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Úvodní slovo starosty
Vážení občané a obyvatelé naší obce,
jsme všichni v situaci, ve které se nikomu moc mluvit nechce, protože
nikdo dost dobře neví, co by bylo
nejlepší, aby zaznělo a už vůbec nikdo neví, co, kdy a jak ….
Jistota, že zítra vyjde slunce, nám
všem ale zatím zůstala, a tak se snažíme nacházet na dříve běžných věcech
to pozitivní a pomalu si začínáme
více vážit věcí, které jsme doposud
považovali za samozřejmé.
Jaro a léto se „přehnaly“ naší obcí,
pomalu se sžíváme se sychravým
podzimem a před námi jsou i měsíce
zimní, a tak si pojďme něco málo povědět o tom, co se událo a co nás čeká.
Rád bych, aby slova, která zde píši, nebyla čtena s patosem a v depresi, ale
aby byla, byť poznamenána současnou dobou, vnímána jako v běžném roce,
protože negací o „pozitivitě“ slyšíme odevšad dost a dost.
Proto bych Vám všem chtěl dát a popřát touto cestou hodně odvahy, statečnosti, lásky a bezpochyby mnoho zdraví do dalších dní, které možná ještě
nebudou jako ty, na které jste byli zvyklí, ale prosím, prožívejte je s úsměvem a radostí, nenechte si vzít i pocity bezpečí a klidu, které jsme zatím měli
vždy možnost prožívat zejména v čase vánočním. Přeji všem jen a jen zdraví
a střízlivou mysl.
Petr Hrubý, starosta

Veřejné osvětlení

V letošním roce dostala stopku obnova veřejného osvětlení v Komárově, a to z již avizovaného důvodu snížení obecních příjmů ze strany
státního rozpočtu. Nicméně pro rok 2021 se s touto investicí počítá
a měla by se v letních měsících realizovat. Z výše uvedeného je obnova
veřejného osvětlení v místní části Huntířov posunuta až na rok 2022.
Petr Hrubý

~1~

Vybíráme z obsahu:
1

Úvodní slovo starosty

2

Vše nové nejen ve škole ve Vítězné

3

Obecní cesty, chodníky a komunikace

4

Klub seniorek

5

Zprávy ze SPOZ

6

Podpořte Život bez bariér

7

Nabídka služeb a ubytování
v Životě bez bariér v Nové Pace

8

Informace z Obecního úřadu

Změny v ZŠ a MŠ Vítězná
Ne každý v naší obci má dítě školou nebo školkou povinné, a tak se mohlo stát, že některým z Vás unikla informace o ukončení
činnosti ředitelky ZŠ a MŠ paní Mgr. Marie Kropáčkové. Proto bych zde rád tuto skutečnost připomenul a veřejně poděkoval za
odvedenou práci a lásku, kterou „Maruška“ věnovala některým z Vás přímo a u některých i Vašim dětem a vnoučatům.
Za všechny si dovolím vyslovit veliké DÍKY a přeji paní Marii Kropáčkové pevné zdraví a zasloužený aktivní a spokojený odpočinek v rámci čerpání důchodových dní, přestože vím, že jí budou určitě naše děti chybět, tak jako již dnes při distanční výuce
chybí ona jim.
A protože se nejedná o jedinou změnu v kolektivu ZŠ a MŠ, zaslouží si poděkování i další pracovnice, které již v listopadu, následně ke konci roku a pak v březnu 2021 do důchodu odcházejí.
Jmenovitě za spokojená bříška několika školkových a školních generací děkuji báječné paní Haně Podsedníkové za všechny
dobroty, které nejen pro děti s láskou chystala.
A za rodiče a žáky ZŠ bych rád poděkoval za péči o vědomosti a znalosti našich dětí paním učitelkám Zdeně Havranové a Jitce Hrádkové, které se dětem pečlivě věnovaly.
Vám Všem, dámy, ze srdce děkuji a přeji mnoho a mnoho krásných dní plných, pokud to půjde, zdraví
a spokojenosti.
Z výše uvedeného je patrné, že ZŠ prochází, dá se říci, i generační obměnou, a proto mi ještě dovolte,
abych všem nově nastupujícím pedagogům, nové paní kuchařce a zejména nové paní ředitelce popřál hodně pevných nervů, odhodlanosti, vytrvalosti a hlavně lásky k jejich profesi a našim dětem.
Sebe, svou představu a případně i nový kolektiv zde představí již sama nová paní ředitelka
Bc. Elena Lahučká.
Petr Hrubý

