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Úvodní slovo starosty 4/2018
Vážení sousedé, milí čtenáři,
i v letošním roce vám hned z jara přinášíme sou-
hrn zpráv, které se za posledních pár měsíců udá-
ly a zároveň i informace o připravovaných akcích 
a dění v naší obci. Zima je snad již definitivně za 
námi, a  tak nám nezbývá než společně přečkat 
pár blátivých dní a budeme se společně těšit na 
sluníčko, které vždy vnese nejen do naší obce, 
ale i do našich nálad radost a pozitivní nádech. 
Dovolte mi, abych vám všem popřál krásné dny 
a spokojené žití v naší obci.

Petr Hrubý
starosta obce
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Ohlédnutí za zimními měsíci
Máme za sebou zimní období a je vhodné 
shrnout pár věcí, které se v tomto období 
udály. Třeba rozsvěcení vánočního stro-
mečku s  perfektním vystoupením Vítěz-
ňáčku, kdy v lezavém počasí dokázaly děti 
roztančit přítomné diváky. Součástí pro-
dukce Vítězňáčku se již stává i přítomnost 
p. Jiřího Lokvence, který vždy vystoupe-
ní dokáže doplnit nebo ozdobit tak, jako 
tomu bylo i  zde. Moc děkujeme… Děti 
poslaly svá přání Ježíškovi a všichni jsme 
si popřáli krásné a  klidné svátky. Před 
nimi jsme se ale ještě měli možnost potkat 
i na vánočním koncertě v kostele sv. Jana 
Nepomuckého v Huntířově, kde vystoupi-
la Monika Absolonová v doprovodu kape-
ly Boom!band Jiřího Dvořáka. Vyprodaný 
kostel a ovace ve stoje dávaly zavděk této 
volbě a  věřím, že přítomní si z  tohoto 
představení odnesli opravdu příjemné 
i  vánoční pocity do svých domovů. Po 

lednovém rozkoukávání jsme měli mož-
nost navštívit obecní masopust, kde opět 
excelovaly děti z  Vítězňáčku pod vede-
ním paní Ivany Maturové, Hany Hakové 
a Marcely Koutníkové. Ani zde nechyběl 
pan Jiří Lokvenc. Všem moc děkujeme… 
Občané se měli možnost potkat, pobavit 
a věřím, že i dobře najíst. Co zbylo, si na-
koupili přítomní do mrazáků a věřím, že 
někteří ještě pár dní po masopustu doma 
hodovali. O  zábavu se postarala nejen 
skupina Nešlapeto, ale i host p. Jiří Babi-
ca, který s občany diskutoval, obsluhoval 
je a nakonec i svým osobitým způsobem 
pár porcí uvařil a okomentoval. Přítomen 
byl i  pan náměstek hejtmana KHK pan 
Mgr. Martin Červíček, který měl možnost 
se seznámit jak s  našimi tradicemi, tak 
i s tím, co naše občany v otázce zejména 
dopravy v obci tíží. Děkujeme všem, kteří 
přišli a s námi si celý den užili.

starosta
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Jaké bylo počasí Záboří, obec 
Vítězná v roce 2017

VODNÍ SRÁŽKY:
Mimo měsíce února, kdy spad-
lo - přepočteno na vodu, polovina 
dlouhodobého normálu, všechny 
zbývající měsíce byly na srážky bo-
hatší. Vyjádřeno v %, za celý rok či-
nily srážky 122% DN (dlouhodobý 
normál). Nejvíce vody spadlo v čer-
venci: 110 litrů na metr čtverečný 
a na druhé příčce se umístil červen 
se 100 mm. Půda je vodou nasycená 
a  další příděl není schopna absor-
bovat. Suma sumárum v uplynulém 
roce spadlo 916 litrů vody na metr², 
dlouhodobý normál činí 749 litrů na 
m².

TEPLOTY:
Ve srovnání s rokem 2016 byl uply-
nulý rok celkově chladnější a  prů-
měrná roční teplota činila 7,6 stupňů 
Celsia, v r. 2016: 8,4 °C. Rozdíl 0,8 °C 
lze přičíst i  na vrub častějším sráž-
kám a  menšímu slunečnímu svitu. 
Nejteplejším měsícem byl měsíc sr-
pen s průměrnou teplotou 17,3 st. C. 
Celkem bylo 30 letních dnů, tj. když 
maximální denní teplota vystoupí 
na 25 °C a více a 2 dny tropické (30 
a  více stupňů). Nejteplejším dnem 
byl 1. srpen, kdy jsem naměřil ve stí-
nu 32,6 °C. Nejchladnějším měsícem 
byl leden, kdy průměrná teplota či-
nila -6,45 °C. Nejstudenějším dnem 
byla sobota 7.  ledna, kdy průměrná 
hodnota činila -14,8  stupňů a  ráno 
jsem naměřil -22,4 st. C. To je o po-
časí všechno.

Úspěšný a ve zdraví prožitý rok přeje 
ROSNIČKA Záboří.

Poděkování:
Děkuji vřele zástupcům 

obce za blahopřání k mých 
narozeninám.

Antonín Klust, Kocléřov

Tříkrálová sbírka 
 

O víkendu 6. a 7. ledna 2018 již tradič-
ně probíhala ve Vítězné a přilehlých 

obcích Tříkrálová sbírka. Jejím základ-
ním poselstvím je předat radostnou 

zvěst vánočních svátků, zvěst o naro-
zení Ježíše Krista.

Koledníci s tímto poselstvím navštěvu-
jí jednotlivé domácnosti a  přejí štěstí, 
zdraví a pokoj do nového roku. Nejinak 
tomu bylo i v letošním roce.
Poděkování patří všem malým kolední-
kům, kteří koledovali. Jmenovitě to byli: 
Tomík Malich, Vašek a  Honza Buřva-
lovi, Lada Drabíková, Natálie Karlová, 
Tereza a  Ivana Maturovi, Adam a  Jan 
Justovi a Michal Palendal. V Komárově 
pak Tereza a Martin Jahelkovi a Natálie 
Nožířová. Velký dík za organizaci sbír-
ky patří panu Pavlu Síbrovi, místnímu 
koordinátorovi ve Vítězné – Kocléřově, 
a  paní Janě Jahelkové, koordinátorce 
z Komárova.
Farní charita připravila pro malé koled-
níky dárek ve formě filmového předsta-
vení, které se konalo následující sobotu 
13. ledna v kině Svět. Sešlo se téměř na 

dvě stovky koledníků z  celého Králo-
védvorska. Malí diváci shlédli český film 
Špunti na vodě.
Celkem bylo vybráno 15 904 Kč. Výtěžek 
letošní sbírky bude použit na přímou 
podporu občanů a služeb, zejména Ob-
čanské poradny, Osobní asistence, Soci-
álně terapeutické dílny a nízkoprahové-
ho klubu Střelka, který je v obci v provozu 
jednou týdně ve čtvrtek odpoledne. 

Za dary do tříkrálových kasiček všem 
štědrým dárcům děkujeme.

Farní Charita Dvůr Králové nad Labem

Výzva
Žádáme občany o  pomoc při 
hledání spolehlivého nájem-
ce Sportcentra Vítězná. Pokud 
byste věděli o  šikovné osobě, 
prosím, odkažte ji na p. mís-
tostarostu Petra Ježka. Rád 
podá podrobné informace.
Tel: 605590191
E-mail: jezek.peta@gmail.com

Seznam připravovaných akcí: (duben – srpen)
30. 4. 2018             Čarodějnický rej se zábavou a odpoledním programem

10. 6. 2018              Den dětí - Pohádková cesta za Zlatovláskou
7. 7. 2018                Den obce Vítězná 2018 – Srdce bije pro Vítěznou
21. 7. 2018             Hunťák cup
18.–19. 8. 2018     Cyklovýlet Polsko

~ 2 ~



Vzpomínka:
Dne 2. 3. 2018 tomu bylo 30 let, 
co nás navždy opustila paní Ale-
na Masopustová, rozená Kopec-
ká, z  Huntířova. Dne 24.  4. by 
oslavila 75. narozeniny.
Kdo jste ji měli rádi, Vy všichni 
kamarádi, vzpomeňte si chvilin-
ku, na tu moji maminku.
Martina, dcera

Gulášové vaření
Dne 19.  května jste všichni zváni 
na již II. ročník vaření guláše do 
Záboří. Akce proběhne na náv-
si. Do soutěže se můžete přihlásit 
u  pana Šulce, hostinského. Kdo 
nebude chtít soutěžit, může pouze 
ochutnávat, a to od 13:00 hodin.

