
vydání 1. / ročník 2019 vydáno ve Vítězné 12. dubna 2019

obecní zpravodaj

Vybíráme z obsahu:
1  Slova starosty obce

2  Chodníky

3  Exkurze na stanici HZS

4  Cesty

5 	 Mateřská	škola

6 	 Historie	Záboří

7-8 	 Formulář	-	Mobilní	rozhlas

9 	 Osvětlení

10  Slova zastupitelky obce

Ligové utkání

12  Zprávy ze ZŠ

13  Ringo

Zápis   do ZŠ

Vítězňáček

Vítání	občánků

Úvodní slovo starosty

Milí čtenáři, vážení občané,
od posledního vydání zpravodaje uplynulo 
pár měsíců, a proto mi dovolte malé ohlédnu-
tí. Asi tou nejpodstatnější událostí byly bezpo-
chyby komunální volby, a proto bych za sebe 
i za Petra Ježka velice rád poděkoval všem za 
projevenou důvěru. Vážíme si toho a  jsme 
v  následujícím období připraveni přinést do 
obce další rozvoj infrastruktury, zázemí pro 
občany a spolky, kultury a všeho, čeho si běž-
ný chod obce žádá. S tím je spojeno i zajištění 
tolik potřebných financí z jakýchkoli regionál-
ních, státních i  evropských zdrojů. Patrná je 

i částečná obměna několika členů zastupitelstva. Já bych jim velice rád popřál, 
aby je práce bavila a dostáli svým předsevzetím. Po volbách už se pomalu blí-
žily vánoční svátky a my měli letos po delší době možnost během Vánoc za-
znamenat i bílé dny a vychutnat si ticho a krásu některých koutů zasněžené Ví-
tězné. Do toho nám zapadl vánoční koncert, kde nás Kamila Nývltová potěšila 
svým vystoupením v kostele sv. Jana Nepomuckého v Huntířově. Někteří z vás 
pak přišli společně s námi přivítat nový rok k obecnímu úřadu, kde jsme měli 
příjemné setkání s občany. Velice mne potěšilo, že bylo možné osobně shr-
nout s občany uplynulý rok a popřát si krásný a spokojený rok 2019. Nemohu 
opomenout i tu skutečnost, že dost z vás přineslo i domácí občerstvení, a tak 
jsme měli možnost ochutnat chlebíčky, jednohubky, obložené mísy i různé za-
vařeniny a nakládané speciality. Budu velice rád, když příští rok na společné 
rozloučení s koncem roku přijdete i vy ostatní. Akce se velice vydařila.
Nyní zde máme již jarní dny a  pomalu se obec probouzí a  očekává pučení 
stromů a postupné zazelenění se. Vždyť i obecní barvy symbolizují zejména 
zeleň a sluníčko, tak proč se na ně netěšit. Mám možnost to očekávání jara 
pozorovat i v očích seniorů, kterým jsme v posledních dnech byli gratulovat 
k jejich jubileím. Vždyť oni z podstaty svého věku nejlépe vědí, v jakém roč-
ním období se cítí nejspokojenější.
A tak mi dovolte popřát vám všem hodně sluníčka, spokojených dní, hodně 
lásky a vzájemné tolerance a ať se i vám všem žije ve Vítězné dobře.

Petr Hrubý
starosta obce
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Jaké bylo počasí Záboří, obec 
Vítězná v roce 2018

VODNÍ SRÁŽKY
Mimo měsíců leden, květen, říjen 
a  prosinec byly zbývající měsíce 
srážkově podprůměrné. Nejbohatší 
byl na srážky prosinec, kdy spadlo 
95 mm vody převážně v kapalné for-
mě. Zbývající měsíce - zvláště letní, 
byly srážkově silně podprůměrné, 
což se spolu s  vysokými denními 
teplotami projevilo na nedostatku 
zeleného krmení (žádná sklizeň 
otav) a v poklesu spodní vody. Cel-
kově spadlo za celý rok 556 litrů vody 
na metr čtverečný, což činí 74  % 
dlouhodobého normálu, který činí  
749 litrů vody na m². Rok se dá cha-
rakterizovat jako suchý a lze ho srov-
nat s rokem 1947.

