Slovo starosty
obce

všech
domácností, ale i do
běžného užívání
komunikací, jejího zvýšeného
poškozování
včetně přilehlých pozemků,
jsme po jednání
s dodavatelskou
firmou Gasco s.r.o. přistoupili k požadavku na navýšení pracovních čet
v obci ze 4 na 9, čímž společnost
Gasco s.r.o. zkrátí termín dokončení
stavby z plánovaného října 2014 na
říjen 2013. Z uvedených termínů je
patrné, že se hlavní stavba dokončí
o rok dříve, a to na podzim letošního roku. Jsme si vědomi, jak moc
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Vážení čtenáři, dovolte mi zase po
čase Vás informovat o akcích, které
v obci probíhají, nebo jsou v dohledné době plánované. Co se nás všech
v poslední době zejména dotýká, je
realizace ČOV a kanalizace v obci.
Ať už se jedná o občany z Komárova, Huntířova, Kocléřova, nebo
třeba Hájemství, všichni jsou nějakým způsobem zasaženi. Jedněch se
výstavba týká třeba jen zhoršeným
stavem komunikací v obci a zatíženým pohybem a přístupem ke svým
nemovitostem, jiných i samotným
připojením nemovitosti na kanalizační řád. Pro všechny mám zásadní
informaci. Vzhledem k tomu, že
jsme si vědomi, jakým způsobem
stavba zasahuje nejen do chodu

zejména v této době jsou občané
obtěžováni blátem a špínou. Tímto
krokem se všem občanům v obci
o rok zkrátí „utrpení“, které jim
samotná výstavba kanalizace způsobuje a OÚ se tím umožní o celý
rok dříve zahájit práce na místních
komunikacích.
(Pokračování na str. 2)

Zprávičky z mateřské školy
V novém školním roce 2012/
2013 jsme se sešli v pondělí dne
3.9. Přivítali jsme 11 nových dětí.
Výprachtická Eva, Borůvka Filip,
Davidová Helena, Kopecká Markéta,
Bažant František, Ježek Tomáš, Řezáč
David, Petryčko Kristýna, Žabová
Valérie, Broum David a Jarošová
Elen, čímž jsme opět zaplnili MŠ do
maximálního počtu 40 dětí.
V měsíci září jsme se převážně
zaměřili na adaptaci nově nastoupených dětí a na upevňování a
posilování kamarádských vztahů mezi dětmi i dospělými. Také se děti
seznamovaly s pravidly bezpečnosti
v MŠ, na školní zahradě a při

vycházkách.
Počasí nám v září vyšlo vstříc,
takže jsme podnikali delší poznávací
vycházky do okolí, převážně do lesa.
Menší děti využívaly hodně zahradu,
chodily na vycházky k rybníku,
do lesa a na společné vycházky se
staršími dětmi.
14. 9. si děti nakreslily na chodník
každý svoji značku.
4. 10. jsme se rozjeli do divadla ve
Dvoře Králové n/L na pohádku „O
Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku“.
12. 10. jsme navázali na téma
„Poznáváme ovoce, ovocné stromy“
v kurzu vaření, kde jsme si společně
upekli jablečný závin.

31. 10. do MŠ přišly děti ze Základní školy převlečené do masek na své
halloweenské vyučování.
4. 12. navštívila děti v MŠ Barbora
a druhý den 5. 12. Přišel za dětmi
Mikuláš s čertem, čerticí a andělem.
Děti dostaly pěknou nadílku - čokoládové čerty, Mikuláše a adventní
kalendáře.
12. 12. jsme jeli celá MŠ navštívit
zvířátka v ZOO ve Dvoře Králové
n/L, kde jsme také ozdobili vánoční
stromečky ozdobami, které si
děti samy vyrobily ze sušeného
ovoce a k tomu přidaly rampouchy
s mašličkami.
(Pokračování na str. 2)
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Co je ale kromě zkrácení termínu
výstavby kanalizace také pozitivní?
Jedná se o budoucí cenu stočného. Na
základě jednání s poskytovatelem do-

tace Státním fondem životního prostředí a následném projednání vzniklé možnosti nižších cen stočného
oproti původně avizovaným v rámci
zastupitelstva, zde můžu sdělit, že
konečná cena stočného bude v obci

Vítězná více jak o 50% nižší, než je
v okolních obcích a než bylo původně
stanoveno, tzn., že cena stočného by
neměla přesáhnout hranici 20,-Kč/m3
vody.
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(Pokračování ze str. 1)