Zlatá svatba
V sobotu 17. března 2018 proběhla v obci Vítězná mimořádná událost, 
a to zlatá svatba manželů Márie a Miloše  Šedivých z Kocléřova. Staros-
ta Petr Hrubý při slavnostním obřadu v zasedací místnosti popřál man-
želům do dalších let hodně zdraví a životního optimismu a společně s 
rodinou a přáteli manželů Šedivých si s nimi připil na zdraví a jejich 
velký den společně oslavili. Do dalších společných let přejeme všechno 
nejlepší.

Den obce 2018
Mám velikou radost, že se nám po ote-
vření fondů Euroregionu Glacensis po-
dařilo v roce 2017 opět čerpat dotace na 
pořádání kulturní akce Den obce 2017 
v  rámci přeshraniční spolupráce a  po-
kračujeme v tomto směru i v přípravách 
pro letošní oslavy. Není žádným tajem-
stvím, že letošní den obce se bude konat 
7.  července  2018 s  podtitulem „Srdce 
bije pro Vítěznou“ a  program je vlast-
ně již skoro hotov, proto si zde dovo-
lím několik jmen představit. Mimo na 
již klasické účinkující, se můžeme těšit 
na slovenský folklórní soubor Pridaň, 
pozvání také přijali zpěváci Markéta 
Konvičková, David Deyl, ze skupin uve-
du Benjamings clan, kteří před dvěma 
roky uvedli do varu mnohé z vás a  je-
jich produkce se velmi líbila. Jako pře-

kvapení bude letos poprvé k vidění i ve-
černí laserová show. Programem bude 
po loňském úspěchu provázet opět Jan 
Čenský, který mimo jiné prohlásil, že 
Den obce Vítězná 2017 mu natolik při-
rostl k srdci, a  to i díky vám občanům 
obce, kteří jste ho dle jeho slov vřele při-
jali a po celý den s ním vážně i nevážně 
konverzovali, že pokud nebude indis-
ponován nebo jinak pracovně vytížen, 
přijede do Vítězné vždy velice rád.
Během příprav tohoto zpravodaje jsme 
obdrželi i pozitivní informaci, ze které 
plyne, že i v roce 2018 obec Vítězná svůj 
projekt v  rámci Euroregionu Glacensis 
dobře napsala a obhájila. Z toho důvo-
du přišlo rozhodnutí o schválení finan-
cování cca 26 tis. euro.

starosta

Biologicky rozložitelný 
komunální odpad
Sice až na druhý pokus ale přesto se 
nám podařilo sehnat od SFŽP podpo-
ru ve výši cca 1 mil. korun na řešení  
a likvidaci biologického odpadu v 
rámci území obce Vítězná. Součástí 
projektu jsou 900 l. kompostéry, které 
budou občanům bezplatně poskytová-
ny. Proto mi dovolte, abych Vás tímto 
oslovil a požádal o zpětnou vazbu a Vy, 
kteří vytváříte biologicky rozložitelný 
odpad (posekaná tráva, slupky ovoce  

a zeleniny a další), abyste na podatelnu 
obecního úřadu dali svůj požadavek,  
a to nejlépe prostřednictvím mai-
lové adresy: podatelna@vitezna.
cz. Následně Vám v druhém po-
loletí letošního roku bude kom-
postér předán. Další službou ob-
čanům bude i zápůjčka mobilního 
štěpkovače. Podmínky a pravidla za-
tím připravujeme a budou známy také  
v druhé polovině letošního roku.

starosta

Sběrný dvůr
Provoz sběrného dvora je pro rok 2018 
v  obdobném režimu jako v  roce 2017. 
Podstatnou změnou je ale novela zákona 
ohledně zpětného odběru použitých plášťů 
pneumatik, která na několik měsíců, než 
jsme našli řešení, zastavila odběr i na na-
šem SD. Nyní vás mohu informovat, že na 
základě rozhodnutí zastupitelstva obce, je 
pro občany obce Vítězná, kteří se prokáží 
platným dokladem s  trvalým bydlištěm, 
v obci odběr pneumatik opět zajištěn. Toto 
rozhodnutí bylo učiněno na základě kon-
statování, že bychom neradi podporovali 
výskyt nových černých skládek, které by 
rozhodně tímto zamezením zpětného od-
běru mohly opět vznikat. Protože bohužel, 
ne každý je ochoten dojet s  odpadem  – 
pneumatikou až na sběrné místo do Dvora 
Králové nad Labem.

starosta
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Dveře do FitClubu ve 
sportcentru v Kocléřově
Měla jsem sen a  chtěla jsem si ho 
splnit, takové malé hodinové cvi-
čení. Samozřejmě, že ne jenom pro 
sebe. Co s tím tedy? Dveře do Fit-
Clubu Vítězná jsem poprvé otevře-
la 25. 9. 2017. Podívat se přišlo asi 
7 žen a jeden muž. Někomu se líbi-
lo, někomu ne. Hodně lidí se nám 
za ten půl rok vystřídalo, ale mu-
sím vyzdvihnout a pochválit stálou 
skupinku - členky našeho FitClu-
bu, které opravdu s  neskutečnou 
energií a  chutí chodí cvičit a  ráda 
bych jim za to moc poděkovala. 
Náš FitClub není uzavřená sku-
pina, naopak s  radostí přivítáme 
všechny věkové kategorie lidí. Čas-
to přijdou s  maminkou i  její děti 
a  opravdu se zapojí s  chutí. Takže 
pozvánka zní: „Dveře jsou otevře-
né od 5 do 100 let :-).“ To samé pla-
tí i  pro pány. Nebojte se nás žen, 

jsme milé a ohleduplné.
Náš FitClub Vítězná je výjimeč-
ný tím, že se snažím ukázat lidem 
a  naučit lidi zdravému aktivnímu 
životnímu stylu. Naše cvičení je 
podpořené výživou, která je zkrát-
ka nepostradatelná jak v  normál-
ním běžném životě, tak o  to více 
při sportování.
Před cvičením pijeme Thermo 
čajík, já mu říkám tukožrout :-). 
Zjednodušeně řečeno, přeměňuje 
nám tuky na cukry a dodává nám 
tím energii během cvičení.
Po cvičení, maximálně do 20 mi-
nut, pijeme proteinový shake 
v podobě vyvážené výživy pro do-
plnění našeho těla tím správným 
palivem.
A  kdo vám vlastně nabízí tuto 
službu?
Jmenuji se Denisa Marková. Do 
obce Vítězná jsme se přistěho-
vali 12.  září  2015. Toužili jsme 

po klidu, sportu a  přírodě, která 
je tu úžasná a  velmi vhodná i  pro 
naše čtyřnohé miláčky. Vlastníme 
a chováme koně, což beru jako svůj 
životní koníček :-).
Co mám na srdci?
V  dnešní uspěchané době nikdo 
nemá moc čas se zastavit, usmát 
a udělat si čas sám pro sebe, natož 
pro druhé. Já, jako výživový porad-
ce v oblasti zdraví, preferuji aktivní 
životní styl s kvalitní výživou a do-
statečným pravidelným pohybem. 
Byla bych opravdu ráda, kdyby se 
do našeho FitClubu přidali i  další 
nadšenci. Možnosti jsou neome-
zené - od malých dětí až po starší 
lidi, kondičně to mohou zvládnou 
i začátečníci. Zatím cvičíme v pon-
dělí a  ve středu od 19:30 do 20:30 
hodin. Doufám, že to nebyla moc 
troufalá pozvánka, opravdu se těší-
me na další z vás.

