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Poděkování září	/2022
Vážení a  milí čtenáři, občané naší obce, 
dovolte mi, abych zde naposledy v  tomto 
volebním období uvedl pár vět a napsal pár 
slov k uplynulým čtyřem letům, ve kterých 
jsem mohl být starostou obce Vítězná. Tyto 
roky byly jako vše kolem nás poznamená-
ny dobou covidovou. Ne všichni jsme covid 
prodělali, ti co ano, tak někteří lépe, jiní 
naopak těžce a někteří z nás jsme dokonce 
přišli i o své blízké. Byla to doba složitá, pro 
nás všechny nová. I v této době jsme se ale 
všichni snažili plnit své závazky a  povin-
nosti. Pro nás v  jedno období byli na prv-
ním místě senioři a i díky spolupráci s SDH 
a  dobrovolníky jsme se jim snažili situaci 

ulehčovat. Před rokem jsme se pomalu učili zase volněji dýchat a snažili se vra-
cet k běžnému životu. Bohužel nyní máme kolem sebe již jiný „virus“, který nás 
omezuje, a tím je obrovská inflace a navyšování cen energií. 
Ale i v těchto dnech, uplynulých týdnech, měsících i letech jsme se jako zastupi-
telé snažili zachovat maximální péči o naši obec, potažmo vás. Všichni zastupi-
telé postupně rozhodovali o úpravách rozpočtu obce tak, aby nedocházelo k pře-
těžování obce a zároveň vašich peněženek. Některé akce jsme odložili, některé 
odsunuli. Výhodně jsme s předstihem upravili fixace energií a dokončili v další 
části ledkové osvětlení v obci. Co se týče úvěrového zatížení, tak úvěr má obec 
stále pouze jeden, z dnešního pohledu vysoce úrokově výhodný, a to již z roku 
2010 na výstavbu kanalizace, který budeme ještě osm let splácet. Nová cenová 
mapa také obci umožnila i vyšší výnos z prodaných pozemků, proto jsme mohli 
investovat do dětí v ZŠ a narychlo vyřešit havarijní stav sociálních zařízení v ZŠ. 
I letos proběhla oprava některých komunikací dle plánu údržby. Podařilo se nám 
udržet neplánované výdaje a předpokládáme, že ukončíme letošní hospodaření 
s přebytkem jakožto rezervou do následujících energeticky nejistých let. 
Za takovýto přístup bych velice rád poděkoval našim zastupitelům. Poděkovat 
bych jim chtěl za snahu a péči, kterou obci věnují a za to, že mnohokrát i ve svém 
volnu museli být účastni místním šetřením, sousedským sporům, kontrolním 
prohlídkám a  dalším úkonům, které jim z  pozice zastupitele obce vyplývají – 
děkuji vám.
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Kdo byl viděl, kdo nebyl slyšel, asi tak bych mohl shrnout 
letošní obecní oslavy. Ale přesto se zde u pár věcí zastavím. 
Jednalo se již o osmnáctý ročník obecních oslav a já s ostatní-
mi kolegy, kteří se na přípravách podílejí, jen dále posouváme 
a snad i vylepšujeme to, co zde před těmi osmnácti lety vymy-
slel předchozí starosta Zdeněk Mühl. To, kam až se původní 
záměr posunul a že o našich oslavách ví, mluví a i se na nich 
podílí celý Královéhradecký kraj včetně již opakovaných zá-
štit a návštěv samotných hejtmanů našeho kraje, hovoří samo 
za sebe. Málokterá „tradice“ se v okolních obcích a městech 
takto usadila, snad jen Majáles je srovnatelnou akcí. V letoš-
ním roce jsme samozřejmě tak jako vždy měli obavy z počasí 
a hlavně jsme čekali na výslednou návštěvnost, protože loňský 
ročník, který čítal více jak 3  tis. návštěvníků, byl troufám si 
říci již nedosažitelný. Doba po covidu a jinde žádné další akce. 
Letos to bylo jiné, někteří i upozorňovali na „malou“ účast, 
ale v číslech tomu tak není. Jen oproti loňsku jsme se vrátili 
zpět na běžný počet návštěvníků. A kolik jich bylo? Občanů 
obce bylo 624 a platících návštěvníků 867, k tomu připočteme 
hosty a brigádníky a jen v areálu u pódia se vystřídalo více jak 
1500 návštěvníků a když si uvědomíme, že ne všichni se k pó-
diu dostavili protože přišli třeba jen na báječnou traktoriádu 
nebo obnovenou prezentaci našeho SDH se soutěžemi nebo 
jen na trhy a pouť, tak účast do dvou tisíc osob je myslím bá-
ječná. Tak uvidíme, co Vítězná připraví na rok 2023 :-).

Petr Hrubý, starosta

Den obce 2022

Ale zároveň také děkuji i  vám občanům za to, že jste před 
čtyřmi roky nezůstali doma a šli k volbám a projevili svou 
vůli a dali nám všem důvěru. Snad jsme ji nezklamali, i když 
úplně upřímně ne vždy se povedlo vše tak, jak jsme chtěli 
a plánovali! Nebylo by správné psát, že vše se povedlo, mož-
ná to ani není možné. Vyšší politici si moc slova jako nestihli 
jsme, nepovedlo se nepřipouští, ale já myslím, že je fér i tyto 
skutečnosti zmínit. Nedokončili jsme 100% veřejného osvět-
lení (finance), nepodařilo se do dnešního dne zajistit souhlas 
Farnosti DKnL k  vystrojení vodovodního vrtu Kozí Rohy, 
stejný problém (nekomunikace) je s převodem pozemku pod 
školním hřištěm u ZŠ. Nepodařilo se zatím zajistit grant na 
výstavbu domu se sociálními službami v Huntířově, nepo-
dařilo se zatím zajistit 100% podpisů pro výstavbu chodní-
ku Huntířov-Komárov, tak to jsou zhruba aktivity, o kterých 
jsem se domníval, že do roku 2022 také zajistíme.

