Slovo starosty
obce
Vážení čtenáři, dovoluji si Vás
všechny po čase opět pozdravit,
oslovit a informovat Vás o zásadních věcech, které se v obci Vítězná
za posledních pár měsíců udály,
které nás teprve čekají a zároveň
zde uvedu i pár postřehů, proseb a
varování……..

Vážení a milí občané, pomalu ale
jistě se nám blíží vánoční období a
adventní svátky. Proto bych Vás chtěl
informovat o připravovaných akcích,
které v naší obci již založily tradici.
Jako první se bude jednat o rozsvěcení vánočního stromu a vánočního
osvětlení. Stejně jako již v loňském
roce bude obecní vánoční stromeček
umístěn před OÚ, kde si společně
s naším Vítězňáčkem zazpíváme

koledy, potěšíme
naše
nejmenší
malým dárkem a
pro dospělé bude
připraven
horký punč. Tento
okamžik nastane
symbolicky na
první
adventní
neděli 2. prosince
2012 v 17:30h.
Vánoční koncert
Další tradiční vánoční akcí bude
vánoční koncert v kostele sv. Jana
Nepomuckého v Huntířově. Letos
jsme pro Vás nachystali vystoupení
skupiny Kantoři, která nám zajisté
navodí tu správnou vánoční atmosféru. Své koledy zde představí i náš

Základní škola

V závěru minulého školního roku naši
žáci společně se staršími dětmi z naší
mateřské školy absolvovali plavecký
výcvik v rámci projektu „Plaveme
přes hranice“, který byl společným
pro obce Vítězná, město Pilníkov a
polskou gminu Marcsizów.
Děti se učily plaveckým dovednostem po 6 lekcí v bazénu v Trutnově
pod vedením vedoucí paní Lenky Davidové. Musíme konstatovat, že plavecká škola v Trutnově má výborně
zpracovanou metodiku výuky plavání
a rozhodně patří dík všem učitelkám,
které trpělivě vedly děti po celou dobu
kurzu. Závěrečné 3 lekce jezdili žáci
do Polska do bazénu ve městě Jawor.
Krásné prostředí, malá vířivka a hlav-

ně tobogán byly pro děti velkým lákadlem. Přestože cesta za sportovním
zážitkem byla vždy dlouhá, dětem se
líbila a těšily se na další hodiny. Ráda
bych poděkovala našemu panu starostovi, který si našel čas a navštívil akci
jak v Trutnově, tak v Polsku a ukázal
dětem zájem o ně.
Přijali jsme v červnu pozvání na
závěrečný sportovní koktejl v Pilníkově, kde jsme se opět setkali s žáky
ZŠ Pilníkova polskými dětmi. Celé
dopoledne měli žáci možnost sportovně se vyžít, zdolávat různé disciplíny
a zasoutěžit si. Naši žáci nám udělali
velkou radost, neboť dokázali, že i
v malém počtu lze ukázat svoji sílu
a několik běžeckých soutěží vyhráli

Vítězňáček. Věříme, že i letos bude
kostel plně obsazen a vánoční náladu
si přijdete spolu s námi užít plnými
doušky. Koncert se uskuteční v druhou adventní neděli 9. prosince 2012
od 17h. Pro dospělé bude nachystán
teplý vánoční punč a pro děti vánoční
cukroví, vstupné je dobrovolné.
(Pokračování na str. 3)

a zcela se vyrovnali velkým školám.
V odpoledním čase jsme se přesunuli
do areálu sportoviště pro děti, kde
jsme zažili 2 hodiny tance a soutěží
s hudební skupinou VOSA. Bylo to
krásné zakončení školního roku ve
společnosti spřátelených škol.
Námi plánovaný výlet do Prahy se
opět z finančních důvodů neuskutečnil. Našli jsme si náhradu v podobě
výletu na parníku v Pardubicích. Přes
zdymadla proti proudu směrem ke
Kunětické hoře jsme si vychutnávali
poklidnou plavbu při krásném počasí
a výborných dobrotách, které plavební společnost nabízela.
(Pokračování na str. 2)

Základní
škola
(Pokračování ze str. 1)

Jako každý rok jsme se úspěšně
účastnili soutěží a v té, kterou pořádají obce z Podkrkonoší, naši žáci
opět získali ocenění a sošky Podkrkonošské Sněženky. Čtyři roky jsme
čekali, kdy si odborná porota všimne
zvláštního výtvarného nadání Davida Kučeráka. Letos jsme se dočkali
a David získal 1. cenu v kategorii
starších žáků. Gratulujeme a jsme
na něho pyšní. Rovněž tak na další
úspěšné reprezentanty naší školy
Kristýnu Kadlecovou a Adama Jiráska, kteří získali ceny v soutěži „Les
v rovnováze“ pořádané Lesy ČR
v Chlumci nad Cidlinou.
Ve škole jsme se poslední den
rozloučili s žáky 5. ročníku, kteří
přecházeli do Dvora Králové n.L.
Lukášem Hynkem, Kristýnou Kadlecovou, Davidem Liškou, Zdeňkem
Kučerákem, Kateřinou Škropkovou
a Petrem Zemkem. Byli to dobří žáci
a budeme na ně vzpomínat. Odměňovali se ti, kteří po celý rok pilně
pracovali, sbírali druhotné suroviny
a jinak se podíleli na zlepšení prostředí malé školy. Slavnostně byli
pasováni prvňáčci na čtenáře a svým
starším spolužákům předvedli své
dovednosti. Odměněni byli i krásnou
knížkou.
V letošním roce jsme přivítali
v 1. ročníku 4 prvňáčky: Michala
Jiřičku, Michaela Kučeráka, Ladu
Drabíkovou a Věru Sychrovou. Slavnostního uvítání se ujal pan starosta,
který pronesl krátkou řeč k přítomným rodičům. Opět tak ukázal, že
si váží všech, kteří se snaží v naší
obci školu zachovat a podporovat ji.
Smutné, že MŠ opouští každoročně
vyšší počet dětí, do MŠ neváhají
rodiče denně děti vozit, ale dají poté
přednost škole plně organizované.
Zvláště mě mrzí, že i někteří občané,
kteří by měli jít příkladem, kteří obec
reprezentují, se staví na pomyslnou
druhou stranu. Naše škola je dobře
vybavena, má výhody domácího prostředí, děti nemusí cestovat za nepří-

