
Vážení čtenáři, po čase se Vám opět 
dostává do rukou občasník, který se 
pokusí vystihnout uplynulé dny a 
shrnout nejen ty podstatné události, 
které se v naší obci od října loňského 
roku udály .
Vracet se k výsledku komunálních 
voleb není smyslem těchto pár vět, 
ale dovolte mi pouze jménem všech 
zastupitelů, kteří od Vás získali 
mandát pro toto volební období, 
poděkovat všem voličům za jejich 
důvěru.  Já osobně si velice vážím 
postoje, podpory a počtu voličů, kteří 
přišli k volbám a kteří projevili svou 
vůli podporou našeho seskupení pod 
hlavičkou LES.

I n f o r m a c e  k  t r e s t n í m  
o z n á m e n í m  a  p o d á n í m  
n a  o b e c  V í t ě z n o u
Jedním z důvodů, proč vydání 
občasníku neproběhlo již v únoru  
2015, jak bylo avizováno, bylo mé 
vyčkávání, jak dopadne situace ohledně 
několika podání, stížností a udání 
jednoho občana obce Vítězná, který 
fatálně neuspěl v komunálních volbách 
a nyní prostřednictvím občanského 
sdružení zaměstnává Policii ČR, 
inspekce životního prostředí a stavební 
úřady se svými stížnostmi na aktivity 
obce Vítězná. Doposud proběhla 
první kola prošetřování jeho podání a 
všechna do jedné jsou s výsledkem, 
že obec splňuje, obec nepochybila, 
obec nepoškodila! Bohužel tento 
občan se s vyjádřením všech výše 
uvedených orgánů nespokojil a 
tak jsou na rozhodnutí Policie ČR 
pozvány policejní inspekce, které 
prošetřují již prošetřené Policií ČR a 
stejně je postupováno i v rozhodnutích 
zmíněných odborů, prostě se posílají 
stížnosti na odbory, že svou kontrolu 
neprovedly dostatečně. Vrcholem 
nevkusu jsou lži, které podání 

d o t y č n é h o
- schovaného za 
masku občanského 
s d r u ž e n í , 
obsahuje! Situace 
je natolik vážná,
ž e  n ě k t e ř í  
p o š k o z e n í  s e  
m u s í  p r o t i  
těmto nařčením 
bránit právním 
z a s t o u p e n í m , 
p o p ř í p a d ě  
soudní cestou. 
Tento  občan ,  
se milí čtenáři, 
n e s p o k o j i l 
pouze s českou legislativou. Asi si je 
vědom toho, že není schopen prokázat 
svá tvrzení v rámci pravidel České 
republiky, tak zaslal svou stížnost 
příslušnému odboru Evropské unie 
do Bruselu s názvem „Ohrožení 
životního prostředí, nečinnost orgánů 
ČR“. Aniž bych komentoval kvalitu 
anglického slovosledu a gramatiku 
tohoto dokumentu, jen povzdychnu, 
kam až je zahořklý, zlý, ale možná jen 
nešťastný a smutný člověk  schopen 
dojít. O co vlastně jde??? Jde o to, že 
obec Vítězná špatně provozuje obecní 
vodovod a všichni pijeme zdravotně 
závadnou vodu, která obsahuje dle 
tvrzení dotyčného klony E-coli a obec 
úmyslně falšuje rozbory vody (někteří 
občané tomuto tvrzení již bohužel 
podlehli a vodu si na konzumaci 
kupují balenou). Dále jde o to, že 
provozujeme sběrný dvůr, záchytné 
kotce pro psy a mnoho dalšího. Prostě 
a jednoduše vše, co je přínosem pro 
občany, je špatně! Máme tedy nechat 
běhat psy po obci a riskovat, že nedej 
bože pokoušou zrovna Vaše dítě?  
Zrušit sběrný dvůr a nechat prostor 
černým skládkám? Vodu, kterou běžně 
piji já i můj malý syn, si někdo dovolí 

beztrestně nazvat zdraví závadnou 
a šíří tak mezi občany poplašnou 
zprávu! A ano, zde se pozastavím, 
vše je bohužel beztrestné, a protože 
dotyčný se honosí titulem JUDr., moc 
dobře ví, že on škodit může, ale obec 
se bránit nemůže! Občanský zákoník 
v tomto směru nechrání právnické 
osoby od pomluv a „nactiutrhání“, 
takto je bohužel chráněna pouze 
fyzická osoba. A protože, jak jsem 
říkal, dotyčný se v právních kličkách 
vyzná i tato nařčení jsou formulována 
tak, že nikoho přímo, ale oklikou 
označují za pachatele. Tento člověk 
může beztrestně a v jeho případě bez 
ostychu, dál podávat jedno podání za 
druhým. Vše je totiž zadarmo, jen jeho 
volný čas a trocha té zlosti a může si 
ráno zajet na Policii ČR, nebo napsat 
na ministerstvo, nebo do Bruselu, 
prostě cokoli. Ale zadarmo je to jen a 
jen pro něj! My ostatní za vše musíme 
pořádně zaplatit, ať už je to naše 
právní zastoupení, práce úředníků v 
DKnL, práce ministerských úředníků 
a v podstatě i našeho EU parlamentu. 
Nemluvě o tom, co vše s těmito 
stížnostmi následně stráví náš „aparát“ 
ve Vítězné.         (Pokračování na str. 2)
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(Pokračování ze str. 1)

Kolik času tomu již bylo věnováno a 
bohužel ještě na úkor práce pro obec 
bude! Promiňte mi vážení občané, že 
jsem Vás zahrnul touto zprávou, ale 
nemohl jsem se dále dívat na to, jak 
dotyčný beztrestně zneužívá zákonů, 
předpisů a Policii ČR ke svému 

sebeuspokojování. Věřím, že alespoň 
někteří členové tohoto sdružení se 
po těchto informacích od dotyčného 
distancují a požádají ho, aby nezneužíval 
dobrého jména OS a nadále obci Vítězná 
škodil pouze pod svým jménem. Protože 
v případě soudních sporů dojde ke 
konfrontaci ne pouze s předsedou OS, ale 

se sdružením jako takovým, včetně jeho 
členů. Pokud nevíte a já se domnívám, že 
většina, tak jak nám jeden člen sdružení 
na zastupitelstvu tvrdil, neví o obsahu 
dopisů, které dotyčná osoba rozesílá, 
přijďte na OÚ a já Vám dám obsah 
k nahlédnutí. Děkuji za pochopení a 
apeluji na Váš zdravý rozum.

