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Nový Hejkal

Glacensis. V současné době máme za sebou již čtvrtou z dvanácti dílčích realizací.
Jsem rád, že mohu o doposud uskutečněných akcích říci, že se povedly. I letošní obecní
slavnost, která se uskuteční 4.7. pod názvem „Den tradic 2009“, je součástí mikroprojektu.
Vedle té finanční výhody, že celý mikroprojekt je z 85% financovaný z evropských fondů, bych 
rád zmínil i tu neméně důležitou stránku, která je pro společné projekty typická. Tou je 
vzájemné poznávání zvyků, tradic, přírodních a kulturních památek a jazyka. Nikdo z nás, kdo 
v loňském roce mikroprojekt připravoval, nepředpokládal takový úspěch, který se ve výsledku 
dostavil.
Letošní obecní slavnost se koná v sobotu těsně před tradiční Česko-německou poutí, a tak 
předpokládáme o tomto víkendu zvýšenou návštěvnost naší obce. Už v průběhu roku se nás 
často lidé dotazují (a nejen místní), kdy bude obecní slavnost, že by si ji nechtěli nechat ujít. 
Doufám, že se nám podaří vše zvládnout a budete spokojeni stejně jako v předcházejících 
ročnících.
K programu, který je z 90 % již připravený, prozradím jen to, že se můžete vedle tradičních 
řemesel těšit na šermíře, autoveterány, hasiče, policisty, traktoriádu, ale také na Podzvičinku, 
Lokálku a TURBO. Nakonec bude odpálen velkolepý ohňostroj. Bude toho samozřejmě
mnohem více, přijďte se společně se svými známými podívat a přineste s sebou vedle 
pěkného počasí i dobrou náladu. Na setkání se těší starosta.

Vážení spoluobčané, není to tak dlouho, co jsem vám touto formou přál mnoho 
štěstí a zdraví do nového roku, a nyní je už po zimě a většina z vás již uvažuje a 
plánuje, kde letos bude trávit svou letní dovolenou. Zatímco obecní záležitosti 
se dostávají do pořádných otáček. Prvním lednem byl zahájen mikroprojekt
„Přátelství bez hranic“ spolufinancovaný z  ERDF  prostřednictvím  Euroregionu

Základní škola a Mateřská škola, Vítězná, okr. Trutnov
vyhlašuje

ZZÁÁPIS DO MATEPIS DO MATEŘŘSKSKÉÉ ŠŠKOLYKOLY
na na šškolnkoln íí rok 2009 rok 2009 –– 20102010

Kde:Kde: v budově MŠ Kocléřov č.p.123
Kdy:Kdy: 12.5. a 13.5.2009 od 10,30 do 15,30 hod.12.5. a 13.5.2009 od 10,30 do 15,30 hod.

SS sebou:  sebou:  rodný list a zdravotní pr ůkaz dítěte, průkaz 
totožnosti zákonného zástupce
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Stavba v ětrných elektráren je drahá.
Větrné elektrárny jsou levnější než klasické elektrárny. Instalovaný výkon 1 kW stojí u větrných elektráren 35.000,-
Kč, u současných hnědouhelných elektráren 45.000,- Kč. A jaderná elektrárna? Všichni si vzpomeneme, jak jsme 
sledovali, když se stavba Temelína prodražovala až k hodnotě 100,000,000.000,- Kč (sto miliard korun). 
Jednoduchým přepočtem (Temelín má výkon 2 x 1 000 MW) zjistíme, že jaderný kilowatt nás přišel na 50.000,- Kč
bez započtení stavby meziskladu na vyhořelé palivo a konečného úložiště.

Proč se začnou v Česku stav ět větrné elektrárny až nyní, když v Evrop ě pracují již řadu let?
Aby mohly obnovitelné zdroje fungovat, musejí mít oporu v zákoně, což v praxi znamená jistotu zajištěného odbytu 
vyrobené elektřiny a pevnou výkupní cenu na určitou dobu dopředu. To vše v Evropě existuje dlouhé roky. U nás 
však částečně až od roku 2002. Je to smůla i štěstí zároveň. Chyba je, že až nyní můžeme využívat obnovitelné
zdroje a nahrazovat tak dosluhující hnědouhelné elektrárny. Kvůli zastaralé energetice jsme totiž největšími 
znečišťovateli na osobu v celé unii. To štěstí je v tom, že v Česku se bude stavět špičková technologie, budou tady 
stát nejmodernější elektrárny na světě. Tím snížíme i jejich počty, protože  elektrárny  jsou  dnes  větší a  
výkonnější.  Před  lety  bychom potenciál  větru  museli  využít tisícovkami elektráren, dnes jich bude stačit několik 
stovek. .

Elekt řiny má Česká republika nadbytek. Dokonce ji vyváží do zahrani čí. Není tedy paradoxní
stavět další elektrárny, by ť větrné?
Ne. Budou se stavět proto, aby nahradily elektrárny hnědouhelné, které nejvíc škodí přírodě. Toto je hlavní smysl 
využívání obnovitelných zdrojů a nesouvisí to s tím, zda některý stát má přebytek nebo nedostatek kapacit. Co se 
týče zmíněného nadbytku, je skutečnost v podstatě jiná. S ním se totiž počítá pouze pro nejbližší roky. V naší
republice došlo k souběhu několika okolností najednou. Uvedla se do provozu jaderná elektrárna Temelín. Ta měla 
nahradit vysloužilé hnědouhelné elektrárny v severních Čechách. Protože se vláda bojí nezaměstnaných z dolů, 
zrušila původní slib o omezování těžby v dolech, a proto dneska jede všechno naplno, jak jaderné, tak uhelné
elektrárny. Další důvod v přebytcích je malá výkonnost ekonomiky. Počítalo se s větším rozvojem průmyslu. To se 
brzy změní. V roce 2010 končí životnost většině uhelných elektráren, a také průmysl bude mít jistě větší výkonnost 
i spotřebu než dnes. V tu dobu již žádné přebytky existovat nebudou, elektřina spíše bude chybět. Kdo sleduje 
vývoj kolem společnosti ČEZ, určitě slyšel, že po roce 2010 hodlá utratit kolem sto padesáti miliard do výstavby 
nových elektráren. Můžeme připomenout i jedno pozitivum - nadbytek elektřiny jsme si jako jedni z mála v Evropě
mohli opravdu vychutnat léto 2003, kdy celá Evropa a Amerika, sužované horkem, neměly elektřinu na chlazení a 
klimatizaci,  a  omezovaly  spotřebu  všem,  i  domácnostem.  To  my  jsme ani nepocítili. Všechno nám  fungovalo, 
horko-nehorko. 