znivého počasí autobusem, snažíme
se vyhovět i mimoškolní činností,
pořádáme různé akce ve škole, kdy
se děti pobaví. Naše práce je složitá
tím, že máme spojená oddělení. Pro
nás je nesmírně obtížná, ale děti se
během roků naučí samostatné práci,
toleranci vůči ostatním a zvládají
učivo tak jako na velkých školách.
Pokud se vyskytnou problémy (a ty
jsou na každé škole), snažíme se je
vyřešit ke spokojenosti nás všech.
Je pravdou, že kolektiv děti formuje, učitel jde dětem vzorem, ale vše
podstatné si přinášejí děti z rodiny.
Rodina je a bude základem jejich
dalšího rozvoje, chování a přístupu
k životním hodnotám.
V přípravném týdnu k nám nastoupila nová paní učitelka, paní

Mgr.Danuše Poličanská. Paní učitelka má zkušenosti z malotřídní školy,
kde učila a řídila ji. Opustila nás
odchodem do důchodu p.uč. Zdeňka
Havranová, učitelka, která s námi po
celé roky pomáhala vytvářet podobu
dnešní školy. Paní učitelka, která
dětem věnovala veškerý svůj čas,
pomáhala slabším, doučovala a vysvětlovala trpělivě po odpoledních
hodinách v době, kdy mohla v klidu
sedět a odpočívat. Chtěla bych jí
touto cestou poděkovat za její svědomitý přístup k výchově i vzdělávání
našich žáků a popřát jí zasloužený
odpočinek, hodně zdraví a radosti
z rodiny, kterou miluje a může si jí
nyní v klidu užívat.
(Dokončení na str. 3)

Základní Slovo starosty obce
škola
(Pokračování ze str. 1)

(Dokončení ze str. 2)

Školní rok 2012/2013 jsme zahájili se
čtyřmi ročníky. Pátý ročník v současné době na škole není. P.uč. Poličanská je tř. učitelkou 3. a 4.ročníku, p
.uč. Kropáčková vyučuje 1. a 2. ročník. Nově jsme zřídili kroužek flétny
pod vedením p . uč. Poličanské. Ostatní kroužky probíhají jako v loňském
roce s výjimkou tanečního z důvodů
závěrečného studia p. uč. Jiráčkové.
O nejdůležitějších akcích informujeme veřejnost na webových stránkách,
kde je ke shlédnutí i rozsáhlá fotogalerie. http://www.zsvitezna.cz
Všem rodičům našich žáků přeji
radost z dosažených výsledků
školní práce a dostatek trpělivosti
s nimi. Jsou zdraví a každý den
přinášejí radost. Je třeba radovat se
i z maličkostí a umět je pochválit za
dobře odvedenou práci.
Mgr. Marie Kropáčková

Sbor pro
občanské
záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti ve
Vítězné v druhé polovině roku
pokračoval v činnostech týkajících
se kultury a společenského života
v obci. Navštěvuje i nadále naše
seniory s gratulacemi a dárky. Další pravidelnou činností je přivítání
nových občánků do života.
O prázdninách 12. 8. 2012 jsme
pořádali i rubínovou svatbu manželů Pabiškových z Huntířova. O
kulturní program se postaral místní
dětský sboráček Vítězňáček. Touto
cestou bychom chtěli poděkovat
dětem, které si udělaly o prázdninách čas, a přišly na tuto akci. A

Zateplení školy

Vážení občané, zejména pro Vás,
kteří máte anebo v brzké době
budete mít své děti umístěny ve
zdejší ZŠ, mám pozitivní zprávu.
V měsíci říjnu jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace z operačního programu životního prostředí na realizaci tepelných úspor
objektu ZŠ. Co to pro naše děti a
učitelský sbor znamená? Znamená
to, že dojde ke komplexnímu zateplení budovy, a to jak střechy,
obvodového pláště včetně nové fasády, výměny oken a vchodových
dveří a v neposlední řadě k výměně topného systému, tzn., že budou
odstraněna nákladná akumulační
kamna a škola bude vytápěna ÚT
pomocí tepelných čerpadel.
Věříme, že tyto kroky budou nejenom ekonomickým přínosem, ale
zlepší pohled a dojem nad našimi
ještě jednou velká gratulace manželům Pabiškovým, hodně štěstí,
lásky a hodně krásných chvil do
dalších společných let.
20. 10. 2012 jsem na požádání
občanky obce Doubravice, uspořádali vítání občánků přímo u nich
v Doubravici. Účelem bylo ukázat,
jak probíhá vítání občánků u nás a
aby v něm mohli sami nadále pokračovat dál.
Vítání občánků proběhlo 27. 10.

občany spíše negativně vnímanou
ZŠ. Protože jak jinak si vysvětlit,
že z 11 rekrutujících se školáčků
pro letošní školní rok do naší ZŠ
nastoupili pouze čtyři?
Dovolte mi, abych při této příležitosti apeloval na rodiče budoucích
školáčků, aby před svým rozhodnutím o umístění svých dětí naší ZŠ
minimálně navštívili a seznámili
se s prostředím, vybavením učeben a třeba i s učitelským sborem,
protože na co nám bude krásná a
energeticky úsporná škola, s výborným vybavením, interaktivními
tabulemi, a z osobní zkušenosti
musím říci i kvalitním a zodpovědným učitelským sborem, když
do naší ZŠ nebudeme dávat naše
děti – děkuji za zamyšlení.

(Pokračování na str. 4)

2012 a přivítali jsme tyto nové občánky:
Vendelína Marela z Huntířova
Veroniku Torákovou z Huntířova
Nikol Drápalíkovou z Huntířova
Natálii Svobodovou z Kocléřova
Zuzanu Bednářovou z Kocléřova.
Všem novým občánkům přejeme
ještě jednou hodně šťastných úsměvů a hodně životních úspěchů.

