
vydání 1. / ročník 2022 vydáno ve Vítězné 25. dubna 2022

obecní zpravodaj

Vybíráme z obsahu:

1  Úvodní slovo starosty

2  Slovo zastupitelky

3  Kronika Huntířova

4  Tříkrálová sbírka

5  Den obce

6  Masopust

7  Advent a Vánoce u Studánky

 Pozemkové úpravy, hranice pozemků

Zprávičky z kroužku mladých hasičů

Humanitární sbírka - poděkování obci

Sokol Vítězná

Informace z obecního úřadu 

Úvodní slovo starosty duben /2022
Vážení čtenáři, milí občané naší obce, 
dostává se Vám do rukou letošní 
zpravodaj, který vychází v aprílových 
dnech, a  to doslova. V době, kdy pí-
šeme články, se počasí za okny mění 
z  hodiny na hodinu a  sněhové pře-
háňky střídá ostré sluníčko. Je to jako 
v životě, jednou jsme spokojeni, jindy 
zase méně. Odpovídá tomu i součas-
ná situace, kdy se s nadějí, že se blíží 
konec omezování a  zákazů způsobe-
ných covidem, jedno ráno probudíme 
a  dostáváme další „facku“ v  podobě 
dění na Ukrajině. Za pár dní se již 
nejedná jen o  Ukrajinu a  opět námi 
nezapřičiněná situace ovlivňuje dění 

i u nás. Mnozí se jistě ptáte, co přijde dál, protože jak se říká, do třetice… Ale 
právě tímto jsme všichni syceni sdělovacími prostředky a sociálními sítěmi. 
Proto mi dovolte povznést se nad tyto skutečnosti a hodnocení nechat jen 
a jen na Vás bez mého komentáře. A protože jsem člověk vesměs pozitivní 
a konzervativní, zaměřím se tedy tímto směrem a uvedu pár postřehů jen 
a jen vůči obci a občanům obce Vítězná. To, co máme za sebou, se nezmění 
a nikdo s tím nic udělat nemůže, ale každá hodina, která je před námi, každý 
den, měsíc a rok, který nás teprve čeká, můžeme ovlivnit (byť někdo věří na 
osud a nemusí se mnou souhlasit). Proto se dívejme před sebe a snažme se 
v tom všem, co nás obklopuje, najít něco dobrého. A sami přispějme k tomu, 
abychom se tady měli lépe. My se o to na OÚ snažíme, byť to někomu může 
připadat málo, někdo si nevšimne ničeho. Ale věřte, že v době, kdy každý 
v médiích hlásá, jak nemají peníze na krytí projektů nebo dokonce na ener-
gie, pro veřejná osvětlení se obec Vítězná s podobnými problémy nepotýká, 
naopak se snaží maximálně ochránit Vaše peněženky nezvyšováním poplat-
ků a daní tak, jak to musí činit jinde. Ano, zdražilo se stočné a minimál-
ně vodné, ale tato navýšení vyplývají z  podpisu smluv se státním fondem 
životního prostředí, který poskytoval dotaci a půjčku na realizaci kanaliza-
ce v obci z roku 2008/2009. Povinné navyšování koeficientu stočného nám 
skončí v roce 2024, následně si cenu budeme moci regulovat již sami...  
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Vážení občané,
využívám možnost vás takto opět oslovit. 
Zbývá už pár měsíců do nových voleb, 
pokud si sama hodnotím ty 4  roky jako 
zastupitelka, tak si říkám, že mohly být 
za mnou vidět lepší výsledky, ale na tu 
bídu, jak se říká, TAK - snažila jsem se. 
Naslouchala jsem vám občanům a  pak 
to přenášela na zasedání zastupitelstva, 
je pravdou, že pan starosta některé moje 
a tím i vaše požadavky, realizoval. Je ško-
da, že mnozí z vás nešli na zasedání, abys-
te uvedli konkrétní požadavky, které vás 
otravují, ale uznávám zase vaše důvody, 
proč jste nechtěli přijít. Já vím, že jsem 
se hlavně zajímala o  potřeby vás obča-
nů z  Kocléřova, ale nebylo mi cizí vidět 
problémy i v jiných částech obce. Nebudu 
se rozepisovat o  tom co se povedlo, ale 
co se nepovedlo. Moje časté interpelace 
ohledně problematického domu u  návsi 
naproti Masopustovým prostě zůstávají 
nevyřešené, to samé s  pozemkem mezi 
domem služeb a  domem hrůzy, rostou 
tam nálety, pozemek neposekaný. Mám 
dojem, pokud si někdo něco zakoupí, měl 
by se o to i starat. Samozřejmě jsou i jiná 
místa, která obci nedělají radost. Nevím 
zda jste si všimli, jak chátrá kostel v Koc-
léřově, opadává dost omítka, nevím kdo 
to bude opravovat a kdo to hlavně zaplatí. 
Vadí mi neukázněnost nás lidí - viz pohá-
zené PET lahve, papíry, binec v  čekárně 
u školy atd…
Ráda bych, aby bylo lépe vybavené dět-
ské hřiště v  Kocléřově. Co mne hlavně 
štve, je problém sehnat lékaře, pro mnohé 
občany, zejména ty starší, je to fakt vel-
kým problémem. Do Hajnice dojíždět za 
lékařkou bez auta? V domě služeb pěkně 
zařízená ordinace pro lékaře, bohužel bez 
lékaře. Někdy se ptám sama sebe, co je 
pro některé doktory v dnešní době před-
nější.
Pro nové zastupitelstvo bude práce DOST.

Marelová Věra

Slovo zastupitelky

Lékař v obci
Téma, které bych od listopadu loňského roku nazval jako jedno ze stěžejních! Věc, která zajímá a tíží nejednoho 
občana a zejména seniora v naší obci. S některými z Vás jsem situaci řešil osobně, s některými elektronicky. Ti, kteří 
sledují otázku zdravotníků nejen v naší obci, asi tuší, že praktiky neúspěšně shání i město Trutnov, ale pro mne je 
výsledek skoro půlročního a opravdu aktivního snažení obrovským zklamáním, možná až šokem. Oslovili jsme pí-
semně přes dvacet lékařů z okolních měst a obcí v rámci regionu, některé i osobně, postupně jsme však pochopili, 
že nabídka ordinace zdarma je již běžným standardem, a tak jsme v poptávce nabídli i úhradu nákladů na energie, 
příspěvek na provoz zdravotní sestry a kompletní vybavení lékařských potřeb a zařízení! Prostě úhrada úplně všeho 
s prosbou o ordinaci několik hodin jednou až dvakrát týdně. Marně! Z uvedeného počtu lékařů všichni nabídku 
kvitovali, ale odmítli. Dva se přijeli podívat osobně, ale po zjištění plnění nutné legislativy i oni nakonec ordinaci 
praktického lékaře v obci Vítězná provozovat nechtějí. V rámci zastupitelstva jsme se dohodli na snaze zajistit lékaře 
pro naše občany ještě v letošním roce. Dále bude na zvážení, zda prostor nevyužít jinak, třeba jako prostor pro zá-
jmové aktivity dětí.