18. 12. jsme měli v MŠ vánoční
besídku. Pod stromečkem děti našly
mnoho pěkných dárků a dostaly i
dárečky domů.
19. 12. zavoněla celá MŠ. S dětmi
jsme pekli cukroví, na kterém jsme si
všichni pochutnali, a děti si odnesly
pár kousků domů.
A už tu máme Nový rok 2013 a
hned v lednu jsme zahájili plavecký
výcvik, na který dojíždíme s dětmi
do plaveckého bazénu v Trutnově.
Budeme absolvovat celkem 10 lekcí.
Děkujeme zastupitelstvu naší obce za
hrazení dopravy na tyto kurzy.
23. 1. jsme šli společně s dětmi
i rodiči navštívit naše kamarády do
ZŠ, kde jsme si společně zazpívali a
procvičili v počítání. Děti nám také
předvedly, co se už od září naučily.
Prohlédli jsme si celou školu a děti
nejvíce zaujala činnost na interaktivní
tabuli.
6. 3. jsme opět jeli do D. K. n/L

na představení „ Putování ošklivého
káčátka“.
Další plánované akce budou
probíhat v jarních měsících.

Za MŠ Vítězná uč. Marelová Dagmar,
uč. Nosková Eva

Slovo starosty obce
- komunikace 1.
Stavem komunikací se dostávám
k dalšímu horkému tématu obce,
a to jak komunikací místních (ve
správě obce), tak komunikací III.
třídy (hlavní tah obcí ve správě SÚS
KHK). Někteří občané naší vlasti
mají to štěstí, že o tragickém stavu
komunikací slyší pouze ze sdělovacích prostředků. Naši občané mají

tu smůlu, že pravidelně každý rok
jsou svědky a také účastníky silničního provozu na komunikacích, které
jsou, nejen dle mého soudu, jedny
z nejhorších v našem kraji. Ujišťuji
občany, že stav těchto komunikací
není zapříčiněn nečinností OÚ, ale
SÚS KHK není schopna kapacitně a
legislativně naše požadavky okamžitě

řešit. Poslední jednání vyznělo v tom
smyslu, že obalovny zahájí svou činnost nejprve 20. března 2013 a budou
se opravovat jako první komunikace
II. tříd a následně naše komunikace
III. tříd. Nový mráz ale vše opět o
několik týdnů posunul! Požádali jsme
alespoň o lokální opravy tzv. studenou balenou.

Něco z místopisu a historie
Záboří I. díl (Výpis z kroniky osady Záboří)
Záboří leží 5km severně od Dvora
Králové v pěkném údolí.
Má rozlohu 606 ha, 69 arů a 50m2.V
severní části osady dosahuje nadmořská výška 585 m. n. m. v místě
zvaném Červený kopec.
Krásným údolím protéká čistý potok zvaný zábořský, který pramení
v sousední osadě Horní Žďár. Tento
potok kdysi napájel tři rybníky a
dále odtéká do Huntířova, kde po
soutoku s huntířovským potokem
nese jméno Hartský potok.
Celkem mělo Záboří 114 č. p. a
nejvíce zde žilo asi 700 obyvatel
začátkem 20. století.
První zmínky o Záboří, jako o osadě
za bory, pocházejí ze 13. století, kdy
si první slovanští obyvatelé vymícením části lesa založili první osadu.
Postupem času, ale hlavně po roce
1618, začíná pronikat nejen do Záboří německé obyvatelstvo, které
obec na 300 let ovládne, tím vzniká
německý název obce Soberle.
Po druhé světové válce a odsunu
německého obyvatelstva přichází
opět obyvatelstvo české, ale i Slováci,volynští Češi a další.
Nyní v 16 domech žije 47 obyvatel,
je zde také 46 chalup obývaných
přechodně.

Záboří se dělí na části čtyřdomí,
Dolní Záboří, centrální část, Nové
Záboří a do roku 1960 patřila k Záboří i osada Janské studánka.
Z toho co se stalo v Záboří v letech
1839-1900.
1839- byl postaven první kamenný
most na návsi přes potok.
1848- Po státní reorganizaci Rakouska-Uherska v komunální řízení
byl jmenován prvním starostou Záboří pan Josef Anders z čp.2- starostoval v letech 1848-1857.
Před tímto datem vládli dosazení
správci statku, dvora.
1848 byla také opravena cesta na
Huntířov.
1852- byla postavena boží muka
na návsi, která byla opravena v letech 1903 a 2002. Později byla
boží muka součástí pravidelného
procesí, které vycházelo z Jánské
studánky přes Záboří až do Nového
Kocléřova ke kostelíčku.
1857 byl zvolen další starosta Jan
Anders z čp. 88, starostoval do
1860- tehdy vznikla myšlenka postavit v Záboří školu, učí se v č. p.
21, a stará budova školy již nestačí
počtu žáků.
1860-1863 starostuje pan Franz Anders z č. p. 23

Slovo starosty obce
- komunikace 2.