Výstava v Záboří
O podzimním víkendu 12. až 13.
10. 2012 byla v pohostinství Záboří
vernisáž obrazů a fotografií zábořských umělců. K vidění zde byly
mimo jiné i krajky a výšivky. Tuto
vernisáž navštívilo 250 návštěvníků
za necelé tři dny. Vyhlasme proto
poptávku po lidech z obce, kteří

něco podobného umí a mají zájem
se o své dovednosti podělit i s ostatními občany. V případě zájmu se
můžete obrátit přímo na pana V.
Vacka tel. čísle 603 358 537 nebo
můžete své nabídky a podněty psát
na emailovou adresu
hejkalvitezna@seznam.cz

Vítězňáček Slovo starosty obce
V klubovně obecního úřadu máme
pro děti k dispozici místní pěvecko-recitační kroužek Vítězňáček pod
vedením Marcely Koutníkové a
Hany Hakové.
Kroužek je každý lichý týden ve
čtvrtek od 16,00 do 17,00 hod..
Děti zde mají možnost naučit se
nové písničky a básničky, kterými
se pak mohou pochlubit na různých
akcích, např.vítání občánků a na
dalších akcích obce Vítězná. Děti si
můžete přijít poslechnout v prosinci
hned na dvou akcích. Jednou z akcí
je ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMEČKU NA NÁVSI, a
druhou akcí je tradiční VÁNOČNÍ
KONCERT v prostorách kostela
sv.Jana Nepomuckého v Huntířově.
Zde Vám zazpíváme pár známých
vánočních koled.

(Pokračování ze str. 3)

Obecní komunikace a jejich
opravy
Evergreenem a táhnoucí se bolestí
naší obce je bezesporu stav našich
obecních komunikací. Proto zde mohu
s částečným uspokojením informovat
všechny občany, že zastupitelstvo
obce jednomyslně přijalo návrh
postupných oprav a řešení stavu
obecních komunikací. Již v letošním
roce byla zahájena postupná oprava
místních komunikací v Kocléřově
u dětského a víceúčelového hřiště,
v příštím roce je naplánována oprava
části komunikací v Komárově a
Záboří a následně budeme opravovat

(opravy ve stylu – penetrace, živice
a jiných zpevněných povrchů s delší
životností) komunikace v Hájemství a
Huntířově. Ten, kdo sledoval politické
boje v poslanecké sněmovně o nové
RUD (rozpočtové určení daní) již
ví, že i do naší obce od příštího roku
přibudou v rámci přepočítání RUD
finanční prostředky. Tyto prostředky
chce obec využít zejména na opravy
obecních komunikací. Jak jsem
uvedl, počínaje letošním rokem a
v návaznosti na dokončení kanalizace
v obci budou probíhat postupné
opravy komunikací ve všech místních
částech obce Vítězná.
(Pokračování na str. 5)

Pegale
Naše sdružení se zapojilo 30. června do programu oslav obce Dne
zahrad. Děti, které navštívily „naše
stanoviště“, mohli zhlédnout několikpohádek.Dále vystoupení Maňáskového divadla pod vedením pí
Černé z DDM 1.
Mimo jiné jsme rozestavěli pár
soutěží, u kterých se děti pobavily,
vyzkoušely svou zručnost.Každý
příchozí účastník dostal věcnou i
sladkou odměnu.
Dne 23. června jsme byli přizváni
na organizování zábavného odpoledne na Motosrazu Kateřina v autocampu Kateřina u Chotěvic. Pro
děti jsme připravili orientační stezku po fáborkách. Na konci stezky
už byli připraveni organizátoři na
svých stanovištích, kde děti např.
hádaly hádanku nebo tahaly klacík
či stříhaly kámen nůžky papír. Tak
se náhodně dostávaly kupředu na
další stanoviště nebo vzad. Po absolvování této Hry náhod, hledaly
ukrytý poklad. Pro ty, co nechtěli
vyrazit do lesa, byly kolem dřevěného hradu rozestavěny hry, u kterých

za pomocí dalších organizátorů soutěžily a samozřejmě zato byly sladce
odměněny.
V měsíci červenci se v obci konal
Hunťák cup, Pegale při této události
vyplnilo volný čas příchozích dětí
a mládeže. Za pomoci organizátorů
(především mládeže) bylo rozestaveno několik stanovišť s různými
úkoly.
Po prázdninách nebližší pořádanou
akcí byla Drakiáda. Počasí bylo
na říjen slunečné i větrné. Dětem
se vznesením draků do výšek pomáhali rodiče, a tudíž jsme mohli

během odpoledne shlédnout letce,
kteří se snažili ve výškách udržet co
nejdéle. Letos jsme ocenily všechny
příchozí. Bylo těžké určit kategorie,
protože děti měly draky všechny
krásné a hodně se snažily. Jedinou
kategorii, kterou jsme ohodnotili
velkou cenou, byla domácí výroba.
A protože bylo celkem chladno, hrály jsme s dětmi hry, při kterých se
mohly zahřát např. Na mrazíka, Na
ovečky a vlka. Na závěr děti dostaly
všichni bublifuk a sušenku.
(Dokončení na str. 5)

Sokol
Vítězná -

rekapitulace
sezóny
Uplynulá sezóna byla malým testem,
jak se popereme s novou sezónou
po sestupu z 1. B třídy a z návratu z
pilníkovského azylu zpět na domácí
pažit v Hunťáku. A návrat to byl načasovaný, jelikož jsme otevírali hřiště
na 65. výročí od založení klubu. Ale
s návratem nám také přibyla spousta
práce s údržbou areálu. S pomocí
obce jsme pořizovali nový traktůrek
na sečení hřiště a pro fanoušky pořídil
Sokol světelnou tabuli s časomírou a
skórem. Ale nemůžeme zapomenout
na ty předešlé čtyři roky v Pilníkově,
kde nám místní klub vyšel vstříc a na
každý zápas připravil opravdu skvělé podmínky. Tímto obci Pilníkov
a oddílu Spartaku Pilníkov srdečně
děkujeme.
Premiéru si odbyl i Petr Ježek, který
převzal trenérskou pozici po Martinu
Formánkovi. Podzim se až nečekaně
vydařil a naše mužstvo se mohlo
zazimovat na krásném 6. místě v tabulce. Zásluhu na našem úspěšném
podzimním tažení má i starosta pan
Hrubý a vedení obce Vítězná, který
nám pomohli dát zázemí a hrací plochu do takového stavu, že jsme mohli
po dlouhých čtyřech letech opět hrát
před domácími diváky. Děkujeme!

