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Úvodní slovo starosty září	/2018
Milí čtenáři, využívám poslední příležitost v tomto volebním období k tomu, abych vás infor-
moval o dění v naší obci, a to jednak o již uskutečněných, ale zároveň i plánovaných projektech, 
akcích a skutečnostech. Než se ale budu věnovat jednotlivým tématům v samostatných článcích, 
dovolte, abych zde shrnul proběhlé volební období. Jednalo se o čtyři roky, v rámci kterých bylo 
v naší obci hodně věcí, které se podařilo uskutečnit, pár akcí je připraveno k realizaci a zároveň 
ale zbývá dost věcí pro nově zvolené zastupitele, které jsou potřeba řešit. Ale to už tak prostě je 
a čtyři roky utečou jako voda. Nicméně je potřeba zde zmínit, že celé zastupitelstvo pracovalo 
jednotně a koncepčně a je mou povinností všem zastupitelům veřejně poděkovat! Za celé volební 
období nebyla žádná obstrukce, nebo vyvolání zbytečného sporu tak, jak to můžeme bohužel vi-
dět u jiných obcí anebo ve vrcholné politice. Doufám, že se zastupitelé nebudou zlobit, když jejich 
práci vyzvednu, a to p. Petra Ježka, který vykonával funkci místostarosty a domnívám se, že velice 
zodpovědně a jen díky němu a pochopení jeho rodiny se udržela v obci Vítězná fungující obecní 
restaurace. Dále zastupitel p. Karel Kühnel, který se zásadně zasluhuje o stav obce v zimních měsí-
cích, ale nejen o to. Dále pí zastupitelka Kateřina Špůrová, která se maximálně a pečlivě věnovala 
obecním pozemkům nejen v rámci digitalizace intravilánu obce, pí zastupitelka Marelová, která 
je obecním nestorem a ochráncem sociálních práv občanů. Také p. zastupitel Jiří Krejčík, který 
pracoval s lesním hospodářem p. Václavem Soukupem na hospodaření v obecních lesích, pí za-
stupitelka Marie Kropáčková, která se zasluhovala o maximální péči našim školákům i předško-
lákům a ze své pozice předsedy KV kontrolovala chod obce. Díky patří i p. zastupiteli Miroslavu 

Krebsovi a  p. zastupiteli Martinu Hlavatému, 
který mimo jiné přivedl do Vítězné významné 
hudební a duchovní osobnosti České republi-
ky. Tato práce a tyto aktivity zastupitelů zaslu-
hují ocenění.
Proto mi dovolte všem zastupitelům jako celku 
ještě jednou za jejich odvedenou práci pro obec 
Vítězná poděkovat, a  protože již ne všichni 
kandidují do dalšího volebního období, tak jim 
popřát jak hodně úspěchů v dalším profesním, 
tak i v rodinném životě. Těm, co kandidují pře-
ji i  hodně úspěchů v  následujících komunál-
ních volbách, protože z dosavadní zkušenosti 
a z odvedené práce by jejich další zvolení bylo 
pro obec Vítězná jen přínosem.

Petr Hrubý
starosta obce
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a ne občané obce nebo města přímo. 
V okolních obcích máme hned něko-
lik případů, kdy starostové vykonávají 
svou funkci 5. nebo i  6. volební ob-
dobí a kandidují do 7. volebního ob-
dobí. Dále u komunálních voleb není 
podmínka volby pouze celé kandidát-
ky s  označováním preferencí pouze 
v rámci zvolené kandidátky. U komu-
nálních voleb, pokud chcete, můžete 
označovat své kandidáty napříč všemi 
kandidátkami. Podrobný návod ale 
obdržíte v obálkách spolu s volebním 
lístkem anebo vám poradí ve voleb-
ních místnostech. Teď už mi zbývá 
popřát vám dobrou volbu zastupitelů 
pro roky 2018 - 2020.

(starosta) 

Kompostéry

Pomalu se nachyluje i  realizace pro-
jektu BRKO (tedy řešení Biologicky 

Volby 2018

Vzhledem k blížícím se komunálním 
volbám, které proběhnou 5. a 6. října 
letošního roku, si zde dovolím napsat 
pár připomenutí. Lidé mají principy 
voleb ať už s  krajskými, senátními, 
parlamentními, nebo dokonce pre-
zidentskými, dosti popletené a  pro-
motané. Například, když mi paní 
z Komárova říkala: „Pane starosto, to 
je škoda, že už máte za sebou druhé 
volební období a že již nemůžete kan-
didovat.“, usmál jsem se a  vše ji vy-
světlil a utvrdil, že budu kandidovat. 
Zaskočilo mě ale, když s  podobným 
názorem přišlo i  více občanů. Tak 
tedy, toto omezení platí pouze u volby 
prezidenta ČR, tam je omezeno kolik 
období může prezident kandidovat. 
U  volby starosty to tak není již pro-
to, že starostu volí zvolení zastupitelé 

Rozložitelného Komunálního Odpa-
du), proto mi dovolte, opětovně vy-
zvat občany, kteří by o 900l kompos-
téry měli zájem a ještě se na podatelně 
OÚ nezaregistrovali  – nepřihlásili se 
o  tento kompostér, aby tak učinili, 
protože jak jsme avizovali, na konec 
podzimu by se kompostéry měly dis-
tribuovat, respektive být k vyzvednutí 
na SD Vítězná.

(starosta)

Den obce 2018

Nemohu nechat bez povšimnutí i  le-
tošní den obce Vítězná. Myslím si, že 
se opět vydařil. Ve spoustě věcí jsme se 
poučili z předchozích let a přinesli na-
šim občanům, a nejen jim, kvalitní kul-
turní, společenský, sportovní a  vůbec 
pestrý program. Možná někdo řekne, že 
jsem zaujatý, ale vlastně asi i ano, jsem 
na dny obce opravdu pyšný a velice mě 
těší, když naši akci navštěvují starosto-
vé okolních obcí i měst a konstatují, že 
takováto akce je široko daleko jedineč-
ná. A  to nejen stále se zvyšující úrovní 
interpretů na hlavním podiu, tak i  do-
provodného programu nejen pro děti, 
motoristy, modeláře, letce a spousty dal-
ších. Pro mne osobně byl letos obrovský 
zážitek představení našeho Vítězňáčku, 
který, jak už jsem jednou uváděl, dospěl 
obrovského posunu pod vedením pí Ivy 
Maturové, které zdatně pomáhají jak 
Hana Haková, tak naše Máca Koutníko-
vá, která v  rámci Vítězňáčku perfektně 
obsazuje i  sólové výstupy. Letošní roč-
ník byl úspěšností těchto oslav opravdu 
důkazem a počet návštěvníků přes 3 200 
překonal i dosud nejnavštívenější ročník 
2012, kdy byl den obce věnovaný dni za-
hrad. Tato masa lidí s sebou samozřejmě 
nese i  nepříjemnosti, jako je nerespek-
tování zákazu parkování na označených 
místech nebo před vjezdy domů a  také 
množství odpadků. To první řešila Měst-
ská policie DKnL, která má pravidelně 
tento den smluvně zajištěnou celodenní 
kontrolu v prostorách akcí, ale i Policie 
ČR. Úklid se domnívám byl letos i přes 
nápor návštěvníků zvládnutý dobře a do 
12 h. následujícího dne byl areál uklize-
ný. Zde bych se malinko zastavil, proto-
že mne velice zaskočil přístup mladého, 
tuším devítiletého, Adrianka Ducháče, 
což je vnouček od rodiny p. Kašpara, 
který vyběhl na plac, požádal o  pytel 

a  sám dobrovolně se slovy „přece ne-
budu koukat do PC nebo tabletu“ začal 
pomáhat s  úklidem. Od jeho činnosti 
jsem ho neodlákal ani na limonádu, kte-
rou jsem mu nabídl. Tak milý Adriánku, 
pokud se Ti dostane tento zpravodaj do 
ruky, rád bych Ti zde veřejně ještě jed-
nou moc poděkoval za pomoc a  Vám, 
jeho rodiče a  prarodiče, pogratuloval 
k  báječnému synkovi a  vnoučkovi 😊. 
Samozřejmě i  zde nesmíme zapome-
nout na podporu Euroregionu Glacen-
sis a ostatních sponzorů a podporovate-
lů, bez kterých bychom takový program 
z prostředků obecního rozpočtu nebyli 
schopni ufinancovat, děkujeme… Rok 
2019 a oslavy dne obce jsou zatím zaha-
leny tajemstvím, byť na žádosti o grant 
již pracujeme, tak většina kroků bude již 
na novém zastupitelstvu.

