
Vážení občané a obyvatelé naší obce, do-
volte mi, abych Vás z tohoto místa opět 
pozdravil a v pár bodech Vás seznámil 
s děním v obci. Od dubna, kdy vyšlo pře-
chozí číslo občasníku, byla naše činnost 
zaměstnána především reakcemi na jed-
notlivá podání a stížnosti a nezbyl čas a 
věřte, ani moc nálada, na další komentáře 
v těchto listech. Nyní jsme v situaci, kdy 
nabíráme druhý dech a otevírá se prostor 
pro řešení i jiných otázek spojených 
s chodem obce. Když se sice ohlédnu 
za vším, co se v letošním roce i přes tuto 
zátěž podařilo, může být zastupitelstvo 
i občan dle mého názoru spokojený, ale 
určitě se dalo udělat i více a proto věřím, 
že v příštím roce již bude moci být práce 
na OÚ směřována pouze na standardní a 
přínosné aktivity.

Zmínka ke Dni obce 2015
Pár slovy se vrátím k létu a dni obce, 

myslím si, že se opět jednalo o 
vydařený ročník a že si návštěvní-
ci den užili jak po kulturní, tak po 
společenské stránce. Návštěvníci 
nebyli ošizeni o žádnou z tradič-
ních atrakcí, počasí přálo a na po-
zvání přijeli i vysocí představitelé 
Královéhradeckého kraje, IZS i 
dlouhodobí partneři obce Vítězná. 
I z této účasti se dá vyvodit zvuk, 
který ve společnosti pořádání Dne 
obce ve Vítězné, má. Proto mi 
dovolte ještě jednou poděkovat 
dobrovolníkům, brigádníkům i 
zaměstnancům obce za přípravu 
a samotnou realizaci zázemí a 
celého chodu slavností. Pro rok 
2016, kdy se bude den obce ko-
nat v sobotu 2. července již nyní 
připravujeme zajímavosti a snad 
i novinky. 

Starosta obce
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Zprávičky ze školky Leden - listopad 2015
Dne 22. 1. navštívili nejstarší předško-

láci základní školu, kterou si mohli nejen 
prohlédnout, ale také shlédnout výuku v 
1. třídě.

V měsíci lednu děti a rodiče přispívali 
ve školce do zimní sbírky pro zvířátka a  
23. ledna děti radostně všechny donesené 
pochoutky nadělily do krmelce za skal-
kami. 

Také v letošním roce jsme zařadili 
do našich vzdělávacích aktivit plavecký 
kurz, který probíhal v plavecké škole 
v Trutnově od 25. 2. do 6. 5. 2015. 

Ve čtvrtek 26. 2. jsme navštívili 
v Hankově domě kombinované loutko-
herecké představení Písnička pro draka 
aneb Jak se vaří pohádka na motivy 
klasických pohádek o drakovi. Smyslem 
celého představení byla nejen ukázka 
netradičního pojetí hudební nauky a vy-

tvoření pozitivního vztahu k muzice, ale 
také vysvětlení mnoha lidových rčení.

V rámci OP Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost se naše MŠ zapojila do dvou 
projektů.  Prvním byl projekt „Velká 
technika pro malé kutily“ v partnerství 
s Univerzitou Hradec Králové. Tento 
projekt byl zaměřen na profesní rozvoj 
pedagogů MŠ a ZŠ v oblasti polytechnic-
kého vzdělávání a v oblasti lektorských a 
mentorských dovedností. Jednou z aktivit 
tohoto projektu byl týdenní vzdělávací 
kurz a jednodenní semináře. V týdnu 16. 
– 20. března se tohoto kurzu zúčastnila 
A. Jiráčková. Splněním podmínek kurzu 
jsme pro naši mateřskou školu získali 
řadu pomůcek a stavebnic (např. soupra-
vu pro pokusy Tajemství přírody, Tvořivý 
konstruktér – Lego, námětové karty Lego 
Education, stavebnice Roto, Creative Ar-

chitekt, Montessori pomůcka, Montessori 
- pomůckové listy). Druhým byl projekt 
„Vzdělávací mozaika – komplexní rozvoj 
kompetencí učitelů mateřských škol“ ve 
spolupráci s Centrem celoživotního vzdě-
lávání Jezerka, o.p.s. Pardubice. Součástí 
druhého projektu byla třídenní odborná 
stáž, kterou 20. - 22. 4. absolvovala v par-
dubické MŠ uč. Anna Jiráčková.

V letošním roce jsme zahájili spolu-
práci s neziskovou organizací SÁZÍME 
STROMY. Na měsíc duben jsme připra-
vili s paní Ing. Zuzanou Kazmirowskou 
z této organizace, s podporou obecního 
úřadu a dalších dobrovolníků výsadbu 
javorového stromořadí v Kocléřově. Dne 
13. dubna jsme vysadili nové stromořadí 
13 javorů, které vede podél chodníku od 
obecní zahrady až k ČOV v Kocléřově.   
                                   (Dokončení na str. 2)



(Dokončení ze str. 1)
Velice děkujeme všem, kteří se o to 

zasloužili nebo osobně přiložili ruku 
k dílu (zejména paní Ing. Kazmirowské, 
dětem, rodičům, našim zaměstnancům, 
OÚ a dalším dobrovolníkům). Velký 
dík patří místním hasičům, kteří pro 
stromy den před výsadbou vykopali díry. 
Pravděpodobně díky tomu jsme zvládli 
všechny stromy zasadit v jednom dni. 
Nyní musíme doufat, že se stromy dobře 
uchytily nám všem pro radost. 

 V měsíci dubnu jsme s dětmi také 
navštívili farmu paní Plockové, další 
exkurze byly ve sběrném dvoře a v psím 
útulku v Kocléřově. Dne 23. 4. jsme jeli 
do Dvora Králové n. L. na divadelní 
představení Veselá pouť loutkoherecké 
skupiny Loudadlo Praha. Posledního 
dubna probíhaly v prostorách MŠ i na 
zahradě Čarodějnické hrátky zakončené 
pálením ohně a opékáním špekáčků. Ve 
dnech 12. a 13. května se uskutečnil zá-
pis do MŠ na nový školní rok. Ve čtvrtek 
14. 5. jela třída Sluníček do Hájemství na 
akci Den lesů, kterou pořádaly již tradič-
ně Lesy ČR a ZŠ Schulzovy sady. Děti 
z obou tříd navštívily 29. 5. kostel sv. 
Václava v Kocléřově, kde se zúčastnily 
zajímavého dopolední programu, který 
pro ně připravily pořadatelky v rámci 
celostátní akce Noc kostelů 2015. Touto 
cestou děkujeme rodině Síbrových i dal-
ším za zajímavé dopoledne.

V pondělí 1. 6. oslavovaly společně 
děti ze starší i mladší třídy MDD. Pro-
gram plný her a soutěží probíhal v MŠ 

i na školní zahradě. Zábavné dopoledne 
mile osladila dětem i učitelkám sladkým 
překvapením naše paní školnice Růženka 
Nováková, která pro všechny upekla vý-
borný perník s čokoládou a uvařila plnou 
várnici ovocného čaje. Za razítka získaná 
v soutěžích obdržely děti v závěru me-
daile a také si každý vybral dárek – ply-
šové zvířátko. 

V týdnu 5. – 11. 6. se mohli rodiče s 
dětmi zapojit do další sbírky pro zvířátka, 
kterou jsme připravovali na jako dárek 
do záchranné stanice JARO Jaroměř. 
Prohlídkou této záchranné stanice a pře-
dáním pochoutek ze sbírky jsme zahájili 
náš školní výlet, na který jsme se vydali 
11. června. Dále jsme zamířili do Babič-
čina údolí na akci Za babičkou Boženy 
Němcové do Ratibořic, při které nás pro-
vázely postavy známé z knihy Babička. 

Ve středu 24. 6. jely děti z MŠ společně 
s žáky naší ZŠ do ZOO. Prohlídku jsme 
letos dětem rozšířili o „hledání pokladu“, 
který našly nedaleko pavilonu slonů. 

