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Vážení občané,
uplynulo zase pár měsíců od chvíle, kdy jsem dostal znovu příležitost napsat pár řádků úvodem do
našeho místního občasníku. Právě skončilo období dovolených a školních prázdnin, období, kdy většina
národa čerpá zasloužené chvíle odpočinku a užívá si léto. Je to ovšem i období, kdy se velice špatně
shánějí řemeslníci, dodavatelé a poskytovatelé služeb, protože i oni chtějí využít letní měsíce a strávit
několik volných dnů s rodinami. Většinou je to období takového menšího klidu.
Letošní prázdniny byly úplně jiné, byly stejně pracovní jako ty měsíce před tím a to, že nefungovaly
služby a dodavatelské firmy, celou situaci jen komplikovalo.
Jak jistě víte, poslední červnová sobota patřila obecní slavnosti s názvem "Den obce 2008 – den
přátelství", která byla věnována nově vzniklému partnerství naší obce s polskou obcí Marciszów. Byly tak
završeny několikaměsíční přípravy a práce na zajišťování tohoto společenskokulturního projektu,
spolufinancovaného z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis pod registračním číslem
CZ.322/3.3.02/08.00128. O průběhu Dne obce i prohlídky Marciszówa vzniklo vzpomínkové DVD, které
si můžete u Obecního úřadu zapůjčit.
Od prvního červencového týdne začaly stavební úpravy prostor Mateřské školy s cílem zvýšit kapacitu
tohoto zařízení o dalších 15 dětí. Záměr se povedlo realizovat, a tak od 1.9. mohlo být otevřeno další
oddělení. Ačkoli současná kapacita Mateřské školy je 40 dětí, přesto bohužel nestačí pokrýt potřeby
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oddělení. Ačkoli současná kapacita Mateřské školy je 40 dětí, přesto bohužel nestačí pokrýt potřeby
všech našich občanů.
Jednou z těch nejvýznamnějších událostí poslední doby je fakt, že obec byla úspěšná v hodnocení
podané žádosti o podporu projektu: „Regenerace historického centra Huntířova“, často uváděného pod
zkratkou: RHC Huntířova. Tento projekt s předpokládaným finančním objemem 20 milionů korun bude
podpořen z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Královéhradeckého
kraje ve výši 92,5% celkových uznatelných nákladů. O tom, že tento úspěch je skutečně velice výrazný,
svědčí i zvýšený zájem médií. Práce budou zahájeny již v tomto měsíci a dokončení lze očekávat do
konce roku 2009. Vedle opraveného kostela, památníku a kříže smíření vznikne další víceúčelové
sportovní hřiště pro volnočasové aktivity, dětské hřiště, rybník, ekologická stezka, sociální budova
s klubovnou a mnoho dalšího, což vytvoří komplex, který nám bude závidět i leckteré město. Schválením
naší žádosti se tak rozjela další mašinérie, která ukrojila pořádný díl časového fondu v podobě příprav a
realizací výběrových řízení a dalších nutných kroků, aby bylo možno skutečně v září stavbu zahájit.
Mezi neméně významné projekty, které v současné době probíhají projekčními přípravami, patří i
výstavba kanalizace v naší obci. Tento projekt je podle příslušnosti k jednotlivým plánovaným čistírnám
odpadních vod rozdělen na dvě části, a to na etapu Kocléřov a Huntířov společně s Komárovem.
V případě Kocléřova je již vydané pravomocné území rozhodnutí, jinými slovy je vydán souhlas
Stavebního úřadu s umístěním stavby v daném území, a v druhém případě toto řízení právě probíhá.
Jistě jste si mnozí v naší obci všimli zeměměřičů, kteří zaměřují trasu plánovaného potrubí. Tyto práce
jsou přípravou pro stavební dokumentaci, která po schválení Stavebním úřadem bude podkladem pro
vyhledání vhodného dotačního titulu a podání žádosti o podporu.
Na podzim budeme mít opět možnost zvolit si své zástupce do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a
do Senátu. Chtěl bych závěrem Vás všechny požádat, abyste k volebním urnám určitě přišli a společně
tak rozhodli, kdo bude mít možnost nám v dalších 4 letech pomáhat v naší práci a ve shánění
potřebných finančních zdrojů k realizaci našich plánů a projektů. Ze své zkušenosti mohu zodpovědně
říci, že stávající zastupitelstvo, rada i hejtman královéhradeckého kraje naší obci velmi výrazně pomohli,
a tak bych si přál, aby se na složení těchto orgánů kraje mnoho nezměnilo, a my mohli i nadále využívat
jejich přízeň a vstřícnost. Pro rozvoj naší obce je to skutečně velice důležité.



PROČ BYCH MĚL TŘÍDIT ODPAD?
Průměrný Čech vyprodukuje ro čně 200-250 kg odpadu. Odhadem až polovina z tohoto objemu
může být recyklována. Ro ční objem odpadu v České republice by se tak snížil z hrozivých 2
milion ů tun na polovinu. Škoda, že nám to zatím nestojí za námahu…..

Opravdu z tříděného odpadu vznikne něco užitečného? Ano!

Slisovaný sběrový papír poslouží k výrobě nového papíru, lepenkových krabic, obalů, toaletního papíru
apod. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát.

Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí lahve
na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se
dá takto používat vlastně donekonečna.

Každý druh plast ů je zpracováván jinou technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti. Z PET
láhví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv.
zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový
polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní
nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod.

Kovové odpady ze sběren druhotných surovin či sběrných dvorů putují do hutí, kde se přetaví.
Potraviny a barvy, které v nich zbyly, shoří při teplotě 1700°C. Z n ěkterých plechovek tak vznikne znovu
stejný výrobek, nebo třeba různé odlitky, tyče a desky.

Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby – a) v papírnách - papír tvoří většinu tohoto
obalu, takže je možné ho zpracovávat stejně jako starý papír. b) na speciální lince - nápojové kartony se
rozdrtí a drť se zatepla lisuje do desek, které je možné použít např. jako stavební izolace. Taková linka
funguje také v ČR.