Nicméně je na vás, zda naše zastupitele pověříte, aby svou 
činnost vykonávali i v následujícím období.
Věřím, že u většiny z vás se o přízeň budeme ucházet úspěš-
ně a budeme se i v dalším období snažit naši obec posou-
vat, opravovat a vylepšovat tak, jak to legislativa a finanční 
možnosti dovolí. Proto si vás touto cestou dovolím požádat, 
přijďte i tentokrát k volebním urnám a nespoléhejte se na to, 
že to udělají jiní. Spoléháním na ostatní se nezřídka prohrá-
vá, proto vás žádám o vašich 15 minut času u volební komise.
Domnívám se, že jsme naši obec doposud úspěšně a na úrov-
ni reprezentovali a zasadili se nejen o to, aby se u nás dobře 
žilo, ale aby byla takto vnímána naše obec i navenek u part-
nerů obcí i kooperujících měst.
Ještě jednou mi dovolte poděkovat a rozloučit se s vámi jako 
starosta obce Vítězná ve volebním období 2018-2022.

Petr Hrubý, starosta

Poděkování – pokračování

Poděkování
Děkuji panu starostovi Petru Hrubému a paní Martině 
Hlušičkové za návštěvu a dary k mému životnímu jubi-
leu. Velice mě to potěšilo. 

Krystyna Poloprudská
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Slovo zastupitelky

Čtyři roky uběhly jako voda a stojíme opět před komunální-
mi volbami, které budou letos 23.-24. září. Co říci k činnosti 
z mého pohledu zastupitelky za KSČM za toto období.  Hodně 
jsem již sdělila ve zpravodaji, který vyšel letos v  dubnu. Co 
jsem od vás občanů zachytila za připomínky, tak jsem je vždy 
na obecním zasedání řekla. Dá se říci, že ne vždy zapadly při-
pomínky pod stůl. Jsem tomu ráda už jen z důvodů, že to po-
mohlo vám občanům. 
Co mne celé volební období štvalo, bylo to, že při projedná-
vání na obecním zastupitelstvu jsem měla povětšinu připomí-
nek jenom já. Připadala jsem si jako trní mezi růžemi. Pohled 
zastupitelů - co ta Marelová zase chce a proč zdržuje. Pokud 
to cítí jinak, je to jejich názor. Nicméně nedávno při sezení 
s panem starostou, když jsem mu řekla tento můj postřeh, mi 
konečně otevřel oči, neboť pravil, že ostatní, když něco mají, 
přijdou za ním na úřad. 
Bohužel s tím se já neztotožňuji, od toho jsou zasedání, aby-
chom se vzájemně informovali. Chápu to, ostatní zastupitelé 
jsou přátelé se starostou a místostarostou, já jen obtížný hmyz. 
Vždy mi byla oporou vaše náklonnost. Děkuji vám za ni.
Stála jsem letos před rozhodnutím, zda v  mých letech ještě 
podat kandidátku, necítím se ještě tak stará ani unavená, hla-
va mi též funguje, politika mne baví, i když rozčiluje a koho 
ne. Dospěla jsem proto k názoru, proč se lacino vzdávat, a tak 
jsem oslovila lidi, zda půjdou se mnou na kandidátku KSČM. 
Mohu říci, že nikomu nevadilo, pod jakou hlavičkou kandi-

dujeme. Na obci by neměly být strany, ale lidi, kteří mají rádi 
tuto obec a záleží jim na ní a chtěli by být u řešení. Není to ale 
lehké, pokud se konkrétně z naší kandidátky nedostanou ales-
poň dva kandidáti, pak na jednom, který se tam dostane, bude 
to opět těžké pro něj. 
Domnívala jsem se, že bude vícero podaných kandidátek, více 
se mluví a málo pak činí. No uvidíme…
Prosba k vám občanům, běžte k volbám a nejen k těmto ko-
munálním, na každém hlasu vždy záleží. Slyším vaše odpově-
di, jak to dopadlo při těch parlamentních. Byla to hlavní chy-
ba Rychetského, co dovolil. Ale opět CHYBA občanů, mnozí 
z  vás i  v  obci nešli, každý hlas je nutný.  Nadávat pak je již 
pozdě. Volte vždy, co je pro vás nejmenší zlo.
Ještě jedna věc, co mě hrozně štve, že stále není lékař, nepama-
tuji si tuto situaci za svůj život zde. Je to moc problematická 
věc pro starší lidi, kteří se nemohou lehce dopravit do Hajnice. 
Je to těžké i pro vás ostatní, kteří sice auto máte, ale i vám již 
jízdy dělají problém, obzvláště v zimě, čekárna v Hajnici není 
též velká, stojí se v chodbě. Můj názor - lékař je nejdřív pod-
nikatel a pak lékař, jak jinak si to vyložit. Neplatí to o všech, 
jsou i velice dobří a slušní lékaři. Opravdu mě to mrzí. Škoda 
i zařízené ordinace.
Vážení spoluobčané, letos jsme se v létě hodně ohřáli, doufám, 
že i v zimě nám bude dobře. Přeji vám hlavně hodně zdravíčka, 
vidím na vás i na sobě, že každý rok je znát, proto se opatrujte.