Petr Hrubý

Kronika Huntířova

Nyní jsme v roce 1945 a své práce se ujímá Emil Luňák.
Narodil se 9.1.1894 ve Dvoře Králové, do Huntířova se na-
stěhoval se svou ženou Růženou v září 1945. Vyučil se ko-
vorytcem a jako rakouský voják prodělal 1. světovou válku. 
Po vzniku Československa sloužil jako dobrovolník v čes-
koslovenské armádě na Slovensku. Na vojně byl plných 
6  let. Po návratu pracoval jako dělník v  textilní továrně, 
v roce 1945 odchází do invalidního důchodu.
Huntířovem vede okresní silnice, která umožňuje spojení 
se Dvorem Králové, Vrchlabím i Trutnovem. Obcí protéká 
Kocléřovský potok, v dolní části obce se spojuje se Záboř-
ským a dále pokračuje jako Hartský. V severní části býval 
rybník, měl 3 ha.
Obec nemá návsi, domy jsou roztroušeny většinou podél 
silnice.
Půda je zde méně úrodná.
Peněžní záležitosti vyřizuje občanům kampelička.
Huntířov vznikal za vlády Přemyslovců, traduje se, že vůd-
ce prvních kolonizátorů se jmenoval Gunter, odtud asi ně-
mecký název obce Gunterdorf.
Po ukončení 2. světové války a odsunu německého obyva-
telstva byla obec osídlena novými obyvateli. Tehdy platilo: 
Aby bylo zaručeno, že pohraničí bude osídleno spolehlivým 
živlem, vyžadovalo se od uchazečů a jejich rodinných pří-
slušníků: československé státní občanství, slovanská národ-
nost, národní a státní spolehlivost, soudní bezúhonnost.
Všechny domky však nebyly v dobrém stavu. Osídlenci se 
však ihned dali do práce, věděli, že pracují na svém, že bu-
dují nový, šťastný domov.
Prvním českým úřadem v  Huntířově po 2. světové válce 
byla správní komise, ustanovení vládním nařízením ONV 
ve Dvoře Králové jmenoval členy komise a určil jako prv-
ního předsedu Oldřicha Kopeckého a  později Josefa Su-

chardu. Od září roku 1946 vykonávají lidosprávu členové 
Místního národního výboru. Prvním předsedou MNV byl 
zvolen Jaroslav Kejzar, po něm postupně Konrád Chmelík, 
František Plašil, Oldřich Kopecký, Emil Jirouš.
V roce 1950 měl Huntířov 647 obyvatel, za Němců zde bylo 
305 čísel popisných. Z obce bylo odsunuto 1200 Němců.
Pokračování příště…

Co se stalo letos v Záboří
12. února v hospodě U Šulců proběhl den kronikáře. K vi-
dění byly obecní a osadní kroniky, sportovní kronika obce, 
fotoalba, videa z obce a videa z činnosti klubu turistů Zá-
boří.
26. března proběhl 3. zábořský ples rovněž U Šulců.
30. března navštívila Záboří Česká televize. Proběhlo zde 
natáčení pro seriál ČT o starých hospodách.

Vlastimil Vacek

Jarní úklid
Uplynulé měsíce, mám na mysli zejména ty, které nám dopřály i  trochu sněhové 
přikrývky, leckde zakryly to, co některým občanům, ať úž náhodně nebo úmyslně, 
odpadlo od rukou. V některých případech to musela být dokonce dřina zajet s doži-
tými pneumatikami buď za značku obce Vítězná (aktér si asi myslel, že když to bude 
za značkou, nepřidělá tím práci a náklady obci Vítězná, ale třeba už městu Dvoru 
Králové) anebo po cestě za hřbitovem na Záboří, to je asi i dál, než byl v dosahu sběr-
ný dvůr, kde lze pneumatiky odložit. Vážně naprosto nepochopitelné, bezohledné a, 
promiňte mi, zoufalé a slaboduché!  Prostě po těchto měsících, kdy sníh už nic ne-
zakrývá, lidé začínají chodit na procházky a uklízet kolem svých domovů, je potřeba 
poklidit i to, co je společné. Po zkušenosti z předchozích let, kdy jsme spoléhali na 
solidaritu a ochotu občanů se podílet na úklidu obce – zejména příkopů podél hlavní 
komunikace a následně jsem se dvěma zastupiteli a třemi lidmi z obce, kteří pomá-
hají úplně vždy, došel sám až do Komárova, kde partu pro úklid tvořily zejména děti, 
jsme zvolili jinou cestu. Ale ani zde jsme nepochodili. Na výzvu o placené úklidové 
práci rozeslanou všem v rámci mobilního rozhlasu a zveřejněnou na vývěsce obce 
se přihlásili cca tři zájemci, kteří následně po zjištění, o jakou práci jde, od záměru 
upustili. Nakonec jsem se obrátil na velitele SDH Petra Zemka s otázkou a žádostí, 
zda by ke svým tradičním aktivitám nepřidali i úklid obce. Jsem moc rád, že na člen-
ské schůzi tento záměr odhlasovali a že 15. dubna se úklid obce díky SDH Vítězná 
konal. Všem těm, co tento odpad tvoří, bych rád sdělil něco, co bohužel nemohu 
veřejně…. A všem, co se na jeho likvidaci podíleli a podílejí, zde děkuji.

Petr Hrubý

   A kde jsme Vám tedy ušetřili? Jsou to zejména poplatky za psy, odpady, daň z ne-
movitosti a  další správní poplatky, které jsme již několik let zachovali ve stejné 
výši a případné rozdíly v nákladech hradíme z rozpočtu obce, na čemž se podílelo 
a usneslo celé zastupitelstvo obce, proto je na místě jim všem zde poděkovat za to, jak 
citlivě bez potřeby maximálního možného výtěžku k problematice poplatků přistu-
pují. A to už je malý důvod pozitivního pohledu. Dále se snažíme snižovat provozní 
náklady, a naopak postupně obnovovat inventář obce jako je veřejné osvětlení, které 
bude letos dokončeno i v místní části Huntířov, autobusové zastávky, dětská hřiště 
i místní komunikace. Ještě nyní v dubnu proběhne úklid obce a pak se vše zazelená 
a rozkvete, a to už je opravdu velký důvod pro pozitivní pohled na svět. A čím nám 
můžete pomoci Vy? Maličkostí…. Prosím neodhazujte odpadky mimo kontejnery 
a popelnice, prosím nepleťte si sběrná místa se sběrným dvorem a umisťujte do kon-
tejnerů jen ty komodity, které tam patří, prosím sbírejte na veřejných prostranstvích 
výkaly po Vašich miláčcích, prosím ukliďte si kolem Vašich pozemků a plotů… Nic 
víc! A věřte, že tato drobnost pomůže k pocitu spokojeného bydlení a žití v naší obci 
úplně každému. Psal jsem, že jsem spíše pozitivní člověk, ale dost často jsem i senti-
mentální a po tom všem, co nám doba přináší, je dost možné, že touto mou povahou 
bude ovlivněna i část mých příspěvků, protože v době covidu byl velký prostor na 
to se v životě zastavit a spoustu věcí si uvědomit nebo dokonce přehodnotit, a tak se 
předem omlouvám, pokud Vám některé mé vyjádření takto připadne.
Přeji Vám nejen krásné a  klidné dny, ale také spoustu zdraví a  spokojenosti, 
a pokud tomu budeme moci jakkoliv přispět i my z pozice vedení OÚ, věřte, že 
to rádi uděláme!