(starosta) 

Vánoční koncert 2018

Vánoční koncert bude! Pro někoho by 
tato věta mohla znít nepochopitelně, 
proč by přece nebyl? No odpovím. Byl 
jsem upozorněn, že mi v  říjnu skočí 
mandát, a tak bych neměl obec zavazo-
vat ke skutkům, které by po mně převzal 
případný nový starosta a neztotožňoval 
se například s volbou interpreta. Nicmé-
ně ze zkušeností z předchozích let vím, 
že pokud by měl nový starosta zajišťovat 
účinkující v  listopadu, asi by je marně 
sháněl. Proto jsme se s p. místostarostou 
shodli, že by byla škoda ošidit občany 
o  tradiční vánoční koncert a  budeme 
doufat, že volba bude akceptována i no-
vým vedením obce. No a  teď to pod-
statné, kdo, kdy a kde? Poslední otázka 
je asi předem zodpovězena, v  kostele  
sv. Jana Nepomuckého v  Huntířově, 
kde v posledním adventním týdnu dne 
20.  12.  2018 od 18 hodin vystoupí se 
svými serenádami a  vánočními písně-

mi Marián Vojtko s Kamilou Nývltovou 
a Vítězňáček. Přejme si, aby po dlouhé 
době napadl sníh a my si společně o po-
sledním adventním týdnu mohli toto 
vystoupení společně užít.
Vstupenky budou jako v  loňském roce 
místenkové a budou v prodeji od 15. říj-
na. Cena bude 150,– Kč pro prvních 
pět řad a 110,– Kč do řad dalších. Ob-
jednávky na: administrativa@vitezna.cz 
nebo tel: 739085781.

(starosta) 

Dům služeb

Za smutný úspěch se dá považovat zís-
kané stavební povolení na připravovaný 
„dům služeb“. Smutný proto, protože jeho 
získání trvalo déle jak rok. Nicméně nyní 
nám už nic nebrání samotné realizaci. 
Proto byla provedena oprava střechy tak, 
aby byl objekt chráněn a mohlo se do něho 
investovat. Práce začnou pravděpodobně 
na přelomu roku a  do konce roku 2019 
by mělo být vše dokončeno a připraveno 
pro služby občanům. V  roce 2019 bude 
také obec Vítězná shánět provozovatele 
poskytovaných služeb. Rádi bychom zde 
občanům mimo služeb praktického léka-
ře nabídli, jak už bylo avizováno, služby 
stylu: kadeřnictví, pedikúra, manikúra, 
případně masáže. Tak pokud někdo tyto 
služby nabízí a chtěl by v budoucnu vyu-
žít prostor obce Vítězná, může informo-
vat o svém záměru obecní úřad již nyní.

(starosta) 

XII. díl - Záboří po roce 1945
(čerpáno ze školní kroniky)
Rok 1945
Místní správní komise zahájila ve škole 
vyučování od 1. září.
Bylo zapsáno 18. žáků. Třída byla jedna 
- řídící učitelka paní Marie Bubnová.
V  srpnu toho roku byl v  Záboří za 
bouřky dvojitý blesk. Jeden zapálil dře-
věné stavení Němců čp. 67 a druhý čp. 
2, kde bydleli Radovi. Pan Rada byl 
velitelem místních hasičů, proto se čp. 
2 podařilo zachránit.
Rok 1946
Přes prázdniny byla škola vymalována.
V  létě toho roku byl dokončen odsun 
německého obyvatelstva.
V létě také ve státě proběhly komunál-
ní volby. V  Záboří se ujímá své moci 
nově zvolený Národní výbor s  první 
předsedkyní Annou Magdolénovou 
z čp. 4.
Rok 1947
Dne 25. října toho roku navštívil Zábo-
ří ministr vlády Československé repub-
liky Ján Ursíny.
Rok 1948
Ve škole zapsáno 23 žáků.

Dne 25.  února proběhl komunistický 
puč pod vedením Klementa Gottwal-
da. Tímto začala čtyřicetiletá vláda ko-
munistů v této zemi se vším špatným, 
co to celému národu přineslo.
16.  června žáci školy prohlédli bram-
borová pole a zahájili tím hlídací pro-
timandelinkovou službu. Mandelinka 
bramborová byla v  té době nazývána 
imperialistickým broukem.
Rok 1949
Začala konsolidace zemědělských fa-
rem v Záboří. Toho roku se v místních 
lesích přemnožila černá zvěř.
Rok 1950
Jako součást školy funguje i  mateřská 
školka.
V tomto roce proběhly komunální vol-
by a post obhájila Marie Magdolénová.
V  úterý 31.  října roku 1950 proběh-
la Zábořím sportovní štafeta nesoucí 
název „Pozdrav a dík našemu velkému 
příteli J.V. Stalinovi.“
Rok 1951
V  Záboří vzniklo JZD tzv. prvního 
typu. Tímto aktem komunisté pokřivili 
majetkové vztahy na vesnici. Ti, kdo do 
JZD nevstoupili, zažívali těžké chvíle.

V  tomto roce byla při škole zřízena 
školní jídelna. Na místo kuchařky na-
stupuje paní Ludmila Poláková.
Rok 1952
Ve škole je zapsáno 14 žáků. Učí zde 
Milada Přikrylová z čp. 58
V létě byla opravena střecha školy.
Předsedou MNV se stává František 
Šulc z čp. 112
V zimě 20. prosince tohoto roku se ve 
škole uskutečnila školní besídka. Scén-
ku „Tříkrálový koledníci“ hráli Josef 
Smetana, Miroslav Stárek a  Bohuslav 
Myslík. V  závěru scénky přišel i  děda 
Mráz, kterého hrál Ladislav Nyč.

Vlastimil Vacek

Něco z místopisu a historie Záboří

Pozvání
Na konci roku 2018 bude 
v  zábořském hostinci den 
kronikáře. Budou zde vysta-
veny k  nahlédnutí kroniky 
Záboří a Huntířova.

Zve vás Vacek Vlastimil

Poděkování: 

Děkuji obecnímu úřadu za 
květinový dar a přání k mému 
životnímu jubileu.

Jaroslav Čermák

Poděkování:
Velice děkuji SPOZ Vítězná, 
panu starostovi a  paní Martině 
Hlušičkové za osobní gratulaci 
k mým kulatým narozeninám.

