětském karnevale již tradičně probíhá Sportovní ples.
Kolektiv Ringa a Sokolu Vítězná si ve spolupráci s obcí pro návštěvníky připravil taktéž velmi bohatý program v podobě 4 vystoupení ve dvou vstupech, a to skupinu tanečnic, které vede Kateřina „Khattya“ Krupková.
Došlo také ke změně hudebního doprovodu. V letošním roce duo
Jahelkovi, kteří hráli v minulých letech, vystřídala trutnovská skupina META se svým bohatým repertoárem.
Již 6. ročníku Sportovního plesu se zúčastnilo 180 platících. Kdyby byla kapacita naší tělocvičny větší, mohl být tento počet
ještě vyšší. To, že se nám každoročně lidé na tuto akci vrací, je důkaz pro pořadatele, že to dělají dobře, což je zároveň i ta
největší pochvala a odměna za jejich práci.
Ještě jednou děkuji všem za jejich nadšení a pracovitost při pořádání takovýchto akcí a přeji všem spoustu, spoustu zdraví
a v dnešní době (Korona Virus) nadhledu a rozumu.
Petr Ježek, místostarosta

Vítání občánků

Zimní kultura v Záboří

V sobotu 30.11.2019 jsme na obecním úřadě společně s panem starostou Petrem
Hrubým slavnostně přivítali tyto nové občánky:

MICHAL JUHÁSZ Z HUNTÍŘOVA
JAKUB BUREŠ Z HUNTÍŘOVA
VINCENT PRAŽÁK Z HUNTÍŘOVA
MATĚJ TORÁK Z HUNTÍŘOVA
JAROSLAVA ČÍŽKOVÁ Z KOCLÉŘOVA
AMEL BALGHOUTHI Z KOCLÉŘOVA
ŠIMON LÁR Z HUNTÍŘOVA
KRISTÝNA JUSTOVÁ Z KOMÁROVA
Dne 28.03.2020 bylo plánováno přivítání dalších nových občánků, ale vzhledem
k současné situaci jsme byli nuceni tuto akci odložit. Jakmile to bude možné, s radostí rozešleme pozvánky s náhradním termínem.
Za SPOZ Vítězná Hana Haková
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V sobotu 1. února se v hostinci
U Šulců uskutečnil Den kronikáře, kde byly k vidění kroniky
obce, video z loňských akcí pořádaných v Záboří i v obci, cestopisy z Vietnamu Evy
Vackové a Jana Teznera a Islandu Jana Šafránka. Akci za účasti
50 hostů uváděl Vlastimil Vacek.
V sobotu 22. února taktéž
v hostinci U Šulců proběhl již
druhý Zábořský ples, na který zavítalo 125 spokojených
účastníků. Hlavním pořadatelem byl opět David Vyšohlíd.

Den obce 2020 – den splněných přání
Pevně věřím, že letní měsíce již budou
nejen plné slunce, ale i klidu týkajícího se
zvládnutí aktuální pandemie koronaviru.
Proto myslíme do budoucna a stále se plně
věnujeme i přípravám obecních slavností,
které vycházejí na sobotu 4. července - Den
obce 2020 s podtitulem den splněných přání. K programu vám sdělím to, že bude určitě pestrý a bude zachován loňský model
uzavřeného hlediště s výběrem vstupného
pro návštěvníky, kteří nemají trvalé bydliště v naší obci. Místní to budou mít samozřejmě zdarma. V předchozím čísle jsem
uváděl pouze některé z interpretů, proto
vám je nyní shrnu již všechny. Program zahájí Podzvičinka, na kterou naváže prvním
blokem Vítězňáček, dále vystoupí František Nedvěd, Vítězňáček s druhým blokem
písniček, Heidi Janků, Vlastimil Horváth,
Debbi, SLZA, JELEN, Poletíme a program
ukončí skupina Wishmasters.

Z mého pohledu ale není podstatné, kdo
letos stane na prknech našeho podia, ale
hlavní náplní tohoto dne je jeho myšlenka
- Den splněných přání! Co tato myšlenka
obnáší? Rádi bychom udělali radost a splnili alespoň jedno přání každému z vás, ale
sami uznáte, že to není reálné. Proto jsme
se rozhodli uskutečnit přání alespoň někoho z obce Vítězná. Jak toho docílíme? Rád
bych vás touto cestou vyzval, rozhlédněte
se a zamyslete! Kdo z vás víte o někom,
že má nějaké přání a třeba se ho jen bojí
vyslovit nebo byste mu sami chtěli něco
splnit a z jakéhokoliv důvodu nemůžete
nebo to nejde, svěřte to přání nám. Bez
toho, abyste o tom tomu, koho chcete obdarovat, řekli. Samozřejmě apeluji na vaši
soudnost, nechceme a nemůžeme plnit
přání typu auto, dům a podobně. Chceme
plnit upřímná, třeba i skromná přání někoho, kdo si to podle vás zaslouží. Všechna