Dne 26. 6. jsme uspořádali besídku 
pro rodiče s Loučením s předškoláky. 
Děti předvedly návštěvníkům část toho, 
co se v uplynulém školním roce naučily. 
Kromě dětí, které odcházely do 1. třídy, 
jsme se také loučili s paní Novákovou, 
která po 32 letech práce v naší MŠ odešla 
20. 8. do důchodu. Odcházející děti do-
staly pamětní list a knížku.

Pro veselé rozloučení s končícím škol-
ním rokem shlédly 29. 6.  děti představe-
ní Karneval zvířat. V rámci pořadu si děti 
připomněly lidové písničky o zvířátkách 

žijících na dvorečku. Kromě toho si 
také zatancovaly a zahrály v doprovodu 
díla Karneval zvířat od  Camilla Saint-
-Saënse.

Na uvolněná místa byli do MŠ při-
jati Dominik Cajska, Mikuláš a Matouš 
Richterjörkovi, Barbora Kučeráková, 
Veronika Toráková, Adam Nýč, Nikol 
Drápalíková, Tomáš Marek, Natálie 
Svobodová, Zuzana Bednářová, Tereza 
Jančíková, Milan Masopust, Kamil Pa-
velka. Většina dětí se ve školce již dobře 
adaptovala a věříme, že budou do MŠ 
chodit rády.

V pátek 2. 10. navštívila třída Sluní-
ček divadelní představení Zahrada podle 
knihy Jiřího  Trnky v Hankově domě a v 
úterý 3. 11. odjely do divadla ve Dvoře 
Králové již obě třídy, aby shlédly před-
stavení Rákosníček a jeho rybník. Tento-
krát bylo možné vzít i třídu Motýlků, pro-
tože nové děti postupně zvládly adaptaci 
v kolektivu, která je nezbytným předpo-
kladem účasti na akcích mimo MŠ. 

Na tomto místě chceme také vyjádřit 
poděkování našim sponzorům a větším i 
menším dárcům. Děkujeme společnosti 
Wikov MGI, a.s. z Hronova, manželům 
Bergerovým, nadaci Sázíme stromy a 
paní Kazmirowské, panu Bednářovi, 
paním Věře Marelové, Aleně Novákové, 
Hůlkové, O´Hara, Hynkové, Karbulkové, 
rodině Masopustových, paním Plockové, 
Obstové, Ládové, Prouzové, Justové, 
Ježkové a dalším.

               Za kolektiv MŠ A. Jiráčková

Kostel sv. Václava a farnost 
D.K.n.L. 
Nemohu se zde nezmínit i o letošních 
akcích, které se uskutečnili ať už v kos-
tele sv. Václava v Kocléřově, anebo za 
účasti a podpory Farnosti Dvora Králové 
nad Labem v čele s bezprostředním fa-
rářem, děkanem Janem Czekalou, MSF. 
Poděkoval bych zejména za vydařenou 
a počasím podpořenou letošní česko- 
německou pouť, která navazovala na 
obecní slavnosti a tak jako každý rok 
byla pouť i poutní místo v Kostele sv. 
panny Marie V Hájemství hojně navští-
vena našimi občany i přáteli z Německa, 
Rakouska, Švýcarska a dalších zemí. Dě-
kujeme za jejich přízeň a přejeme všem 
pevné zdraví.

Nezapomenutelné zážitky přináší do naší 
obce i Spolek přátel hudby, který si jako 
svou domovskou scénu propůjčil kostel 
sv. Václava v Kocléřově. Za uvedené 
koncerty vážné hudby děkujeme a těšíme 
se na další, který pro nás připravují na 
den 24.5.2016 – s vystoupením Guarneri 
trio Prague kde jako čestný host pobese-
duje Mons. Václav Malý.

Komunikace v obci
V rámci priorit avízovaných ve volbách 
2014 jsme měli jednoznačně stanove-
nou i bezpečnost a to nejen pro naše 
děti. Proto nás těší, že v této oblasti se 
podařilo posunout zamýšlenou realizaci 
chodníku spojující Huntířov a Kocléřov 
do fáze projektové přípravy. Jsme v 

jednání s vlastníky dotčených pozemků 
tak, aby v příštím roce mohla být podána 
žádost o dotaci s možnou realizací 2016-
2018. Proto bych zde rád poděkoval 
všem vlastníkům, kteří smlouvy o právu 
provést stavbu (chodníku) na svých po-
zemcích již podepsali a apeloval bych 
s prosbou na těch pár, kteří tak doposud 
neučinili. Jedná se o stavbu, kde není 
možná výluka a proto se  nedá stavba byť 
tak rozsáhlá a v rámci obce strategická 
(tento chodník spojí jednak místní části 
Huntířov a Kocléřov, ale také od zastáv-
ky autobusu v Huntířově u hasičárny 
bude moci občan dojít po chodníku až 
do Jednoty v Kocléřově, na poštu, do 
tělocvičny, k restauracím i k obecnímu 
úřadu) bez podpisu všech dotčených po-
zemků realizovat.   
                                  (Pokračování na str. 3)

Slovo starosty obce

Zprávičky ze školky Leden - listopad 2015



Dále se zastupitelstvo shodlo na investi-
cích do stávajících místních komunikací 
a díky tomu bylo významně opraveno 
hned šest úseků v místních částech Ko-
márov, Huntířov a Kocléřov. Dále byly 
provedeny lokální opravy v Hájemství 
a spojkách na Záboří. V rozpočtu pro 
rok 2016 budu navrhovat minimálně 
stejný objem finančních prostředků na 
opravu dalších komunikací tak, aby se 
bezpečnost provozu a Vašeho pohybu 
zvýšila i v blízkosti vašich nemovitostí, 
pokud si to jejich stav vyžaduje.  Ruku 
v ruce s těmito opravami a opatřeními na 
místních komunikacích jdou i aktivity 
obce směrem k SÚS KHK a to s cílem 
zvýšení bezpečnosti provozu i na hlavní 
komunikaci III. třídy, včetně dokonče-
ní přislíbeného vodorovného značení, 
nových svodidel a dopravního značení 
v místech, která jsou v obci za určitých 

situací „nebezpečná“.

Obecní voda a vodovod - 
poděkování
Na základě všech podání, která se 
uskutečnila, ať už přes policii ČR, nebo 
vodoprávní úřad DKnL, proběhlo ne-
spočet fyzických kontrol vodních zdrojů 
a zásobáren vody, mnoho testů kvality 
vody. Ze všech těchto neplánovaných a 
skrytých kontrol jsou závěry z rozborů 
vody shodné a to tak, že voda produkova-
ná vodovodem Vítězná je bez závad a je 
plně v souladu s předpisy a platnými nor-
mami pro pitnou vodu v ČR. Co se týče 
vodních zdrojů a zásobáren pitné vody – 
vodojemů, tak i zde všude tam, kde byly 
tyto zdroje na pozemcích obce Vítězná, 
byly všechny provozy shledány bez zá-
vad. U vodojemu a přečerpávací stanice 
pro vodovod Hájemství jsme i nad rámec 
rozhodnutí osadili tyto stavby mřížemi. 