Elektrárnám spalujícím hn ědé uhlí tedy díky t ěm větrným odzvoní?
V budoucnu by mohly sloužit již jen jako zálohy celé energetické soustavy. Hlavně by neměly vyrábět elektřinu. 
Společnost si je vědoma, že musí něco udělat pro zlepšení ovzduší, které se odráží na kvalitě našeho života. Víte, 
že nejvíce elektráren mají severní Čechy? A kde si myslíte, že je největší znečištění oxidem siřičitým, oxidy dusíku 
nebo největší prašnost? Kde lidé umírají nejdříve, a kde je i největší kojenecká úmrtnost? Právě tam. Například 
muži se v Ústeckém kraji, jako jediní v republice, nedožijí v průměru sedmdesátého roku života. Myslím si, že 
cokoliv, co povede ke zlepšení naší přírody a zdraví, stojí za podporu.

Pro svou nestabilnost se musí držet teplá záloha uhel né elektrárny.
Stát očekává, že na území republiky bude pracovat okolo 300 větrných elektráren s nominálním výkonem 600 MW, 
průměrně tedy dva megawatty výkonu na jeden stroj. Protože se nepočítá s významně větším počtem elektráren, 
budou stát na místech s velmi dobrým větrem. Budou se chovat asi následovně: v 5% času nebudou pro malý vítr 
pracovat, v 45% času budou pracovat do 500 kW, v 20% času pojedou na poloviční výkon, v 20% na tříčtvrtinový a 
v deseti procentech času budou pracovat naplno. Důležité je to, že elektrárny budou pracovat na různých lokalitách 
různě. Například pokud bude klid na Jižní Moravě, nebude tomu tak v Krušných horách. Nebude existovat žádné
střídání náhlého výkonu 600 MW a pak prudkého poklesu na nulu. Tři sta zdrojů na různých místech bude 
udržovat hladinu výkonu z větrných elektráren na více méně stabilní úrovni s výkyvy v řádech desítek megawatt. 
Když uvážíme, že průměrný odběr v České republice je nad 8.000 MW, tzv. "nestabilnost" dodávek z větrných 
elektráren rozkolísá energetický odběr o méně než půl procenta J . Samozřejmě, že se vyskytnou i případy 
s nízkým nebo naopak s vysokým větrem na území celé republiky. Ty se ale dnes dají s velkou přesností pomocí
meteorologických modelů předpovědět. Názor nutnosti udržovat uhelnou elektrárnu o výkonu stovek megawatt 
v teplé záloze, která čeká jen na prudký výpadek všech větrných elektráren v republice, je tedy zcela zcestný.

MÝTY A POVĚRY O VĚTRNÝCH ELEKTRÁRNÁCH
V Česku je momentáln ě postaveno 120 „v ětrník ů“ s instalovaným výkonem 150 MW. V 
porovnání s po čtem v ětrných elektráren fungujících v západních zemích EU  je to stále velmi 
malé číslo. Navíc je pov ědomí lidí op ředeno pov ěrami a mýty. Dala jsem prostor firm ě Eldaco, 
která chystá výstavbu dvou VE ve Vít ězné, aby se k údajným zápor ům tohoto obnovitelného 
zdroje energie vyjád řila.
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Není výkupní cena elekt řiny z v ětrných zdroj ů příliš vysoká?
Dovolíme si odpovědět otázkou. Proč se pěstují drahé potraviny na ekofarmách? Proč se staví auta, u nichž
pasivní bezpečnost a ekologický provoz pohltí většinu výrobních nákladů? Proč náš stát bude investovat šedesát 
miliard korun do čističek odpadních vod? Odpovědi na všechny tyto otázky, i na tu titulní jsou stejné. Je to daň
přírodě, zdraví a životu. Abychom je zachovali. A je potřeba ji zaplatit velmi rychle, neboť je reálné nebezpečí
z prodlení. Ptal by se někdo, kolik stojí transfúze, kdyby mu šlo o život?
Víte, kolik stála elektřina z prvních jaderných elektráren? Žádnou korunu, dokonce ani dvě sedmdesát, co stojí
dnes elektřina z větru. Kilowatthodina byla dražší než dolar! Léta zdokonalování technologie pomohla k tomu, v co 
nikdo v minulém století nevěřil. Cena elektřina z jádra v řádech centů. Obnovitelné zdroje čeká stejně příjemný 
vývoj. Do budoucna se díky technologickému pokroku zcela jistě výrobní cena sníží. Vždyť za dvacet let se cena 
kilowatthodiny z těchto zdrojů snížila o více než osmdesát procent a nadále klesá. Ve Velké Británii je větrná
elektřina už levnější než proud z jaderných reaktorů. V každém oboru, který vzkvétá, se technologie v čase 
zlevňuje, takže v budoucnu budeme moci prodávat elektřinu i za nižší ceny, tak jak to dopadlo i v Německu a 
Dánsku.
Největšími znečišťovateli ovzduší jsou hnědouhelné elektrárny, spalující uhlí s vysokým obsahem síry, a 
s množstvím nebezpečných látek - jak toxických, tak i radioaktivních. Pro životní prostředí je to obrovská zátěž
přijímat každou vteřinou tuny a tuny emisí. Jsou jen dvě varianty, jak tomu zabránit: šetřením, nebo náhradou za 
nový, čistý zdroj. Aby se někdo pustil do stavby vodní nebo větrné elektrárny, musí mu stát pomoci. Není totiž
jednoduché vyrobit elektřinu za cenu, za kterou ji vyrobí jaderné nebo uhelné elektrárny, tedy za korunu nebo 
korunu padesát. Proto stát nařídil rozvodným společnostem, aby vykupovaly elektřinu z obnovitelných zdrojů za 
vyšší ceny. Nejde o žádnou dotaci ani podporu, to je velký omyl. Ve výrobní ceně z uhelných elektráren nejsou 
totiž zahrnuty dodatečné náklady, takzvané externality, které platí stát, a tím samozřejmě my všichni. Patří sem 
náklady od rekultivace povrchových dolů přes revitalizaci Krušných hor, zničených kyselými dešti, až po velké
výdaje státu na léčení větší nemocnosti v oblastech, kde je zhoršené prostředí právě díky uhelným elektrárnám. 
Existují studie, které jasně prokazují, že skutečná cena elektřiny z uhlí je daleko nad zmiňovanými třemi korunami. 
Je  nutné proto chápat  cenu okolo  tří korun jako  narovnání podmínek pro provozovatele  větrných  elektráren na 
stejnou startovní čáru vedle provozovatelů elektráren uhelných.