Robert Rumanovský st.
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Poutní místo Studánka je spojené pro 
mnohé především s tradiční česko-němec-
kou poutí, která se koná vždy na začátku 
července, na svátek Navštívení P. Marie 
(podle staršího liturgického kalendáře). 
I letos, 1. července, se sešli němečtí rodáci 
z Kocléřova a okolí s českými poutníky ke 
slavení dvojjazyčné mše do lesního kostela 
nad pramenem. Někteří se před tím zú-
častnili procesí, které se za doprovodu de-
chové hudby vydalo ke Studánce z kostela 
sv. Václava v obci. Po společném obědě se 
na závěr pouti konala v časném odpoled-
ni pobožnost křížové cesty v podmanivém 
lesním prostředí.
Je pochopitelné, že německých hostů ubý-
vá. Mnozí si z důvodu vysokého věku a ne-
moci už nemohou dovolit dalekou cestu 
do staré vlasti, ke které stále mají hluboký 
vztah. Letos se také nepovedlo zorganizo-

vat zájezdový autobus, který dříve vyjížděl 
ze Stralsundu u Baltu a cestou do něho na-
stupovali další poutníci žijící roztroušeně 
na území bývalé NDR.
Studánka ale ožívá nejen o pouti. Od květ-
na do konce září se v kostele konají každou 
sobotu odpoledne pobožnosti.
Příležitostně kostel a kapli navštěvují celé 
skupiny. Na začátku června to byli gymna-
zisté ze Dvora Králové n. L. spolu se stu-
denty z německé partnerské školy.
Hlavně o víkendech je parkoviště u silnice 
stále plné. Také se zde zastavují cyklisté. 
Lidé vyhledávají toto klidné místo a  pro-
cházejí se v okolních lesích, mnozí sbírají 
borůvky.
Pozornost upoutává umělecký altán posta-
vený nedaleko parkoviště vloni na podzim. 
Lesy ČR ho doplnily krátce před poutí ještě 
účelným dřevěným posezením se stolem.

S  potěšením lze konstatovat, že zatím 
nedochází k poškozování těchto objektů 
ani k výraznému znečišťování místa.
Během jara a  léta probíhala poměrně 
náročná oprava elektrického vedení pro 
kostel a kapli, které bylo patrně poškoze-
no vývraty při vichřici na podzim minu-
lého roku.
Nezbývá než doufat, že se společnými 
silami podaří poutní místo udržovat 
a možná časem i více otevírat veřejnosti 
tak, aby bylo živé po celý rok.
Dík za podporu farnosti při tomto snaže-
ní patří obci Vítězná a samozřejmě i Le-
sům ČR.
Fotografie ke článku poskytla paní Eva 
Minaríková.

Zuzana Kazmirowská

Zprávy od Studánky

Prašné cesty, cesta Záboří – 
Nové Záboří
I v letošním roce bylo opraveno ně-
kolik prašných cest pomocí válco-
vaného asfaltového recyklátu, byly 
to komunikace jak v  Komárově, 
v Huntířově, tak v Kocléřově, letos 
to bylo sedm místních komunika-
cí. V  následujícím roce bude opět 
vytipováno dalších 5. – 6. komuni-
kací, na kterých bude tato metoda 
aplikována. Bohužel obec Vítězná 
musela v rámci kompromisů při re-
alizaci nového povrchu průtahem 
obce v roce 2014 převzít do majetku 
asfaltovou cestu Komárov – Záboří. 
Tato komunikace je dlouhodobě ve 
špatném stavu a kraj ji každoročně 
věnoval minimum péče. Proto je 
stav takový, jaký je a obec stojí před 
nutností kompletní opravy místo 
záplat. I zde probíhá výběrové říze-
ní na dodavatele stavby a věřím, že 

po zapojení všech, kteří v této otáz-
ce mohou pomoci, se mi podaří za-
jistit dostatek finančních prostřed-
ků na realizaci ještě v letošním roce. 
To je ostatně důvod, proč nebyla 
cesta od jara opravena a „zalátová-
na“, protože tyto prostředky chceme 
použít na podíl obce pro kompletní 
opravu. Samostatnou kapitolou je 
prašná cesta do Nového Záboří! 
Opět dlouhodobě neutěšený stav 
a  každoroční snaha dobrovolníků 
z  řad obyvatel a  chatařů ve spolu-
práci s obcí je vždy prvním příva-
lovým deštěm zničena. Proto i zde 
vynakládám nemalé úsilí na získání 
prostředků k opravě, která by měla 
dlouhodobý charakter, ale věřte, že 
jen u posledních dvou komunikací 
hovoříme o nákladech vyšších, než 
je celý roční rozpočet obce Vítězná.

(starosta)

Pohádková cesta  
za Zlatovláskou

Pohádková cesta za Zlatovlás-
kou se uskutečnila v neděli  
10. června 2018. Asi dvoukilome-
trovou procházku připravila obec 
Vítězná, SPOZ a členové Ringo 
týmu. Na děti čekalo devět sta-
novišť. Start byl od 14:00 – 15:00 
hodin. Děti pomáhaly zachránit 
rybáři rybičky nebo třeba pomá-
haly mravenci najít v trávě perly  
a přinést živou a mrtvou vodu. 
Cíl cesty byl v zahradě obec-
ního úřadu – tam na ně čekala 
Zlatovláska a za splněné úkoly 
si mohly vybrat hračku a osvěžit 
se limonádou. A komu ještě zbý-
valo ještě dostatek energie, mohl 
si zaskotačit na skákacím hradu 
nebo se projet na koni.

Za SPOZ Hana Haková

Guláš cup 
Dne 19. května proběhl 

v Záboří na návsi již druhý 
ročník soutěže ve vaření 

kotlíkových gulášů neboli Guláš 
cup. Letos za účasti 10 mužstev. 
Krásné 1. místo obsadili Zdenka 

Baláková a Josef Špůr.

Životu nebezpečná obec?

Milí čtenáři, vážení spoluobčané, dlouho 
jsem váhal, zda zde mám otázku stížnos-
tí  – podání (občana J. N., kterému neú-
navně sekunduje stěžovatelka H. M.) na 
obec Vítěznou, další subjekty a způsob je-
jího řízení starostou Petrem Hrubým vů-
bec otevírat. Původně jsem opravdu ne-
chtěl, ale lavina kontrol, která se ohlásila 
za posledních čtrnáct dní na obec Vítězná, 
a hlavně výsledky kontrol, které na obec 
postupně přicházejí, mě přesvědčila, že je 
tuto skutečnost potřeba zveřejnit. Občan 
J. N. zaslal 2. a 3. 8. 2018 stížnosti přímo 
Ing. Brabcovi, ministru životního pro-
středí a  Ing. Štěpánovi, hejtmanu KHK 
na chod a provoz obce Vítězná a na řízení 
obce starostou (vzhledem k  tomu, že p. 
ministr Brabec zastupuje volební stranu 
ANO, nezapomněl stěžovatel důrazně 
uvést, že starosta obce Vítězná je jiné po-
litické příslušnosti). Nicméně minister-
stvo životního prostředí zadministrovalo 
12 podání stěžovatele tak, že je rozeslalo 
zpět na příslušné odbory, inspekce i  na 
náš obecní úřad, v  rámci svých kompe-
tencí, k vyřízení. Tedy i úřad obce Vítěz-
ná, potažmo starosta obce Vítězná, bude 
odpovídat na řečnickou otázku „A takto 
si náš starosta, kandidát za LES… před-
stavuje chod obce?“ Odpověď bude asi 