Jediné dva neoplocené vodní zdroje byly 
na Kozích Rohách na pozemcích pí Ko-
pecké a v Hájemství na pozemcích pana 
Paťavi, kde původní rozhodnutí oplocení 
nevyžadovalo. Po proběhlých kontrolách 
a po dohodách s příslušnými úřady obec 
souhlasila s oplocením i těchto vodních 
zdrojů, k čemuž potřebovala zejména 
souhlasy těchto vlastníků, což se nakonec 
stalo. Proto bych velice rád poděkoval 
oběma vlastníkům a jejich rodinám, že 
k vyvstalé situaci přistoupili zodpovědně 
a nezneužili svého postavení vůči obci, 
co se týče náhrady za „znehodnocení“ 
– ochranná pásma cca 800m2 pozemků a 
to i s tím, že p. Paťava musel kvůli oplo-
cení část svého lesa předčasně vykácet 
a rodina Kopeckých strpět k uvedeným 
záborům i přístupové cesty. Do budouc-
na vše doladíme i majetkově, ale v tento 
okamžik mohu potvrdit, že i tyto dva 
dlouhodobě neoplocené vodní zdroje jsou 
nově zabezpečeny. Oběma rodinám tímto 
jménem obce Vítězná velice děkuji.

starosta obce

Přišly jsme o 2 členky, pí Bičíkovou a 
pí Nádvorníkovou, které se odstěhovaly, 
ale  naopak získaly jsme pí Tomáškovou. 
Mimo posezení u kávy, jsme si trochu 
vylepšily  toto i o následující srandičky. 
Poslední dobou je i pro nás ženy pohodl-
nější strojit se do kalhot, proto jsme zvo-
lily půvabné ženské strojí - šaty, sukně aj. 
Staly se z nás najednou půvabné ženy. 
Další posezení bylo s tímto tématem:na-
sadit při kávě na hlavu jakýkoliv klobouk 
či čepici, další úkol pro členky byl šátek 
na hlavu a obléci si zástěru. To byste 
nevěřili, jak jsme se vrátily o několik let 
nazpět. Vše bylo pro zpestření. Další čin-
nost spočívala v účasti na olympiádě pro 
seniory v Havlovicích, bylo to moc fajn, 
počasí nám přálo a každým rokem se tam 
setkáváme s mnoha dalšími novými seni-
ory. V září jsme zorganizovaly výlet i pro 

seniory z celé 
naší obce do lázeňského města Podě-
brady, kde byla vyjednána exkurze do 
skláren a pak jsme si prošli město, dobře 
se najedli a večer 
u nás v obci jsme 
někteří navštívili 
v místním koste-
le koncert, který 
zorganizoval pan 
Martin Hlavatý, 
mimochodem bylo 
to též moc pěkné.
Společně jsme 2x 
byly na obědě v 
místním pohostin-
ství, vždy nám moc 
chutnalo. Letos 
jsme své narozeni-
ny měly trochu jiné, 

vedoucí klubu nám nechala každé vždy 
zahrát písničku, kterou jsme si přály, z 
hradeckého rozhlasu bylo to milé slyšet 
své jméno a přání.
Uvidíme, co nás napadne v příštím roce, 
hlavně ať nám všem přeje zdraví.
Není to důvod pro některé z vás, obzvláš-
tě když jste na vše sami, přijít mezi nás?

 Za klub Marelová Věra

Z činnosti Klubu seniorek 
v Kocléřově

Slovo starosty obce
(Pokračování ze str. 2)

Na říjnovém zastupitelstvu se mezi za-
stupiteli a veřejností rozpoutala debata 
ohledně rozšíření služeb svozu odpadu 
Technickými službami Dvora Králové 
nad Labem.

Důvodem byl zejména návrh na na-
výšení částky, kterou hradíme za svoz 
odpadu o 50Kč na 750Kč ….
Některými zastupiteli a občany byl 
tento krok vnímán jako zdražení a ne 

jako rozšíření služeb za poměrnou část 
peněz. Načež se rozpoutala další debata 
jak tomu zabránit nebo jak docílit nižší 
částky za svoz odpadu. Byl zde také 
vysloven argument, zda se nedá získat 
více prostředků „zpět“ za vytříděný od-
pad a zda jsou naši spoluobčané s touto 
činností dostatečně seznámení?

Slovo místostarosty

(Dokončení na str. 4)
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Proto mi dovolte, abych Vás nenásil-
ně informoval o možnostech třídění 
odpadu a případném pozitivním dopa-
du pro obecní kasu. Tyto prostředky 
by následně mohli být využity na 
snížení ceny svozu odpadů. 
Jak jste si jistě všichni všimli, jsou v 
obci na různých místech rozmístěné 
barevné kontejnery. 
Zbarvení je dáno dle jejich využití. 
Zelený a bílí je na sklo, žlutý plast a 
nápojové kartony. Na papíry je určen 
modrý, ale vzhledem k velmi malému 
využití a vhazování nepatřičných 
odpadů do těchto kontejnerů, byly 
modré kontejnery z naší obce staženy 
a papír je nyní možné odevzdat pouze 
na sběrném dvoře. Na každém z kon-
tejnerů je přímo vyobrazeno  co do 
něho patří!!

Slovo místostarosty
Dokončení ze str. 3) Pro představu o nákladech na likvi-

daci odpadu v obci Vítězná přikládám 
tabulku za rok 2014.

Řádek 1-2 jsou výdaje, které obec 
hradí za svoz komunálního odpa-
du. Řádky 3-4 jsou výdaje a příjmy 
spojené s vytříděným odpadem. Tyto 
částky se mimo jiné počítají z odve-
zených tun odpadu a ne počtu sběr-
ných nádob. Jednoduše řečeno: pokud 
se nám podaří snížit výdaje za svoz 
odpadu tím, že budeme třídit odpad - 

snížíme vyvážené tuny komunálního 
odpadu = zvýší se nám sice výdaj na 
řádku 3 za odvoz tříděného odpadu, 

ale zhruba polovina částky 
nám také přibude na řádku 
4. A to jsou peníze, které 
používáme  na částečnou 
úhradu celkových nákladů 
Přímou úměrou navýšení 
příjmů by mohlo docházet 
ke snižování poplatku za 
odvoz komunálního odpadu 

občanům!!
Nicméně je zde potřeba dodat, že i 
s tímto příjmem uvedeným pod řád-
kem 4. a výběrem poplatku od ob-
čanů ve výši 700,-Kč/ osoba doplácí 
obec za občany na svoz komunálního 
odpadu každoročně částku ve výši do 
200 tis. Kč.

Ohledně několika mýtů:
Proč mám třídit, stejně se to nasy-
pe na jednu hromadu ….
Nikoli, po roztřídění už se jednotlivé 
materiály nikdy nemíchají dohroma-
dy. V dnešní době, kdy se za každou 
uloženou tunu odpadů na skládkách 
platí, nemá nikdo zájem sesypávat 
odpady dohromady. V České repub-
lice je dostatek zpracovatelů, kteří 
vytříděný odpad nadále zpracovávají 
ať na druhotnou surovinu, se kterou 
se dále obchoduje, nebo na hotové 
výrobky, se kterými se v běžném ži-
votě setkáváme.

Je to jen módní výstřelek …
Třídit odpady není nic módního 
– jedná se spíše o společenskou od-
povědnost a  třídit by tak měl oprav-
du každý. Odpady se vlastně třídí už 
odnepaměti. V minulých stoletích se 
využitelný odpad (zejména zeměděl-
ský), dále zpracovával. Především na 
vesnicích se málokdy něco vyhazo-
valo a odpad se dále využíval. Na-
příklad odpad z kuchyní - využívalo 
se vše od skořápek až po slupky od 
brambor.
Jsem na třídění už starý, to je pro 
mladý ….

Třídění odpadů je nastaveno tak, aby 
třídění nebylo složité a řídilo se jed-
noduchými pravidly. Proto si každá 
obec nastavuje svůj systém třídění a 
nakládání s odpady dle svých míst-
ních zvyklostí a podmínek. Třídit 
odpady by měl každý, je to občanská 
zodpovědnost a samozřejmost ve 
vyspělých státech, která se neváže 
na věk. Ve třídění odpadů je mnoho 
výmluv, které se hodí těm, kdo ne-
chtějí třídit. 

