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Úvodní slovo starosty
Milí čtenáři,
přestože sluníčko už nehřeje
jako v letních měsících a pomalu se musíme chystat na
topnou sezonu, dovoluji si
vás opět oslovit prostřednictvím obecního zpravodaje, ve
kterém se pokoušíme přinést
občanům informace o akcích,
které proběhly, měly dopad na
dění v obci, anebo naopak, které nás v následujícím období
čekají. Věřím, že zde najdete
i odpovědi na otázky, u kterých jste odpověď třeba neznali
nebo měli interpretaci, jak se
říká z ulice…
Za pár dní proběhnou volby do Poslanecké sněmovny a já si
neodpustím, tak jako před každou volbou, upozornit občany na vhodnost účastnit se těchto voleb. Nechci, a ani si nemohu dovolit prostřednictvím obecního zpravodaje občany
nikterak ovlivňovat, ale ať už si zvolíte kohokoli za svého
ideálního představitele – zástupce, který bude hájit váš zájem
v parlamentu České republiky, projevte mu důvěru a jděte
mu svůj hlas vhodit. Skrze politické spektrum a rozlišnost
v názorech se domnívám, že je to náš společný zájem, protože tak, jak se bude dařit celé České republice, tak obdobně
se bude dařit i nám na malé obci…
Petr Hrubý
starosta obce
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Mladší přípravka
a mini přípravka

Zprávy ze základní školy
Mobilní rozhlas - formulář

Ringo v létě

Parta nadšenců, kteří každý čtvrtek
a neděli rozhýbou tělo při ringu, si
mimo to občas vyrazí i za jinou zábavou. V červnu jsme si v počtu 16 lidiček
udělali cyklovýlet do Českého ráje. Polovina účastníků jela na kole tam i zpět,
zbytek naložil bagáž a všichni jsme se
sešli na farmě Lánská u Semil, kterou
vzhledem k velmi „milému“ panu domácímu příliš nedoporučujeme. Odtud
jsme výletovali do Bozkovských jeskyní, trochu sportovali, trochu hodovali
a trochu vínovali, ale hlavně si užívali
pohodový víkend.
V srpnu, když se většina z nás vrátila
z dovolené, jsme posbírali děti a psy
z okolí a vyrazili na podvečerní stopovanou a opékání buřtů do lesního
areálu Hájemství. Počasí nám příliš
nepřálo, což ale na náladě a celkově
vydařeném odpoledni a večeru nic
nezměnilo. Děti splnily cestou všechny
úkoly a nakonec našly i poklad, všichni
jsme si pochutnali na buřtech opečených na ohýnku a pozdě večer se spokojení vrátili domů.
V srpnu jsme zavítali zahrát si ringo
i na areál Dolce u Trutnova, kde se hraje na písku a je to jiná zkušenost, někteří
odvážlivci opět jeli na Dolce na kole.

Záchytné kotce Vítězná

Asi jste již zaznamenali, a to jak
z obecních stránek, tak z informací,
které se obcí vždy samovolně šíří, že
obec Vítězná od září letošního roku již
neprovozuje záchytné kotce a z toho
plynoucí odchytovou službu. Kdo čte
tento občasník pravidelně, ví, že i tyto
kotce byly dlouhodobě předmětem
sporu o provoz a předmětem pravidelných stížností OS za Kocléřov,
jejímž členem je jediný občan z naší
obce. Tři roky jsme se tuto službu
přes všechny nepříjemnosti, kontroly,
sankce, byrokratické šikany, výslechy
na Policii ČR, nadřízených orgánech
v DKnL, krajských organizací a dalších místech, na které dotyční zasílali své podněty a udání, jako jsou
i pan senátor Jiří Hlavatý, a dokonce

V září jsme uskutečnili už tradiční
letní ringo turnaj na hřišti v Kocléřově. Bohužel pohár putoval k soupeřům do Dobrušky, tady však je nutné
říct, že věkový průměr těchto soupeřů
byl výrazně nižší než domácích hráčů
a skóre bylo velmi vyrovnané. Domácí barvy nejlépe hájil tým ve složení Lucka Bihariová, Radek Palendal
a Véna Jirásek, skončili na 2. místě.
Gratulujeme.

Přejeme Vám pěkné podzimní dny
a těšíme se na viděnou třeba na sportovním plese v březnu, který pro vás
ringo spolu s obcí Vítězná a Sokolem
Vítězná už opět chystá.

i místopředseda vlády ČR pan Andrej Babiš, snažili pro naše občany
udržet v provozu. Nicméně z výčtu
„armády“, která byla na obec Vítězná seslána, je patrné, že jsme nátlaku
museli jednou podlehnout, a to se stalo v srpnu letošního roku. Nepřísluší
mi zde komentovat mé dojmy, pocity
a důvody, které k těmto krokům tohoto občana vedou a motivují, ale pravdou je, že od září 2017 už musí občan
při volném výskytu psa, který bude
ohrožovat jeho majetek, osobu, či rodinu, kontaktovat provozovatele psího
útulku ve DKnL p. Martina Antonína
- tel.: 603765843, který pro psa, až
bude mít prostor a čas přijede a obec
Vítězná za tento úkon zaplatí. Následně bude hradit každý den psa v útulku
a veškerou zdravotní a jinou péči, kterou si jeho stav vyžádá. Nyní již pla-

tíme za čtyři převezené psy z našich
záchytných kotců (které jinak splňují
veškeré podmínky a byli vždy při kontrolách chváleny a oceňovány) částku
cca 12 400,- Kč měsíčně! A s každým
dalším odchyceným pejskem na našem území bude suma geometrickou
řadou narůstat o 3 100,- Kč. Jistě si dovedete i vy představit daleko účelnější
vynaložení těchto prostředků…

~2~

Ringo tým

starosta

Kamerový systém

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vás,
kteří jste ještě nezaznamenali, že na
obecních budovách byly koncem srpna
nainstalovány kamery se záznamovým
zařízením, na jejich monitoring upozornil. Tyto kamery zevrubně hlídají
oblast návsi, Sportcentra Vítězná, OÚ
a zejména obecní zahrady a hřiště mateřské školky, které během posledních
měsíců několikrát „kocléřovská mládež“ využila ke svému sebeuspokojení,
kdy ničí ploty, mobiliář, dětem jejich
hračky a zázemí. Nyní je již monitorujeme a budeme spolupracovat s policií
ČR ohledně náhrady škod, odborem
sociálním ohledně výchovy dětí a přestupkovou komisí, kde se z činů svých
dětí budou zpovídat jejich rodiče. Do
budoucna si slibujeme, že díky těmto
záběrům a záznamům budeme moci
nepochopitelnému jednání některých
našich občanů a jejich dětí zabránit
anebo je následně, a hlavně důsledně
postihovat! Také plánujeme monitorovat i okolí základní školy.
starosta

Den obce

S odstupem více jak měsíce si zde dovolím napsat pár postřehů z letošního
dne obce. Pro někoho dobrou vizitkou
práce a snahy naší obce se v regionu
prezentovat a představit naši obec i za
humny, pro druhého zbytečně vyhozené peníze. Za sebe mohu jenom sdělit,
že patřím do první skupiny a že se každým rokem snažím tento projekt něčím
oživit a doplnit. Tím, že mám možnost
předsedat Společenství obcí Podkrkonoší a v rámci MAS KJH se také pravidelně scházím se starosty těchto obcí,
tak jsem opravdu pyšný na to, že nám
okolní obce a popravdě i města takové slavnosti závidí. Vždyť která obec se
může pochlubit účastí přesahující 2500
návštěvníků? Je to o tom se tomu věnovat a chtít lidem přinést zábavu. Pak
se musí zajistit finance, ale to také není
samozřejmé. Neznamená to, že když podáte žádost o grant, že ho automaticky
získáte. Musíte si to „odpracovat“. Pokud
na jiných obcích čekají, že jim grant jednoduše spadne do klína, není to tak. Ale
po vzoru nejen nás se postupně obecní

Územní plán

Po peripetiích ohledně nového územního plánu a zapracování všech požadavků se po několika letech dostáváme
k finální fázi tohoto dokumentu. V měsíci říjen/listopad by měl být konzultován finální výkres včetně odůvodnění
a mohl by začít jeho schvalovací proces.
starosta
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dny a slavnosti pomalu přenáší ve větší či menší míře i do našich sousedních
obcí – má to smysl! Proto jsou tyto akce
vlastně i podporovány. A proto jsem
rád, že naší obci se díky Euroregionu
Glacensis, Královéhradeckému kraji
a dalším přispěvatelům podařilo zajistit
finanční krytí i takových účinkujících
dětského a doprovodného programu,
kterého jste mohli být a já věřím, že většina z vás i byla letos svědky. Například
dinosauři v obecní zahradě měli obrovský ohlas a tak bych mohl pokračovat
snad o každém účinkujícím – žánry byly
zvolené tak, aby snad každý našel svou
notu. Podařilo se naplnit trhovci celý
stezník a z leteckých záběrů i některých
fotografií je patrné, že byl náš „areál“
plný radosti a zábavy. V neposlední řadě
i traktoriáda zaznamenala boom a její
přínos k celému programu byl a je již
tradiční a nepostradatelný. Z těchto důvodů jsem velice rád, že naši zastupitelé
takovouto akci podporují a že i vy můžete být součástí těchto oslav. Společně
se již teď těšme na ročník 2018…
starosta