Marelová Věra

Vodovod a vodní řad Kozí Rohy
Tato informace se týká především obyva-
tel na „Kozích Rozích“, ale i těch, kam spá-
dově dosahá i  příslušný vodovodní řad. 
Těmto uživatelům bych se rád omluvil za 
komplikace s  dodávkou vody v  uplynu-
lém období. Došlo zde k dožití elektronic-
kého systému hlášení stavu hladiny vody, 
a  proto docházelo k  opakovanému nej-
prve nedostatku vody ve vodojemu a ná-
sledně zase k  přelivu vody z  vodojemu. 
Bohužel společnost, která systém před 
více jak patnácti lety dodávala, již neexis-
tuje a samotný systém se již také nevyrábí, 
proto trvalo nějaký čas, než se podařilo 
zařízení nahradit novou technologií. Pro-
to aby se podobná situace nestala i na dal-
ších vodojemech v obci, naplánovali jsme 
obnovu těchto signalizačních systémů pro 
následující rok také pro ostatní vodojemy 
v obci. V roce 2023 by mělo dojít i k pro-
pojení posilujících vrtů na Kozích Rozích 
a Hájemství, včetně dalšího zokruhování 
vodovodu Vítězná.

Petr Hrubý, starosta

Naštvaný soused
Každé vydání zpravodaje obsahuje i jeden nebo dva články od zastupitelky paní Ma-
relové, v  nichž se převážně dočteme o  tom, jak a  kde cestují naši důchodci, což je 
velmi záslužné, ale o čem se dozvídáme v druhých článcích? O tom, jak paní Marelová 
kontroluje stav obce, tu vidí odpad, jinde zase neposekanou trávu a další neduhy, na 
které upozorňuje a vyzývá občany k nápravě. I sem by to vše bylo v pořádku, pokud 
by sama paní Marelová neobtěžovala nás přímé sousedy svým bezohledným jednáním 
při pálení odpadu. Ano, nejedná se o pálení suchých větví třeba na podzim nebo na 
jaře. Jedná se o soustavné pálení čehosi, co zamořuje naše pozemky zahrady a  také 
i  domy, pokud se před štiplavým kouřem doma neuzavřeme. Několikrát jsem ji já 
osobně i další sousedé na tuto skutečnost upozorňoval a žádal, aby to nadále nedělala. 
Bez úspěchu, proto jsem podal i stížnost na OÚ, ale v zápise ze zasedání jsem tento bod 
nenašel, proto se obracím sem. Paní Marelová! Přestaňte konečně obtěžovat své okolí!

Jaroslav Kejzar – Kocléřov

Pálení čarodějnic
V  sobotu 30. dubna proběhlo na louce u  sportovního areálu v  Huntířově 

tradiční pálení čarodějnic. Místní hasiči předem připravili hranici, na jejíž 
vrchol byla umístěna vyparáděná čarodějnice. Pro děti zde byla možnost za-
pojit se do čarodějnických soutěží. Za každý splněný úkol děti získaly razítko, 
a pokud se jim podařilo nasbírat všechna razítka, byly odměněny malým dár-
kem a možností opéct si na ohýnku špekáček. Akci pořádaly SPOZ Vítězná, 
Obecní úřad Vítězná a SDH Vítězná.

Za SPOZ Hana Haková
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Z historie Huntířova
Při odsunu Němců v roce 1946 byla zabavena pamětní kniha psaná německy. SNB 
v Kocléřově knihu uschovala - na požádání kronikáře mu ji předal štábní rotmistr 
Prokop Rolc.
V zápisech je zmínka o Bukovině z roku 1654. Je zde uvedeno několik česky zně-
jících jmen, která tvořila většinu obyvatel Bukoviny.
Další zprávy z pamětní knihy

• v roce 1770 bylo v obci prováděno číslování domů 1-166, v Bukovině 1-24. 
Je zajímavé, že číslování prováděli vojáci.

• v roce 1779 meškal v Huntířově císař Josef II.
• silnice ze Dvora Králové do Kocléřova se stavěla v roce 1830.
• hasičský sbor byl v Huntířově ustanoven v roce 1876 - v roce 1931 měl 175 
členů.

• elektrifikace Huntířova začala v roce 1913.
• silnice do Komárova byla v roce 1919.
• katastrální území Huntířova má v roce 1930 rozlohu 490 ha a 30 ar.
• v roce 1932 bylo v obci 16 spolků, ve škole 107 dětí. V tomtéž roce bylo 
v Huntířově 1 pekařství, 2 mlýny, 2 řezníci, 9 hostinců, 6 obchodů, 1 obuvník, 
3 švadleny, 1 sedlář, 2 holiči, 1 kovář, 5 truhlářů, 5 řezbářů.

• v roce 1937 nechala obec na hřbitově vykopat studnu a postavit železnou 
pumpu.

• v roce 1938 se začal v obci stavět vodovod s rozpočtem 349.590 RM.
Vlastimil Vacek, kronikář

Zprávy ze Záboří
17.7. jsme si uklidili náves.
6.8. u  místní kaple na Novém 
Záboří proběhla svatba - své 
ano si řekli David a Renata Vy-
šohlídovi.