Kolik stát na stavbu v ětrných elektráren p řispívá?
Nic. Stát sice chce podporovat ekologické stavby, ale pouze menšího rozsahu. Když si někdo bude chtít postavit 
na střeše rodinného domu sluneční kolektor, vytápět dům pomocí tepelného čerpadla nebo si postavit na zahradě
malou  větrnou  elektrárnu,  může  požádat  stát.  Ten  mu  na  to  nějakou  měrou   přispěje.  Ale  na  velké větrné
elektrárny nedá stát ani korunu.

V Jind řichovicích pod Smrkem však stát velké elektrárny podp ořil.
Ano. Byla to ale pouze ukázka postoje vlády k obnovitelným zdrojům. I pro ni to byla ostuda, do roku 2003 nemít 
ve státě pracující větrnou elektrárnu. Ministr životního prostředí Libor Ambrozek se tehdy vyjádřil, že jde o 
mimořádnou  akci,  start   nového oboru  podnikání,  a ten  si  zasluhuje ojedinělou  dotaci. Ano, byly to naše  první
dvě velké větrné elektrárny. Proto ta výjimečná podpora státu. 

Pokud se v ětrné elektrárny za čnou objevovat i u nás, zvýší se cena elekt řiny pro 
domácnosti.
Můžeme uvést příklad z Německa, kde je postaveno čtrnáct tisíc větrných elektráren. Takové množství elektráren, 
které samozřejmě u nás nikdy nebude stát, zvýšilo cenu pro domácnosti o jeden cent. U nás to může znamenat 
zdražení o haléře, v lepším případě díky konkurenci energetik nebude zdražení žádné. Jenom připomeneme, že 
od roku 1990 vzrostla cena elektřiny z šedesáti haléřů na dnešní tři koruny šedesát. A energetická společnost ČEZ 
například pro rok 2005 chystá další zdražení pro domácnosti o 15 haléřů. Bez přítomnosti větrných elektráren. Je 
jasné, že se ČEZ při svých dalších zdraženích bude již vymlouvat na obnovitelné zdroje, je to mistrný manipulátor 
davu. Akceptování ceny z čistých obnovitelných zdrojů je také otázka vyspělosti lidí v ochraně přírody. I u nás se 
najdou  ekologicky  smýšlející lidé a  firmy,   kteří si  rádi  "zelenou  elektřinu"  koupí za vyšší cenu.  A  jistě jich 
nebude málo, znovu je možné uvést Německo, kde tato podpora obnovitelných zdrojů je oblíbená.

Objevují se námitky k zásah ům do krajiny.
Ano, samozřejmě, že stavba větrné elektrárny je zásahem do krajiny. Jako každá stavba a činnost člověka. Je 
nutné se ale vždy ptát, zda efekt z jakékoliv činnosti je úměrný tomuto zásahu. U stavby větrných elektráren 
musíme jednoznačně říct, že ano. V porovnání s ovlivněním krajiny povrchovými doly, jezery kališť, umělými kopci 
vytěžené hlušiny, odlesněnými vrcholky hor nebo vytěženými vápencovými lomy – tedy vesměs nevratnými 
zásahy. Ty budou napravovat ještě další generace. Větrné elektrárny se zde ale staví dočasně na dvacet let. 
Pokud se do té doby podaří najít jiný způsob získávání elektřiny, tak se pak jednoduše zdemontují, a v krajině po 
nich nezůstane ani stopa. Průzkumy ve Skotsku i jinde ukázaly, že obavy obyvatel okolních obcí z poškození
krajiny, hluku nebo odlivu turistů se po zahájení provozu doslova rozplynuly. Nezapomínejme, že větrné mlýny -
v podobě, jak  je  tehdy dokázali vyrobit  - tady byly odnepaměti. Někdo  může  namítat,  že ty vypadají pěkně, ale 
to můžou lidé za sto let o dnešních větrných elektrárnách říkat taky. 
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Nebudou lopatky elektráren znamenat nebezpe čí pro ptáky?
Z výsledků výzkumu vlivu větrných elektráren na avifaunu v Nizozemsku vyplývá, že nebyl zaznamenán 
prokazatelný vliv elektráren na hnízdící ptactvo a ptactvo přilétající do blízkosti elektráren za potravou. 
Z dlouhodobého pozorování téměř devadesáti tisíců ptáků v blízkosti elektráren se v devadesáti sedmi procentech 
případů ptáci vyhnuli elektrárnám zcela, pouze zbytek volil průlet rotorem. Ten končívá většinou bez střetu 
s lopatkou, a i když k zásahu dojde, nemusí nutně končit těžkým zraněním nebo smrtí ptáka. Existence tlakového 
pole před otáčející se lopatkou vytváří bariéru, která často pomůže ptákovi přežít. Výsledky pozorování i u velkých 
větrných farem s mnoha stroji jen potvrzují, že průměrný počet kolizí ptáků na kilometr větrných elektráren není
větší než počet  ptáků zabitých  na kilometr  silnic, a  je mnohem menší než počet nehod na kilometr elektrického 
vedení.