Rybářské soustředění mládeže
Vítězná 2017

O víkendu 12. - 14. 5. 2017 se na rybníku Vítězná konalo již 4. setkání mladých rybářů z různých koutů našeho kraje. Této tradiční akce se mimo
družstva z Vítězné zúčastnily rybářské
kroužky z Pilníkova, Hronova, Hostinného, Jaroměře a Horního Maršova.
Děti se v průběhu soustředění seznámily s různými praktikami lovu ryb udicí,
které jim předvedli závodníci v plavané
a starší a zkušenější kolegové z rybářského kroužku z Hronova je zasvětili
do lovu na feeder a method feeder. Vysvětlili jim správné používání různých
nástrah a montáží, způsoby zakrmování lovného místa apod. V neděli se konal závod v lovu ryb udicí, ve kterém
se naše družstvo z Vítězné umístilo na
krásném 3. místě za favoritem závodu
z Hronova a 2. družstvem Jaroměře.
Po předání cen vítězům i ostatním zúčastněným ještě proběhlo pasování nováčků na rybáře a poté se všichni rozjeli do svých domovů. Letošní setkání
podpořila obec Vítězná, firma KS-Fish
s.r.o. Jaroměř, firma Harison z Klodzka
a Střední rybářská škola Jakuba Krčína
Třeboň. Všem těmto sponzorům patří
velký dík za podporu rybářské mládeže, a i když nám počasí v neděli moc
nepřálo a všichni jsme pořádně promokli, tak nám to určitě nevzalo chuť
k přípravám dalšího ročníku 2018.
Rybářství Vítězná – Bohuslav Dušánek

Olympiáda seniorů

Sedmého září jsem měl opět možnost doprovodit
náš seniorský team na Olympiádu pro starší a pokročilé, kde naše „mužstvo“ (složené ze samých
žen) zanechalo opět vynikající dojem a dámy
svými výsledky ukázaly, že jsou stále ve vynikající kondici. Moc si vážím jejich přístupu nejenom
k této akci, ale vlastně jejich celoroční činnosti,
protože po sportovních klubech, které v naší obci
máme a SDH jsou naše dámy rozhodně nejaktivnějším seskupením a za to jim patří dík! Vzorně
a příkladně reprezentují naši obec jak na sportovních, kulturních, společenských, tak dokonce i mezinárodních akcích. Tak tedy vážené paní Šrajerové
Věře, Tomáškové Marii, Chodůrové Daně, Kopecké
Evě, Marelová Věře, Čepové Věře, Klimentové Lídě
a Bartákové Blance ještě jednou velice děkujeme.
starosta
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Voda - vrty, zeleň, cesty,
dům služeb, chodníky

Myslím, že by zde mělo padnout i pár
slov o rozvíjející se a nově připravované infrastruktuře. Nejsou to sice žádné nové informace, ale spíše popsání
aktuálního stavu všech již několikrát
zmiňovaných a plánovaných investic
v obci. Začal bych pár slovy o vodě
v obci. Po delší odmlce se v letošním
roce objevila zase spekulace o kvalitě
vody v našem řádu. Musím všechny
ubezpečit, že vodovod Vítězná je pod
pravidelnou kontrolou KHS, která namátkově odebírá vzorky a výsledky
nám obratem zasílá a jsou zveřejňovány
na našich webových stránkách. Pokud
dojde, byť k v normě se pohybujícímu
vychýlení některých ukazatelů kvality vody, jsme obratem informováni
a vodu doupravíme. V našich podmínkách se jedná především o hodnoty
železa a hořčíku. Z informací od chatařů zde mohu uvést, že naopak si vodu
z Vítězné vozí na kávu do měst v PET
lahvích. Co se týče posílení vodovodu,
tak jsme v letošním roce provedli opět
část oprav z okruhování a máme hotové
jak posudky, projekty i žádosti o dotace
na dva posilující vrty, a to v Kocléřově Kozí rohy a také v Hájemství. Nyní vyřizujeme stavební povolení tak, abychom
mohli obě akce realizovat v roce 2018.
Co se týče obnovy zeleně, podařilo se
nám na SFŽP uspět se žádostí na revitalizaci zeleně v obci a tak i z těchto
prostředků (500 tisíc Kč) bude v roce

2018-2020 prováděna obnova a doplnění zeleně převážně na dětských hřištích, na hřbitově, ale i v rámci ostatního
veřejného prostranství v obci.
Tradičně jsme letos investovali i do
oprav místních komunikací, přičemž
skoro polovina letošních investic přišla
do Záboří, dále do Huntířova i Kocléřova. V současné době se snažím působit v rámci dopravního výboru na KHK
tak, abychom získali prostředky na renovaci cest v Komárově a Kocléřově.
Radost mám z byť postupných ale jasně se rýsujících podkladů k realizaci
již avizovaného domu služeb na návsi
v Kocléřově. Projektová dokumentace
je již převážně hotová a pouze se zapracovávají připomínky dotčených orgánů
tak, aby při projednávání a vydávání
stavebního povolení bylo vše již dle je-

jich představ a norem. Připomenu jen,
že se jedná a vybudování nového „zdravotního střediska“ s lékařem pro dospělé – snad i pediatrem a v patře občanská
vybavenost – služby. Tak jak jsem avizoval, podařilo se i skrze pana náměstka hejtmana Ing. Aleše Cabicara a celé
královéhradecké rady získat pro obec
první z podpor ve výši 500 tisíc Kč na
technickou přípravu a zahájení stavby.
Také nastalo období, kdy konečně můžeme podat žádost o dotaci v rámci
SFDI o výstavbu chodníků v obci mezi
Huntířovem a Kocléřovem. Sice již
máme více než půl roku všechny potřebné dokumenty včetně stavebního povolení v komínku na stole, ale díky dobře
známým a několikrát diskutovaným důvodům jsme o 4 dny nestihli předchozí
výzvu. Proto můžeme žádost podat až
letos na podzim s předpokladem realizace projektu v roce 2018-2019.
starosta

Mikulášská besídka

I letos jste s vašimi dětmi
srdečně zváni do pohostinství
u Šulců v Záboří, kde se bude
dne 3. prosince od 14 hod.
konat s podporou obce Vítězná
tradiční Mikulášská besídka.
Akce je každoročně hojně
navštěvovaná, proto si
neváhejte rezervovat místa.
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Nejkrásnější hudba je lidský smích

Jan Werich

Pro mě, vážení a milí čtenáři, to je
smích dětí, které každý pátek tak ráda
vídám na zkoušce Vítězňáčku.
Děti za necelý rok našeho společného
fungování dokázaly vyvinout tak velké
úsilí, že jsme je mohli slyšet zpívat jak
lidové, tak i moderní písně, o čemž také
svědčí nespočet vystoupení, které jsme
společně absolvovali.
ÄÄ
Vítání

občánků v Kocléřově

ÄÄ
Rozsvícení

vánočního stromečku
v Kocléřově

ÄÄ
Vánoční

vystoupení v Domově
sv. Josefa v Žirči

ÄÄ
Vánoční

koncert v Huntířově

ÄÄ
Putování

za Ježíškem v kostele
U studánky

ÄÄ
Účast

na Masopustu v Kocléřově

ÄÄ
Velikonoční

v Kocléřově

koledování v krojích

ÄÄ
Velikonoční

vystoupení v Domově
sv. Josefa v Žirči

ÄÄ
O

sošku podkrkonošské Sněženky
v Chotěvicích

ÄÄ
Rozlučka

dětí páté třídy, které nám
odcházejí do Dvora Králové n. L.

ÄÄ
Den

obce v Kocléřově

Když to tedy shrnu, je to celkem dvanáct vystoupení, za
dobu devíti měsíců našeho
nového fungování.
Při tom čísle mě mrazí v zádech a zároveň hřeje u srdce.
Nevím, jak moc poděkovat
i všem, kteří nám moc pomáhají.
Budu si tedy moc přát, abychom se i nadále setkávali a mohli čelit novým pěveckým výzvám. Za Vítězňáček, tetu Mácu, tetu Hanku, maminky, tatínky, babičky,
dědečky a všechny, kteří nám fandí
Ivana Maturová

Svatební obřady v obci

Rozsvěcení vánočního stromečku
a Ježíškovská pošta

S potěšením musím konstatovat, že přes všechny nástrahy a „nespravedlnosti“ které osobám, které se rozhodnou vstoupit do svazku manželského, náš sociální
systém připravuje, se počet těchto zamilovaných lidí
v naší obci neztenčuje, ba naopak. Chtěl bych všem
manželským párům, které byly oddány na katastru
obce Vítězná a manželům, kteří u nás zakládají rodiny
a zapouští své kořeny, popřát mnoho krásných společných dní, lásky a spokojenosti. Za zastupitelstvo obce
jim mohu slíbit, že se společně budeme snažit a rozvíjet obec tak, aby, jako i ostatní občané obce Vítězná,
našli i oni ve Vítězné spokojené místo k životu a zakládání svých rodin.