Vše nové nejen ve škole ve Vítězné
Nové je při aktuální situaci v souvislosti s pandemií Covid vše
kolem nás. Život je omezený různými nařízeními, kterých je
tolik, že se velmi špatně orientujeme a hledáme jistotu a pevný bod. Tím je pro mnohé z nás především rodina, příroda,
práce - pokud to dovolí situace a pro děti škola. V obci Vítězná
ta krásná, ve žlutém kabátě, které se stýská po svých žáčcích,
ve které každý den paní učitelky připravují učivo a vzpomínají
na pěkné, často úsměvné chvíle, kdy byli všichni pospolu. V té
škole čeká také nová paní ředitelka, která poslouchá vyprávění
svých kolegyň, prohlíží si prázdné třídy, obrázky, které děti
nakreslily, prochází sešity a seznamuje se s celým chodem.
Připravuje také online výuku a vychází z aktuálního technického vybavení a moc a moc se těší, až se poprvé všichni uvidíme, byť by nemělo být nahned všechno úplně perfektní.
Distanční forma výuky (tzv. výuka mimo školu) realizovaná
v této době je povinná a pro nás všechny jiná, neznámá, náročná. Děti musí v domácím prostředí vedle vypracování zadaných úkolů uvyknout zcela jinému režimu. Sytí se a rozvíjejí
postupně také jiné dovednosti, jako například práce s časem,
organizace práce, plánování, využití zkušenosti, samostatnost
aj., které využijí v reálném životě mnohdy více než nabyté
(či nenabyté) školní učivo. Pro rodiče, kde je v rodině někdy
i více školáků či menší sourozenci, to určitě není dovolená.
K vysvětlení úkolů chybí pedagogické vzdělání a zkušenosti.
Je to zvláštní doba, kdy více přemýšlíme a hledáme souvislosti.
Je to doba, kdy si rodiče vyzkouší a možná ocení pernou práci učitele, kdy hledáme cesty, jak skutečně spolupracovat, jak
vzdělávat, jak nově komunikovat, jak ověřovat naučené i na-

byté dovednosti. Jsme průkopníci, tvoříme dějiny, jsme u zrodu nového vzdělávání, které nutně povede k reformě školství
v celé republice. Už se to děje...a protože se učíme, zkoušíme,
…děláme chyby. Což je nejefektivnější metoda vzdělávacího
procesu. Chybovat a ponaučit se z chyb. A budeme se muset
všichni naučit trpělivosti, pochopení, toleranci a spolupráci.
Přeji nám všem hodně zdraví, lásky a notnou dávku již zmíněného pochopení a tolerance. A přidávám slova Bertolta
Brechta: „Kdokoliv potřebuje pomoc od kohokoliv.“
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Elena Lahučká, ředitelka školy

Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Miroslavovi Krebsovi za
záchranu naší kočičky Lilinky, kterou jsme si pořídili z útulku. V době
vánočních svátků nám kočička uvízla vysoko na stromě. Zřejmě ji tam
zahnala liška, která se tu v té době
potulovala. Kočička tam byla tři noci
a zrovna hustě sněžilo a mrzlo. Bylo
nám jí moc líto. Pan Krebs měl v té
době náročnou noční směnu, a i přes
to nám hned ráno přijel na pomoc.
Lilinku nám po hodině náročné práce ze stromu sundal. Byli jsme šťastní
a moc moc děkujeme!
Bohužel nám za měsíc kočičku zajelo
auto. Proto chceme upozornit všechny řidiče na třicítku, která je v našem
úseku obce dána. Nikdo tu v tom nepřehledném úseku nejede méně než
šedesát, osmdesát, někteří odvážlivci
i devadesát. Ba dokonce ani autobus
nedodržuje třicítku. Proto chci požádat řidiče, myslete na naše domácí
mazlíčky, natož na nás lidi. Chodí tu
od autobusové zastávky děti! Je to
opravdu nepřehledný úsek. Vozidel
tu v příkopě byla už spousta. Vždyť
jde i o vás, o řidiče.
Děkujeme, rodina Ouředníčkova

Poděkování

Touto cestou děkuji zástupcům
OÚ Vítězná Petru Hrubému
a Martině Hlušičkové za projevená přání k mému životnímu
jubileu. Udělalo mi to velkou
radost. V dnešní uspěchané
době je to obzvlášť příjemné.
Andrej Josef