Petr Hrubý, starosta obce

Úvodní slovo starosty – pokračování
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Tříkrálová charitativní sbírka 
v obci Vítězná

Tříkrálová sbírka pro Farní charitu 
Dvůr Králové nad Labem započala 
u Studánky na akci Putování za Ježíš-
kem, kde se dražbou obrázků dětí ze 
ZŠ a MŠ Vítězná, ZŠ Podharť a Dětské 
ozdravovny Království a  dobrovolný-
mi příspěvky vybralo 1.245,- Kč. Se 
třemi králi se bylo možno dále setkat 
v  sobotu 8.1.2022 u  obecního úřa-
du ve Vítězné. Odměnou za peněžité 
dary do sbírky byla jízda na koních. 
Tři králové přejeli ke kostelu sv. Vác-
lava, kde se konala mše. Zde přítomní 
přispěli do kasičky pana faráře oko-
lo 500,- Kč. Další možnost podpořit 
sbírku se nabízela na obecním úřadě. 
Tam byly po otevření kasiček sečteny 
3.183,- Kč. Celkem tedy výtěžkem ze 
všech akcí ve Vítězné získala Farní 
charita Dvůr Králové nad Labem část-
ku okolo 4.900,- Kč.
Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv 
způsobem sbírku podpořili a přispěli 
k jejímu pěknému výsledku i k dobré-
mu pocitu z toho, že věnovat úsilí a čas 
v zájmu pomoci potřebným lidem má 
smysl.

Poutníci od Studánky

Den obce 2022
Den obce - jen se tento pojem vysloví, mám sváteční náladu 
a možná i úsměv na tváři. Je to svátek naší obce, byť jsou v naší 
obci i lidé, kterým příprava a organizace celého toho „obecní-
ho cirkusu“ dělá vrásky a dokud neskončí úspěšné vystoupení 
posledního interpreta a  s  vědomím, že se nestal žádný úraz, 
nemají klid na duši. Ale právě bez těch, kteří jsou u zrodu, my-
šlenky oslovování a  dohadování se nejen s  paní, co prodává 
košíky, provozovateli pouťových atrakcí, manažery vystupují-
cích účinkujících, dětskou produkcí,  zdravotníky, brigádníky 
a spousty dalších věcí, které se mají v jeden den sejít na jednom 
místě, prostě bez nich by to nešlo. Má první věta v tomto člán-
ku říká, že pojem Den obce ve mně evokuje radost, spokoje-
nost a svátek, ale jednu věc možná ještě víc, a to je přátelství! 
Ano, je to už několik let, co jsem měl možnost podílet se na 
pro mne prvním Dni obce Vítězná a za těch několik let se právě 
i díky přípravám, organizaci a realizaci samotného dne – pro-
gramu a zábavy zejména pro Vás občany obce Vítězná, ale i pro 
spoustu návštěvníků našich oslav nejenom z regionu, vytvořilo. 
V přátelství je dle mého obsažen i význam na někoho se spo-
lehnout, protože na koho jiného než na skutečného přítele, vy-
nechám-li členy fungující rodiny. Toto přátelství mohu dekla-
rovat hned na první osobě, kterou je Martina Hlušičková. Ona 
je ta, která mi nastavuje zrcadlo a „umravňuje“ mne v aktivi-
tách a následně většinově zajišťuje personální chod všech osob, 
které nám v samotný den pomáhají. Je to ona, která musí snášet 
manýry manažerů „populárních“ účinkujících a je to ona, kte-
rá vše nakonec musí vyúčtovat tak, jak byl nastaven rozpočet. 
Byla to Jana Brdičková, dnes druhým rokem Lucka Bihariová, 
která má na starosti právě to úskalí dohadování se s  trhovci 
a pouťaři, následně zajistit jejich místa a vybrat poplatky (když 
to píši, připadá mi to, asi i jako teď vám, trivialita), ale kdo měl 
tu čest ogranizovat trhy a  poutě, určitě chápe. V  neposlední 
řadě Karel Kühnel s rodinou. Řeklo by se traktoriáda, trakto-
ry přijedou, projedou se a odjedou. Ale ta příprava, ten stres, 
obava, aby všichni dojeli zdraví… Jsem strašně rád, že o tuhle 
divácky velmi oblíbenou část našeho dne obce se tito manželé 
starají od A do Z. No a posledních pět let nám do vítězňácké 
rodiny tak nějak zapadl i Honza Čenský. Právě o těchto lidech 

po tolika letech, kdy jsou každý rok s vědomím, že to bude zase 
„mazec“, připraveni pomoci, mohu opravdu říci, že jsou přátelé 
a to proto, že se na ně mohu ve všem spolehnout. Ale ještě ně-
kdo, býval to Jirka Rada, pak Jiří Flejgr, kdo organizovali hlavní 
stage a vše, co kapely požadovaly, nyní nám roste nový kluči-
na, který se domnívám bude do budoucna schopen samostatně 
tuto činnost zastat, ale jmenovat ho nebudu stejně tak, jako je 
to dalších minimálně dvacet osob, které v den oslav nemyslí na 
svou zábavu, ale dělají vše pro to, abyste se bavili Vy! Pokud je 
nevidíte, je to dobře, Vy se bavíte a já jim všem ze srdce za vše 
a všechny ty roky moc děkuji!
Ale teď k letošnímu programu, co jsme pro Vás nachystali. Ně-
kteří už asi ví, jiní tuší, že Den obce 2022 proběhne 2. července 
a  program bude zase pestrý. Samozřejmostí jsou vystoupení 
a  program pro děti – divadlo a  kouzelník, jarmark, pouťové 
atrakce, po odmlce bude i hasičská soutěž, kterou organizuje 
SDH Vítězná, tradiční traktoriáda včetně prezentace malotrak-
torů – Traktory Hajnice, fotolety vrtulníkem, prezentace novi-
nek Auto Inzat, bohatá tombola a spousta dalších atrakcí.
Na základě přání klubu seniorů nahradí letos vystoupení de-
chové kapely seskupení Veselá trojka, neodmyslitelné je vystou-
pení Vítězňáčku v čele s úžasnou Mácou, pak nás překvapí, co 
vše je možné odehrát na lidový nástroj, skupina Blue Cimbal, 
dále si zavzpomínáme s Michal Tučný Revival, své vystoupení 
bude mít vítězka superstar Sabina Křováková, jako zahranič-
ní host vystoupí opět po čase i Peter Ondria coby Louis Ar-
mstrong z partnerské obce Víťaz, následuje vystoupení Anny 
K a před ohňostrojem rozezní Vítěznou Monkey Business. Do 
vlahého večera poté vypustí tóny skupina Koneckonců. Mlu-
veným slovem provede a celý den odmoderuje Honza Čenský.
Občané Vítězné budou mít vstup zdarma i k hlavnímu podiu. 
Po loňské kontrole ČOI a obhájení možnosti v rámci obecních 
oslav Den obce Vítězná zvýhodnit občany obce si i v letošním 
roce hosté s trvalým bydlištěm mimo obec Vítězná zaplatí ce-
lodenní vstupné k hlavnímu podiu s možností odchodu a ná-
vratu do vymezeného prostoru ve výši 250,- Kč.
Těšíme se na Vás

Petr Hrubý

Tříkrálová sbírka
Složitá doba, různá omezení i  opatrný 
návrat dobrovolníků do běžného dění 
zapříčinily dle mého i  historicky jednu 
z nejmenších účastí občanů Vítězné a tím 
pádem i  nejnižší výtěžek v  rámci Tříkrá-
lové sbírky v naší obci. Naše srdce a peně-
ženky se vždy lépe otevírají, pokud Vám 
na dveře zaklepou koledníci a přijdou až 
k Vám domů. Nejenže za příspěvek obdr-
žíte koledu, popěvek, nápis K+M+B, ale 
i sladkost v podobě tříkrálového sladidla. 
Letos jsme o tuto tradici bohužel ve větší 
části obce přišli a výsledek se dostavil. Ne 
každý je připraven reagovat jen na výzvy, 
zprávy v  mobilním rozhlase nebo z  letá-
ků. A tak do kasiček registrovaných v obci 
Vítězná přispěli pouze návštěvníci OÚ, 
nebo účastníci Tříkrálové jízdy, která se 
konala jen v Kocléřově u kostela sv. Vác-
lava a obecního úřadu. Přesto je možné, že 
ostatní občané zasílali příspěvky přímo na 
účty zřízené pro Tříkrálovou sbírku uve-
řejněné v médiích a sdělovacích prostřed-
cích. Proto mi dovolte Vám všem, kteří 
jste jakoukoliv cestou přispěli, poděkovat. 
Prostředky, které jsou takto vybrány, vždy 
slouží těm nejlepším a nejčistším účelům. 
Děkuji za ně!