Ale snad se nám blýská na lepší
časy!!! Po dokončení odkanalizování
obce se počítá s novým asfaltovým
povrchem v místech, kde povede
hlavní kanalizační řád v komunikaci.
Z prostředků určených na výstavbu
kanalizace bude hrazena jedna polovina povrchu a o realizaci druhé poloviny usilujeme z prostředků KHK,
ze strany SÚS v to máme podporu.
Jedná se tedy o možnost nového as-

faltového povrchu v celém průtahu
Huntířova a nemalé úseky Komárova
a Kocléřova. Vzhledem k tomu, že by
po takto realizované opravě vznikly
v obci neopravené úseky – stávající
komunikace se záplatami, vyvolali
jsme další jednání s hejtmanem KHK
panem Bc. Lubomírem Francem
a zástupci SÚS KHK, ve kterém
chceme docílit nového asfaltového
povrchu v celém průtahu obcí Ko-

1863-1879 starostuje pan Jan Flugel-druhý nejdéle sloužící starosta
v historii Záboří.
1873- postavena kaplička na Novém Záboří.
1877 v květnu toho roku bylo konečně započato s výstavbou školy
na návsi, celá stavba byla dokončena v srpnu následujícího roku
s náklady 8800 zlatých - 1 zlatý =
2 koruny, otevření dvojtřídní školy
byl jeden z nejslavnějších dnů v Záboří.
1883-1886 starostoval pan Jan Simmler z č. p. 9 - nechal opravit cestu
do Komárova.
1889- zemřel první školní inspektor
za Záboří pan Josef Bauer z č. p.
34
1891 za starostování pana Antona
Anderse z č. p. 21 byl založen spolek dobrovolných hasičů v Záboří.
25. února toho roku byl ustanoven
místní vzdělávací výbor, jehož
představitelem se stal Rudolf Hiltcher, zapisovatelem se stal Karel
Luštinec, pokladníkem byl Josef
Wechet a knihovníkem se stal Franz
Ditrich.
II.díl bude o letech 1900 až 1945.
Vlastimil Vacek-Záboří

márov-Huntířov-Kocléřov. S tímto
krokem je spojena i další aktivita
OÚ, a to jednání opět se SÚS a DI
ohledně razantního omezení pohybu
nákladních souprav a těžkých vozů
obcí a následné kontroly dodržování
těchto zákazů a omezení tak, aby naše
pracně docílená, a doufejme, plně vybudovaná nová komunikace netrpěla
těmito nadměrnými zátěžemi.
To bylo pár slov ke komunikacím ve
správě SUS KHK. Nyní mi dovolte pár
slov k místním komunikacím ve správě
obce Vítězná.
(Pokračování na str. 5)

Jaký je rozdíl mezi životem na
vesnici a ve městě?
Narodila jsem se v Hradci Králové a žila tam na náměstí naproti
Bílé Věži bezmála 20 let a už 13
let jsem tady ve Vítězné. Myslím
si, že tedy mohu porovnat život
ve městě a na vesnici. Když jsem
se sem přistěhovala, většina mých
známých se mne ptala, jak jsem si
zvykla žít na vesnici. Já jim jen
nechápavě odpovídala, že velmi
rychle a bez větších problémů. Je
pravda, že jsem nebyla klasický
měšťák a základní znalosti života
v rodinném domku na vesnici jsem
měla díky mým rodičům, kteří mne
brali víkend co víkend na chalupu.
Věděla jsem, jak se zatápí v kamnech, že hrábě se drží zoubky
dolů (tedy pokud chcete hrabat
– v opačném případě obráceně) a
jiné důležité znalosti. Můj život na
vesnici byl tedy v mnoha oblastech
jednodušší. Ráda bych porovnala
život obecně na vesnici a ve městě,
ale i konkrétně, co se týká školních
let. Já jsem nastoupila do klasické
základní školy v Hradci Králové a
bylo nás ve třídě 32 žáků. Už dnes
si jen těžko vybavuji jejich jména.
Když jsem byla před rozhodnutím,
kam dám svou dceru do školy, byla
jsem jednoznačně rozhodnuta, že
do města. Tím městem myslím
Dvůr Králové nad Labem, i když
proti Hradci Králové mi to připadá přece jen trochu úsměvné. A co
změnilo mé rozhodnutí? Paradoxně asi škola v Nemojově, když tam
začala moje malá dcera chodit na
cvičení do místní tělocvičny. Musím se přiznat, že jsem se nebyla
na zdejší školu ani podívat-byla
jsem přece rozhodnuta. Ale když
jsem poprvé viděla malou útulnou
školu v Nemojově, padla na mne
atmosféra, kterou jsem dosud nepoznala. Když jsem vešla do školy,
šly zrovna proti mně děti a nesly
si s sebou spoustu pokladů z lesa
(proč by taky ne, když mají les