Územní plán obce

Jen při vyslovení těchto tří slov „Územní plán obce“ mi pravidelně naskakuje husí
kůže! Je to více jak šest let, kdy se obec Vítězná rozhodla zahájit realizaci nového
ÚP. Za tu dobu proběhlo nespočet jednání, schůzek, připomínek, doplnění a následných plnění zákonných podmínek samotné realizace. Tři roky zpět jsme všem,
kteří se na toto téma na OÚ dotázali, s nadějí oznamovali termín dokončení vždy
zhruba tak do půl roku, že by vše mohlo proběhnout…. Opakovalo se to tedy
odhadem šestkrát! Nyní jsme v situaci, kdy máme za sebou první veřejné projednávání s několika dalšími připomínkami. Tyto připomínky zpracovatel, kterým
je v případě obce Vítězná odbor územního plánování ve Dvoře Králové nad Labem, zpracovává a projekční kancelář zakresluje. V dohlednu je snad již závěrečné
kolo tohoto úseku schvalování územního plánu. Jakmile situace ohledně shromažďování osob dovolí, bude dle zpracovatele toto veřejné projednávání svoláno
a následně by měl být ÚP na zasedání nejbližšího zastupitelstva obce schválen.
Tak snad se na jaře budeme moci prokazovat schváleným ÚP obce tak, abychom
mohli nabídnout i nové stavební pozemky a příležitosti, o které je i z řad občanů
naší obce veliký zájem.
Petr Hrubý

Obecní cesty, chodníky a krajské komunikace
I v době, kdy byly všem obcím v republice kráceny ze strany státu rozpočty (zejména do investic) z důvodu vládních výdajů na COVID-19, se nám podařilo
zajistit opravu tří místních komunikací a kompletní rekonstrukci komunikace
Na Větrníku. Ta byla několik let odkládána, až letos se podařilo tuto stavbu zrealizovat. Jsme rádi, že se nám každý rok daří část prašných cest přetvářet v komunikace s kvalitnějším povrchem.
Ke zvýšenému bezpečí při průjezdu zatáčkou směrem na Pilníkov byla ze strany
SÚS KHK, po řekněme několika měsících vyjednávání, instalována svodidla,
která jednak udrží vozidla na silnici a také zamezí případnému pádu vozidel na
pozemky, kde již začala nová výstavba RD, za což samozřejmě děkujeme.
K dřívějším informacím o plánovaném pokračování výstavby chodníků směrem
od Huntířova do Komárova mohu doplnit, že proběhlo kompletní zaměření pozemků, na kterých by měly být chodníky vybudovány a již před dokončením je
i projektová dokumentace, u které se jako zatím neřešitelný/špatně řešitelný jeví
úsek přechodu Huntířovského potoka podél mostku u tzv. ypsilonky v Huntířově. Nicméně i zde se snažíme vše dořešit tak, abychom postupně mohli požádat
o další podporu na výstavbu ze strany SFDI.
V neposlední řadě bych rád zmínil také komunikaci, která neleží jen v katastru
obce Vítězná a zdánlivě s ní nemá tolik společného, protože se nachází za značkou oznamující konec obce směrem na Kocbeře a je plně v majetku KHK. Ale
jistě mi dáte za pravdu, že ji všichni pravidelně využíváme. Ke způsobu a principu této opravy (k jejímu kouskování) se na sociálních sítích napsalo dost.
Ovšem ne všichni znali důvod a příčiny těchto postupů a málokdo věřil, že se
zbylých cca 400 m komunikace opraví, a proto bych zde chtěl moc poděkovat
všem, zejména pracovníkům příslušných odborů a institucí ze Dvora Králové
nad Labem, dále i p. starostovi Janu Jarolímovi, kteří mi pomohli tuto situaci dotáhnout a vyřešit. Nic by to ale nebylo platné, pokud by naše volání nevyslyšel,
a nakonec kladně neposoudil, tehdejší náměstek pro dopravu a nynější hejtman
KHK p. brigádní generál Martin Červíček. Proto mu zde ještě jednou za nás za
všechny velice děkuji.
Petr Hrubý
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Kronika Huntířova

Klub seniorek

Dobrý den vážení spoluobčané,
jako každým rokem, tak i letos se chceme s vámi podělit o činnost našeho poměrně malého klubu seniorek.
Ze zdravotních důvodů se již schůzek neúčastní paní Dana
Chodúrová. Též jsme musely rušit naší činnost kvůli opatření
vlády, nicméně jsme připravovaly podzimní zájezd i pro ostatní
seniory z naší obce. Tentokráte to bylo obtížnější, protože jsme
stále nevěděly, zda zájezd uskutečníme. Letos jsme se vydali do
severočeského kraje, vybraly jsme zámek ve Frýdlantu v Čechách, můžeme doporučit i ostatním, je nádherný.
Objevily jsme též restauraci Na Rozcestí u Frýdlantu, moc pěkné prostředí, dobrá obsluha a dobré jídlo. Pak jsme se vydali
k druhému cíli, což měl být Ještěd, cesta lanovkou, výborný rozhled. Můžu opět potvrdit, že nám vždy na zájezd přeje počasí.
Trochu znavené, ale spokojené. Já děkuji všem účastníkům zájezdu za vzorné chování, za dochylnost, za dbání hygieny. Jelo
nás 32 seniorů a seniorek, původně bylo nahlášeno 41 ovšem,
pak na poslední chvíli někteří nemohli ze zdrav. důvodů.
Děkuji obci za finanční příspěvek na cestu, ostatní jsme si hradili sami. Uvidíme co přinese rok 2021.
Jinak jsme opět byli v Havlovicích na olympiádě seniorů, i když
nás celkově bylo podstatně méně, odpoledne bylo příjemné ve
společnosti ostatních účastníků.
Touto cestou bych chtěla poděkovat paní Janě Svatošové
z Kocbeře, která peče velmi dobré buchty a když jsme se v Havlovicích před ní zmínily, že by nám bodly ke kávičce v klubovně, tak neuvěříte tomu, přesně ve 14.00 hod. se objevil ve
dveřích její manžel s pekáčem buchet se švestkami. Lidičky, to
bylo něco, protože jsme se stále s ní ještě nevyrovnaly, děkujeme
a ceníme si toho.
8. října jsme si zašly do naší hospůdky na oběd, jako vždy to
bylo výborné. Děkuji paní hostinské.
Za všechny seniorky klubu Marelová Věra