JAK JE TO SE ZNAČENÍM NA OBALECH?
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Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z n ěhož je obal vyroben. Podle nich
poznáme, do kterého kontejneru máme obal pozd ěji vyhodit. V tabulce jsou nej častější kódy:

MATERIÁL
Polyethylentereftalát

Polyetylén (lineární) 

Polyvinylchlorid

Polyetylén (rozvětvený)

Polypropylén

Polystyrén 

Vlnitá lepenka

Hladká lepenka

Papír 

Železo

Hliník 

Dřevo 

Bílé sklo

Zelené sklo

Hnědé sklo

Nápojový karton 

ZKRATKA
PET

HDPE

PVC

LDPE

PP

PS

PAP

PAP

PAP

FE

ALU

FOR

GL

GL

GL

C/PAP

ČÍSLO
1
2
3
4
5
6 
20
21
22
40
41
50
70
71
72

81 a 84 

KAM ODPAD PAT ŘÍ
kontejner na plasty

kontejner na plasty

popelnice pro zbytkový odpad

kontejner na plasty

kontejner na plasty

kontejner na plasty

kontejner na papír

kontejner na papír

kontejner na papír

sběrna druhotných surovin

sběrna druhotných surovin

sběrný dvůr

„zvon“ na bílé sklo

„zvon“ na barevné sklo

„zvon“ na barevné sklo

kontejner s oranžovou nálepkou (na papír)



Před vhozením do kontejneru je
pot řeba odstranit z PET lahve
etiketu a ví čko .
NE! PET láhve můžete do kontejneru
vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí
bude při dalším zpracování
odstraněno. PET láhve sešlápněte!!!
Nesešlápnuté láhve jsou objemné, a
tím zdražují přepravu, komplikují
manipulaci a recyklace se tak stává
nákladnější.

Před vhozením do kontejneru
musím kelímky od jogurt ů a jiných
potravin d ůkladn ě vymýt .
NE! Drobné znečištění obalů nevadí.
Stačí tedy, když potravinu důkladně
dojíte nebo z kelímku vyškrábete.
Ideální je obal vypláchnout např. vodou
po nádobí. Výjimkou jsou mastné
obaly, ty je třeba pečlivě vymýt teplou
vodou s přípravkem na mytí nádobí.

Před vhozením do kontejneru
musím z časopis ů a dokument ů

ČASTÉ MÝTY O TŘÍDĚNÍ 
ODPADU

JAK SE TŘÍDÍ VE 
VÍTĚZNÉ?
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Připravila M. Bergerová s použitím materiálů společnosti Ekokom a 
materiálu „Nespalujte vše, co hoří“ publikovaného na stránkách 

www.mudk.cz

musím z časopis ů a dokument ů
odstranit kancelá řské sponky.
NE! Svorky není třeba odstraňovat. Při
dalším zpracování, tzv. rozvlákněním,
jsou odloučeny. Z papíru se stane
hladká kaše a těžší části jako svorky a
sponky klesnou ke dnu, odkud jsou
vybírány magnetickou separací.

Před vhozením do kontejneru
musím plastové obaly od kosmetiky
důkladn ě vymýt, je to chemikálie.
NE! Stačí když zbytky kosmetických
přípravků jako jsou mýdla, šampony,
krémy vylijete. Dočištěny budou při
dalším zpracování.

Před vyt říděním nápojového
kartonu musím odtrhnout
umělohmotný uzáv ěr.
NE! Pokud ve vaší obci probíhá sběr
nápojových kartónů, prázdný kartón
pouze vypláchněte vodou, stlačte a i
s víčkem odhoďte do kontejneru nebo
oranžového pytle, který je pro tento
odpad určen.



OTÁZKY NA PANA STAROSTU
1) Kdo je vlastníkem obecní silnice, zodpov ědný za její údržbu a opravu? Rýsuje se v budoucnu
nějaký projekt na rekonstrukci této komunikace?
Jestli máte na mysli obecní komunikace v obci, tak už z označení vyplývá, že obecní = vlastníkem je
obec Vítězná. Ale je potřeba si uvědomit, že neplatí komunikace v obci = vlastník obec Vítězná. Je
mnoho komunikací, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů. Častým omylem bývá, že si občané myslí,
že hlavní silnice linoucí se celou obcí je ve vlastnictví obce, a že tedy obec má možnosti a povinnosti jí
udržovat a opravovat. Tato komunikace III.tř. je majetkem Královéhradeckého kraje a správcem je SúS
Královéhradeckého kraje a.s. Jen na údržbu obecních komunikací vydá obec každý rok ze svého
rozpočtu více jak 1mil.Kč, což je víc jak 10% celkového rozpočtu.

2) Parlamentem prošel nový zákon o financování obcí, který b y měl být prosp ěšný hlavn ě pro
menší obce. Pat ří Vítězná mezi obce, pro které tato zm ěna znamená více finan čních prost ředků
do "obecní pokladny"? Pokud ano, jak citelná tato zm ěna může být?
Vloni na podzim byla schválena novela zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), která upravila
koeficient ve prospěch menších obcí. Stále však trvá skutečnost, že se tímto způsobem přerozděluje
pouze 26% celkově vybraných daní státem. Naše obec se připojila k petici "Stop dotacím"
předanou vládě, poslancům a senátorům, kde požadujeme finanční prostředky alokované pro dotační
politiku státu rozpustit do RUD - tedy do rozpočtů obcí a měst. Kdyby se tak stalo, okamžitě by se
rozpočty všech měst a obcí zdvojnásobily. Nemuseli bychom vyplňovat neskutečně mnoho žádostí,
lobovat po poslancích a mocných úřednících a čekat, jestli se na nás dostane či ne. Po požadované
změně by každá obec a město vědělo, s jakým příjmem může počítat a podle toho by i realizovaly své
cíle a záměry.

3) Vítězná se pyšní p ěkně zrekonstruovanou budovou obecního ú řadu. Celkový pohled ze silnice
ale značně hyzdí zd ěný plot podél chodníku. Po čítá obec v budoucnu s investicí do její opravy?
Ano, s rekonstrukcí se výhledově počítá. Zatím však není stanoven termín ani způsob. Po obecní
budově se zrekonstruovala také zahrada a plocha před úřadem a nyní je třeba zvelebovat i další části
obce, přičemž se rozeběhlo velké množství projektů, ke kterým je potřeba rezervovat i vlastní finanční
spoluúčast.