S radostí, ale i s údivem, že je již zase rok
za námi, vám sdělujeme termín rozsvěcení
vánočního stromečku
před obecním úřadem
v Kocléřově. Letos budeme rozsvěcet na první adventní neděli 3. prosince 2017. Tradičně spolu
rozsvítíme vánoční stromeček a obecní kašnu, s Vítězňáčkem si zazpíváme koledy a umožníme nejmenším,
aby vhodili svůj dopis Ježíškovi do Ježíškovské poštovní schránky. Teplé občerstvení bude nachystáno a já
věřím, že počasí pro nás bude také příznivé. Těším se
společně s vámi na setkání u vánočního stromečku.

starosta

starosta
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Mateřská škola Vítězná
Vážení čtenáři,
od vydání minulého obecního zpravodaje se mimo běžných aktivit v mateřské škole konaly následující akce.
V úterý 11. 4. jely děti z obou tříd do
Dvora Králové na pohádku, kterou
v Hankově domě uvádělo DIVADLO
DRAK z Hradce Králové. Dne 19. 4.
2017 jsme uspořádali Den otevřených
dveří, který využily zejména maminky,
které se chystaly se svými dětmi k letošnímu zápisu do MŠ.
Ve čtvrtek 27. 4. navštívily postupně obě
třídy knihovnu v Kocléřově, kde děti
mile přivítala paní knihovnice Rousová,
která děti seznámila s činností knihovny
a ukázala dětem spoustu krásných knížek. Ve dnech 2. a 3. 5. proběhl zápis
do MŠ. V letošním roce se naše MŠ zapojila do projektu preventivního screeningového vyšetření zraku předškolních
dětí „Koukají na nás správně“.
V úterý 9. května proběhlo v rámci tohoto projektu měření zraku diagnostickým přístrojem PlusoptiX, následně
rodiče obdrželi informace o proběhlém
měření s potvrzením o screeningovém
vyšetření a štítek s naměřenými hodnotami. Hlavním smyslem projektu
je včasné rozpoznání a léčení zrakové
vady. Dle odborníků je v předškolním
věku u včasného záchytu vysoká šance
na úplnou korekci zjištěné dioptrické
vady a eliminaci případných komplikací, jako jsou tupozrakost, problémy se
čtením a psaním, zhoršené prostorové
vnímání, nebo také zvýšené riziko výskytu úrazů u dětí.
Ve čtvrtek 11. 5. odjela celá MŠ do osady Hájemství na akci Den lesů. Děti navštívily různá stanoviště např. rybářství,
myslivost, lesní dřeviny, ohrožené druhy zvířat, přírodní a tvořivé dílny, třídění odpadů, příroda Krkonoš, ukázka
lesní techniky, lesnické školství, dále na
lukostřelbu, jízdu na ponících, dostaly
drobné odměny a opekly si buřty.
Na úterý 23. 5. 2017 jsme připravili
školní výlet na Staré Hrady, které jsou
domovem mnoha pohádkových bytostí
– skřítků, strašidýlek, čarodějů různých
kategorií, čarodějnic parádivých, marnivých, ale i pilných a užitečných. Bydlí

tu i krásné princezny, umounění čerti,
vodníci a vodnice, loupežníci a loupežnice, obr s drakem aj.
Dne 25. 5. se odpoledne sešli v mateřské škole rodiče i další blízcí našich dětí
na společnou besídku, na kterou si obě
třídy připravily pro rodiče program
básní, písní a tanečků.
V pátek 2. června dopoledne proběhla v MŠ oslava MDD plná soutěží
a her, které předcházelo překvapení
paní G. Kučerové a M. Koutníkové ze
SPOZu Vítězná. Letos přišly jako piráti
a děti z nich byly tak překvapené, že ani
nedutaly.
V úterý 6. června jsme se vypravili na
stadion do Dvora Králové nad Labem
na SPORTOVNÍ HRY pro mateřské
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školy. Pro děti bylo připraveno přes
20 sportovních stanovišť, na kterých si
mohly vyzkoušet nejrůznější disciplíny tradičních i méně známých sportů
a pohybových aktivit (např. hod míčkem, oštěpem, diskem, vrh koulí, běh
na 20 m, překážkový běh, skok do dálky, ale také opičí dráha, přetahování
lanem, mölkky, kroket, minigolf apod.)
V pondělí 12. 6. prožily děti v mateřské
škole neobvyklé dopoledne. Dočkaly se
vytouženého příjezdu Minicirkusu Paldusových. Program tohoto charakteru
jsme dosud ve školce neměli a všechny
děti byly nadšené. Na rozloučenou dostalo každé z dětí dárek vyrobený z nafukovacích balónků dle vlastního přání,
jehož výrobě osobně přihlížely.

Ve středu 14. 6. jsme se v MŠ fotografovali a ve středu 21. 6. jsme se společně
vypravili do zoologické zahrady.
Poslední akcí školního roku bylo Loučení s předškoláky, které proběhlo ve
středu 28. 6. v zasedací místnosti OÚ.
Této akce se účastnily děti, které od nás
letos odcházely a v září nastoupily do
1. třídy ZŠ. Tyto děti můžete vidět na
přiložené fotografii.
V období letních prázdnin, kdy chodilo méně dětí a v době uzavření MŠ
proběhlo malování třídy, umývárny,
chodeb a šatny dětí. Po prázdninách
děti přivítala vymalovaná a částečně
přestavěná školka s novým „veselejším“
vstupem a s novou podlahou ve třídě.
Věříme, že i tato změna pomůže dětem
k lepšímu zvládnutí svého nástupu do
MŠ. Další ze změn, která dětem i dospělým nastala, je také úprava organizace vzdělávání v MŠ. Jelikož jsme menší
mateřskou školou, děti zde postupně
vždy poznají všechny dospělé osoby.
Aby vzájemné navázání kontaktů a důvěry mohlo probíhat častěji v přiroze-

ných běžných situacích a plynuleji, budou se všechny tři učitelky pravidelně
střídat u všech dětí a postupně pracovat s oběma třídami. Velice nás potěšilo, že
tuto změnu přivítala po úvodní rodičovské schůzce i většina rodičů.
Za pomoc při opravě nábytku, hraček a dveří děkujeme panu J. Flejgrovi, za finanční sponzorský dar společnosti Wikov MGI, a. s. Hronov, za stěhování nábytku
při letních pracích mladým hasičům ze SDH Vítězná pod vedením pana T. Mühla,
dále paní Markétě Masopustové, Věře Marelové, panu Dostálovi a Lehkému za
materiální výpomoc mateřské škole. Velký dík patří také panu L. Buřvalovi.
Za kolektiv MŠ Bc. Anna Jiráčková

Obecní hospoda

Vážení spoluobčané,
dovolte mi i několik slov k fungování
obecní hospody Sportcentrum.
Dne 18. května Sportcentrum začala
provozovat obec Vítězná.
Přáli jsme si v naší obci nejen našim
občanům nabídnout čisté a příjemné
místo k občerstvení. Všechny prostory
včetně ubytovny se čerstvě vymalovaly.
Venkovní terasa byla vybavena novým
nábytkem, slunečníky. Pro děti jsme
vybudovali pískoviště. Dospělí si mohou zahrát šipky a poměřit síly s naším
týmem šipkařů.
Od začátku se zde snažíme nastolit
„standard” poskytovaných služeb. Ty
zahrnují „omezený“ provoz kuchyně
(smažák, klobása, utopenec apod.). Výběr z několika druhů piva, bohatý výběr
alko i nealko nápojů a různých pochutin. V letní sezóně jsme nabídli (pokud
to počasí umožnilo) pravidelné páteční
grilování specialit (kýta, kuřecí stehna,
pstruzi apod.). První zářiovou sobotu
proběhla odpolední diskotéka pro děti

a večerní retro párty pro dospělé. S občerstvením nám velmi pomohl Pepa
Špůr, který pro účastníky připravil grilovaného čuníka.
Ani v chladnějších dnech nebudou chybět víkendové speciality (guláš, buřty
na pivu apod.) a soutěže, které pro Vás
připravujeme.
Otevřeno je každý den kromě pondělí,
a to od 16 do 22 hodin, v pátek a sobotu
do 24 hodin.
~8~

I přes počáteční problémy, ať již z technického či jiného důvodu, považuji
fungování obecní hospody za úspěšné,
i když jsem si vědom, že stále je co zlepšovat, aby se k nám lidé rádi vraceli.
Jakýkoliv nápad či iniciativu pro zlepšení
fungování naší hospůdky určitě uvítám!
Petr Ježek, místostarosta

