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Úvodní slovo starosty
Milí čtenáři, léto nás pomalu opustilo,
a tak je zde čas, kdy můžeme bilanco
vat nad měsíci, které nás zalévaly tep
lem a sluníčkem. Proto si vám zase po
pár měsících dovolujeme předložit náš
občasník, ve kterém se vám pokusíme
přiblížit a shrnout proběhlé události,
ale upozorníme vás i na akce teprve
plánované. Věřím, že alespoň nějaká
zmínka, článek, informace zde zveřej
něná pro vás bude přínosem. Každo
pádně sice s předstihem, „ale věřte, že
ono to zase uteče a ani nebudeme vě
dět jak a budeme zde mít konec roku,“
si vám dovolím popřát po produktivních měsících již poklidnější tempo tak,
abyste byli naladěni na odpočinek, relaxaci, objetí svých blízkých a prožili svát
ky vánoční s koncem roku v naprosté spokojenosti.
Petr Hrubý, starosta obce

Cesta Komárov – Záboří
Tato cesta mě, věřte nevěřte, stála opravdu mnoho. A to jak psychických, fyzických,
tak i morálních sil! Pro občana je to jen kus asfaltu v místě, kde dříve byly výtluky, ale
pro mě osobně to byla jedna z nejhorších zkušeností za dobu v pozici starosty obce,
a to jak z pohledu přístupu a chování některých občanů, tak z pozice starosty obce
coby hospodáře s obecním rozpočtem, protože díky
„aktivnímu“ jednání a zásahům „zejména z důvodu ne
znalosti všech okolností“ do procesu realizace, se stavba
nejen oddalovala, ale i prodražovala. Nakonec se vše po
dařilo v srpnu zrealizovat a tato komunikace nyní slouží
a je v dobrém stavu. Naopak je zde ale potřeba zmínit
i ochotu a aktivitu jiných občanů, kteří v rámci svého
volného času a za využití i své techniky ve spolupráci
s obcí pomohli opravit i části komunikace v Novém Zá
boří, těm z tohoto místa opravdu děkuji za pomoc.
starosta
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Den obce 2019

Hasiči Vítězná

Tento den připadl na sobotu 6. července
a my jsme měli, tak jako poněkolikáté,
opět opravdu veliké štěstí na počasí. Den
byl jako vymalovaný. Celé slavnosti do
provázela dobrá nálada, bylo zde mnoho
návštěvníků jak z polské obce Marcis
zów včetně nového vedení obce, tak i ze
slovenské partnerské obce Víťaz. První
pokus o vyrovnání nákladů na hudební
program obecního dne pomocí výběru
vstupného pro návštěvníky bez trvalého
pobytu ve Vítězné se přes prvotní roz
paky osvědčil a obec tímto způsobem
i z příjmu z parkovného získala nece
lých 300 tis. korun. Proto i pro budoucí
roky, pokud nám to grantové podmínky
budou umožňovat, chceme nadále tento
model zachovat, tedy naši občané zdar
ma a „přespolní“ za poplatek. Už jen
díky tomuto principu víme, že účast před
hlavním podiem byla ze strany místních
občanů 627 osob (nepočítáme děti do
15 let) a platících návštěvníků bylo 1421.
To znamená, že jen v prostoru hudební
produkce se včetně hostů a dětí vystřída
lo více jak 2000 návštěvníků. Když připo
čteme odhadem i ty, kteří navštívili třeba
jen traktoriádu, hasičské soutěže nebo
jiné atrakce, dostáváme se k počtu okolo
2500 návštěvníků, což je neskutečné číslo
a věřím, že to snad i vypovídá o progra
mu, který pro vás každoročně připra
vujeme. Den obce 2020 nám vychází na
4. července. V Americe budou slavit Den
nezávislosti a ve Vítězné to bude Den spl
něných přání – co si pod tím představit,
nechám až do jarního čísla časopisu, ale
prozradím alespoň tři interprety z plejá
dy vystupujících v roce 2020. Bude zde
skupina Slza, vystoupí Debbi a také sku
pina Jelen, tak věřím, že si ani příští rok
nenecháte obecní slavnosti ujít.
starosta

Poděkování

Děkuji SPOZ Vítězná, panu
Hrubému a paní Hlušičkové
za gratulaci k mým
80. narozeninám.
František Vaníček

Sbor dobrovolných hasičů obce
Vítězná provedl v letošním roce
již tradiční sběr železného šrotu,
který se uskutečnil 13. 4. a poved
lo se nám nasbírat železný odpad
v hodnotě 13.248 Kč, za což patří
velké poděkování všem občanům,
kteří nám touto formou přispěli.
Hasiči také 27. 4. pro místní obča
ny postavili hranici, kterou společ
ně 30. dubna zapálili na tradičním
pálení čarodějnic, kde jsme pro
vedli požární dohled. Na dětském
dni konaném 26. 5. jsme předvedli
dva typy požárních útoků a ukázali
dětem, o čem vlastně požární útok
je. Děti si poté mohly vyzkoušet
stříkat z proudnice, vyzkoušely si
zásahovou přilbu a mohly si pro
hlédnout náš hasičský zásahový
automobil. Jako překvapení na zá
věr byla pro děti nastříkána pěna.
V rámci obecní slavnosti Den obce
konané 6. července jsme uspo
řádali soutěž v požárním útoku,
které se účastnila i družstva z na
šeho okolí. Naše soutěžní družstvo
před domácími diváky zabojovalo
a umístilo se na krásném 3. místě.
V rámci tohoto dne jsme uspořá
dali charitativní sbírku pro malého
Adámka Vyčítala z Pardubic. Do
kasičky pro Adámka se podařilo
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vybrat 7.782 Kč. Tímto děkujeme
Všem, kteří přispěli! Naše soutěž
ní družstvo mužů se zúčastnilo
celkem 5 soutěží.
V letošním roce jsme museli uká
zat, že kromě soutěží jsme při
praveni v případě potřeby chrá
nit majetek obce i našich občanů.
Doposud jsme měli čtyři výjezdy
na lesní požár a jeden výjezd na
požár osobního vozidla, kde jsme
asistovali profesionálním sborům
s likvidací ohně. Obec Vítězná
nám zakoupila pro naši jednotku
požární ochrany motorovou pilu
STIHL MS 241, automobilovou
radiostanici Motorola GM360,
která nám plně slouží pro lepší ko
munikaci při zásahu od 29. 8. Také
nám byl zakoupen nový svolávací
systém, který slouží pro rychlejší
a jednodušší svolávání všech čle
nů výjezdové jednotky při vyhlá
šení poplachu. Dále obec vyslala
2 členy jednotky na základní kurz
strojníků, 2 členové pojedou na
školení obsluhy motorové pily a 1
člen absolvuje kurz velitel jednot
ky. Za veškerou finanční pomoc
děkujeme panu starostovi i všem
zastupitelům obce Vítězná.
Za SDH Petr Zemek a Tomáš Mühl