Za celou skupinu Denisa

Stávající školní rok začal 4. září a od 
tohoto dne začala nejstarším dětem 
platit novinka stanovená školským 
zákonem. Jedná se o věc velmi dis-
kutovanou v laické i odborné veřej-
nosti a  tou je povinné předškolní 
vzdělávání. Probíhá formou pravi-
delné každodenní docházky do MŠ 

v  rozsahu čtyř hodin, mimo dny 
školních prázdnin.
V  mateřské škole je pro letošní 
školní rok zapsáno 38 dětí. S dětmi 
pracujeme podle vlastního vzdělá-
vacího programu s názvem ŠVP PV 
Poznáváme svět, který máme vy-
pracovaný v  souladu s  celostátními 

dokumenty, zejména s  aktualizova-
ným Rámcovým vzdělávacím pro-
gramem pro předškolní vzdělávání, 
který vydalo MŠMT v lednu 2017.
Od začátku školního roku jsme 
se zaměřili zejména na úspěšnou 
adaptaci nových dětí, na zbavová-
ní strachu z  neznámého prostředí 

Mateřská škola Vítězná
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a  nových lidí, u  všech pak na na-
vazování dobrých vztahů, na pod-
porování dětských přátelství, učení 
ohleduplnosti, tolerance a  respektu 
jednoho k  druhému. V  září a  říjnu 
jsme také dětí seznamovali s pravi-
dly bezpečnosti a  chování v  mateř-
ské škole i  při pobytu venku a  ak-
cích mimo MŠ. Hodně času bylo 
také věnováno osvojování šetrného 
zacházení s  hračkami, jejich správ-
ného používání a ukládání a zejmé-
na u nejmladších dětí nácviku sebe-
obslužných dovedností (oblékání, 
obouvání, hygieně, péči o  své věci 
atd.). Dne 6.  9. se konala schůzka 
pro rodiče, kde jsme je seznámili 
s chodem MŠ, s organizačními změ-
nami a novinkami, zájemci si mohli 
prohlédnout nové podlahy a vyma-
lované a částečně přestavěné učebny.
V pátek 20. října dopoledne se děti 
z  II. třídy a  starší děti z  I. třídy 
účastnily slavnostního otevření od-
počinkového zastavení „U Studánky 
Panny Marie“ v  Kocléřově. Slav-
nostní zahájení se konalo za účasti 
mnoha významných hostů v 10 ho-
din u  poutního kostela Navštívení 
Panny Marie v  Kocléřově. Po slav-
nostním zahájení měli organizátoři 
(Lesy ČR) pro děti připraven velice 
pěkný program, který dětem umož-
nil poznat i další části tohoto krás-
ného poutního místa a  seznámit se 
s  řadou zajímavostí  – jak z  tohoto 
místa, tak o podzimní přírodě a lese. 
Děti si také opekly buřty a ochutna-
ly výborné koláče. Nám všem se tato 
akce velice líbila a  věříme, že toto 
krásné místo budou rády navštěvo-
vat i se svými rodinami.
V pondělí 6. 11. jsme uspořádali pro 
děti přímo v  mateřské škole diva-
delní představení Já jsem muzikant 
paní Čemusové z  Českého Dubu. 
Děti se prostřednictvím jednodu-
ché pohádky seznámily s  hudební-
mi nástroji, společně si zazpívaly 
a  zatancovaly. Mimo písně Já jsem 
muzikant se tančilo a zpívalo při li-
dovkách Avignon, Kalamajka a Tlu-
če bubeníček. Jednotlivé hudební 
nástroje zahrály krátké ukázky ze 
známých děl klasiků – J. Dowlanda, 

W. A. Mozarta, G. F. Händla, J. S. 
Bacha, A. Vivaldiho, M. Ravela, A. 
Dvořáka a J. Fučíka. Poslední listo-
padové pondělí navštívily obě třídy 
Hankův dům ve Dvoře, kde uvádělo 
Divadlo scéna Zlín vánoční pohád-
ku s  názvem Vánoční hvězda, kte-
rým dětem začaly vánoční přípravy 
a prožitky. Ráno 4. 12. našly za ok-
nem punčochu od Barbory a druhý 
den dopoledne je navštívil se svou 
nadílkou čert, Mikuláš a  anděl. Na 
čtvrtek 14.  12. jsme z  důvodu přá-
ní některých rodičů pozvali do MŠ 
profesionálního fotografa a zájemci 
si mohli individuálně objednat fot-
ky, popř. dárkové předměty s fotka-
mi svých dětí dle vlastního uvážení. 
Vánoční besídka s  nadílkou se ko-
nala ve čtvrtek dopoledne 12.  pro-
since.
Ve čtvrtek 18. 1. shlédly děti v Han-
kově domě hudební představení 
O  zvířatech. Ve čtvrtém lednovém 
týdnu, kdy bylo pravé zimní poča-
sí, jsme uspořádali SBÍRKU PRO 
ZVÍŘÁTKA a ve čtvrtek 25. 1. jsme 
se s  přinesenými pochoutkami vy-
pravili společně ke krmelci. Všem 
zapojeným rodičům děkujeme za 
spolupráci. V  úterý 20.  2. se u  nás 
v MŠ konalo představení Zima v bí-
lém kožíšku. V  pohádkách, příbě-
zích a fotografiích se děti seznámily 
s tím, jak se žije zvířátkům v polár-
ních krajích, jak je důležité kama-
rádství a vzájemná pomoc. Nyní za-
číná starším dětem plavecký výcvik, 
na který budou od února do května 
dojíždět jednou týdně spolu se ško-
láky do hořické plavecké školy.
Od února se nám podařilo obsadit 
inzerované místo školního asistenta, 
které jsme zřídili v  rámci projektu 
Zvýšení a zlepšení kvality výuky na 
ZŠ a  MŠ Vítězná. Uvedený projekt 
naší ZŠ a MŠ je hrazen z Operační-
ho programu Výzkum, vývoj a vzdě-
lávání (OP VVV), který je víceletým 
tematickým programem v gesci Mi-
nisterstva školství, mládeže a  tělo-
výchovy, v  jehož rámci lze čerpat 
v období 2014 - 2020 finanční pro-
středky z evropských strukturálních 
a investičních fondů (ESIF). Na zve-

řejněný inzerát reagovala paní Pavla 
Blahoutová, která splňuje pro tuto 
pozici předepsanou kvalifikaci dle 
zákona č. 563/2004 Sb., neboť ab-
solvovala v  NIDV (Národní insti-
tut dalšího vzdělávání) vzdělávací 
program Studium pedagogiky. Asi-
stentka bude nápomocna učitelkám 
při nejrůznějších činnostech. Jedná 
se o spolupráci zejména v situacích, 
které vyžadují individuální přístup 
k  dětem a  pomoc související s  pe-
dagogickou prací pedagogů. Další 
vzdělávací program od září do ledna 
absolvovala v  NIDV také uč. Anna 
Jiráčková, která získala kvalifika-
ci logopedického asistenta. Rodiče 
mají nyní možnost s ní spolupraco-
vat v případech, kdy jejich dítě do-
chází na logopedii nebo konzultovat 
situace, kdy bude třeba rozhodnout, 
zda je komunikační schopnost dí-
těte narušena a  jak ji řešit. Jednou 
z  kompetencí logopedického asi-
stenta je spolupráce na preventiv-
ních opatřeních vzniku poruch řeči 
a prevenci vzniku čtenářských obtí-
ží.
Zápis do MŠ na školní rok 2018/19 
se uskuteční v  mateřské škole 2. 
a  3.  května  2018 (podrobnosti viz 
plakát). Kdo máte zájem prohléd-
nout si naši MŠ nebo máte nějaké 
dotazy, jste srdečně zváni na DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který po-
řádáme ve středu 18. 4. 2018 v době 
10:30 – 15:00 hodin. Pokud se vám 
vypsané termíny nehodí, můžete 
nás kontaktovat na e-mailové adre-
se skolka@zsvitezna.cz nebo na tel. 
čísle 739 454 944.
Fotografie z akcí MŠ si můžete pro-
hlédnout v naší fotogalerii na www.
zsvitezna.cz, některé také na www.
facebook.com/ms.vitezna

Za výpomoc a různé dary mateřské 
škole děkujeme paním Pištorové 
K., Pokorné, Nováčkové, Novákové 
R., Svobodové a  Kejzarové, rodině 
Masopustových a  panu Lehkému, 
pánům J. Flejgrovi, Lokvencovi a  J. 
Klimentovi.