Co zanechávají starostové obci a občanům po svém působení ve funkci… Mladší přípravka 		
Do schránky mi byl jako i Vám ostatním čekáren, začalo se ve větším s údržbou a mini přípravka
spoluobčanům doručen letáček z projektu Den obce 2017 – Čistá obec „Obec
Vítězná - Vracíme obci RÁZ A ČISTOTU“ - zcela jasný průvodce toho všeho,
co bylo v naší obci v rámci zlepšení nejen
životního prostředí v obci vybudováno
a nakoupeno v posledních letech. Je toho
dost a jsou to velké věci, které jsou pro
naši velkou obec velmi potřebné. Díky za
vše. Jsem ráda, když za každým starostou
a zvolenými zastupiteli zůstanou potřebná díla, která budou sloužit občanům.
Já bych se ale ráda vrátila i do minulosti, byla jsem poslankyní za předsedy
MNV p. Baudyše, p. Höfera - zde se pozastavím, protože osobně jemu děkuji
za to, že jsme v části obce Kocléřov, konečně mohli mít zavedenou vodu. Každý den, když vyhlédnu z okna kuchyně
a vidím stříbrnou kouli, stále děkuji, že
mám obecní vodu (předtím jsem vozila
vodu od kašny v mlékárenských baňkách). Za jeho předsedování se kolem
vody dělalo opravdu hodně, pomáhalo
i mnoho dobrovolníků z obce. Postavila
se i prodejna v části Huntířov u bytovek. Tehdy bylo hodně plánů, ale přišla
jiná doba. Byla jsem velmi hrdá na to,
co jsme v obci tehdy měli, prosperující JZD, závod Rico, praktického lékaře,
zubního lékaře, ženskou lékařku, dětského lékaře, prodejnu potravin, která
byla za pana Horáčka plná potravin,
prodejnu textilu vedenou pí Žabovou
s velkým sortimentem zboží a nezapomenutelnou prodejnu všeho možného
i nemožného vedenou pí Rezkovou,
také pohostinství v Kocléřově, Huntířově a Záboří, kulturní dům - báječné
zábavy, plesy atd.
Pak
polistopadové
vedení
p.
Kropáčkem. Upravený kulturní dům,
výstavba restaurace u tohoto objektu,
zřízené ubytování nad školní jídelnou.
Za Ing. Šandy hlavně akce kulový blesk
- byla zrušena škola v Huntířově, přesun do Kocléřova, obecní úřad z Huntířova též přesunut do Kocléřova, konkrétně do nynější budovy. Dále čtyřleté
období pí Hrbotické, zde raději nic neuvedu…Velký obrat nastal opět až za
starosty p. Műhla. Uvedu např. autobusové zastávky, oprava nebo výměna

zeleně, opraveno několik cest, práce na
vodojemech, výstavba RHC v Huntířově, prodej obecních bytů, zbudovány
multifunkční hřiště v Kocléřově a Komárově, připravoval se v r. 2006 projekt na kanalizaci, záchrana obecních
lesů po předchozím vedení obce, též
byl učiněn základní krok k prezentaci naší obce pod názvem „Den obce“,
který se koná pravidelně každý rok a je
navštěvován stále větším množstvím
lidí. Zde bych chtěla též se pozastavit
a upozornit, že vznikl i nápad při příležitosti tohoto dne, zařadit do programu
i traktoriádu. Tohoto nelehkého úkolu se
ujal především zastupitel p. Karel Kűhnel.
Mohu říci, že vlastně po celý čas konání
dne obce, neviděl žádný program, protože zajišťoval vždy hladký průběh traktoriády v lomě. Jistě mu patří veliký DÍK.
Prezentace práce současného starosty
pana Hrubého na toto navazuje a je převážně uvedena v tom letáčku, který jste
obdrželi, takže bych se opakovala. Naše
obec Vítězná se stává rok od roku hezčí a je to zásluhou i Vás občanů, neboť
opravujete své domky, děláte pořádek
kolem svých nemovitostí. Květiny zdobí
parapety mnohých oken a krásně kvetou na mnohých zahrádkách, zahrady
jsou vkusně osázeny květinovými keři,
různými trsy vysokých trav apod. Určitě
podstatný vliv mají posekané zahrady…
Jsou mnozí občané a chataři, kteří trávu sečou i před svým domem a zahradou, ale i jiní, kterým je to jedno, patří to prý obci. Ale popřemýšlejte, když
máte hezky posekanou zahradu a zvenčí
před plotem vám roste velký plevel, nevadí Vám to? Jsme rozsáhlá obec a není
v možnostech žádného starosty, aby nařídil pracovní obecní četě, aby posekala
i tyto části pozemků. Možná to svědčí
i o vztahu k obci, zkrátka je to na Vás.
Blíží se pomalu a jistě další komunální volby, vy, kteří se chystáte kandidovat na starostu, jistě máte své plány, jak
zvelebit naši obec, třeba bychom se jednou mohli ucházet v soutěži o nejhezčí
obec. Je to věc názorů. Jistě práce v naší
obci je mnoho, stále je co zlepšovat
a opravovat. Tak s chutí do toho.
Marelová Věra
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Před začátkem sezony 2017/2018 se
sešlo vedení a trenéři klubu Sokola Vítězná v klubovně na hřišti. Při jednání
s přihlédnutím k počtu a věkovým kategoriím, jsme se rozhodli, že se pro
novou sezonu přihlásí dvě družstva.
Nejmenší soutěž okresu tzv. MINI PŘÍPRAVKU vede zkušený trenér Petr Přiklopil, MLADŠÍ PŘÍPRAVKU nadále
já - Jakub Daniel.
Nadále jsme nechali tréninky pro mladší přípravku na každé pondělí a středu
od 17:30 hod. Dokud to půjde, budeme
venku na našem hřišti, později se přesuneme do haly. Organizačně se toho
příliš nezměnilo. Hrací dny většinou
připadají na víkend, v týmu jsou chlapci i dívky od 6 do 9 let věku.
Co se týče mini přípravky, tak někteří
hráči jsou již natolik fotbalově vyspělí,
že pravidelně hrají i za mladší přípravku.
Mini přípravka jinak trénuje vždy v pondělí a zápasy hraje většinou každý čtvrtek,
přičemž se jedná o chlapce i dívky do 6 let.
Když se podívám zpět do minulosti,
mohu říct, že je za námi všemi kus práce. A sám na sebe jsem hrdý, že jsem
přípravku založil. K dnešnímu dni chodí do mini + mladší přípravky dohromady okolo 25-30 dětí, a dokonce nás
stále oslovují nové, a to z celého okolí,
což mi dělá velkou radost a rozhodně se
tomu nebráníme!
Jsem rád, když vidím naše ratolesti
běhat po hřišti. Učí se novým věcem
a rozvíjejí svou motoriku. Neříkám, že
z každého bude ligový fotbalista, a proto to taky nedělám, nicméně troufám si
říct, že se nám tu objevilo mnoho talentovaných dětí. Těší mě, že chodí i dívky
a nejmenší nemají strach hrát s dětmi
i o hlavu vyššími.
Ročník 2016/2017 jsme zakončili oproti minulé sezoně mnoha výhrami. Třemi nejlepšími střelci se stali: Erik Přiklopil (72 zásahů), za ním skončil Vašek
Tulach (39 zásahů) a pak Eliáš Přiklopil
s 19 zásahy. Celkem jsme dali 144 gólů!
A to jen v mistrovských utkáních, nepočítám přáteláky nebo turnaje.
V zimě opět plánujeme akci pro děti, na
které se budou rozdávat hezké věci od
sponzorů.

Tímto bych rád všechny požádal o spolupráci. Pokud víte o možném daru
pro děti, který buď použijeme na různé
akce, zápasy, nebo i výlet, sem s ním!
Samozřejmě, že nemusí být jen finanční. Vždy Vám po dohodě můžeme
říci, co konkrétně bychom potřebovali. V případě, že by vás něco napadlo,
kontaktujte mne na telefon 773 93 13 03
(Jakub Daniel). Momentálně budeme
muset dokoupit štrupny a trenýrky
k našim dresům, dále pomůcky na rozvíjení pohybu a taky máme v plánu každému dítěti obstarat něco na sebe s logem klubu. Je jasné, že při počtu dětí je
tahle vize dost odvážná, nicméně i vaše
logo nebo jméno může být vidět na
stránkách, na hřišti nebo věcech, které
sokolíci nosí.
Nejen já sleduji, jak se každý zlepšuje. To
vše mi dává chuť dál s dětmi pokračovat.
Jinak se nebráním kvůli rozrůstající rodině malých sokolíků, aby se k nám přidal někdo zkušený a pomohl nám více
rozvíjet naše nejmenší naděje.
Děkuji sponzorům, hlavně opět Pavlovi Hauserovi, který velmi pomáhá
týmu, aby chod mohl fungovat dobře
a jeho firmě Stavhaus, děkuji předsedovi Jardovi Kejzlarovi, HDG Patriots
společnosti lidí, kteří nám hodně pomáhají a obci Vítězná.
Díky nim všem máme dobré tréninkové podmínky a nové tréninkové pomůcky a vybavení, a nejen to!