Slova zastupitelky obce
Vážení spoluobčané, mnozí mne znáte
již dlouhá léta a víte, co ode mne můžete
čekat, mnozí i vědí, že bych za tuto obec
dýchala, a proto nejsem z těch, co sedí
doma a řeší problémy u stolu, čímž zcela
jistě bych nic dané věci nepomohla, proto
jsem si zvykla vždy říkat to co cítím na
patřičných místech. V zastupitelstvu jsem
opět díky vám některým spoluobčanům
a já vám to vracím tím, že vnímám vaše
připomínky a přenáším je na zasedání
zastupitelstva. Bylo mi ale naznačeno, že
tam jsem stejně na h…, protože v tom
složení zastupitelů stejně nic nedokážu
prosadit, jsem však vděčná i za to málo,
neboť třeba některé z toho trápilo lidi.
Dokonce každou chvíli volám starostu
a sděluji problém, poroučet však nemo
hu. Já vím, že jste naštvaní na mnohé
nedostatky této obce, přestalo vás i bavit
chodit na zasedání, což považuji za chyb
né, protože tam je nutno třeba do neko

Komentář

Před vydáním tohoto čísla zpravoda
je se mi, tak jako pokaždé, dostala do
ruky konečná verze ke kontrole mých
příspěvků. Nikdy jsem to za uplynulých
devět let neudělal, ale nyní tak učiním.
Po přečtení článku paní Marelové mě
naplnil smutek, ani ne tak rozhořčení,
naštvanost, ale opravdu smutek. Proč?
Paní Marelové si dlouhodobě vážím,
spolupracujeme korektně a vždy její při
pomínky obratem řeším a v rámci mož
ností se podněty realizují (např. oprava
a doplnění hřiště, oprava cest, laviček a
topení u lékaře, údržba zastávek a hřbi
tova, zvýšení příspěvku důchodcům na
jejich aktivity atd.). Dokonce nezasahu
jeme do jejího textu, i když je nesprávný,
jako je např. pojmenování letiště Václava
Havla v Praze. Ona ze svého přesvědčení
tento název neakceptuje, a tak uvádí jen
letiště Ruzyně a takto bych mohl pokra
čovat. Je předsedkyní finančního výboru
zastupitelstva a po prováděných kontro
lách z nich vydává zápis, kde uvádí, že
kontrola proběhla bez zjištěných závad a
připomínek. I na zasedání zastupitelstva
dostává jednoznačně největší prostor,
protože ji všichni zastupitelé respektu

nečna přenášet ty problémy, které se mají
vyřešit k vaší spokojenosti. Je pravdou,
že naše obec prochází velkými změnami,
což kvitují i lidé, kteří přijíždění do obce,
ale oni nevědí o negativech, která vnímá
me my místní. A je jich opravdu dost. Tak
co s tím? Nechám na vás občanech k za
myšlení.

lavičku před tím a vůbec, celý ten celek
lípa, křížek s lampičkou, lavička působí
pěkným dojmem. Díky panu Andrellovi
a paní Jarešové viz foto.
A nyní bych chtěla, vážení občané, vám
připomenout, že na místním hřbitově
u druhé brány je zřízena pěkná rozptylo
vá loučka, pokud by někdo z vás chtěl vy
řešit uložení pozůstatků někoho z vašich
blízkých.
Marelová Věra

Všimla jsem si, jak mladí lidé, kteří si
zakoupili rodinný domek v Kocléřově
u cesty, která vede za rohem od domu č. p.
69, kde je ordinace lékaře, pěkně upravi
li místečko u zděného křížku. Vyrobili
jí, viz samotné zápisy. Nicméně z jejích
úst nezaznívají konkrétní návrhy, vždy
je to pouze v tendencích již uvedených,
což samozřejmě není samo o sobě špat
ně, jsme za to rádi. Špatně mi ale při
jde, když ve svém článku pro veřejnost
uvede, že nedokáže v zastupitelstvu nic
prosadit, že mi nemůže poroučet (vyz
nívá to, jako by její připomínky nebyly
akceptované a realizované) a nakonec
zde píše o negativech, která vnímáme
my místní. Asi tato poslední slova mě k
této reakci vlastně přiměla. Tak jako na
zasedání zastupitelstva paní Marelová
nepodává konkrétní návrhy, tak ani zde
není uvedeno, co se těmi negativy vlast
ně myslí! A že jich máme opravdu dost?
Prosím příště pište konkrétní vyjádření,
co jsou negativa. Můžeme se pak o nich
bavit, takto je to z Vaší strany opět jen
prázdné gesto. A to, že občané nechodí
na zasedání zastupitelstva, bych mohl
popsat i z druhého úhlu pohledu. Oni
tam přece chodí! Ale jen když je něco
opravdu pálí, bolí nebo se jich to přímo
dotýká, toho jsme svědky. Můžeme si to
tedy vykládat i tak, že neúčast znamená
spokojenost většiny.
starosta

Poděkování

Srdečně děkuji paní Hlušičko
vé a panu Hrubému za gratulaci
k mým 75. narozeninám.
Heinz Dieter Wanka

Veřejné osvětlení
Vy, co bydlíte v Hájemství a v míst
ní části Kocléřov (ne celé místní části
Kocléřov – jedná se o obvody VO – ně
které spadají pod obvod Huntířova),
máte již od konce léta možnost posou
dit změnu v kvalitě světel veřejného
osvětlení. Nyní pracujeme na tom, aby
již tyto světelné body svítily tak, jak
bylo slíbeno celou noc, pouze v určité
hodiny se světelným útlumem na 50 %.
Věřím, že tato úprava je vnímána skr
ze pozitivně a přispívá zejména k vaší
větší bezpečnosti při pohybu naší obcí
ve večerních hodinách. V příštím roce
bude tato obměna provedena v místní
části Komárov a Záboří a naposledy
přijde na řadu i místní část Huntířov.
starosta
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Česko‑německá pout ke Studánce