přímo u školy a chodí tam skoro
každý den) a hned mi hlásily, že
budou vyrábět lesní strašidla. Nejdříve jsem si myslela, že chtějí,
abych jim stála modelem. Když
jsem ale po chvíli nahlédla do třídy
a viděla, jak nadšeně vyrábějí ty
své umělecké výtvory, starší děti
pomáhají mladším a všechny paní
učitelky se přišly podívat, jak jim
to jde, pochopila jsem, že vidím
typ školy, který neznám. Vždyť
my ve škole jsme byli prostě třída,
která se jako stádo hnala na oběd,
někdy nás vzali na výlet. Pomalu
jsem se začala zajímat, jak to chodí ve škole u nás ve vesnici. Přiznám se, že předsudky, co se týká
spojených tříd, byly velmi silné.
Nedovedla jsem si představit, jak
se může tímto způsobem učit. Ale
když moje dcera přišla s tím, že do
naší školy jde většina jejích kamarádek a kamarádů, které má ráda,
změnila jsem názor. Uvědomila
jsem si, že moje děti se narodily už
tady a chtějí být také součástí této
vesnice. Potkávat lidi, které znají a
kteří znají je. Budou chodit do jídelny, kde bude kuchařka, která je
zná od malinka, budou se potkávat
s učitelkami z mateřské školy atd.
Pochopila jsem, že nejlepší rozhodnutí pro mé dítě je, nechat je ve
svém prostředí, na které je zvyklé.
Tady mu je dobře, mezi svými. Začalo mi být líto, že já jsem neměla
šanci tuto situaci zažít. Rozhodla
jsem se tedy, že na těch prvních 5
let školy dám dceru sem, do naší
školy. Musím říct, že jsme udělali
dobře. Ráda se dívám, že moje dítě
je spokojené a šťastné. Je pravda,
že většinou je to i samozřejmě lidmi, kteří tu danou práci vykonávají.
Mé zkušenosti jsou ještě o to větší,
že jsem s paní ředitelkou musela
řešit i méně příjemné záležitosti a
paní ředitelka vždy zachovala profesionální přístup a snažila se mou

situaci a jednání pochopit. Nikdy
to není v životě tak jednoduché a
jednoznačné, ale čím vesnice většinou specifická je, že se míchají
osobní věci s pracovními a naopak.
Vždy má všechno dobrou a špatnou stranu mince, ale měli bychom
si proto spočítat, jestli je více těch
kladů nebo záporů. A hlavně odhodit předsudky. Je to těžké, ale
výsledek stojí za to. Říká se, a je
to podle mne i pravda, že život na
vesnici už není to, co býval. Určitě
to tak je, protože dnes už není nic,
jak bývalo. Částečně je to zákonitostí přírody a z velké části je to
dobou, ve které žijeme. Ale mně je
tu dobře. Když si jdu nakoupit do
našeho krámu, prodavačky už mne
zdraví a ví, že mi mají začít krájet
sýr a když jsou čerstvé zákusky,
většinou neodolám. Pak vyrazím
na poštu a hned si postěžujeme
na počasí. A já jdu domů, cestou
potkám ještě pár lidí, co znám třeba jen od vidění, a prohodíme pár
slov. A tohle všechno není málo. Já
to mohu posoudit. Když jsem žila
ve městě, neznala jsem ani lidi, co
se mnou bydleli ve stejném domě.
Když jsem šla na nákup, byla jsem
pořád cizí, jednou z mnoha. Ale
moje děti už se narodily tady. A
já jen s údivem pozoruji, jak jsou
jiní, jak nemají pocit, že jsou cizí,
protože je všichni znají. A až vyrostou, budou zase oni třeba chtít
do města a poznat svět, ale důležité
je, aby se rádi vracely k nám, do
naší vesnice. Pochopila jsem, že to
má smysl ve chvíli, když jsem jela
včera s mými dětmi autem z města a najednou mi něco zaklepalo
na rameno. Otočila jsem se a tam
seděl můj čtyřletý syn, čepici měl
přes ucho a radostně mi povídal:
„Mami, to už je ten náš les, jsme
doma“.
Takže moji milí sousedi, mějte se
moc hezky
Jana Tulachová