Putování za Ježíškem
28. prosince 2019 se již počtvrté konala v poutním kostele
Navštívení P. Marie u Studánky v Kocléřově vánoční akce
s názvem Putování za Ježíškem. Na její přípravě se podílely obec Vítězná, farnost Dvůr Králové nad Labem a velkou
měrou též Lesy ČR zastoupené jako vždy panem Václavem
Lokvencem. Kostel byl vyzdobený v lesním duchu, podél zdí
visely dětské obrázky vytvořené na téma Vánoce v lese. Marii,
Josefa a Ježíška v chlévě představovala skutečná mladá a velmi
sympatická rodina. Přítomný starší bratříček mohl dobře být,
jak mě hned napadlo, podle bible, Janem Křtitelem. A nebo
malým pastýřem. K vytvoření přátelské a vánoční atmosféry
přispívali samozřejmě přítomní hudebníci. Pan Luděk Tureček u varhan, lipnický pěvecký sbor pod vedením paní Vladimíry Matuškové a spolek NaŽďár z Horního Žďáru, který
zazpíval na závěr před kostelem. Poděkování patří skupině
historického šermu Legenda aurea i obětavým ženám, které
venku v sychravém počasí zajišťovaly občerstvení. Dvorský
pan farář Andrzej Deniziak promluvil především k přítomným dětem. Výtěžek z dražby obrázků se stal součástí charitní Tříkrálové sbírky. Do kostela v lese si našlo cestu překvapivě velké množství lidí. Byli to místní občané, ale také hosté
z okolí. Lidé požehnaného věku i malé děti. Místní farníci,
díky kterým žije Studánka od jara až do podzimu pravidelnými bohoslužbami, i ti, kteří běžně do kostela nechodí. A snad
všichni vnímali, že právě toto je hlavním smyslem putování.
Setkání všech, kteří dokážou sdílet společnou radost a nechají se obohatit tím, co pro ně jiní rádi připravují.
Zuzana Kazmirowská
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vaše přání budou přijata, přibližně 10 z nich
bude vybráno a 4. července 2020 se je pokusíme společně za vaší účasti splnit. Vaše
podněty prosím pište na administrativa@
vitezna.cz. Nutností pro zpětnou kontrolu je
vaše jméno, příjmení, adresa a tel. kontakt.
V případě, že si budete přát, abychom vaše
jméno nezveřejňovali zejména obdarovanému (pokud bude vybrán), prosím uveďte to.
Tento název i program jsme měli nachystaný již v loňském roce a nikoho z nás ani nenapadlo, jak může být v roce 2020 aktuální,
protože se domnívám, že nyní má spousta
lidí přání týkajících se zejména jejich blízkých a tuším, že tolikrát vyslovené přání
„hodně zdraví“ nyní dostává daleko větší
význam. Věřím ale, že v červenci letošního
roku již bude i čas na přání, která nejenom
přinesou zdraví, ale i úsměv na tváři a příjemný pocit v srdci.
starosta

Silvestrovský turnaj
v badmintonu

Dne 31.12.2019 se v obecní tělocvičně
uskutečnil 1. ročník turnaje v badmintonu, v poslední době poměrně oblíbeném
sportu. Několik místních nadšenců se
rozhodlo strávit poslední den v roce nejen popíjením a přejídáním, ale i pohybem, takže společnými silami připravili
turnaj smíšených dvojic ve věkovém rozpětí 13 - 60 let. Zápasy probíhaly v rychlém sledu většinu odpoledne i večera
pod bedlivým dohledem rozhodčího
a rovněž fanoušků z řad rodinných příslušníků a psích mazlíčků. Po vyhlášení
mnohdy těsných výsledků následovaly
dovednostní soutěže a nakonec volná zábava proložená půlnočním ohňostrojem.
Akce se vyvedla ke spokojenosti všech
zúčastněných, takže se dá předpokládat,
že další turnaj bude brzy následovat.

Cesty a chodníky v roce 2020
Tak jak jsme prožívali rok 2019, kdy všechny finanční prostředky rozpočtované na úpravu
cest a komunikací byli investovány do opravy zábořské komunikace, tak v podobném duchu musíme ještě překlenout rok 2020. V tomto období nás čeká doplacení části investice
a realizace cesty Na větrníku v Huntířově, která je dlouhodobě odkládána. Pokusíme se
ještě zrealizovat min. dvě místní komunikace pomocí asfaltového recyklátu, ale to bude
pro letošní rok asi maximum možného. Do běžného stavu oprav pěti a více komunikací
během roku se dostaneme zase až od roku 2021. Souběžně s komunikacemi se dál snažíme doplnit, opravit a vybudovat další chodníky v obci. Již dochází k obnově chodníků
u bytovek v Huntířově, odstavných ploch pro kontejnery a ještě bude opraven chodník od
obecního úřadu ke třídomí. Současně se pracuje na projektové dokumentaci pro realizaci
již avizovaných chodníků spojujících stávající chodník z Huntířova do Komárova.