Na nový školní rok 2014/2015 bylo 
přijato do MŠ 17 nových dětí, dalších 
23 navštěvuje mateřskou školu již déle. 
Nově nastoupily tyto děti: Nesládková 
Veronika, Kučeráková Anna, Just Adam, 
Haasová Aneta, Karbulka Alexandr, 
Bláha Matěj, Künzlová Sophia, Štajer 
Lukáš, Kopecký Matěj, Kučeráková 
Barbora, Záruba Šimon, Lehký Lukáš, 
Obst Kamil, po Vánocích ještě Křížová 
Bára, Marečková Julie, Kozár Matěj 
a Karbulková Anděla. Mladší děti 
(třídu Motýlků) jsme, i k naší radosti, 
mohli přivítat v útulně zařízené herně 
vybavené v době letních prázdnin novou 
nábytkovou stěnou. Tato místnost byla 
poslední, kde po navýšení kapacity v roce 
2008 převažoval původní nábytek, který 
jsme ale postupně nahrazovali novým, 
přizpůsobeným současným požadavkům. 
V podzimních měsících roku jsme se 
zaměřovali převážně na adaptaci nově 
nastoupených dětí, ale také na upevňování 
pravidel soužití u všech dětí. 
Ve středu 17.9 2014 využily děti a 
učitelky ze třídy Sluníček (starší děti) 
krásného zářijového počasí a vypravily 
se opět do ZOO, kde kromě prohlídky 
expozic zvířat stihly tentokrát hrátky 
v kozím výběhu a projížďku vláčkem. 
Všechny zaujal také obnovený amfiteátr, 

kde si vyzkoušely nejen posezení v 
hledišti, ale také roli účinkujících na 
jevišti. 
Ve dnech 23. a 24. 9. poznávaly děti v 
rámci vzdělávacího tématu Kdo jsem 
a kde žiji některá místa obce Kocléřov 
formou exkurzí do školní jídelny, na 
poštu a na bývalou faru. 
Ve středu 8. 10. 2014 shlédly děti z obou 
tříd v Hankově domě pohádku O dvanácti 
měsíčkách. Inscenaci plnou písniček, 
kouzel, světelných a zvukových efektů 
uvedla Mladá scéna z Ústí nad Labem.
Dne 10. 10. 2014 kreslily děti ze starší 
třídy na chodníku před MŠ na téma 
Ovoce - zelenina.
Třída Sluníček jela 5.  11.  2014
n a  i n t e r a k t i v n í  v ý s t a v u  O Č I  
NEVIDOMÝCH, UŠI NESLYŠÍCÍCH 
v Městském muzeu ve Dvoře Králové 
nad Labem. Po shlédnutí výstavy jsme 
mohli děti díky pěknému počasí provést 
ještě naučnou stezkou v parku Schulzovy 
sady a nechat  je vyzkoušet herní prvky 
na místním dětském hřišti. 
Adventní akce ve školce:  Dne 5. 12. 
2014  dopoledne jsme měli mikulášskou 
besídku s návštěvou čerta, Mikuláše 
a anděla. Pondělní dopoledne 15.12. 
ožila mateřská škola předvánočním 
divadelním představením. Pro děti 

jsme zorganizovali pořad z hudebního 
cyklu D. Čemusové PUTOVÁNÍ ZA 
BETLÉMSKOU HVĚZDOU, kde se v 
rámci klasické pastýřské hry vypravily 
do Betléma pozdravit Ježíška, zazpívaly 
si s pastýři některé koledy (např. Pásli 
ovce Valaši, Půjdem spolu do Betléma, 
Jak jsi krásné neviňátko, Chtíc aby 
spal, My tři králové…), zahrály si na 
netradiční hudební nástroje a připomněly 
si několik adventních zvyků a obyčejů. 
Pořadem nás provázela také Česká mše 
vánoční J.J.Ryby. Poslední středeční 
dopoledne 17. 12. 2014 před Vánocemi 
trávily děti z obou tříd společným 
posezením u vánočního stromečku, 
zpěvem koled, ochutnávkou ve školce 
dětmi upečených perníčků a od maminek 
doma napečeného cukroví a především 
toužebně očekávanou nadílkou od 
Ježíška.
21. 1. 2015 byli pozváni zájemci z 
řad rodičů na Den otevřených dveří 
do naší základní školy na prohlídku a 
na seznámení se způsobem výuky ve 
vyučovacích hodinách. Ve stejném týdnu 
základní školu navštívily také nejstarší 
děti z MŠ.
Také v letošním roce zařadíme do našich 
vzdělávacích aktivit plavecký kurz, 
který bude probíhat v plavecké škole v 
Trutnově od 25. února do konce dubna 
2015.

Kolektiv mateřské školy Vítězná

Zprávičky ze školky

Po uzávěrce příspěvků obdržela podatelna 
obce Vítězná další výzvu vodoprávního 
úřadu ohledně prováděné kontroly na podnět 
pana JUDr., kterou upozorňuje příslušné 
orgány, že obec Vítězná provozuje nelegálně 
(bez kolaudace) vodovod Hájemství a že 
prameniště není nijak zabezpečeno! Dále úřad 
bezpečnosti práce a hygieny, kde upozorňuje 
na špatné zázemí, vybavení obecních 
zaměstnanců a znečišťování pitných zdrojů. 
V neposlední řadě probíhá v této souvislost 
kontrola ordinace MUDr. Vejrycha, který 
ordinuje v prostorách obce Vítězná, kde je 
pravděpodobné, že z tohoto důvodu 