Petr Hrubý

Klub seniorů
Vážené seniorky, vážení senioři,
podávám zprávu z našeho seniorského 
klubu, opět jsme se zabývaly, kam letos 
na zájezd. První nápad - Čapí hnízdo, 
po zjištění kolik by stála doprava, jsem 
zalapala po dechu 18000,00 Kč před 
tímto nabíhajícím zdražení, neumím si 
představit, kolik by to stálo nyní a  tak 
opět se snažíme najít něco rozumnější-
ho, co víme však, že to bude opět v září. 
Určitě bude rád i pan starosta, kterého 
jsem informovala o prvním nápadu.

Marelová Věra

Poděkování
Chtěl bych touto cestou po-
děkovat panu starostovi Petru 
Hrubému a paní Martině Hlu-
šičkové za gratulaci při příleži-
tosti mých kulatých narozenin. 
Děkuji za osobní návštěvu, bylo 
to milé.

Václav Hejný, Kocléřov

Dětská hřiště
V  letošním roce plánujeme některá 
hřiště oživit, některá doplnit a  jedno 
nové realizovat. K údržbě dojde v prů-
běhu roku u hřišť v Komárově a Huntí-
řově. V  květnu plánujeme doplnění 
hřiště v  Kocléřově u  třídomí a  nový 
herní prvek by měl vyrůst společně 
s lavičkami také u domu služeb. Záro-
veň dojde k  ozelenění ploch, osázení 
keři a stromky tak, aby naše „trekové“ 
hřiště konečně začalo sloužit zejména 
dětem a maminkám s kočárky. 

Petr Hrubý

Bílá Třemešná 21 879 Kč
Borovnice 1 523 Kč
Choustníkovo Hradiště 10 704 Kč
Dolní Brusnice 11 540 Kč
Dvůr Králové n. L. 148 172 Kč
Hajnice 18 863 Kč
Hřibojedy 6 317 Kč
Kocbeře 12 611 Kč

Libotov 6 076 Kč
Litíč 6 526 Kč
Mostek, okr. Trutnov 32 879 Kč
Nemojov 14 118 Kč
Třebihošť 14 051 Kč
Vilantice 7 230 Kč
Vítězná 3 183 Kč

OBLASTNÍ CHARITA 
DVŮR KRÁLOVÉ

404 474 KČ
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Oblíbené poutní místo Studánka ve Vítězné Kocléřově v pro-
sinci opět ožilo krásným betlémem postaveným v  altánu 
u parkoviště. Pravidelně ho chystá pro návštěvníky paní Ale-
na Blažíková z Nemojova spolu s kolegou Jiřím Hlavatým. 
Vánoce 2021 přinesly překvapení nejen v  podobě dalších 
postaviček v betlému. Jeho autoři nás totiž pozvali dál, do 
lesa, kde vznikla podél křížové cesty veselá, zábavná i pouč-
ná „rodinná stezka“. Na jejím vzniku se podílela také sestra 
Ludmila KMBM z kláštera ve Dvoře Králové n.L. Přiblížila 
na jednotlivých zastávkách křesťanskou podstatu vánočních 
svátků.
Lesník Václav Lokvenc a pan Pavel Síbr ve spolupráci s obcí 
Vítězná, dvorskou farností a šermířskou skupinou Legenda 
aurea opět přichystali setkání s programem, známé pod ná-
zvem Putování za Ježíškem. Konalo se 28.12.2021.
Letošním hostem se stal skvělý soubor Barunka z České Ska-
lice. Jeho jesličková hra doplněná zpěvem, hrou na starobylé 
nástroje i tancem potěšila všechny přítomné. 
Ve vánočně vyzdobeném kostele vystavené obrázky na téma 
„Vánoce a já“ vytvořily děti ze ZŠ a MŠ Vítězná, ze ZŠ Pod-
harť a z Ozdravovny Království. Tři vybraná díla byla za pří-

tomnosti dvorského pana faráře P. Stejskala vydražena ve 
prospěch činnosti Charity Dvůr Králové nad Labem.
Paní Martina Zemková přijela s dcerou Veronikou a s celou 
sbírkou zobcových fléten z nedalekého Starobuckého Debr-
ného. Obě hudebnice neúnavně a navzdory chladnému po-
časí venku rozdávaly radost hrou koled a dalších vánočních 
skladeb.
Děkuji všem, místním i přespolním, kterým záleží na tom, 
aby se lidé zejména v dobách složitých sobě neodcizili, a pe-
čují o poutní místo, které se tak stává prostorem pro sdílení 
radosti a naděje. 

Zuzana Kazmirowská

Advent a Vánoce u StudánkyAdvent ve Václavovi

Dne 27.11.2021 v  kostele sv. Václava 
v  Kocléřově proběhla mše, při kte-
ré bylo žehnáno adventním věncům. 
Mši svatou celebroval farář Jan Czeka-
la. Vánoční výzdobu pomohli vytvořit 
žáci ZŠ Vítězná pod vedením svých 
učitelů. Vznikl špalkový betlém, který 
je možné dále shlédnout při dalších 
bohoslužbách, které probíhají v  so-
botu od 16 hodin. Na toto setkání 
dorazila i vánoční hůl, která zvukem 
rolniček doprovodila vánoční přání 
zúčastněných. Děkujeme všem, kteří 
umožnili podpořit zahájení advent-
ních svátků v této obci.

Poutníci od Studánky

Sport v obci

Tak jako jsem v  odstavci věnovanému 
dni obce zmínil pár jmen, bez kterých 
by to prostě nešlo, je i zde potřeba uvést 
jedno jméno, o které se mohu také vždy 
opřít. Petr Ježek, místostarosta, který má 
ve své gesci zejména sport v  naší obci, 
naše sportoviště a je také aktérem většiny 
sportovních aktivit nebo se na nich mi-
nimálně spolupodílí. Jsem moc rád, že 
tuto otázku řeší a pomáhá tak nejen So-
kolu Vítězná, ale i dalším spolkům, které 
v  rámci obce vytváří sportovní aktivity 
a klání. Jedná se zejména o aktivity a ná-
sledné turnaje ve stolním tenise a  neza-
pomíná ani na sportovce, kteří svůj sport 
vykonávají převážně v  obecní hospodě, 
a to jsou naši šipkaři. Nevím, zda všichni 
víte, že v obci tyto sporty podporujeme, 
a  tak Vás tímto třeba i  inspiruji, abyste 
se do těchto aktivit zapojili anebo se se 
svým sportem na nás o podporu obrátili. 
Rádi podpoříme vše, co pomůže k rozvoji 
sportu a pohybu nejen dětí, ale i dalších 
občanů obce Vítězná.