Počasí v Záboří
v roce 2019
VODNÍ SRÁŽKY
Rok byl na srážky průměrný,
spadlo 773 litrů vody na m čtverečný, dlouhodobý normál činí
749 mm. Nejbohatší na srážky
byl červenec se svými 118 litry
a nezůstal nic dlužen DN, který
činí 82 mm. Nejméně vody spadlo v měsíci červnu, a to pouhých
22 litrů na čtverečný m. I tak zůstal deficit z minulých let.
PRŮBĚH VENKOVNÍCH
TEPLOT
Průměrná roční teplota činila
9,026 st. C., o něco málo chladnější než rok předchozí, kdy
průměr činil 9,75 st. C. Nejteplejší byl červen se svými 19,4 st.
C., nejchladnější leden se svými
-2,6 st. C. Nejchladnější ráno
bylo v úterý 22. ledna, kdy jsem
naměřil minus 12,9 st. C. Letních
dnů jsme si užili jen 32, z toho
tropických 7. Nejteplejším dnem
byl na sv. Annu, kdy průměrná
teplota dosáhla hodnoty 23 st. C.
I rosničky mají nárok na důchodový odpočinek, takže rok 2020
už bude sledovat MLADÁ KREV.
Pevné zdraví a dobrou pohodu
Všem přeje

starosta

Oprava ulice Krkonošská ve Dvoře Králové n/L
V souvislosti s opravou této komunikace ve Dvoře Králové nad Labem sem přikládáme mapku dopravní situace, která byla zpracována dopravním odborem města. Díky vstřícnému přístupu tohoto
pracoviště, které následně pomohlo vyjednat s dotčenými orgány
určité úpravy a výjimky, mohou dnes naši občané zejména Komárova využít i zastávku MHD pod mlýnem. Také je pro občany Komárova vyjednána výjimka ze zákazu vjezdu ve spojce mezi mlýnem
a křižovatkou v Komárově. Pro ostatní občany obce Vítězná platí
nutnost tento úsek objíždět přes tzv. „ypsilonku“. Doporučuji proto
všem, kteří trvalé bydliště nebo místo podnikání v Komárově nemají, aby tento zákaz respektovali. Policejní hlídky, a to jak PČR, tak
MP ze Dvora Králové, ale nejen z tohoto pracoviště, zde minimálně
dvakrát týdně hlídkují.
starosta
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J. Vávra, Záboří

Zprávy z MŠ

Další zprávy z MŠ

Milí čtenáři,
v minulém čísle jsme vás informovali o pořízení mobilního interaktivního displeje MultiBoard (School
Board). Snažíme se využívat ho ke vzdělávání dětí co
nejefektivněji, proto jsme plánovali výhledově, až nám
to finanční rozpočet organizace umožní, zakoupit interaktivní programy cílené na vzdělávání dětí předškolního věku. Proto nás velice potěšila informace jednoho z rodičů, pana Ing. Bureše, o grantovém programu
ENERGIE PRO DĚTI společnosti ŠKO-ENERGO,
s.r.o. se sídlem v Mladé Boleslavi. Vyhlášený program
zahrnuje oblasti věnované podpoře sportu, ekologie,
kultury a vzdělávání dětí a mládeže. Podpora je určena především pro neziskové organizace, mateřské,
základní a střední školy, obecně prospěšné společnosti a spolky. Motivováni touto výzvou jsme zpracovali
projekt „Digitální gramotnost v MŠ Vítězná - za poznáním s BAREVNÝMI KAMÍNKY“. Po vyhodnocení
a výběru žádostí přišla radostná zpráva, že náš projekt
bude podpořen a obdrželi jsme částku 35 tisíc určenou
k zakoupení souboru 15 tematicky zaměřených interaktivních programů českých autorů a pedagogů (s časově neomezenou licencí). Společnosti ŠKO-ENERGO
proto patří náš velký dík, stejně tak panu Burešovi, že
nás na tento grant upozornil.