Léto pominulo a my můžeme už jen
vzpomínat na horké letní dni.
Začátek prázdnin je již tradičně ve Vítěz
né spojen se Dnem obce a také s česko
‑německou poutí ke Studánce. Letos se
obě akce konaly o víkendu 6.-7. červen
ce.
Němečtí rodáci z Kocléřova a z okolních
obcí a další hosté se scházejí k úvodní
poutní pobožnosti vždy již v sobotu od
poledne a jsou rádi, že mohou k tomuto
setkání využít prostory kostela sv. Jana
Nepomuckého v Huntířově, který obec
vždy ochotně zapůjčí. Za to jí patří po
děkování, stejně jako za veškerou další
podporu při akcích konaných farností.
V neděli probíhá hlavní pouť, jejíž sou
částí je i putování z obce, z kostela
sv. Václava, do lesního kostelíku Navští
vení P. Marie.
Je přirozené, že německých poutníků
ubývá. Každý rok někteří odejdou z to

hoto světa, vysoký věk a zdravotní obtíže
mnohým nedovolují často velice dlou
hou cestu do staré vlasti. Jen výjimečně
přijíždějí na pouť jejich potomci. O to
potěšitelnější je, když se mezi lidmi ve
věku kolem osmdesátky najdou takoví,
kteří se nejen odváží cestovat osm a více
hodin, ale ještě se obětavě podílejí na
přípravách pouti. Zde musím jmenovat
paní Edith Niepel z Výšinky a pana Hel
muta Kocha z Dubového Dvora. Pomá
hali chystat huntířovský kostel k pobož
nosti a zúčastnili se také čištění schodiště
u Studánky. Určitě stojí za zmínku, že
úklid poutního kostelíka a jeho okolí
před poutí byl pěkným příkladem vzá
jemné pomoci „sousedů“.

O lesní kostel a kapli se mnoho let obě
tavě stará rodina Síbrova z Kocléřova,
za podpory rodiny Klustovy. Před poutí
přijíždí posila z dvorské farnosti a letos
poprvé pomohla i skupina dobrovolníků

Putování za Mrazíkem

z nedalekého Horního Žďáru. Občanské
sdružení NaŽďár putovalo se svým pě
veckým sborem tou dobou zdejším kra
jem. Sbor zazpíval i v kostele sv. Václava.
Jedním bodem programu jejich pouti,
kterou upozorňovalo sdružení na snahy
o záchranu žďárského kostela, se stalo
právě i čištění schodiště u Studánky.
Nadšení a elán, s jakým se pustili zpěváci
a muzikanti do práce, dokonce s hudeb
ním doprovodem, bylo pro nás velkým
povzbuzením. Paní Edith napekla kolá
če jako občerstvení pro brigádníky, pan
Helmut se chopil nářadí. Pomáhali i re
kreanti z Hájemství. Náhodní návštěv
níci oceňovali možnost nahlédnout do
kostelíka a byli potěšeni přátelskou at
mosférou, kterou zde zažili.
Domnívám se, že Studánka je místem
často i náhodných a obohacujících setká
ní lidí, žije po celý rok a má své neopako
vatelné kouzlo.
Zuzana Kazmirowská

Rybářský kroužek

V neděli 26. 5. 2019 jsme se vydali
za dobrodružstvím po stopách Mra
zíka. Cestou z kocléřovského hřiště
se přes 70 dětí vydalo směrem k hři
šti v Huntířově. Po cestě je čekalo
nejen spousta úkolů, ale i postav
z legendárního Mrazíka. Nechyběla
Nastěnka, Marfuša, Ivánek, mace
cha, medvěd, čarodějnice, loupež
níci, babička či Dědeček Hříbeček.
Na konci na malé dobrodruhy čekal
Mrazík s odměnou. Na závěr přijeli
místní dobrovolní hasiči, kteří před
vedli „útok“ a poté dětem udělali
z pěny hromadu „sněhu“. Kdo chtěl,
mohl se svézt na koníkovi.
Děkuji všem dobrovolníkům za po
moc.

Majitel firmy KS - fish a pro
vozovatel místního rybníka
přichází s nabídkou možnos
ti přihlásit se do rybářského
kroužku pro všechny malé
milovníky tohoto sportu. Za
hájení je plánováno v první
polovině listopadu. Zájemci
se mohou informovat u pana
Dušánka na tel. 608 237 154.
Za zmínku stojí i informace
o příležitosti pro děti do 14 let
zachytat si na tomto rybníku
zdarma po předchozí domluvě
s panem Dušánkem.

Za SPOZ Hana Haková
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Akce mládeže Sokola Vítězná

Několik málo slov ohledně uspořáda
ných akcí pro mladé fotbalisty v roce
2019.
Jako první proběhl v zimní přestávce
17. 3. turnaj „Stavhaus cup“ starších
přípravek. Sokol Vítězná ho z důvo
du velkého zájmu uspořádal ve Dvoře
Králové nad Labem ve sportovní hale
Strž. Turnaje se zúčastnilo 10 mužstev.
Naši borci se moc „nepředvedli“ a ob
sadili 8. a 10. místo. Zvítězilo družstvo
z Jaroměře.
Druhý turnaj, pořádaný Sokolem Ví
tězná, byl turnaj „Stavhaus cup“ mini
přípravek. Ten se konal 23. 3. v tělo
cvičně ve Vítězné. Zúčastnilo se ho
7 týmů. Zvítězilo mužstvo ze Smiřic
a naši chlapci si vybojovali svým výko
nem krásné 2. a 3. místo.