4) Obce mají nov ě pravomoc zvýšit dan ě z nemovitosti svým ob čanům. Hovo ří se o zvýšení na
dvojnásobek až pětinásobek sou časné částky . Jak se k této problematice staví zastupitelstvo
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dvojnásobek až pětinásobek sou časné částky . Jak se k této problematice staví zastupitelstvo
Vítězné? Má se ob čan Vítězné připravit na citelné navýšení této dan ě?
Doposud se touto problematikou zastupitelstvo obce nezabývalo. Můj osobní názor je takový, že je to do
budoucna jeden z případných zdrojů financování veřejně prospěšných projektů obce sloužících zase
svým občanům. Ale zatím není nutné z tohoto zdroje čerpat.

Volební okrsek č. 1 - zasedací místnost Obecního ú řadu v Koclé řově. Zde volí ob čané s trvalým
pobytem v Koclé řově a Hájemství.

Volební okrsek č. 2 - ordinace d ětské doktorky v Huntí řově. Zde volí ob čané s trvalým pobytem
v Huntí řově a Bukovin ě.

Volební okrsek č. 3 - prostory v autobusové zastávce v Komárov ě. Zde volí ob čané s trvalým
pobytem v Komárov ě, Záboří a Novém Zábo ří.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A SENÁTU PARLAMENTU ČR

J. Šulcová

17. a 18. října bude dost možná špatné počasí a budeme rádi, že jsme doma se svými blízkými a
odpočíváme po náročném pracovním týdnu. V těchto dnech se ale konají krajské a senátní volby a to
by nám za vyrušení stát mělo. Nebuďte prosím hluší k příležitosti projevit svůj názor a dát hlas straně
nebo kandidátům, se kterými sympatizujete. Nepohrdněte možností zúčastnit se voleb jen kvůli tomu,
že se vám v pátek večer hezky sedí u kávy anebo v sobotu musíte jet na velký nákup ☺ Je marné
potom nadávat na ten či onen jev v české politice, který vám vadí. Přijďte ovlivnit dění kolem nás.

Martina Bergerová

Volby do zastupitelstev krajů a 1/3 senátu ČR proběhnou ve dnech 17. 10. od 14.00 hod 
do 22.00 hod. a 18.10.2008 od 8.00 do 14.00 hod . Voliči jsou povinni prokázat svoji 
totožnost a státní občanství ČR občanským průkazem nebo cestovním pasem.



ZVÝŠENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY
V průběhu minulého školního roku bylo zřejmé, že se zvyšujícím se počtem narozených dětí poroste i
zájem o jejich umístění do předškolního zařízení. Stávající kapacita MŠ činí 28 žáčků. Z toho 7 ukončilo
předškolní výchovu v tomto roce.

To tedy znamená, že z celkového počtu 19ti nově žádajících, jsme byli
schopni uspokojit pouze 7 rodin. Zbývající rodiny s dětmi by se tak
dostaly do nepříliš příznivé situace a byly by nuceny v případě, že
matka nastoupí do zaměstnání, vyhledat náhradní hlídání.
Požádali jsme proto pana starostu a naše zastupitele o schválení
vybudování nového oddělení v MŠ. Přineslo to sebou ovšem nemalé
starosti a především značné finanční výdaje. Nicméně výsledkem jsou
nově upravené sociální prostory, které vyhovují základním
požadavkům a normám hygieny. Proběhly úpravy nové herny, šatny,
školní výdejny a v neposlední řadě i materiální vybavení. Můžeme tedy
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OTÁZKY NA PANÍ ŘEDITELKU ZŠ
1) Jaké stanovisko zaujala ŽŠ k červnové stávce u čitelů? Jak citelný je podle vašeho názoru problém s
financemi ve školství?
Pedagogové našeho zařízení se neúčastnili ani jedné stávky učitelů. Pochopitelně, že nesouhlasíme s tím, jakým
způsobem jsou finance do jednotlivých škol přerozdělovány, ale jsme si vědomi toho, že ztráta 1 vyučovacího dne
na naší škole přináší nemalé obtíže. Ať už jde o zameškané hodiny nebo o zajištění náhradního programu pro děti,
které si rodiče jen tak nemohou ponechat doma.

2.Proč bych své dít ě měla zapsat práv ě do ŽŠ ve Vít ězné? Co obecn ě může menší škola dát dít ěti navíc v
porovnání s velkou školou ve m ěstě?
Zrušení 2. stupně na naší škole s sebou přineslo tu nevýhodu, že někteří rodiče dávají přednost školám plně
organizovaným. Rozhodli tak o dnešní podobě školy, která se díky jim stala školou malotřídní, což obnáší pro nás
pedagogy mnohem usilovnější a namáhavější práci s dětmi. Nicméně naší snahou je žáky dobře připravit na
přechod do městské školy a vyzdvihnout některé přednosti, které umožňuje tento systém výuky. Jednoznačně to je
umění samostatně pracovat, písemně se vyjadřovat apod. Jistěže tak jako na každé jiné škole máme absolventy,
na které můžeme být právem pyšní a na straně druhé i takové, kteří se s učivem potýkali zde a budou v tomtéž
pokračovat i ve městě. Zde si troufnu tvrdit, že podstatnou roli zde hraje nejenom škola, ale hlavně rodinná výchova
a podněty okolí.
Nemůžeme se pochopitelně srovnávat s velkými kolosy, co se týče počtu zájmových kroužků, ale můžeme se
srovnávat se studijními výsledky. Naši žáci, kteří úspěšně složili přijímací zkoušky na ZŠ Schulzovy sady do
matematické třídy, patří dle slov pana ředitele mezi nejlepší žáky ve třídě. Ani ostatní žáci, kteří zde prošli 1.
stupněm si nevedou špatně Mnohdy dokonce lépe, což svědčí o tom, že byli velice dobře připraveni.
Materiálně jsme v současné době velmi dobře vybaveni. Pořídili jsme dětem nový nábytek do družiny i do každé
třídy. Jak jsem se již zmiňovala v minulém čísle novin, máme nadstandardní vybavení počítači, ale hlavně děti
s nimi umí velice dobře manipulovat. Ráno před výukou si mohou na výukových programech procvičovat gramatiku,
počítání, angličtinu, přírodovědné znalosti, apod., ale mohou si zahrát i oddechové hry. Zapojili jsme se spolu
s dětmi v rámci environmentální výchovy do třídění odpadu a sběru odpad. surovin. Zájmové útvary jsme na radu
nadřízených orgánů soustředili do programu školní družiny. To nám umožňuje uspokojit větší počet dětí a zapojit
celý pedagogický sbor. Pokud se jedná o kroužky jako takové, v minulém období vždy zájem žáků v průběhu roku
klesal na takový nízký počet, že všichni z řad dobrovolných vedoucích přestali mít zájem o vedení takového spolku.