MUDr. Vejrych ukončí svou praxi v naší 
obci. Zcela jistě to není konec jeho eskapád 
a přijdou další a další kontroly. Co tímto tento 
občan sleduje? Doposud se dalo říci, že se 
stará pouze o „kvalitu svého života  a svého 
okolí“, ale nyní již svými nepodloženými 
a možná úmyslně nepravdivými udáními 
zasahuje do míst obce, ve kterých osobní 
zájem nemá a tak je zcela patrné, že se 
jedná o osobní útoky vůči obci nebo jejím 
představitelům. Nyní je již z formulací, 
které jsou v jeho zprávách uvedeny patrné, 
že nejedná sám, ale s někým, kdo dobře 
zná poměry na OÚ a zná všechny názvy, 

terminologie a obecní „kostlivce“. Pozorný 
čtenář ví, že jsem v předchozích článcích i 
na zasedání zastupitelstva v loňském roce 
oznamoval kolaudaci vodovodu Hájemství, 
kterou předchozí vedení po mnoho let 
ignorovala jako nepodstatnou a že vodní zdroje 
máme zabezpečeny dle požadavku rozhodnutí 
vodoprávního úřadu z roku 2009. Proto bude 
kontrola opět konstatovat pouze zjištěný stav, 
tj. vše v souladu s tímto rozhodnutím, které 
možná rozšíří o novou platnou legislativu. Ale 
kam toto dospěje???? Všichni zde budeme 
sloužit tomuto- těmto osobám a svou prací 
naplňovat jejich libido. Na nic jiného nebude 
čas, nálada a nakonec ani peníze, které bude 
obec vynakládat na svoji obhajobu a na 
nedostatky, které léta nikdo neřešil….

Slovo starosty obce



Máte rádi obec, kde bydlíte? Tak 
pro ni společně něco učiňme, není 
to drahé, není to těžké, chce to jen 
dohlížet na některé z nás, kteří rádi 
ničí náš společný obecní majetek. 
Začněme už u našich dětí,  vnoučat 
a vysvětlujme jim, že to se nedělá. 
Proč třeba se ničí zastávky? 
Snad nám slouží při čekání na 
autobus. Proč někdo svými auty 
a motorkami ničí obecní cesty, 
pozemky. Myslíte, že  jsou peníze 
nazbyt? Láteříme, že nejsou cesty 
v pořádku, ale kdo z vás umí říci 
těm, kdo je ničí, že je nahlásí na 
obec. To odvahu už má málokdo, 
třeba i proto, že to dělá někdo z 

blízkých či známých. Dříve jsme si 
obec zvelebovali tzv. akcemi Z. To 
dnes na vás nikdo nechce a možná 
je to i chyba, protože přiložená 
ruka k dílu má i svou kouzelnou 
moc.
Závidím některým obcím, kde 
stále společně své bydliště si nějak 
chrání a zvelebují, třeba květinové 
záhony u veřejných prostranství, 
to by u nás asi dopadlo, že? 
Zamysleme se a vykročme letos 
jinak. Určitě i ze strany obce 
bude každá maličkost vnímána. 
Máme hezkou obec, i když je tak 
rozsáhlá, máme stále oproti jiným 
výhody. Je zde škola opravená, 

zrekonstruovaná, ale využívána 
méně než mateřská škola, máme 
obchod, též zmodernizovaný/
sice jen v Kocléřově/, jsou zde 
pohostinství, je zde masna, jsou 
zde firmy, které zaměstnávají 
naše občany. Je zde prodejna 
stavebnin /určitě to je výhoda/, 
máme praktického lékaře, i když 
jen 1x týdne ordinujícího, máme 
dostatečně fungující autobusovou 
dopravu. Je toho více a proto važme 
si toho a pomozme jinak.  Všem 
občanům přeji dostatek zdravíčka, 
štěstíčka, optimismu a dobré 
pohody.                               

 Marelová Věra

Máte rádi obec, kde bydlíte?

Vodní srážky.
V Záboří spadlo - převážně v kapalné 
formě 667,5 mm vody, neboli 
667,5 l/m čtverečný. To je 90% DN 
(dlouhodobý normál). Nejmokřejší 
byl měsíc září se 113 mm v. s. 
(vodního s loupce) .  Nejsušším 
měsícem byl únor s 2,1 mm v. s.

Teploty.
T e p l o t n ě  b y l  u p l y n u l ý  r o k  
abnormální. Průměrná roční teplota 

měla hodnotu 9°C, což je ve srovnání 
s průměrem za léta 2011, 2012, 2013, 
kdy činil průměr 7,62°C o 1,38°C 
vyšší hodnota. Jediný měsíc leden 
měl průměrnou hodnotu zápornou- 
-0,34°C. Nejchladnějším dnem byl 
25. leden, kdy jsem večer naměřil 
-14,7°C a průměrná hodnota toho dne 
byla -13,15°C. Nejteplejším měsícem 
byl červenec s 19,1°C. Zaznamenal 
jsem 6 tropických dnů, kdy teplota 
přesáhla ve stínu 30°C. K tomu 28 

letních dnů, kdy odpolední teplota 
dosáhla nebo překročila hodnotu 
25°C. Nejteplejším dnem byl 10. 
červen, kdy odpolední teplota dosáhla 
hodnotu 31,9°C ve stínu.

Z mého laického hlediska byl 

uplynulý rok atypický. Průběh počasí 

nepříznivě ovlivnil úrodu ovoce. 17. a 

18. dubna ranní mrazíky zlikvidovaly 

květy ořešáků, třešní i maliníků. Na 

dovršení všeho dokončily dílo zkázy 

mrazíky 4. a 5. května. Ale i měsíce 

srpen a září, kdy bylo velmi deštivo, 

poznamenalo dozrávající úrodu plísní 

a hnilobou. Jenom dodávám, že 

uvedené ranní mrazíky měly lokální 

charakter. Několik set metrů ode 

mne na severozápad odkvetly ovocné 

stromy bez pohromy.

Doufejme, že letošní rok bude normální 

a příroda k nám bude přívětivější.
 únor 2015  Rosnička Záboří

Stručná zpráva o počasí 
v Záboří v r. 2014   

PODĚKOVÁNÍ:

Firmě Wikov MGI a.s., jmenovitě 

panu Zbyňku Bergerovi za finanční 

dar naší organizaci, který nám umožnil 

uhradit náklady na dopravu na školní 

výlety a kulturní představení.