Dále děkuji sponzorům jako je Daros
profi ve spojení s Big Matem, který se
snažil s námi udělat 1. turnaj pro přípravky, ale bohužel se nám zatím v těchto termínech přihlásilo málo týmů, snad
se nám podaří zimní turnaj, dále MUDr.
Romanovi Salajovi, který se nám stará
o zdraví a zraněné a úspěšně nám dává
hráče do kupy, dále panu Vasilisovi Teodoridisovi a jeho firmě RODOS V+J
TEODORIDIS s.r.o, díky které máme
nejen pomůcky, ale i něco dobrého a zábavného pro všechny děti. Také děkuji
Viliamu Ulrychovi, který pomáhá zajistit všechny sportovce před i po úraze.
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Děkuji všem kolegům, Petru Přiklopilovi, rodičům a hlavně dětem.
Jak už jsem řekl, je před námi nová sezona, kterou jsme rozjeli už výhrami,
tak nám držte pěsti, aby jich bylo co
nejvíce, a hlavně se všichni dobře bavili
a měli radost ze sportu!
Jakub Daniel

Pozvánka:

V sobotu 28. října bude prezentovat pan Vlastimil Vacek,
nynější zábořský kronikář,
v Pohostinství U Šulců cestopis z Ruska – z Bajkalu a také
z Mongolska, kde byl v červnu.
Rozhodl se, že se rád podělí
o své zážitky, aby Vás mohl případně inspirovat v oblasti cestování. Další podrobnosti o akci
budou plakátovány přibližně
měsíc před akcí v téže hospůdce.
Všichni jsou srdečně zváni!

Projekt ,,Posilujeme své partnerství 2017“
Číslo projektu:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000396
Náplní tohoto česko-polského projektu je společná realizace sportovních a kulturních aktivit v rozsáhlém
pohraničí krkonošského podhůří. Pořádání těchto aktivit umožní rozvoj
a zvýšení spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranice, s cílem
společně zlepšit kulturní a společensko-hospodářský rozvoj, životní podmínky místních obyvatel i stávající
kontakty jednotlivých partnerů, tj.
obce Vítězná a Gminy Marciszów.
Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi obcemi Vítězná
a Marciszów uzavřeli partneři v polovině roku 2008. Jedním z hlavních
cílů, které jsou specifikovány v této
smlouvě, je právě podpora a rozvoj
vzájemné spolupráce. V minulých letech partneři konali společné akce na
českém i polském území, které měly
společensko - sportovní náplň.

V roce 2017 chtějí partneři v této tradici pokračovat a rádi by tak prohloubili své partnerství a dále společně
realizovali kulturní a sportovní akce.
Společný projekt tvoří neinvestiční
aktivity pořádané ve Vítězné a Marcisczówie. Obec Vítězná byla garantem dvou akcí:
- Plaveme přes hranice v měsících
květen - červen 2017. Plavecké soustředění proběhlo v krytém bazénu
v Trutnově a v polských Cieplicích.
Celkem se uskutečnilo 6 soustředění
a každý partner byl garantem třech
soustředění. Účastníky této akce byli
žáci základních škol.
- Den obce - čistá obec - v rámci této
akce probíhaly přednášky na téma
ekologie a součástí byl i bohatý doprovodný program kulturně-sportovního charakteru
Nedílnou součástí aktivit obce Vítězná byla i návštěva u polského partnera
na jeho akci – Běhající obce, která se
uskutečnila dne 9. 9. 2017.

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Další zprávičky z oblasti fotbalu

Vážení spoluobčané a fanoušci fotbalu,
dovolte mi, abych Vám sdělil několik
informací ohledně působení Sokola
Vítězná v okresním přeboru. Naše „A“
mužstvo zakončilo loňskou sezonu na
pěkném 4. místě a jen o kousek jim unikl postup do krajské soutěže 1.B třídy.
Naše děti odehrály velmi vydařený ročník v okresní soutěži mladších žáků
a celkově skončily taktéž na 4. místě.
Vzhledem k velkému počtu chlapců,
kteří dosáhli v tomto roce 13 let, bylo
nutné zvážit, jakou soutěž přihlásit pro
ročník 2017/2018. Nakonec jsme se
společně s vedením rozhodli, že tyto
starší chlapce udržíme a přihlásíme
„starší žáky“.
Trenérské posty jsme posílily o Honzu
Černotu a Martina Hlavatého, kteří se
nyní aktivně podílejí na výchově našich
starších žáků a předávají jim své zkušenosti a postřehy.
Nutno podotknout, že jsme měli z této
soutěže velký respekt, vzhledem ke staří našich dětí, ale zatím bojují srdnatě,
a hlavně těm mladším je nutné vyseknout poklonu, jak se s touto situací srdnatě „perou“.
Navíc OFS přišlo s variantou, že v každém zápase můžou nastoupit 2 hráči
starší 14 let, což je z mého pohledu nepochopitelné. Tato výjimka byla údajně
stanovena z důvodu nedostatku dětí,
tento problém jsem však u našich dosavadních soupeřů nepostřehl!!! Takže
některé zápasy vypadají jako hra „kočky
s myší“, neboť proti sobě nastupují věkově a silově velmi odlišní soupeři. My takové hráče nemáme, neboť všichni starší
nyní hrají ve Dvoře Králové nad Labem.
Ale dost pláče musíme bojovat!!! Dovolte mi, abych Vás všechny, kdo mají
zájem, pozval na naše zápasy. Domácí hrajeme každou sobotu na hřišti
v Huntířově před zápasem „A“ mužstva. Začátek je většinou po poledni.
Závěrem bych chtěl velmi poděkovat
vedení obce, Sokolu a našim sponzorům za vytvořené podmínky.
Dětem, rodičům i Vám chci popřát
hodně úspěchů, a hlavně spoustu zdraví bez něhož se dělá špatně cokoliv, natož sport jako fotbal.
Petr Ježek, místostarosta
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Zprávičky z klubu seniorů
Vážení senioři,
chtěla bych se opět s Vámi podělit
o činnost „Klubu seniorů v obci“.
Není nás mnoho, ale scházíme se stále
pravidelně 1x za 14 dní a rády. Vždy při
kávičce si popovídáme. Jako každý rok
jsme oslavily společně svátek MDŽ, a to
obědem a pak opět naší kávičkou. Je to
smutné, bohužel není pomoci, když
přijdou zdravotní problémy. Přestala
docházet pí Eva Krejčíková, později pí
Marie Venclová, která před několika
dny zemřela. Tímto pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast a lítost,
měly jsme ji rády.
Dne 31. 8. jsme byly na dobrém obědě
v Polsku v Kudowa Zdroj v krásném
přírodním prostředí, měly jsme pečené
pstruhy, opravdu dobré. Dovezl nás tam
pan Jaroslav Pácalt ml., který k nám byl
milý a pozorný a touto cestou mu ještě
jednou děkujeme.
Dne 7. 9. jsme se jako každý rok zúčastnily Olympiády pro starší a pokročilé
v Havlovicích. Pyšnily jsme se pěknými
tričky se znakem a názvem obce, které
jsme dostaly od pana starosty a místostarosty k Vánocům. Atmosféra byla
opět dobrá, ale tentokrát trochu zlobilo
počasí.
Ještě pár zajímavosti k této akci: zúčastnilo
se 305 soutěžících, nejstarší z mužů byl V.
Čapek z Chotěvice (92 let) a nejstarší žena
pí Věra Nývltová z Hronova (95 let). Jak je
vidět, nezáleží na věku, ale na chuti něco
pro sebe vykonat. Byli tam senioři i z několika okolních domovů pro seniory. Tak
zase příští rok, to bude již 10. ročník.
A další akcí bude zájezd pro seniory
z naší obce. Jedeme na zámek v Častolovicích a pak zamíříme do Orlických
hor, obce Neratov, kde se nachází kostel
se skleněnou střechou, je to prý unikát,
tak uvidíme. Mohu říci, že není jednoduché zájezd vymyslet tak, aby vyhovoval i těm, co mají problémy s dolními
končetinami, a pak vůbec naplnit autobus účastníky. Znamená to, navštívit
občany osobně u nich doma. Odměnou
je, že se zájezd nakonec líbí. Tak uvidíme, jak to bude letos. Nezapomeňte, že
stále čekáme na nové posily do klubu!
Za klub seniorů Marelová Věra

Nestihli jste požádat
o ,,kotlíkovou dotaci“?

V měsíci říjnu budete mít další šanci!
Máte doma kotel na tuhá paliva, který již
dosluhuje či nevyhovuje a rádi byste do
Vašeho rodinného domku pořídili nový,
ekologicky šetrnější zdroj vytápění?
V měsíci říjnu budete mít šanci zažádat
o příspěvek ve výši až 120 tisíc korun.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
totiž připravuje další výzvu tzv. ,,kotlíkové dotace“, která bude spuštěna 30. října
2017. Jak se na podání žádosti náležitě
připravit, se bude opět možné dozvědět
na informačním semináři, který se bude
konat 21. září 2017 od 17:00 hodin v prostorách Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem. Finanční prostředky, jež
bude možné získat, se budou vztahovat
na kotel na biomasu, kombinovaný kotel (uhlí, dřevo), tepelné čerpadlo nebo
plynový kondenzační kotel. Sběr žádostí
bude probíhat opět elektronicky, následně v listinné podobě doručené na Krajský
úřad Královéhradeckého kraje. Průběžné
informace budou zveřejňovány na webových stránkách:
http://www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz
„kotlíkové dotace“ či se můžete dotázat
přímo na odboru regionálního rozvoje
krajského úřadu. Pokud Vám záleží na
čistém ovzduší v našem městě a jeho přilehlém okolí, využijte této příležitosti.
Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Blahopřejeme!
V měsících březen – září SPOZ zaslal
gratulaci k životnímu jubileu 60 a 65 let
celkem 18 našim občanům.
Věku 70 let ve stejném období dovršilo
11 našich spoluobčanů, 75 let dovršilo
rovněž 11 občanů Vítězné, 8 občanů
oslavilo 85 let. Nejstarší oslavence si
vám opět dovolujeme představit.
Paní Jarmila Pácaltová oslavila v dubnu
92. narozeniny.
Paní Oluše Liesková oslavila rovněž
v dubnu 90. narozeniny.
Všechny oslavence ve věku 70 let a vyšší osobně navštívil s gratulací, kytičkou
a malou pozorností pan starosta se zástupci SPOZ.
Ještě jednou přejeme všem jubilantům
pevné zdraví a hodně dobré nálady.
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Mobilní rozhlas