jedna z nejkratších, kterou jsem kdy uči-
nil. A bude znít ano, takto si chod obce 
představuji. Ale proč o  těchto „nových“ 
podáních píšu? Protože tyto podněty 
a podání nemají za účel zjednat jakoukoli 
nápravu nebo upozornit na nedostatky. 
Jedná se o  pravidelnost, na kterou upo-
zornil pracovník inspekce životního pro-
středí. Podněty byly a  jsou řešeny mimo 
jiné zejména na podzim v  letech 2010, 
2014 a nyní 2018. Že vám tyto roky a časy 
něco připomínají? Ano jsou to časy ko-
munálních voleb. Jediné, co způsobují, je 
opětovná zaměstnanost všech úředníků 
od ministerstev, kraje, obce s rozšířenou 
působností, inspekcí a našeho úřadu. Asi 
se to bude zdát nepochopitelné, ale tato 
podání, ve kterých jsou použity několik let 
staré fotografie, které nereflektují součas-
ný stav, obsahují informace, které nejsou 
pravdivé, informace, které jsou dokonce 
lživé (například: obec již několik měsíců 
neprovozuje záchytné kotce, což všichni 
i  z předchozího zpravodaje vědí, a přes-
to jsou na provoz tohoto zařízení podány 
podněty, ale další podání hraničí i  s  vy-
voláváním poplašné zprávy a  obecného 
ohrožení, když stěžovatel uvádí, že obec 
Vítězná provozuje zdraví závadný vodo-
vod s  bakteriemi e–coli a  další závažná 
obvinění, kde neváhají zneužívat pro svá 
tvrzení i  taková neštěstí, jakým bylo ne-

šťastné úmrtí batolete v naší obci). Takto 
dokáží nepravdivým tvrzením v jeden čas 
zaměstnat spoustu úředníků, kteří mimo 
jiné stojí spoustu finančních prostředků 
státu, kraje i obce (nově nařizované kon-
troly, posudky, rozbory). Všechny tyto 
kontroly zatím končí tak jako v předcho-
zích letech, tj. buď uváděný stav vůbec 
nebyl kontrolou zjištěn anebo vše odpo-
vídá platné legislativě! Jeden občan bez 
nepodložených, nebo úmyslně zkresle-
ných informací způsobí cca stotisícovou 
škodu bez jakékoli odpovědnosti v přípa-
dě prokázání jeho nepodložených a  ne-
pravdivých informací. V  současné chvíli 
jsou již ale vzhledem k uváděným proka-
zatelným lžím, pomluvám a úmyslnému 
vyvolávání strachu z  používání zejména 
pitné vody v obci (která je mimochodem 
každý měsíc pravidelně kontrolována 
KHS Trutnov a je samozřejmě nezávadná 
a rozbory jsou zveřejňovány na ÚD obce) 
připravovány právní kroky na oba stěžo-
vatele s požadavky na náhradu vzniklých 
škod, ke kterým ve spolupráci se všemi 
dotyčnými odbory, včetně ministerstva, 
připravujeme podklady pro podezření ze 
šíření poplašné zprávy, křivého obvinění, 
pomluvy a  zneužívání způsobu kontrol 
státní správy a obce Vítězná.

(starosta)

Vítání občánků

Vítání občánků se konalo 9. června 
2018 v dopoledních hodinách v zase-
dací místnosti obecního úřadu. Nové 
občánky Vítězné přivítali pan staros-
ta Petr Hrubý a předsedkyně SPOZu 
paní Hana Haková. Byli to:

Veronika Sýkorová z Kocléřova
Lukáš Drápalík z Huntířova

Kryštof František Jareš z Kocléřova
Evelína Marelová z Huntířova
Tereza Kozárová z Huntířova

Laura Kučeráková z Kocléřova

Všem malým občánkům přejeme hodně 
zdraví a krásné dětství…  

(za SPOZ)

Změna bankovního domu

Obec Vítěznou čeká od příštího roku 
změna bankovního domu, občanů se 
tato skutečnost bude týkat zejména 
při úhradách plateb, kde sice vyjed-
náváme s  bankovními domy zacho-
vání stejných čísel účtů, nicméně mi-
nimálně dojde ke změně kódu banky, 
tedy čísla za lomítkem. O výsledcích 
a nových skutečnostech budete každý 
informován v  průvodních dopisech 
u nově vydaných složenek. Výhodou, 
kterou nově zvolený bankovní dům 
pro občany přinese, bude od nového 
roku zejména možnost tolik požado-
vané úhrady plateb na podatelně po-
mocí platební karty.

(starosta)
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V  letošním roce uplynulo 110 let od 
narození kněze Franze Wihana, který 
pocházel z Huntířova a v roce 1939 byl 
ve svém působišti v Sedloňově v Orlic-
kých horách zatčen gestapem. Na ná-
sledky mučení zemřel 10. března 1940, 

dva dny po dovršení věku 32 let.
Jako připomínka života a  předčasné 
smrti člověka, který, ač Němec, měl 
odvahu nesouhlasit s  nacistickým re-
žimem, byla letos v  březnu sloužena 
současným sedloňovským farářem, 
Janem Barborkou, v kostele sv. Václa-
va v Kocléřově mše svatá. Zúčastnil se 
jí pan starosta Hrubý i paní starostka 
Ježková ze Sedloňova. Slavnostní at-
mosféra byla navozena vystoupením 
flétnového souboru ZUŠ Hostinné 
pod vedením ředitelky školy, paní 
Martiny Zemkové. Hudební doprovod 
liturgie obětavě zajistili skvělí hudeb-
níci -sourozenci Mišoňovi z Mladých 
Buků. Pan Hladký přiblížil ve svém 
vystoupení život Franze Wihana a za-
půjčil na výstavu připravenou v kostele 
dokumenty a dobové fotografie ze své 
sbírky.
Navzdory veliké zimě v kostele, kterou 
se pořadatelé snažili zmírnit plyno-

vými ohřívadly laskavě zapůjčenými 
obcí, se všichni aktéři statečně zhostili 
svého úkolu při této pietní akci a patří 
jim velký dík.
V podmínkách teplotně již podstatně 
příznivějších, v sobotu 30. června, byla 
na začátku úvodní pobožnosti tradiční 
česko-německé pouti v  pěkně udržo-
vaném huntířovském kostele posvě-
cena pamětní deska Franze Wihana. 
Desku nechala zhotovit obec Vítězná. 
Obřad provedl pan farář Andrzej De-
niziak ze Dvora Králové n. L. spolu 
s  knězem doprovázejícím německé 
poutníky, Konradem Richterem. Za-
zněl i projev pana starosty tlumočený 
do němčiny. Pobožnost byla propoje-
na s koncertem pěveckého sboru dětí 
a mládeže ze saského Großenhainu.
Fotografie ke článku poskytl pan Eber-
hard Hösel.

Zuzana Kazmirowská

„Hudba tě dělá odvážnějším.“

Je to už zvyk, nebo možná tradice, 
když vítám čtenáře příhodným citá-
tem.
Píši záměrně „příhodným“, neboť kdo 
Vítězňáček zná, postřehl, že přináší 
posluchačům při každém svém vy-
stoupení famózní zážitek a  vlnu pře-
kvapení.
Náš sbor není jen o zpívání. Děti i do-
spělí se zde učí velké trpělivosti, zís-
kávají nové zkušenosti, a  právě díky 
přibývajícím a  obtížnějším písním se 
stávají odvážnějšími zpěváky.
Ač jsou prázdniny, ti nejvytrvalejší 
chodí v  rámci svých možností zkou-
šet písně na připravovaný a obsáhlejší 
muzikál „Žijeme hudbou“, jehož část 
písní jste měli možnost shlédnout na 
Dni obce dne 7. 7. 2018
Tímto bych ráda všechny pozvala na 
další vystoupení prodloužené verze 
muzikálu, při příležitosti Svatováclav-
ského posvícení ve Dvoře Králové nad 
Labem, které se koná dne 28. 9. 2018 
Přijďte nás podpořit, neboť váš pot-
lesk je pro nás odměnou největší.