(Dokončení na str. 5)



K odpadovému hospodářství se ze široka 
již vyjádřil pan místostarosta s výzvou ke 
kvalitnímu přístupu k odpadu a k dodr-
žování zásadních pravidel hospodaření 
s odpadem. Ostatně i paní zastupitelka 
Marelová se ve svém příspěvku obrátila 
k občanům s prosbou o lepší zacházení 
s odpadem. U článku paní Marelové se 
ale na chvilku zastavím, protože se zde 
dá velice dobře poukázat na možnost 
ovlivnit neznalého čtenáře dojmem,  že 
obec Vítězná chtěla zdražovat poplatek 
za odpady a jen těsně toto zdražení ne-
prošlo…. cituji z článku pí Marelové. 
Podstatou ale nebylo  zdražovat současný 
stav a poskytované služby, ale jednalo se 
o možnost rozšíření svozových dnů na 
všechna kalendářní úterý v roce!  Obec 
Vítězná již pro letošní rok rozšířila letní 
měsíce o svoz odpadu na každý týden a to 
bez navýšení poplatku a vzhledem k to-

mu, že si občané tuto službu pochvalovali 
a zazněl i požadavek na rozšíření svozo-
vých služeb i v posledních třech měsících 
(květen, červen, září), kde je svoz jen 
jednou za čtrnáct dní na svoz každý tý-
den, předložil jsem zastupitelstvu tento 
návrh, ale již se zpoplatněním.  Kalkula-
ce svozové firmy je cca o 8,-Kč/svoz, tj. 
o 50,-Kč za rok více. Ano, někdo to bez 
znalosti podstaty může nazvat zdražením 
svozu odpadů. Informovaný člověk ale 
musí správně popsat proběhlou situaci 
a jednání zastupitelstva jako snahu o 
rozšíření služeb občanům s poplatkem za 
vývoz popelnic navíc 6x v roce s cenou 
jednoho svozu ve výši 8,-Kč. Pravda je 
ta, že toto rozšíření v zastupitelstvu ne-
prošlo a tak v následujícím roce nebude 
poplatek zvýšen, ale ani navýšen svoz 
odpadu. Možná pro zjištění zájmu, či 
nezájmu širší části obyvatel o rozšíření 

svozu odpadu umístíme otázku na www 
stránky a na poslední stranu časopisu 
anketní lístek J

Informace pro občany, které zajímá 
možnost využití bezplatného uložení 
bioodpadu v naší obci sděluji, že obec 
Vítězná má tuto službu pro občany za-
jištěnou smluvně u Agrodružstvo Klas 
Kříčeň v jeho  areálu v Kocléřově, vše 
po předchozí telefonické dohodě s Ing. 
Zdeňkou Balákovou – tel: 737282306.

starosta obce

 

Odpady produkuje každý a bez 
řádného systému třídění a dalšího 
správného nakládání s odpady by-
chom tady byli za chvíli obklopeni 
skládkami a odpady. Pro třídění od-
padů nemusíte být mladý, stejně jako 
si čistíme zuby a staráme se o své psí 
miláčky, bychom se měli starat také 
o to, abychom měli kolem sebe hezké 
a čisté prostředí.
Asi bych mohl pokračovat dál, ale já 
jsem přesvědčen, že žiji v kulturní 
společnosti, která se o své okolní 
životní prostředí zajímá, tak proč 

neušetřit ještě „svou kapsu“? 
Více informací na toto téma můžete 
také získat na www.jaktridit.cz 
Obec Vítězná proto nabízí svým ob-
čanům tu výhodu, že mají možnost 
bezplatně využívat služby sběrného 
dvora, kam je možno uložit jakýkoli 
odpad z domácnosti, podrobnosti na 
www.vitezna.cz
Blíží se čas vánoc a s tím je také 
spojena větší spotřeba různých ma-
teriálů, tak proč nezačít s tříděním 
právě teď?
Krásné a klidné svátky.

Petr Ježek

Slovo místostarosty
(Dokončení ze str. 4)

Z pohledu 
zastupitelky 
obce   
Na posledním zasedání neprošel těsně ná-
vrh navýšit poplatek za odpady na částku 
750,-Kč. Je to hodně, že? Myslíte, že by-
chom společně mohli snižovat poplatek 
než navyšovat? Dejte návrhy. Co třeba i 
více třídit odpad? Nestydí se někteří ob-
čané za to, že pohazujete plastové lahve 
po příkopech a jiných místech obce? Je to 
moc obtížné uložit je na patřičné místo? 
Obec by byla hned i pěknější.
Vadí mě jako  i vám nefungující obecní 
rozhlas.
 Dále mi vadí, že místo diskuze s obcí, 
si jeden z našich občanů stále podává 
stížnosti k různým orgánům na závady 
v obci. Myslíte si pane, že je to od vás 
správné? Stojí to čas lidí a často i obecní 
peníze. Zamyslete se.
 Jinak všem občanům přejí hezké dny, 
které máme před sebou.

Marelová Věra

K odpadu ještě obecně   

V srpnu letošního roku na pozvání sta-
rosty obce navštívil jak obecní úřad, 
tak samotné místní části obce ředitel 
policie KHK, brig. gen. Mgr. Martin 
Červíček. Jeho návštěvě předcházela 
i návštěva místního oddělení PČR 
ve DKnL a tak nabitý informacemi 
mohl konstatovat úbytek a ustálenost 
přestupků a trestných činů páchaných 
na katastru naší obce. Kvitoval i 
pohled na bezpečnostně stálé území 
celého Trutnovska a DKnL. V čem 
jsme dále nalezli společnou řeč, bylo 
i zajištění bezpečného provozu na 

naší nově opravené komunikaci III. 
třídy, kde jsme někdy sami svědky 
nedodržování pravidel silničního 
provozu. Proto jsem rád, že pan brig. 
gen. Mgr. Červíček přislíbil podporu 
mé žádosti u DI v Trutnově o častější 
kontrolu státní policie na této komu-
nikaci a to i o policisty, kteří jezdí 
v označených vozech PČR. Pro Vaši 
informaci je na našem úseku této 
komunikace prováděno měření a kon-
trola dodržování pravidel silničního 
provozu min. dvakrát za měsíc neo-
značenými vozy (zde si myslím, že i 

někteří naši občané mohou má slova 
potvrdit osobní zkušeností). Dále 
jsme požádali o pomoc při zhuštění 
kontrol i Městskou policii DKnL, o 
jejímž schválení bude zastupitelstvo 
města nakonec rozhodovat v prvním 
čtvrtletí příštího roku. 
Využil bych i zde příležitosti k po-
děkování jak představitelům policie 
ČR, tak řadovým policistům za jejich 
aktivitu a pohyb po našem území, 
protože i tím zvyšují bezpečnost na-
šich občanů v naší obci.

starosta obce

Policie a bezpečnost v obci  



Milý čtenáři, dovolte mi, abych Vás 
v krátkosti informoval o novinkách a čin-
nosti mládeže Sokolu Vítězná. Doposud 
zde máme přihlášenou soutěž Okresní 
přebor Mladší žáci (10-12let včetně) kteří 
hrají soutěžní zápasy Podzim – Jaro.
Do soutěže je přihlášeno celkem 8 týmů 
naši borci se po podzimu drží v horní 
polovině tabulky na 4 místě s celkem 35 
body. V samotných zápasech se chlapcům 
vedlo střídavě úspěšně. Celkem 11 výher, 
2 remízy a 9 proher je toho důkazem. 
Zejména však proti silnějším soupeřům 
z první trojky se nám nedaří prosadit. 
Z mého pohledu, aniž bych chtěl snižovat 
kvalitu soupeřů, je důvodem příliš velký 
respekt.
Věřím však, že přes zimní období doká-
žeme na tomto problému zapracovat a 
na jaře nějaký bodík i s těmito soupeři 
„urveme“.
Začal se nám také tvořit tým přípravky, 
nyní ho navštěvují děti od 4-8let  (chlapci 
i dívky).
Tento „kroužek“ vedou pánové J. Daniel 
a P. Hauser, proto kdo má zájem se k nim 
přidat, ať neváhá a dorazí na trénink. Po-
drobnější informace o trénincích, ale i ce-

lém fotbalovém dění najdete na stránkách 
www.sokolvitezna.cz  
Na závěr bych velmi rád poděkoval za-
stupitelům a vedení obce za poskytnuté 
finanční prostředky, ze kterých bylo re-
alizováno zakoupení bezpečných branek 
pro mládežnické týmy. Ty se využívají 
jak na tréninky, tak samotné zápasy.
Hodně zábavy při sportovní činnosti 
přeji. 