Přeskočíme nějaký ten rok a jen dám jednu myšlenku na všeobecné zvážení. Minulý článek končil tím, že jen v Huntířově
bylo 5 rybníků a tehdejší hospodáři se snažili udržet vodu
doma. Dnes, jako by Ministerstvo životního prostředí objevilo Ameriku, jsou nové dotační programy na to, co již bylo
dávno odzkoušeno a fungovalo.
Rok 1918
Vznik Československé republiky, jen tak pro to, abychom si
oživili, jak to tenkrát bylo.
Dne 28. října 1918 došlo v Praze k vyhlášení republiky. Poslední poslanci Říšské rady za německojazyčná území vyhlásili v říjnu 1918 v těchto oblastech nový stát jako členové Provizorního národního shromáždění ve Vídni a 12. listopadu
1918 rozhodli o jeho přičlenění k Německu. Proto byla tato
území obsazena Československou armádou. Němečtí Rakušané s tím nepočítali a podcenili vojenskou pohotovost.
Rok 1919
16. února se v Německém Rakousku konaly volby do národního shromáždění. V úterý 4. března 1919 proběhla demonstrace, při níž sudetští Němci požadovali začlenění svého
území v rámci Německého Rakouska namísto určení trvalého pobytu v novém Československém státu. Demonstrace
byly potlačeny mocí nového státu. Pro sudetské Němce se
4. březen stal pamětným dnem jako den sebeurčení, který si
po Mnichově 1938 přivlastnili národní socialisté a tento den
zneužili.
I v Huntířově měli Němci obavy ze vzniku Československého státu a z útoků Čechů. Několik se jich proto shromáždilo
v rakouských uniformách v čp. B11 u p. Pfeifra.
V revolučních dnech roku 1918/19 byla Čechy poškozena vlajka huntířovského německého tělocvičného spolku.
V tomto roce byla také postavena silnice do Komárova.
1920-1922
Lesy byly poškozené mniškovou kalamitou.
Rok 1922
Nastal prudký nárůst nezaměstnanosti. Byl způsoben poválečnou restrukturalizací ekonomiky nového státu. Kocléřovská továrna jede na 1/3, některé továrny ve Dvoře Králové zastavily výrobu. Denní podpora se vyplácela ve výši 8,- Kč na
hlavu rodiny, 5,- Kč na dalšího člena a 1,- Kč na dítě do 14 let.
Další až příště…
Vlastimil Vacek

Poděkování

Chtěla bych poděkovat starostovi obce a člence SPOZ
za osobní přání k mým 70tinám. Rovněž paní Dana
Chodúrová děkuje za přání k jejím 85tinám. Děkujeme.
Marelová Věra
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Vánoční strom, vánoční koncert a vítání
Nového roku
Tak jako téměř ve všech městech a obcích se
i u nás letos rozsvěcení vánočního stromu
uskuteční bez doprovodného programu. Nicméně nejenom pro děti nachystaný i rozsvícený samozřejmě bude. Stejně tak i schránka Ježíškovy pošty. Ta bude k dispozici pro
všechny u obecního úřadu Vítězná.
Bohužel mám takové neblahé tušení, že ani
plánovaný vánoční koncert ve Vítězné letos
nebude. Situaci budeme řešit operativně v návaznosti na jednotlivá nařízení vlády a budeme o nich občany informovat prostřednictvím
vývěsních ploch nebo mobilního rozhlasu.
Stejný osud čeká i na případné vítání nového
roku 2021 před obecním úřadem, kde jsme se
již poněkolikáté sešli vždy 31. prosince ve 12
hodin.
O konání těchto dvou příležitostí Vás tedy budeme informovat v průběhu měsíce prosince.
Petr Hrubý