Vlastimil Vacek

Klub seniorek

Článek víceméně pro nás starší. V posledním obecním zpravodaji jsem psala, kam jet letos na zájezd. Po delším hledání na 
internetu jsme s panem Andrejem shledali, že by nebylo špatné navštívit zámek v Opočnu, zajít nejdříve na kávičku, pak 
zámek, prohlídka parku a samozřejmě oběd.
K tomu jsem našla, že ve Dvoře Králové je galerie kamenů a minerálů a bylo rozhodnuto. Nápad jsem přednesla v klubu 
a tím bylo rozhodnuto.
Obecní úřad nám opět platí autobus a my jenom vstupy. Mohu říci, že máme autobus naplněn. Děkuji vám za zájem.
Jinak mimo naši činnost jsme 26. května v počtu 20 lidí navštívili Polsko Kudowa Zdrój. Tím opět děkuji starostovi, že nám 
uhradili polovinu ceny za autobus.
Nyní nás čeká olympiáda pro starší v Havlovicích 8. září. Už se moc těšíme. Požádaly jsme starostu o nová trička k reprezen-
taci obce. Bylo přislíbeno. Jinak jsem moc ráda, že počet seniorek v klubu je opět v deseti. Děkuji.

Marelová Věra
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Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Vítězná a špatné slamníčky

Věřím, že vše podstatné, co se týče chodu, provozu a  péče 
o naše děti, vám ve svém článku popíše osoba nejpovolanější, 
a  tou je paní ředitelka Elena Lahučká, ale musím zde oko-
mentovat jednu dle mého zbytečnou a nepřesnou (nechci psát 
nepravdivou) facebookovou bublinu.
Tou „bublinou“ myslím jeden příspěvek včetně následné kon-
verzace, který byl v předvečer dne obce umístěn na FCB s ob-
sahem, který zněl asi v tomto duchu: A to, že obec Vítězná má 
peníze na velkolepé obecní oslavy a  není schopna zakoupit 
dětem v MŠ nové slamníčky, na kterých děti po obědě spin-
kají! Následně že místo toho raději budujeme nové zastávky, 
a  to jen z  důvodu, že jsou před volbami vidět na rozdíl od 
dětských slamníčků v MŠ a ještě s komentářem, že si obec ne-
chá odejít jednu úžasnou vedoucí učitelku MŠ. Tolik asi obsah 
článku, pak k němu bylo pár komentářů, jako vždy některé 
podpůrné, jiné naopak… ale zaznělo tam i  to, proč se tato 
informace „křičí“ planě do světa a nepředá se třeba na zase-
dání zastupitelstva. A protože s tím na zastupitelstvo opravdu 
nikdo nepřišel, zdržím vás zde se svým komentářem.
Je pravdou, že před prázdninami se na mne (sám mám nyní 
ve školce ještě dvě děti) v šatničce MŠ obrátila pí Fridricho-
vá s otázkou, zda nemůže obec koupit dětem nové slamníčky. 
Chvilku jsem nechápal, proč ve školce pokládá tuto otázku 
mně (každý se domnívá, že starostova kompetence v obci je 
neomezená), ale přikývl jsem, že si myslím, že pokud jsou 
špatné, určitě se pořídí. Čekal bych ale, že pokud je to pro-
blém a  dokonce dlouhodobý, že ho bude řešit někdo z  MŠ 
– právě třeba vedoucí učitelka. Nicméně jsem tento podnět 
předal paní ředitelce celé organizace ZŠ a MŠ a ta mě ujistila, 
že se tím bude zaobírat již nová vedoucí paní učitelka MŠ, 
protože ta dosavadní podala výpověď.

Ale teď k meritu věci! Obec Vítězná je zřizovatelem ZŠ a MŠ 
Vítězná, pravidelně plní rozpočet této organizace, ale naklá-
dání s  těmito prostředky je plně v  kompetenci ředitele/ky 
této organizace, která uspokojuje požadavky na vybavení ZŠ 
a MŠ. Proto je až s podivem, že si vedoucí učitelka MŠ poří-
dila z těchto provozních nákladů nový nábytek pro svou práci 
a nepořídila z těchto prostředků ony slamníčky. Ano, peněz 
není nikdy dost, vše dosluhuje, ale právě její volba investice 
nepadla na nové slamníčky. Věřím, že nová vedoucí učitelka 
zváží naléhavost obnovy slamníčků a případně ji zajistí. Další 
z možností byla i  ta, aby odpovědní pracovníci příspěvkové 
organizace přišli na zastupitelstvo a  sdělili naléhavost poří-
zení jak nábytku, tak slamníčků a zastupitelstvo by případně 
rozpočet příspěvkové organizace i navýšilo, ale nikdy se tak 
nestalo. Jen proto mě osobně velice mrzí, že někdo s nezna-
lostí situace vyvolává pocit, že je obci Vítězná, potažmo mně 
osobně, přednější uspořádat oslavy, budovat zastávky (mimo-
chodem budují se již třetím rokem - vždy jedna až dvě v da-
ném roce dle finančních možností), než abychom poskytli, 
co já vím, 20 tisíc na slamníčky do MŠ. Posledním dovětkem 
k tomuto článku jen uvedu, že právě letošní rok je ten, kte-
rý poskytuje a investuje z rozpočtu obce Vítězná nad rámec 
schválené kapitoly školství částku dosahující dvou milionů 
korun, kdy obec plně hradila všechny aktivity ZŠ a MŠ – pla-
vecký kurz, škola v přírodě, výlety ZOO, divadlo a v neposled-
ní řadě nové sociální zařízení v ZŠ. Pokud by bylo potřeba, tak 
v tomto objemu mimořádného příspěvku by se zmiňovaných 
20 tis. opravdu jistě „ztratilo“, ale jde o to komunikovat a ne 
psát „nepřesné“ články na FCB.