Pár rad Slovo starosty obce
pro za- komunikace 2.
hrádkáře
(Pokračování ze str. 3)

Azalky mají specifické požadavky
na stanoviště, a protože jsou nádhernou a dlouhodobou ozdobou našich zahrad, měli bychom jim místo
vybrat s důkladnou péčí a promyslet, kam je zasadit. Podle odrůdy
vyžaduje azalka slunné místo, polostín nebo i zastíněné stanoviště,
ale pozor musíme dát hlavně na
kvalitu půdy! Azalky japonské a
velkokvěté se spolu na zahradě
velmi dobře doplňují. Velkokvětá
azalka za pár let vytvoří krásný keř
metr a půl vysoký a asi 1,20 široký.
Japonské azalky jsou v našich evropských podmínkách nižší, tvoří
nízké nebo rozložité, půdo-pokryvné keříky. Azalka skalková,
barevná okrasa každého alpinia i
zahrady , vyžaduje polostín nebo
i stín. Všechny azalky bez rozdílu ale budou vděčné za speciální
hnojení: kupte pro ně hnojivo na
vřesovištní rostliny nebo přímo na
azalky.
Co azalka nemá ráda??
Především těžkou, jílovitou a
nepropustnou půdu. Je ale rozdíl
mezi zamokřenou půdou a vlhkou
půdou, kterou azalka vyžaduje.
Pokud azalky zasadíme do lehké
kyselé půdy a důkladně zamulčujeme, takže jim nevyschnou mělké
kořeny, budou na zahradě výborně
prospívat. Když ale musí zápasit s
nepropustnou půdou, stane se třeba
to, že nasadí na květy, poupata se
ale nevyvinou a přestane kvést.
Pak je nutné změnit stanoviště.
TIP: Azalky nestříhejte, jen když
je chcete tvarovat, případně zmladit. Udělejte to brzy na jaře anebo
v červnu. Když je zastřihnete brzy
po odkvětu, vytvoří dobře poupata
příští jaro, při pozdějším střihu už
byste vytvořená poupata odstřihli.

V loňském roce jsme zahájili práce
na obnově a opravě zpevněných komunikací v obci, a to v části Kocléřov
– u umělého hřiště a odbočky na Záboří. Letos bude v opravách pokračováno, a to v místních částech Záboří,
Komárov a Kocléřov. Zásadní opravy
chce obec Vítězná zahájit i na úsecích, kde se prováděly, nebo provádí
výkopové práce v rámci kanalizace
obce. Všechny tyto komunikace budou v letních měsících zpevněny a

doštěrkovány, následně bude vypracován harmonogram nových i živičných povrchů s cílem v horizontu pěti
let zaměřit maximum úsilí na opravu
všech místních komunikací v obci.
Zároveň s opravami komunikací se
v následujících letech budeme snažit
získat dotace na realizaci chodníku
mezi místními částmi obce Kocléřov
a Huntířov tak, aby občané a zejména
děti nebo maminky s kočárky nebyly
účastníky silničního provozu a nebyly ohrožovány automobily.

Slovo starosty obce
- investice v obci
Další akcí, která obec Vítěznou čeká
v letošním roce, je již avizované
zateplení Základní školy v Kocléřově, včetně energetických úspor
objektu, která bude realizována ze
získané dotace ze Státního fondu
životního prostředí ve výši 90% tj.
cca 7 000 000,-Kč. Tato akce by měla
být zahájena v době letních prázdnin

a dokončena by měla být do konce
roku 2013.
Nemalý úspěch jsme také dosáhli získáním další dotace ze Státního fondu
životního prostředí, a to na snížení
prašnosti v obci pomocí multifunkčního čistícího stoje. Jedná se o malotraktor s příslušenstvím, kde výše
dotace je 90%, tj. cca 1 700 000,-Kč.