Zprávy ze SPOZu

Na tomto místě jsme Vás vždy informovali o proběhlých akcích pro děti, s
dětmi a o návštěvách seniorů. Vzhledem k známým okolnostem se bohužel
nemohly konat oblíbené akce, jakými jsou třeba halloween, který patří k těm
vůbec nejnavštěvovanějším, nebo pouštění draků. Pravděpodobně se letos
neuskuteční ani mikulášská besídka s nadílkou.
Další z tradičních událostí, kterou bohužel nebylo možné pořádat, bylo vítání nových občánků Vítězné. Místostarosta pan Ježek a předsedkyně SPOZu
paní Haková situaci rodičům vysvětlili přes obecní portál. V současné době
má naše obec 14 chlapečků a 7 děvčátek čekajících na své uvedení do života
v obci. Dovolte nám ještě jednou touto cestou popřát dětem hodně zdraví a
rodičům hodně krásných zážitků se svými nejmenšími. Věříme, že se situace
v dohledné době zklidní natolik, že se budeme moci potkat a vaše děti - nové
občánky Vítězné - do života přivítat. V nedávné minulosti se akce účastnily
i téměř dvouleté děti a věřte, že i uvítání kluků a holčiček pobíhajících po
zasedací místnosti bylo velmi pěkné.
Další politováníhodnou věcí je, že bohužel není možné osobně poblahopřát
našim spoluobčanům v seniorském věku ke kulatým výročím. Jubilanty pan
starosta sice osobně navštěvuje, ale gratulace probíhají na vzdálenost dvou
metrů a není možné si s oslavenci popovídat. Taková forma setkání nás velmi
mrzí a věříme, že v dohledné době budou návštěvy našich jubilantů opět moci
probíhat v osobnějším duchu.
Všem, kteří v letošním roce oslavili nebo oslaví životní jubileum, ještě jednou gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Věřili byste tomu?

Pozemky a jejich hranice

Hřbitov v Kocléřově

Vážení spoluobčané,
většina z vás měla též připomínky k fungování naší
praktické lékařky, bylo to kvůli její časté nepřítomnosti. Já jsem tyto připomínky předala našemu starostovi. Ten řekl, že to projedná s lékařkou. Pak jsem
se 18. září v pátek od sestry dozvěděla, že v pátek
již lékařka zde ordinovat nebude, tak jsem jí řekla,
že to oznámím starostovi, což jsem učinila. Následně v pondělí jsem navštívila ordinaci lékařky, neboť
jsem od ní byla na ten den pozvána, ale nestačila jsem
divit, když na mě lékařka slovně zaútočila, proč jsem
to neřekla jí a proč jsem letěla ke starostovi. Odpověděla jsem, že jsem zastupitelka a moje povinnost je
předávat stížnosti občanů starostovi. Pak následovala
velmi ostrá diskuse mezi námi, mám svědka. Rozčílená jsem letěla ke starostovi, abych mu to sdělila. Řekl,
že má ten den za lékařkou jít. Po dotazu, co vyřídili,
jsem byla ujištěna starostou, že bude společná schůzka: starosta, lékařka a já bude též přizvána k řešení
výše uvedených problémů. Takže čekám na schůzku.
To jen uvádím proto, že jsem přenášela problémy vás
občanů, a odnesla to moje osoba s tím, když prý nejsem spokojená s ní ať změním lékaře. Moje odpověď
zněla, že ani náhodou.
Tak to je moje znění.

V posledních měsících, a to zejména od roku 2017, kdy v obci Vítězná
proběhla tzv. digitalizace, se množí
žádosti a podněty k narovnání pozemků s novým zaměřením hranic.
Převážně se tato skutečnost řeší
v okamžiku stavby na pozemku,
jeho prodeje, nákupu, či směny. Bohužel nejenom v obci Vítězná, ale
prakticky v celé ČR, najdete místa,
která přesně nekorespondují s novým mapovým podkladem a někdy
zde dochází i ke sporu. Většinou se
jedná o špatně postavené ploty, ale
i špatně zaměřené komunikace, někdy se cesta prostě vyjezdila jinde
než původně byla nebo je na soukromém pozemku a jindy zase občané,
ať už vědomě či nevědomě, užívají
i oplocují pozemky obce nebo státu.
Tyto nesrovnalosti se vždy snažíme
řešit a narovnávat převážně směnou
pozemků, popřípadě výkupem oběma směry. Někdy to jde, někdy ne.