Petr Ježek

Něco 
ze sportu  

Poděkování
Rádi bychom z tohoto místa ještě 
jednou poděkovali manželům 
Gottwaldovým z Huntířova za jejich 
poctivost. Letos na podzim nahlásili 
a předali nalezený mobilní telefon ze 
hřiště v Huntířově prostřednictvím 
pana místostarosty jeho majiteli. 
Děkujeme…

Petr Ježek

Není všechno jen pozitivní a tak mi do-
volte zde uvést i jednu věc, která se obci 
pravděpodobně od ledna roku 2016 udě-
je. Jedná se o neprodloužení své praxe 
MUDr. Vejrycha. Většina občanů asi ví, 
že v naší obci svou praxi jedenkrát týdně 
a to v úterý od 8 do 9:30 hodin (tedy ho-
dinu a půl čistého času týdně) tento lékař 
převážně pro seniory vykonává.  Bohužel 
k tomu, aby MUDr. Vejrych svou praxi i 
nadále mohl byť v takto omezených or-
dinačních hodinách provozovat, potře-
buje svou praxi vykonávat v prostorách 
k tomu určených (v předchozím vydání 
jsem se o kontrole, která tento nesoulad 
zjistila, zmiňoval). Bohužel tyto prostory 
byť zdánlivě vypadají lépe, než kdejaká 
ordinace široko daleko, tento stav ne-
splňují. Obec Vítězná se již v roce 2010 
pokoušela o rekolaudaci, ale vzhledem 
k finanční náročnosti tento proces nedo-
končila. Nyní byla zpracována nová kal-

kulace nákladů potřebných k rekolaudaci 
objektu – bytu a pohybujeme se v částce 
okolo 200 tis. Kč s tím, že jde o odhad a 
nemusí u této částky z důvodu vyjádření 
dotčených orgánů zůstat. Při pohledu 
na nájem kdy lékař hradí nájem ve výši 
12,-Kč za rok, tedy 1 korunu měsíčně a 
fixní poplatek 8 400,-Kč za služby/rok 
a obec hradí náklady na vytápění, úklid, 
případné opravy a příspěvky do fondu 
oprav celého domu dostáváme se k část-
kám, které obec dále každoročně doplácí 
a to jsou částky mezi 50-80 tisíci Kč za 
rok, s vědomím, že tuto službu mohou 
využívat občané jen omezený čas, jed-
nou týdně. V případě nemoci je občan 
stejně nucen zajet na pohotovost, nebo za 
MUDr. Vejrychem do Trutnova  a pokud 
mu MUDr. Vejrych v ordinaci ve Vítězné 
léky předepíše, je občan opět nucen pro 
léky zajet minimálně do DKnL. Proto je 
na místě pokusit se vyjednat odpovída-
jící podmínky vykonávání jeho praxe. 
Pokusíme se s MUDr. Vejrychem vejít 
v jednání o spolupodílení na nákladech 
alespoň provozu ordinace a uvidíme, zda 
z jednání vzejde přijatelný výsledek. 

starosta obce

Lékař 
v obci  

Upozornění

Pro občany napojené na obecní 
kanalizaci. Jakožto provozovatel 
obecní kanalizace si Vás dovoluje-
me požádat o zodpovědné selekto-
vání odpadu vhodného pro splách-
nutí do kanalizace prostřednictvím 
vašich toalet a odpad nevhodný! 
Zde se jedná zejména o dámské hy-
gienické potřeby, tampony, vlhčené 
ubrousky a dětské pleny! Zejména 
tyto odpady následně poškozují 
a odstavují z činnosti čerpadla 
ČOV a přečerpávacích stanic, kde 
se následně opravy a čistění takto 
zanesených čerpadel promítají do 
ceny stočného pro následující ob-
dobí. Proto zde opětovně apelujeme 
na dodržování základních hygie-
nických pravidel a ukládání výše 
uvedeného odpadu do popelnic a 
ne do WC.
Děkujeme…… 

starosta obce



Rád bych Vás v každém novém čísle se-
známil s významnými spoluobčany z na-
ší obce ať již z oblasti kultury, sportu atd. 
zkrátka s lidmi, kteří něco ve svém životě 
dokázali. Byl bych velice rád pokud by 
jste se do této rubriky zapojili i Vy, neboť 
Vy nejlépe znáte své sousedy a můžete je 
touto formou představit ostatním.

Dovolte mi tedy, abych Vás seznámil 
s první takto „významnou“ osobou - mla-
dou dámou, která žije v naší obci Vítězná 
a jmenuje se Anežka Bartoňová.
Anežce je 14. let a studuje v 9. ročníku 
v ZŠ Strž ve Dvoře Králové nad Labem
Anežka je hráčkou Softbalu, byla tak 
hodná a podělila se s námi o své úspě-
chy.

starosta obce

Významní spoluobčané 
naší vesnice  

Anežko, představila by jsi nám v krátkos-
ti hru Softball?
Je to pálkařská kolektivní hra, pro 
dvakrát devět hráčů. Jedno družstvo 
je vždy v obraně a druhé v útoku. Hra-
je se buď na směny, nebo na daný čas. 
Vyhrává tým, který získá více bodů 
(doběhů).

Jak ses k tomuto sportu dostala, v kolika 
letech?
Softball hraji od šesti let a přivedla mě 
k němu mamka.

Co tě na něm nejvíc baví? Proč bys ho 
odporučila ostatním?
Na softballu mě baví, že není důležitá 
pouze fyzická připravenost, ale i psy-
chická odolnost. 

Což se hodí i v životě. Jakými kategorie-
mi jsi prošla a kde jsi nyní?
Softball- T-ball, žákyně, kadetky, ju-
niorky.
Baseball- T-ball, žáci (jedná se o po-
dobnou hru, ale hrají ji jen kluci, dívky 

jen do omezeného věku)
Aktuálně hraji už jenom softball a to v 
oddíle SC Dvůr Králové.

Jak hodně je tento sport náročný, časově.
Trénuji 3x týdně a pokud je sezóna, 
hrajeme zápas každý druhý víkend.

Tvé dosud největší úspěchy a zážitky se 
softballem?
Softball 

2. místo Mistrovství Evropy žákyň
2. místo Mistrovství Evropy kade-
tek   
Několikanásobná Mistryně repub-
liky s oddílem SC Dvůr Králové v 
kategorii žákyň a kadetek.

Baseball 
2 x Mistryně Evropy žáků
Účast na Mistrovství světa na 
Taiwanu.

Několikanásobná Mistryně republi-
ky s oddílem Draci Brno

Jsem opravdu překvapený, co všechno jsi 
v tak mladém věku stihla již vyhrát! Je 
ještě něco čeho bys chtěla v tomto spor-
tu případně životě dosáhnout?
Chtěla bych hrát softball co nejdéle a 
na co nejvyšší úrovni a jednou bych si 
ráda zahrála za reprezentaci ČR na 
MS nebo OH.

Tak to Ti samozřejmě přeji a moc Ti dě-
kuji za rozhovor, věřím, že budeš motiva-
cí i příkladem pro další holky a kluky.

Ještě poslední otázka. Co by měli případ-
ní zájemci udělat, nebo kam jít, pokud by 
se Softballu chtěli věnovat také? 
V případě zájmu ráda poskytnu bližší 
informace. Nebo prostě stačí přijít na 
jakýkoli trénink ve Dvoře Králové.

Ještě jednou děkuji a přeji mnoho 
dalších úspěchů!!