Opět mohu říci, že jsme jedna velká 
rodina, protože do letošních příprav 
se zapojili nejen děti, ale i jejich rodi-
če, naši přátelé a příznivci. Děkujeme 
ze srdce všem!
Zdá se být někdy komické, že již před 
začátkem prázdnin sestavujeme písně 
na Vánoce. Je to ale krásná dřina 😊.

Za Vítězňáček Ivana Maturová

Vzpomínka na Franze Wihana
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Od února do května jezdily děti ze 
starší třídy na předplavecký kurz, který 
probíhal letos již třetím rokem v  pla-
veckém bazénu v  Hořicích. Ve stře-
du 8. 3. shlédly děti v Hankově domě 
ve Dvoře Králové nad Labem příběh 
o  chlapečkovi maličkém jako zrnko 
máku s názvem Makový mužíček. Jed-
nalo se o divadelní adaptaci legendární 
dětské knížky Františka Nepila. Také 
v  dubnu navštívily obě třídy Hankův 
dům, kde uvedlo Divadlo Láryfáry no-
vou Cirkusovou pohádku. Představení 
bylo opět plné humoru a písniček, ten-
tokrát z cirkusového prostředí.
Ve středu 18.  4. byla mateřská škola 
přístupná všem zájemcům z řad veřej-
nosti. Pořádali jsme Den otevřených 
dveří, který k návštěvě využili zejména 
rodiče s dětmi, které budou od 3. září 
nastupovat do naší MŠ. Návštěvníci si 
mohli prohlédnout všechny prostory 
mateřské školy, zeptat se na věci, které 
je zajímají a  malí dětští návštěvníci si 

zde také velice rádi pohráli.
V pátek 27. 4. se dopoledne ve školce 
konalo Pálení čarodějnic. Letos o  pár 
dní dříve, než bývá zvykem, protože se 
v  pondělí 30.  dubna starší děti účast-
nily další lekce plaveckého kurzu. Vět-
šina dětí přišla v převleku čarodějnice, 
ježibaby, ježidědka apod., kde se k nim 
přidalo i  pět „čarodějnic“  – přestro-
jených pracovnic MŠ. Po svačině se 
děti vydaly vesele na průvod do naší 
základní školy, aby se ukázaly svým 
starším kamarádům. Poté jsme na za-
hradě MŠ opékali vynikající buřty, kte-
ré našim dětem speciálně pro tuto akci 
vyrobila paní Monika Masopustová, za 
což jí velmi děkujeme. V závěru všich-
ni společně upálili předchozí den vyro-
benou čarodějnici.
Ve dnech 2. a 3. května proběhl zápis 
do mateřské školy na nový školní rok 
2018/19. Ve čtvrtek 10. 5. jsme jeli již 
tradičně do Hájemství na DEN LESŮ, 
který se velmi vydařil, protože mimo 

pěkného programu nám tentokrát přá-
lo i počasí.
Dne 22.  5. starší třída mateřské školy 
spolu s  personálem navázala na spo-
lupráci s  paní Ing. Zuzanou Kazmi-
rowskou, se kterou jsme před třemi lety 
zahájili výsadbu javorové aleje v Koc-
léřově. Jak jste si jistě mnozí všimli, 
stromy již povyrostly, ale je třeba o ně 
občas dále pečovat, opravit kůly, vyvá-
zat, vyplet atd. K  naší lítosti se našel 
i vandal, který několik stromů poško-
dil tak, že to nepřežily. Některé děti ce-
lou dobu pilně pracovaly a ochotně po-
máhaly učitelkám i paní Kazmirowské, 
jiné se pouze se zájmem dívaly nebo 
si užívaly hrátky na louce okolo. Veli-
ce děkujeme paní Kazmirowské, která 
byla opět ochotná věnovat této činnos-
ti svůj volný čas a  zajistila i  potřebné 
pomůcky pro pomoc našim snahám 
při péči o blízké okolí naší MŠ v obci 
Vítězná. V  budoucnu uvítáme zásah 
kohokoli z vás, uvidíte-li někoho tuto 

Střípky z mateřské školy

snahu ničit.
Ve středu 30. 5. jsme se vypravili auto-
busem na školní výlet na hrad Kuně-
tická hora, kde děti v  hradním paláci 
shlédly pohádkové představení Čertův 
poklad. Po divadelním představení 
a prohlídce hradu si děti pod hradem 
užily podívanou na krásnou oboru 
se spoustou zvířat a  hry na blízkém 
dětském hřišti, u  kterého se také na-
obědvaly. Po obědě jsme se společně 
vydali do nedaleké Perníkové chaloup-
ky, ve které je velmi pěkné a pro malé 
děti poutavé muzeum perníku.
Dne 1. 6. se v MŠ slavil tradičně dětský 
den. V den naplánované oslavy MDD 
nejdříve děti ve školce překvapila ná-
vštěva Máši a medvěda (ochotná Mar-
cela Koutníková a Gábina Kučerová ze 
SPOZu Vítězná), které děti také obda-
rovaly. Když se po jejich odchodu děti 
zchladily v  parném dni zmrzlinovým 
dortem, přesunuly se na zahradu, kde 
je čekaly hry, soutěže a  první letošní 
vodní radovánky. Oslavu dětského dne 
jsme ukončili předáním medailí a dár-
ků.
Na jaře letošního roku se nám poda-
řilo díky finančnímu zajištění Obec-

ním úřadem Vítězná pořídit dva nové 
herní prvky na školní zahradu. Ve 
dnech 4. a 5. 6. nám je k obrovské ra-
dosti všech dětí nainstalovala firma 
Herold z Kutné Hory. Jedná se o Mon-
key’s pyramidu 2 200 a o herní sestavu 
Monkey’s Camelet. Oba prvky splňují 
bezpečnostní normy stanovené pro 
veřejný sektor a  výrazně obohatily 
a zkvalitnily možnosti dětí při každo-
denních pobytech venku.
Dne 6. 6. 2018 se děti z obou tříd zú-
častnily druhého ročníku Sportovních 
her pro MŠ. Podobně jako při prvním 
ročníku byla pro děti připravena na 
stadionu ve Dvoře Králové řada spor-
tovních stanovišť, na kterých si mohly 
vyzkoušet nejrůznější disciplíny tra-
dičních i méně známých sportů a po-
hybových aktivit – a stihly jich letos 27.
Dne 14.  6. jsme na zahradě mateřské 
školy uspořádali pro děti a  jejich ro-
dinné příslušníky Zahradní slavnost. 
Akci jsme zahájili zahradní besídkou 
s  vystoupením dětí z  obou tříd, poté 
si návštěvníci se svými dětmi mohli 
užít a  prohlédnout naši nově vybave-
nou zahradu a  ochutnat nachystané 
pohoštění. Velmi děkuji za spolupráci 

všem ochotným rodičům i  personálu 
MŠ, kteří se do přípravy pohoštění za-
pojili a  paní A. Novákové za zajištění 
ozvučení.
Dne 20.  6. proběhlo v  MŠ fotografo-
vání tříd, jednotlivců a  odcházejících 
školáků na tablo. Rozloučení s  dětmi, 
které opouštějí naší mateřskou školu 
a v září nastupují do prvních tříd ZŠ se 
uskutečnilo ve čtvrtek 28. 6. za účasti 
pana starosty, některých rodičů a uči-
telek MŠ v zasedací síni Obecního úřa-
du Vítězná. Kdo měl zájem, mohl se na 
děti přijít podívat, kdo to nestihl, může 
se na ně podívat na přiložené fotogra-
fii.
Informační setkání pro zákonné zá-
stupce nových dětí se konalo na za-
čátku prázdnin v úterý 3. 7. Jelikož je 
v MŠ ještě několik volných míst, mů-
žeme dodatečně přijmout děti ještě 
v  průběhu měsíce září. Pokud máte 
dotazy k  možnosti přihlásit své dítě 
do naší MŠ, můžete nás kontaktovat 
na e-mailové adrese skolka@zsvitezna.
cz nebo na tel. čísle 739 454 944. Více 
informací o mateřské škole najdete na 
našich stránkách www.zsvitezna.cz.