Je smutné, že někteří občané nerespektují právo na nerušený odpočinek
našich nejbližších, kteří nás již opustili a měli by mít svůj klid na místním hřbitově. Bohužel někomu dělá
potěšení ničit jak hřbitovní výzdobu,
tak hroby samotné. Proto jsme před
několika dny museli přistoupit k několika omezením. Jednak jsme začali
hřbitov na dobu od 17 do 8 hodin zamykat a vyhlásili jsme i zákaz vstupu
mladistvým do 15 let bez doprovodu
dospělé osoby. Z dosavadního šetření
totiž vyplývalo, že hřbitov bezdůvodně
navštěvují skupinky dětí a je možné,
že tyto skutky jsou jejich dílem. Proto Vás žádáme o informování Vašich
dětí, u kterých víte, že tato místa navštěvovaly, abyste je na tento zákaz
upozornili. I z tohoto důvodu plánujeme na hřbitov přivést veřejné osvětlení a kamerový systém. Věřím, že tato
opatření přispějí k navrácení klidu na
toto důstojné místo.

Marelová Věra

Petr Hrubý

Petr Hrubý
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Obecní Masopust a Den obce 2021

K plánovaným akcím pro rok 2021, a to
zejména k již tradičnímu Masopustnímu
veselí, Vám mohu sdělit, že na programu
i přípravě zatím pracujeme. Konat by se
mělo dne 20.2.2021 a jako host svou účast
potvrdil herec a kulinář Martin Zounar.
Věřme proto, že se situace zklidní a ustálí
a že minimálně venkovní akce budou moci
probíhat již bez omezení. To samé se týká
i Dne obce, který by se měl konat 3.7.2021
s převzatým programem roku 2020, jenž
se bohužel neuskutečnil. Všichni umělci
termín potvrdili a společně s námi se těší,
že ročník 2021 bude zase plný zábavy, radosti a shledávání. Prosím tedy, přejme si,
ať se v létě můžeme sejít a společně si naše
oslavy užít.

Nabídka palivového dřeva

Vzhledem k rozsáhlé kůrovcové kalamitě v místních lesích nabízí obec
Vítězná k prodeji jehličnaté palivové
dřevo za výhodných cenových podmínek.

Dřevo formou samovýroby:
slabý sortiment
- 100,- Kč/1 prm
silný sortiment
– 200,- Kč/1 prm
Dřevo připravené k odvozu:
500,- Kč/1 prm

Uvedené ceny jsou bez 15% DPH.
V případě zájmu kontaktujte lesního
hospodáře pana Václava Soukupa na
tel. 602 405 671.

Výzva k ořezu stromoví

S nastalým vegetačním klidem zeleně bychom opět po roce rádi touto cestou požádali všechny občany, kteří mají podél obecních komunikací (cest i chodníků) stromy
nebo keře, jejichž větve do nich zasahují, aby
tyto větve pořezali nebo pokrátili. Vadí totiž
nejen při údržbě komunikací, ale poškozují
obecní techniku i svozové vozy technických
služeb, na což některé vlastníky pozemků
opakovaně a bohužel mnohdy i bezvýsledně upozorňujeme. Důsledky tohoto laxního
přístupu měli možnost pocítit již někteří
občané naší obce, jenž sice svědomitě platí
za svoz komunálního odpadu, ale vývozu
se z výše uvedených důvodů nedočkali. Pak
obecním zaměstnancům nezbývá nic jiného než zasáhnout, byť je to z hlediska práva
„chůze po tenkém ledě.“

Petr Hrubý

kolektiv OÚ

Podpořte Život bez bariér, z.ú. v dobročinné sbírce!
Život bez bariér, z.ú. se sídlem v Nové Pace v podkrkonošském
kraji 15 let provozuje rozsáhlou půjčovnu kompenzačních pomůcek, poskytuje sociální služby, zaměstnává handicapované
v chráněných dílnách, realizuje projekty v oblasti bezbariérovosti, prevence proti úrazům ve školách, organizuje sportovní,
kulturní aktivity. Organizace zakoupila na splátky v roce 2006
objekt opuštěné bývalé nemocnice (kdysi paulánský klášter)
s cílem oživit areál pro zajištění sociálních a doplňkových služeb, vytvořit zde komunitní centrum a prostor pro setkávání
lidí všech cílových skupin bez rozdílu věku a postižení.
Život bez bariér, z.ú. má vícezdrojové financování (dotace, příspěvky, tržby za služby, dary atd.) určené převážně na mzdové
a provozní náklady. Investice typu oprava střechy nelze z dotací hradit. Organizace je neziskový sektor a nemá vlastní finanční zdroje.
Dalším problémem je, že některé kompenzační pomůcky např.
polohovací postele jsou objemné, elektrické invalidní vozíky
nebo tříkolky jsou těžké a hůře se s nimi manipuluje a nejsou
skladné. Prioritou profesionální služby je, že každá pomůcka
se musí po zápůjčce opravit a doposud se složitě manipulovalo
s pomůckami z objektu do objektu. Některé jsou uskladněny
v jiném pronajatém objektu na druhém konci města. V současné době se pomůcky nacházejí ve skladu materiálu, kde
není možnost bezbariérového výjezdu, nevhodné pro předání
zájemci o pomůcku, a navíc bude nutné prostor postupně vyklidit pro jiné účely.
Proč sbírku organizujeme?
Život bez bariér, z.ú. nemá vlastní finanční prostředky na investice typu oprava střechy. Přitom prostor bývalé fary, který
potřebujeme pro sklad kompenzačních pomůcek, je ideální
svou polohou: nachází se v blízkosti dílny údržby, prostor má