Petr Ježek

Jsem moc rád, že se v naší obci najdou 
nadšenci a dobrovolníci, kteří najdou 
čas se věnovat i jiným zájmům, než jsou 
jen jejich osobní, proto bych zde chtěl 
vyzvednout práci všech členů TJ Sokol 
Vítězná, kteří vedou a motivují mladé 
ke sportovním aktivitám. Stejnou měrou 
je nutné poděkovat těm, kteří v rámci 
dobrovolných hasičů Vítězná věnují svůj 

čas dětem a mládeži s již viditelnými 
výsledky. Třetí nejmasivnější spolek 
je dle počtu účastníků a jejich aktivit 
SPOZ, tyto dámy, mámy a slečny se plně 
oddávají zábavě a výchově našich dětí a 
to nejen v rámci čarodějnic, dne obce, he-
louweanu, vánočního rozsvěcení stromu 
i koncertu, ale i v mnoho dalších akcích, 
které pro děti realizují J.  V patách jim je 

perfektně vedený a organizovaný klub se-
niorů, se kterým jsem letos kromě pár po-
sezení v klubovně měl možnost účastnit 
se olympiády pro starší a dříve narozené 
v Havlovicích a Pilníkovských oslav, kde 
nás tyto dámy bravurně, bez ostychu a 
v plném nasazení reprezentovaly….. 

Podporované aktivity a spolky  

(Dokončení na str. 8)



O víkendu  21.-22.11.2015 jsme se vydali 
reprezentovat Vítěznou na mezinárodní  
III. ročník Vydřího turnaje v ringu do 
Stráže pod Ralskem. Všech 12 účastní-
ků vyrazilo brzy ráno s dobrou náladou, 
po příjezdu, ubytování a registraci se tři 
týmy z Vítězné pustily do klání v katego-
rii 17 let a více. Hráli jsme s týmy Polska, 
Běloruska, Slovenska a domácími druž-
stvy. Zápasy především se zahraničními 

týmy nebyly jednoduché, za Bělorusko 
hrál i mistr světa v ringu p. Chuduk, ale i 
tak se podařilo dvěma našim týmům po-
stoupit do základní semifinálové skupiny. 
Na stupně vítězů jsme sice nedosáhli,  ale 
z 24 týmů se Vítězná umístila na 9-tém, 
14-tém a 20-tém místě,  zkušenost to byla 
velká a nálada po celý víkend vynikající. 
Organizátoři zajistili krom dobrého jídla 
a příjemného ubytování i doprovodný 

program jako pink-pong, byli jsme si 
zaplavat v bazénu, někteří zaskočili i do 
sauny a samozřejmě byl připraven zábav-
ný společenský večer, kde jsme se sezná-
mili s ostatními hráči a soupeři. Myslím, 
že pro všechny účastníky „vítězňácké“ 
výpravy to byl super strávený víkend a už 
teď se těšíme na příští ročník turnaje ve 
Stráži pod Ralskem.

za účastníky Marcela Koutníková

Ringo tým na mezinárodním turnaji

Bez poděkování nemůže zůstat i „dívčí“ 
seskupení  ringo kroužku, které je co 
častěji doplňováno muži a které se letos 
rozhodlo svými výkony reprezentovat 
naši obec daleko za hranicemi našeho 
kraje a to na mezinárodním turnaji ringa 

ve Stráži pod Ralskem.  Protože víme i 
o výsledcích mladého motokrosového 
závodníka Járy Patry, tak i jemu a jeho 
týmu děkujeme za reklamu a prezentaci 
naší obce a všem moc moc děkuji za 
jejich obětavost a čas věnovaný svým ak-
tivitám, při nichž nejednou nesou název 

naší obce na „zádech“
Zde je prostor pro článek o významné 
osobnosti s výzvou pro občany a jejich 
návrhy o kom se zmínit příště.

starosta obce

Podporované aktivity a spolky  
(Dokončení ze str. 7)



V listopadu letošního roku proběhlo prv-
ní veřejné projednávání strategie rozvoje 
území obce Vítězná. Jedná se o možnost 
zapojení se do příprav a vypracování do-
kumentu, který bude obci Vítězná sloužit 
v následujícím období zejména jako je-
den z podkladů v rámci možného čerpání 
státních i evropských dotací. Vzhledem 
k tomu, že se informace o možnosti vyjá-
dření se prostřednictvím vývěsek a www 
stránek nedostaly k většině občanů a na 
tomto zasedání jsme dospěli k závěru o 
vhodnosti opětovné a širší informova-

nosti občanů, přikládáme dotazník jako 
přílohu tohoto vydání a prosíme o čas 
věnovaný jeho vyplnění a doručení na 
podatelnu OÚ nejlépe do 15. 01. 2016 
-14 hodin. Kdo je schopen vstoupit na 
www stránky obce, může tento formulář 
vyplnit elektronicky a stejně ho i odeslat. 
Veškeré informace jsou plně anonymní  
Získaná data budou následně zapraco-
vány a bude k nim svoláno druhé veřejné 
projednávání a to dne 10. 02. 2016 od 18 
hodin.

starosta obce

Strategie rozvoje 
území obce Vítězná 
2016 - 2020 

Není mnoho staveb, které by, nejen mezi 
naše občany, vnesly tolik nezodpověze-
ných otázek a také různých názorů. Mezi 
jednoznačně největší patří i „naše“ větrná 
elektrárna postavená v loňském roce na 
katastru obce Vítězná. Tuto stavbu rea-
lizovala bez účasti obce ryze soukromá 
společnost Eldaco a.s, která stavbu v létě 
letošního roku zkolaudovala a od té doby 
ji i provozuje. Na obecní úřad se dostalo 
několik neoficiálních žádostí, stížností, 
upozornění jak na nedodržení staveb-
ních povolení, neprovedené šetření EA, 
na obcházení všech norem a zákonů…. 
Několikrát se i na zasedáních zastupitel-
stva obce a jiných příležitostech k dané 
problematice vyjadřoval p. St. Mareček, 
ale nikdy nepředložil žádnou písemnou 
zprávu, ani požadavek. Proto jsem byl 
rád, že se na obecní úřad dostavil p. Uhlíř 
v doprovodu pana zastupitele Hlavatého 
(oba v dotčeném území bydlí) a o věci 
jsme věcně pohovořili, bez emocí, bez 

napadání a hlavně se znalostí problema-
tiky celé věci a stavby. Pan Uhlíř byl totiž 
tak odpovědný, že si před naším jedná-
ním na patřičných místech ověřil všechny 
skutečnosti a náležitosti nutné k povolení 
a stavbě takovéto větrné elektrárny a 
osobně mě informoval, že všechna povo-
lení vlastník a investor stavby spol Elda-
co a.s. obdržela a jsou provedena včetně 
příslušných měření hluku. Toto byla 
jedna strana jednání, které bylo vedeno 
a já byl opravdu rád, že tvrzení Eldaco 
a.s. potažmo těch, ktří stavbu povolili a 
následně kolaudovali jsou potvrzená a 
pravdivá i z pohledu „stěžovatele“ – už 
jen proto, že z nich OÚ Vítězná vychází 
a prezentuje je. Nicméně druhá strana 
jednání byla položena na stůl a z ní vy-
šlo následující. Pan Uhlíř a pan Hlavatý 
by rádi, co by zástupci občanů, kterým 

se hluková zátěž elektrárny zdá nad 
únosnou mez, aby bylo svoláno veřejné 
jednání, na kterém budou seznámeni 
všichni zájemci o faktická data a způsob 
zadání a měření hluku tak, aby nedochá-
zelo ke smyšleným, nebo nepravdivým 
informacím. Oba pánové navrhli, abych 
o účast požádal autorizovanou laboratoř, 
která takováto měření provádí – kontakt 
jsem si od pana Uhlíře převzal a dále 
zástupce hygieny Trutnov, který objasní 
platnou legislativu. Předběžně jsme do-
hodli i postup případných i finančních 
spoluúčastí na doplňkovém měření, které 
může být jedním za závěrů tohoto jedná-
ní, které se uskuteční 10. 02. 2016 od 16 
hodin. Děkuji oběma pánům za konkrétní 
návrh řešení a věcnost při jednání. I mým 
zájmem je, aby „v obci“ bylo zařízení, 
které naše občany bez příčiny neomezu-
je, avšak smlouva o podpoře k výstavbě 
Větrného parku je na obci datována ro-
kem 2006 a vzhledem k finanční účasti 
obce a místních akcionářů na provozu je 
potřeba celou věc pojmout ze všech úhlů 
pohledu.

starosta obce

Větrná elektrárna - 
Vítězná

Poděkování
Děkuji touto cestou všem občanům 
a pracovníkům vaší obce, se kterými 
jsem měla možnost přijít do styku. 
Vždy jsem se já i můj přítel setkávali, 
jen s porozuměním, ochotou a pomocí. 
Toto jsou vlastnosti v této době velmi 
vzácné…. Bohužel se s Vámi musím 
rozloučit, a proto mi dovolte za Váš 
přístup poděkovat nejen jménem svým 
ale i jménem svého zesnulého přítele 
……

Gejdošová Věra

Oznamujeme občanům, kteří ještě 
nejsou napojeni na obecní kanali-
zaci a k připojení potřebují domácí 
přečerpávací stanice, že společnost 
dodávající tuto technologii má pro 
naše občany k prodeji poslední 
čtyři kusy stanic za zvýhodněné 
ceny. K doptání na podatelně OÚ. 