Martinu Hlavatému za věcný dar, 
pohádkové knížky pro naše žáky.

Všem rodičům, žákům a spoluobčanům, 
kteří nám pomáhají se sběrem druhotných 
surovin a tím nám umožnili zakoupit 
hry, hračky a jiné potřebné pomůcky do 
školní družiny.

Panu Bednářovi, který daruje dětem 
ZŠ a MŠ Vítězná bezplatnou dopravu 
na plavecký výcvik v Trutnově.

PROSBA: sbíráme víčka od PET 
lahví. Malý Tomášek trpí vzácnou 
nemocí. Ve svých šesti letech je na 
úrovni ročního dítěte. Potřebujeme 
dobré lidi, kteří nám pomohou 
jenom tím, že darují víčka od PET 
lahví do naší ZŠ a MŠ Vítězná. 
Děkujeme.                M. Kropáčková

Z á k l a d n í  š k o l a

Vážení spoluobčané, je sice už pár týdnů po komunálních volbách, ale na 
poděkování za hlasy pro naši kandidátku, není pozdě nikdy. Takže velké 
díky, a protože jsem se dostala do zastupitelstva pouze já, opět slibuji, že vás 
nezklamu. Není rozhodující věk, ale chuť něco pro naši obec učinit.

                                  Marelová Věra



Vážení spoluobčané, dovolte mi abych Vás 
tímto krátce informoval o akcích, které se 
konaly v únoru 2015 v naší obci.
Dne 21. 2 2015 se uskutečnil  v odpoledních 
hodinách ve Sportcentru Vítězná dětský 
karneval, který pro Vás a Vaše děti připravil 
spolek RINGA. Tento karneval byl velmi 
úspěšný jak pro Vaší hojnou účast, tak i pro  
krásné masky Vašich úžasných dětí, které si 
to díky skvělé atmosféře a programu velmi 
užily. Tuto akci dokonce natáčela regionální 
televize, která se bude i v budoucnu 
několikrát do roka zúčastňovat podobných 
akcí a následně je vysílat na svém programu.
Ve večerních hodinách, ve stejný den, se 
konal za podpory obce a dalších sponzorů 
„Sportovní ples“, který byl určený již pouze 
pro dospělé :-)
Tento ples si pro Vás připravili spolek 
RINGA společně s oddílem Sokolu Vítězná. 
Po celou dobu plesu nás doprovázel muzikou 
pan Chytráček a Dáša. Došlo i na dvě velmi 
pěkná vystoupení a to od mažoretek ze 
Dvora Králové a od skupiny džentlmenů z 
Hořic „Mužoreti Astrosa“. Obě vystoupení 
měla úspěch a byla vyprovázena velkým 
potleskem. V pozdních hodinách došlo 
na velmi očekávanou bohatou tombolu, 
kterou nám věnovali sponzoři. Všem patří 
obrovský dík, neboť ceny byly opravdu velmi 
hodnotné. Troufám si tvrdit, že tombola byla 
daleko nejlepší v porovnání s dalšími plesy, 
které jsem v letošní sezoně měl možnost 
navštívit. I této akce se zúčastnilo mnoho 

lidí (bylo vyprodáno) a věřím, že si to 
všichni dostatečně užili a neodešli zklamaní. 
Věřím, že kdo se plesu chtěl zúčastnit, se ho 
zúčastnil, neboť lístky se prodávali i po celou 
dobu konání plesu (na stání).
Tímto bych chtěl také vyzvat a dodat odvahy 
dalším „odvážlivcům“, kteří mají chuť něco 
uspořádat. Ať neváhají a přijdou na obecní 
úřad sdělit své plány. Za všechny náměty 
budeme velice rádi a budeme se Vás snažit 
maximálně podpořit!!
Na závěr mi dovolte poděkovat hlavně 
organizátorům spolku Ringa, Sokolu Vítězná 

a dalším lidem, kteří je v tomto snažení 
podpořili, neboť samo se nic neuskuteční. 
Všem sponzorům za báječné ceny do 
tomboly. A hlavně Vám všem účastníkům 
akcí, neboť pro Vás a Vaše pobavení to bylo 
určené. Věřte, že s tím bylo spoustu práce 
a v dnešní uspěchané době, kdy má každý 
svých starostí dost je velmi příjemné, když 
se najdou ještě takoví lidé, kteří svůj volný 
čas a peníze věnují i pro ty druhé. A věřte, 
největší odměnou pro ně je Vaše spokojenost 
a pochvala!!

Přeji Vám všem spoustu dobré nálady!!

Petr Ježek

Akce  n a š í  o b c e  

V pátek 4. dubna 2015 se v 
klubovně obecního úřadu konaly 
velikonoční dílny, které vznikly za 
pomoci organizátorů obce Vítězná 
a Ringo teamu Vítězná a z pohledu 
účastníka mohu říci, že byly úspěšné.  
Poděkování patří mimo jiné Marcele a 
Ivě Čapkovým, které přišly vybavené 
potřebným nářadím a materiálem k 
vytvoření tradičních i netradičních 
technik zdobení kraslic a velikonočních 
vajec a donesly ukázat i již hotové 
výrobky pro inspiraci ostatním. 
Všichni, kdo dorazili, si vyzkoušeli 
malování barevnými vosky, zdobení 
vajec slámou a přírodními materiály, 
barvení v cibuli, červené řepě, 
červeném zelí, kurkumě.  Při vytváření 
vlastních nápadů panovala příjemná a 
veselá nálada.
Bohužel jsme nestihli další techniky 
jako drátkování apod., ale není všem 
dnům konec a za rok se na velikonočních 
dílnách třeba zase sejdeme.