Petr Hrubý, starosta

Poděkování 
Dodatečně chceme vyslovit poděkování panu sta-
rostovi Petru Hrubému a paní Martině Hlušičkové 
za gratulace u příležitosti našich kulatých narozenin, 
za návštěvu a dárky. V dnešní uspěchané době je to 
obzvlášť milé.
Dále ještě jedno srdečné poděkování panu Petru 
Hrubému, paní Martině Hlušičkové a sboru Vítězňá-
ček pod vedením Marcely Koutníkové, našim dětem 
Haně a Pavlovi a jejich rodinám a ostatním příbuz-
ným a  známým, kteří pro nás připravili překrásný 
a nezapomenutelný zážitek v prostorách kostela Jana 
Nepomuckého v Huntířově a krásnou oslavu u příle-
žitosti 50. výročí naší společné cesty životem.
Srdečně všem děkujeme!

Marie a Petr Pabiškovi

Den dětí
V neděli 12. června se od 15 hodin na hřišti v Huntířo-
vě konal Den dětí. Soutěže zde pro děti byly připrave-
ny na téma pohádky „Ať žijí duchové“. Děti postupně 
plnily celkem patnáct úkolů a za jejich splnění na zá-
věr obdržely odměnu. Mezi pohádkovými postavami 
mohly děti nalézt například rytíře Brtníka z Brtníku, 
kterému pomáhaly stavět hrad, Leontýnku, které sbí-
raly a nosily kopretiny, pana Hajného, který potřeboval 
pomoci se sázením stromečků. Dále děti pomáhaly tr-
paslíkům se zatloukáním hřebíků či nošením „trámů“ 
na opravu střechy. Akci pořádaly SPOZ Vítězná, Obec-
ní úřad Vítězná a SDH Vítězná.
Touto cestou bych chtěla velice poděkovat všem, kteří 
se podíleli na přípravách jednotlivých soutěží.

Za SPOZ Hana Haková
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Poslední prázdninovou sobotu obec Vítězná a Sokol Vítězná pořádali fotbalový turnaj malých fotbalistů ve věkové 
kategorii 6-12 let i za účasti dvou týmů z partnerské Gminy Marciszów, kterou přijel osobně podpořit i starosta 
Marciszowa pan Wiesław Cepielik. Celá akce byla podporována Euroregionem Glacensis.  Přestože v noci a ještě 
i v sobotu ráno hodně pršelo, rozhodli jsme se akci nerušit a věřili, že se počasí umoudří, což se nakonec stalo a den 
se vydařil. Na hřišti se sešlo cca 50 malých fotbalistů, 15 členů z řad trenérů a organizátorů a samozřejmě rodinní 
příslušníci a kamarádi hráčů. Naši fotbalisti sice na medailové umístění nedosáhli a vítězem se stali malí fotbalisté 
z Marciszowa, ale věříme, že si všichni účastníci, kromě sladké odměny a sportovního batůžku, odnesli i pocit z pří-
jemně stráveného sportovního dne. Poděkování za vytvoření sportovní nálady patří fanouškům a především rodi-
čům, kteří fandili, co jim doslova síly a hlas stačily :-). Z řad organizátorů pak zejména Martině Hlušičkové, Jakubovi 
Danielovi, týmu ringa a ostatním členům organizačního týmu.
Akce byla součástí mikroprojektu Vítězná – obec pro všechny generace. V rámci tohoto mikroprojektu jsme v po-
sledních několika měsících uskutečnili také setkání seniorů nebo turnaj v ping-pongu a badmintonu, které se konaly 
ve sportovním centru v Kocléřově.

Petr Ježek, místostarosta

Kopaná pro radost
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Sportovní centrum

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se s Vámi podělil o nejnovější informace 
z  našeho sportcentra v  Kocléřově. V  srpnu došlo v  obecní 
sauně k rozsáhlé rekonstrukci. Konkrétně se jedná o odpočí-
várnu, kam se po saunování odchází relaxovat. Rekonstrukcí 
prošla jak již nevyhovující podlaha (nová krytina), tak sa-
motný interiér (designová lehátka), který, jak doufáme, bude 
v průběhu saunování zpříjemňovat Váš pobyt. Ještě větší ra-
dost mám však z toho, jak k rekonstrukci došlo. A proto bych 
chtěl velmi poděkovat manželům Pavlíně a  Jaroslavu Pácal-
tovým a  Lucii a  Milanovi Bihariovým, kteří ve svém volnu 
rekonstrukci ve spolupráci se společností Stavhaus provedli. 
Tímto bych Vás proto velmi rád pozval do našeho sportcen-
tra. Ať již k  výše zmiňovanému saunování či jinému druhu 
oddechu ve formě sportu. Je pro Vás připravena tělocvična, 
kde lze hrát badminton, malou kopanou, volejbal, nohejbal, 
ringo, basketball či stolní tenis. Samozřejmě lze tělocvičnu vy-
užít i k jiným druhům cvičení, jako se to dělo již v minulosti.
V případě Vašeho zájmu či dotazů ohledně chodu tělocvičny 
prosím kontaktujte paní Pácaltovou na telefonním čísle 737 
333 329.
Přeji spoustu zdraví, dobré nálady a SPORTU ZDAR