Petr Hrubý

Masopust 2022
Po roce, ve kterém jsme se v jarních měsících setkávat nemohli, a tudíž se obecní 
masopust v roce 2021 nekonal, jsme si letošní březen užili s radostí a spontánně. 
Masky se sešly, lidé se k průvodu přidali a zapojili se, nebyl mráz ani horko, zkrátka 
tak akorát na něco teplého do žaludku. Proto jsem moc rád, že se opět podařilo dát 
do kupy skupinu lidí a zastupitelů z obce, kteří se několik dní podíleli na výrobě 
všeho toho dobrého, co už k naší „zabíjačce“ neodmyslitelně patří. Po našich jitr-
nicích, klobásách, tlačence, prejtu, kroupách a dalších vepřových dobrotách se jen 
zaprášilo, a to pro nás, kteří jsme se na přípravě podíleli, bylo to nejlepší zjištění. Je 
to práce navíc, někdo řekne i nevděčná, ale dle mého má smysl. Aby to nebylo jen 
o jídle a pití, postarali se o zábavu tradiční umělci ze skupiny Nešlapeto a svou stopu 
u nás v rámci kulinářského okénka zanechal i Martin Zounar, který nám, jak sám 
říkal, připravil jídlo, které mu vařila jeho babička. I po těchto porcích zůstaly jen 
prázdné misky, a to byl snad důkaz, že Martin Zounar je obstojný nejen herec a ba-
vič, ale i v kuchyni se neztratí, což mohli konec konců posoudit i  hosté 
z  obce Víťaz a gminy Marciszów. Jak všichni víme, nic se neudělá 

samo, a tak mi dovolte poděkovat všem, kteří se na 
přípravě podíleli a snad se nebudou zlobit, když 
zde jmenovitě uvedu jen tři. Velké díky patří Jose-

fu Špůrovi, Jaroslavu Špůrovi a Lence Rumanovské.
Petr Hrubý

Poděkování
Chtěla bych vyslovit srdečné 
poděkování panu starostovi 
a  paní Hlušičkové za nádher-
nou kytici a dárek k mým naro-
zeninám. Udělalo mi to velkou 
radost, děkuji!

Halina Hamšíková

Poděkování 
Srdečně děkuji panu starostovi 
Petru Hrubému a  paní Martině 
Hlušičkové za návštěvu, gratulaci 
k mému výročí 70 let a dárky. Ve-
lice mě to potěšilo a vážím si toho.

Josef Poloprudský

SPOZ Vítězná
Ne všichni možná víte, co tato zkratka 
vůbec znamená, tato zkratka přežila ně-
kolik desetiletí a  stále se běžně užívá. 
Jedná se o Sbor pro občanské záležitosti 
a můžete si za ním představit třeba vítání 
občánků, pořádání zlatých svateb, plesů, 
vítání prvňáčků a loučení s předškoláky, 
organizování dětských dní, čarodějnic 
a dalších společenskokulturních aktivit. 
Jedná se o  soubor převážně žen, pro-
střednictvím kterých se obec Vítězná 
podílí zejména na finančním pokrytí 
těchto událostí. A protože je tato činnost 
vesměs dobrovolná a  nezřídka se koná 
ve dnech pracovního volna, domnívám 
se, že i  zde je po tolika letech prostor 
k  tomu vyjádřit zejména třem osobám 
velké díky. Jde o Gábinu Palendalovou, 
Hanku Hakovou a  Marcelu Koutníko-
vou, všem třem i jejich rodinám, které se 
na akcích také často podílí, moc děkuji 
a i když je to práce neviditelná, věřte, že 
si jí opravdu vážíme.

Petr Hrubý

Chodníky Huntířov – Komárov
Již druhým rokem se zde zmiňuji o záměru obce vybudovat chodník ve směru Huntířov – Komárov a Huntířov směr DKnL. 
Projektová studie je na stole a nyní komunikujeme s občany, kterých se přilehlá stavba chodníku dotýká, popřípadě i čás-
tečně zasahuje na jejich pozemky. Této problematice se na obci věnuje pan místostarosta Petr Ježek a jsem moc rád, že se 
mu podařilo zajistit skoro všechny podpisy od vlastníků s trvalým bydlištěm v obci Vítězná. Nyní vstupujeme do jednání 
i s vlastníky, kteří zde nebydlí a pozemky jen vlastní. Zároveň se pokusíme veřejný zájem obhájit i u vlastníka pozemku, který 
v rámci prvního vyjednávání s uvolněním části pozemku pro stavbu chodníku nesouhlasil. Pokud se nám podaří vše vyřešit 
a podpisy zajistíme do června letošního roku, budeme moci na podzim podat žádost na SFDI a v případě úspěchu v příštím 
roce stavbu realizovat, což by rozhodně zlepšilo dopravní bezpečnost chodců v rámci uváděných částí obce. Všem, kteří nám 
dali kladné vyjádření, moc děkuji a věřím, že případný chodník využijí buď oni sami, nebo jejich děti či vnoučata. 

Petr Hrubý
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Komunikace
Tak jako v předchozích letech i v tom le-
tošním roce budou provedeny kompletní 
obnovy některých místních komunikací 
a  další budou v  průběhu léta opraveny.  
Nové cesty se tedy letos dočkají obyvate-
lé Huntířova na území Kozích Rohů, dále 
bude obnovena cesta v Komárově mezi čp. 
37 až čp. 74, dále bude provedeno zpevně-
ní kopce z Nového Kocléřova ke kostelíku 
sv. Panny Marie a také dojde k výspravám 
komunikací, které byly v  uplynulých se-
zonách obnovovány. Zároveň zde mohu 
zmínit, že byla podána i  žádost o  dotaci 
v rámci programů MMR na nový povrch 
komunikace Kocléřov – Záboří.

Petr Hrubý

Pozemkové úpravy, hranice pozemků
Vy, kterých se pozemkové úpravy v našich třech katastrálních územích Koclé-
řov, Huntířov a Záboří týkají, asi dobře víte, o čem tato skutečnost vypovídá, 
ale jelikož je to jedna ze zásadních a aktuálních věcí, které se v rámci obce ode-
hrávají, zmíním zde pár informací pro všechny občany. Pozemkové úpravy řeší 
majetkové, dispoziční a přístupové otázky se všemi vlastníky pozemků mimo 
intravilán obce (pozemky nezastavitelné, za domy, povětšinou louky, pole, 
pastviny). Touto úpravou může dojít ke sloučení pozemků jednoho vlastníka 
tak, aby tvořily celek a vlastníci nemuseli mít několik pozemků různě a mnoh-
dy neúčelně rozmístěných. Zároveň jsou touto úpravou řešeny i přístupy k po-
zemkům, tudíž jsou následně budovány nové komunikace. Nezapomíná se při 
tom ani na návrat k původním charakterům některých pozemků tak, aby opět 
tvořily přirozenou soustavu jak pro zadržování vody v krajině, tak zabráně-
ní jejímu neúčelnému stékání třeba do příkopů, kdy s sebou voda často bere 
i kvalitní ornici. Všechny tyto kroky jsou konzultovány se všemi dotčenými 
vlastníky a v rámci změn je potřeba, aby každou příslušnou změnu vlastník 
pozemku schválil a souhlasil s ní. Není tedy možné žádné svévolné přemísťo-
vání a ani zmenšování nebo naopak zvětšování výměr pozemků bez souhlasu 
vlastníka/vlastníků, pokud to nezapřičiní např. nedořešené majetkové příděly. 
Za obec Vítězná se této činnosti věnuje pan Jiří Krejčík, který hájí nejen zájmy 
obce Vítězná, ale především i zájmy Vás vlastníků. Jeho čas, který za uplynulý 
rok této agendě a pochůzkám v terénu v rámci celého katastru obce věnoval, je 
neocenitelný, proto mi dovolte jménem nás všech panu Krejčíkovi vyjádřit ve-
liké díky. Celou tuto anabázi řídí a financuje Pozemkový úřad České republiky, 
a proto se maximálně snažíme využít možnosti obce Vítězná v rámci budování 
nebo oprav místních komunikací.