V úterý 8. října navštívila třída Sluníček v Hankově domě divadelní představení Pyšná princezna - pohádku s písničkami
na motivy Boženy Němcové. V předvánočním čase mohly jet
se staršími dětmi do Hankova domu již také mladší děti, které
úspěšně zvládly adaptaci ve školce. V loutkové revue s názvem
Předvánoční čas se setkaly se známými postavičkami z televizní obrazovky. Příjemné setkání připravila loutkoherecká skupina Loudadlo, která spolupracuje s Českou televizí na pořadu
Studio kamarád. Již tradičně se i u nás konala 5.12. mikulášská nadílka. Další čekání na Ježíška zpestřilo dětem Divadlo
ŠTERNBERK, které přijelo na naše pozvání k nám do MŠ dne
13.12. a dětem zahrálo tři nádherně a poutavě zpracované loutkové pohádky. Pět dní poté se už všichni dočkali vánoční besídky s nadílkou, na kterou se scházejí ke společnému posezení u stromečku děti z obou tříd. V letošním roce 29.1. shlédly
starší děti v Hankově domě pohádku Karla Čapka Velká pošťácká pohádka. Ve čtvrtek 20. února nás navštívili muzikanti
z Trutnova se spoustou krásných písniček a hudebních nástrojů. Jejich muzicírování a poutavě připravený program byl pro
všechny velkou inspirací. Program byl neobvyklý také tím, že
ho pánové z trutnovských hudebnin dětem pro radost realizovali zcela zdarma. I touto cestou moc děkujeme. Nyní od 2.
března do 11. května budou každé pondělí jezdit děti ze třídy
Sluníček do Plavecké školy v Hořicích, kde budou absolvovat
deset lekcí přípravného plaveckého kurzu.
V letošním roce jsme zahájili spolupráci s MALOU TECHNICKOU UNIVERZITOU.
V pondělí 3. února prožily děti s touto univerzitou první projektový den Stavitel města (stavba města a ulic, stavby ve městě,
jejich využití, mapové značky, potřeba mapy, druhy map, orientace ve městě, kartograf, jak zorientovat mapu, hra na kartografy – výroba vlastních map…). Všechny přítomné děti činnosti velice bavily, jen bylo škoda, že z důvodu nemoci o tyto
zážitky některé děti přišly.
Do konce školního roku ještě s Malou technickou univerzitou
tyto projektové dny: Malý architekt (středa 18. března), Malý
inženýr (středa 29. dubna), Malý projektant (čtvrtek 14. května), Malý vodohospodář (pátek 12. června).

Vítězňáčku se daří
Vážení čtenáři,
rok 2019 byl pro Vítězňáček náročnější, ale i tak se
zde stále daří držet soudržnou partu dětí i dospělých,
které spojuje ono krásné slovo HUDBA.
Nyní fungujeme v novém režimu, a to každou středu
od 17:00 do 18:30 a já tím chci všem poděkovat, že se
tomuto posunu přizpůsobili.
Užili jsme si krásné minulé léto na Dni obce, pobavili
se s našimi polskými přáteli, kteří nás pozvali na dožínky do obce Marciszów a sezónu završili vystoupením u našeho krásného vánočního stromečku ve Vítězné a tolik očekávaným vystoupením na vánočním
koncertu v Hankově domě.
Co máme nyní před sebou?
Čeká nás opravdu velká dřina, jelikož letos bychom
chtěli naše diváky a příznivce potěšit něčím novým,
ale to je opravdu překvapení....
Znovu se připomínám, že Vítězňáček může navštívit
každý, kdo má kladný vztah k hudbě.
Staňte se tedy členem naší velké pěvecké rodiny.
Za Vítězňáček Ivana Maturová

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Vítězná na
školní rok 2020 - 2021

Zápis dětí do MŠ se koná v úterý 5. května (13 - 15 hod.) a ve
středu 6. května (10 - 11 hod.)
Místo konání: budova MŠ, Kocléřov 123, Vítězná. S sebou přineste rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce
(popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v pěstounské péči),
vyplněnou žádost (s potvrzením lékaře o očkování na zadní
straně formuláře), doporučení ŠPZ (pouze v případech dětí
se speciálními vzdělávacími potřebami). Žádost o přijetí do
MŠ si můžete vyzvednout v mateřské škole v době provozu MŠ
(6:30 – 16:00 hod.) nebo nás můžete kontaktovat na e-mailové
adrese skolka@zsvitezna.cz a my vám ji zašleme.
Za kolektiv MŠ Vítězná Bc. Anna Jiráčková
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Základní škola a Mateřská škola, Vítězná, okres Trutnov,

INFORMACE SE MOHOU

Kocléřov 12, 544 62 Vítězná
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Zápis do 1. třídy

KDY A KDE?

KDYKOLIV ZMĚNIT,
KVŮLI NAŘÍZENÍ VLÁDY,
KTERÉ MUSÍME
RESPEKTOVAT

Zápis do 1. třídy ZŠ se koná v úterý 14. DUBNA 2020 od 14:00 hodin v budově školy.