Bc. Anna Jiráčková
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Cesty - sníh – zimní údržba
Pár řádků zde věnuji i  velice nepopu-
lárnímu tématu, které i  letošní zimu 
několikrát, řekl bych asi třikrát, velice 
rezonovalo a měl jsem dost práce s vy-
světlováním. Ano, jde o  zimní údržbu 
místních komunikací  – prohrnová-
ní. Přátelé, občané a  zejména uživatelé 
nemovitostí na katastru obce Vítězná, 
všem bych vám chtěl poděkovat za vaši 
někdy i  trpělivost, ale především za 
součinnost a  pochopení, které si zim-
ní údržba v  naší tak rozlehlé obci ně-
kdy vyžaduje. Než začnu popisovat pár 
příhod, u  kterých jsme výše uvedené 
pochopení bohužel nenašli, chtěl bych 
velice poděkovat panu zastupiteli Kar-
lu Kühnelovi, který má zimní údržbu 
v obci Vítězná smluvně na starost. Pro-
tože po několikaletých zkušenostech 
s  jeho činností a  rozvahou, kterou vy-
slání svých i  obecních strojů do zimní 
údržby jednoznačně prokazuje. Ať se 
to jednomu líbí, nebo druhému ne, tak 
rozhodnout o tom, kdy, za jakého sněhu 
a  na jaké komunikace vyslat techniku, 
má své opodstatnění a  vysvětlení. Pro-
to mi dovolte některé z nich uvést a vě-
řím, že tak jako já jsem neměl povědomí 
a  nechápal některé kroky, dokud jsem 
argumenty neslyšel, věřím že i některým 
z vás budou tyto informace dávat smysl. 
Tak tedy, při kolika centimetrech sněhu 
vyjedete? Člověk by čekal jednoduchou 
odpověď třeba při 5  nebo 8  centime-
trech, ale odpověď je jiná! Podstatné je, 
je to prašan? Je to mokrý těžký sníh? 
Mrzne, nebo je nad nulou? A  teď proč 
tyto podotázky? No, pokud by měla obec 
všude asfaltový povrch, tak to vozy pro-
stě shrnou, ale pokud máme stále ještě 
prašné komunikace, někde i  s  vyjetými 
kolejemi, jsou tyto podotázky podstatné. 
Z jakého důvodu? No tak třeba proto, že 
pokud je mokrý těžký sníh, tak radlice 
z komunikace odebere i množství štěrku 
a  komunikace se tím ničí, dále tam, co 
jsou vyjeté koleje, tak se shrne sníh pou-
ze na středu komunikace a  sníh v  ko-
lejích stejně komplikuje provoz. Nebo 
se sníh lepí na radlice a  stroje ho jen 
komplikovaně odstraňují a  další a  dal-
ší časem prověřené zkušenosti se zimní 
údržbou promítá právě Karel Kühnel 
do pokynů kdy, kde a  jak tuto údržbu 

místních komunikací provést s  ohle-
dem i  na následné opravy komunikací, 
které by nevhodnou údržbou mohly 
vznikat, poškození vašich plotů, špatně 
zaparkovaných aut atd. Další zásadní 
otázka, která přichází, je, za jak dlouho 
budete prohrnovat právě u nás, ještě tu 
nikdo nebyl! Odpověď částečně souvisí 
s předchozím vyjádřením, můžeme tam 
být do hodiny, ale také později, třeba až 
umrzne a bude to efektivní, nicméně to 
neznamená, že necháme napadnout 20 
centimetrů bez jakékoli údržby. Ta vždy 
proběhne, ale nejsme schopni v tak roz-
lehlé obci s počtem tří obecních a dvou 
smluvních strojů uklidit všechny míst-
ní komunikace během hodiny, zejména 
v okamžicích přívalového sněžení, které 
právě letos třikrát proběhlo. Tyto situace 
někteří občané jen stěží vnímají a podi-
vují se nad nemožností „suchou nohou“ 
dojít třeba do obchodu nebo na návštěvu 
k sousedce. Některým zase není po vůli, 
že jsou vyhrnuté cesty, protože jim vadí, 
že mají nahrnutý sníh na plot nebo vý-
jezd z garáže, jiní mají prohrnutou cestu 
od nemovitosti vlevo i  vpravo, ale není 
prohrnutá pěšina, po které jsou zvyklí 
zkracovat si v  létě cestu a  vyloženě vy-
žadují, abychom to zajistili. Některé dny 
jsou prostě složitější a  počasí tomu ne-
přidá. Jen s úsměvem se dívám na histo-
rické fotografie, kdy děti chodí do obec-
ní školy po pás ve sněhu, jinde si občané 
sami prohazují cesty tak, aby mohli do 
obchodu a  není to tak dávno, co obec 
měla jeden traktor a na prohrnování se 
čekalo až traktory z  JZD vykonají svou 
práci a  pojedou pomoci částečně pro-
hrnout i obecní cesty. S ubývajícím sně-
hem narůstají požadavky na dokonalou 
a  všudypřítomnou údržbu. Obec Vítěz-
ná má dlouhodobě schválený tzv. plán 
zimní údržby, dle kterého každoročně 
postupuje tak, jak jsem výše uvedl a mně 
nezbývá nic jiného, než požádat všech-
ny občany o soudnost a někdy opravdu 
o trpělivost. Věřte, že nikoho nenecháme 
odříznutého od zbytku obce a  údržbu 
provedeme v  maximálně možném čase 
s ohledem na výše uvedené skutečnosti. 
Ještě jednou děkuji všem za trpělivost 
a některým i za pomoc při zvládání zim-
ní údržby našich komunikací.

starosta

Cesty- opravy
I  v  letošním roce plánujeme opravu 
několika místních komunikací polože-
ním asfaltového recyklátu, budou to jak 
komunikace v Kocléřově, tak Huntířo-
vě i  Komárově. Celkem opět asi 5  až 
6  komunikací. Samostatnou kapitolou 
se stává oprava komunikace do Zábo-
ří, která si sama o sobě vyžádá několik 
milionů korun. Zde máme již hotovou 
projektovou dokumentaci a řešíme její 
stěžejní zafinancování z dotací, grantů 
a dalších zdrojů. Současně proběhnou 
i  opravy na místních komunikacích, 
které se ještě letos recyklátu nedočkají, 
anebo které byly zimním obdobím více 
poškozeny.

starosta

Podzim a zima U Studánky
Pokud se ohlédneme za uplynulými mě-
síci, zjistíme, že na poutním místě U Stu-
dánky bylo celkem živo.
V září 2017 navštívily kostel a kapli u pra-
mene postupně dvě skupiny německých 
poutníků. Nebyli to místní rodáci nebo je-
jich potomci a toto podmanivé místo vět-
šinou ještě neznali. Odjížděli velice spoko-
jení a vyjádřili přání se ke Studánce někdy 
opět podívat.
Dne 20. října se konalo slavnostní otevře-
ní a  posvěcení uměleckého altánu, který 
vedle kostela v  lese nechaly postavit Lesy 
ČR. Akce se zúčastnili zástupci z ředitelství 
z Hradce Králové, lesní správce ze Dvora 
Králové nad Labem Ing. Tomáš Hiller-
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mann, projev pronesl starosta obce Vítěz-
ná i duchovní správce farnosti p. Andrzej 
Deniziak. Především k přítomným dětem 
z MŠ a ZŠ se obracel svými slovy devadesá-
tiletý rodák z Kocléřova, pan Richard Waz-
lawek. Popřál všem radostnou budoucnost 
v kraji, ve kterém sám vyrostl.
Pěvecký sbor Vítězňáček pod vedením 
paní Ivany Maturové předvedl pěkné vy-
stoupení. V  kostele byla připravena vý-
stavka obrázků dětí, které vytvořila místní 
škola na téma Přátelství.
Akce byla velice pěkným setkáním, přívě-
tivou atmosféru dokreslovalo slunečné po-
časí nádherně zbarvené listí buků a dubů.

V  době vánoční, 28.  12.  , se již podruhé 
konala akce Putování za Ježíškem, která 
je opět dokladem pěkné spolupráce mezi 

obcí Vítězná, místní farností a  Lesy ČR. 
Kostel ožil mnoha zvířátky z dětských ob-
rázků, vyřezávaným betlémem a  zpěvem 
Vítězňáčku. Lavice rozhodně nezůstaly 
prázdné, četné návštěvníky neodradilo ani 
chladné a  deštivé počasí. Ke shromáždě-
ným, kteří se díky ohřívadlům zapůjčeným 
od obce nemuseli chvět zimou, promluvil 
p. Andrzej Deniziak. Na závěr bylo možné 
se zahřát venku u stánku s občerstvením. 
To už se déšť změnil ve sněžení. Na paře-
zy v okolí kostela děti položily nadílku pro 
zvířata.
Nezbývá než doufat, že poutní místo 
U  Studánky zůstane nadále místem pěk-
ných setkávání, místem zklidnění a rozjí-
mání uprostřed všeobecného shonu.