Většina poho ří v ČR leží v námrazové oblasti. Vydrží elektrárny námrazu?
Vydrží. Elektrárny jsou částečně vybaveny proti námraze. Mají speciální povrchovou úpravu lopatek, která brání
ulpívání námrazy. Kdyby se námraza přesto objevila, stroj se okamžitě zastaví pomocí senzorů, sledující vibrace. 
V žádném případě neohrožuje své okolí. Začne pracovat až po uvolnění nebo roztání námrazy. S rizikem padání
ledu je nutné počítat stejně, jako u padání námrazy z drátů vysokého napětí. Obavy z létajícího ledu, který se 
nekontrolovatelně uvolňuje z lopatek, jsou proto zbytečné. Že se většina kopců nacházejí v námrazové oblasti se 
samozřejmě ví, ale že by zde byla extrémní námraza, která by mohla poškodit elektrárnu, o tom můžeme 
pochybovat. Nadmořská výška pět set metrů a výše je pro stavbu větrné elektrárny zcela obvyklá, Krušné hory 
mají přes osm set metrů, a kolik elektráren stojí na německé straně. V Rakousku se staví i ve výškách nad tisícem 
metrů - a tam je námraza daleko větší. S námrazou počítají všechny stavby elektráren v našem podnebném 
pásmu, každý projekt kalkuluje s omezeným provozem během zimy. Přesto elektrárny dokážou vyrobit veliké
množství elektřiny a pomoci zlepšit životní prostředí. Ve světě stojí několik desítek tisíc elektráren, a  není doposud
známá žádná havárie díky námraze.

Další častou námitkou proti výstavb ě větrných elektráren je jejich údajná vysoká
hlučnost.
Normy na hluk v tomto státě jsou kupodivu přísnější než normy v zahraničí. Například v Německu. Hluk pro noční
dobu, tedy od deseti hodin večer do šesti hodin ráno, musí být u nás pod úrovní čtyřicet decibelů. Pro představu –
stejnou hlučnost naměříte při tikání budíku ze vzdálenosti dvou metrů. I ledničky jsou hlučnější. Při běžném 
rozhovoru naměříte šedesát decibelů a normálně puštěná televize má sedmdesát decibelů. Každý projekt musí mít 
zpracovanou hlukovou studii. Pro projekty nových větrných elektráren bude hranice utlumení hlukových emisí pod 
normu ve vzdálenosti asi šesti set metrů. Obavy z obtěžování hlukem jsou proto neopodstatněné. S potěšením 
musíme  konstatovat, že  díky technickému  vývoji  mají dnešní větrné elektrárny  mnohonásobné výkony, avšak 
emise hluku stejné, ne – li nižší než stroje staršího data.

Hodně lidí by rádo, když už tady budou v ětrné elektrárny stát, aby odstavily Temelín.
Nevíme, jestli se to povede u nás, ale v Německu se to povedlo. Tam vítr vyrábí více elektřiny než Temelín a 
Dukovany dohromady. Žádná větrná elektrárna se sice nemůže měřit s tou jadernou, ale přínos pro republiku mít 
bude. Během dvacetileté životnosti uspoří emise, které by se jinak musely vyprodukovat v uhelné elektrárně: tisíc 
šest set tun oxidu siřičitého, nebo čtrnáct tisíc tun popílku. Nebude se muset spálit dvě stě tisíc tun uhlí a vytěžit 
pět a půl tisíce tun vápence. Skleníkový efekt se sníží díky úspoře dvou set padesáti tisíc tun oxidu uhličitého a 
pomůže tak ke stabilizaci extrémů v počasí, které jsme třeba v podobě extrémního letního sucha nebo povodní
zažili i my.

Nemůže se stát, že elektrárny 
přestanou fungovat, a zbudou 
z nich pouze památníky na 
kopcích?
To můžeme vysvětlit na příkladu 
s financováním. Dnes na stavbu 
elektráren půjčí pouze banka, která
bude po investorovi chtít částečně
elektrárny hradit. A myslíte, že 
investor, který musí dát své desítky 
milionů korun do projektu,  ho  
zpracuje  nedbale,  s rizikem,  že  
to  nevyjde?  Kdepak,  ten  jako 
první si důkladně prověří všechna  
technická a ekonomická rizika.

Autorem odpovědí je Eldaco, a.s.
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PTÁM SE ELDACA: Jak to vypadá s plánovanou výstavbou VE ve
Vítězné? Můžete prozradit konkrétní harmonogram projektu?