CO S SEBOU?

K zápisu přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí.

KOHO SE ZÁPIS TÝKÁ?

Zápis se týká všech dětí, které v daném roce ke dni 31. 8. dovrší věk 6 let.

KDY K ZÁPISU? Zápis se koná v období od 1. dubna do 30. dubna. Na naší škole se zápis uskuteční v úterý 14. 4. 2020 od 14 hodin.
KDE SE ZÁPIS KONÁ?

Zápis proběhne v budově školy v 1. poschodí v 1. třídě.

CO JE TŘEBA VZÍT S SEBOU? K zápisu je nutné vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Zastupuje-li

dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí). Předem také
můžete vyplnit Žádost o přijetí, kterou jste obdrželi v mateřské škole.

CO DĚLAT, KDYŽ JE DÍTĚ V DOBĚ ZÁPISU NEMOCNÉ?

Kontaktujte ředitelku školy Mgr. Marii Kropáčkovu (tel. 731 520 766) a domluvíte se na náhradním termínu.

MUSÍME K ZÁPISU, I KDYŽ MÁ DÍTĚ Z LOŇSKA ODKLAD A DO ŠKOLY V ZÁŘÍ NASTOUPÍ?
K zápisu do 1. třídy se dostaví i děti, které získaly odklad školní docházky na rok 2019/2020.

CHCEME POŽÁDAT O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, CO PRO TO MUSÍME UDĚLAT?

Pokud budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, musíte v době zápisu (nejpozději do 30. 4. 2020) podat vyplněnou

Žádost o odklad povinné školní docházky. Součástí Vaší žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Poradenským zařízením je například Pedagogicko-psychologická poradna – PPP v Trutnově
a SPC – Speciálně pedagogické centrum v Trutnově. Odborným lékařem např. pediatr.

Z tohoto důvodu si zajistěte co nejdříve termín pro vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

JAK SE DOZVÍM, ZDALI BYLO MÉ DÍTĚ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PŘIJATO?
U zápisu obdržíte registrační číslo, pod kterým bude seznam přijatých dětí zveřejněn v šatně ve školce a na webových stránkách školy www.zsvitezna.cz do 14 dnů od zápisu po dobu 15 dnů.

Mobilní Rozhlas

Vážení občané,
mnozí z Vás již vědí o službě Mobilní Rozhlas,
která v naší obci funguje delší dobu, řada z nás
ji úspěšně využívá. Je to totiž nejjednodušší a nejefektivnější způsob, jak získat zprávy o aktuálním
dění v naší obci. Včas se tak dozvíte o plánovaných odstávkách, uzavírkách, změnách úředních
nebo ordinačních hodin, ale i chystaných kulturních či sportovních akcích. Máte možnost si zvolit, jaké zprávy
chcete dostávat. Koho tedy nezajímá sport a kultura, může si navolit pouze krizové informace nebo informace z úřadu apod.
Služba je pro registrované zcela zdarma. Registrace je možná na
přiloženém formuláři, který doručíte na obecní úřad nebo online

přes odkaz, který naleznete na obecních stránkách www.vitezna.
mobilnirozhlas.cz. Stejně tak je možné si do Vašeho chytrého telefonu stáhnout aplikaci Mobilní Rozhlas/Zlepšeme Česko a zaregistrovat se přes ni.
Pakliže je to pro Vás složité, požádejte o pomoc rodinu nebo sousedy. Jistě Vám rádi poradí. Zapojte sebe, rodiče i prarodiče, být
informován se totiž vyplatí!
Pokud již MR používáte, zkontrolujte si prosím Vaše údaje
a nastavení. Je zbytečné, pro někoho i obtěžující, dostávat informace např. pro chataře nebo pejskaře, když o ně nemají zájem.
Stejně tak formu doručování zpráv. Pro zdatnější uživatele doporučujeme aplikaci nebo e-mail, pro ty dříve narozené (nebo lidi
nevlastnící přístup k internetu) SMS. SMS zprávy jsou i z důvodu
zobrazování u starších typů mobilních telefonů zasílány v co možná nejkratší verzi.
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Kronika Huntířova