bezbariérový přístup, vhodné parkování pro zájemce, kancelář
koordinátora pomůcek. Ostatní prostory areálu jsou plně využité anebo čekají na opravu.
Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?
Peníze ze sbírky budou použity na opravu střechy. Výhodou
je, že lze rozdělit opravu dle výběru ze sbírky na celou střechu
– demontáž staré střechy, nové trámy, krovy, krytina, montáž
a na část střechy – demontáž nejvíce postižených míst střechy,
oprava krytiny.
Sbírku pořádáme díky DONIO
Donio je platforma, kde lze založit dobročinnou sbírku. Této
možnosti využil i Život bez bariér. Víme, že dobro je všude
kolem nás a doufáme, že se podaří sehnat finanční prostředky na opravu střechy. Objekt, kde jsou uloženy kompenzační
pomůcky pro handicapované, má děravou střechu a hrozí, že
další zimu spadne. Proto máme s pomocí Donio projekt „Aby
na pomůcky nepršelo.“
POKUD NÁS CHCETE PODPOŘIT, JE TO OPRAVDU
JEDNODUCHÉ
ÄÄ
Stačí si dát na webové stránky odkaz Donia - https://www.
donio.cz/ZivotBezBarier
ÄÄ
Po právě straně se můžete rozhodnout jakou částkou (od
100 Kč) nás podpoříte
ÄÄ
Dá se platit přes bankovní účet a nebo online platební kartou
ÄÄ
Zadáte svojí e-mailovou adresu (posílá se zpětná vazba, že
platba přišla v pořádku)
ÄÄ
Můžete si nechat zaslat potvrzení o daru, které lze využít do
účetnictví
ÄÄ
A jako poslední krok kliknete na tlačítko přispět a je to!
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Děkujeme, že nám pomáháte. Každá koruna se počítá.
Jitka Fučíková, ředitelka

Nabídka služeb a ubytování v Životě bez bariér v Nové Pace
Život bez bariér, z. ú. se sídlem v Nové
Pace zajišťuje sociální služby pro handicapované, seniory, osoby v krizi neboli
laicky pečující. Jedná se o služby spojené
s denním stacionářem, sociální rehabilitací, sociálním poradenstvím. Nabídka
služeb je však daleko širší. To znamená,
že provozujeme rozsáhlou půjčovnu
kompenzačních pomůcek. Vozíky, postele, chodítka, motomedy a tříkolky
jsou těmi pomůckami, které mnohdy
usnadní překlenout dočasný tělesný
handicap.
Kromě toho nabízíme přechodné ubytování nebo ubytování formou hostinských pokojů. Výhodou námi poskytovaných ubytovacích prostor je absolutní
bezbariérovost, neboť kromě bezbariérového vstupu sociálního zázemí lze
poskytnout vhodné vybavení pokoje.
Tím je polohovací lůžko, zvedák nebo
další pomůcky k soběstačnosti. Součástí
je i zajištění vhodných kompenzačních
pomůcek po dobu pobytu pro pohyb
venku např. elektrický invalidní vozík,
tříkolka, chodítko.

Příkladem dobré praxe je příběh těžce
tělesně postiženého, který je celoročně
umístěn v jednom z ústavních zařízení. Má přítelkyni, ale velmi omezené
možnosti být spolu, neboť je v podstatě
z druhé strany ČR. Společně výletovat,
nemít stresy z bariérových překážek,
zažít nové zážitky, být bez omezení je
snem mnohých handicapovaných….
V našem ubytovacím zařízení strávil pár více než týden, kdy i přes těžký
handicap mohli navštívit veškeré prostory Centra bez bariér a venkovního
prostranství. Měli možnost nakoupit
v místních obchodech, protože velká
většina z nich je v Nové Pace bezbariérových. Využili výborné stravování
v místních restauracích s bezbariérovým přístupem. V rámci turistiky se
seznámili s městem Nová Paka a okolím
a využili nabídku bezbariérových tras,
určených pro turisty i s nejtěžším postižením. Dokonce ocenili i bezbariérové
bezplatné WC na náměstí v Nové Pace.
Ubytovaný host měl možnost komfortně využít služby odborného sociálního
poradenství přímo v Centru bez bariér
a zajistit si spolu se sociálním pracovníkem Života bez bariér mnohé úřední
záležitosti. Příjemným zážitkem byla
i nabídka Gentleman clubu při denním
stacionáři Života bez bariér. S bezbariérovou dopravou a doprovodem pracovníka sociálních služeb využil a napláno-