Stav našeho projektu ve Vítězné se nachází v přípravné fázi na oznámení o záměru podle zákona 
100/2001Sb. Po té co naše společnost obdržela nesouhlas s dočasným odnětím zemědělské půdy z  
půdního fondu od odboru životního prostředí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, se snažila 
najít jiné varianty v umístění záměru tak, aby byl lokalizován na bonitně horší půdy a mohl tak být 
očekáván souhlas s dočasným odnětím ze zemědělského půdního fondu. Dalším významným kritériem 
pro daný záměr bude změna územního plánu, která bude probíhat zároveň s posuzováním podle 
zákona 100/2001Sb. v letošním roce.
U připravovaného záměru ve Vítězné ovšem přicházíme v tomto roce s jednou výraznou novinkou. 
Chceme nabídnout jak místním tak i okolním občanům a obcím spoluvlastnictví připravovaného 
projektu. Během tohoto a začátkem příštího roku budeme nabízet ke koupi prioritní akcie společnosti, 
která bude větrné elektrárny v budoucnu provozovat. Po zrealizování větrných elektráren se tak budou 
moci místní a okolní občané podílet na zisku. Tento způsob investování pomocí lidového kapitálu do 
větrných elektráren je v Evropě rozšířený a mezi lidmi oblíbený.

Časový harmonogram:
05/2009 zahájení procesu EIA (zákon 100/2001Sb.)
06/2009 zahájení změny územního plánu Vítězná
02/2010 ukončení procesu EIA (zákon 100/2001 Sb.)
06/2010 schválení územního plánu Vítězná
06/2010 zahájení územního řízení

10/2010 získání územního rozhodnutí
10/2010 zahájení stavebního povolení
02/2011 získání stavebního povolení
04/2011 zahájení stavby
07/2011 spuštění do provozu

Ve dnech 22.1. a 23.1. 09 proběhl zápis dětí k základnímu vzdělávání v ZŠ Vítězná. K zápisu 
se dostavily v doprovodu členů rodiny tyto děti: Kristýna Hromádková, Lucie Krejčíková, Lukáš
Kristen, Vilém Novák, Anežka Stárková a Kristýna Sychrová. Děti předvedly, jak jsou schopné
komunikovat, poznávaly barvičky, ukázaly své matematické schopnosti a představy, řekly 
básničku nebo zazpívaly a na závěr měly možnost fixami na textil pomalovat látkovou 
panenku a podle svého vkusu ji dotvořit. Tato činnost se jim líbila nejvíce a mnohé se u ní
zdržely i desítky minut. Závěrem si vybraly z množství upomínkových předmětů, které pro ně
připravili naši žáci. Moc se nám děti líbily a už se na ně těšíme v úterý 1. 9. 09. 

ZPRÁVIČKY ZE ZŠ

Před jarními prázdninami jsme 
začali ve škole s úklidem tříd a 
přípravou na malování, které se 
uskutečnilo ve dnech 13.2. až
19.2.2009. Malíř pan Krejčík 
pracoval naprosto neuvěřitelným 
tempem, včetně víkendu, 
abychom mohli žáky přivítat 
v nových barevných učebnách. 
Podařilo se a my ještě jednou 
touto cestou děkujeme panu 
Krejčíkovi, zaměstnancům OÚ, 
kteří nám pomohli s přípravou i 
následným dokončením prací. 
Chci také poděkovat učitelkám a 
paní Nimrichterové, které v době, 
kdy mohly užívat volna, přišly 
uklízet a uvést třídy do pořádku. 
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Ředitelka ZŠ M. Kropáčková

Letošní velikonoce jsme pojali trochu jinak než v letech minulých. 7.dubna jsme připravili 
VELIKONOČNÍ DÍLNU pro žáky a maminky. Připravovat jsme se začali již několik dní před 
tímto termínem. Děti měly za úkol donést výdumky, peříčka, slupky z cibule, pentle, syrová
vajíčka aj. Kuchařky pro nás schraňovaly vyfouknutá vajíčka, učitelky napekly perníky, 
velikonoční beránky a mazance. Ve velké třídě byla rozmístěna různá stanoviště na malování
vajíček voskovou technikou, mramorování vajíček, barvení v cibulovém odvaru a jarními 
lístečky, pletení pomlázek, zdobení kořením, výroba slepičky z kartonu, papírová vajíčka, 
zdobení perníků a výroba košíčku.

Mezi první návštěvníky patřily děti z mateřské školy. Přišla obě oddělení, učitelky i paní
Nováková. Nejdříve se všichni podívali, jak se co dělá a potom si mohli někteří s našimi žáky 
práci vyzkoušet. Nejvíce se jim dařilo malování perníčků a kluci pomáhali při pletení
pomlázky, kterou si pak hrdě odnesli do školky. Děti dostaly ochutnat piškotového beránka, 
mazanec a perníčky. Maminky se zapojily do práce s dětmi a tak jsme si užili všichni příjemné
pohody až do pozdního odpoledne a žáci si domů odnášeli dekoraci na stůl a určitě i nové
dovednosti. 

Ve středu 8.dubna se konala další akce společně pro naše žáky, pilníkovské a Poláky. 
Navštívili společně stezku Lesem Království s odborným výkladem revírníka a lesního 
pedagoga pana Lokvence, klubovnu v areálu dětské ozdravovny, kde měli možnost shlédnout 
ptačí budky, kůže zvířat, lebky, parůžky a spoustu zajímavostí. Po obědě se zastavili na 
prohlídku přehrady Království a poté pokračovali do ZOO ve Dvoře Králové. I zde výpravu 
provázel průvodce s velmi zajímavým výkladem  o zajímavostech zahrady. Dětem v hlavě
nejvíce utkvěla zpráva o bílých nosorožcích, kterých  je  jen 8 kusů na světě a z toho 6 v ZOO

ve Dvoře a o tom, jak se zde 
rozhodli 5 nosorožců vypustit do 
rezervace v africké Keni a tak se 
pokusit o rozmnožení těchto 
nejvzácnějších savců světa. A 
protože nám přálo i počasí, byl to 
vydařený den.