Život bez bariér v Nové Pace

Pokračujeme v historii obce
Huntířov.
Rok 1461 - Martin z Kocléřova za
34 kop grošů dává v zástavu 3 lány
v Bukovině Tomáši Prostředkovi.
Rok 1489 - Viktorín z Kocléřova
zastavil svou ves Bukovinu panu
purkmistrovi ze Dvora Králové.
Pan Viktorín ve svatodušní úterý
2. června 1506 opět zastavil svou
ves Bukovinu, tentokrát panu
Burjanovi za 200 kop grošů. Pan
Burjan ze Švamberku učinil poručníkem Bukoviny Fridricha
Šaldorfa z Hornsperku.
10. května roku 1515 opět dochází
ke změně majitele Bukoviny, tentokrát se jím stal Karel
ze Šumburku.
Dalším
majitelem
Bukoviny
se
stává
11. prosince 1520 Martin Maušvic
z Maušvic.
22. května 1536 je uváděn další
majitel Jakub z Porčic, který dal
v zástavu Bukovinu Výškovi Veselickému z Veselice.
Ve vsi Bukovině byl mimo jiné
panský dvůr. K němu náležel pivovar, který byl vzdálen
čtvrt míle od Kocléřovské tvrze.
V něm se denně uvařilo 10 sudů
piva z pšenice.
K panskému dvoru patřila louka za dvorem, louka
Houdkovským
rybnínad
kem, louka říhovská a louka ke
Katzbachu. Z těchto luk bývalo
20 vozů sena.
Ke dvoru patřila i oplocená zahrada, na dvoře se chovalo 46
kusů dobytka a až 300 ovcí.
V Bukovině také byly dva mlýny
- dolejší a hořejší. K dolejšímu
mlýnu patřila také pila.
K obci patřily lesy - Říhovské hájemství, Komárovské hájemství,
Bukovské hájemství.
Bylo zde 5 rybníků - starý, nový,
Houdkovský, Šopošovský a rybník Šimkovský.

V Nové Pace v prostorách bývalé nemocnice a kláštera
sídlí nezisková organizace Život bez bariér z.ú. Hlavní
činností je poskytování sociálních služeb, zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, nabídka přechodného ubytování a rozsáhlá půjčovna kompenzačních pomůcek. Co konkrétně můžeme zájemci nabídnout? Jak
můžeme pomoci?
Mnozí se na nás obrátí s prosbou o pomoc. Ráda bych
se podělila o několik případů dobré praxe:
Syn si zlomil nohu a potřebovala bych pro něho na
dobu rehabilitace invalidní vozíček…
Naše pracovnice zkontaktovala syna, informovala
o možnostech rehabilitace a zapůjčila na dobu léčby
vhodný invalidní vozík z naší půjčovny kompenzačních pomůcek.
Máme osmdesátiletou maminku na lůžku a nevíme,
jak vše zajistit…
Sociální pracovník odborného sociálního poradenství
navštíví rodinu přímo v místě bydliště. Poradí, jak pečovat o své blízké, kde zapůjčit vhodnou kompenzační pomůcku, poskytne informace
ohledně příspěvků, pomůže navrhnout bezbariérovost v domě, předá kontakty na sociální služby v okolí a s rodinou je nadále v kontaktu.
Máme postiženou sestru, nemá dostatek finančních prostředků, nechce být sama
doma…
Sestru jsme kontaktovali a nabídli jí bezplatnou službu sociální rehabilitace. Zde se
naučila činnosti, které byly přínosem pro uplatnění se na trhu práce nebo pracovní
uplatnění přímo v naší chráněné dílně. Nabídli jsme jí možnosti dalšího vzdělávání
i další navazující aktivity v rámci Lady clubu.
Manžel je dlouhodobě nemocný, nemůže pracovat, nemá důchod…
Manželovi sociální pracovnice pomohla vybavit invalidní důchod a průkaz mimořádných výhod. Nabídla možnosti zápůjčky vhodné kompenzační pomůcky. Organizace
vlastní i bezbariérovou dopravu pro případný doprovod k lékaři.
Starám se o postiženého syna, nechodím do práce a jsem psychicky přetížená…
Sociální pracovnice nabídla možnost umístění syna v denním stacionáři. Syn bude ve
skupině sobě rovných, maminka si psychicky odpočine. Může si najít zaměstnání na
kratší pracovní úvazek. Tím se zlepší jak finanční situace rodiny, tak i psychická dosavadní zátěž. Sociální pracovnice může i poradit a nabídnout vhodnou psychologickou
poradnu nebo službu, která by pomohla v dané situaci.
Jsme v důchodu, děti bydlí daleko, nemáme nic moc na práci, rádi bychom se někam
podívali…
Informovali jsme seniory o poskytované službě sociální rehabilitace a denní stacionář.
Nabídli možnost využít Gentleman club a Lady club. Jedná se o organizované aktivity
na přání (výstavy, výlety
s doprovodem), které jsou určeny pro tyto cílové skupiny.
Máme tatínka, který bydlí sám v domečku a již tuto situaci nezvládá….
Sociální pracovník kontaktoval rodinu i tatínka. Nabídl možnost využít přechodného ubytování v našem bezbariérovém zařízení. Nabídl využít další námi poskytované
služby (například denní stacionář nebo sociální rehabilitaci).