Z. Kazmirowská

Něco z místopisu a historie 
Záboří
XI. díl - Záboří v době druhé světo-
vé války
Lidem se samozřejmě v  době války 
žilo hůře než před ní, viděli na vlastní 
oči, co znamená termín národní so-
cialismus.
Samozřejmě s  novými pány přišly 
i nové pořádky. Všude vládli Němci, 
upravovala se státní správa, ale i škol-
ství, přepisovaly se učebnice dějepisu.
Po skvělém začátku druhé světové 
války, kdy Němci obsadili téměř ce-
lou Evropu a  začali dobývat Afriku 
a Asii, přišly i časy chmurnější.
Zima 1942 v Rusku rozhodla o obra-
tu války a vojska se začala valit zpět 
Evropou a masakr pokračoval, dokud 
nebylo Německo 8. května 1945 po-
raženo.
Po válce se začalo počítat. V německé 
armádě bylo 26 padlých občanů obce 
Záboří, vesměs ve službách Wehrma-
chtu, což byla německá pravidelná 
armáda.
Přišlo osvobození, ale pro německé 
obyvatelstvo v Sudetech vše ještě zda-
leka neskončilo.
Vítězné mocnosti na popud Velké 
Británie rozhodly o  odsunu němec-
kého obyvatelstva z Polska a Česko-
slovenska. Vláda Československa po 
převzetí moci vládla pomocí dekretů 
presidenta republiky, které v té době 
nahrazovaly zákony a byly parlamen-
tem schváleny až později.
Jeden z  těchto dekretů nařizoval na 
základě rozhodnutí vítězných moc-
ností odsun německého obyvatelstva. 
Toto také dopadlo na obyvatelstvo 
Záboří, kde byli všichni Němci.
Odsun zde probíhal ve třech etapách 
a  vše trvalo více než rok až do léta 
1946.
Odsun organizovala nová správa tzv. 
národní správci. Byli to dosazení lidé 
z  Okresního úřadu ve Dvoře Králo-
vé. Dvůr Králové se po válce opět pro 
nás stal okresním městem.
Národní správci fungovali až do prv-
ních obecních voleb.
Národními správci pro Záboří byli 
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pánové Skokan a Hanzl. Ti spolupra-
covali také s  německým starostou, 
kterým byl pan Anders z čp. 2.
Byla to doba běsnění a velkých zvra-
tů, a to nejen v Záboří. Kdo sel vítr, 
sklízel bouři. Z těch, kteří se nechtěli 
stěhovat do Německa, jmenujme ale-
spoň pana Luschtinze, řezníka ze Zá-
boří, který se v  den odchodu oběsil 
ve vlastním domě.
Hned po osvobození přicházeli do 
Záboří noví osídlenci. Většinou to 
byli zemědělští dělníci od Čáslavi, 
Hradce Králové a ze sousedních čes-
kých oblastí. Přišli také Volyňští Češi, 
kteří do země přišli s armádou a do-
stali novou šanci v nové zemi.

Vlastimil Vacek

Dům služeb v Kocléřově
Neuvěřitelný boj s  legislativou 
ohledně všech stanovisek a  vyjád-
ření se nám v  březnu podařilo po 
skoro roční práci dotáhnout a  pro-
jektovou dokumentaci se všemi vy-
jádřeními předat na stavební odbor 
ve Dvoře Králové nad Labem. Po 
získání stavebního povolení se plně 
pustíme do realizace avizovaného 
domu služeb včetně nové ordinace, 
protože částečné finanční krytí jsme 
zajistili v  rámci rozpočtu pro rok 
2018. Krajský úřad také zaslal část 
přislíbených financí ve výši 500 tis. 
Kč, tak jen překonat papírovou by-
rokracii a  můžeme pro vás občany 
budovat potřebné zázemí.

Posilující vrty pitné vody 
pro místní části Kozí Rohy, 
Hájemství s podporou SFŽP
Občané místních částí Kozí Rohy 
i  Hájemství se letos dočkají slibo-
vaných posilujících vrtů na pitnou 
vodu a  díky úspěšným žádostem 
o podporu ze SFŽP budou oba vrty 
spolufinancovány z  jejich rozpoč-
tu, a  to každý v  částkách cca 400 
tis. Kč. Proto se domnívám, může-
me s  radostí oznámit, že i  v  těchto 
místních částech, které byly nejčas-
těji postihovány nedostatkem pitné 
vody, budou občané kvalitní pitnou 
vodou dostatečně zásobeny i  v  ob-
dobích sucha.

starosta

Jean De La Fontaine
„Kuráž je dobrá. Vytrvalost lepší “

Tímto citátem bych ráda poděkovala 
všem, kteří měli nejen dostatek kuráže, 
ale hlavně vytrvalosti.
Poslední čtvrtletí roku 2017 nám přines-
lo spoustu krásných zážitků, kdy se naše 
parta hodně semkla a doslova se trans-
formovala v jednu velkou rodinu.
Stejně tak jako v Domově sv. Josefa v Žir-
či, tak i v kostele Navštívení Panny Marie 
U Studánky, jste nás mohli vidět jako vel-
kou rodinu hajného Horyny.
Ochutnat, jak je krásné zazářit jako 
hvězdy, jsme mohli na vánočních trzích 
v  Hankově domě, kdy diváci v  sále za 
zvuku našich písní vytvořili tak úžasnou 
atmosféru, že někteří z nás plakali rados-
tí.
Vítězňáček těšil lidi nejen zde v Čechách, 
ale i v nedaleké Kamiennej Górze v Pol-
sku.
Rok 2018 bude pro Vítězňáček hodně 
pestrý, sledovat nás můžete na facebooku 
Vítězňáček Vítězná a stránkách obce Ví-
tězná, kam se snažíme veškeré pozvánky 
na naše akce dávat.
Zdroj k citátu „Kuráž je dobrá. Vytrva-
lost lepší.“ (Jean De La Fontaine): https://
citaty.net/citaty-o-vytrvalosti/

Za Vítězňáček
Ivana Maturová
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Wihan Franz
kněz – diecéze Hradec Králové
administrátor v Sedloňově (Sattel), 
v Orlických horách
* 8.  března  1908, Güntersdorf 
(Huntířov), u  Dvora Králové nad 
Labem
† 10.  března  1940, Lhota u  Štern-
berku čp. 48
Narodil se do rodiny krejčovského 
mistra v Güntersdorfu č. 13 (Huntí-
řov), který je od roku 1961 jednou 
ze součástí střediskové obce Vítěz-
ná u  Dvora Králové nad Labem. 
Měl sestru Marii a bratra Josefa. Na 
podzim 1929 nastoupil do kněžské-
ho semináře v  Hradci Králové, kde 
po absolvování teologických studií 
přijal 29.  června  1934 v  katedrále 
sv. Ducha kněžské svěcení. Nejpr-
ve nastoupil počátkem září  1934 
jako kaplan do Trutnova, ale již po 
třech měsících přešel na kaplan-
ské místo do Hostinného (Ar-
nau). K  1.  září  1935 byl ustanoven 
kaplanem ve farnosti Karle (Kar-
lsbrunn) u  Svitav a  po dvou letech 
se v září 1937 stal administrátorem 
v  Sedloňově (Sattel), ležícím pod 
horou Vrchmezí v severní části Or-
lických hor. V důsledku mnichovské 
dohody byl v říjnu 1938 také Sedlo-
ňov odtržen od českých zemí a při-
pojen k říši.
Mezi svými farníky byl P. Franz 
Wihan velice oblíben pro svoji pas-
torační horlivost a  vřelý přístup 
k  lidem. Jako odpůrce nacistické 
ideologie dával tento odmítavý po-
stoj najevo i ve svých kázáních, kdy 
v  jednom z  nich pronesl větu „Na-
ším vůdcem je Pánbůh“. V  adventu 
roku 1939 připravil pro své farníky 
pravidelná duchovní setkání v  ro-
dinách, které nazval „Heimabend“ 
(„domácí večer“). Takové setkání se 
konalo v určený den vždy v některé 
vybrané rodině, kde pak přítomní 
důstojně prožili adventní večer. P. 
Wihan měl na úvod duchovní pro-
mluvu, poté se zpívaly náboženské 
písně, mladí sehráli některou scén-
ku s  vánoční tematikou a  končilo 
se rozjímáním a  modlitbou. Toto 

neformální působení P. Wihana pří-
mo v  rodinách a  jeho blízký kontakt 
s  lidmi některým aktivistům nacis-
tického režimu v  obci vadilo, takže 
ho jednou při návratu z Heimabendu 
shodili z mostu do potoka, který mu-
sel na cestě k faře přecházet. Na udání 
některých sedloňovských stoupenců 
nacismu byl krátce po 26.  12.  1939 
zatčen Gestapem a  předán do vě-
zení v  Lanškrounu. Útrapy věznění 
a  výslechy pravděpodobně podlomi-
ly jeho psychické zdraví  – v  jediném 
dopise farníkům si stěžoval na bolesti 
hlavy (mj. se objevilo podezření, že 
byl mučen vytrvalým kapáním vody 
na hlavu). Záhy byl totiž převezen do 
psychiatrické léčebny v  moravském 
Šternberku, kde krátce nato 10. břez-
na 1940 zemřel (nelze vyloučit, že se 
stal obětí eutanázie).
Starosta Huntířova Josef Bönisch se 
po obdržení této zprávy ihned obrá-
til na německé orgány, aby umožnily 
převézt tělo p. Wihana k pohřbení do 
rodné obce. Žádosti bylo vyhověno 
s přísným pokynem, že rakev již nesmí 
být otevřena. Starosta Bönisch se po 
poradě se starostou a farářem soused-
ní obce Ketzelsdorf (Kocléřov) rozho-
dl tento příkaz pominout a v noci za 
přísného utajení zaletovanou rakev 
v  güntersdorfském kostele otevřeli. 
Podle jiného svědectví rakev otevře-
lo několik blízkých přátel, když si od 
kostelníka vyžádali klíč. Pater Wi-

han v ní ležel nahý, zabalený pouze 
v černém pytli a po celém těle byly 
vidět nápadné, nyní již promodralé 
stopy týrání a mučení. Nemohlo být 
pochybností o tom, že byl umučen. 
Následujícího dne 14.  března  1940 
byl uložen do hrobu na hřbitově 
v rodném Güntersdorfu.