školní výdejny a v neposlední řadě i materiální vybavení. Můžeme tedy
poděkovat zastupitelstvu, že naší žádosti vyhovělo, a že jsme v září
přivítali celkem 19 nových žáčků a samozřejmě i novou paní učitelku.

Za MŚ M. Kropáčková



PEGALE v roce 2008

A nemyslím si, že by byla chyba na straně vedoucích, ale před vánoci se jezdí na rodinné nákupy, na jaře se jezdí
na kole, ve čtvrtek na trhy ve městě a tak se dá pokračovat.

3. Pedagogové s dlouhou praxí často hovo ří o stále v ětším po čtu nezvladatelných školá čků a o tom, že d ěti
dříve byly otev řenější školním povinnostem a více respektovaly pedagogy. Jsou dnešní d ěti opravdu
„jiné“?
Dnešní doba je skutečně hektická a to s sebou přináší i spoustu negativního s ohledem na vývoj a výchovu dětí.
Z vlastní zkušenosti vím, že rodiče mají na děti čím dál méně času, který by s nimi trávili nějakou smysluplnou a
hodnotnou činností. To se někdy projevuje na smělém chování žáků, jejich přístupu k vědění, ale i autoritám. Jsem
vždy mile překvapena, když poznám rodiče, kteří se svými dětmi o všem mluví, připravují pro ně různé výlety za
poznáním a neodbývají je pouhou televizí či počítačem. Vážím si jich a musím podotknout, že jich zde v naší škole
máme hodně. Jsou ale i tací, kteří mají dojem, že výchova je záležitostí školky a školy, ale to se velice mýlí. Každé
dítě si sebou už přináší do školního zařízení určité návyky a dovednosti a ty se pod dohledem pedagogů rozvíjejí.
Nezbytná je vzájemná spolupráce učitelů a rodičů. V našem malém prostředí je čas otevřeně si promluvit o
problémech a včas je vyřešit. Myslím, že to se nám zatím daří. Nesmíte však narazit na člověka, který vyhledává
neustále problémy, všechno ví, úmyslně škodí a s ničím není spokojený. Tady je veškerá námaha marná. I to se
nám stává.
Říká se, že děti jsou zrcadlem rodiny a já si myslím, že je na tom hodně pravdy. Nechť si tedy každý odpoví sám,
jaké jsou ty naše děti?

Ředitelka ZŠ M. Kropáčková

V posledním půlroce uspořádalo PEGALE tyto akce:
Dne 30. 4. 2008 od 17 hodin jsme pořádali na hřišti v Kocléřově PÁLENÍ ČARODĚJNIC.Počasí nám
naštěstí přálo, takže jsme se mohli držet předepsaného programu a zahájit soutěže pro děti, při kterých
si vyhrávaly peníze zvané "Vítězňáky" , a ty po našetření směňovaly za různé ceny ve stánku. Po celou
dobu soutěžení nám hrál DJ Furch. Tímto bych chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, který nám
pomáhali a stáli u soutěží. Ve 20 hodin nám náš Sbor dobrovolných hasičů zapálil hranici a také se staral
po celou dobu o bezpečnost a důkladné shoření. Děkujeme za perfektní spolupráci. Se zapálením
hranice si přišli na své i starší spoluobčané, protože nám začal hrát pan Cerman z Kocbeře a hrál do 23
hodiny. Po celé odpoledne a večer jsme se všichni měli možnost občerstvit v pohostinství u manželů
Bořkových, ať už venku nebo u okýnka, které kvůli nám otevřeli, anebo vevnitř.
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Bořkových, ať už venku nebo u okýnka, které kvůli nám otevřeli, anebo vevnitř.
Zároveň bych chtěla poděkovat všem, kteří nám přišli víkend před čarodějnicemi pomoct postavit hranici.
Takto ochotných lidí nikdy moc není, a proto za jejich obětavost a čas mnohokrát děkuji.

Další uskutečněnou akcí byl DEN
DĚTÍ 31. 5. 2008. Celá akce se
odehrála u ZŠ v Kocléřově na hřišti
a přilehlém okolí, kde jsme využili
stínu, který nám škola a stromy
nabízely, protože bylo slunečné a
parné počasí. Den dětí jsme
zahájili malováním na chodníky a
vyhlášením nejhezčí a
nejnápaditější malby. Poté jsme na
hřišti pod ZŠ zahájili pár soutěží ve
družstvech, např. nejdelší řetěz z
proužků barevného papíru nebo
přenášení misky s vodou. Na
konec děti bojovaly ve válce s
vodními balónky a u této bitvy se
výborně ochladily.

Po skončení družstevních soutěží jsme zahájili volnou zábavu a každé dítě si mohlo vyzkoušet, vyrobit
anebo nechat vyrobit spoustu věcí. Pro nejmenší jsme připravili skládání kostek, chytání rybiček a hraní
s balónky v bazénkách. Pro větší děti jsme přichystali výrobu keramických věcí, kterou si děti
podepsaly, organizátoři je nechali vypálit a na "Den Obce" si je děti mohly vyzvednout. Dále si děti
mohly vyrobit nápis nebo obrázek na tričko, nechat si obarvit vlasy, namalovat si obličej, vyrobit si
jednohubky, namalovat si balónek nebo dekorace do skleniček, dárečky pro maminku nebo babičku.
Vše, co si děti vyrobily, si mohly odnést nebo sníst. Myslím, že se jim tyto tvořivé činnosti velmi líbily, a
proto v nich někdy v budoucnu budeme pokračovat. Všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali, moooc
děkujeme, jsme jim velmi vděčni.