Vážení spoluobčané,
již v minulém vydání obecního zpravodaje jste obdrželi instrukce a formuláře
k vyplnění vašich kontaktních informací z důvodu zapojení se do nového
informačního systému, který časem
nahradí stávající obecní rozhlas.
Hlavním důvodem této změny je velká
poruchovost obecního rozhlasu, tudíž
nespolehlivost a jeho následně drahý
servis. Proto jsme hledali variantu, která jej v budoucnu nahradí a bude moci
být využívána opravdu všemi uživateli
s maximální efektivností. To znamená,
že informaci opravdu obdrží všichni.
Všichni, pro které je určena, mají o ni
zájem či chtějí být jen informováni co
se v jejich obci děje.
Vzhledem k tomu, že moderní technologie se neustále vyvíjejí a jejich možnosti
se posouvají, jsme definitivně vybrali
společnost Neogenia, s.r.o. a její projekt
Mobilní rozhlas, který je zaměřen na poskytování informací občanům.
Co je mobilní rozhlas?
Komunikační nástroj, díky kterému
může obecní úřad komunikovat se všemi spoluobčany a naopak.
Komunikace probíhá pomocí SMS,
hlasových zpráv, e-mailů či pomocí aplikace, kterou si lze jednoduše stáhnout
do vašeho chytrého telefonu.
Sami si vyberete, jaká možnost vám
nejvíce vyhovuje a jaké informace jsou
pro vás užitečné.
Nejdůležitější pro nás všechny je, že
požadované informace se k vám dostanou, i když se momentálně nenacházíte
v místě svého bydliště. I přesto budete
informováni a budete moci na jednotlivé události reagovat či je pouze vzít na
vědomí.
Nastavení výběru zpráv jsme nyní udělali dle našeho uvážení, ale není problém toto nastavení změnit dle vašich
nápadů či připomínek.

Budeme velice rádi, když se s námi o ně
podělíte a přispějete tak k vylepšování
komunikace mezi námi. Jsem přesvědčený, že většina problémů a mylných
názorů přichází právě z důvodu nedostatečné informovanosti. A na tomto
bychom rádi s vaším zapojením nyní
zapracovali a do budoucna se těchto
nepříjemných zbytečností vyvarovali,
pokud možno, co nejvíce.
Proto věřím, že i vám dává tento nový
informační systém smysl a většina z vás
se do tohoto projektu zapojí.
Na obecním úřadě jsme připraveni
zodpovědět vaše případné dotazy či
vám pomoci nastavit vaši aplikaci.
Děkuji vám velice za vaši případnou
zpětnou vazbu.

O nejlepší kotlíkový guláš

V Záboří se 13. května soutěžilo
o nejlepší kotlíkový guláš. Akce se
konala před Pohostinstvím U Šulců.
Vítězem soutěže se stal Ing. Petr Balák z Huntířova. Byl to první ročník
a velice se povedl. Na ten příští se
mohou u pana Šulce přihlásit i další
zájemci. Při vaření bylo veselo, pan
Milan Šulc, shodou okolností jmenovec pana hostinského, hrál na harmoniku. Takže lidová tvořivost v Záboří
určitě nechybí!
Za Záboří Vlastimil Vacek

Petr Ježek, místostarosta

Výzva

Vyzýváme všechny živnostníky naší obce, kteří chtějí, aby byly jejich kontaktní údaje uvedeny na stránkách obce, aby se přihlásili na obecním úřadě.

Česko - německá pout‘
ke Studánce		

O prvním červencovém víkendu se ve
Vítězné konala tradiční česko-německá
pouť.
Díky vstřícnosti obce se v několika
posledních letech poutníci scházejí
k úvodní pobožnosti v sobotu odpoledne v kostele sv. Jana Nepomuckého
v Huntířově. Stalo se zvykem uspořádat
při této příležitosti drobnou doprovodnou akci, např. letos výstavu dětských
výtvarných prací a fotografií.
Zejména ti poutníci, kteří pocházejí
přímo z Huntířova, jsou šťastní a vděční, že místo spojené s jejich dětstvím
je důstojně a zdařile opraveno a slouží
kulturním a v případě potřeby i náboženským účelům.
Někteří rádi zavítají v sobotu na Den
obce, aby obešli stánky nebo aby žasli nad
odvahou mužů za volantem traktorů.
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V neděli dopoledne vychází za doprovodu dechové hudby procesí od kostela
sv. Václava v Kocléřově směrem ke Studánce, kde se koná slavnostní mše v lesním kostelíku Navštívení P. Marie. Po
ní následuje společný oběd a posezení
přímo za kostelem. Pouť je zakončena
pobožností křížové cesty, při které lidé
obejdou jednotlivá zastavení (kapličky)
v lese u cesty kolem Studánky.
Pouť organizuje farnost Dvůr Králové
nad Labem ve spolupráci s rodáky z Vítězné a okolí. Přípravy by nebyly myslitelné bez obětavého nasazení několika
místních farníků. Aktivity u Studánky,
na tomto malebném místě, kde lidé
hledají i během roku osvěžení a odpočinek, jsou podporovány obcí Vítězná,
za což jí patří velký dík. Pozemek, na
kterém kostelík a kaple stojí, je ve vlastnictví Lesů ČR. Spolupráce s touto organizací je také velice dobrá.

Mezi německými hosty postupně samozřejmě převažují ti, kteří odcházeli z našeho kraje s rodiči jako malé
děti. Přesto jsou jejich vzpomínky na
tehdejší domov někdy až překvapivě
přesné. Dokážou zajímavě vyprávět.
Přicházejí jako přátelé a velice si váží
přátelského přijetí. Mají upřímnou radost ze všeho, co se v obcích, odkud
pocházejí, dobrého zdaří (opravené
památky, vylepšená infrastruktura,
kulturní akce).
Po roce 1989 se němečtí rodáci začali
velice zasazovat o záchranu chátrajícího poutního místa Marienbrünnel
(Studánka), ke kterému měli hluboký
vztah. Ti, kteří tomuto záměru věnovali nejvíce sil a mnoho finančních
prostředků, už nejsou mezi námi. Myslím, že jejich dědictví si můžeme vážit a měli bychom ho uchovat pro své
potomky. Každoroční česko-německá
pouť, která je výsledkem společného
úsilí a dobrých vztahů řady lidí a která probíhá v atmosféře pospolitosti,
je dobrým příspěvkem k ozdravování
vztahů nejen česko – německých, ale
všeobecně lidských.
Fotografie ke článku poskytl pan Eberhard Hösel.

Zuzana Kazmirowská

Projekty -CZ/PL

I v letošním roce se naše obec zapojovala a ještě zapojuje do akcí v rámci
přeshraniční spolupráce. Tou zásadní
byl Den obce 2017, který byl finančně
podporován Euroregionem Glacensis.
Toto ale nebyla jediná aktivita hrazená
z tohoto projektu.
Nedílnou součástí bylo i mezi dětmi
oblíbené plavání, a to jak v českých
bazénech, tak v polských. Děti z naší
ZŠ si to velice užívaly a měly možnost
se seznámit a navázat kontakt s dětmi
naší partnerské obce Marciszów. Zde
je potřeba také poděkovat paním učitelkám a doprovodnému personálu,
který se po všechny plavací dny o naše
děti staral a dohlížel nejen v bazénu, aby se v pořádku vrátili domů.
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Naopak na akci pořádanou přímo
v Marciszówě nejely děti, ale již dospělá delegace, kterou vedla paní
Věra Marelová a dle vyjádření polské strany udělala velký dojem. To
ovšem pro toho, kdo zná paní Věru
není překvapující informace, protože
i já jsem měl osobně možnost vidět
její výkony při návštěvě slovenské
obce Víťaz, kde společně s paní Lidkou (obě seniorky) zdatně sekundovaly omladině z naší obce, a to jak
v rámci společenských, tak sportovních výkonů. Při zdolávání nástrah
jeskyně „Zlá diera“ předvedly několik alpinistických i speleologických
výkonů, za které by se nestyděl člověk v produktivním věku. Děkujeme
za tuto vzornou reprezentaci!
Nemalé zásluhy na naší vzájemné
spolupráci mezi zástupci polských
a slovenských obcí mají i naši fotbalisté, kteří se jednak akcí zúčastňují
a také na nich podávají hodnotné
sportovní výkony. Na turnaji ve Vítězné jsme uhájili hned první a třetí
místo a věřím, že obdobně se našim
sportovcům povede i na dalších akcích pořádaných některou z partnerských obcí.