Vacek Vlastimil, kronikář

Život bez bariér, z.ú. více než 15 let pomáhá lidem se zdravotním postižením, seniorům, ale i laicky pečujícím. Cílem je, aby každý, kdo se na nás obrátí s prosbou, našel
pomoc pro zkvalitnění svého života. Veškeré informace jsou uvedeny na www.zbb.cz.
Jitka Fučíková, ředitelka
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Pozvánka na akci partnerské obce - Hajnická 12
Hajnice na Trutnovsku letos opět přivítají silniční závod na 12 hodin pro zdravé i handicapované cyklisty. Třetí ročník
Hajnické 12 se uskuteční v sobotu 18. července. Jedenáctikilometrový okruh bude
letos poprvé uzavřený pro běžnou dopravu, další velkou novinkou je rychlostní
prémie. Závodník, který jako první zajede
12 okruhů (134 km), vyhraje stejně jako
vítězové jednotlivých kategorií poukaz
na sedmidenní ubytování v Chorvatsku.
Výtěžek ze závodu organizátoři věnují na
podporu handicapovaných sportovců.
Pořadatelé se rozhodli cyklomaraton
zatraktivnit i pro závodníky, kteří si netroufají strávit v sedle 12 hodin a urazit
přes 300 km jako ti nejlepší. Nově proto
zařazují rychlostní prémii na 12 okruhů.
Bude to v podstatě samostatný závod na
134,4 km, což je délka odpovídající středně dlouhé etapě.
„Chceme zachovat náročnost Hajnické 12,
aby zůstala maratonským závodem. Zároveň ji ale chceme více zpřístupnit těm, pro
které je půl dne na kole příliš. Účastník,
který jako první projede 12 okruhů, získá
stejnou cenu jako vítězové kategorií – sedmidenní ubytování pro jednu osobu na
Omišské riviéře. Hajnická 12 letos budou
vlastně dva závody v jednom,“ vysvětluje
Jiří Kulka, který v roce 2018 akci s Milošem Višňovským založil.
Stejně jako v předešlých ročnících se celý
závod uskuteční na okruhu, který začíná
u obecního úřadu v Hajnici a vede po as-

faltové silnici okolními obcemi. Letos se
ale nepojede za běžného provozu a nehrozí tak kolize s motoristy.
Lehce zvlněný okruh měří 11,2 km s převýšením 120 m. Loňský vítěz Zdeněk
Melša ho zvládl objet třicetkrát, na 336
km nastoupal úctyhodnou porci 3600
m. Nejrychleji kolo zajel Jiří Sůva, za 19
minut a 19 sekund. Královéhradecký kraj
připravuje rekonstrukci úseku silnice
z Hajnic směrem na Střítež, po kterém
vede první polovina okruhu. Do červencového startu Hajnické 12 by tak tato část
měla mít nový povrch.
V letošním roce se rozšíří počet kategorií.
Kromě cyklistů na handbiku se nově budou moci zúčastnit handicapovaní sportovci na silničním kole a také závodníci na
tříkolkách, takzvaných tricyklech, kteří
mají postižení a z různých důvodů nemohou jet na klasickém kole nebo handbiku.
Výtěžek ze 3. ročníku Nobilis Vitae věnuje Sportovnímu klubu vozíčkářů v Praze.
„Hledali jsme organizaci, kterou budeme
moci podporovat. Oslovili jsme jich několik, ale sportovní klub nás zaujal nejvíc.“
Partnerem závodu jsou Konto bariéry
a nezisková společnost Černí koně, která pomáhá handicapovaným vyrovnat se
s nepřízní osudu.
Hajnická 12 odstartuje 18. července
v 08:00 h ráno, průběžné výsledky a statistiky se budou díky profesionální časomíře zobrazovat online na webu závodu.
V prostoru startu a cíle u OÚ v Hajnici
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HAJNICKÁ 12

KDY: sobota 18.07.2020, start
v 08:00 hodin, konec závodu ve
20:00 hodin
KDE: Hajnice, celý závod se
koná na uzavřeném okruhu
s asfaltovým povrchem, délka
11,2 km, převýšení 120 m
POŘADATEL: Nobilis Vitae
KONTAKT: Jiří Kulka (mail.:
info@nobilisvitae.cz, telefon:
739 039 990)
WEB: www.hajnicka12.cz

bude zázemí pro závodníky se sprchami, toaletami, bufetem, cykloservisem
a také prostor pro stany. Během závodu
se na okruhu navíc budou pohybovat dvě
servisní auta.
Tři nejlepší z každé kategorie obdrží finanční price money, které se vypočítává
podle počtu ujetých km. Vítěz získá poukaz na ubytování v apartmánu na Omišské
riviéře, druhý a třetí věcné ceny. V ceně
startovného je videozáznam ze závodu,
který bude každému účastníkovi zaslán
na e-mailovou adresu. Součástí Hajnické
12 je tombola, první cenou je opět zájezd
do Chorvatska od hlavního sponzora závodu – cestovní agentury Jadran Za Pusu.