Petr Ježek, místostarosta 
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Co nového v ZŠ Zprávy z MŠ
Nový školní rok přinesl do naší mateřské školy něko-
lik změn. Tou největší jsou personální změny. Ve třídě 
Sluníček se na děti těší paní učitelky Aneta Blažková 
a  Štěpánka Karbanová, která je zároveň vedoucí uči-
telkou. V této třídě je 25 velkých dětí a hlavním cílem 
bude jejich systematická příprava na vstup do 1. třídy 
ZŠ. Stávající paní učitelky, Dagmar Marelová a Andrea 
Haková, budou s patnácti nejmladšími dětmi ve třídě 
Berušek, kde se zaměří hlavně na sebeobslužné činnos-
ti. 
Další změny se týkají zkvalitňování prostředí. V prů-
běhu letních prázdnin byla vymalovaná třída Berušek 
a  jídelna, přibyl také nový koberec v  šatně. Rády by-
chom tímto způsobem pokračovaly dál, protože obmě-
nu si zaslouží hlavně lehátka pro děti, kuchyň a v ne-
poslední řadě i školní zahrada. Jelikož jsou to finančně 
náročné změny, budeme pokračovat postupně dle na-
šich možností. Rády bychom vytvořily prostředí, kde 
se budou dobře cítit zaměstnanci i  děti. Spokojenost 
všech je naší prioritou.
V průběhu školního roku máme v plánu spoustu akti-
vit i akcí pro děti, např. dopolední výlety do přírody, do 
ZOO, do divadla, cvičení v  tělocvičně, přípravu růz-
ných dobrot, společné akce s dětmi ze ZŠ... Samozřej-
mě chystáme i několik akcí pro rodiče, např. podzimní 
setkání, ukázkovou školičku, oslavu Dne rodiny…
Příjemnou atmosféru ve školce tvoří nejen pěkné pro-
středí, ale hlavně lidé, kteří tu jsou – zaměstnanci, děti 
i jejich rodiče a já věřím, že celý školní rok se v tomto 
duchu ponese a my si ho společně užijeme.
Krásné babí léto přeje z Mateřské školy Vítězná

Štěpánka Karbanová

Novinek je u nás ve škole ve Vítězné víc než dost. Čím začít…
Koncem května nás navštívila ČŠI, z jejíž výsledků je pro ve-
řejnost, maminky a tatínky dětí budoucích žáčků školy, dů-
ležité hned několik priorit. Můžeme je hrdě prezentovat ze-
jména proto, že jsou to výsledky naší práce. Tedy proč k nám 
do školy? Vytváříme pozitivní klima poskytující prostor pro 
vzájemnou komunikaci a spolupráci, proaktivní přístup pe-
dagogů k sebevzdělávání a zvyšování odbornosti v oblasti pe-
dagogických trendů má pozitivní dopad na kvalitu vzdělává-
ní, klidná rodinná atmosféra a partnerský přístup vyučujících 
přispívají k pocitu psychického bezpečí žáků a k formování 
jejich prosociálního chování, včasná diagnostika výukových 
obtíží u žáků a systematické začleňování metody Fuersteino-
va instrumentálního obohacování do vzdělávání napomáhá 
rozvíjet a budovat jejich vlastní učební potenciál.
Koncem měsíce června započala kompletní modernizace so-
ciálních zařízení v gesci našeho zřizovatele, na které se mo-
hou všichni těšit od nového školního roku. Díky sponzorům 
je zmodernizované vybavení dvou tříd. 
Naše škola se také zapojila do projektu Erasmus, kdy v rámci 
evropských dotací vyjedou naši žáci na poznávací výlet do 
Švédska, kam také v  jiném čase vyjedou načerpat moderní 
metody tamního školského systému naši pedagogové. Ti se 
také v  rámci tohoto projektu zúčastní dvoutýdenního jazy-
kového kurzu.
No a máme díky našemu zřizovateli společně s MŠ také krás-
ný nový školní pozemek, se kterým je spousty plánů. Ale vše 
postupně, je to velké sousto :-).  Kdo by měl chuť nám pomo-
ci, rádi vás uvidíme… 
V naší školce je také spousta změn, ale o tom už článek nové 
vedoucí učitelky.
Děkujeme všem za velkou podporu

Tým zaměstnanců ZŠ

Vítání občánků
V neděli 5. 6. 2022 se konalo Vítání občánků. Protože nám počasí přálo, rozhodli jsme se uspořádat tuto slavnostní událost 
v obecní zahradě. Celkem bylo pozváno třináct dětí s rodiči a jejich příbuznými, avšak Vítání 
se zúčastnilo pouze osm miminek s rodinami.
Do života jsme přivítali tyto děti:

• Václav Černocký z Kocléřova
• Antonín Šanda ze Záboří
• Gabriel Benjamin Jüptner z Kocléřova
• Filip Michael Polák z Huntířova
• Christian Škropek z Kocléřova
• Marek Cetényi z Huntířova
• Arthur Peitzker z Huntířova
• David Král z Komárova

Z  důvodu vysoké neúčasti budeme do budoucna vyžadovat potvrzení o  případné účasti /
neúčasti na Vítání občánků.