VENKOVNÍ TEPLOTY
Ve srovnání s  léty 2016 a 2017, kdy 
průměrná roční teplota činila 8,4 °C 
a 7,6 °C, byl rok 2018 nadprůměrně 
horký a  roční průměr činil 9,75 °C. 
Mimochodem roční republikový 
průměr činil téměř 10 st. Nejteplej-
ším měsícem byl srpen s průměrnou 
hodnotou 20,48 °C. Nejchladnějším 
byl únor s průměrnou teplotou mí-
nus 3,69 °C. Naměřil jsem 48 let-
ních dnů, kdy max. teplota ve stínu 
dosáhla nebo překročila hodnotu 
25 °C a 15 tropických dnů, kdy max. 
teplota dosáhla či překročila hod-
notu 30 °C, což jsou rekordy mého 
dosavadního měření. Nejteplejším 
dnem byl 9.  srpen, kdy se rtuť tep-
loměru zastavila na hodnotě 33,4 °C, 
měřeno samozřejmě ve stínu na se-
verovýchodní straně. Nejchladněj-
ším dnem byl 27. únor s průměrnou 
denní teplotou -12,22 °C. Nejstude-
nější ráno bylo 28. února s teplotou 
-14,9 °C.
Opět jeden rok atypický za dobu 
mého sledování počasí v Záboří.
Pohodový rok 2019 přeje

Pohodový rok 2019 přeje 
ROSNIČKA Záboří.

Chodníky

S odtátým sněhem se opět začalo inten-
zivně pracovat na výstavbě chodníků 
v Kocléřově a Huntířově. Již nyní, když 
obcí projíždím, mám z  této akce veli-
kou radost, a to jsme teprve v polovině. 
V obci se za posledních několik let po-
dařilo realizovat několik prospěšných 
staveb, ale tato má pro mě osobně asi 
největší význam. Možná je to věkem, 
možná mými dětmi, ale při představě, 
že každý občan, dítě, maminka s  ko-
čárkem, senior s hůlkou nebo bez bude 
moci projít vice jak 2,5 km v obci bez 
pocitu ohrožení okolo jedoucími auto-
mobily, je pro mne prostě velice uklid-
ňující. Protože podle mne je v  dnešní 

uspěchané době bezpečí kohokoli jed-
no z klíčových témat.
A proto! Po tom, když vidím, jak je tato 
akce úspěšná, ale bohužel oslovuje jen 
polovinu občanů naší rozlehlé obce, 
jsem minulý týden zahájil přípravné 
práce na projektu Chodník II. Huntí-
řov  – Komárov. Jednalo by se o  chod-
ník od kostela sv.  Jana Nepomuckého 
v  Huntířově nejlépe až na konec obce 
v Komárově. Na příštím zasedání zastu-
pitelstva obce předložím tento záměr 
ke schválení a  zahájíme projektovou 
přípravu k  budoucí realizaci tak, aby-
chom bezpečný pohyb mimo vozovku 
zajistili pro větší počet občanů.

starosta

Březen - měsíc knihy
Knihy nás provázejí od prvního 
písmene v 1. třídě celý život. Posky-
tují nám pohodu, radost, poučení 
i potřebné vědomosti. Na rozdíl od 
elektronických přístrojů je kniha 
milým společníkem, umožňujícím 
vlastní představivostí prožívat vy-
tvořené zážitky a  vjemy, obohacu-
jící náš čas i pocity. Stále vycházejí 
zajímavé a hezky provedené knihy, 
které lze zakoupit, čímž se nám ně-
kdy hromadí, nebo si je můžeme 
zapůjčit v  naší obecní knihovně, 
která je zřízena pro nás pro všech-
ny. Je bohatě vybavena fondem 