Obecní úřad Vítězná
Pokladna a úřední záležitosti:
pondělí, středa 8:00 - 16:30
úterý, čtvrtek 8:00 - 13:00
pátek 8:00 - 12:00
Tel.: +420 499 395 263, +420 739 085 781
E‑mail: podatelna@vitezna.cz
nebo starosta@vitezna.cz
www.vitezna.cz

Podatelna:
každý pracovní den 7:30 - 14:00
pondělí, středa 7:30 - 17:00
Kontaktní osoba pro odchyt psa:
Martin Antonín, tel.: +420 603 765 843
provozovatel psího útulku D. K. n. L.

Čísla účtů pro platbu místních poplatků:
vodné, stočné, platby za dřevo: 1187088309/0100
komunální odpad, poplatky za psy,
prodej pozemků: 1303703349/0100

KNIHOVNA KOCLÉŘOV
Vítězná - Kocléřov 123
Knihovnice Johana Rousová
Výpůjční doba: čtvrtek 14:00 - 16:00

Provoz sběrného dvora - celoročně:
pondělí, středa, pátek 14:00 - 14:30
sobota 9:00 - 12:00
Kontaktní osoba: Jiří Dědek
Tel.: + 420 775 191 623
E‑mail: sd.vitezna@seznam.cz

V knihovně je k dispozici
veřejný internet zdarma!
KNIHOVNA HUNTÍŘOV
Vítězná ‑ Huntířov 308
Knihovnice Dana Pabišková
Výpůjční doba: úterý 17:00 - 18:00

NABÍZÍME PODNIKATELŮM ZVEŘEJNĚNÍ
JEJICH FIREMNÍHO INZERÁTU.
Cena dle formátu:
A5 / 2000 Kč, A6 / 1000 Kč
menší než A6 / 500 Kč

V knihovně je k dispozici
veřejný internet zdarma!

Kalendář akcí okolních obcí
KDY?
01.05.

CO?

KDE?

Zahájení rybářské sezóny

Choustníkovo Hradiště, rybníky Grunt

09.05.

Noc s Casanovou

Pilníkov, sál restaurace Slunce

23.05.

Nohejbalový turnaj (silová soutěž)

Choustníkovo Hradiště, sportovní hřiště

06.06.

Bleší trh

Choustníkovo Hradiště, sportovní hřiště

06.06.

Francouzský den

Chotěvice, za kostelem

06.06.

Pilníkovská pouť a dětský den

Pilníkov náměstí

06.06.

Dětský den aneb Ať žijí duchové

Vítězná

20.06.

NADĚJEfest festival

Pilníkov, hřiště

20.06.

Pietní shromáždění u Pomníku obětí

Choustníkovo Hradiště, hřbitov

20.06.

Svatoján – svatojánská slavnost

Hajnice, Horní Žďár

27.06.

Pouť Petra a Pavla

Chotěvice, fotbalové hřiště

30.06.

Dětský den

Choustníkovo Hradiště, sportovní hřiště

Kalendář akcí je připravován s velkým předstihem, proto Vám doporučujeme, abyste si před výjezdem na
jakoukoliv akci raději ověřili její konání na webových stránkách příslušné obce nebo na webu Společenství

Kontejnery na tříděný odpad
– odpad všeobecně

V loňských měsících došlo na sběrném místě
u „šestidomí“ z důvodu neukázněných občanů, kteří do kontejnerů na tříděný odpad odhazovali svůj komunální odpad, k jejich stažení. V současné době pracujeme na umístění
kamer na sběrná místa zejména u „šestidomí“
v Kocléřově a také na „ypsilonce“ v Huntířově. I na tomto místě dochází pravidelně
k zaplňování kontejnerů odpadem, který do
nich nepatří, potažmo jsou zakládány skládky kolem nich. Kamery budou napojeny na
obecní kamerový systém a budou nepřetržitě monitorovat tyto prostory. Následně
budou záznamy využívány v případě zjištění porušování zákona nebo obecní vyhlášky
o odpadech.
starosta

obcí Podkrkonoší www.podkrkonosi.info.
S ohledem na současnou situaci neuvádíme akce plánované na duben.

Vydává OÚ Vítězná

obecní zpravodaj

telefon: 499 395 263
e‑mail: administrativa@vitezna.cz
Evidováno u MK ČR E 14665
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