Oznámení
Od ledna bude pro občany zřízena 
i služba „bazárek Vítězná“ bude se 
jednat o možnost na www stránkách 
obce inzerovat na prodej, či darovat za 
odvoz nepotřebné věci, které doma na 
jednom konci obce najdete, a na dru-
hém konci obce někomu schází…… 

Novinka
webu

Co bych si přál v obci
Vzhledem ke snaze zastupitelstva 
obce rozšířit možnosti zejména mlá-
deže o jejich nejen sportovní vyžití 
přicházíme s anketou, co byste v naší 
obci rádi přivítali???
Posilovací multifunkční stroj v rámci 
sportcentra?
Urampu – menší skatepark v prosto-
rách kocléřovského lomu?
Více pinpongových stolů?
Hudební studio s možností zapůjčení 
hudebních nástrojů a možnosti svých 
nahrávek?
Jiné vyžití…………………..
Na tyto otázky poběží od ledna na 
obecních stránkách www.vitezna.cz 
anketa, kde vás požádám, pokud vás 
něco z výše uvedeného zaujalo nebo 
napadlo, o vaše vyjádření.

Anketa



Rok 1923
28. května toho roku byla vysvěcena 
kaple na návsi, uvnitř kaple je pěkný 
oltář, který zhotovil
řezbář Karel Vejnar z Huntířova. Bě-
hem svěcení se ztrhala bouřka, odpo-
ledne se však vyčasilo a v obci byla 
sváteční nálada - první svátek svěcení.
Červen toho roku byl velmi chladný - 
noviny psaly o červnové zimě, v lesích 
začaly růst houby až v listopadu.
Během letních prázdnin byly na škole 
prováděny opravy, byly vyzděny zá-
chody včetně kanalizace a jímky, byla 
zbudována kamenná zeď za školou. 
Tyto práce byly svěřeny zedníkovi 
Vilému Malému z Poříčí u Trutnova 
a vrchní školní rada za práci vyplatil 
2275,-Kč.
Dávné přání obyvatel Záboří – stavby 
silnice byla vyslyšena. Začalo se 5. lis-
topadu 1923.
Pro obec by bylo lepší, kdyby obec 
měla spojení se severní německou částí 
– směr na Trutnov.
Přesto spojení na Dvůr Králové mělo 
velkou výhodu pro obec, protože město 
bylo místními nejvíce navštěvováno.
Rok 1924
Zima 1923-24 byla zvlášť ostrá, na-
padlo mnoho sněhu, který vydržel až 

do března.
Teprve v půli května přišli teplé dny.
V březnu toho roku začalo jednání o za-
vedení elektrického vedení do Záboří. 
10. června již svítilo na návsi poprvé 
pouliční osvětlení.
30. března byly v hostinci pana Ander-
se obecní volby. Byly postaveny dvě 
kandidátky, jedna za svaz
Zemědělců a křesťansko-sociální strana 
a druhá
Za malé rolníky a domácí pracovníky. 
Vyhrála první kandidátka. 4. května pak 
byly volby představitelů obce.
Za starostu obce byl zvolen Adolf Zlat-
nik jeho zástupcem pak Josef Pusch. 
Johan Jeschke a Alois Fléfel  za radní.
V neděli 25. května toho roku byl slav-
nostně vysvěcen zvon pro kapli v No-
vém Záboří.
Zdražování ve státě postupovalo, život 
pro většinu lidí byl velmi těžký, velká 
část občanů strádala.
Vánoce 1924 byly bez sněhu.
Rok 1925
Zima byla mírná a sněhu málo. 22. 
března byly na Obecním úřadu volby 
do školní rady: byly zvoleni starosta 
Adolf Zlatnik, Rudolf Lorenz, Josef 
Maiwald a Adolf Pech.
1. února toho roku se konalo v hostinci 

pana Andrse shromáždění organizace 
svazu zemědělců, kde hovořil senátor 
Kněž, školní inspektor z Broumova o 
postavení Němců v Československém 
státě.
6. dubna toho roku v neděli se konalo 
v místní tělocvičně shromáždění místní 
skupiny německého kulturního spolku.
18. dubna se na Vrchlabské radnici 
konal kurs pro kronikáře, za Záboří se 
zúčastnil učitel Karel Russ,
jako obecní kronikář. Za vedení kro-
niky bylo kronikáři přiznaná odměna 
250,-Kč ročně. Kronikář věnoval 
50,-Kč chudinské kase a přijal jen 
200,-Kč,
dále se zavázal, že kroniku povede bez 
jakékoliv odměny.
Stavba nové silnice, která spojovala 
Záboří s Komárovem, byla dokončena 
v létě 1925.
29. listopadu uspořádala místní vzdě-
lávací komise ve spolupráci s knihovní 
radou v hostinci Anders hodnotný pořad 
se světelnými obrázky solné komory.
Začátkem listopadu přišla studená vlna 
s vydatnými sněhovými srážkami, sníh 
vydržel až do vánoc. 27. prosince přišla 
obleva a deště vyvolali povodně, které 
napáchali velké škody.

za Záboří Vlastimil Vacek

Něco z místopisu a historie 
Záboří - VI. díl
(výpis z kroniky osady Záboří) 

Červen 2015 - v neděli 7. června 
bylo ke Dni dětí připraveno “Po-
hádkové putování za překvapením”. 
Startovalo se ve 14 hodin u kapličky 
v Kocléřově, trasa vedla po uprave-
ných lesních cestách do autokempu 
Kateřina, trať byla vybrána tak, 
aby se jí mohly zúčastnit i kočárky 
s dětmi, které by pro svůj věk ces-
tu pěšky ještě nezvládly. Na startu 
byl každý dětský účastník vybaven 
kartičkou, na kterou mu pohádkové 
postavy, které děti cestou potkaly, 
zapsaly úspěšné splnění soutěžního 
úkolu. Na trase mohly děti potkat 
Šebestovou s utrženým kouzelným 
sluchátkem, a kdo chtěl, mohl si i 
zavolat a něco si přát. V cíli na děti 

čekal na hrázi rybníka vodník  a od-
poledne bylo zakončené losováním 
o ceny, které dodala obec Vítězná a 
sponzoři akce. Letošního putování za 
překvapením se zúčastnilo 63 dětí.
V cíli také na děti čekala paní Bel-
dová, která každému dítku nakreslila 
krásný obrázek na obličej. 
Za spolupráci jí touto cestou moc 
děkujeme.