Ještě nás čeká dvoudenní školní
výlet do Polska a tradiční setkání
s dětmi z malotřídních škol na Svaté
Kateřině, na které se všichni už
těšíme.

28.února 2009 se několik žáků naší školy i s rodiči zúčastnilo masopustního karnevalu 
v Pilníkově . Byla to pro nás, myslím, nezvyklá podívaná. Městem šel průvod masek 
doprovázen hudbou a při několika zastaveních byli účastníci průvodu obdarováváni dobrým 
pitím a jídlem. Naše děti se zúčastnily veselí v maskách a statečně vydržely po celou dobu, 
přestože pro ně akce byla velmi dlouhá.

25.března 2009 proběhla na naší škole 
inspekce. Pracovníci ČŠI provedli kontrolu povinné
dokumentace školy, školního vzdělávacího 
programu, účetních uzávěrek, účelových dotací, 
projektů a rozvojových programů, hlavní účetní
knihy, směrnic a účetních dokladů. Během kontroly 
nebyly shledány v požadovaných materiálech školy 
a školky žádné nedostatky a pochybení.
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OTÁZKY NA PANA STAROSTU:

Záměr vybudování kanalizace v obci Vítězná je v současné době v této fázi: podařilo se postupně získat 
pravomocné územní rozhodnutí na obě části, tedy Kocléřov a Huntířov-Komárov (stavba je rozdělena 
na dvě části dle příslušnosti kanalizačních stok k jednotlivým čistírnám). V současné době je 
geograficky zaměřena část Kocléřov a zpracovává se stavební dokumentace pro podání návrhu vydání
stavebního povolení. U druhé části Huntířov-Komárov probíhá zaměřování. Po zpracování stavební
dokumentace bude zahájeno stavební řízení, na jehož konci bude vydání stavebního povolení. Po 
nabytí právní moci tohoto povolení přichází chvíle, kdy se mohou shánět fin. prostředky na tuto investici, 
která podle předběžných propočtů je ve výši 120mil Kč. Podle tohoto čísla je jasné, že s realizací vlastní
stavby se může začít až když bude zajištěno fin. krytí min.80% celkových nákladů stavby. Pokud by vše 
probíhalo tak, jak nejlépe plynout může, je nejbližší reálný termín k zahájení stavby v roce 2011. 
Znamenalo by to ale vyvinout opravdu velké úsilí a získat nadstandardní podporu.

Projekt Regenerace historického centra Huntířova je ve fázi dokončování zemních prací, které končí
rozprostřením ornice na fotbalovém hřišti, probíhající stavby sociální budovy s klubovnou - dokončení
do 05/2009, zahájené výstavby víceúčelového hřiště a probíhající stavby dětského hřiště. V současné
době je též konečně vysoutěžená firma na dodávku sadovnických úprav a 27.4. je druhé kolo 
výběru dodavatele na rekonstrukci kostela. Celý projekt by měl být dokončen do konce tohoto roku. 
Přejme si, aby to vše šlo podle plánu a stavba se dokončila v termínu.

Ano, kácení stromů, patřičně zprofanováno v médiích, vyvolalo v některých lidech (většinou 
neznalých vlastní problematiky a těžko rozeznávajících dřevinu od keřů) rozporuplné reakce. Jedno 
nejmenované pražské občanské sdružení staví starý strom do rovné pozice se starým hradem a 
zámkem a jaksi zapomíná, že se v případě stromu jedná o živý organismus, který má stejně jako člověk 
vymezen svůj čas a může dožít dříve i tím, že podlehne nějakému škůdci či chorobě. Je zajímavé, že 
jsem doposud nezaznamenal, že by se některé protestující hnutí nebo "ochranář starých stromů" 
dobrovolně přihlásil k odpovědnosti za případné škody na majetku nebo zdraví lidí, které může pádem 
stromu nebo jeho částí způsobit. Jak by se asi psalo o zástupci obce či města, který věděl, že na území
obce je skupina proschlých a napadených stromů, jejichž zdravotní stav již nedovoluje provést účelné
ozdravení a jejich pádem byla zraněna matka nebo dítě, anebo jejich pádem byl přerušen el. proud pro 
půl obce na dlouhých 14 dnů? Já si to umím představit v barevném provedení, a proto 
jsem osobně inicioval, na základě vypracovaného znaleckého posudku, pokácení 10ks jasanů u silnice 
a vedení NN na začátku Kocléřova. Jsem rád, že se podařilo s vedením SúS prosadit řešení plně v 
souladu se znaleckým posudkem. Vím tak, že toto nebezpečí již nemůže nikoho ohrozit a vyřešil se 
problém, který by v nedalekém čase musel být stejně řešen, a možná už v důsledku nějaké havárie a 
tehdy již i z obecních peněz. Pro ty, co argumentují tím, že stromy byly zdravé a usuzují tak z pařezů, 
které po stromech zůstaly malé poučení: tento druh stromu umírá- prosychá od koruny. Ve vydaném 
Rozhodnutí o povolení pokácet tyto dřeviny je určena i náhradní výsadba, která ovšem nebude 
provedena již v tomto místě, právě z důvodů blízkého vedení NN. Bude provedena na pozemku obce v 
Kocléřově opět 10ks dřeviny.

1) Pane starosto, m ůžete prosím ob čany informovat, v jaké fázi se momentáln ě

nachází projekt výstavby kanalizace ve Vít ězné (stavební povolení, finan ční
prost ředky na realizaci, výb ěrové řízení)? Ve které části obce by se m ělo s 
výstavbou za čít a přibližn ě kdy?

2) V jaké fázi se nachází projekt Regenerace historic kého centra Huntí řova?