Dále jsme v rámci DNE OBCE pro děti připravili 28.6.08 od 15 hodin zábavné odpoledne v zahradě
školky a přilehlém okolí. Celý dětský program zahájilo loutkové divadlo z Jaroměře, pak následovaly
soutěže pro děti o naše „peníze“ Vítězňáky, orientační běh a další zábavný program.

V podobném duchu jako na Den obce se konaly i soutěže na MOTOSRAZU na Kateřině, který se konal
23.8.08. Zahájení her pro děti byl v 15 hodin a od 16 30hodin jsme pro děti připravili "Závod štěstí„, při
kterém měly děti co nejrychleji proběhnout deseti stanovišti, u každého zkusit své štěstí v náhodné hře
(hod korunou, skořápky, tahání sirek...) a doběhnout do cíle, kde se jim měřil čas.

Již tradičně i letos pořádáme DRAKIÁDU , která proběhne 4.10.08 od 15 hodin v Kocléřově na hřišti,
kde pro děti budou připraveny nejen krásné ceny za nejhezčího doma vyrobeného draka, nejlepšího
letce a podobně. Dále děti čeká spousta soutěží a her, při kterých bude znovu spousta odměn. A možná
bude i překvapení......
Do konce roku ještě o.s. PEGALE bude pořádat 8.11.08. HALLOWEENSKÝ POCHOD ve strašidelných
maskách s diskotékou v pivním baru, kde budeme opět odměňovat i doma vyrobené dýně a masky. Děti
čeká spousta dalších her a soutěží.
A naší poslední akcí tohoto roku bude 6.12.08 MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA s již tradiční nadílkou.

Za celé o.s. PEGALE bych
chtěla poděkovat všem
dobrovolným pomocníkům, kteří
nám už poněkolikáté pomáhali u
soutěží. Přestože nikdy
nemůžeme zaručit, aby bylo
počasí tak akorát, vždy nám s
úsměvem a rádi jdou pomoci.
MOCKRÁT DĚKUJEME , bez
Vás by bylo moc těžké cokoliv
zorganizovat. A doufáme, že
nám svou přízeň zachováte i v
příštích letech.
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OZNÁMENÍ : Děti, které si na Den dětí vytvořily výrobek z keramiky a nechali si ho od nás vypálit, si ho mohou
bezplatně vyzvednout u paní ředitelky Kropáčkové. Každý si musí svůj výrobek poznat podle značky, kterou si svůj
výrobek označil.

Za PEGALE Petra Jiřičková

Oznamujeme všem občanům, že od 1. 5. 2008 byla znovu otevřena
opravená a nově vybudovaná ordinace praktického lékaře v domě č. p.
69 v Kocléřově.

Každé úterý zde ordinuje od 8-10 hodin MUDr. Tomáš Vejrych z
Trutnova, který je po získání většího množství pacientů připraven
ordinovat i dvakrát týdně.

Využijte možnosti volné kapacity, navštěvujte lékaře, u kterého
nečekáte dlouhé fronty a který Vám ochotně zajistí péči a provede
potřebné vyšetření i mimo ordinační hodiny.
Stačí pouze při první návštěvě požádat lékaře o zaregistrování Vaší
osoby a vše ostatní si již zařídí bez Vaší účasti.

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Od 3. října je dětská ordinace v 
Huntířově přestěhována do prostor ordinace v Kocléřově v č.p. 69. 
Ordinační dny i hodiny zůstávají beze změny.

Starosta Z. Mühl



Zprávy z Mateřského centra Pastelka
Kdo vlastně jsme?
MC Pastelka je občanské sdružení založené na začátku roku 2008 převážně z iniciativy Petry Jiřičkové.
Hlavní náplní je setkávání maminek a jejich dětí od 0 do 6 let. Děti si společně hrají, učí se básničky a
tanečky, učí se zásady společného stolování, zvykají si na základní principy kolektivního dělení se o
hračky. Poznávají se se svými vrstevníky, navazují první přátelství. Starší děti se učí být tolerantní
k dětem menším a neohrabaným. Menší děti si zvykají na své už mnohem čilejší i hlučnější kamarády.
Mnohé děti mají třeba až touto cestou příležitost setkávat se ve větším počtu a v různorodém kolektivu.
Na svých dětech tak pozorujeme, že jsou „otrkanější“, navyklé zásadám se dělit a podřídit se
společnému programu. Upřímně věříme, že jim to výrazně pomůže při nástupu do Mateřské školky.

Jak fungujeme?
MC Pastelka je otevřeno každé úterý a středu od
9.00 hodin do cca 12.00 v klubovně Obecního
úřadu Kocléřov. Každá maminka platí pobytné
20,-- bez ohledu na to, s kolika dětmi naše
zařízení navštívila. Penízky jsou potom použity
na dětské svačinky a ostatní výdaje spojené
s chodem MC. Příprava svačinek, závěrečný
úklid a ostatní činnosti jsou dobrovolnou aktivitou
maminek z MC.
Rády bychom poděkovaly panu starostovi za
poskytnuté prostory i bezplatně využívané
energie. Bez této podpory by vznik MC byl
nesmírně obtížný. Naše poděkování patří také
paní ředitelce Kropáčkové a paní Marelové za
možnost navštěvovat zahrádku Mateřské školky
i možnost použít starší vybavení Základní školy.
Velký dík patří našim sponzorům, kteří nám
přislíbili finanční účast – Stavební firmě Haase,
p. Baudyšovi a p. Jurčíkovi.

Jaká je historie Mateřských center?
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Mateřská centra zřizují zpravidla matky na
mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na
jejich samosprávě a zajišťují programy.
Umožňují tak matkám s malými dětmi vyjít z
izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají.
MC jsou založena na principu rodinné
svépomoci a vzájemné službě, poskytují
společenství, solidaritu a otevřenost všem
generacím. MC nabízí pomoc svépomocí,
vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností a
laické poradenství.První MC vzniklo v roce 1992
v Praze. V současnosti sdružuje Síť Mateřských
center již 274 center po celé ČR.Jaké máme záměry do budoucna?