Za MŠ Vítězná Bc. Anna Jiráčková

Vážení a milí spoluobčané,
Prázdniny už jsou za námi a  letos 
jsme se všichni pořádně prohřáli, až 
to bylo i někdy úmorné. Je mi moc 
líto přírody, stromů, květin, zvířat 
pro nedostatek srážek. Za chvíli 
bude voda nad zlato, chytala jsem 
každou kapku dešťové vody, abych 
ji mohla věnovat své zahrádce. Asi 
jsme mnozí byli na stejné vlně. Snad 
si příroda poradí. Ale jak si poradí-
me my? Přicházejí podzimní komu-
nální volby. Kandidátky jsou poda-
né a kdo je na nich je zatím tajné. Co 
si přejete VY od nových zastupitelů? 
Stále je plno výzev co zlepšit, co při-
nést nového, jen to chce mít štěstí 
pro získání dotací, pro získání i ob-
čanů, pro které by to mělo být a oni 
to ocenili. Já si myslím, že nejsou 
jen zastupitelé důležití, vy všichni 
občané byste měli přijít s  nápady, 
měli byste nestát stranou, naopak 
vašim úkolem by měla být i  účast, 
a to třeba i tím, že nebudete neteční, 

ale upozorníte na nešvary, na plýt-
vání obecními prostředky, a naopak 
zastupitelé by měli vám naslouchat 
a  zabývat se vašimi připomínkami 
na svých pracovních poradách neb 
na zasedání. Žádný z  občanů by 
neměl obec znečisťovat odpadky, 
odpady, ničit obecní majetek, neb 
i  mařit stížnostmi čas pracovníků 
obce. V  obci se i  šušká o  různých 
nepravostech na vrub úřadu, ale 
jedna baba povídala, nelze použít 
pro zjednání nápravy. Buďme tedy 
ostražití a chraňme si zde, co máme.
Bylo by i pěkné, kdybychom se po-
zdravili vzájemně, když se náhodně 
potkáme. Dříve to na obci bylo sa-
mozřejmostí, dnes jdou děti a  ne-
namáhají se použít 2 slůvka „dobrý 
den“ a  to ani když jdou s  rodiči. Je 
pravdou, pokud rodič nejde příkla-
dem, jak to chtít po dítěti.
Byli jste spokojeni s prací a činností 
zastupitelů? Udělalo se hodně prá-
ce? Jak to hodnotíte vy? Já osobně 

nemám splněný sen o zlepšení dět-
ského hřiště v  Kocléřově. Pokud si 
prohlížím dětská hřiště v okolí, tak 
závidím. Ale věřím, že pan staros-
ta ještě něco zajistí. Obec se stává 
stále více známou díky kultuře. Náš 
soubor Vítězňáček získává na stále 
větší popularitě. Je to prací, kterou 
odvádějí vedoucí souborů, ale i dětí 
samotných, které to baví.
Jinak jsem moc ráda, že se u  nás 
v  obci dost staví, starší domky zís-
kávají nové kabáty, škoda, že nám to 
kazí dům v  Kocléřově naproti Ma-
sopustovým, kéž by spadl, aby sou-
časný pan majitel musel zlikvido-
vat tu hrůzu, na kterou se musíme 
denně dívat a dělá ostudu uprostřed 
obce vlastně nám všem.
Nechtěla jsem poučovat, jen jsem 
chtěla něco pro zamyšlení.

Marelová Věra
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Skončil školní rok 2017/2018. Byl ne-
smírně náročný, co se týče organizace 
a  různých projektů. Ten nejvýznam-
nější pomohl nejenom žákům, ale 
i nám učitelkám v základní i mateřské 
škole. Škola získala finanční podporu 
z prostředků EU a mohli jsme zaměst-
nat školní asistentky, které na poloviční 
úvazek pomáhaly v naší práci. Na zá-
kladní škole po 14 měsíců pracovala 
paní Zdeňka Havranová. Hlavní náplní 
bylo usnadnit práci učitelkám a indivi-
duálně se věnovat žákům s výukovými 
problémy. V mateřské škole nastoupila 
paní Pavla Blahoutová, která plnila po-
dobné úkoly a stále ještě tak činí.
V zimním období jsme začali jezdit na 
plavecký výcvik do bazénu v Hořicích. 
Plavání je již povinnou součástí výuky, 
tudíž se ho musí účastnit všichni žáci 
s  výjimkou těch, kteří mají zdravotní 
problémy. Je to záležitost nesmírně ztě-
žující, neboť děti v době výcviku nema-
jí vyučování. Je potom na nás učitelích 
výuku hlavních předmětů korigovat 
a nějakým způsobem dohánět. I v tom 
nám velmi pomáhaly naše asistentky. 
Za jejich práci bych jim ráda touto ces-
tou ještě jednou moc poděkovala.
Konec školního roku jsme všichni ne-
trpělivě očekávali a  těšili se na prázd-
niny. Jsme všichni vždy unaveni a po-
třebujeme si odpočinout a  nabrat síly 

do další etapy. Školní výlet nebo spaní 
ve škole je pro nás už tradičně znám-
kou toho, že se blíží vytoužené prázd-
niny. Naši žáci milují spaní ve škole. 
Je to pro ně pokaždé zcela výjimečná 
záležitost. V podvečer přijdou do ško-
ly vybaveni spacáky, hromadou jídla, 
sladkostí a dobré nálady. Během večera 
s dětmi hrajeme hry, soutěžíme, máme 
diskotéku a také noční hru. Obzvláště 
na ni se všichni moc těší. Při svíčkách 
a ve tmě procházejí vyznačenou trasu, 
kde musí projít kontrolami. A  poka-
ždé čekají na někoho, kdo je malinko 
vystraší. Akci zakončíme takovým 
malým ohňostrojem. Děti jsou tak roz-
vášněné, že je někdy problém je uspat. 
Je zřejmě všem jasné, že druhý den po 
snídani ve školní družině jdou děti do 
tříd, ale učení probíhá formou zábavné 
výuky. Ale stojí to za to.
Na konci června jsme podnikli výlet 

vlakem na Malou Skálu. Pro spoustu 
žáků je cesta vlakem něco úžasného. 
Přálo nám krásné počasí a  všichni, 
i  ti nejmenší, byli ohromně stateční 
a zvládli náročný výstup na Pantheon 
a poté cestu lesem na zříceninu hradu 
Fridštejn. A pak zpět několik kilomet-
rů. Zvládli to, jsou to pašáci.
Krásné, ale smutné pro nás učitelky, 
bylo rozloučení s  páťáky. Od první-
ho ročníku byli naprosto výjimeční 
a  skvělí. Byla radost s  nimi pracovat. 
Dobře se učili, byli výborným kolek-
tivem, nezkazili žádnou legraci, byli 
aktivní a  pomáhali mladším dětem. 
Všichni od nás odcházejí s vynikajícím 
prospěchem. Věříme, že nám ve Dvo-
ře Králové budou dělat dobré jméno. 
Jsou to tito žáci: Štěpán Berger, Filip 
Borůvka, Barunka Marksová, Kačenka 
Špůrová a  Adélka Zárubová. Přejeme 
jim, aby pokračovali ve studiu v takové 
pohodě, jakou zažili v naší malé škole.
Začíná nový školní rok 2018/2019. Do 
první třídy nastoupí 12 žáků. A  zase 
to začíná. Přicházejí noví žáci. Konec 
hraní, zábavy, procházek a  přijdou 
povinnosti, změna denního režimu 
a v podstatě velký převrat v rodině. Já 
však věřím, že společně s rodiči doká-
žeme děti úspěšně adaptovat a vytvořit 
jim takové podmínky, aby se ve škole 
cítily co nejlépe.
Poděkování: firmě Wikov MGI za fi-
nanční dar pro ZŠ a  MŠ, všem rodi-
čům, kteří se podíleli na sběru dru-
hotných surovin, paní Maturové za 
reprezentaci školy, OÚ za financování 
naší organizace.