Petr Hrubý

Autobusové zastávky
Věřím, že jste všichni zaregistrovali novou 
autobusovou zastávku „U  kašny“ v  Koc-
léřově, někdo jen pohledem, jiní ji i  vy-
užívají. Vzhledem k tomu, že se zastávka 
osvědčila, budou v letošním roce instalo-
vány další dvě. Jedná se o místa, kde jsou 
zastávky nejen ve špatném technickém 
stavu, ale kde jsou zastávky využívány 
i k jiným účelům než mají, a to zejména za-
stávka „Kocléřov škola“ u šestidomí. Další 
novou podobu získá i zastávka „Huntířov 
bytovky“. Nejenže dojde k odstranění již 
odžitých přístřešků, ale dle zkušenosti 
z  instalace první zastávky v Kocléřově se 
v jejích útrobách už neseskupují lidé, kteří 
na autobus nečekají a také ji tolik nezne-
čišťují. Průhledné sklo nenabízí tolik ano-
nymity! V dalších letech budeme s obmě-
nou samozřejmě pokračovat dál směrem 
do Komárova. Mimochodem komárovská 
zastávka se v  letošním roce také dočká 
částečné opravy a  údržby včetně nového 
nátěru. Tak hlavně ať nejen nové zastávky 
slouží zejména těm občanům, kteří je vy-
užívají v rámci autobusové dopravy.

Petr Hrubý

Poděkování
Chceme vyslovit srdečné podě-
kování panu starostovi Hrubému 
a  paní Hlušičkové za nádherné 
kytice a  dárky k  našim letošním 
životním jubilejím.

Petr a Jiřina Klepačovi    

SDH Vítězná
Musím říci, že si nepamatuji, kdy naposledy jsem zde psal něco o SDH Vítězná. 
Možná je to mou nepozorností, možná jsem o činnosti zase až tolik nevěděl. 
Nicméně za poslední dva roky, co se velitelem stal Petr Zemek za zdatné asis-
tence Tomáše Mühla, se věci v SDH a zejména komunikace vůči obci Vítězná 
značně změnily. Nejenže máme hotový projekt na renovaci hasičské zbrojnice 
v Huntířově a budeme se snažit získat letos i stavební povolení, ale daří se nám 
společně i doplňovat vybavení a vystrojení naší jednotky. Prověrkou pro nás 
byla i letošní únorová povodeň. Z této zkušenosti se odvinuly i další potřeby, 
které jsme naší jednotce obratem doobjednaly. Nicméně budeme určitě všichni 
raději, pokud toto vybavení budou naši hasiči potřebovat jen při trénincích. 
SDH ale nejsou jen dospělí chlapi, ale aktuálně jsou to i naši malí hasiči a ha-
sička. I pro ně jsme se pokusili zajistit lepší vybavení, aby nás mohli kvalitně 
reprezentovat v hasičském sportu a dělat tak dobré jméno obci Vítězná. Nad-
šení dětí je vždy kouzelné až dojemné, ale pokud není nikdo, kdo by děti vedl 
a směřoval, nemohou samy nic, proto si dovolím poděkovat i zde Tomášovi 
Mühlovi a jeho rodině za trpělivost a péči, kterou našim malým hasičům a ha-
sičkám společně se svým týmem věnuje.

Petr Hrubý

Zprávičky z kroužku mladých hasičů

I navzdory onemocnění covid 19 se nám podařilo v říj-
nu 2021 obnovit kroužek mladých hasičů. Kroužku se 
ujala paní Klára Zajícová, slečna Adéla Kűhnelová a pan 
Tomáš Műhl. Kroužek je určen pro děti od 5 do 15 let. 
Jsme velice rádi, že můžeme dětem předávat informace 
o hasičském sportu, požární technice a dalších sportov-
ních dovednostech. Učíme se nejen požární útoky, štafe-
ty, ale také teorii vázání uzlů a první pomoci. Našeho 
kroužku se účastní 13 dětí a dalším novým členům jsou 
naše dveře otevřené. Pro více informací nás neváhejte 
kontaktovat na telefonu 734 494 054 pí Zajícová nebo 
na našich facebookových stránkách SDH Vítězná-děti. 
Za podporu našeho kroužku patří poděkování panu 
starostovi a obci Vítězná. Děkujeme a těšíme se na Vás!

Za kolektiv vedoucích Adéla Kűhnelová

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vítězná
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Vítězná (JSDH) v  le-
tošním roce rozšíří své řady o 5 nových členů, kterými jsou dlou-
holetí členové SDH. Členové musí podstoupit 40hodinové zá-
kladní školení, aby mohli být zařazeni do JSDH. 
V loňském roce naše jednotka vyjížděla ke 3 událostem. Poslední 
akcí v loňském roce, které se náš sbor zúčastnil, byla akce s ná-
zvem „Poslední kondiční jízda“ konaná 31.12.2021. Tuto akci po-
řádali hasiči z Dubence.
K dnešnímu dni od začátku roku evidujeme již 8 výjezdů. Nejčas-
těji se jednalo o spadlé stromy přes komunikace, ale také o požár 
dřevěné kůlny nebo o zatopené sklepy a pozemky. Zatím nejsloži-
tějším výjezdem v letošním roce se stal pro naši jednotku přírod-
ní živel v podobě vody, která se vylila z koryta potoka v části obce 
Záboří. Síly ke zdolání úkolu byly dostačující, ale prostředky ni-
koliv. Proto vedení JSDH požádalo obec jako zřizovatele o zakou-
pení plovoucího čerpadla, které je možno použít na odčerpávání 
vodních lagun v otevřeném prostoru, ale také k plnění cisterno-
vých automobilových stříkaček (CAS) z přírodních zdrojů. Další 
technikou na seznamu byla elektrocentrála Heron a kalové čerpa-
dlo na čerpání vody z uzavřených prostor, například sklepů, garáží atd. Obec v čele s panem starostou neváhala a elektrocentrálu 
s kalovým čerpadlem nám v nejbližším možném termínu zakoupila. Během dubna se jednotka dočkala příručních radiostanic, 
které zlepší komunikaci mezi členy naší jednotky s ostatními jednotkami při zásahu a také se dokážou spojit s krajským operač-
ním a  informačním střediskem sídlícím v Hradci Králové. Tímto bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu, ale hlavně 
panu starostovi Petru Hrubému za finanční podporu jednotky. Děkujeme!! 
V dubnu pořádáme jako každý rok sběr železného odpadu a podílíme se na pořádání tradičního pálení čarodějnic, kde 
dohlížíme nad požárem vatry.