Srpen 2015 - v sobotu 8.8 v 8.08 
hodin byl od kašny v Kocléřově 
odstartován cyklovýlet do partner-
ské obce Marciszöwa. To, že letošní 
horké léto neodradilo od náročných 
sportovních výkonů, dokázaly asi tři 
desítky cyklistů z Vítězné a Pilní-

kova a společně se vydali na 65 km 
dlouhou cestu za polskými přáteli. 
Obec Vítězná zajistila cyklovýlet 
po organizační stránce a zdravotní 
stránce, zdravotnice ošetřovala pře-
vážně vosí píchnutí a hlídala pitný 
režim účastníků, město Pilníkov za-
jistilo trička pro všechny účastníky 
a  servis na cestě tam i zpět a nut-
no říci, že na výbornou, v dodávce 
vezli účastníkům i nádrž s ledovou 
vodou a cyklisty cestou osvěžovali. 
Polská strana připravila účastníkům 
při dojezdu vynikající hutnou polév-
ku “žurek”, vychlazené pivo, klobás-
ky na grilu a další občerstvení. 

Akce naší obce 

(Dokončení na str. 11)



V rámci programu dne seniorů, který 
v Polsku ten den probíhal, se všichni 
zapojili do soutěží a mnozí si dovezli 
i diplomy například z hodu holínkou, 
válečkem, slalomem s vajíčkem na 
lžíci a dalších soutěží.
Ubytování bylo zajištěno v areálu 
místní základní školy, kde byla pro 
účastníky připravena i bohatá snídaně 
a po rozloučení se peleton vydal na 
cestu zpět domů. Opět bylo horko, 
takže zpáteční cesta vedla do Dolců, 
kde bylo naplánováno vykoupání a 
odsud se účastníci vydali do Pilníkova 
a „Vítěznáci“ si ještě jako bonus vy-
šlapali kopec z Pilníkova do Vítězné. 
Nutno dodat, že všech třicet cyklistů 
dojelo „po svých“ zase až domů.

Říjen 2015 - v neděli 11.10 se usku-
tečnilo pouštění draků. Dorazilo 
několik dětí s rodiči a do vzduchu a 
hřišti v Kocléřově nakonec úspěšně 

vzlétlo 14 krásných draků, kteří si 
lítali ve větru a slunečních paprscích. 
Přestože byla zima, ti co přišli si od-
poledne užili, prohlédli si draky ka-
marádů a domů odcházeli se sladkou 
odměnou.

Listopad 2015 - ani v sobotu 7.11, 
kdy se konala Strašidelná škola nám 
počasí příliš nepřálo, o to větší měli 
organizátoři radost, že na start dora-
zilo téměř 70 odvážných dětí. Zápis 
do strašidelné školy proběhl na dvoře 
obecního úřadu a potom se školáci 
vydali na cestu tmou za strašidly po 
stezníku, dále kolem základní školy 
a zpět k obecnímu úřadu, na cestě 
mohli potkat celkem 12 strašidel.

Prosinec 2015 - Osadní výbor Záboří 
zve všechny děti z obce na Mikuláš-
skou besídku pro děti, která se koná 
dne 5. prosince 2015 od 14. hod v 
pohostinství U Šulců v Záboří. Jistě 

přijde Mikuláš i s čerty.
V neděli 13.12 od 14,30 hod. se kona-
jí vánoční dílny na RHC v Huntířově. 
Dílny jsou určeny pro rodiče s dětmi. 
S sebou si doneste bavlněná trička a 
skleničku např. od přesnídávky.
 
SPOZ všem, kteří se akcí pro děti 
letos zúčastnili, děkuje, věříme, že si 
děti a snad i rodiče akce užili a těšíme 
se na další setkání.

Poděkování patří také sponzorům za 
jejich příspěvky a všem pomocníkům, 
kteří se podíleli na organizaci akcí 
pro děti.

Z většiny akcí pořádaných nebo pod-
porovaných obcí Vítězná jsou natá-
čeny reportáže a vy se na ně můžete 
podívat na stránkách obce skrze  
www.nasetelevize.cz.

obec Vítězná - SPOZ

Akce naší obce 
(Dokončení ze str. 10)
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Pouštění draků

Putování za pohádkou Pouštění draků

Putování za pohádkou Strašidelná škola

Strašidelná škola
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Uzávěrka příštího čísla 
do 15. dubna 2016

Chcete psát
do obecních novin??
Není nic jednoduššího. Opětovně vy-
zývám všechny občany, pokud mají 
zájem podělit se s ostatními o své 
nápady, poznatky či zajímavosti, vy-
užijte 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,  kde  je 
k tomuto účelu zřízena složka, nebo 
posílat e-mailem na adresu:   
hejkalvitezna@seznam.cz 
hejkal@vitezna.cz

Vážení spoluobčané dovolte mi vás co 
nejsrdečněji pozvat na čtvrtou adventní 
neděli, tj. 20. 12. 2016, do kostela sv. 
Jana Nepomuckého v Huntířově, kde se 
od 18 hodin uskuteční vánoční koncert 
obce Vítězná. Nepostradatelnou sou-
částí tohoto koncertu bude i vystoupení 
našeho Vítězňáčku, který bude i letos 
“předskokanem“ hudebního projektu 
In Concerto. Jedná se o Vánoční reci-
tál dvou hudebních mistrů pana Jiřího 
Škorpíka a pana Davida Uličníka, zná-
mých převážně z muzikálů a projektu 

4TET. Věřím, že v našem kostele o 
poslední adventní neděli navodí báječ-
nou atmosféru a že si společně poslední 
akci v roce užijeme a budeme odcházet 
s úsměvem a spokojeností nejen na 
tváři, ale i na duši. Teď už jen mráz do 
tváří, křupavý sníh pod nohy, mihotavé 
světlo veřejných lamp způsobené pada-
jícím sněhem, svařené víno do rukavic 
a vystoupení našich dětí a In Concerto 
může začít.

starosta obce

Vánoční koncert
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Vážení přátelé, vážení spoluobčané, je 
před námi posledních pár dní do konce 
letošního roku, který si troufám nazvat 
jako rokem přelomovým a v otázkách 
bezpečnosti zcela zásadním. Je mi 
úzko jen co tyto slova píši. Možná se 
vás dotkl pád ruského letadla, možná to 
byly až atentáty v Paříži, možná to byly 
akce již mnohem dříve a také možná 
se do doby, než se k vám tento časopis 
dostane, stane další neštěstí, budu dou-
fat, aby tomu tak nebylo…. Možná jste 
v letošním roce měli ztrátu i rodinném 
kruhu…. Proč tyto smutné události při-

pomínám?  Připomínám je proto, aby se 
každý dokázal zastavit, uvědomit si, že 
to co má dnes, už zítra nebude muset 
mít a aby si každý, kdo může o trochu 
více vážil lásky, rodiny, dětí a všech 
přátel, které kolem sebe má a přijmul 
svůj život jako obrovské štěstí, které se 
zatím odehrává mimo dosah neštěstí, 
které Evropou zmítá.

starosta obce

Zamyšlení

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 - 11:00 
v letním období:
pondělí, středa, pátek 14:00 - 14:30
v zimním období :
pondělí, středa, pátek 14:30 - 15:00
(Letní a zimní období provozu se mění 
se změnou letního a zimního času!)

Kontaktní osoba: Jiří Dědek
Tel.: +420 775 191 623

Záchytné kotce
Zodpovědná osoba: Jiří Dědek
Tel.: +420 775 191 623

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: 
čtvrtek 14:00 - 16:00 hod.
V každé knihovně je k dispozici veřejný 
internet zdarma!

Obecní úřad Vítězná

NABÍZÍME
PODNIKATELŮM

Zveřejnění jejich firemního 
inzerátu.

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

Cena

Letošní rok byl i pro mě jak v mém 
pracovním, tak i osobním životem 
zlomový a zásadní, prožil jsem spoustu 
dní, kdy jsem nechtěl ráno otevřít oči a 
zároveň spoustu dní, kdy jsem nemohl 
dospat rána. Tak jako je vlna na hladi-
ně jednou níže a jednou výše, tak i já 
věřím, že i vy vaším životem proplou-
váte jednou za slunka a jindy za bouře. 
Děje se to všem, proto nebuďte smutní 
a já si dovolím popřát všem občanům 
obce Vítězná dobrou vlnu pro celý rok 
2016.                          

starosta obce

Přání 
do nového 
roku