Mgr. Marie Kropáčková

Základní škola

Letošní pálení čarodějnic
Poslední dubnový den se tradičně konalo pálení čarodějnic. Sešli jsme se u obecního úřadu v Kocléřově  
a společně jsme se všemi čarodějnicemi a čaroději pochodovali směrem na hřiště sportovního centra RHC v 
Huntířově. Cestou malí čarodějové a čarodějnice plnili různé úkoly. Na RHC je čekala odměna a různé soutěže.

Za SPOZ Hana Haková

Rozsvěcení vánočního stromu  a novoroční přípitek
Již tradiční rozsvěcení vánočního stromečku před OÚ v Kocléřově proběhne letos v neděli 
2. 12. 2018 v 18 hodin. Rozsvěcení stromečku doprovodí vánočními koledami Vítězňáček, 
jehož vystoupení završí i malý ohňostroj. Pro děti bude opět nachystaná Ježíškovská pošta. 
Poprosíme rodiče, aby dětská přání dobře zkontrolovali a  aby u  všech byla zpětná adre-
sa. Bohužel se nám v loňském roce stalo, že Ježíšek nemohl na dvě dětská přání reagovat, 
protože se nám nepodařilo identifikovat autora dětských přání. Rozhodně bychom nechtěli 
dětská srdíčka zklamat a připravit je o pocit, který bezpochyby prožívají, když v poště obdrží 
reakci od Ježíška na svůj kolikrát první dopis…
Novinkou pro letošní sváteční období by měl být novoroční přípitek s podtitulem „Setkání 

přátel a sousedů v obecní zahradě“ - co se pod tímto nápadem skrývá? Prakticky nic komplikovaného. Jen umožníme 
lidem, kteří si chtějí se svými sousedy popřát do nového roku hodně pohody a spokojenosti a večer to prostě nestíhají, 
aby se sešli na jednom místě a všichni společně si popřáli do dalšího roku to, co mají na srdci. Tak pro ty, co budou mít 
o setkání a společný přípitek zájem: 31. 12. 2018 ve 12 hodin, ale v poledne a ne večer, bude připraven malý společný 
přípitek. Skleničky doporučujeme vzít s sebou své a pokud někdo donese i sekt, malé občerstvení – jednohubky, chle-
bíček, cukroví atd., nebude to na škodu 😊. Setkání bude neformální a je plánované cca na 1 hodinu.

(starosta)

Finanční zdraví obce Vítězná
Někdy slýchám zaručené informace 
o tom, jak je obec zadlužená a jak je 
špatně hospodařeno, a  tak jsem se 
rozhodl „odkrýt“ pár čísel, které jsou 
jinak samozřejmě veřejná, jsou každý 
rok na veřejných zasedáních zastupi-
telstva obce projednávány a schvalo-
vány a také uveřejňovány na veřejných 
úředních deskách obce a jejich napl-
ňování kontroluje zejména finanční 
výbor, jehož předsedkyní byla pí Věra 
Marelová. Začnu informací, že obec 
každoročně hospodaří s  celkovou 
částkou mezi 17 - 19 mil. korun. Což 
běžnému občanovi může přijít jako 
astronomická částka, ale lidem, kte-
ří si dovedou představit, co vše musí 
obec platit, už možná dochází, že za 
tyto prostředky přece není možné 
realizovat vše, co se v obci realizuje. 
Ano a  je to tak i  s  financemi, které 
jsou obci přiděleny v rámci Rozpoč-

tového Určení Daní, pouze s těmi by 
rozhodně nebylo možno si vyskako-
vat a realizovat projekty, které lidem 
usnadňují a zpříjemňují život v obci. 
Pro představu uvádím, kolik peněz 
se podařilo za posledních osm let, ve 
kterých jsem obec vedl jako starosta 
obce a níže uvedenou podporu - do-
tace se podařilo zajistit. Tak tedy do 
obecního rozpočtu „přiteklo“ cca 120 
mil. v rámci kanalizace obce, cca 48 
mil. nový asfaltový průtah obcí, cca 
5 mil. energetické úspory na ZŠ, cca 
1,2 mil. čistící vůz, cca 12 mil. chod-
níky, cca 800 tis. posilující vodní vrty, 
přibližně 1 mil. BRKO, 450 tis. obno-
va zeleně, poslední roky cca 700 tis. 
Euroregion Glacensis/rok, krajské 
dotace na dům služeb a kulturní akce 
cca 700 tis./rok. Nyní bojuji o dalších 
cca 10 mil. na opravy komunikací 
v Záboří a na Větrníku a další drob-
né granty. Když to sečtete, přiblížíte 

se k částce cca 200 mil. korun, které 
se do obce Vítězná podařilo zajistit 
za posledních osm let mimo klasický 
rozpočet. A teď to podstatné. Jediný 
bankovní závazek, který obec Vítěz-
ná má, byl podíl cca 20 mil. korun na 
kanalizaci v  obci a  10 mil. bezúroč-
ná půjčka opět na kanalizaci v obci, 
tyto dva závazky jsou řádně spláceny 
a nyní jsou pohledávky ve výši cca 17 
mil. bance a cca 7 mil. na bezúročné 
půjčce. Pak je zde krátkodobý úvěr 
na služební automobil. Jiné akce byli 
a  jsou dofinancovávány z  rozpočtu 
obce. Z tohoto důvodu je i z pohledu 
auditorskou společností obec Vítěz-
ná vnímána jako finančně zdravou 
a stabilní obcí, která si dofinancování 
potřebných projektů zajišťuje z  ev-
ropských, národních, krajských i  re-
gionálních fondů.

(starosta)
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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  Informace z úřadu  Kulturní akce
 Majitelé psů  Obecní hospoda  Sportovní akce

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.

Chodníky Huntířov – Kocléřov
Mnozí tomu již ani nevěřili, tolik let, 
tolik komplikací a  průtahů, ale ně-
kteří z vás, zejména ti, kteří mají na-
instalovaný do svých telefonů mobil-
ní rozhlas, už nějaký ten den vědí, že 
se nakonec dobrá věc podařila a obec 
Vítězná získala dotaci na realizaci tak 
dlouho avizovaných chodníků od 
hasičárny v  Huntířově až k  obcho-
du COOP v  Kocléřově. Celý tento 
úsek bude pokrytý novým chodní-
kem o šíři 2 m tak, aby se bezpečně 

vyhnuly dva kočárky, děti se dostaly 
bezpečněji do školy a všichni občané 
těchto dvou místních částí do centra 
obce na poštu, do obchodu, na OÚ 
i k lékaři. Bohužel pozemkově i roz-
měrově jsme tento chodník nemohli 
protáhnout až na konec Huntířova, 
potažmo do Komárova, ale i na těch-
to úsecích chceme do budoucna za-
pracovat a zjistit možnosti. Nicméně 
z důvodu dobré strategie a připrave-
nosti, to, když jsme zrealizovali VŘ 
na dodavatele v  předstihu, můžeme 
nyní očekávat samotnou realizaci 

budování chodníku už toto září! Le-
tošní prvňáčci (kterých je mimocho-
dem také rekordní množství za dobu 
mého působení, a  to dvanáct), po 
tomto chodníku do školy ještě nepři-
jdou, ale ti další rozhodně ano! A to 
je další kus práce odvedené ke zvý-
šení bezpečnosti v  rámci obce. Sa-
mozřejmě, že stavba s sebou ponese 
částečné omezení, a  tak předem žá-
dám občany o toleranci a pochopení, 
když bude v  místech stavby provoz 
sváděn do jednoho pruhu.