Velikonoční dílny
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Den Obce 2015
I v letošním roce se mohou nejenom 

občané naší obce těšit na obecní 

slavnosti - Den obce. Letos se 

uskuteční v sobotu 4. července 

2015. Bohužel stále ještě nejsou 

vypsány granty pro následující 

programovací období a tak není, 

jako v uplynulém roce, možno čerpat 

na tyto oslavy dotace a budeme je 

realizovat z vlastních prostředků a 

případných darů a příspěvků, o které 

samozřejmě žádáme. Neznamená 

to ale, že by měl být návštěvník o 

něco zásadního ošizen, pokusíme se 

za málo peněz přinést do Vítězné 

hodně „muziky“. Nejde však 

očekávat nic mimořádného, protože 

jak všichni víme, vše je o honorářích 

účinkujících a tak se snad v příštích 

letech po vypsání dotačních 

programů opět zadaří a budeme 

moci v naší obci přivítat nějakou 

tu „celebritu“. Ale jak jsem psal, 

společně s některými zastupiteli 

se dle mého soudu podařilo dát 

dohromady takový program, 

abychom uspokojili co nejširší 

spektrum obyvatelstva.  Namátkou 

zde uvedu z vystoupení skupin 

tradiční Podzvičinku, písničkáře 

P a v l a  D o b e š e ,  B e n j a m i n g s  

Clan, skupinu Premiér a další. 

Chybět nebude tradiční traktoriáda, 

jarmareční prodej, divadélko pro 

nejmenší návštěvníky v obecní 

zahradě, tradiční foto lety, pouťové 

atrakce, hasičské soutěže a mnoho 

a mnoho dalšího. S dnem obce 2015 

je pro letošní rok spojena i výstava 

růží, která proběhne v kostele sv. 

Jana Nepomuckého v Huntířově. 

Z těchto důvodů si Vás dovoluji 

srdečně pozvat na den plný radosti a 

zábavy dle vašeho výběru.

Kanalizace v obci
O kanalizaci toho za posledních (dnes 

již mohu napsat) pár let bylo napsáno 

mnoho! Dnes máme kanalizační řád i 

obě ČOV zkolaudované a v provozu. 

Pro občana, který je na kanalizaci 

napojený anebo se plánuje napojit, 

je nyní nejpodstatnější otázka, kolik 

bude za stočné hradit. V průběhu 

výstavby a také ještě před schválením 

ceny stočného zastupitelstvem obce, 

jsem dotčené občany informoval, že 

cena bude zachována v avizované 

výši do 20,- Kč. Výsledná cena je ale 

pro uživatele - Vás občany, nakonec 

ještě příznivější a to 17,- Kč včetně 

DPH. Pro informaci zde uvádím i 

cenu vodného, která se od roku 2012 

nezvyšovala a je 28,24 Kč včetně 

DPH. To znamená, že vodné/stočné 

je v naší obci účtováno v celkové 

výši 45,24 Kč včetně DPH, což je ve 

srovnání s okolím jedna z nejnižších 

sazeb. Samozřejmě, že s kolaudací 

kanalizace nekončí stavební práce. 

I v letošním roce budou prováděny 

ještě drobné úpravy a to jak terénů, 

tak komunikací (sedlé výkopy) a 

přetěsnění několika málo šachet u 

ČOV Kocléřov tak, aby balastní 

vody nezkreslovaly a nezatěžovaly

nátok do ČOV. V průběhu roku 

budou také prováděny kontroly u 

domů napojených na kanalizaci 

a to ve smyslu odvádění dešťové 

vody, která do obecní splaškové 

kanalizace být svedena nesmí. Proto 

všechny, kteří tak doposud činí, 

vyzývám k nápravě.

Záchytné kotce
Vzhledem k tomu, že obec 

dlouhodobě disponuje službou se 

záchytnými kotci a odchytává volně 

pobíhající psy, nebo psy, kteří 

ohrožují naše občany a protože tyto 

kotce disponují určitou kapacitou, 

rozhodli jsme se prostřednictvím 

tohoto občasníku nabídnout 

občanům možnost vyzvednutí si 

pejska z našich kotců. Víme, že si 

občané pejsky pořizují na inzerát, 

nebo z psího útulku ve Dvoře 

Králové a proto nabízíme i psy 

z našich kotců. Jedná se o psy,

k t e ř í  p r o j d o u  v e t e r i n á r n í m  

ošetřením a tak jsou jak očkováni,  

tak odčerveni. Není výjimkou,

že si občan může psa vzít tzv. na 

zkušenou na pár dní a pak se pro 

pořízení rozhodne.

S l o v o  s t a r o s t y
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Zde bych opět vyzval všechny majitele psů v naší obci k dodržování 

obecně závazné vyhlášky, která stanovuje povinné čipování psů s 

následným umořováním ceny čipu vůči poplatku za psy. Výzvu jsme již 

zasílali společně se složenkou, ale k dnešnímu dni tak učinila zhruba 

třetina pejskařů. 



Větrná elektrárna
Dominantou naší obce se v uplynulých 

měsících stala větrná elektrárna. I o ní už 

bylo dost napsáno i řečeno, ale rád bych 

zde shrnul několik faktů: 

Příprava projektu výstavby větrné 

elektrárny v obci Vítězná byla zahájena 

již v roce 2006. Po prvotním posouzení 

lokality byl na ní nejprve povolen a 

následně postaven měřící meteorologický 

stožár vybavený několika měřidly 

rychlosti větru, tzv. anemometry. 

Tímto způsobem bylo provedeno 

zhruba jednoleté měření větru, aby byl 

dostatečně prověřen větrný potenciál 

lokality ve všech ročních obdobích 

a stanovena ekonomická návratnost 

projektu. Během této fáze přípravy 

byly také zahájeny práce na projektové 

dokumentaci a s tím související 

zdlouhavá jednání s dotčenými orgány 

a institucemi. Bylo nutné získat desítky 

vyjádření a stanovisek, mezi nimiž je 

dominantní výsledek tzv. posouzení 

EIA, neboli stanovení vlivů projektu na 

okolní životní prostředí. Se všemi těmito 

potřebnými podklady pak teprve mohlo 

být zahájeno územní a následně stavební 

řízení. Vlastní stavební povolení bylo 

vydáno na jaře roku 2013, ale investor 

stavbu ihned nezahájil, neboť bylo nutné 

vyčkat na dokončení změn v související 

legislativě, které by mohly zásadně 

ovlivnit realizovatelnost projektu.