Pegale
(Dokončení ze str. 4)

Všechny proběhlé nebo nadcházející události se vydařily a nás
organizátory těšila velká účast dětí
a mládeže a především jejich smích
a radost. Doufáme, že i po zbývající
plánované činnosti tomu bude tak.
Dále chci poděkovat všem, kdo se
účastní na organizaci, těm kdo vnáší
nápady a hlavně těm, kdo přicházejí.
Za O.S. Pegale Eva Černá

Jaro jsme opět zakončili shodně
jako podzimní část, a to na 6. místě
Okresního přeboru Trutnovska. A
tak s výsledkem sezóny můžeme být
spokojeni.
Veliké poděkování patří zejména
Honzovi Černotovi, který měl na starosti ty nejmenší fotbalisty přípravku
a žáky. S obdivem věnoval těmto
budoucím fotbalistům svůj veškerý
volný čas a to nejen při zápasech, ale
i na trénincích. Proto i pro něj a rodiče dětí byl návrat do Hunťáku velkým
přínosem. Sice se obě mužstva umístila na posledních místech, ale začít
se někde musí a kluci to nevzdávají
a bojují dál.

Rád bych upozornil na nové internetové stránky, kde staré WWW.SOVITEZNA.ESTRANKY.CZ už nejsou
v platnosti a místo nich je nová
doména
WWW.SOVITEZNA.CZ
Dále nás najdete na Facebooku pod
jménem Sokol Vítězná. Byl bych
vděčný, pokud by se chtěl někdo
spoluúčastnit na aktualizaci stránek
např. zápisy o výsledcích z utkání
našich nejmenších, fotky ze zápasů
nebo by měl jakékoliv nápady, nechť
mě kontaktuje na emailu: jenda.marel@gmail.com Děkuji a přeji mnoho pracovních a životních úspěchů.
Jan Marel

Slovo starosty obce
(Pokračování ze str. 4)

Upozornění na podvodníky
Dovolte mi, abych zde touto cestou
varoval a zároveň požádal zejména
Vás starší občany obce o obezřetnost
a rozvahu, koho si vpustíte do domu,
nebo bytu. Stalo se v naší i sousedních
obcích, že u vytipovaného domku
zastavil vůz převážně značek žiguli,
Š1203, nebo wartburg, nezřídka
s poznávací značkou Slovenské
republiky, ze kterých vystoupili
muži s úsměvem na tváři a v mžiku
se z nich stali pomocníci a opraváři.

Během pár minut buď „vyčistili“
komíny, nebo obratně sundali okapy a
jali se montovat „nové“. A postižený
občan nestačil koukat, když po půl
hodině dostal do ruky tučný účet a
z usměvavých řemeslníků se rázem
stali sprostí vyděrači!!!!
Proto žádám všechny seniory o
opatrnost a Vás, kteří můžete
své rodiče o těchto praktikách
informovat, o pomoc a varování
před nepoctivými „řemeslníky“.
(Pokračování na str. 6)

Pohled do letních měsíců
Proč se nepodělit s našimi občany v
důchodovém věku. Asi většina z vás už
ví, že se scházíme v klubovně obecního úřadu 1x za 14 dní vždy ve čtvrtek.
Chodí nás tam nyní 14 žen a domnívám
se, že se těšíme. Mimo schůzek 1x za
rok i vyjíždíme za krásami naší vlasti. Díky naší předsedkyni pí Šedivé,
která dojednává veškeré náležitosti,
jsme letos byli navštívit Staré Hrady a
hrad Kost. Jeli s námi i nečlenové klubu. Počasí bylo velmi pěkné a pěkná
byla i nálada nás všech. Co říkáte vy
ostatní, stále nerozšíříte naše řady.
Mimo to náš pan starosta požádal,
abychom se někteří senioři zúčastnily
“olympiády seniorů” a to v obci Havlovice. Tak jsme utvořily tým seniorek a
odjely se zúčastnit těchto her. Pan starosta nás vybavil bílými čepičkami,
které nás tak rozlišily od ostatních
týmů, které měly barevná trička. Bylo
to zábavné odpoledne pro nás všechny. Byly tam týmy z okolních obcí a s
mnohými lidmi jsme se znaly i z jiných akcí. Nebylo nutno zvítězit, ale
právě se zúčastnit. Snad i příš-

tí rok bude něco podobného
organizováno a naše obec tam
bude zcela jistě opět zastoupená.

Slovo
starosty
obce

a
Dalibor
Gondíkovi
společně
s
kapelou
Děda mládek
Illegal band.
Neznamená
to ale, že
ostatní vystoupení a
účinkující
neměli své
kvality. Podstatné bylo,
že
vyšlo
počasí! Vlhký trávník
byl už jen vzpomínkou na předešlé
deštivé dny a den „D“ dal zapomenout na strasti s přípravou a umožnil pořadatelům i návštěvníkům si
vychutnat nabídku sportu, kultury
i zábavy. Děkuji touto cestou všem
pořadatelům i účinkujícím a mohu
jen slíbit, že obecní slavnosti pro rok
2013 se pokusíme přichystat s obdob-

(Pokračování ze str. 5)

Obecní slavnosti – Den zahrad
2012
Ohlédnutí za letošní obecní slavností
je vskutku příjemný zážitek. Jednalo
se o akci, která jednoznačně dominovala prázdninovému dění, a to nejenom v naší obci. Vzhledem k tomu,
že se nám opět podařilo pro rok 2012
získat finanční podporu v rámci přeshraniční spolupráce od Euroregionu
Glacensis a Královehradeckého kraje,
mohli jsme pro letošní rok zajít trochu dále a nabídnout návštěvníkům i
jména účinkujících, která jsou známá
zejména z televizních obrazovek. Hitem letošních slavností se stali Adéla