Jan Stříbrný

Literatura:
GRULICH, Rudolf: Sudetoněmečtí kato-
líci jako oběti nacismu (český překlad). 
Brno 2002, s. 69 (český název farnos-
ti Karlsbrunn je chybně přeložen jako 
Karlova Studánka); VALASEK, Emil: 
Der Kampf gegen die Priester im Sude-
tenland 1938 bis 1945. Eine Dokumen-
tation. Archiv für Kirchengeschichte 
von Böhmen-Mähren-Schlesien  XVI. 
Königstein 2003, s. 217; STŘÍBRNÝ, 
Jan: Církve a náboženský život za naci-
stické okupace. In: Vlastenectví, církev 
a společnost v proměnách 19. a 20. sto-
letí. Sborník z konference 15. září 2009. 
Dobruška 2009, s. 114; GRULICH, Ru-
dolf: Pfarradministrator Franz Wihan. 
In: MOLL, Helmut (Hg.): Zeugen für 
Christus. Das deutsche Martyrologium 
des 20. Jahrhunderts. Band I, 6. Aufl-
age (erweiterte und neu strukturierte). 
Ferdinand Schöningh, Paderborn 2015, 
s. 860 (jako udavačku P. Wihana uvádí 
místní učitelku).

Prameny:
CCsrDRH, 1930–194; Archiv Biskupské 
konzistoře v Hradci Králové – Ordinari-
átní list, č. 4, z 15. 4. 1940, s. 80 (jako da-
tum úmrtí chybně uvádí 8. březen 1940, 
přitom na originálu parte je jako datum 
úmrtí uveden 11.  březen  1940); ČKA 
Praha – Archiv projektu martyrologium: 
Dokumentace předaná Jiřím Horákem 
a  Marií Laštovicovou z  Nového Města 
nad Metují – Vzpomínka Gerharda La-
štovice z Nového Města nad Metují, Do-
pis Franze Bönische manželům Klusto-
vým do Vítězné-Kocléřova z 18. 8. 2000; 
Vzpomínka Franze Schinkmanna, rodá-
ka z  Güntersdorfu: Památce Jeho Dů-
stojnosti pana faráře Franze Wihana.
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nnaa  šškkoollnníí  rrookk  22001188--1199  
  

proběhne ve dnech 2. a 3. května 2018  
v budově MŠ, Kocléřov 123, Vítězná. 

 

  Středa   2. 5.  1133::0000  --  1155::0000  hhooddiinn 
 Čtvrtek  3. 5.  1100::0000  --  1111::0000  hhooddiinn  

Nová smuteční vývěska
Pro občany, které postihla smutná udá-
lost a chtějí se o ní podělit a  informo-
vat ostatní občany obce, jsme nachys-
tali novou smuteční vývěsku a umístili 
ji hned vedle ÚD obce Vítězná na zdi 
obecního úřadu. Zdálo se nám nevhod-
né a neuctivé, aby například smuteční 
parte viselo na obecních vývěskách 
hned vedle plakátů a reklam. Proto po-
kud budete mít o využití zájem, prosím, 
doneste parte nebo smuteční listinu na 
podatelnu OÚ a o vyvěšení se vám po-
staráme my.

starosta

Hunťák cup 2018
S  velikým potěšením mohu sportovně 
laděným čtenářům sdělit radostnou 
„novinu“, že se podařilo po několika le-
tech obnovit myšlenku tolik oblíbené-
ho Hunťák cupu. Dík patří především 
„otci“ tohoto turnaje Josefovi Špůrovi, 
který pro nás i všechny další aktéry svo-
lil obnovit tuto tradici a stanovil datum 
konání 21. července 2018. O tom, že se 
nebude jednat pouze o  sportovní, ale 
i  společensko-kulturní akci, vás, kteří 
jste předchozí ročníky navštívili, nemu-
sím informovat. Určitě se zde představí 
některá z hvězd našeho fotbalu nedáv-
né minulosti a bude spousta zábavy jak 
pro děti, tak i dospělé, ale bližší infor-
mace budou sděleny v  dostatečném 
předstihu.

starosta

Slova místostarosty obce

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti in-
formoval o kulturním a  sportovním 
dění v naší obci.
Na konci roku 2017 se zúčastnili zá-
stupci naší obce turnaje v malé kopa-
né ve Dvoře Králové.
Hrálo se v hale ZŠ Strž a věk byl sta-
noven nad 35 let. V silné konkurenci 
obsadil tým FKS Vítězná 2. místo bez 
jediné porážky.

Další a  ještě větší úspěch zazname-
nali hráči FKS na turnaji v Teplicích 

nad Metují, kde ve velmi silné kon-
kurenci 8  týmů 6x vyhráli, jednou 
remizovali a  stali se vítězem celého 
turnaje.

Další velmi pozitivní zprávou je vel-
ký úspěch našich nejmenších nadějí. 
Tomáš Ježek a  Erik Přiklopil zaujali 
svými schopnostmi a umem trenéry 
okresního fotbalového týmu Trut-
nov a  kvalifikovali se do výběru za 
okres Trutnov. Tento tým sehrál ně-
kolik zimních turnajů proti výběrům 
z dalších okresů. Je to velká odměna 
jak pro chlapce samotné, tak pro je-
jich trenéry a  důkaz toho, že Sokol 
Vítězná velmi dobře pracuje s  mlá-
deží.

Na konci února se v  naší sportovní 
hale konal pingpongový turnaj pro 
neregistrované hráče „Vítězná pálka“.
Celkem se turnaje zúčastnilo 25 hrá-
čů ve 2  kategoriích: dospělí a  děti. 
Zápasy se odehrály na 4  stolech ve 
velmi přátelské atmosféře a  všichni 
zúčastnění si celkovou úroveň i  vy-
tvořené podmínky velice pochvalo-
vali.

Další velmi oblíbenou a  již tradiční 
akcí byl na začátku března Sportovní 
ples a před ním dětský karneval.
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Nejprve první březnovou sobotu 
zaplnili sportovní halu šťastné děti 
v maskách, které si náležitě užily od-
poledne plné her a překvapení.
A večer již čekal na milovníky tance 
a zábavy 4. Sportovní ples. I letos nás 
svým hudebním a  pěveckým umem 
provázeli manželé Jahelkovi z  Ko-
márova. Dalším zpestřením bylo vy-
stoupení břišní tanečnice a  ukázka 
z taneční disciplíny Pole dance.
V  průběhu plesu probíhala každo-
roční oblíbená soutěž o ceny.

Dle ohlasů byl ples velmi povedený, 
bez jakýchkoliv problémů a  již nyní 
se těšíme na 5. ročník.
Na závěr mi dovolte, abych poděko-
val všem zúčastněným, ale také ze-
jména všem, kteří se na těchto akcích 
podílejí a pořádají je. Jsou to: Obec 
Vítězná a její zaměstnanci, tým Rin-
go, FKS a  Sokol Vítězná a  Sbor pro 
občanské záležitosti.
S přáním všeho dobrého

Petr Ježek, místostarosta

Poděkování:
Paní Hana Pavlasová - Jirásková 
z Huntířova děkuje všem lidem, kte-
ří se přišli rozloučit dne 28. 2. 2018 
s  jejím manželem Vladimírem 
Pavlasem - Jiráskem. A  zároveň 
také moc děkuje rodině za pomoc 
a podporu v těžkých chvílích.
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At je hudba tvůj lék… 
 