Pastelka se chce zapojit do projektu rekonstrukce podkroví Obecního úřadu, kde by mohlo vzniknout
větší zázemí pro naše aktivity. Zatím jsme nebyly úspěšné v grantovém řízení, kterého jsme se
zúčastnily, ale budeme usilovat i o další granty v rámci programů, které financují aktivity dětí
předškolního věku a maminek na rodičovské dovolené. Zkušenosti z jiných měst i obcí nás utvrdily
v tom, že v dnešní době je možné takové plány realizovat k plné spokojenosti maminek i dětí.
Pátráme po možnostech, jak sehnat finanční
prostředky a vytvořit v Kocléřově venkovní
dětské hřiště, které by bylo v dosahu MC.
Spolupracujeme s p. Lokvencem v jeho projektu
zřízení učebny pro děti v prostorách dětské
léčebny u Nemojova. Žádáme o členství v Síti
mateřských center, abychom mohly
spolupracovat s ostatními MC.
Do programu MC jsme nově začlenily
navštěvování solné jeskyně ve Dvoře Králové.
Od září se staneme tzv. Přítelem dětí UNICEF,
pravidelným přispěvatelem do fondu, ze kterého
je hrazena pomoc dětem strádajícím
nedostatkem dezinfikované vody.

Za MC Pastelka M. Bergerová



Okénko našich tří knihoven
V obvodu obce Vítězná pracují tři obecní knihovny. Časově nejdéle je tomu v části Kocléřov, kde ji vede už čtvrté
desetiletí paní Rousová. Knihovna začínala v bývalém kulturním domě, odkud se přestěhovala do budovy
Obecního úřadu, kde se jí dostalo velmi dobrých podmínek a tento stav trvá dodnes. Půjčovní den je každé
pondělí odpoledne.
V Huntířově bývala knihovna v budově pošty (p. Cajská), kde nastala přestávka. Později začala knihovnická
činnost v domě paní Rehákové. Čtenáře zve každé úterý odpoledne.
Třetí knihovnou je půjčovna v Komárově, kterou od roku 1982 vedl společně s dlouholetou knihovnicí p.
Tesaříkovou, královedvorský občan pan Pokorný. Knihovnická práce paní Tesaříkové patřila řadu let k nejlepším
na Trutnovsku. Knihovně se dostalo podpory Okresní knihovny. Dvojice knihovníků dobře spolupracovala se
školami a práce se jí dařila. Po odchodu paní Tesaříkové do důchodu převzal komárovskou půjčovnu knih pan
Pokorný, který ji vede dosud.
Pro každou z našich tří knihoven zajišťuje nákup knižního fondu Městská knihovna Trutnov a podle dohody s
vesnickými pracovníky jsou pak novinky využívány na vesnicích. Obec si hradí jen náhradu za časopisy. Do
našich knihoven dochází např. týdeník Květy, zahraniční zajímavosti, zeměpisný magazín apod. Další případné
rozšíření titulů je dle dohody s některou městskou knihovou. Totéž se týká požadavků na knižní tituly, které žádají
žáci nebo studenti, často i běžní čtenáři.
Zájem veřejnosti o činnosti knihoven není velký a letošní pololetní výsledky mají menší výkony než v minulém

O prázdném prostoru čekárny v Komárově

E. Pokorný

Bývalá hasičárna bývala v jisté době navrhována jako případná klubovna, pak dvojice mladých z ní chtěla pivnici.
Nic se neuskutečnilo. Potom se začaly ztrácet lavičky, dveře, zůstaly dveře do schůzového prostoru, které dostaly
mřížoví. Volný prostor čekárny měl pěkné podstřešení, které nenechaly na pokoji zlé ruce kazisvětů. Je dnes
hodné vylámané.
Moje knihovna je v těsném sousedství s těmito prostory. O pořádek se zde nikdo nestaral, začal jsem o něj pečovat
sám. Začaly zde schůzky žáků, patrné byly stopy po kouření, nebyly ušetřeny stěny. Letos začaly pilné ruce s
vylamováním provizorního zalatění zvenčí. Vše v zájmu snad příští klubovny pro školní mládež.
Upozornění na nepořádek nebylo bráno na vědomí. Když se začala část prostoru využívat k úlevě pro tělesné
potřeby obojího druhu, ozvala se i veřejnost. Anonymní list skončil na Obecním úřadě. Volání po „klubovně“
zachvátilo některé žáky, začali řídit vstup mladých do knihovny. Jejich „delegace“ přišla i do knihovny. Po
informování o knižním fondu mi byla položena otázka: „Kde máte porno?“. Potom odešli s vyjádřením: „Nic pro
nás“. Mé doporučení, aby uklidili, nepřijali. Spíš se mi dostalo cigaretového gesta.
Tolik pár řádky k „využití“ volného prostoru čekárny autobusu, která je hodně ostudná pro obec.
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Zájem veřejnosti o činnosti knihoven není velký a letošní pololetní výsledky mají menší výkony než v minulém
roce. Značně chybí žáci základních škol, kteří po přesunu II. stupně ZŠ jsou organizováni do městské knihovny.
Snad příští vývoj bude příznivější.

E. Pokorný

Znovu žádám občany, aby při úhradách plateb za svoz komunálního odpadu, vodného a stočného a poplatků ze
psů věnovali pozornost číslům účtů, na které platby posílají.
Vzhledem k vedení účetnictví má obec pro vodné a stočné účet číslo: 1187088309/0800.

Pro svoz komunálního odpadu a poplatků ze psů je účet číslo: 1303703349/0800.

Správná čísla účtů máte vždy uvedeny na složenkách.
Bohužel se stává i to, že občané platby nasčítají a jednou částkou uhradí na jeden účet. Pro nás je v takovém
případě obtížné platbu rozpoznat.
Pokud Vám fakturujeme např. za dopravu multikárou či další služby číslo účtu je vždy uvedeno v záhlaví faktury.
Všechny výše uvedené platby můžete platit převodem i hotově v pokladně obecního úřadu.