Za JSDH Petr Zemek
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Humanitární sbírka - poděkování obci Vítězná   
Úvodem tohoto článku jde o velké poděkování lidem z tamní obce za uskutečněnou sbír-
ku pro ukrajinské občany převezené k nám. Ta proběhla od začátku března do 6.3. Za 
pomoc chceme přednostně poděkovat firmě CZAF KOBER s.r.o., která tuto sbírku zpro-
středkovala. Na místě je i poděkování panu starostovi Hrubému, který nakoupil spoustu 
nových potřebných věcí v podobě karimatek atd. Stejné díky patří i místním lidem, kteří 
se do této sbírky zapojili. Velkým překvapením bylo, s jakou precizností a pečlivostí bylo 
vše srovnané, vyžehlené a  popsané, což jsme velmi ocenili. Děkujeme hlavně za peři-
ny, polštáře, deky, povlečení, prostěradla, boty a spoustu hygienických prostředků. Děti 
potěšily zejména hračky, neboť v  této situaci jsou to právě ony, kdo potřebují odlehčit 
situaci, dobu a nevnímat trápení, které je nechtěně postihlo. Tato sbírka vznikla na zákla-
dě toho, že se u nás ve městě a spádových vesnicích kupí spousta lidí a dětí postižených 
válkou. Jednou z vesnic je Cetoraz, kde se k tomuto vyjádřil pan Smrčka. ,,Jsme lesnická 
firma, která se rozhodla ze staré hospody, léta mimo provoz, zřídit ubytovnu právě těmto 
lidem. Byli jsme mezi prvními vůbec, kdo do této pomoci šel, a tak, ač ubytovna byla brzy 
zaplněna, jsme teprve dodělávali vnitřní úpravy, rekonstrukce, zařízení nábytku a spotře-
bičů. Přivezli jsme cca 43 dětí a 20 dospělých.  Naší snahou je naučit děti místním návy-
kům a začlenit je mezi naše děti. Dále se snažíme zařadit a zapojit rodiče do pracovních 
poměrů. Ovšem náš největší cíl, možná nedosažitelný, je rozdělit tyto rodiny do domovů 
či bytů. Jejich děkuji pro nás je, jak krásně drží spolu, společně vaří, a  to nejen námi 
nakoupenými potravinami, ale máme i dodávky nejen od lidí, ale i od humanitárních 
organizací. To, co nám dělá radost, je jejich vstřícnost, a proto to děláme.“ 

za Pacov K. Zemánková, L. Smrčka

Dům svaté Faustyny – přechodné zázemí potřebným lidem 
Dům sv. Faustyny na Štefánikově ul. 1207 s osmi startovacími 
byty (dále jen DSF) se od července 2014 přechodně stává domo-
vem lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. V průběhu 
jejich pobytu je jim zde nabízena šance začít znovu.
Startovací bydlení není podmíněno složením kauce, která před-
stavuje pro lidi s nízkými příjmy nebo dluhy nepřekonatelnou 
bariéru k vyřešení jejich bytového problému a k dosažení určité 
míry životní spokojenosti, osobní důstojnosti a  sociální stabi-
lity. 
Horní hranici nájmu stanovuje Ministerstvo pro místní rozvoj, 
z jehož financí byl starý rodinný dům pro tento účel komplet-
ně zrekonstruován a v porovnání s běžným nájmem je značně 
nižší.  
Startovací bydlení v DSF mohou využít osoby v hmotné nou-
zi, které se současně nacházejí v sociální nebo bytové krizi. Jde 
zpravidla o  lidi opouštějící domy na půl cesty, azylové domy, 
zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, o oběti domácího ná-
silí apod.   
Byty o rozměru max. 20,77 m2 jsou určeny primárně pro jed-
notlivce, event. pro jednoho rodiče s max. 2 dětmi předškolního 
věku. Mělo by se ale jednat o rodiče, kterému hrozí odebrání dí-
těte (dětí) do náhradní péče z důvodů nevyhovujících bytových 
podmínek, nebo o rodiče, kterému poskytnutí bydlení umožní 
návrat dítěte (dětí) z náhradní péče. 
Nájemcům je průběžně nabízena možnost bezplatného využití 
sociálních služeb v  našem městě. Sociální práce není primár-
ně zaměřena na udržení si bydlení co nejdéle, nýbrž na řešení 
nepříznivé sociální situace nájemců – tedy příčin, pro které se 
v DSF ocitli. Mnohdy jde o spleť různých, s sebou úzce propo-
jených problémů tvořících síť, ze které je obtížné se vymotat 

(např. nezaměstnanost, snížená práceschopnost, hmotná nouze, 
dluhy a exekuce, závislosti, rozvod, nefungující rodinné zázemí, 
domácí násilí, psychické problémy). Málokdo dokáže a má sílu 
najít cestu ven bez pomoci kvalifikovaného sociálního pracov-
níka.    
Naším zájmem, jako pronajímatele je, aby nájemce plnil své po-
vinnosti vyplývající z nájemní smlouvy (především řádné place-
ní nájmu a služeb spojených s bydlením, řádnou péči o byt a za-
hradu a dodržování domovního řádu). Ze zkušenosti osmileté 
praxe však vnímáme jako nedostatečné pouhé jakkoli vzorné 
plnění si svých povinností. Jako prevence před větším sociálním 
propadem v momentě opuštění DSF se jeví finanční zajištěnost 
pro složení kauce v budoucím bydlení.  Proto se stává nutností 
odkládat si peníze za tímto účelem po celou dobu bydlení zde. 
K tomu jsou obyvatelé DSF vedeni a podporováni.
Nájemní smlouvu při nástupu sjednáváme na jeden měsíc. Pro-
dlužování smlouvy je závislé od následného přístupu nájemce 
ke své situaci. Na delší období, až na max. dva roky, je smlouva 
prodloužena těm, kteří přistupují aktivně k  řešení své situace 
(např. si šetří na kauci, platí nájem, dodržují domovní řád, vyu-
žívají nabídky sociálních služeb, spolupracují se sociálním pra-
covníkem).
V r. 2021 jsme bydlení v Domě sv. Faustyny poskytli 14 dospě-
lým a 6 dětem. Od počátku až po současnost DSF prošlo celkem 
57 dospělých a 22 dětí. 
Přejeme si, aby se náš dům stával nejen dočasným zázemím pro 
potřebné, ale byla pro ně zde strávená životní etapa startem ke 
stabilnějšímu bydlení a nalezení vlastního ztraceného domova.
Více o DSF na www.kmbm.cz/byty/