Neboť se nic neudělá samo, tak na zá
věr chceme poděkovat obci Vítězná,
Sokolu Vítězná, sponzorům, trenérům,
rodičům a dalším, kteří se aktivně po
dílejí při vedení našich dětí ke sportu.
J. Daniel + P. Ježek

Daniel. Kromě zlepšování fyzické kon
dice a technických dovedností, venku
a ve sportovní hale v Lánově, bylo pro
děti připraveno překvapení v podobě
návštěvy bazénu v Jilemnici s pizzerií.
Celkově jsme s dětmi strávili 3 veselé
dny a společně i s rodiči vytvořili super
partu, která funguje i nadále.
Jarní sezóna proběhla bez komplikací
a na některých dětech byl znát velký
progres. Za jejich snahu a výsledky je
čekala odměna v podobě pozvánky do
okresních výběrů. Naši obec tak repre
zentovali Tomáš Ježek, Eliáš a Erik Při
klopilovi, Václav Tulach či Jan Zelinka.
Na závěr sezóny 2018/2019 proběhlo na
fotbalovém hřišti RHC ukončení sezó
ny. Pro děti jsme díky sponzorům při
pravili např. skákací hrad, hasiči nám
udělali pěnu a vodní skluzavku. Do
šlo samozřejmě i na klání mezi dětmi
a rodiči. Ti nachystali spoustu dobrot
a nápojů. Grilovala se kýta, pila limča,
pivko a tančilo až do pozdních hodin.
Jako bonus byla stezka odvahy a spaní
ve stanech, takže děti si mohly užít akci
až do konce.

Před jarní částí sezóny jsme se zúčast
nili 29.–31. 3. „zimního soustředění“
v Dolním Dvoře v hotelu Morava. Bylo
určené pro všechny přípravky včet
ně rodičů a perfektně ho zařídil Jakub
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Čarodějnický rej

Poslední dubnový den se ode
hrál ve znamení pálení čaroděj
nic. Skupina čarodějnic a ča
rodějů se sešla před obecním
úřadem v Kocléřově, odkud se
poté vydali směrem na huntí
řovské hřiště. Cestou plnili
spousty úkolů, jako například
závod v letu na koštěti, sbírání
bylin do lektvaru, přeskaková
ní čarodějnic nebo hod čaro
dějnicí na přesnost. Na hřišti
jsme pak řádili v disco rytmech
a opékali buřty.
Za SPOZ Hana Haková

Aktuality z mateřské školy
Od minulého vydání Obecního zpra
vodaje máme v MŠ dvě významné no
vinky.
Mimo jiných oblastí, o kterých jsme
tu psali již v letech minulých, chceme
v naší MŠ u dětí rozvíjet také informa
tické myšlení a digitální gramotnost.
Abychom podnítili zájem o digitální
technologie jako zdroje poznání již
u dětí v předškolním věku, podařilo
se nám na jaře letošního roku pořídit
do MŠ interaktivní sestavu s dotyko
vým displejem MultiBoard – v pro
vedení edice Lipáček – sestava s mo
bilním interaktivním displejem 65“
(165 cm), rozlišení 4 K, 20 současných
dotyků, integrovaný počítač a barev

ná tiskárna na tisk pracovních listů
a fotografií. Součástí jsou také progra
my v češtině na psaní a kreslení, 160
digitálních pracovních listů, soubory
vzdělávacích aplikací (krteček, logope
die, barvy, čísla, tvary, profese, hodiny,
angličtina atd.). Naše mateřská škola
se zapojila do celonárodního projek
tu metodických kabinetů digitálního
vzdělávání, učitelky tak mají k dispo
zici stálou metodickou i technickou
podporu, která mimo jiné zahrnuje
i vzdálenou on‑line správu zařízení.
Po prvních měsících užívání máme ra
dost z dětí, které MultiBoard s velkým
nadšením aktivně využívají např. pro
procvičování grafomotoriky, počítání,

Drakiáda

rozvoje zrakového vnímání, slovní zá
soby aj. Velmi děkujeme touto cestou
naší paní ředitelce Mgr. Marii Kropáč
kové za její podporu, díky které jsme
mohli zařízení do MŠ pořídit.
Druhou novinkou je personální ob
sazení MŠ, kdy do našeho stávajícího
pracovního kolektivu ve složení Eva
Nosková, Dagmar Marelová, Anna
Jiráčková a Alena Nováková přibyla
nová paní učitelka Andrea Haková.
Přejeme jí hodně úspěchů, spokoje
nosti a zejména řadu pozitivních a ra
dostných zážitků s dětmi i dospělými
v její pedagogické dráze.
Za kolektiv MŠ Bc. Anna Jiráčková

Chodníky
Již naposledy se zde budu v krátkosti
vyjadřovat k realizovaným chodníkům
v místní části Huntířov a Kocléřov. Tato
stavba byla zkraje října 2019 převzata
a již plně slouží našim občanům. Bez
pochyby přispěla ke komfortu a bezpečí
jejich pohybu v této části obce. Nyní se
provádí zaměření chodníků a následně
budou probíhat výkupy pozemků, které
jsme v rámci této stavby využili. Předpo
klad je do poloviny roku 2020. Nicméně
již nyní probíhá příprava realizace chod
níků i druhým směrem, a to Huntířov
a Komárov. V létě proběhlo zaměření
a v příštím roce bychom rádi dali zpraco
vat projektovou dokumentaci k realizaci
stavby tak, abychom v roce 2021 mohli
opět zkusit podat žádost na SFDI o pod
poru výstavby.

V neděli 6. 10. 2019 se na kocléřov
ském hřišti uskutečnila drakiáda.
Po dlouhé době nám vyšlo i poča
sí. Přestože bylo docela chladno,
krásně foukalo, což přímo navádělo
k dračímu řádění. Sešlo se celkem
30 draků a jejich pouštění si užili
nejen děti, ale i dospělí. Na oblohu
vzlétli také dva draci domácí vý
roby. Všechny děti dostaly diplom
a drobnou odměnu.
Za SPOZ Hana Haková

starosta

Pozvánka

Rádi bychom Vás pozvali na
Sportovní hry se strašidly, které
proběhnou v pátek 1. 11. 2019.
Startujeme mezi 17:00–17:30
u obecního úřadu. S sebou
dobrou náladu, masky jsou
vítány. Těšíme se na Vás.
SPOZ Vítězná
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Klub seniorek
Vážení spoluobčané, ráda bych vás infor
movala o činnosti našeho klubu senio
rek, stále nás je 10, nikdo nemá odvahu
se k nám přidat. Je to věc každého.
14. března jsme si zašly na oběd do
místního pohostinství, musíme pochvá
lit, bylo to moc dobré. Pak jsme si ještě
v klubovně daly kávičku, bylo to vlastně
dodatečně k MDŽ.
25. dubna jsme se v počtu 45 seniorek
a seniorů vydali autobusem na zájezd
s cílem navštívit Průhonický park a ve
14.00 hod. jsme měli sjednanou exkurzi
po letištním areálu Ruzyně
v Praze. Prošli jsme kontrolou jako všich
ni cestující a nasedli jsme do letištního
autobusu a vydali se na zajímavou pro
hlídku s výborným řidičem a super vý
borným průvodcem‑pilotem ČSA. Místo
plánované a placené jedné hodiny nás
vozili po areálu téměř 2 hodiny, ukazo
vali nám veškerá zázemí, k těm zajíma