Pěvecký sbor Vítězňáček je v naší obci, 
nebojím se říci, proslavený. Má za se-
bou nespočet vydařených vystoupení, 
která obecenstvo vždy dokáží nadch-
nout. Od listopadu minulého roku 
jsem toho všeho součástí a jsem oprav-
du moc ráda, že mě všichni tak vřele 
přijali. Obdivuji, jak jsou děti šikovné, 
sehrané a jakou mají píli při zkouškách. 
Někdy je totiž opravdu těžké si všechny 
texty písní zapamatovat (z vlastní zku-
šenosti). No, a já mám opravdu velkou 
radost, že je můžu doprovázet hrou na 
kytaru. V období mého příchodu se Ví-
tězňáček pilně připravoval na Vánoce, 
proto bylo nutné si opět po roce osvě-
žit vánoční koledy a  nacvičit sváteční 
písně. Atmosféra ve sboru mě nadchla 
a  rovnou jsem měla možnost se zú-
častnit několika vystoupení. Například 
rozsvícení vánočního stromu v  Koclé-
řově, v Domově sv. Josefa v Žirči nebo 
ve dvorském Hankově domě při konání 
vánočních trhů. Dokonce jsme se po-
dívali i za hranice naší republiky, když 
jsme zpívali v Polsku v Kamenné Hoře. 
Poslední akcí uplynulého roku, na níž 
Vítězňáček zazpíval a zahrál, bylo „Pu-
tování za Ježíškem“ v poutním kostele 
Panny Marie Pomocné v  Hájemství. 
Byl to pro mne opravdu kouzelný závěr 
roku. Myslím, že jsme si sváteční atmo-
sféru na vystoupeních všichni moc užili 
a mohli jsme se tak společně rozloučit 
s rokem 2017. Naše první vystoupení 
roku 2018 bylo v rámci obecního ma-
sopustu, kde bylo možná těžké nás po-
znat, protože jsme se všichni oblékli do 
tradičních masek, ale opravdu jsme to 
byli my! Všichni jsme se v našich pře-
vlecích doslova vyřádili! Vy jste se tak 
mohli přesvědčit, že ani v novém roce 
neleníme a připravujeme nové písničky, 
které si s námi budete moci zanotovat! 
Už teď se těším na nová dobrodružství, 
která nás v tomto roce čekají. A že jich 
nebude málo! Namátkou bych ráda 
připomněla Velikonoce v  Žirči, Čaro-
dějnice ve Dvoře Králové n/L nebo den 
obce u  nás ve Vítězné. Tak tedy neo-
hroženě vstříc novým zážitkům a přeji 
nám všem hodně štěstí.

Šárka Vondrová

Chodníky Kocléřov - Huntířov
Konečně se po několika letech, kdy nej-
prve probíhala projektová příprava a ná-
sledně jednání s  vlastníky pozemků, na 
kterých se chodníky mezi místními část-
mi Huntířov a Kocléřov budou realizovat, 
se dostáváme do konečné fáze - realizace. 
Dnes, jak už jsem minule psal, máme sta-
vební povolení, dohody se všemi vlastní-
ky a máme podánu příslušnou žádost se 

všemi náležitostmi na SFDI. V  březnu 
nebo dubnu plánujeme vypsat soutěž na 
dodavatele a pevně věříme, že v  létě vý-
stavbu tolik potřebných chodníků zahájí-
me, protože opravdu jen nerad míjím vo-
zem každodenně děti, chodce i maminky 
s kočárky, kteří chodí po krajnicích hlavní 
komunikace ráno i  v  podvečer a  riskují 
tak možnost střetu s projíždějícími auty.

starosta

Finanční podpora rozpočtu obce 
Vítězná
Pozorný čtenář, kterého zajímá buď ma-
tematika, anebo finance vůbec, se po 
přečtení předchozích příspěvků mohl 
dopracovat ke zjištění, že na základě kva-
litně zpracovaných, podaných a následně 
dobře obhájených projektech, které byly 
k  poskytovatelům dotací a  grantů do-
ručeny a  jsou potvrzeny rozhodnutím, 
je pro rok 2018 posílen rozpočet obce 
o bezmála 3,6 mil. korun, a to nepočítám 
případnou dotaci na chodníky, která ještě 
není zadministrována ve výši cca 8,5 mil. 
korun. Jsou to peníze, které obec Vítěz-
ná získala díky dobré přípravě a práci na 

projektech samotných, proto mi dovolte, 
abych zde poděkoval všem třem pracov-
nicím obecního úřadu jmenovitě Marti-
ně Hlušičkové, Janě Brdičkové i  Nikole 
Tylšové (která se, byť polovičním pra-
covním úvazkem, na administraci těchto 
projektů podílela). Všechny tři kolegyně 
společně se mnou na těchto projektech 
pracovaly, a proto je potřeba je zde zmí-
nit, protože sám bych to rozhodně nebyl 
schopen pojmout a uhlídat, proto i ony 
nesou kus své zásluhy na uvedených do-
tacích, které v letošním roce opět o kou-
sek vylepší komfort našeho společného 
žití v naší obci.

starosta
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Turnaj v  malé kopané v  obci Vítězná ne-
daleko města Dvůr Králové nad Labem, 
jehož historie se začala psát v  roce 2003, 
kdy se parta místních kluků (Pepa Špůr, 
Jarda Pácalt, Martin Formánek a  Petr 
Žaba) rozhodla místo účasti na jiných tur-
najích v  okolí uspořádat turnaj doma. Je 
to docela velká akce, kde mají lidé z obce 
a nejen z blízkého okolí možnost se potkat, 
poklábosit, dát si mimo jiné párek a pivko. 
Návštěvníci turnaje se od prvopočátku mo-
hou těšit nejen na kvalitní sportovní úro-
veň, ale stejně tak na bohatý doprovodný 
program. „Turnaj neděláme jen kvůli fot-
balu…“ (Špůr). Prostě fotbal plus zábava 
rovná se Hunťák Cup.
Po celou dobu turnaje hraje v areálu hud-
ba, která zpříjemní strávený čas. V odpo-
ledních hodinách přijdou vždy na řadu 
soutěže pro děti a řada dalších zajímavých 
akcí, včetně skákacího hradu, malování na 
obličej, seskok parašutisty a  hlavně velmi 
populární házení sladkostí z letadla. Na své 
si ale vždy přijdou i  dospělí, po skončení 
turnaje totiž nechybí i  zábavný program 
pro ně ať už se jedná o diskotéku, tombolu, 
Travesti show, barmanskou show, striptýz.
Na turnaji vystoupili a předvedli své umění 
i  např. Jan Weber několikanásobný mistr 
světa a Evropy ve freestyle footbagu nebo 
driblingová legenda Jan Skorkovský.
Aktivně jako hráči se turnaje zúčastnili tyto 
známé osobnosti Martin Tomek prvoli-
gový fotbalový brankář, Lukáš Přibyl čes-
ký sportovní redaktor a později fotbalový 
funkcionář, místopředseda představenstva 
českého klubu AC Sparta Praha a  ředitel 
Bohemians 1905, bývalý mládežnický hráč 
Sokola Vítězná Jaroslav Pavelka hokejový 
brankář a bývalý mládežnický reprezentant 
v  současnosti hájící barvy extraligového 
hokejového týmu Mountfield Hradec Krá-
lové.
Hunťák cup na útulném stadionku probí-
hal od roku 2003 a odehrát stihl šest roč-
níků. Po slunečném létu 2008 však přišla 
rekonstrukce trávníku a celého areálu, od 
níž si místní slibovali zvýšení úrovně nejen 
zdejšího areálu, ale také samotného turna-
je. Jenže ouha. Problémy s převzetím hřiš-
tě, jehož povrch se ne a ne změnit v kvalitní 
trávník, zamezily v  pokračování rozjeté 

tradice. Jak velká škoda. Organizátoři ale 
nehodili flintu do žita a Pepa Špůr s Petrem 
Žabou za pomocí obce Vítězná a stavební 
firmy Stavhaus s.r.o. v  roce 2012 obnovili 
úspěšnou akci. Čtyři roky si tedy museli 
milovníci Hunťák cupu počkat, než přijde 
na řadu sedmý ročník jejich oblíbeného 
turnaje.
S  obnovou turnaje přišla i  nová tradice 
a tou byla vždy návštěva známé osobnosti 
z řad bývalých fotbalistů, a tak tento turnaj 
navštívili v  roce 2012 mistr Evropy 1976 
a legenda české kopané Antonín Panenka 
v roce 2013 druhý nejlepší střelec světové-
ho šampionátu z roku 1990 v Itálii Tomáš 
Skuhravý a v roce 2014 bývalí prvoligový 
fotbalista Tomáš Kuchař. Po celou dobu se 
tyto osobnosti aktivně věnovali divákům. 
Fotili se s návštěvníky turnaje, rozdali de-
sítky autogramů, provedli slavnostní vý-
kopy finálových utkání a nakonec předali 
i ceny nejúspěšnějším týmům a jednotliv-
cům. Navíc organizátoři i Antonínem Pa-
nenkou podepsané kopačky, vydražili za 
5 tisíc korun. Výtěžek dražby poté putoval 
k dětem do místní mateřské školy.
Po odehrání těchto turnajů v  letech 2012 
až 2014 se konečný stav zastavil z různých 
důvodů (pracovní vytížení aj. hlavních or-
ganizátorů) na čísle 9 odehraných ročníků 
turnaje Hunťák cup.
Až nakonec po velkém „naléhání“ starosty 
obce Vítězná Petra Hrubého na hlavního 
organizátora tohoto turnaje Pepíka Špůru, 
který oslovil původní spoluorganizátory, se 
rozhodli, že tedy za velkého přispění obce 
Vítězná a  stavební firmy Stavhaus s.r.o. 
uskuteční v roce 2018 jubilejní 10. ročník 
Hunťák cup.
A na co se účastníci a návštěvníci mohou 
těšit krom sportovních bojů na fotbalovém 
hřišti, kde určitě nastoupí i tým domácích 
ve stejném složení, ve kterém nastoupil 
v 1. ročníku v roce 2003, určitě na spous-
tu dobré zábavy jak pro děti tak dospělé, 
namátkově uvádíme - různé soutěže pro 
děti, malování na obličej, skákací hrad, oh-
ňostroj, barmanskou show Karla Zapalače, 
vystoupení hudební skupiny Wishmasters 
(symphonic-metal) a  samozřejmě nebude 
ani letos chybět fotbalová osobnost bude to 
někdo z trojice Jan Koller, Pavel Kuka nebo 