s. Blanka Krajčíková, vedoucí DSF

Sokol Vítězná sezóna 2021/2022

Tým Sokola Vítězná nyní čítá přes 100 čle-
nů, pět mládežnických kategorií a  můži. 
Všichni hrají soutěž okresního přeboru 
Trutnovska, někteří hráči mládeže nás re-
prezentují ve výběrech OFS Trutnov, ně-
kteří od nás odešli zkusit hrát i vyšší sou-
těže. O mládež se stará 5 školených trenérů 
a 4 asistenti, jen mládež čítá přes 60 hráčů. 
Tím přichází ale i vytíženost hrací plochy 
v  Huntířově, žádali jsem Obec o  pomoc 
při rekonstrukci a  opravě hřišť s  umělým 
povrchem, aby jsme jej mohli při špatných 
počasích využívat. Využívali jsme hondě 
místní halu v Koclířově a to 6-7 tréninko-
vými jednotky týdně, jedna tr.jednotka je 
1,5h, zde nám pomáhá a ne jen zde Pavel 
Hauser a  jeho firma Stavhaus a  obec Ví-
tězná. Díky sponzorům jsem mohli dětem 
pořídit nové věci hlavně díky Green Cen-
ter jsme mohli všem dětem pořídit vlastní 
dres+trenky a štrupny s vlasntím jménem 
a číslem. Mnoho slev jsme využili díky Li-
onsportu. Velkou podporu mám v našem 
hlavním partnerovi HDG PATRIOTRS, 
proto všem patří velké poděkování, i  fir-
mě DAROS BIGMAT DVŮR KRÁLOVÉ,  
mnoho dětí nám léčí Mudr. Roman Salaj 
v Trutnově, podporu máme i od RODOS 
V+J, kamenická firma Hrdina, truhlářství 
Martin Hlavatý i  Pepovi Špůrovi renovace 
starého nábytku, pekárně Katka Komárov 
a dalším, kdo nepotřebují být vidět, ale po-
můžou, také určitě velké poděkování patří 
Kájovi Hauserovi, Vlastovi Erbenovi a Jirko-
vi Pohořelému st. a Jirkovi Hruškovi a všem 
kdo pomáhají se hřištěm a  během zápasů. 
Doufáme, že na nás všichni mohou být jen 
hrdí a  děláme jim radost. Nyní nás čekají 
investice do oprav, míčů, sítí, dresů a jiného 
tréninkového vybavení, aby jsme byli lepší 
a konkurovali dobře i těm nejlepším .-)
ZAKLÁDÁME PŘED-PŘÍPRAVKU
Od 14.4.2022 zakládáme tým před-pří-
pravek pro děti od 3 do 6 let, kteří mohou 
zdarma každý čtvrtek od 17,00 do 18,00 
hodin s námi na hřišti v Huntířově zkoušet 
úplně ty první krůčky fotbalu, tréninky bu-
dou formou spíše zábavy a pohybu, zapojit 

se mohou do tréninku sami rodiče a pomo-
ci trenérům.
Těšíme se na vás, trenéři Kuba a Kuba.
Pro více informací Jakub Daniel 773 93 13 03.
MINI PŘÍPRAVKA
Od srpna 2021 jim již začala sezona pod 
vedením trenéra Patrika Čechoviče, který 
svůj tým dovedl zatím na krásné 2.místo 
v  pomyslné tabulce konkurenci dalších 
9  týmů celého okresu. Nastříleli již 128 
branek!!! Poznali ze 14 zápasů 11 výher. 
V  týmu jsou velmi nadaní střelci, které 
čeká ještě kus cesty. Rádi přivítáme další 
spoluhráče ve věku od 5 do 6  let a  to jak 
chlapce tak i dívky. Někteří hráči jsou tak 
šikovní, že již nastupují i  za mladší pří-
pravku, jako je Kuba Šrámek, který ne jen 
dobře chytá, ale střílí mnoho branek. 
Mini se zúčastnila domácího halového 
turnaje STAVHAUS CUP 2022 O POHÁR 
OBCE VÍTĚZNÁ, kde skončila ve vel-
ké konkurenci na krásném 4.místě. Tur-
naj vyhrál FK Náchod. Další letní turnaj 
STAVHAUS CUP 2022 O POHÁR OBCE 
VÍTĚZNÁ je čeká 12.6.2022 na hřišti 
v Huntířově.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Soupiska trenéra Dana Tichovského čítá 
11 hráčů z toho jsou dvě šikovné děvčata + 
je doplňují někteří hráči z mini přípravky. 
Jedná se o  ročníky 2013-2014. Trénují 2x 
týdně. V pomyslné tabulce 11 týmů jsou na 
pěkném 7.místě, na podzim se hodně sou-
středili na styl bránění, ale na jaře věříme, 
že po velké zimní dřině přijdou další body 
na víc mnoho vstřelených branek.
Mladší přípravka se zúčastnila mnoho ha-
lových turnajů a ve velké konkurenci obsa-

dila i krásná druhá i třetí místa. Také jeli na 
svoje první zimní soustředění, které si užili 
ve Svobodě n.Ú. 
26.6.2022 se zúčastní na hřišti v Huntířově 
také turnaje STAVHAUS CUP 2022 O PO-
HÁR OBCE VÍTĚZNÁ.
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Soupiska trenéra Jakub Daniela čítá 15 
hráčů ročníku 2011-2012. Trénují 2x týd-
ně. Zúčastnili se turnaje v  Jičíně, kde sice 
neprohráli v zápasech a v základní skupině 
ani neobdrželi branku, ale v rozstřelu pe-
nalt neměli štěstíčko a tak skončili trochu 
smolně na 2.místě. 
Podzimním králem střelců v týmu se může 
pochlubit Ondra Čubič s 53 přesnými zá-
sahy, ale ještě více nás těší docházka hráčů 
na tréninky. Další chloubou je, že za pod-
zim v  sezoně poznali pouze dvě porážky, 
nastříleli 122 branek a tím se drží na krás-
ném 2.místě v pomyslné tabulce 12 týmů.
2.7.2022 je čeká také na hřišti v Huntířově 
turnaj STAVHAUS CUP 2022 O POHÁR 
OBCE.
MLADŠÍ ŽÁCI
Trenérů Jana Tulacha, Filipa Balcara 
a Matthew Sasky hrají svou soutěž v rozlo-
žení 7+1 již na celou polovinu hřiště. Sou-
piska činí 17 hráčů a  z  toho jedna dívka, 
Valča Žabová, která nás reprezentuje i  ve 
výběrech OFS Trutnov a  byla i  na výbě-
rech krajské WU13. Na podzim skončili 
na pěkném druhém místě v  konkuren-
ci 6  týmů. Nyní již mají 113 nastřílených 
branek. Čeká je také letní turnaj na hřišti 
v Huntířově STAVHAUS CUP 2022 O PO-
HÁR OBCE VÍTĚZNÁ a  to 25.6.2022 
a zkusí i za starší žáky 3.7.2022.

Jakub Daniel a Jaroslav Kejzar
z důvodu pozdního dodání nebyly články 

Sokola redakčně upraveny
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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, +420 739 085 781

E -mail: podatelna@vitezna.cz
nebo starosta@vitezna.cz

www.vitezna.cz

Provoz sběrného dvora - celoročně:
pondělí, středa, pátek 14:00 - 14:30

sobota 9:00 - 12:00
Kontaktní osoba: Jiří Dědek

Tel.: +420 730 505 202
E -mail: sd.vitezna@seznam.cz

KNIHOVNA HUNTÍŘOV
Vítězná  - Huntířov 308

Knihovnice Dana Pabišková
Výpůjční doba: úterý 17:00 - 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!

Kontaktní osoba pro odchyt psa:
Martin Antonín, tel.: +420 603 765 843
provozovatel psího útulku D. K. n. L.

SPORTCENTRUM VÍTĚZNÁ
T Ě L O C V I Č N A * S A U N A

Rezervace: 737 333 329
Správkyně: Pavlína Pácaltová

Možnost pronájmu tělocvičny s vestibulem  
k pořádání soukromých akcí.

Čísla účtů pro platbu místních poplatků:
vodné, stočné, platby za dřevo: 1187088309/0100  

komunální odpad, poplatky za psy,
prodej pozemků: 1303703349/0100

NABÍZÍME PODNIKATELŮM ZVEŘEJNĚNÍ  
JEJICH FIREMNÍHO INZERÁTU.

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

menší než A6 / 500 Kč

Nové kurzy angličtiny:
Angličtina pro nejmenší (předškolní věk) 

Kurzy pro začátečníky i pokročilé
Příprava k maturitám i zkouškám

Angličtina pro dospělé
Možnost výuky online

Kroužek čtení v AJ (pro malé i velké)
Kontakt: Jarešová Iva, 732 587 668, iwey.newman@icloud.com
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