Smlouvy na odb ěr vody
Žádám občany, aby si zkontrolovali, zda mají s Obcí Vítězná uzavřenu řádnou smlouvu na odběr vody. Ve
většině případů jsou smlouvy v pořádku, problémy většinou nastanou v okamžiku změny vlastníka nemovitosti.
Smlouvu je oprávněn uzavřít vždy jen vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti. Pokud zjistíte, že Vaše smlouva
není v pořádku, informujte se na obecním úřadě o postupu uzavření smlouvy.

Platby obci Vítězná

VELICE DĚKUJI členům realizačního týmu obecních slavností a všem ostatním pořadatelům a pomocníkům,
kteří pomohli se zajištěním této náročné akce. Za všechny jmenovitě děkuji panu J.Hoferovi, K.Kőhnelovi za
přípravu zvládnutí traktoriády a paní Jiřičkové za výraznou pomoc při organizaci a zajištění řemeslníků a
zábavného programu pro děti. Dále panu Milanu Šormovi z Komárova za pomoc při opravě cesty a zajištění
motorového vláčku na obecní slavnosti.
Rodině pana MVDr. Krejčího a J.Krejčíka za bezplatné posekání travnatých ploch, kde se slavnost konala a
Římskokatolické církvi za poskytnutí pozemků, kde mohl probíhat program obecních slavností.

M. Hlušičková

Starosta Z. Mühl



AKTUÁLNÍ ANKETA: Myslíte si, že nákup a provoz obecního 
mikrobusu bude mít zásadní vliv na umíst ění dětí do naší základní 
školy?
Rád bych Vás těmito řádky přinutil k zamyšlení………
Při úvahách nad skutečnými důvody nenaplněnosti naší školy nemohu přijít na žádný racionální důvod,
proč rodiče své děti posílají do Základních škol ve Dvoře Králové nad Labem už od 1. třídy.
Samozřejmě že se v jednotlivých případech projeví osobní antipatie k některému z členů pedagogického
sboru pramenící z dob, kdy sami rodiče byli školou povinní. To už tak v životě lidském je, že si nemohou
být všichni sympatičtí. To je jistě pochopitelné. Ale pravé důvody musí být někde jinde.
Jedním z nejčastěji zmiňovaných důvodů je fakt, že v naší škole jsou spojené třídy některých ročníků.
ANO, to je pravda. Důvodem je malý počet žáků v ročníku, ale zabýval se někdo z rodičů rozdílem mezi
spojenou třídou, kde je v jednom ročníku např. 5-7 dětí a mezi třídou, kde se najednou učí 30 žáků?
V obou případech se totiž vytvoří podobná skupina nepozorných dětí, které si z výuky odnesou méně
informací než ti, které se o látku a výuku zajímají. A troufám si tvrdit, že ve spojených třídách naší školy,
kde je menší počet dětí, je mnohem větší prostor pro osobní přístup učitele ke každému žákovi. Dalším
pozitivem „malotříd“ je větší samostatnost žáků. Po žácích je požadováno samostatné řešení různých
úloh a úkolů v době, kdy vyučující probírá novou látku s druhou skupinou.
Rád bych ještě zmínil i další z aspektů, který by Vám měl usnadnit rozhodování o umístění Vašeho dítěte
do školy. Tímto aspektem je bezpečnost.
S rozpaky hledím do tváře rodiče, kteří proto, aby si dítě nemuselo zvykat na nový kolektiv a nové
město, příkazem dítě posadí na autobus a tímto ho vystavuje tlaku smíšeného kolektivu dětí různých
věkových skupin společně s tlakem zodpovědnosti a rozhodování v situacích, které na něho čekají
cestou z a do školy. Samozřejmě včetně včasného nástupu do správného autobusu.
Většina rodičů spoléhá na starší děti, které jezdí rovněž stejným spojem, ale to je skutečně loterie. Jen
pro Vaší lepší informovanost. Zastupitelům naší obce bezpečnost našich dětí a zároveň osud základní
školy není lhostejný. Proto se nyní vážně uvažuje o zakoupení mikrobusu, který by ráno svezl všechny
děti bezpečně do školy a v určenou hodinu zase všechny děti odvezl domů.
Výhodou by bylo, že by mikrobus zastavoval v místech podle požadavků a to u domu či sídliště. Rodiče
by pak měli jistotu, že v určenou hodinu si škola dítě převezme a zase předá třeba zase přímo v místě
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by pak měli jistotu, že v určenou hodinu si škola dítě převezme a zase předá třeba zase přímo v místě
bydliště.
Mikrobus by měl samozřejmě i další využití v rámci obce. Jistě by ho využívali místní spolky a aktivní
skupiny obyvatel. Váš názor nás zajímá. Sdělte ho buď svému zastupiteli (pracovníkovi ve školce, škole)
nebo napište na adresu úřadu či e-mailem na starosta@vitezna.cz, příp. hlasujte na webu
www.vitezna.cz. Starosta Z. Mühl

Vyrobená elektřina z větru v roce 2007 pokryla v přepočtu spotřebu 36 tisíc domácností, což zhruba
odpovídá velikosti Havířova. „V uhelných elektrárnách by se pro tento objem výroby muselo spálit
uhlí dovezené nákladním vlakem o délce 40 km a vzniklý popíle k by pokryl Václavské nám ěstí až
do výše p ůl metru.“ řekl František Šustr, předseda ČSVE. „Díky elekt řině z větru se do ovzduší
nedostalo 125 000 tun oxidu uhli čitého. Pro odstran ění tak obrovského množství oxidu
uhli čitého vzniklého spalováním by byl pot řeba les o ploše Chrán ěné krajinné oblasti Český ráj,
což je asi 18 000 hektar ů.“ dodal Šustr.

Česká společnost pro větrnou energii předpokládá, že meziroční růst výroby z větrných elektráren bude
v nejbližších letech pokračovat ještě vyšším tempem. Aktuálně je v ČR celá řada projektů na výstavbu
větrných parků, masivní rozvoj plánuje zejména ČEZ.