v rámci svého vánočního turné zavítá
těsně před vystoupením v Pražské Lucerně dne 14. prosince do Vítězné. Proto, kdo chtěl její koncert vidět v Praze,
má možnost ušetřit nejen za dopravu.
Zde je potřeba říci, že kapacita kostela
je omezena, a proto neváhejte s rezervací a úhradou lístků na podatelně OÚ.
Vstupné na sezení je pro občany s trvalým bydlištěm v obci o 100,- Kč levnější, než pro ostatní zájemce o vystoupení. Pohybuje se od 320,- Kč k sezení
podle řady, ale dají se pořídit i lístky za
150,- Kč ke stání. Po několika letech,
kdy bylo vstupné dobrovolné, je cena
jistě pro občany překvapením, nicméně
pozvaný interpret prodává vstupenky
za ceny několikanásobně vyšší, proto
jsem velice rád a děkuji Studiu DVA

a všem podporovatelům a sponzorům
tohoto vystoupení za finanční podporu, díky níž máme možnost udržet
vstupné v této výši. Společně s vámi se
tedy těším na Exkluzivní vánoční koncert plný světových melodií z aktuálního vánočního alba Až do nebes. Důvěrně známé a oblíbené skladby ve skvělé
interpretaci držitelky Ceny Thálie Moniky Absolonové doplněné hity z jejího
repertoáru. Přičemž hudební doprovod
zajistí Boom! Band Jiřího Dvořáka, což
umocní nezapomenutelný zážitek, kterým se domnívám tento koncert stane.
Lístky si můžete objednávat na
administrativa@vitezna.cz nebo přímo
na podatelně OÚ.

starosta

OBEC VÍTĚZNÁ VÁS ZVE

MONIKA ABSOLONOVÁ
AŽ DO NEBES 2017
Vánoční koncert

Jaké by to byly Vánoce, kdybychom si
je nepřipomněli již tradičně v kostele
sv. Jana Nepomuckého v Huntířově.
Tentokrát se nám za pomoci a podpory
Studia DVA po delší době podařilo zajistit vystoupení aktuálně velice úspěšné zpěvačky Moniky Absolonové, která

BOOM! BAND JIŘÍHO DVOŘÁKA
OBEC VÍTĚZNÁ 14. PROSINCE 2017 OD 18.00
KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO, VÍTĚZNÁ – HUNTÍŘOV
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: ADMINISTRATIVA@VITEZNA.CZ
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starosta

Zprávy ze základní školy
Naši žáci se ve druhém pololetí školního roku zúčastnili plaveckého výcviku
v Hořicích. Oproti trutnovskému bazénu je rozlohou menší, ale pro výuku dětí vyhovující, a hlavně voda byla
o poznání teplejší. Na kurz navazovalo
dalších 6 lekcí, které jsme absolvovali
společně s žáky z polského Marciszówa v rámci projektu financovaného
Euroregionem Glacensis. Z důvodu
vysokého počtu žáků jsme „odplavali“
v Trutnově. Polští přátelé pro nás připravili příjemné překvapení. Třikrát
jsme pobyli v lázeňském centru Jelení
Hory v Cieplických Termálních Lázních. Jsou výjimečné v tom, že využívají termální vodu, jejíž chemické složení
a teplota jsou unikátní v evropském
měřítku, což má neocenitelný vliv na
regeneraci celého organismu. Protože
nám přálo i počasí, mohly děti využívat
jak vnitřního prostoru bazénu, tak venkovního se všemi atrakcemi.
Naši žáci byli vybráni do výběrového testování žáků 5. ročníku v polovině měsíce května. Byli prověřováni ve
znalostech českého jazyka, anglického
jazyka a třetí test se sestával z otázek
v oblasti výtvarné výchovy, tělesné výchovy a všeobecných znalostí. U dobrých žáků byly výsledky velice dobré,
některé vynikající i nadprůměrné. Slabší žáci odvedli výkony uspokojující, což
odpovídalo jejich školním výsledkům
a celkovému přístupu ke vzdělávání.
Měli jsme obavy z anglického jazyka,
v němž nakonec žáci uspěli velice dobře. Konstatujeme, že nejobtížnější bylo
prověřování znalostí jazyka českého,
zejména v jeho literární části se žáci
pořádně zapotili.
Dne 22. června jsme s dětmi spali ve
škole. Na tuto akci se vždy všichni těšíme. Děti si do školy přinesou karimatky,
spacáky, polštářky, pyžama, hygienické
potřeby a zásoby jídla a pití na celý večer.
V průběhu akce soutěžíme, podnikáme
stezku odvahy a večer si užíváme dětskou diskotéku a miniohňostroj. Ráno
bývají děti značně unavené, snídají do
9 hodin a výuka bývá ve volnějším stylu.
Už se těšíme se na příští SPANÍ, protože
si to zase všichni užijeme.

Předposlední den v minulém školním
roce jsme se rozloučili s žáky pátého
ročníku, kteří po prázdninách nastoupili na II. stupeň ZŠ ve Dvoře Králové
na Schulzovy sady. Páťáci si pro nás
učitelky a své mladší spolužáky připravili překrásné hudební vystoupení
pod vedením paní Maturové. Hudbu
populární skupiny ABBA Paní Maturová a Marcela Koutníková otextovaly
v českém jazyce tématicky o naší škole a nás učitelkách. Děti byly ustrojeny
v dobových retro kostýmech z 80. let
a moc jim to slušelo. Tímto chceme
všem účinkujícím mnohokrát poděkovat za úžasný zážitek. Budeme na vás
vzpomínat.
Během letních prázdnin jsme připravili pro děti překvapení v podobě nových podlahových krytin na chodbách
a schodišti. Škola se nám díky krásné
barvě linolea rozsvítila. Věříme, že se
žákům líbí, a že ji ocení i rodiče.
Začal školní rok 2017/2018. V pondělí 4. září jsme ve škole přivítali nové
prvňáčky: Kateřinu Bergerovou, Silvii
Dostálovou, Sophii Künzlovou, Karla
Kisse, Kamila Obsta, Mikuláše Richterjörka a Šimona Zárubu. Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnil pan starosta Petr Hrubý a paní
Hana Haková za SPOZ.
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Naši nejmenší byli dekorováni panem starostou šerpou PRVŇÁČEK
2017/2018 a obdrželi krásnou knížku. Pan starosta popřál dětem šťastný vstup do nové etapy jejich života,
mnoho úspěchů ve výuce a rodičům
mnoho radosti z výsledků jejich práce. Pak 13. 9. doplnila počet žáčků 1.
třídy Barbora Kučeráková. Přejeme
jim i všem ostatním žákům naší školy, aby školní rok proběhl v klidném
a přátelském ovzduší, co nejlepší výsledky v jejich snažení a rodičům trpělivost a ocenění v podobě dobrých
známek jejich dětí.

Chci také poděkovat všem žákům, kteří
se podíleli na sběru druhotných surovin,
reprezentovali naši školu a obec, rodičům a spoluobčanům za jejich pomoc
při různých akcích, všem pracovníkům
školy a obce za odvedenou práci a sponzorům, hlavně firmě Wikov MGI a.s.
Závěrem chci věřit, že v nadcházejícím
období konečně dojde ke snížení obrovské administrativní práce, která nás
všechny zatěžuje a okrádá nás o drahocenný čas, který bychom raději trávili
s našimi dětmi.
Mgr. Marie Kropáčková

UPOZORNĚNÍ:
Vzhledem k prudkému nárůstu cen všech potravin a energií
budeme nuceni od října upravit ceny stravného v MŠ, ZŠ
i ostatních. Podrobnosti budou
na všech přístupných místech
v budovách MŠ, ŠJ, ZŠ a na
webových stránkách. Děkujeme za pochopení.

Něco z místopisu a historie Záboří

X. Díl - Kronika obce Záboří - z toho, co se stalo
Rok 1935
V první dny nového roku bylo připojeno území Sárska k Německu. Sársko
bylo po první světové válce odtrženo
od Německa a mělo vlastní uspořádání.
Dne 9. května se konaly volby do okresního a zemského zastupitelstva.
V Záboří vyhrála Sudetoněmecká Henlainova strana.
Také v květnu toho roku koupili manželé Alois a Erma Klosovi dům čp. 17
od pana Leiera, který se odstěhoval do
Nového Záboří.
Protože v Novém Záboří byl nedostatek
vody, byla toho roku zbudována požární nádrž v lokalitě U Obrázku.
Dne 14. prosince toho roku odstoupil
ze své funkce prezident republiky T. G.
Masaryk a dne 18. prosince byl zvolen
novým prezidentem Edvard Beneš.
Prezident Beneš se narodil roku 1884
dne 28. května v Kožlanech na Rakovnicku jako syn domkaře.