Dne 16. 10. 2012 v úterý jsme se opět
sešli a to v místním pohostinství na
dobrém obědu, ale zároveň, abychom
se rozloučili s paní Hrodkovou, která se
odstěhovala do Hradce Králové. Právě ona pozvala i pana starostu a obě
pracovnice úřadu, aby s námi a hlavně s ní
poseděli. Bylo to velmi pěkné a
hlavně dojímavé. Určitě všichni přejeme, aby se tam paní Hrodkové líbilo.
A co si popřát za nás všechny,
aby sloužilo zdravíčko všem a
všechny měly stále dobrou náladu.
Pojďme ještě zavzpomínat na minulé
měsíce letošního roku. Slepý a hluchý by

musel být někdo, kdo by řekl, že se v
naší obci nic nedělo. Já se domnívám,
že v každé části obce se něco
dělo. Pěkná posezení venku u
pohostinstvích, kde se dalo posedět
a i popovídat s přáteli. V Kocléřově
bylo živo více, neboť se o zábavu dobře

staral pan Špůr. Nejen pro dospělé, ale i
pro děti bylo dost zábavy. Samozřejmě, že přálo i počasí. A co “Den zahrad
2012”? Opět přilákalo mnoho lidí
z okolí. Jistě pozornost přilákali i
sourozenci
Gondíkovi.,
ale
i
skvělá
traktoriáda.
Všem
těm,
kteří
se
zasloužili
o
další vydařený den obce
patří
velký dík. Nicméně i „Hunťák
Cup“ opět přilákal do naší obce
mnoho příznivců kopané. Tentokráte zde byl slavný Antonín
Panenka.
Odpoledne
i
večer pouze narušil déšť, ale příznivci i přes nepřízeň počasí zůstali.
Uskutečnily se i jiné zdařilé akce a
opět všem organizátorům díky. No a
nyní máme podzim a přijde zima,
zábava určitě nebude chybět.
Jistě se nedá přehlédnout, že se v
obci děje i další významná událost.
Výstavba kanalizace, ta ovlivní mnohé z nás snad jen v tom dobrém.
Marelová Věra

ně bohatým programem a zábavou.
Nedočkavcům naznačím, že vzhledem k velkému ohlasu na sourozence
Gondíkovi s nimi vedeme jednání o
určitém podílu na spolupráci a moderování obecních slavností i v roce
2013, které budou věnovány zejména
sportu.
(Pokračování na str. 7)

Čtení dětem
a s dětmi
Už u nejmladších dětí mohou rodiče
výrazně ovlivnit, jaký vztah ke čtení
a ke knížkám budou jednou jejich
děti mít. Při pravidelném předčítání,
které se může pro dítě stát večerním
rituálem, pak může docházet k dlouhým rozhovorům, které nejen působí
pozitivně na inteligenční a jazykový
vývoj dítěte, ale i především prohlubují vztah mezi dítětem a rodičem.
Televize dítě neobejme, nepřitulí se,
neodpoví na jeho dotazy. Pro děti je

Poděkování

kromě obsahu velmi důležitá také
podoba knížky. Ta by mělapůsobit
příjemně a především být zábavná.
Obecně tedy hledáme knížky pro děti,
kteréjsou pro ně zaměřené a také přitažlivé. Knihy vyvolávají myšlenky,
touhy, obavy, zprostředkují objevy.
Proto čtěme dětem 20 minut každý
den!! Těším se na Vaši návštěvu
v knihovně.
Pabišková Dana
(knihovnice v Huntířově)

Rádi bychom chtěli touto cestou
poděkovat SPOZu ve Vítězné,
hlavně Marcele Koutníkové,
dětskému sboru Vítězňáčku, dále
především našim dětem Haně a
Pavlovi a jejich rodinám, které
pro nás připravily překrásný nezapomenutelný životní zážitek
v prostorách kostela sv. Jana
Nepomuckého v Huntířově. U
příležitosti výročí naší společné
cesty životem.
Srdečně děkují Marie a Petr Pabiškovi

Slovo
Obecní úřad Vítězná starosty
obce
Provozní hodiny

Podatelna:
každý pracovní den: 7:00 - 14:00
pondělí, středa: 7:30 - 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

NABÍZÍME
PODNIKATELŮM
Zveřejnění jejich
firemního inzerátu.
Cena 2 000 Kč rozměr A5
1 000 Kč rozměr A6
500 Kč rozměr
menší než A6

v zimním období (s koncem letního
času od 1. 11. 2012 do 31. 3. 2013):
pondělí, středa, pátek 14:30 - 15:00
Kontaktní osoba: Jiří Dědek
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

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
složky, nebo posílat na e-mailem na
adresu hejkalvitezna@seznam.cz .

(Pokračování ze str. 6)

Odkanalizování části obce Vítězná,
včetně ČOV Kocléřov a ČOV Komárov-Huntířov
Nemohu se v tomto vydání našeho
zpravodaje nevyjádřit k současnému projektu číslo jedna v naší obci,
kterým bezesporu je odkanalizování
části obce Vítězná. Všichni jste si
nemohli nevšimnout, že práce jsou
již v plném proudu a zejména občané
místní části Komárov si ke sklonku
letošního roku „užívají“ stavebních
prací plnými doušky. V Kocléřově
byly práce zahájeny výstavbou čistící
stanice a postupně se práce provádějí
i na plánovaných stokách. Práce zde
budou probíhat i v zimních měsících
tak, jak počasí dovolí. Poslední na
řadu přijde Huntířov, zde se bude
jednat o největší zatížení především
v dopravě, protože právě zde je největší část kanalizační stoky vedena
v hlavní silnici.
(Pokračování na str. 8)

Uzávěrka příštího
čísla
do 10. května 2013

Slovo starosty obce
(Pokračování ze str. 7)