Pro v současnosti provozované větrné elektrárny s výkonem 114 MW není potřeba vytvářet zálohy
jinými zdroji elektřiny. Podpora elekt řiny z v ětru v prodejní cen ě za 1kWh odráží mizivou částku,
přibližn ě 0,007 Kč.

Převzato z tiskové zprávy ČSVE, autorem je F. Šustr, předseda ČSVE

Větrná energetika v ČR zažívá výrazný nárůst. Výroba elektřiny z větru v
roce 2007 stoupla na více než 125 000 MWh, což je meziroční nárůst o
150%. Data zveřejněná Energetickým regulačním úřadem za rok 2007 jsou
mimořádně příznivá pro výrobce elektřiny z větrných elektráren.

Výroba elektřiny z větru vloni vzrostla o 150%



ZPRÁVY ZE SPOZu
V letošním roce Sbor pro občanské záležitosti celkem dvakrát vítal nové občánky do života.
Předsedkyně Spozu Petra Jiřičková s místrostarostou obce panem Miroslavem Krebsem
vítají nové občánky v zasedací místnosti Obecního úřadu, kde přejí hodně zdraví a úspěchů v životě
nejen malým občánkům Vítězné ale i jejich rodičům.
Dotvářet slavností atmosféru pomáhají ze všech sil také děti ze Základní a Mateřské školy, které mají
pro všechny zúčastněné nacvičené krásné básničky a písničky. Hrou na kytaru zpestřuje akci slečna
Marcela Koutníková, s přípravou zasedací místnosti a organizací pomáhá Eva Kadlecová a Martina
Hlušičková a fotografie zhotovuje paní Zdeňka Rumanovská. Paní Rumanovská nám však již bohužel
fotografovat nebude. Rádi bychom jí za její pomoc a čas touto cestou poděkovali.

Dne 26.4.2008 jsme přivítali tato miminka:
Anetu Kőhnelovou z Komárova
Michala Palendala z Kocléřova
Matyáše Josefa Murphyho z Kocléřova
Antonína Stolína z Huntířova
Sandru Mutzerovou z Huntířova

Dne 14.6.2008 jsme přivítali tato miminka:
Zuzanu Sychrovou z Kocléřova
Kateřinu Hynkovou z Kocléřova

Veroniku Dymešovou z Kocléřova
Šárku Blažkovou ze Záboří.

Dne 27.9.2008 jsme přivítali tato miminka:
Petra Vařejčku z Kocléřova

Strana 11

Dne 27.9.2008 jsme přivítali tato miminka:
Petra Vařejčku z Kocléřova
Lucii Kašparovou z Kocléřova
Helenu Davidovou z Komárova
Emílii Stránskou z Komárova
Annu Vyšanskou z Kocléřova
Markétu Kopeckou z Huntířova
Jakuba Dufka z Kocléřova
Andreu Hlavatou z Kocléřova

Za SPOZ M. Hlušičková



Zapomeňte na starosti všedních dnů a dejte tělu možnost relaxace a regenerace a dopřejte si
blahodárnou masáž.

Hmat je jedním ze smyslů, kterým jako prvním komunikujeme se světem ještě před narozením.Později
je dotek velmi důležitý stimul při stresovém napětí, protože působí na centrální nervový systém, což je
hlavní význam masáže. Masáže jsou jednou z velice starých, zcela přirozených, podpůrných a
léčebných metod, které využívají nejsilnější vlastnost člověka. Je to regenerační a samoléčivá
schopnost lidského těla.

JAK MASÁŽE FUNGUJÍ? 
Podle výběru hmatů, jejich směrů, rytmu a intenzity dosáhneme v organismu určitého požadovaného
účinku. A to nejen v místě působení, ale i na místech vzdálených nebo dokonce v celém organismu.
Zlepšuje se prokrvení kůže a podkoží, dochází ke zvýšenému přísunu kyslíku, živin a ochranných látek.
Současně se zvýší odplavování ,,odpadních produktů“ látkové výměny do žilního a lymfatického
systému. Zvýšené vylučování moči je jedním ze způsobů, jak se organismus zbavuje odpadních látek.
Proto je důležité po masáži pít dostatek tekutin, aby se tyto škodlivé látky rychle odplavily z těla ven.
Vhodné jsou ze jména bylinkové čaje nebo pramenitá voda. Po prvních masážích se můžete cítit
unaveni a mohou Vás bolet svaly. Při opakovaných procedurách se organismus ,,vyčistí“, tkáně se
adaptují na nové podmínky a nepříjemné pocity se změní v pocity příjemné.

KDY SE NEDOPORUČUJE CHODIT NA MASÁŽ:
při onkologických problémech
při všech akutních stavech (horečka, záněty, virózy, infekce)
při kožních vyrážkách
těsně po velké fyzické námaze
těsně po jídle
při menstruaci
u křečových žil není vhodná masáž nohou

HLEDÁTE ODPOČINEK A ÚLEVU OD SVÝCH BOLESTÍ?
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KDY SE PORADIT S LÉKAŘEM:
při chorobách srdce a problémech s tlakem
při cukrovce 
při epilepsii
u chronických kožních chorob
v těhotenství
při zácpě a zažívacích potížích

VÝZNAM MASÁŽÍ A JEJICH ÚČINKY:
posilují a podporují imunitní systém
zmírňují a odstraňují pocity únavy, deprese, stres a svalové napětí
zklidňují nervový systém 
pravidelné masáže povzbuzují krevní oběh a látkovou výměnu
zvyšují prevenci úrazů a různých zdravotních obtíží (bolesti svalů, šlach a kloubů)
zpomalují stárnutí pleti, zlepšují výživu pokožky a dochází k rychlejšímu odbourávání tuků
regenerují vaše tělo i mysl

Udělejte si na sebe čas a postavte do středu vašeho zájmu své vlastní zdraví! Těším se na Vás!

Simona Vondrová – masérka s akreditací Ministerstva školství, mládeže a t ělovýchovy ČR
Huntí řov 56, tel.: 737059574, 499395401
Od 1.10.2008 v provozovn ě ve Dvo ře Králové n. L., Komenského čp.31- st ředa a pátek 8-18. hod,
soboty a ned ěle možno u vás doma

Simona Vondrová
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