V roce 1935 bylo v Záboří 6 křtů
a 6 úmrtí.
Rok 1936
Dne 23. května toho roku se přes naši
zem přehnala bouřka, která přinesla
velké krupobití.
Pro školní rok 1936/1937 bylo do školy
zapsáno 60 žáků.
V době od 1. do 16. srpna byly v Berlíně olympijské hry.
V tomto roce postavil Willi Flégel nový
dům v Dolním Záboří - čp. 113.
Zima se toho roku ohlásila velmi brzy,
první sníh napadl již 28. září.
V roce 1936 bylo v Záboří 8 úmrtí
a 4 křty.
Rok 1937
Dne 6. ledna toho roku bylo založeno
v obci rodičovské sdružení, k tématu
pohovořil ředitel školy.
V ranních hodinách 14. září přišla
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smutná zpráva, zemřel prezident Osvoboditel T. G. Masaryk. V den jeho pohřbu, tedy 21. září, bylo uspořádáno ve
škole smuteční shromáždění.
V předcházejícím roce získal p. Karel
Erwerth pro svého syna Karla dům
čp. 58 v Dolním Záboří s pískovcovým lomem od pana Matyáše ze Dvora
Králové.
Karel Erwerth mladší přestavěl dům
a zřídil zde pekárnu.
Paní Ella Mutzerová také postavila
malý obytný domek v Záboří těsně pod
lesem na hranici s Komárovem, který
dostal čp. 114.
Rok 1938
Novoročním dárkem přivítalo Nový
rok ministerstvo financí. Od 1. ledna
měli platit daně všichni, kteří podléhají daňové povinnosti, státní branný
poplatek, který byl vyměřen dle výše
přijmu.

Dne 25. ledna toho roku byla po 8. hodině večer v Záboří pozorována nádherná polární záře, žhnula jako pomalu
se pohybující ohnisko.
V uplynulé zimě uspořádal znovu Svaz
Němců sociální pomoc - Sudetoněmeckou národní pomoc.
V noci na 30. června shořel dům Anny
Hiltcherové z Dolního Záboří.
V březnu toho roku bylo k Německu
připojeno Rakousko, v té době vystoupil
Svaz zemědělců a německá Křesťanskosociální lidová strana z vlády a připojili
se k Sudetoněmecké straně. V té době se
hlásilo k této straně mnoho nových členů, kterých bylo přes 1,3 mil. V té době
začal boj o práva sudetských Němců.
Dne 24. dubna toho roku ohlásil
Konrád Henlain na národním dnu
svých 8 karlovarských bodů.
Byly vyhlášeny nové volby do obecních
zastupitelstev. Po vítězných volbách
v německých obcích, vyhlásil Konrád
Henlain následující výzvu.
Za daných okolností po vítězných volbách jsou sudetští Němci rozhodnuti
trvat na svých požadavcích – 8 karlovarských bodů - a získat samosprávu
pro sudetská území.

podal zprávu o dosavadním průběhu
jednání s vládou.
Dne 12. září toho roku zaujal Adolf
Hitler na dni wehrmachtu (při říšských
stranických dnech v Norimberku) stanovisko k otázce sudetských Němců.
Nyní věděl každý Němec, že se chystá
k poslednímu boji.
Dne 13. září vyhlásila česká vláda stanné právo, které postihlo všechna sudetoněmecká města.
A dne 23. září byla vyhlášena mobilizace branné moci.
Po podepsání Mnichovské dohody
začalo postupné obsazování Sudet německými vojsky.
Dne 8. října vpochodoval wehrmacht
- obranná síla - do Trutnova a 9. října
byla většina královédvorského okresu
obsazena.
Velcí i malí putovali v tomto dni do

Kocbeře, aby pozdravili německou
armádu a poděkovali vůdci za jejich
osvobození. Na každém domě vlála
vlajka s hákovým křížem.
Dne 4. prosince volal vůdce sudetské
Němce k volbám. Každý Němec se měl
rozhodnout, zda chce patřit do Velkoněmecké říše.
V Záboří byla přece jenom jedna černá
ovce, která hlasovala „ne“.
Protože se dosavadní starosta obce přihlásil k pracím v Říši, byl na jeho místo
povolán kronikář.
Německé obce bývalého okresu královédvorského patřily nyní pod okres
Trutnov.
Tolik štěstí nepřisoudili sudetští Němci
ještě žádnému jinému roku jako roku
1938. Ať dá každý svůj dík a všechnu
svou sílu našemu vůdci a věčné Velkoněmecké říši.

Kocléřovské setkání s uměním
v kostele sv. Václava 14. 10. 2017

V 19:00 vystoupí

Trio
Magistrorum
Musicae

8. karlovarských bodů:
plné rovnoprávnosti německé skupiny s českým národem.
ÄÄ
Uznání německé skupiny jako právoplatné osobnosti k zachování rovnoprávného postavení ve státě.
ÄÄ
Zjištění a uznání německého osídlení.
ÄÄ
Výstavba samostatné německé správy v německy osídlených oblastech.
ÄÄ
Ustanovení zákonných opatření pro
ty státní příslušníky, kteří žijí mimo
německy osídlených oblastí.
ÄÄ
Odškodnění všeho sudetoněmeckého majetku, znárodněného v roce
1918.
ÄÄ
Uznání a provedení zásady - v německém území němečtí zaměstnanci.
ÄÄ
Plnou svobodu těm, kteří se hlásí
k německému národu a k německému světovému názoru.

&

ÄÄ
Stanovení

V létě 3. srpna toho roku přijel do Prahy britský ministr zahraničí lord Runciman, aby vedl jednání mezi vládou
a sudetskými Němci.
Dne 2. září toho roku přijal vůdce a říšský kancléř Adolf Hitler Konráda Henlaina, který na přání lorda Runcimana

Alžběta Dusová
a její kamarádi

Zazní skladby:
J. Haydna
J. Suka
J. S. Bacha
Ch. Gounoda
D. Šostakoviče
J. B. Loeilleta
G. M. Rodrigueze
N. Jommelliho
J. Masseneta
B. Martinů
G. Enesca
Vstupné 120,- Kč
Děti do 15ti let vstupné
dobrovolné
Předprodej vstupenek: cukrárna Gloria ve Dvoře Králové, Revoluční ul.
a prodejna Jednoty - COOP v Kocléřově
Vstupné v předprodeji 100,-Kč
Více informací na tel.: 604 480 505
Koncert pořádá Spolek přátel hudby Kocléřov a Děkanství Dvůr Králové n.L. s podporou obce Vítězná

~ 18 ~

Vítězná zavádí Mobilní rozhlas
Vážení občané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

vitezna.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:
Krizové informace

Kulturní akce

Sportovní akce

Chalupáři

Majitelé psů

Informace z úřadu
Obecní hospoda

Podmínky pro občany jsou pro informaci k dispozici na https://www.mobilnirozhlas.cz/obchodni-podminky/.
Odevzdáním vyplněného formuláře souhlasím s obchodními podmínkami.
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Obecní úřad Vítězná
Podatelna:
každý pracovní den 7:30 - 14:00
pondělí, středa 7:30 - 17:00

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

Pokladna a úřední záležitosti:
pondělí, středa 8:00 - 16:30
úterý, čtvrtek 8:00 - 13:00
pátek 8:00 - 12:00
Tel.: +420 499 395 263
E‑mail: podatelna@vitezna.cz
nebo starosta@vitezna.cz
www.vitezna.cz

V knihovně je k dispozici
veřejný internet zdarma!

KNIHOVNA HUNTÍŘOV
Vítězná ‑ Huntířov 308
Knihovnice Dana Pabišková
Výpůjční doba: úterý 16:30 - 18:00

Provoz sběrného dvora - celoročně:
sobota 9:00 - 12:00
pondělí, středa, pátek 14:00 - 14:30
Kontaktní osoba: Jiří Dědek
Tel.: + 420 775 191 623
E‑mail: sd.vitezna@seznam.cz

V knihovně je k dispozici
veřejný internet zdarma!

Kam s použitými pneumatikami?
Věděli jste, že…
Pneumatiky
lze ekologicky
zlikvidovat či
recyklovat pro
další využití?

Zakoupením
pneumatiky
automaticky
zaplatíte
za její recyklaci?

Z recyklovaných
pneumatik lze
vyrobit dětská hřiště,
sportoviště a další
užitečné výrobky?

Sběrný dvůr či
dokonce černá skládka
nejsou ta pravá místa
pro odevzdání použitých
pneumatik!

Chcete psát
do obecních novin?

Není nic jednoduššího. Opětovně vyzýváme všechny občany, pokud mají zájem podělit se s ostatními o své nápady,
poznatky či zajímavosti, využijte prostoru v našich novinách.
To platí i pro různé sportovní a zájmové skupiny. Rádi také
otiskneme Vaše přání k narozeninám, svatbě apod. nebo třeba poděkování. Své příspěvky můžete nosit na OÚ Vítězná,
kde je k tomuto účelu zřízena složka, nebo posílat e‑mailem
na adresu: administrativa@vitezna.cz

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

Odevzdávejte použité pneumatiky
na místa zpětného odběru
Seznam sběrných míst najdete na stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na www.eltma.cz.

Zpětný odběr se provádí:
bez vazby na nákup zboží či služeb

bez ohledu na značku pneumatik

bezplatně

Společnost Eltma zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma
a dle podmínek zpětného odběru. Odevzdáním v naší síti se vaše pneumatika dostane do správných
rukou a je garantována její 100% likvidace.
Více informací na www.eltma.cz.

Vydává OÚ Vítězná

obecní zpravodaj

telefon: 499 395 263
e‑mail: administrativa@vitezna.cz
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