Jak pěstovat skvostné rododendrony
Přirozeně kyselá půda na zahradě
skýtá skvělé podmínky pro pěstování jedněch z nejatraktivnějších zahradních keřů, rododendronů. Jejich
kožovité, tmavé a lesklé listy a celkově ušlechtilý vzhled jsou dekorativní celoročně. V době květu pak
učiní ze zahrady fantastické místo.
Každá sazenice potřebuje kvalitní
kyselý substrát (určený specielně pro rododendrony)založený do
hloubky nejméně 40 centimetrů a v
ploše odpovídající budoucí velikosti keře. Pěnišníky vyžadují celoročně vlhkou, nevysychající půdu, ale
na druhou stranu nesmějí trvale stát
vysloveně v mokru. Nikdy bychom
proto neměli kopat díru pro rostlinu do jílovité půdy a pak ji naplnit
rašelinou. Dolík, ve kterém se shromažďuje voda, je proto nutné meliorovat drenáží. Rododendronům
vadí i jarní výsušné větry. Pokud je
zasadíme v místě, kde bývají, květy
zasychají na vrcholcích keřů ještě
v pupenu nebo v poupěti. Větry
mohou být také příčinou poškození
podobnému účinkům slunce v době,

kdy je půda ještě zamrzlá.
Základní péče o rododendrony
- Rostliny potřebují v době, kdy je
sucho, dostatečně zalévat.
- Po odkvětu je vhodné vylamovat
květenství.
- Rododendrony je třeba pravidelně přihnojovat hnojivem pro ně
určeným, bez obsahu vápníku. Nehnojené keře se odspodu vyholují,
musí totiž pohyblivé živiny (pokud
jich není dostatek v půdě) dopravit
ze starých listů do mladých. Navíc
jsou náchylnější k houbovým chorobám zejména na kořenovém krčku.
Hnojené keře se navíc lépe větví,
kvetou a snášejí řez.
- V době, kdy keře odkvétají,
můžeme přistoupit k zmlazování
starších keřů. Na zkrácených holých větvích se probudí spící pupeny a do zimy narostlé větévky ještě
stačí dostatečně vyzrát.
Při dostatečném zásobení vodou
rostliny snesou letní slunce. Ovšem
ostré sluníčko v únoru a v březnu,
kdy je země ještě zmrzlá, poškozuje keře do té míry, že mohou zcela

uschnout, protože zamrzlá voda
se pletivy nedostane k dýchajícím
listům a ty postupně vadnou a usychají.
Ochranou před zimním sluncem pro
rododendrony může být:
- stín jehličnanů od jihu
- přikrývání rostlin před sluncem
chvojím
- proti hlubokému promrznutí půdy
pomůže nastýlání listím a rašelinou.
Marcela Koutníková
redaktorka časopisu

Slovo starosty obce Oznáme- Den obce 2013
ní zastupitelů ...
Vzhledem k tomu, že první měsíce roku byly, co se týče informací
ohledně získaných grantů a dotací
pro naši obec 100% úspěšné, mohu
Vám touto cestou sdělit, že i na
naše obecní slavnosti, které se letos ponesou ve sportovním duchu,
jsme od Euroregionu Glacensis
získali potvrzení o přidělení dotace
na tuto aktivitu. Snad neprozradím
více, než smím, když nastíním, že
po velkém úspěchu se sourozenci
Gondíkovými z loňského roku jsme
pro vás na letošní slavnosti zajistili
účast slavného „fotbalového týmu“
Amfora pod vedením Petra Salavy a

potvrzenou účastí: Romana Skamene, Stanislava Hložka, Pavla Poulíčka, Karola Tobiáše a dalších. Tito
„borci“ předvedou nejen své fotbalové umění v zápase s naší „starou“
gardou, ale i své šoumenství na
hlavním podiu. Novinkou bude i
rozdělení hudebních žánrů na dvě
podia, protože prostor v obecní zahradě se loni také osvědčil. Pro děti
bude nachystané cirkusové šapitó,
nebude chybět traktoriáda ani další
tradiční atrakce a jarmark. Pro velký úspěch budeme i letos soutěžit o
věcné ceny. Přihlášky do soutěže
naleznete na samostatném letáku.

Vážení občané, dovolte mi, abych
vám touto cestou oznámil, že členové zastupitelstva Petra Jiřičková,
Zdeněk Mühl i Petr Hrubý vystoupili
v březnu 2013 z řad ODS. Ukončení
členství bylo vyústěním současné politické prezentace špiček ODS, jejich
kroků a nerespektování požadavků
místních a oblastních sněmů. Tyto
postoje vedení ODS jsou dle přesvědčení těchto zastupitelů v rozporu
s původní myšlenkou a ideou strany,
kterou prezentovali.