Stavba byla zahájena začátkem června 

2014 odkrytím a stabilizací základové 

spáry. Během července a srpna probíhala 

výstavba příjezdových komunikací 

a manipulační plochy a v září byl 

vybetonován železobetonový základ 

větrné elektrárny, který má průměr 19,3 

m a hmotnost zhruba 1500 tun. Během 

technologické přestávky na potřebné 

zrání betonu bylo položeno přívodní 

vysokonapěťové kabelové vedení a 

dokončeny příjezdové a manipulační 

plochy. Byl také usazen a vystrojen 

kiosek vysokonapěťové spínací stanice. 

Koncem září se na lokalitě objevily první 

části mohutného jeřábu, který měl za 

úkol provést montáž vlastní elektrárny. 

Výška ramene jeřábu dosahovala 

téměř 140 m a nosnost až 300 tun. Na 

začátku října pak na lokalitu začaly 

přijíždět jednotlivé části elektrárny. 

Přeprava částí větrné elektrárny z 

výrobních závodů na staveniště je 

velmi náročná operace, neboť se vždy 

jedná o nadrozměrné díly s rozměry v 

řádech desítek metrů, jejichž hmotnost 

dosahuje až 70 tun. Nejnáročnější byla 

přeprava listů vrtule (rotoru), neboť 

každý list je dlouhý 55 m, váží cca 12 

tun a není možné jej rozdělit na více 

částí. Příjezdová trasa na lokalitu vedla 

z Trutnova přes Pilníkov a zvláště 

v Pilníkově a v lesním úseku před 

Kocléřovem se při pohybu transportu s 

lopatkami často jednalo o centimetrové 

odstupy od domů nebo stromů. 

Montáž větrné elektrárny je možné si 

prohlédnout i na kanálu YouTube na 

odkazu:

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=pAsQrA0jxLM

Montáž větrné elektrárny byla 

dokončena 23. 10. 2014 a do zkušebního 

provozu byla uvedena dne 19. 11. 2014, 

kdy dodala do sítě první vyrobenou 

energii. Během zkušebního provozu 

budou ověřeny některé požadované 

parametry elektrárny, např. hlukové 

charakteristiky.

Základní parametry elektrárny:

výška středu rotoru       119 m

celková výška       175 m

průměr rotoru       112 m

jmenovitý výkon generátoru   3.000 kW

rychlost větru pro zapnutí        3 m/s

rychlost větru pro plný výkon  12 m/s

provozní otáčky rotoru      6 - 18 ot/min

Montáž listů rotoru elektrárny

Dokončený železobetonový základ větrné elektrárny před zahrnutím zeminou
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Rok 1921
16. a 17. února toho roku bylo v Záboří 
sčítání lidu. K tomuto dni zde žilo 440 
německých občanů.
8. dubna toho roku se konaly volby do 
místní školní rady. Za předsedu školní
rady byl zvolen Alois Flégel.
9. května 1921 za přítomnosti  
okresního školního rady řídícího 
učitele Františka Hetfleische z 
Kocléřova, slíbili zvolení členové 
školní rady věrnost Československé 
Republice v Německém domě ve 

Dvoře Králové.
Září toho roku také znamenalo konec 
lístků na tabák, což ale vedlo ke 
zvyšování ceny.
23. října toho roku byl usazen     
základní kámen Zábořské kapličky. 
25. října toho roku byla nařízena 
presidentem republiky částečná 
mobilizace armády kvůli událostem v 
Maďarsku.

Rok 1922
Únor  toho roku byl velmi chladný 

teploty padaly až k - 20°C.
4. března toho roku mluvila v Záboří 
příslušnice německého kulturního 
spolku slečna Emma Albert z Prahy. 
Zjišťovala možnost založení místní 
skupiny v Záboří. Předsedou byl 
zvolen učitel Karel Russ.
21. května toho roku byla slavnostně 
vysvěcena kaplička v Záboří.
Na svatodušní svátky byla uspořádána 
v Jánské studánce velká lidová 
slavnost, na kterou přišlo tisíce 
návštěvníků.

Něco z místopisu a historie 
Záboří V. díl (Výpis z kroniky osady Záboří)

Provozní hodiny

Podatelna:
každý pracovní den: 7:00 - 14:00
pondělí, středa: 7:00 - 17:00

Pokladna a úřední záležitosti:
pondělí, středa: 7:30 - 17:00
pátek: 7:30 - 14:00

Tel.: +420 499 395 263
E-mail: starosta@vitezna.cz
www: http://www.vitezna.cz

Provoz sběrného dvora:

sobota 09:00 - 11:00 

v letním období: 

pondělí, středa, pátek 14:00 - 14:30 

v zimním období (s koncem letního 

času ): 

pondělí, středa, pátek 14:30 - 15:00 

Kontaktní osoba: Jiří Dědek 

E-mail: Sd.Vitezna@seznam.cz

Knihovna Huntířov 
Adresa: Vítězná-Huntířov 308
Knihovnice Dana Pabišková
Výpůjční doba:
úterý 16.30 - 18.00 hod.

Knihovna Kocléřov 
Adresa:Vítězná- Kocléřov 123 
Knihovnice Johana Rousová
Výpůjční doba:
pondělí 15.00 - 17.00 hod.

V každé knihovně je k dispozici ve-
řejný internet zdarma!

Obecní úřad Vítězná
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Sokol Vítězná
Vážení rodiče, malí sportovci,
dovolte mi, abych Vás tímto oslovil s možností připojit 

se do našeho fotbalového oddílu Sokol Vítězná.

V současné době u nás registrujeme oddíl mladších žáků, 

který se účastní okresní soutěže. Fotbal mohou hrát jak 

chlapci, tak děvčata ve věku od 5-10let.

Tréninky se konají 1-2x v průběhu týdne a využíváme 

pro ně různé sportoviště v závislosti na počasí. V sezóně 

jaro-podzim se odehrávají soutěžní utkání o víkendu, jak 

na domácím, tak hostujícím hřišti.

Za samotné tréninky se nic neplatí a vybavení v podobě 

míče je zajištěné oddílem. Proto neváhejte a přijďte nás 

navštívit a vyzkoušet se svými dětmi tento skvělý sport.