Vladimír Šmicer.
Tak určitě neváhejte a přijďte se dobře po-
bavit a podívat, jaký štítek se jménem vítěze 
10. ročníku přibude na podstavec putovní-
ho poháru v roce 2018!!!
Dosavadní vítězové turnaje: 2003 V+J 
RODOS, 2004 FK MOSTEK, 2005 - 2006 
BEDNA 98, 2007 KOUSCI LAUŠMANO-
VI, 2008 BEDNA 98, 2012 FC DRTIČ, 
2013 BANÍK ŽACLÉŘ, 2014 TIMUR 
A JEHO PARTA
Významní hosté: Lukáš Přibyl, Antonín 
Panenka, Tomáš Skuhravý, Tomáš Kuchař
Ohlasy hostů:
Antonín Panenka: Navštěvujete turnaje 
tohoto typu rád? Občas takovéto turnaje 
jsou, bohužel se ale setkávají tak, že jich 
je moc najednou. Zrovna teď jsem během 
jednoho dne absolvoval dva, protože jsem 
se byl podívat i poblíž Kopidlna. Je dobře, 
že si kluci najdou čas a  jdou si zahrát. Ve 
Vítězné navíc přišlo hodně diváků, výbor-
ně tu mají vyřešené občerstvení, hrálo se 
v krásném prostředí a opravdu to tu bylo 
moc hezké.
Tomáš Skuhravý: Jak se vám líbil turnaj ve 
Vítězné?
Paráda. Jedním slovem paráda. Zdejší lidé 
si musejí vážit toho, jakého zde mají sta-
rostu. Sledoval jsem zápasy na konci turnaje 
a finále se mi líbilo. Rozhodli jej hráč s čís-
lem 9 (Lukáš Vít pozn. aut.) v dresu vítězů. 
Ten hrál opravdu moc dobře. Ono je to ale 
hlavně o tom, že se party sejdou a udělají si 
pohodový den se sportem i zábavou.
Tomáš Kuchař: Účastníte se podobných 
akcí často? Jak se vám právě na Hunťák 
cupu líbilo?
Občas se snažím účastnit, ale musím při-
znat, že raději aktivně. Už se těším na pří-
ští rok. Sestavíme si také vlastní mančaft 
(usmívá se). Jinak to na Hunťáku bylo pěk-
né, počasí přálo, viděl jsem, že týmy obdr-
žely krásné ceny a výborné je tady i zázemí. 
Fakt moc hezké, jde o  jeden z  nejlepších 
turnajů, jaké jsem měl možnost vidět!
(zdroj: krkonošský deník)
Odkazy na videa z  turnaje: https://www.
youtube.com/watch?v=HAM9rf5PKyM
https://www.youtube.com/watch?v=XKO-
cpDArgs0

Josef Špůr

Hunták Cup
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Srdečně Vás zveme na

KONCERT
německého pěveckého sboru dětí a mládeže

z Großenheinu, Reinersdorfu a Ebersbachu.

Přijdte si poslechnout hudbu od Bacha až po „Queeny“!

motto SVĚTLO A STÍN
Místo konání: kostel sv. Jana Nepomuckého ve Vítězné - 

Huntířově

Čas: sobota 30. 6. 2018 od 15:00 hodin
Vstupné dobrovolné

Koncert se bude konat v rámci úvodní pobožnosti česko-
německé pouti ke Studánce.

Pořádatelé: farnost Dvůr Králové nad Labem a obec Vítězná

~ 14 ~



Kocléřovské setkání s uměním
v kostele sv. Václava 1. června 2018

Vstupné
120,- Kč na místě

100,- Kč v předprodeji 

Děti do 15ti let vstupné 
dobrovolné

Předprodej vstupenek:
v místní prodejně COOP Jednota v Kocléřově u kašny

v Městském informačním centru, náměstí T. G. Masaryka 2, Dvůr Králové n. L.

17:30
vyprávění biskupa

Václava 
Malého        

o svých cestách do 
zemí, kde není 

svoboda. Následuje 
diskuze.

18:30
přestávka

19:00

Guarneri
Trio Prague

Zazní skladby:
Haydna, Beethovena, 

Dvořáka, Suka            
a další

Koncert pořádá Spolek přátel hudby Kocléřov a Děkanství Dvůr Králové n.L.

Více informací na tel.: 604 480 505
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Chcete psát 
do obecních novin?

Není nic jednoduššího. Opětovně vyzýváme všechny obča-
ny, 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 zájmové skupiny. Rádi také 
otiskneme Vaše přání k narozeninám, svatbě apod. nebo tře-
ba poděkování. Své příspěvky můžete nosit na OÚ Vítězná, 
kde je k tomuto účelu zřízena složka, nebo posílat e-mailem 
na adresu: administrativa@vitezna.cz.

Obecní úřad Vítězná

obecní zpravodaj

Vydává OÚ Vítězná
telefon: 499 395 263
e -mail: administrativa@vitezna.cz

Evidováno u MK ČR E 14665
Odpovědný redaktor: Nikola Tylšová
Toto číslo vychází 11. 4. 2018
Náklad 550 ks
Články byly redakčně upraveny.

Podatelna:
každý pracovní den 7:30 - 14:00

pondělí, středa 7:30 - 17:00

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

E -mail: podatelna@vitezna.cz
nebo starosta@vitezna.cz

www.vitezna.cz

Provoz sběrného dvora - celoročně:
sobota 9:00 - 12:00

pondělí, středa, pátek 14:00 - 14:30
Kontaktní osoba: Jiří Dědek

Tel.: + 420 775 191 623
E -mail: sd.vitezna@seznam.cz

KNIHOVNA HUNTÍŘOV
Vítězná  - Huntířov 308

Knihovnice Dana Pabišková
Výpůjční doba: úterý 16:30 - 18:00

V knihovně je k dispozici
veřejný internet zdarma!

KNIHOVNA KOCLÉŘOV
Vítězná - Kocléřov 123

Knihovnice Johana Rousová
Výpůjční doba: čtvrtek 14:00 - 16:00

V knihovně je k dispozici
veřejný internet zdarma!

NABÍZÍME PODNIKATELŮM ZVEŘEJNĚNÍ 
JEJICH FIREMNÍHO INZERÁTU.

Cena dle formátu:
A5 / 2000 Kč
A6 / 1000 Kč

menší než A6 / 500 Kč

Kontaktní osoba pro odchyt psa:
Martin Antonín, tel.: 603765843

provozovatel psího útulku D. K. n. L.
 

                 
 

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018 
Farní charita Dvůr Králové nad Labem 

Celkem se vykoledovalo: 357 310 Kč 
 

 Bílá Třemešná 20 551 Kč 
Borovnice 3 090 Kč 
Dolní Brusnice 8 526 Kč 
Doubravice 1 972 Kč 
Dvůr Králové nad Labem 145 704 Kč 
Hajnice 16 887 Kč 
Hořice 36 335 Kč 
Hřibojedy 4 498 Kč 
Choustníkovo Hradiště 5 900 Kč 
Kocbeře 2 070 Kč 
Litíč 6 617 Kč 
Miletín 19 322 Kč 
Mostek 33 859 Kč 
Nemojov 5 090 Kč 
Rašín 3 385 Kč 
Třebihošť 11 155 Kč 
Vilantice 6 660 Kč 
Vítězná 15 904 Kč 
Vrchlabí 9 785 Kč 

~ 16 ~