Ještě jednou
ke kanalizaci !!!!!
Závěrem mi dovolte vrátit se ještě
jednou pár slovy ke kanalizaci
v obci. Rád bych všem poděkoval
za dosavadní přístup, toleranci a
pochopení, které je z důvodů výstavby
kanalizace po občanech vyžadováno.
Vím, že nejednou jste měli na jazyku
ne zrovna lichotivé výrazy a také jste
si je někteří neodpustili prezentovat,
což jsem vždy v dané situaci plně
chápal, ale z celkového pohledu jsem
mezi vámi našel pochopení a ochotu

se určitý čas omezit a strpět hluk,
nečistotu i špatnou přístupnost svých
nemovitostí.
Za toto vám všem osobně děkuji.
Petr Hrubý - starosta obce

Uzávěrka příštího
čísla
do 20. října 2013

Obecní úřad Vítězná
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 9:00 - 12:00
v letním období:
pondělí, středa, pátek 14:00 - 14:30
v zimním období (Letní a zimní obdo-

bí provozu se mění se změnou letního a
zimního 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 veřejný internet zdarma

Poděkování
za finanční
příspěvek
Všichni, kteří byli na loňských
vánočních koncertech, vědí, že
byla možnost přispět jakoukoli
finanční částkou na částečnou
obnovu výmalby kostela sv. Jana
Nepomuckého v Huntířově. Z tohoto
místa mohu dnes všem občanům,
kteří tak učinili poděkovat, protože
výmalba z výtěžku již byla provedena
a kostel sv. Jana Nepomuckého je
pro letošní akce připraven s čistou
a opravenou výmalbou. Svůj dík
bych směřoval nejen občanům, ale i
firmám, které se na výsledné částce
svými příspěvky také podílely,
jsou to Michal a Karel Kühnelovi,
společnost Gasco s.r.o. a PRO PR
s.r.o.
Ještě jednou děkujeme J

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 zájmové skupiny. Rádi také otiskneme
Vaše přání k narozeninám, svatby
apod. nebo třeba poděkování. Své
příspěvky můžete nosit na OÚ Vítězná, kde je k tomuto účelu zařízena složka, nebo posílat e-mailem na
adresu hejkalvitezna@seznam.cz .

Dětský karneval konaný ve Sportcentru Vitězná 16. března 2013 (více na straně 8)

NABÍZÍME
PODNIKATELŮM

Cena 2 000 Kč rozměr A5
1 000 Kč rozměr A6
500 Kč rozměr
menší než A6

FOTO: M. KOUTNÍKOVÁ

Zveřejnění jejich
firemního inzerátu.

Slovo starosty obce
- Poplatky a ceny služeb v obci Vítězná
Většina z vás občanů zaregistrovala,
že zastupitelstvo obce v loňském roce
rozhodlo od roku 2013 o navýšení ceny
poplatku za svoz komunálního odpadu
z 500,-Kč na 700,-Kč. Toto zvýšení
bylo jediné, ke kterému zastupitelé obce
Vítězná přistoupili, a to ne z důvodu
navýšení obecních příjmů, ale pouze
z důvodu snížení ztráty, která obci rozdílem mezi stanoveným poplatkem a
skutečně zaplacenými fakturami TSM
DKnL vznikala. Před rozhodnutím o

zvýšení poplatku za svoz jsme prověřili i možnost změny svozové firmy,
ale bohužel jsme výhodnější nabídku
nezískali. I přes toto zdražení bude obec
Vítězná stále svoz odpadu částečně
dotovat, a to cca 100 tis. ročně. Já i zastupitelé obce si vážně uvědomují stavy
rodinných rozpočtů a proto všechny
ostatní poplatky, jako je daň z nemovitosti, cena vodného, poplatek za psy,
jejichž stanovení je v režii obecního
úřadu, zůstávají nezměněné na stejné

výši jako v roce 2012. V neposlední
řadě i budoucí stanovení stočného, jak
jsem uváděl v předchozím článku, je
ze strany obce rozpočtováno ve výši do
20,-Kč/m3 vody s ohledem na ostatní
finanční zátěž občanů, tzn., že rozdíl
mezi vybraným stočným a náklady na
provoz kanalizace bude rovněž doplácet
obec. Z uvedených úprav cen pouze u
jedné (vysoce ztrátové) položky je patrné, že obec Vítězná provádí zvýšení cen
s ohledem na dopady na naše občany.

Co bylo a co nás čeká
v naší obci Vítězná???