vějším bylo zhlédnutí zázemí a vybavení
požárníků, zblízka jsme zhlédli letadla,
která přistávala aneb se chystala k odletu.
Byl to velice zajímavý výklad, odměnili
jsme je velkým potleskem.
Pak jsme se konečně dostali na oběd,
domů jsme tentokráte dorazili mnohem
déle než obvykle, ale v pořádku nás do
vezl řidič pan Hájek. Zvládli jsme i tan
kodrom přes Záboří. Útěchou nám byla
spokojenost všech účastníků. Poděková
ní patří i starostovi obce panu Hrubému,
který vyhověl naší žádosti o navýšení pří
spěvku na autobus, neboť laciné to zrov
na není.

Kronika Huntířova
Nyní v prostoru času dávno minulém se budeme zabývat his
torií obce Huntířov.
V roce 2009 bylo v Huntířově registrováno 183 č. p. a žilo zde
503 obyvatel.
K Huntířovu patřila dříve Bukovina, která měla samostatné
číslování domů. Bukovina splynula s Huntířovem, kdysi patři
la k Huntířovu i osada Kousky, která již zanikla.
Obcí protéká Huntířovský potok, který pramení v Kocléřově.
Poblíž křižovatky Huntířov-Komárov se potok spojí s poto
kem Hartským, který dává toku nové jméno.
V lese západně od Huntířova pramení potok Kousecký, který
napájí stejnojmenný rybník, dále Kousecký potok se vlévá do
potoka Hartského.
V severní části obce býval rybník o velikosti 3 ha, ten však byl
v minulosti vysušen a proměněn na louky.
Obec nemá náves. Domy jsou roztroušeny po obou stranách
silnice o délce skoro 4?km.
Katastrální rozloha Huntířova je 490?ha 35 a 75?m2.
Počet obyvatel Huntířova byl nejvyšší v roce 1910, a to 1500
obyvatel a od té doby klesá.
V roce 1930 měl Huntířov 1139 obyvatel, z toho 32 Čechů,
1111 Němců, 3 jiné národnosti.
Dle náboženského vyznání 1139 katolíků. Obec v tomto roce
měla 343 domů.
Pošta je zde od roku 1895, škola od roku 1782.
Občanské spolky byly před válkou všechny německé. Sbor

Zúčastnili jsme se již 11. ročníku „olym
piáda seniorů“ v Havlovicích a to 5. září.
Opět to bylo super. Dle informace nás
tam bylo cca 400 a nechyběli 2 senioři,
kterým bylo přes 90 let, jak se říká, nezá
leží na věku, ale na vitalitě člověka. Tak
snad příští rok se opět zúčastníme.
Protože se učíme od mladých, tak 25. září
jsme skočili opět do našeho pohostinství
na dobrý oběd. Co podnikneme ke konci
roku zatím nevíme, ale nějaké posezení
to asi bude. Jinak budeme rády za každý
tip na zájezd pro příští rok. Děkuji pře
dem.
Za klub seniorek Marelová

dobrovolných hasičů, tělovýchovný spolek, spolek bývalých
vojáků, zemědělský spolek aj.
Veřejná obecní knihovna měla 500 svazků.
Na východní straně obce vedla obchodní cesta JaroměřHostinné.
Jméno Huntířov - německy Güntersdorf - vzniklo z němec
kého osobního jména Günter, v jehož prvním členu je gundválka a v druhém hari-vojsko. Jméno Bukovina je zřejmě pod
le bukového lesa v okolí.
Osada Kousky ležela na lesní mýtině západně od obce. Měla
v průběhu let až 6 č. p. vlastního číslování.
Nejstarší částí Huntířova je Bukovina. Huntířov vznikl na
přelomu XVI. a XVII. století v souvislosti s kolonizací lesního
komplexu Království, ves je doložena z roku 1651 v soupisu
poddaných.
Největší část Huntířova patřila panství Hostinné, část panství
Vlčice, část jezuitům a pánům z Kocléřova a Dvora Králové.
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Vlastimil Vacek

Výzva pro občany Vítězné

Jelikož obecní úřad nemá kroniku obce pro léta 1960
- 1988, žádám spoluobčany o pomoc zaplnit tuto me
zeru. Kdo může poskytnout radu nebo jakýkoliv
materiál, aby mne oslovil na adrese vacek@zabori.eu
nebo telefonu 603 358 537.
Předem děkuji za případnou spolupráci.
Vlastimil Vacek

Vánoční koncert

Zde se mi nepíše úplně snadno, ale ne vždy platí dohody a bohužel tady
jsem narazil. Na loňském báječném vánočním koncertu jsem návštěv
níky naladil na vánočního interpreta v roce 2019. Všichni včetně mě
poté věřili, že vánoční koncert v letošním roce obstará Janek Ledecký
se smyčcovým kvartetem. Měl jsem toto vystoupení dojednané s mana
žerkou Janka Ledeckého, a proto jsem se nebál tuto informaci vypustit.
Jaké však bylo mé překvapení zkraje letošního roku, když mi bylo sdě
leno, že tato vystoupení již manažeruje jiná osoba! Nejprve vystoupení
odmítl, koncem května mi nabídl termín 6. nebo 7. prosince a pak již
nekomunikoval. Následně jsme se dozvěděli, že vystupovat bude ve Dvo
ře Králové. Ani mi nevadí, že jsem pak musel narychlo shánět adekvát
ní náhradu, ale spíše se mě dotklo jednání obou manažerů. Jeden něco
slíbí, druhý závazek nepřevezme, pak sice termín nabídne, ale nakonec
se dozvíte, že Dvůr je Dvůr a váš záměr realizují o pár metrů vedle. Ale
zpět k vánočnímu koncertu. Dle vyjádření lidí, kteří již vědí, kdo bude
letos ve Vítězné navozovat vánoční atmosféru, je tato star prý více než
dobrou volbou. Vážení občané, mnozí to již víte z obecního billboardu,
ale dovolte mi zde zmínit, že mi bude velikou ctí přivítat 19. prosince
v 18 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého paní Hanu Zagorovou, kte
rou doprovodí Boom! Band Jiřího Dvořáka a jako host vystoupí pan Petr
Rezek. Takže kdo má o vystoupení zájem, prosím obraťte se na paní Lucii
Bihariovou přímo na obecním úřadě nebo použijte mailovou korespon
denci administrativa@vitezna.cz. Společně s vámi se těším na vpravdě
exkluzivní vánoční koncert a atmosféru, kterou budeme moci opravdu
jen těsně před svátky prožít.
starosta