S výstavbou kanalizace v obci je
spojena spousta úskalí a problémů,
které omezují buďto nás všechny,
nebo jen jednotlivé občany obce.
Rád bych Vás všechny požádal o
trpělivost a míru pochopení v rámci
výstavby. Těžké stroje ničí místní
komunikace, krajnice, soukromé i
obecní pozemky, ale věřte, že výsledkem bude čistší obec, obecní potok a všechny poničené komunikace
i pozemky se uvedou do původního
nebo kvalitnějšího stavu. Stavba doposud probíhá v rámci schváleného
harmonogramu, přestože komárovské skalní podloží ukázalo svou pevnost a v určitých místech se stavba
zdržela déle, než se plánovala, ale

zase byla místa, kde umístění stoky
trvalo kratší dobu, než bylo plánováno. Pokud nás nepostihne výjimečně
silné zimní období, je pravděpodobné, že se podaří stavbu ukončit a
nastolit zkušební provoz na podzim
příštího roku, což by bylo cca o půl
roku dříve, než je stanoveno plánem
realizace stavby.
Na závěr bych zde chtěl informovat
občany, kterých se odkanalizování
obce týká, že budou v zimních měsících postupně vyzýváni k podpisům
příslušných dokumentů na OÚ tak,
aby mohlo dojít k naplnění slibu
zastupitelstva obce a to, že uhradí
a zajistí projektové dokumentace na
jednotlivé přípojky Vašich objektů

(k tomuto jste již spolupracovali při
návštěvách vašich objektů pracovníky projektové kanceláře PIK Vítek),
revizní šachtu na přípojce každého
občana a v případě zájmu i zvýhodněnou cenu kanalizačního potrubí a
přečerpávacích šachet (pouze tam,
kde je projektant navrhl). Dále připomínám občanům, že v případě
jakéhokoli dotazu a problému je
možno se kdykoli obrátit buď na
OÚ nebo přímo na hlavního stavbyvedoucího pana Žáka na telefonním
čísle 777 558 562 nebo v hodiny pro
veřejnost v jeho kanceláři, které jsou
uveřejněny na webových stránkách
obce v sekci kanalizace.

Soudní spor obce Vítězná se společností Elstar s.r.o. o pitnou vodu
v obci.

části obce Vítězná), a to uplatňováním nájemného cca 60 tis. měsíčně
anebo odprodeje těchto vrtů obci za
cca 4,5 mil Kč, což by se samozřejmě promítalo do ceny pitné vody
konečným odběratelům. Po dvouleté
soudní tahanici, nekonečných lží a
nepravd ze strany společnosti Elstar
s.r.o. u soudních přelíčení, pokusech
o dezinformace a ovlivňování výroku soudu nepravdivým svědectvím
svědků společnosti Elstar s.r.o.,
dospěl Okresní soud v Trutnově
k rozhodnutí, že zásadní zdroje pitné
vody, což jsou vrty HJ1, HJ2 a KR1
jsou v majetku obce Vítězná, a to bez
ohledu na jakých pozemcích se tyto
vrty nacházejí. Nakonec to koresponduje i s vyjádřením právního zástupce
pana Hampla, který pod tíhou důkazů
a snahou se vyhnout úhradě soudních

nákladů, které tímto soudním sporem
obci Vítězná vznikly, zaslal písemné
prohlášení, kde se společnost Elstar
s.r.o. vyjadřuje, že (po dvouletém
soudním sporu) není, nikdy nebyla a
ani netvrdí, že je vlastníkem předmětných vrtů.
Tyto dva dokumenty (rozsudek
okresního soudu a písemné prohlášení společnosti Elstar s.r.o.) jsou
pro naši obec zásadním dokumentem
v návaznosti na zásobování pitnou
vodou a určování ceny pitné vody pro
naše občany.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem, kteří se nebáli jít svědčit k soudu a pomohli tak zachovat dosavadní
režim distribuce a ceny pitné vody
v naší obci, i těm, kteří nepodlehli
nátlaku, který byl na ně vyvíjen.

společnosti – v našem případě pouze
naší obce a jejich financí. K čemu
tento zdlouhavý úvod? Zajisté všichni
víte, že za posledních pár let se v naší
obci podařilo investovat do veřejných
budov a hřišť nemalých finančních
prostředků a to jak obecních,
krajských, státních, tak i evropských.
Okolní obce závidí, občané z okolních
obcí uznale pokyvují hlavou,
starostové jiných obcí i měst se snaží
leckdy marně o obdobné projekty,
jako jsou ve Vítězné. Z toho všeho

vyplývá, že právě my, občané Vítězné,
bychom měli být nejvíce spokojeni
a podle mne i právem hrdi za to, co
se podařilo. Ale možná budete stejně
jako já překvapeni, když Vám povím,
že jsou to právě naši občané, naši sousedé, někdy možná i naši přátelé, kteří
tento úspěch obce vnímají jako svou
prohru anebo jako příležitost, jak ublížit. Svou krátkozrakostí, anebo možná
i vědomě, však nejvíce ubližují obci,
ve které žijí – nebo jen přežívají.

Zde Vám mohu s osobní radostí sdělit, že dne 1. 11. 2012 udělal Okresní
soud v Trutnově snad konečnou tečku
za dlouholetým sporem obce Vítězná se společností Elstar s.r.o. jejímž
jednatelem je Ing. Jaroslav Hampl.
Zasvěcení možná vědí, že pan Hampl
si cca od roku 2008 nárokoval nejprve aknagloby (jímače pitné vody
zásobující obec Vítěznou). Tyto na
základě aktivit tehdejšího starosty
pana Mühla nakonec Krajský soud do
majetku společnosti Elstar s.r.o. nezařadil. Po tomto nezdaru si od roku
2010, kdy jsem celou kauzu převzal,
začal pan Hampl nárokovat vrtané
studny v obci (zdroje pitné vody pro
Kontroly dotovaných akcí ve Vítězné – zejména RHC & NKU
Tento článek se mi opravdu nepíše
lehce, a to z prostého důvodu.
Jedná se o článek, který popisuje
dobře odvedenou práci, nakonec
i dobře odvedenou obhajobu, ale
v počátku toho všeho je lidská
závist, krátkozrakost, neznalost dané
problematiky a v neposlední řadě,
promiňte i hloupost. Nadřazovat
svůj osobní zájem a zášť nad dobro

(Pokračování na str. 9)

Slovo starosty obce
(Pokračování ze str. 8)