• Jako každý rok se 30. dubna
uskuteční pálení čarodějnic. Letos
tato akce bude v Huntířově
na RHC u kostela. Na děti zde
čeká řada soutěží, soutěží se mohou zúčastnit i dospělí.
Během večera na Vás čeká i hudební program skupiny Kocábka.
• Den dětí se připravuje na začátek června. Na děti čekají pohád-

kové postavičky, které budou mít
připravené zajímavé soutěže. Tak
doufejme, že nám bude počasí přát
a my si svátek dětí užijeme v plné
míře.
• Další z plánovaných aktivit, tentokrát se sportovní tematikou, je
dvoudenní cyklovýlet do polského
Marciszowa s názvem “Na kole
přes hranice“, který se uskuteční
ve dnech 15. -16. 6. 2013. Cyklovýlet je součástí letošního mikro-
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V sobotu 16. března se uskutečnil
dětský karneval ve Sportcentru
Vítězná. V průběhu celé akce se
postaral o diskotéku pan Lár. Děti
si mohly zazpívat i s místním pěveckým sboráčkem Vítězńáčkem,
který si připravil pár známých
písniček. Pro děti bylo připraveno
několik soutěží, které si děti užily,
jak se dalo. Karnevalu se zúčastnilo velké množství krásných masek,
takže bylo těžké vybrat tu nejlepší
masku. S výběrem nejlepších masek nám pomohli dospělí. Kromě
nejlepších masek byli oceněni i
nejlepší tanečníci. Touto cestou
bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravách a
uskuteční této akce. Děkujeme i
všem sponzorům.

projektu Partnerství nezná hranic
2013, zúčastní se ho i partneři z
Pilníkova a Marciszowa. Trasa
povede po komunikacích nižších
tříd a cyklostezkách, cestou cyklisté navštíví zajímavá místa v Čechách i v Polsku. Polský partner
poskytne ubytování a stravování,
večer proběhne společné setkání
a na ráno je plánovaný odjezd
domů. Zájemci o účast nechť kontaktují OÚ Vítězná.

Fotografie z dětského karnevalu konaného ve Sportcentru Vitězná 16. března 2013 (foto: M. Koutníková)

Jak pěstovat
venkovní
ibišky?
Venkovní ibišky vyžadují to nejteplejší a neslunečnější místo jaké na
zahradě najdete. Vyžadují půdy s
dostatkem vláhy, pravidelné hnojení
kapalnými hnojivy. Jsou to vytrvalé
rostliny přezimující v půdě. Vždy na
jaře vyraší nové lodyhy z oček kolem
kořenového krčku a na dužnatých
kořenech. Každoročně vyraší více
a více stvolů, pětiletá rostlina může
mít až 30 - 40 kvetoucích stvolů a
není výjimkou, že najednou kvete i
20-30 květů. Vykvétají od začátku až
půlky srpna v závislosti na nadmořské výšce a průběhu počasí v letních
měsících. Kvetou zpravidla do října.
Na podzim po prvních mrazech lodyhy seřízneme na výšku 20-30 cm.
Při odřezání příliš nízko nad zemí dochází při mírných a vlhkých zimách
k napadení houbovými chorobami a
uhnití kořenového krčku. Takováto
rostlina zpravidla na jaře už nevyraší,
i když má zdravé kořeny. Na zimu je
nutné takto ořezané rostliny zakrýt
nejlépe 20 cm silnou vrstvou suchého
listí a na něj chvojí. Velmi dobře se
jako ochrana před silnými holomrazy
osvědčila stínící 70% zelená textilie,
asi ve 3 až 4 vrstvách. Takto ošetřené
rostliny jsou dostatečně chráněny i
před holomrazy a jsou plně mrazuvzdorné. Holomrazy pod −25°C bez
zakrytí rostlin můžou rostlinu poškodit nebo zničit. Začátkem dubna nebo
po přejití silných mrazů odklidíme
chvojí a listí a rostliny přihnojíme
hnojivem Hydrokomplex a nebo Cererit dávkou na m2 dle návodu na
hnojivu. Při pěstování ve vyšších
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Evidováno u MK ČR E 14665

oblastech je možné v
květnu zakrýt rašící
rostliny netkanou textilii. Zakrytí netkanou
textilií je možné i v
teplejších oblastech k
urychlení kvetení. Po
nárůstu lodyh do výšky 30-40 cm, pomalu
otužujeme a textilii
odděláme. Takto je
možné úspěšně pěstovat ibišky až do 500 m
nad m.
Odpovědný redaktor: Marcela Koutníková
Toto číslo vychází 5. 4. 2013
Náklad 550ks, cena za výtisk 15 Kč
Články byly redakčně upraveny.