(starosta)

Mobilní rozhlas
Obec Vítězná už nějaký čas používá místo klasického rozhlasu zejména rozhlas mobilní. Velká část z vás už je zaregistro-
vána a odebírá SMS zprávy nebo e-mailové zprávy přímo z OÚ. Pokud chcete i vy ostatní dostávat informace nejen z úřadu 
(plánované přerušení dodávky elektřiny, změna úředních hodin, …), ale také jiné zprávy, například novinky o kulturním 
nebo sportovním programu, tak neváhejte a zaregistrujte se.
Registraci můžete provést elektronicky na www.vitezna.mobilnirozhlas.cz nebo pomocí formuláře, který je přílohou tohoto 
zpravodaje. Sami si můžete vybrat, jaké informace chcete dostávat, a které nikoliv.

Tak neváhejte a určitě se k mobilnímu rozhlasu bezplatně zaregistrujte, abyste měli přehled, co se u nás v obci děje a chystá 
😊. K dispozici je také mobilní aplikace.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle zákona o ochraně osobních údajů (ZOOU) a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: Obec Vítězná, IČ 00278432, se sídlem Kocléřov 123, Vítězná,
zpracovával moje osobní údaje
v rozsahu

-     jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, věk
-     telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha

za účelem
-     využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a
ZmapujTo.
-     informování o novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů;

na dobu 5 let.

Přes Mobilní rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu vyjadřovat svůj názor v anketách, může
být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro zajištění lepších kulturních a
sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.

Souhlasím s tím, že moje osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu
-     provozovateli komunikační platformy Mobilní rozhlas, kterým je k datu poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia s.r.o., IČ 291 98
950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude zpracovatelem osobních údajů, tedy bude mé osobní údaje pro
správce osobních údajů používat.
-     provozovatelům datových záloh a právním a ekonomickým poradcům správce nebo zpracovatele osobních údajů.

Pokud mi ještě nebylo 16 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji,
že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím

Správce osobních údajů:
Obec Vítězná, IČ 00278432, se sídlem Kocléřov 123, Vítězná

Kontaktní údaje správce:
Petr Ježek, telefon: +420736472665, email: jezek.peta@gmail.com

Účel zpracování osobních údajů:
využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas

Právní základ zpracování osobních údajů:
splnění povinnosti chránit osobní údaje podle ZOOU (do 24. 5. 2018) a podle GDPR (od 25. 5. 2018)

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikační platformy Mobilní rozhlas.
Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné; pokud je ale neposkytnete, nemusí být vůči Vám služby Mobilního rozhlasu funkční či
plně funkční.

Informace správce osobních údajů:

OBECNÉ:
-     Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu
-     máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním
informacím
-     máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování
můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
-     máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
-     máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
-     můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat
své osobní údaje jinému správci
-     kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování
před tímto odvoláním
-     máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních
údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva.

ZVLÁŠTNÍ:
-     máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o
novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro tento
účel zpracovávány.

V ________________________ DNE________________________ PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________

Kocléřovské setkání s uměním
v kostele sv. Václava 29. září 2018

Vstupné 120,- Kč 

Děti do 15ti let vstupné 
dobrovolné

Předprodej vstupenek:
Městské informační centrum, náměstí T. G. Masaryka 2, Dvůr Králové n. L. 

a prodejna Jednoty - COOP v Kocléřově u kašny

V 19:00 vystoupí

Jakub Junek
&

Johanna 
Haniková

Zazní skladby:
J. S. Bacha

W. A. Mozarta
R. Schumanna
N. Paganiniho
C. Debussyho

Koncert pořádá Spolek přátel hudby Kocléřov a Děkanství Dvůr Králové n.L.
s podporou obce Vítězná a HARMONY CLUB HOTELY a.s.

Vstupné v předprodeji 100,-Kč

Více informací na tel.: 604 480 505

Pozvání na Kocléřovské setkání  s uměním
Srdečně vás zveme na již tradiční Kocléřovské setkání s uměním, které se uskuteční 

v sobotu 29. září 2018 v kostele sv. Václava od 19:00 hodin. Tentokrát vystoupí 
Jakub Junek a Johanna Haniková se skladbami od Bacha, Mozarta, Schumanna, 

Paganiniho a Debussyho.  Vstupné bude za 120 Kč. Pokud si ale zakoupíte 
vstupenky již v předprodeji, budou vás stát pouze 100 Kč.  Více informací získáte na 

přiloženém plakátu. Rádi vás uvidíme 😊.

Pohledy na naši obec

Poděkování:
Děkuji vřele zástupcům obce za blahopřání k mým narozeninám.

Růžena Krsková

~ 14 ~ ~ 15 ~



Chcete psát 
do obecních novin?

Není nic jednoduššího. Opětovně vyzýváme všechny obča-
ny, 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 tře-
ba poděkování. Své příspěvky můžete nosit na OÚ Vítězná, 
kde je k tomuto účelu zřízena složka, nebo posílat e-mailem 
na adresu: administrativa@vitezna.cz.

Obecní úřad Vítězná

obecní zpravodaj

Vydává OÚ Vítězná
telefon: 499 395 263
e -mail: administrativa@vitezna.cz
Evidováno u MK ČR E 14665

Odpovědný redaktor: Nikola Tylšová
Toto číslo vychází 14. 9. 2018
Náklad 550 ks
Cena: 15 Kč
Články byly redakčně upraveny.

Podatelna:
každý pracovní den 7:30 - 14:00

pondělí, středa 7:30 - 17:00

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

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

KNIHOVNA HUNTÍŘOV
Vítězná  - Huntířov 308

Knihovnice Dana Pabišková
Výpůjční doba: úterý 16:30 - 18:00

V knihovně je k dispozici
veřejný internet zdarma!

KNIHOVNA KOCLÉŘOV
Vítězná - Kocléřov 123

Knihovnice Johana Rousová
Výpůjční doba: čtvrtek 14:00 - 16:00

V knihovně je k dispozici
veřejný internet zdarma!

NABÍZÍME PODNIKATELŮM ZVEŘEJNĚNÍ 
JEJICH FIREMNÍHO INZERÁTU.

Cena dle formátu:
A5 / 2000 Kč
A6 / 1000 Kč

menší než A6 / 500 Kč

Kontaktní osoba pro odchyt psa:
Martin Antonín, tel.: 603765843

provozovatel psího útulku D. K. n. L.

Seznam připravovaných akcí:  
(říjen– prosinec)

30. 9. 2018 Drakiáda 
podzim - Strašidelné putování

2. 12. 2018 - Rozsvěcení vánočního stromečku
20. 12. 2018 - Vánoční koncert 2018
31. 12. 2018- Novoroční přípitek
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