3) Jistý náš spoluob čan se osm ělil zaslat do Nového Hejkala kritický p říspěvěk o 
nesmyslném kácení strom ů a stromo řadí ve Vítězné. Bohužel se tato osoba 
následn ě zalekla toho, že by článek byl otišt ěn a vyvolal n ějaké reakce, a svou 
žádost o uve řejnění příspěvku si na poslední chvíli zase rozmyslel. Proto bych  
se ráda na tuto problematiku zeptala já: Jaké jsou d ůvody pro kácení t ěchto 
strom ů a budou místo t ěch vykácených porost ů nějaké nové vysázeny?
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Vedení Sokola Vítězná

SOKOL  VÍTĚZNÁ

mužstvo Sokola Vítězná v poměru 4:3  na zápasy a obhájilo tím loňské vítězství. Odměnou jim 
bude již taky tradiční sud piva, který jim koupí tým FKS Vítězná. 
Od ledna 2009 se všechna naše družstva, přípravka, žáci, muži připravovala na svá
mistrovská utkání ve sportovním centru v Kocléřově, kde se scházela jednou až dvakrát 
týdně.V rámci přípravy sehráli naši nejmenší přípravné turnaje v Hostinném a muži sehráli 
přátelská utkání s týmy SK Miletín , FK Velichovky a FK Černilov .
Jak si  v mistrovských bojích naše mužstva po této přípravě vedla a vedou se můžete dočíst  
na našich internetových stránkách, které najdete na adrese www.sovitezna.estranky.cz. Zde 
se dozvíte i více o činnosti našeho oddílu. 
Nejen ale sportovní činností se v tomto přípravném období zabývali členové výboru. Jednali 
s několika subjekty o podpoře našeho oddílu, proběhlo i několik jednání se starostou obce o 
podpoře naší mládeže, vyřizovala se agenda s Tělovýchovnou a sportovní unií Trutnovska
související s ukončením roku. Vzhledem k stále probíhající rekonstrukci fotbalového hřiště, 
kabin a okolí jsme prodloužili dohodu o využívání hřiště pro domácí zápasy se Spartakem 
Pilníkov,  kde jsme již na podzim sehráli několik zápasů a turnajů. Řešily se změny v kádrech 
jednotlivých mužstev. Vzhledem k povinnosti nařízené OFS Trutnov, že trénovat jednotlivá
mužstva mohou pouze vyškolení trenéři, se p. Formánek, Kiss a Mencl zúčastnili  trenérského 
kurzu a úspěšně ho absolvovali.  
Na konci března se uskutečnila výroční schůze, kde všichni účastníci byli seznámeni nejen se 
sportovními výsledky loňského roku a s hospodařením oddílu, ale i s vyhlídkami na letošní rok. 
Starosta obce seznámil přítomné s probíhajícími pracemi na obnově historického centra 
v Huntířově a nastínil návrh jeho využívání po jeho dokončení.

Po skončení podzimní sezóny se většina hráčů mužů Sokola 
Vítězná od listopadu, opět jako už několik let předtím, scházela 
na zimním stadiónu ve Dvoře Králové n.L., kde sehrála  hokejové
boje s týmem FKS Vítězná o hokejového přeborníka obce; tyto 
boje  probíhaly  až do  března  roku   2009  a  vítězem  se   stalo 

Zprávy ze SPOZu – Vítání občánků

Sbor pro občanské záležitosti v sobotu 4.dubna přivítal do života další nové občánky 
Vítězné. Tentokrát to byly tyto děti:

Veronika Nesládková, nar. 22.10.2008
Kristián Munzar, nar. 25.10.2008
Štěpánka Benáková, nar. 26.1.2009
Václav Tulach, nar. 17.12.2008
Natálie Matějcová, nar. 6.2.2009
Marek Matějec, nar. 6.2.2009

Všem miminkům přejeme ještě jednou hodně zdraví a rodičům pohodu se svými 
dětmi.

Kolektiv SPOZu
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M. Bergerová

DISKUZE VE VÍTĚZNÉ?
Vážený pane starosto, tento text je zároveň mou žádostí o zamyšlení, jestli opravdu stojíte o 
to, aby občané Vítězné s vámi diskutovali, a je také výzvou, abyste se vzhledem ke své
veřejné funkci mírnil ve vyjadřování svých krajních názorů na skupinu obyvatel, kterou 
prezentuji (matky malých dětí).
V této obci žije myslím si docela hodně lidí, kteří jsou s poměry ve Vítězné nespokojeni. U 
některých je to životní postoj, negovat vše bez ohledu na realitu. U někoho je to reakce na to, 
že mu kdysi někdo z Obecního úřadu „šlápl na kuří oko“, a tudíž teď po celá desetiletí neocení
nic z toho, co se tu děje. Já dovedu upřímně pochopit, že vás ataky těchto lidí upřímně
odradily od diskuzí o poměrech v obci. Přesto mi přijde, že jste přeci jen jakýmkoli rozpravám 
o věcech veřejných už opravdu více uzavřenější, než je „zdrávo“.
Před několika dny jsem s vámi měla domluvenou schůzku v Mateřském centru Pastelka (vy 
jste byl jejím iniciátorem). Jednání se mělo týkat naší představy o dětském hřišti pod 
„třídomím“. O náš názor jste stál a já jsem byla ráda, že Vás napadlo zeptat se maminek 
s malými dětmi, jaké hřiště by chtěly. V té době jsem ještě nevěděla, že váš zájem o podněty 
veřejnosti je pouze formální a nic smysluplného od budoucích uživatelů hřiště nečekáte. 
Nevím, jestli ten den vás třeba bolel zub, anebo vám něco jiného zkazilo náladu, ale to, jakým 
způsobem jste reagoval, bylo hodně nepříjemné a troufám si říct, že opravdu hodně „přes 
čáru“.
Váš úvod, že my maminky navštěvujeme MC proto, že jsme znuděné, jsem nejdříve přešla 
s tím, že možná špatně slyším. Potom jste ovšem hovořil o tom, že celý den trávíme 
nicneděláním a přidal obavu o to, jak se s momentální minimální vytížeností jednou budeme 
moci vrátit do pracovního procesu. Já opravdu nechápu, proč tolik averze a jak jste přišel na 
tyto závěry. Myslím si, že většinu maminek v MC ani neznáte jménem, nemáte ponětí o tom, 
kolik mají dětí, jestli jsou tyto děti zdravé, pochybuji, že máte přehled o tom, jestli jsme 
maminkami, které si k rodičovskému příspěvku také přivydělávají.
K našim připomínkám ohledně dětského hřiště jste se stavěl negativně vlastně ještě před tím, 
než nějaké byly vysloveny, každý nápad jste zavrhl a přidal nějaký slovní výpad – např. 
k našemu návrhu, aby i zadní část, kde se hřiště má nacházet, byla oplocena jste řekl, že se 
nic oplocovat nebude, že si prostě děti musíme hlídat a ne si jen tak sedět na lavičce a 
nevěnovat jim pozornost. Zřejmě i o našich mateřských kvalitách máte jasno.
Našemu návrhu, kterými konkrétními prvky by hřiště šlo vybavit, a přitom by se splnil finanční
limit, jste věnoval jen minimum pozornosti a ukončil rozpravu tím, že vlastně vyberete sám.