Rozsvěcení
vánočního stromu

Rozsvěcení vánočního stromu
proběhne v neděli 1. prosince od
18 hodin před obecním úřadem za
hudebního doprovodu Vítězňáčku.
Všichni jste srdečně zváni.

Novoroční přípitek

Po loňském prvním novoročním přípit
ku, který se uskutečnil před obecním úřa
dem na Silvestra 2018 v pravé poledne,
jsme se rozhodli v této tradici pokračovat.
A tak, stejně jako v loňském roce, zveme
všechny, kteří si společně s námi a další
mi sousedy chtějí podat ruku, popřát si
do nového roku 2020 a říct pár slov, aby
přišli opět 31. prosince ve 12 hodin před
obecní úřad, kde bude nachystáno malé
pohoštění. Tak jako minule se nebrání
me vaší aktivitě a budeme rádi, když i vy
donesete něco z vaší kuchyně a nabídnete
sousedům k ochutnání a přípitku.
starosta

Dům služeb

Dne 8. 3. 2019 jsme pozvali k nám do MŠ cirkusové umělce Lucii a Zdeňka Pau
lini.
Mistr Paulini dětem předvedl drezúru psů Čakynka a Flíčka, balanc s noži, skle
ničkami, mečem a kouzelnické triky mimo jiné i s angorským králíkem.
Děti si také mohly pohladit činčilu vlnatou a mládě mývala evropského, které pro
zatím váží 15 kg a pro zajímavost mezi jeho nejoblíbenější jídla patří svíčková
s brusinkami.
Vystoupení zpestřovalo několik humorných skečů.
Na závěr manželé obdarovali všechny děti vytvarovaným nafukovacím balónkem.
Dětem se vystoupení známých umělců moc líbilo.

Doufal jsem, že v tuto dobu bude náš
Dům služeb již v provozu, ale bohužel
se nám protáhly některé práce a zejmé
na jsme dlouho řešili elektrické připojení
včetně dílčí kolaudace nejprve ordinace
lékaře a následně služby v patře. Nako
nec jsme se přiklonili ke kolaudaci jako
celku, která by měla proběhnout v listo
padu. Poté provedeme přestěhování paní
doktorky. Co se týče využití provozoven
v patře, máme předjednáno, jak už jsem
uváděl, možnosti kadeřnictví, masáží, pe
dikúry a manikúry. Na některé pozice již
zájemce a nájemce máme, na jiné ne, pro
to opět vyzývám, pokud by chtěl někdo
tyto prostory pro uváděné služby využít,
může se na OÚ ještě obrátit.

Za MŠ Vítězná Dagmar Marelová

starosta

Cirkusové vystoupení v MŠ
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Mladé naděje Sokolu Vítězná
Vážení spoluobčané,
dovolte mi několik informací o fungování a výsledcích našich
„malých“ nadějí Sokolu Vítězná.
Jak mnozí z vás ví, díky velkému úsilí, které vynaložilo vedení
s trenéry fotbalových týmů, u nás vyrůstají mladé fotbalové
naděje. Týmy mini přípravky, mladší přípravky, starší příprav
ky až po nově zřízené mužstvo mladších žáků, které vzniklo
spojením s týmem TJ Jiskra Kocbeře, vstoupily do nových roč
níků okresních soutěží.
Děti všech týmů poctivě trénují a připravují se na každý zápas.
V dnešním vydání bych velmi rád vyzdvihl tým starší příprav
ky, který, byť výsledky nejsou to nejdůležitější, zatím neprohrál
jediný podzimní zápas a vyhřívá se na „vrcholu“ své soutěže.
Co nás však nejvíce těší je, že někteří chlapci reprezentují naši

obec i na krajské úrovni, kde nastupují za Okresní fotbalový
výběr. I díky tomu jsou velkými oporami ve svém týmu.
Mluvím o Tomáši Ježkovi a bratrech Erikovi a Eliášovi Přiklo
pilových. Tito chlapci nastoupili na konci září z dalšími borci
za Okresní fotbalový výběr Trutnova na hřišti ve Vamberku.
Zde sehráli těžké zápasy s výběry z dalších okresů Náchoda,
Rychnova nad Kněžnou, Jičína a Hradce Králové.
Tyto turnaje dávají chlapcům možnost porovnat své umění
a fyzickou připravenost s nejlepšími hráči v kraji. Je to pro ně
obrovská škola a mají možnost načerpat nové zkušenosti s fot
balem, který se hraje ve větším tempu a vyšší kvalitě.
Tito chlapci nás reprezentují již pravidelně, a proto bych jim
velmi rád poděkoval nejen za to, ale i za jejich celkový přístup
k působení v našem klubu.
Samozřejmě to není pouze o nich, ale i o ostatních dětech, ro
dičích, trenérech, vedení Sokola, ale i o podpoře obce Vítězná.
Kombinaci těchto faktorů nám závidí i některé větší obce či
menší města, kde se jim naplnit tyto ambice tolik nedaří.
Tito chlapci budou, doufám, motivací pro další malé fotbalisty
či děti, které mají kopanou rádi a chtěli by se k nám připojit.
Sportu zdar
Petr Ježek, místostarosta