Za SPOZ Hana Haková
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V tomto roce uplyne již dvacet let, co ve Dvoře Králové 
nenápadně a vytrvale, dobrovolně a nezištně působí za-
psaný spolek jménem Královédvorská Arnika, která jako 
„bylinka léčivá“ rozdává radost prostřednictvím svých 
členů-dobrovolníků-lidem nemocným, starým, hendike-
povaným či jinak potřebným. 
Pro středisko, a hlavně klienty, je Arnika důležitým part-
nerem se zajištěním aktivizace a  příjemně strávených 
chvil klientů. Lidský a příjemný přístup dobrovolníků, je-
jich nadšení pomáhá v motivaci i pracovníkům střediska. 
(sociální pracovnice Diakonie DK) 

Jsme strašně rádi, že sem dobrovolníci chodí. Hlavní je, 
že to jsou lidé zvenčí. Je to pro klienty impuls. Leckdy 
jsou to lidé upoutaní na lůžko, bez příbuzných. Mnoh-
dy jsou odevzdaní, apatičtí. A pro nás je hrozně složité je 
aktivizovat. Když se u nich objeví někdo nový – jiný, než 
na koho jsou zvyklí, tak se to často daří mnohem lépe. 
(sociální pracovník Domova důchodců DKnL) 
Vzpomínám si na chvíle, kdy jsem začala jezdit na poby-
ty do Domova (sv. Josefa), tak jsem byla jako u vytržení, 
že se najednou dostanu do města, do obchodu, na různé 
zábavné akce, do kina… To byly věci, které byly pro mě 
nedostupné doma a díky Arnice tady jsem se ke všemu 
mohla vrátit. (klientka Domova sv. Josefa Žireč) 
O  činnosti této dobrovolnické organizace se kdokoli 
může informovat na webu www.kralovedvorskaarnika.cz
K  významnému výročí své činnosti připravuje „Arni-
ka“ almanach, který mapuje její činnost v  uplynulých 
dvaceti letech. Chceme jím poděkovat všem, kdož se na 
dobrovolnické činnosti podíleli, ať už jako dobrovolníci 
či sponzoři a  příznivci, a  dále propagovat dobrovolnic-
tví. Poptávka po naší pomoci stále vysoce převyšuje naše 
možnosti, proto bychom přivítali nové dobrovolníky.

20 let dobrovolnictví s Královédvorskou Arnikou, z.s.

Česko-německá pout ke Studánce
Po dvouleté přestávce způsobené covidovou epidemií se letos opět konala česko-německá pouť ke Studánce v Kocléřo-
vě. Termín je tradičně určen na první červencový víkend a slavnostní bohoslužbu v kostelíku Navštívení P. Marie bylo 
zvykem sloužit v neděli. Pořadatelé ale usoudili, že kromě různých jiných změn, které si okolnosti žádají, by možná bylo 
lepší, kdyby se pouť konala v sobotu, souběžně se Dnem obce. Takto měli návštěvníci této akce možnost si prohlédnout 
výstavu starých fotografií v kostele sv. Václava nebo výtvarné práce dětí z místní mateřské a základní školy umístěné 
v kostele sv. Jana Nepomuckého v Huntířově. Naopak někteří z poutníků zamířili odpoledne od Studánky do centra obce 
na koncert nebo obešli stánky a jiné atrakce. Během dne byla otevřena i kaple Nejsvětější Trojice v Záboří. Své obrazy tam 
vystavovala Štěpánka Kryspínová.
Pouť ke Studánce se odehrála v menším a skromnějším rámci, než bývalo dříve zvykem. Poutníků z Německa výrazně 
ubylo, což souvisí s  jejich věkem a zdravotním stavem. Pan farář Konrad Richter cestoval vlakem z Düsseldorfu, kde 
tráví důchodová léta, komplikovaně celý den. Kromě současného dvorského pana faráře, Petra Stejskala, mši společně 
s P. Richterem sloužili další tři čeští kněží. Nechyběl krásný hudební doprovod bohoslužby, který každoročně, od ob-
novení poutí před třiceti lety, zajišťuje rodina Otrubova. Na přípravě občerstvení se podílelo více ochotných žen a dík 
patří také panu Jonášovi. Kostel vyzdobila ve svém osobitém stylu opět paní Marie Klust, přičemž o úklid a průběžnou 
údržbu poutního místa se dlouhodobě a trpělivě stará rodina Síbrova. Pomáhá rovněž lesník Václav Lokvenc. Pod vede-
ním sestry Ludmily ze Dvora Králové se zapojili i dvorští farníci. Poděkování patří i obci Vítězná za veškerou spolupráci 
a vstřícnost.
Díky řadě lidí, které nemohu všechny jmenovat, ale jejichž úsilí si vážím, bylo možno pouť uskutečnit a probíhala v klid-
né, radostné a přátelské atmosféře.
Spokojenost poutníků a hostů byla potěšitelná a byla opět důkazem toho, že kocléřovské poutní místo má své zvláštní 
kouzlo a význam, který přesahuje z minulosti do současnosti, bez ohledu na měnící se politickou nebo národnostní situ-
aci. Jak víme, nejen u příležitosti pouti tam přicházejí lidé, z daleka i z blízka, někdy náhodně.
Všichni tam můžeme hledat a možná i nalézat to, po čem touží naše neklidná mysl. Útěchu, povzbuzení, klid, usmíření, 
naději.