Pro bližší informace se neváhejte obrátit na:

Petr Ježek:  605 590 191
Petr Koudelka:  775 099 244



Naše obec recyklaci starých spotřebičů 
výrazně přispěla k ochraně životního 
prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 66 
televizí, 27 monitorů a 0 kg drobného 
elektra.
Občané naší obce již několik let 
zodpovědně třídí elektroodpad. 
Nyní můžeme přesně vyčíslit, 
kolik elektrické energie, ropy, uhlí, 
primárních surovin či vody jsme 
díky recyklaci ušetřili životnímu 
prostředí. Víme také, o kolik jsme 
sníži l i  produkci  skleníkových 
plynů nebo nebezpečného odpadu. 
Informace vycházejí ze studií 
neziskové společnosti ASEKOL, 
která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci 
vytříděných elektrozařízení.  Naše 
obec získala certifikát vypovídající 
nejen o přínosech třídění televizí a 
počítačových monitorů, ale také o 
významu sběru drobných spotřebičů.
Studie  LCA posuzuje  systém 
zpětného odběru CRT televizorů, 
počítačových monitorů a drobného 
elekrozařízení. Hodnotí jejich sběr, 
dopravu a zpracování až do okamžiku 
finální recyklace jednotlivých frakcí 
vyřazených spotřebičů do nového 
produktu. Pro každou frakci byly 
vyčísleny dopady na životní prostředí. 
Výsledky studie jsou prezentovány 
jako spotřeba energie, surovin, emise 
do ovzduší, vody a produkce odpadu. 
Konečná bilance vyzněla pro zpětný 
odběr elektrozařízení jednoznačně 
pozitivně, a to ve všech aspektech. 
Výsledek studie jednoznačně prokázal, 
že zpětný odběr elektrozařízení, i 
těch nejmenších, má nezanedbatelný 
pozitivní dopad na životní prostředí. 
Zpětný odběr a recyklace např. 
stovky mobilních telefonů uspoří tolik 
energie, kolik spotřebuje moderní 
úsporná lednice za více než 4,3 roku 
provozu. Díky recyklaci jednoho 
notebooku dojde ke snížení spotřeby 
ropy, na kterou osobní automobil 
ujede téměř 100 km, nebo dojde k 
úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné 
množství je například spotřebováno 
při 30 cyklech myčky nádobí.

„Z Certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že občané naší obce v 
loňském roce vytřídili 66 televizí, 
27 monitorů a 0,00 kg drobných 
spotřebičů. Tím jsme uspořili 14,09 
MWh elekřiny, 273,00 litrů ropy, 
72,85 m3 vody a 0,93 tun primárních 
surovin. Navíc jsme snížili emise 
skleníkových plynů o 3,77 tun CO2 
ekv., a produkci nebezpečných odpadů 
o 13,79 tun.“
Když si uvědomíme, že například 
osobní automobil vyprodukuje za rok 
provozu 2 tuny skleníkových plynů a 
jedna čtyřčlenná domácnost průměrně 
ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické 
energie, jsou to impozantní čísla. 
Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí 
a přispívají tak k ochraně životního 
prostředí, zaslouží obrovský dík.

Z p r á v a  
s b ě r n ý  
d v ů r

18. prosince 2014 uplynulo 
dlouhých 15 let , kdy zemřel 
huntířovský rodák pan Werner 
Portig. Dobrý člověk, autome-
chanik a dlouholetý požárník v 
Huntířově. 
               

Stále vzpomíná rodina

S lítostí Vám oznamujeme, 
že 10. 3. 2015 ve věku 87 let 
náhle zemřela paní Františka           
Nimrichterová. Děkujeme za 
tichou vzpomínku.

Dana Nimrichterová s rodinou



Obec Vítězná na Královédvorsku se 
zapojila do tzv. projektu nádob. Na území 
Královéhradeckého kraje jej realizuje 
společnost EKO-KOM a.s., která obcím 
zdarma zapůjčuje sběrné nádoby na 
tříděný odpad. Obyvatelům Vítězné 
teď bude nově sloužit další patnáctka 
nových, barevných kontejnerů. 

Z projektu jsou obcím zapůjčovány 
nádoby pro sběr papíru a plastů o 
objemu 1100 litrů a stejně objemné 
sklolaminátové zvony pro sběr bílého 
a barevného skla, nebo dělené zvony o 
objemu 2100 litrů pro třídění skla na bílé 
a barevné. Ve Vítězné využili od všeho 
trochu. „Do obce jsme zapůjčili pět 
žlutých kontejnerů na plasty, tři modré na 
papír, tři dělené na sklo a po dvou kusech 
na sklo bílé a sklo barevné,“ vypočítává 
Ing. Jiří Záliš, regionální manažer EKO-
KOM, a.s. a jeho slova doplňuje i starosta 
obce Petr Hrubý: „Jde o částečnou 
obměnu stávajících kontejnerů a částečně 
o rozšíření sběrné sítě. Měli jsme tu 
poměrně velkou výstavbu rodinných 
domů a lidé si o nové kontejnery v 
podstatě řekli.“ V obci Vítězná obyvatelé 
třídí plasty, papíry a sklo, ostatní odpad 
mohou odevzdávat na sběrný dvůr. 

Další tři kontejnery, tentokrát na 

sběr tříděného plastu, získala i obec 

Mostek, spadající pod působnost obce 

s rozšířenou působností Dvůr Králové 

nad Labem. 

V Královéhradeckém kraji je v 

současné době rozmístěno čtrnáct a 

půl tisíce kontejnerů na tříděný sběr, 

instalovány jsou v tzv. sběrných 

hnízdech. Průměrně na jedno takové 

hnízdo připadá 123 obyvatel. Každý z 

nich ročně v průměru vytřídí přibližně 

41 kilogramů papíru, skla, plastu i 

nápojových kartonů. S přepočtem 

celkově sebraného odpadu na jednoho 

obyvatele se pracuje i v soutěži obcí 

Čistá obec, kde na vítězné obce čekají 

zajímavé finanční odměny.

Více informací o projektech EKO-

KOM naleznete na www.cistykraj.cz a 

www.jaktridit.cz. 