Pan starosta článek obdržel ješt ě před uzáv ěrkou tohoto 
výtisku, aby se k n ěmu vyjád řil, bude-li chtít. Nestalo se tak.

Vážně zvláštní představa o diskuzi. Dovedla bych 
pochopit, že vám naše návrhy prostě nepřišly účelné, 
koneckonců za realizaci projektu zodpovídáte vy, nevím 
ale, proč jsme si musely vyslechnout takovou vlnu kritiky, 
která celá vyplývala jen z obecného faktu, že jsme na 
rodičovské dovolené.
A tak jsem se vás chtěla zeptat. Z jaké negativní
zkušenosti usuzujete, že matka na rodičovské dovolené je 
de facto privilegovaný rentiér s minimem povinností? 
Pamatujete si na dobu, kdy byly vaše vlastní děti malé? 
Mluvil jste v té době se stejným opovržením i o vlastní
manželce? Máte radost, že v naší obci jsou malé děti? 
Máte dojem, že na vyžití menších dětí se vydává úměrné
množství peněz jako např. na výstavbu sportovišť? 
Nebojíte se k těmto tématům v Hejkalovi vyjádřit?
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Fungujeme 
NONSTOP

Pohodlně
odvezeme 

6-9 lidí
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KŘÍŽOVKA



Strana 12

KAŽDÁ KORUNA DOBRÁ

.Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost  
snaží ušet řit, kde se dá. Nár ůst spot řeby elektrické
energie v České republice za období let 1989–2005 činil 
osm procent, v oblasti domácností však až 53 %. 
Málokdo  si  však   uv ědomí,   že  velkých  úspor  m ůže

Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elektrické energie a o 62 
% méně vody než průměrný model roku 1985. Špičkové lednice si dnes vystačí s pouhou 
čtvrtinou energie ve srovnání s typickým modelem roku 1990.
Podle průzkumu z letošního léta 99 % českých domácností vlastní alespoň jednu lednici, 50 
% z nich je starší než pět let. Novou ledničku si 55 % českých domácností pořizuje nejčastěji 
jednou za šest až deset let. Kvůli poruše ji přestává používat 47 % domácností, 47 % 
odůvodňuje tento krok nákupem nového, lepšího modelu.
U praček je vybavenost domácností podobná, vlastní je 96 % z nich. Starších pěti let je 48 % 
praček. 
Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik bychom v domácnosti ušetřili, kdybychom si 
koupili spotřebič nový,  energeticky  úsporný. I když jde o jednorázově nezanedbatelný výdaj,

dosáhnout i koupí nových, energeticky úsporných elek trospot řebičů.

Kam odložit vysloužilý elektrospot řebič
V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: 
Kam s tím starým?
Starou, ale ještě funkční lednici 13 % domácností někomu 
zdarma věnuje, osm procent prodá do bazaru nebo 
prostřednictvím inzerátu a stejných osm procent takový 
spotřebič nějakým způsobem dál používá.
Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České republice 
pro občany síť míst, kde je možné vysloužilé elektrozařízení
odložit s průměrnou dostupností 3900 obyvatel. Dnes jejím 
prostřednictvím pokrývá města a obce, ve kterých žije přes 87 
% obyvatel ČR. Sběrná místa jsou vytvořena především ve 
sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců elektrozařízení. 
Sběrných dvorů je ke konci roku 2008 zapojeno více než 600 ve 
440 městech, prodejců 2200 prodejen elektrospotřebičů a sběr 
probíhá také prostřednictvím mobilních svozů, které jsou 
smluvně zajištěny ve více než 4000 obcích.

návratnost se kvůli rostoucím cenám energií
výrazně zrychluje. 
Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, 
by nám měl poskytnout energetický štítek. 
Základní vodítko je označení energetické třídy, 
jež se značí písmeny od A pro ty nejúspornější
až po G. Štítek zařazuje spotřebič do konkrétní
energetické třídy a přináší i další užitečné
informace (spotřeba vody, hlučnost apod.).

Na akcích Elektrowinu
se děti učí, kam patří
vysloužilé elektro.

I moderní rychlovarná
konvice může šetřit 
rozpočet domácnosti