Zuzana Kazmirowská

ď
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Zprávičky z kroužku mladých hasičů

Po dlouhé zimní přestávce, kdy jsme se snažili navzdory onemocnění covid 19 
scházet v místní tělocvičně, jsme se konečně dočkali a mohli se přesunout z tělo-
cvičny na hřiště do Huntířova, kde se věnujeme hasičskému sportu naplno. Přízeň 
nám zachovalo 14 dětí různého věku. S dětmi probíhají tréninky 2x týdně vždy ve 
středu a pátek. Doposud jsme se zúčastnily 9 soutěží po okrese Trutnov i mimo 
něj.  Ne vždy se nám zadařilo, ale i přesto jsme se nevzdali a bojovali. Podařilo se 
nám získat pár medailí a pohárů. 2. července se naše děti zúčastnily soutěže na dni 
obce Vítězná, kde mladší žáci obsadili krásné 2. místo a starší žáci se umístili na 5. 
místě. Doposud nejcennější úspěch našich dětí je 1. místo a zisk putovního pohá-
ru v Třebihošti. Náš kroužek je určen pro děti od 5 do 15 let a noví členové jsou u nás stále vítáni. Více informací o kroužku 
získáte na tel. 734 494 054 pí Zajícová nebo 601 315 998 p. Mühl. V letošním roce jsme pro děti pořídili nový rozdělovač, 
velký nůžkový stan 6x4 m a nové dresy. Chtěli bychom touto cestou poděkovat za podporu našeho kroužku panu starostovi 
a obci Vítězná, panu Pabiškovi a panu Kühnelovi. Děkujeme všem za podporu a těšíme se na Vás.

Za kolektiv vedoucích Mühl Tomáš

Zprávy z SDH Vítězná
Po delší pauze se nám podařilo díky našim malým hasi-
čům opět „oživit“ družstvo mužů, ke kterému se během 
měsíce června přidaly i naše ženy a založily tak svůj tým 
žen, který začal ihned pilně trénovat. Trénováním 2x 
týdně se vypracovaly a nyní dokážou konkurovat týmům 
ve své kategorii. První závody se nezadařilo, ale hned na 
domácí půdě na Dni obce ženy obsadily krásné 3. místo. 
V současné době se ženy zúčastnily již čtyř soutěží a dva-
krát z  toho byly na stupni vítězů. U  příležitosti obec-
ní slavnosti jsme za podpory obce uspořádali finanční 
sbírku na pomoc malého Matyáška Exnera s  názvem 
„Srdcem pro Matyáška.“ Věnovali jsme celý výtěžek ze 
startovného a  umožnili našim spoluobčanům a  všem 
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Zprávy z JPO Vítězná

Jednotka požární ochrany Obce Vítězná (JPO) v dubnu provedla jako každý rok sběr železného odpadu, který se konal v so-
botu 23. dubna. Za letošní sběr železného šrotu jsme získali 10.500 Kč. Dále jsme se podíleli na pořádání tradičního pálení 
čarodějnic, kde jsme provedli požární dohled nad hořící vatrou. Na této akci jsme poprvé veřejnosti ukázali naši cisternovou 
automobilovou stříkačku (CAS), která je od dubna přihlášená mezi výjezdovou techniku naší JPO. Tam si mohli návštěvníci 
akce prohlédnout, čím je cisterna vybavená a také kdo chtěl, bylo možné si sednout do kabiny posádky. V květnu jsme získali 

grant od Nadace ČEZ. Grant s doplatkem od Obecního úřa-
du jsme využili na pořízení plovoucího čerpadla, které nám 

pomůže nejen v doplňování CAS z přírodního zdroje, 
ale také při čerpání zatopených otevřených prostor. 
Den před tradičním Dnem obce naše JPO byla požá-
dána starostou obce Petrem Hrubým, aby pomohla 
s  odklízením polámaných stanů vlivem přívalového 

deště. Jednotka této žádosti vyhověla a zaměstnancům 
údržby obce pomohla. K dnešnímu dni naše jednotka 
sboru dobrovolných hasičů eviduje již 9 výjezdů. Děku-
jeme Obecnímu úřadu za finanční podpory. Děkujeme.

Za JPO Vítězná Petr Zemek

návštěvníkům přispět do kasiček, které byly roz-
místěny na třech místech akce. Po sečtení všech 
kasiček byla zjištěna nasbíraná částka 11.394 Kč. 
Peníze byly osobně předány tatínkovi malého 
Matyáška. Jsme velice rádi, že jsme mohli osob-
ně poznat tohoto malého bojovníka s  rodinou. 
Děkujeme všem, kteří společně s námi podpořili 
dobrou věc. Družstva mužů a žen jsou ve věku od 
15 do 99 let a v současné době mají 14 členů. Nové 
tváře mezi sebou rádi přivítáme. Děkujeme moc 
Obecnímu úřadu a všem za podporu.

Za SDH Vítězná Mühl Tomáš a Zemek Petr
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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

Chcete psát do obecních novin?
Není nic jednoduššího. Opětovně vyzýváme všechny 
občany, pokud mají zájem podělit se s ostatními o své 
nápady, poznatky či zajímavosti, využijte prostoru v na-
šich novinách. To platí i pro různé sportovní a zájmové 
skupiny. Rádi také otiskneme Vaše přání k  narozeni-
nám, svatbě apod. nebo třeba poděkování. Své příspěv-
ky můžete nosit na OÚ Vítězná nebo posílat e-mailem 
na administrativa@vitezna.cz.

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
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