Sportovec z naší obce

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás seznámil s další zají
mavou osobností z naší obce, a to 41-letým
Tomášem Hakem.
Tento nápad se zrodil, když mě ohromilo
zjištění, že se tento mladý muž zúčastnil ul
tratrialového běhu „Stovka Podkrkonoším“,
který se odehrál 4.–6. 10. 2019.
Ale popořadě… Tomáš Hak se začal věnovat
svému koníčku před 4 roky, kdy začal s kon
dičním běháním, předtím, dle jeho slov, vů
bec nesportoval.
Běh se postupně stal jeho velkou vášní. Ta
ho společně s pravidelným tréninkem, tou
hou se zlepšovat, podporou dětí a manžel
ky dostala až na dnešní úroveň. Stal se z něj
sportovec, který takřka každý den vyběhne
zdolávat další kilometry v rámci tréninku
a víkendy většinou tráví na závodech. Nej
raději má ty vytrvalostní, ať je to přespolní
běh, půlmaraton, maraton či jiný dálkový
běh jako například již zmíněná „Stovka Pod
krkonoším“. Každá z těchto akcí je pro něho
výzvou, kterou chce zdolat a věřte mi, je vel
mi úspěšný.
Nevím, zda si někdo z vás někdy zkusil bě
žet 118 km volným terénem s převýšením
4000 m. Myslím, že pouhá představa těch ki

lometrů je děsivá, o převýšení ani nemluvím.
Tomáš se však této výzvy nezalekl a s dalšími
bojovníky vyrazil na trať v pátek ve 22 hodin.
Na zdolání tohoto závodu měli časový limit
28 hodin. Bohužel letošní počasí závodu ne
přálo. V podstatě po celou dobu panoval vy
trvalý déšť, takže o nějakém kochání krásami
Podkrkonoší nemohla být řeč. Déšť udělal
z některých úseků v podstatě bláto, kterým
se museli závodníci doslova brodit a ani zdo
lávání skalních útesů nebylo výjimkou.
Myslím, že většina ze závodníků pokračovala
a dokončila tento extrémní závod silou vůle
než radostí z pohybu.
No, nebudu vás napínat… Tomáš Hak doká
zal svou vůlí, bojovností a vytrvalostí porazit
všechny soupeře, a to v neuvěřitelném čase.
Trať 118 km dlouhou zdolal jako první za
16 hodin a 31 min!!!
Takže Tome, velká gratulace k vítězství a ob
rovský respekt pro všechny zúčastněné! Zce
la po právu si ho zasloužíte za předvedený
výkon.
Přeji Tomášovi, ale i každému z vás, spous
tu nadšení při sportu, který děláte ve svém
volném čase. Je to to nejlepší, co můžeme
udělat pro své zdraví, děti a vaši společnou
budoucnost.
Petr Ježek, místostarosta
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Základní škola

Školní rok 2019/2020 byl slavnostně za
hájen 2. září 2019 jako každým rokem
přivítáním našich nejmenších – prv
ňáčků. Do 1. třídy nastoupilo 7 žáčků,
4 chlapci a 3 děvčata. Po úvodním pro
jevu ředitelky školy, která pozdravila
děti a jejich rodiče a příbuzné, přivítal
pan starosta Petr Hrubý tyto žáky: Va
šíka Dostála, Pepíčka Hrubého, Milán
ka Masopusta, Vanesku Mekiskovou,
Nelinku Mühlovou, Kamilka Pavelku
a Fanynku Říčařovou. Naši nejmladší
žáčci obdrželi od zřizovatele základní
školy krásné kufříky na školní pomůc
ky a šerpy „Školáček“ 2019. Celá tato
událost byla zdokumentována: http://
www.nasetelevize.cz/vitezna-skola-pri
vitala-nove-prvnaky/.
V tento den jsme ve škole evidovali 32
žáků v 1. – 5. ročníku. V přípravném

týdnu jsme my - učitelky pro žáky
uklidily a vyzdobily třídy, připravily
nové pomůcky, sešity, učebnice, hrací
koberce ve školní družině a nové hry
a hračky. Rozvrh hodin a rozdělení tříd,
připravené lavice podle počtu žáků
v jednotlivých odděleních bylo též tak,
jak jsme předpokládaly.
Po odchodu žáků a rodičů se nám do
poledne přišlo přihlásit 5 nových žáků!
Pro vysvětlení a pochopení pro rodiče
žáků: Byly jsme nuceny okamžitě zrušit
spojení tříd, přestěhovat lavice, předě
lat třídy a pozastavit rozvrh na jeden
týden a vystavit náhradní. Tímto se
omlouváme, ale počty žáků se nám ve
4. ročníku změnily natolik, že bylo nut
né pozměnit složení tříd.
Ve školním roce 2019/2020 jsme zapo
čali další projekt EU „Zvýšení a zlepše

~ 10 ~

ní výuky a kvality na ZŠ a MŠ,“ který
přinesl škole opět nemalé finanční
prostředky na vybavení základní školy
a mateřské školy a pomoc v podobě
školní asistentky.
Kroužky ve škole: Sportovní hry – M.
Kropáčková PON 13:30 – 14:30, Šikul
kové – D. Fiedlerová STŘ 13:30 - 14:30,
Informatika – J. Hrádková STŘ 13:30 –
14:30.
Připravujeme školní akce: návštěvy di
vadelního představení, barevné dny ve
škole, halloweenské vyučování, poly
technické projekty, Mikuláše, vánoční
dílny a spaní ve škole.
Přeji všem rodičům a našim žá
kům úspěšný průběh školního roku
2019/2020.
Za ZŠ a MŠ Vítězná Marie Kropáčková

Odpady
Neskutečné, nepochopitelné, dalších několik slov za
čínajících na ne… by se sem dalo uvést k otázce lik
vidace odpadů některými občany obce! Svozová firma
jezdí každý týden, občan může mít i více nádob, máme
sběrný dvůr, kontejnery na sklo, plasty a přesto! Přesto
jsou zde lidé, kteří nechápou, že tam, kde je napsáno
sklo, se nehází plast a nebo komunální odpad, tam, kde
je kontejner na plasty, není sběrné místo, a tudíž sem
neodložím to, co se mi doma právě nehodí. Od toho je
sběrný dvůr. V neposlední řadě nejsem už vůbec scho
pen pochopit, jaký „to může být člověk,“ který nahází
odpadky do tašek z Kauflandu a rozmístí je po příko
pech směrem do DKnL nebo na Kocbeře! Dalším ne
švarem je, že si opět někteří z vás dělají skládku v pro
storách lomu v Kocléřově. Nevěřili byste, že je člověk
ochotný táhnout starý koberec a jiné věci a vyhodit je
zde! Nemůže popojet ještě pár metrů do sběrného dvo
ra, kam by dal koberec do kontejneru, ale prostě ho
vyhodí v lomu… On to někdo zase naloží a do toho
sběrného dvora odveze za něj… Jen tyto náklady jdou
zbytečně do desetitisíců! Lidé, proberte se! Je to v si
tuaci, kdy máte v obci zajištěnou likvidaci všech ko