Jak jinak si vysvětlit, že z řad našich
občanů byla podána podání na příslušných místech poskytovatelů dotací, a
to hned na všech „frontách“. Podání
včetně fotodokumentace a dalších
tzv. „důkazů“ byla zaslána s úmyslem poškodit buď představitele obce,
nebo obec samotnou. Kdo jste měl to
„štěstí“ doslechl jste se v médiích, že
je obec prověřována v rámci správného a oprávněného čerpání na projekty
např. RHC Huntířova, Víceúčelového
hřiště, a to jak v Kocléřově, tak Huntířově a že obci hrozí vrácení dotací, a to
hned v řádech milionů korun. Upřímně
říkám, že ačkoli se jednalo o dotační
tituly získané za předchozího vedení
obce, okamžitě jsem měl na mysli, že
stejný osud čeká mne. Proto jsem maximálně spolupracoval s kontrolními
orgány a po dobu více jak devíti měsíců absolvoval mašinérii kontrolních
jednání, podání vysvětlení, doplňují-

cích informací, prověřování důkazů,
původních dokumentů a závěrečných
obhajob zjištění URR Severovýchod,
Finančního úřadu, Krajského úřadu a
v neposlední řadě NKÚ.
Z této nekonečné papírové války
nakonec obec Vítězná vyšla, troufnu si říci s čistým štítem a to když u
krajských dotací bylo konstatováno,
že nedošlo k žádnému pochybení ani
u jedné z dotací a u dotace, kde byla
poskytovatelem URR a kde hrozila
vratka dotace ve výši 2 200 192,-Kč
plus penále ve výši 1 140 593,83Kč
jsme na základě argumentů a několika odvolání prokázali, že se jednalo
pouze o administrativní pochybení,
které nikterak neovlivnilo cenu ani
výběr dodavatelů pro projekt RHC
Huntířova, což potvrdila samotná
URR i Auditorská společnost Deloite
s.r.o. Ministerstva financí. Za toto
pochybení byla obci vyčíslena sank-

ce v konečné výši 44 003,84Kč, jejíž
likvidaci řešíme v rámci pojištění a
projektového manažera.
Z těchto činů, které zaměstnaly výše
uvedené instituce a zejména aparát
OÚ ve Vítězné po dobu skoro jednoho
roku, jsem velice smutný a již dnes si
říkám, jaká podání budou následovat
po dokončení kanalizace v obci, po
revitalizaci ZŠ a případně využití dalších dotačních titulů, které se v rámci
zastupitelstva pro obec Vítěznou snažíme získat.
Jedno vím ale jistě, rozhodně se nechci těmito výpady jednotlivců nechat
odradit a sklouznout do průměrnosti
jiných starostů, kteří se jen potutelně
usmívají a říkají „ vidíš, to mně se stát
nemůže – protože kdo nic nedělá, na
toho kontrolu poslat nemůžou“ smutná slova, která překvapí zejména od
osob, které by měli zajišťovat chod a
prosperitu obcí.

Koncem srpna se uskutečnil první
svatební obřad ve zrekonstruovaném
kostele sv. Jana Nepomuckého
Své ANO si zde řekli novomanželé
Voltrovi z Jaroměře. Dovolila jsem
si jim položit pár otázek.
· Proč jste se rozhodli uzavřít sňatek právě tady?
Zajímáme se o historii a proto
jsme se rozhodli právě pro tento
kostel. Moc se nám líbí, má opravdu historický ráz.
· Je Vám obec Vítězná něčím
nebo někým blízká?
Ano, bydlí tu příbuzní a díky jim
jsme se o tak krásném kostelu dozvěděli.
· Kdo z Vás dvou dostal ten nápad
mít svatbu právě tady u nás?
Hmm, to bylo vzájemné.
· Líbí se Vám místní kostel?

Ano, jak už jsme říkali, je krásný
a má historický ráz!!
· Víte o tom, že jste první pár,
který se zde oddává? A jaký to je
pocit?
Dozvěděli
jsme se to
až včera.
Takže to
nebyl záměr.
Není důležité být prvním párem ,
ale důležité
je, že jsme
si zde dali
svůj slib.
Přeji Vám
do manželství všechno

to, co dá se přát. Štěstí, lásku i
přátelství.
Měj ho ráda, měj ji rád.
Marcela Koutníková (redaktorka)

Pečeme adventní
svícen z perníku
Suroviny:
400g hladké mouky
140g moučkového cukru
50g másla
2 vejce
2 lžičky perníkového koření
1 lžička jedlé sody
2 lžíce medu
Poleva:
1 bílek
20 dkg moučkového cukru
citronová šťáva

Postup:
Zpracované těsto uložíme na hodinu
do ledničky.Poté Vykrajujeme velký
kruh a hvězdičky různých velikostí,
podle velikostí svíček. Pečeme na
180°C asi 15 min. Po upečení ještě
horké potíráme rozkvedlaným vejcem. Zdobíme bílkovou polevou.

Vánoce
-tradice
a zvyky
Neodmyslitelný vánoční
stromeček je z historického hlediska tradicí velmi mladou. Poprvé se
v českých zemích objevil vánoční
stromeček počátkem předminulého
století v roce 1812. Na vesnici se
začal šířit až téměř o sto let později,
kdy první zmínky jsou z počátku dvacátého století z Valašska. Ovšem ještě
stále to nebyl stromek takový, jaký ho
známe dnes. Na vesnicích se zpravidla zavěšoval nad štědrovečerní stůl
špičkou dolů a zdobil se převážně
jablky, ořechy, později i perníčky.
Jmelí
Další „vánoční rostlinou“ je jmelí.
Lidé si ho nejčastěji připevňují na
lustr, případně nad dveře. Zřejmě
proto, že pod zavěšeným jmelím má
muž právo políbit jakoukoli dívku či
ženu. Nebo protože, kdo se pod jmelím políbí, druhému se zalíbí a jejich
láska bude po způsobu jmelí věčně
zelená. Každopádně darované jmelí
nosí štěstí, a tak se při vánočních návštěvách hodí s sebou snítku přinést.