Kontakt:

Šárka Nováková

tisková mluvčí EKO-KOM, a.s.

novakova@ekokom.cz

+420 602 186 205

O b e c  V í t ě z n á  
rozšiřuje sběrnou síť 

Pro orientaci občanů na kterého 

ze zastupitelů se obrátit v případě 

konkrétních požadavků uvádíme 

jejich gesce:

Mgr. Marie Kropáčková - Kontrolní 

Výbor

Věra Marelová - Finanční výbor

Kateřina Špůrová - pozemkové 

záležitosti

Petr Ježek - sport, spolky, územní 

plán

Martin Hlavatý - kulturní akce

Jiří Krejčík - lesní hospodářství, 

povolení ke kácení dřevin

Informace
pro občany

V jarních měsících letošního roku došlo 

k razantnějším zásahům do dřevin v 

areálu MŠ a také v aleji u „Šestidomí“. 

Po posouzení Ing. Klevcovem budou 

staré a nemocné lípy odstraněny a 

budou nahrazeny novou vhodnější 

výsadbou. Další zásah proběhl u ZŠ 

Vítězná, kde musely některé stromy 

ustoupit plánované obnově školního 

hřiště a zabezpečení školy, protože 

svým umístěním a vzrůstem toto 

hřiště zastiňovaly a zanášely jehličím, 

šiškami a padajícími větvemi (děti 

před použitím hřiště vždy strávily min. 

čtvrt hodiny úklidem). V návaznosti na 

tyto „těžební“ práce letos proběhne ve 

spolupráci s dětmi ZŠ a MŠ výsadba 

náhradní zeleně v prostorách zahrady 

MŠ, podél stezníku v Kocléřově a 

doplnění zeleně na RHC v Huntířově, 

vše v rámci projektu s NO „ sázíme 

stromy z. ú.“.

O b n o v a  s t a r ý c h ,
nemocných a dalších
dřevin v obci

V letošním roce máme v plánu 
mimo běžných oprav prašných 
komunikací realizovat i několik set 

metrů zpevněných povrchů a to buď 
válcovanou recyklátovou směsí a nebo 
živičným povrchem. Tyto práce by 

měly být realizované v letních měsících. 
Zároveň bude probíhat i příprava dalších 
komunikací na kvalitnější povrch 
pro následující roky, protože opravy 
komunikací jsou jednou z hlavních 
priorit.

Cesty a jejich opravy

Poděkování 
za kulturní 
z á ž i t e k
Chtěli bychom poděkovat jménem 
přítomných občanů  panu Martinu 
Hlavatému a spolku přátel hudby 
za kulturní zážitek v kostele sv. 
Václava v Kocléřově, kde v pátek 
27. dubna vystoupil Prague cello 
qvartet.

starosta obce



  

M�stský�ú�ad�Dv�r�Králové�nad�Labem�
nám�stí �T. �G. �Masaryka �38, �544 �17 � �Dv�r �Králové �nad �Labem �

�

Odbor ��kolství, �kultury �a �sociálních �v�cí �
�

NABÍDKA KONZULTACE PRO OB�ANY OBCE 

�e�ení obtí�né �ivotní a sociální situace jednotlivce, skupin, rodiny, problémové vztahy 

jednotlivce a ostatních ú�astník�

Nabízíme pomoc p�i �e�ení t�chto sociálních událostí a �ivotních situací:  

� zdravotní posti�ení 

� podpora pro pe�ující o osobu závislou na pé�i jiné osoby 

� omezení svéprávnosti 

� sociální vylou�ení

� rizikový zp�sob �ivota 

� agrese, trestná �innost a domácí násilí 

� ztráta p�íst�e�í, nejisté �i neadekvátní bydlení 

� nezam�stnanost

� materiální problémy 

� sociální problémy spojené s pé�í o d�ti a výchovou d�tí

� imigranti 

Pomoc probíhá formou vyhodnocení dané události a následným základním nebo odborným 

sociálním poradenstvím, p�íp. poskytnutím okam�ité intervence nebo zprost�edkováním

pomoci jiného pracovníka, ú�adu nebo  organizace. Sou�ástí je také motivace klienta k �e�ení

jeho materiálních, vztahových nebo sociálních problém�.

Konzultace na obecním ú�ad� budou ú�astny pracovnice M�stského ú�adu Dv�r Králové nad 

Labem - sociální pracovnice za�azené na úseku sociálních v�cí (sociální práce, sociáln� právní 

ochrana d�tí) a pracovnice Ú�adu práce Dv�r Králové nad Labem (dávky pro zdravotn�

posti�ené, hmotná nouze).

Uzávěrka příštího čísla 
do 20. října 2015

Chcete psát
do obecních novin??
Není nic jednoduššího. Opětovně 
vyzývám všechny občany, pokud 
mají zájem podělit se s ostatními o 
své nápady, poznatky či zajímavosti, 
využijte prostoru v našich novinách. 
To platí i pro různé sportovní a zá-
jmové skupiny. Rádi také otiskneme 
Vaše přání k narozeninám, svatby 
apod. nebo třeba poděkování. Své 
příspěvky můžete nosit na OÚ Ví-
tězná,  kde  je k tomuto účelu zaříze-
na složka, nebo posílat e-mailem na 
adresu  hejkalvitezna@seznam.cz 

             hejkal@vitezna.cz

NABÍZÍME
PODNIKATELŮM

Zveřejnění jejich 
firemního inzerátu.

1000 Kč  rozměr A5
2000 Kč  rozměr A6
  500 Kč  rozměr menší než A6

Cena

I v letošním roce se v naší obci 

uskuteční seriál Fichtl a cross 

cup. Dle sdělení pořadatelů by se 

akce měla konat 9. - 10. května 

2015. Po loňském prvním závodu 

se s pořadateli dohodl postup a 

využití prostoru Kocléřovského 

l o m u  t a k ,  a b y  v  c o  m o ž n á  

nejmenší míře docházelo k jízdě 

závodníků mimo trať, byla více 

zajištěna pořadatelská služba a do 

celého projektu zapracovány další 

poznatky a nedostatky z loňského 

klání. Jménem pořadatelů si Vás 

dovoluji na tuto akci, „která 

osloví  nejen př íznivce vůně 

benzínu a dvoukolových strojů“, 

pozvat. 

Fichtl a cross cup Vítězná 2015
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