modit kromě nebezpečného odpadu, opravdu příšerná
ukázka vaší inteligence. Jen doufám, že to dělají lidé,
kteří nemají děti, protože jít dětem tímto příkladem,
když ve školce i škole je k třídění a kvalitní likvidaci
odpadu vedeme, je opravdu něco nemyslitelného. Tato
místa následně uklízí buď SUS KHK, Technické služby
DKnL a nebo naši pracovníci, ale všem se to musí za
platit, jinak svozové firmy odmítnou tyto odpadky od
vézt. Z tohoto důvodu budou muset být u těchto míst
instalovány fotopasti nebo kamery proto, abychom
tyto osoby identifikovali a náklady jim přefakturovali.
V neposlední řadě bych se zde obrátil i na vás obča
ny, kteří někdy na svých pozemcích, někdy nevědomě
i na obecních, systematicky skladujete nepotřebné věci
a odpad v domnění, že to třeba ještě někdy využije
te. Zahájili jsme kontrolu i těchto ploch a budeme to
postupně řešit, protože kolikrát svým „nepořádkem“
obtěžujete své sousedy, kteří naopak na pořádek dbají.
Prosím rozhlédněte se kolem sebe a sami zkuste kolem
svého domu poklidit třeba jen to nejnutnější. Věřte, že
i vám se pak bude bydlet lépe.
starosta

Ořez stromů a stavba plotů

Upozornění pro občany

Někteří z vás mají to štěstí a nebo také tu smůlu, záleží, jak se na to podíváme,
že bydlí u obecní komunikace. Výhoda to může být v mnoha pohledech, ale má
to i svá úskalí. Rádi bychom touto cestou požádali všechny občany, kteří mají
podél obecních cest vzrostlé stromy nebo keře, jejichž větve zasahují do komu
nikace, aby tyto větve nyní v období vegetačního klidu pořezali, nebo pokrátili.
Tyto větvě zejména v zimních měsících vadí při údržbě komunikací a poškozují
obecní techniku. Dále také prosíme občany, kteří obnovují nebo staví nové plo
ty svých pozemků a zahrad, aby tak nečinili na hranicích pozemků vedle obec
ních komunikací, neboť opět při zimní údržbě a prohrnování sněhu dochází
následně k poškozování jejich plotů těžkým sněhem… Děkujeme.

Již jsme Vás informovali, že s účinnos
tí od 01. 01. 2019 obec změnila posky
tovatele bankovních služeb a veškeré
účty má vedeny u Komerční banky, a. s.
Čísla účtu zůstala stejná, liší se pou
ze kód banky za lomítkem. Pro platby
poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatku ze psů, případně prodeje pozemků apod. je tedy číslo účtu
1303703349/0100 a pro platby vodného, stočného a plateb za dřevo je to číslo účtu 1187088309/0100.
Přestože na složenkách, případně fak
turách za poplatky a další služby, jsou
vytištěna nová /správná/ čísla účtů,
stále se stává, že platby posíláte
do České spořitelny, a. s.
Zkontrolujte si laskavě
svoje platby, protože od
01. 01. 2020 budou již
účty v ČS, a. s. defini
tivně zrušeny a Vaši
platbu tedy neobdr
žíme.

starosta

Posílení vodovodu Vítězná – nové vrty
V dnešní době je zcela zásadní otázka ohledně dodávky a dostatku pitné vody
v obci pro všechny občany. Zde jsem velice rád, že jsme se tím zaobírali již
v předstihu před několika lety. Proto se nám v letošním roce opět s finanční
podporou SFŽP podařilo pro obec zajistit a vybudovat dva nové posilující
vrty, které budou svou vodou zásobovat a doplňovat vodovod Kozí rohy a vo
dovod Hájemství. Postupným okruhováním a posilováním vodních zdrojů
zajišťujeme soběstačnost a vydatnost vodovodu i pro rozrůstající se výstavbu
v rámci katastru naší obce. V neposlední řadě je pro nás důležitá i kvalita
vody, kterou každý měsíc kontrolují pracovníci VAK Trutnov, a. s.
starosta
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Obecní úřad Vítězná
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.

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

Knihovna Kocléřov
Vítězná - Kocléřov 123
Knihovnice Johana Rousová
Výpůjční doba: čtvrtek 14:00 - 16:00
V knihovně je k dispozici
veřejný internet zdarma!
Knihovna Huntířov
Vítězná ‑ Huntířov 308
Knihovnice Dana Pabišková
Výpůjční doba: úterý 17:00 - 18:00

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

V knihovně je k dispozici
veřejný internet zdarma!

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

Nabídka palivového dřeva
Vzhledem k rozsáhlé kůrovcové kalamitě
v místních lesích nabízí obec Vítězná k prodeji
jehličnaté palivové dřevo za výhodných cenových
podmínek.
Dřevo formou samovýroby:
slabý sortiment - 100,- Kč/1 prm
silný sortiment – 200,- Kč/1 prm
Dřevo připravené k odvozu: 500,- Kč/1 prm
Uvedené ceny jsou bez 15% DPH.
V případě zájmu kontaktujte lesního hospodáře
pana Václava Soukupa na tel. 602 405 671.

NABÍZÍME PODNIKATELŮM zveřejnění
jejich firemního inzerátu.
Cena dle formátu:
A5 / 2000 Kč
A6 / 1000 Kč
menší než A6 / 500 Kč

SPORTCENTRUM VÍTĚZNÁ
TĚLOCVIČNA*SAUNA
Rezervace: 737 333 329
Správkyně: Pavlína Pácaltová
Možnost pronájmu tělocvičny s vestibulem
k pořádání soukromých akcí.

Pozvánka

Rádi bychom všechny sportovně založené občany
Vítězné pozvali na předvánoční bruslení, které
proběhne v sobotu 21.12.2019 mezi 15:00 – 16:00
hod. na zimním stadionu ve Dvoře Králové. Přijďte,
bude legrace a je to zdarma :-)

Vydává OÚ Vítězná

obecní zpravodaj

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