val ubytovaný s přítelkyní výlet po okolí.
O ubytování tohoto typu je zájem. Pravidelně využívají ubytování také handicapovaní sportovci, kteří mají v okolí
závody a turnaje, neboť kapacita jednolůžkových, dvoulůžkových nebo vícelůžkových pokojů se pohybuje až pro
15 osob. Často přijede rodina, z nichž
nejméně jeden má handicap. Zde mají
veškerý komfort a možnost strávit příjemný pobyt, mohou využít prohlídku
zázemí, kde jsou poskytovány sociální služby nebo si prohlédnout zázemí
chráněných dílen a zakoupit originální
výrobky. V současné době na www.zbb.
cz byl zpracován a zveřejněn dokument
tipů na výlety v rámci Královéhradeckého nebo Libereckého kraje, ale i tipy na
bezbariérové výlety po celé ČR.
Jitka Fučíková, ředitelka

Koncert v kostele sv. Václava

V pátek 11. září 2020 jsme se po delší době opět sešli v hojném počtu v kostele sv. Václava v Kocléřově k poslechu hudby. Spolek přátel hudby Kocléřov pořádá koncerty v kostele již pátým rokem. První krásný hudební zážitek nám na jaře 2015 připravil
Prague Cello Quartet. Tito mladí violoncellisté přijali pozvání spolku i letos.
Jejich originální a zároveň virtuosní podání skladeb nejrůznějších žánrů nadchlo snad všechny posluchače. Zazněly muzikálové
skladby i klasická vážná hudba.
Ve spojení se starobylým kostelem to bylo velice působivé.
Ke zvláštní a příjemné atmosféře přispívala velice vkusná a nápaditá květinová výzdoba, na kterou jsme ostatně už při koncertech
spolku zvyklí a těšíme se na ni. Venku bylo připraveno občerstvení a snaha organizátorů přítomné obdarovat hudbou, radostí
a úsměvem byla zjevná (i pod rouškami, které jsme všichni, už vzhledem k počtu přítomných, měli disciplinovaně na obličeji).
V pozadí by mohlo zůstat úsilí věnované úpravě okolí kostela, ale i to je hodně práce vykonané ve volném čase panem Pavlem
Síbrem z místní farnosti.
Děkuji tedy všem, kteří konání koncertu umožnili, samozřejmě také obci Vítězná.
A na závěr snad výstižná věta z mailu jedné mé kamarádky:
„Koncert v kostele sv. Václava byl pohlazením v té dnešní divnodobě… nesmíme tomu propadnout.“
Zuzana Kazmirowská
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Obecní úřad Vítězná
Pokladna a úřední záležitosti:
pondělí, středa 8:00 - 16:30
úterý, čtvrtek 8:00 - 13:00
pátek 8:00 - 12:00
Tel.: +420 499 395 263, +420 739 085 781
E‑mail: podatelna@vitezna.cz
nebo starosta@vitezna.cz
www.vitezna.cz

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

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

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

Provoz sběrného dvora - celoročně:
pondělí, středa, pátek 14:00 - 14:30
sobota 9:00 - 12:00
Kontaktní osoba: Jiří Dědek
Tel.: +420 730 505 202
E‑mail: sd.vitezna@seznam.cz

CHCETE PSÁT DO OBECNÍCH NOVIN?
Není nic jednoduššího. Opětovně vyzýváme 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 zájmové skupiny. Rádi také otiskneme Vaše přání k narozeninám, svatbě apod. nebo třeba poděkování. Své
příspěvky můžete nosit na OÚ Vítězná nebo posílat
e-mailem na administrativa@vitezna.cz.

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

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

Čipování psů

Milí majitelé domácích psích mazlíčků, ne všichni z Vás
víte, že již nějakou dobu platí povinnost mít své psy nejen
řádně přihlášené, ale především trvale označené mikročipem. Výjimku tvoří označení tetováním provedeným před
3.7.2011. Zároveň jste povinni číslo čipu nahlásit k evidenci
na obecní úřad, což většina z Vás zatím neučinila. Pakliže
neupřednostňujete osobní návštěvu, můžete očkovací průkaz Vašeho zvířete s uvedeným čipem naskenovat nebo vyfotit a poslat e-mailem na podatelna@vitezna.cz, případně
na 739 085 781. Pro majitele nových/nepřihlášených psů je
na webu obce k dispozici ke stažení přihláška.
Děkuji za součinnost!

V knihovně je k dispozici
veřejný internet zdarma!

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

Lucie Bihariová

Vydává OÚ Vítězná

obecní zpravodaj

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