Zlaté prasátko
Při zmínce o zlatém prasátku si v
dnešní době snad každý vybaví malou
holčičku v jedné reklamě a její:“Ne,
ne, nemusím , já už ho vidím…“ Jedná se o tradici, kdy se tvrdí, že pokud
vydržíte celý Štědrý den se postit, tak
večer se vám, pak zjeví zlaté prasátko, které vám zaručí hojnost a dobrou
úrodu na celý příští rok.
Rozkrojené jablíčko
Po štědrovečerní večeři si každý
může rozkrojit jablko, napříč, tedy
kolmo na stopku. Kdo ve svém
jablíčku nalezne pěticípou hvězdičku
se zdravým jadérkem, může být spokojen. V příštím roce ho čeká zdraví
a štěstí. Pokud je jádřinec červavý,
lze se nadít nemoci. A když místo
pěticípé hvězdičky jsou jadérka uspořádána do tvaru křížku, hrozí to nejhorší. Osudu lze napomoci výběrem
zdravého, velkého jablka.
Lití olova
Na přípravu náročnější, zato významově bohatší je staročeský zvyk lití

Svíčky na
adventní
věnec
V historii byla zmínka o 23 svíčkách
na adventním věnci. Z toho 19 jich
bylo malých červených a 4 velké bílé.
Červené se zapalovaly od pondělí do
soboty a bílé po čtyři adventní neděle.
Ovšem pokud by se vám na adventní
věnec vešlo všech 23 svíček, pak byste na něm pravděpodobně již nemohli
mít nic jiného. Proto se spokojíme se
čtyřmi. Zda budou malé či velké je
pouze na vás. Já doporučuji malé silnějšího průměru. Je u nich mnohem
nižší riziko převrácení díky své výšce
a tenkosti, a tím i nižší riziko vzniku
požáru, který by vás rozhodně vánočně nenaladil.
olova. Nad plamenem či na kamnech
se roztaví kousek olova, které se posléze najednou vylije do nádoby s vodou. Podle tvaru, do kterého olovo
ve vodě ztuhne, přítomní usuzují, co
dotyčného čeká.
Skořápkové lodičky
Poetický zvyk, který upoutá nejen
každé dítě, je pouštění lodiček z ořechových skořápek. Několik vlašských
ořechů se rozpůlí a do vyprázdněných
polovin skořápek se připevní maličká
svíčka. Ořechová lodička se zapálenou svíčkou se vypustí do větší nádoby s vodou. Její plavba předznamená
životní dráhu toho, kdo jí vyslal.
Když vydrží dlouho svítit, čeká majitele život dlouhý a šťastný. Jestliže
se lodička pustí na volnou vodu, dotyčný se vydá na cesty, drží-li se při
břehu, zůstane doma.
Házení střevícem
Na Štědrý den se svobodné dívky
mohou svého osudu zeptat, čeká-li
je v příštím roce svatba. Dívka hází
střevícem přes hlavu. Jestliže dopadne patou ke dveřím, zůstane i nadále
doma. Pokud ale bota zamíří špičkou
ze dveří ven, čekají dotyčnou vdavky
a odchod od rodičů.
(Dokončení na str. 12)

Stránka pro zdraví
Blíží se zima a Vánoce. Připravila
jsem pro Vás článek zabývající se
tématem, které je bezpochyby úzce
spjaty s tímto ročním obdobím. Vitamíny- jak a kde vznikají, proč jsou
důležité pro funkci organismu a jaké
následky může mít jejich nedostatek.
VITAMÍNY
Vitamíny patří spolu se sacharidy, bílkovinami a tuky mezi základní složky
potravy. Rozlišujeme 13 základních
typů (liší se strukturně). Podílejí se na
metabolismu bílkovin, tuků a cukrů,

jsou nezbytné pro udržení tělesných
funkcí a slouží k prevenci a podpůrné
léčbě některých onemocnění. Lidský
organismus si, až na některé výjimky,
nedokáže vitamíny sám vyrobit, a
proto je musí získávat prostřednictvím stravy. Možná se v médiích a
periodikách setkáváte s chemickými
názvy vitamínů a nevíte, o jaký vitamín se ve skutečnosti jedná. Tak
proto krátký přehled:
Kyselina L-askorbová= vit. C
Biotin= vit.H

aneb okénko
do lékárny
Retinol= vit.A
Tokoferol= vit.E
Kalciferol= vit.D
Fitochinon= vit. K
Thiamin= vit. B1
Riboflavin= vit.B2
Kyselina listová= vit. B9 (důležitý
pro gravidní ženy)
Kobolamin= vit. B12
Vitamíny se liší v závislosti na prostředí rozpouštění, buď na vitamíny
rozpustné ve vodě (B,C) nebo v tucích (A,E,D,K).

Hypervitaminóza= zvýšená hodnota vitamínu, Avitaminóza= naprostý nedostatek vitamínu
Doufám, že Vám tento článek přinesl, alespoň pár zajímavých informacích a bude přínosem v tomto mrazivém počasí.

Vánoce - tradice a zvyky
(Dokončeni ze str. 10)

Rozkvetlá Barborka
Svobodná dívka si na svátek sv. Barbory utrhne větvičku třešně nebo zlatého deště. Pokud jí snítka rozkvete
do Štědrého dne, příští rok se vdá.
Štěstíčka
Na malé papírky se napíší zpravidla
jednoslovná hesla (štěstí, zdraví, bohatství, svatba, dítě atd.) a ty se vloží

do nádobky. Stolovníci pak
po večeři losují. Převládají
samozřejmě pozitivní hesla, negativní doporučuji
se vyhnout. Použité heslo
se vrací do nádobky zpět,
aby další losující si mohl
vytáhnout svou budoucnost
z plné škály osudu.

Obec Vítězná nabízí

využití obecního zařízení
ve SPORTCENTRU Kocléřov
Tělocvična, jejíž součástí je i sociální zařízení a šatna ....... 200 Kč/hod.
Možnost hraní stolního tenisu ............................................... 20 Kč/hod.
Sauna (kapacita max. 8 osob) ............................................. 200 Kč/hod.
Možnost zapůjčení prostěradla ..................................................... 20 Kč

Více informací na stránkách www.sportcentrumvitezna.cz .

P O Z VÁ N K A
na
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