knih, který je doplňován z okresní 
knihovny Trutnov, případně si lze 
některý titul tam objednat. Cesta 
do obecní knihovny se každému 
vyplatí, ať již dětem, mládeži, nebo 
dospělým, protože se Vám dostane 
žádaných zajímavých knih i  rady, 
co by bylo dobré a zajímavé přečíst. 
Knihovna je v příjemném prostře-
dí Obecního úřadu ve Vítězné  –  
Kocléřově otevřena vždy ve čtvrtek 
od 14:00 – 16:00 hodin. Roční po-
platek činí pro dospělé 40 Kč a pro 
děti a mládež 20 Kč.
Budu se těšit na Vaši návštěvu.

Johana Rousová

Naše fotbalová „budoucnost“
Ani naši nejmenší sportovci v zimě nezahálejí.
Mini přípravka, Mladší a Starší přípravky již trénují v místní tělocvičně dva-
krát týdně. Zúčastnily se také zimních turnajů v hale v  Jičíně, kde se mohly 
porovnat se soupeři z jiných soutěží.
Byť výsledky nejsou to nejdůležitější, tak Mladší přípravka skončila na krás-
ném 3. místě a Starší přípravka se umístila jako 6. Mini přípravka absolvovala 
svůj turnaj 9. 3. 2019 a Starší přípravka pořádala turnaj 17. 3. 2019 pro jeho 
realizaci si zvolila Sportovní halu ZŠ Strž z důvodu větší kapacity a moderního 
hřiště se speciálním povrchem.
Pro všechny dětské kategorie připravili trenéři třídenní soustředění v Dolním 
Dvoře u Lánova. Pro děti bylo připravené bohaté sportovní vyžití v podobě 
venkovních aktivit, tréninků v tělocvičné, ale i bazénu a bobování, neboť hotel 
sousedil se sjezdovkou.

Petr Ježek, místostarosta
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Pozvánka
SPOZ Vítězná a obec Vítězná 
všechny srdečně zvou na Den 
dětí s překvapením, který se 
bude konat 26.  května  2019. 
Další podrobnosti budou 
včas upřesněny.

Exkurze na stanici HZS ve Dvoře Králové nad Labem
Ve čtvrtek 21. 2. 2019 měla druhá třída MŠ a jejich starší kamarádi z prvních dvou 
ročníků ZŠ možnost navštívit dvorskou stanici Hasičského záchranného sboru. 
Děti se na exkurzi moc těšily a některé stihly pro hasiče nakreslit obrázek, který 
na návštěvě předaly. Se zájmem si prohlédly pěkné prostory nové stanice, zása-
hovou techniku a vybavení hasičů, které každý den používají při ochraně životů, 
zdraví a majetku spoluobčanů. Viděly také praktickou ukázku použití zdravotních 
pomůcek, které při záchraně a přepravě osob využívají. Neméně je zaujala také 
ukázka rychlého obléknutí před zásahem. Za pomoc při přípravě exkurze děkuje-
me panu Tomáši Mühlovi a panu starostovi. Za realizaci velice zajímavé a poutavé 
exkurze mnohokrát děkujeme panu Miroslavu Krebsovi a ostatním profesionál-
ním hasičům, kteří se našim dětem ochotně věnovali.

Za ZŠ a MŠ Anna Jiráčková
Hunťák cup
I  letos bude ve Vítězné na hřišti RHC 
v Huntířově k vidění přehlídka kvalit-
ních fotbalistů a  fotbalových zápasů. 
Obec Vítězná ve spolupráci s  Joskou 
Špůrem a  skupinou nadšenců, kteří 
v  loňském roce obnovili tuto tradici, 
se na pořádání Hunťak cupu připravu-
jí i letos. Termín konání je 20. 7. 2019. 
Den plný sportu a zábavy bude zahájen 
již tradičně v  ranních hodinách, při-
čemž během celého dne budou k vidění 
fotbalové zápasy, dětské soutěže. Opět 
za námi přijedou i významné osobnosti 
z řad českého fotbalu. Po celý den bude 
k dispozici bohaté občerstvení, hudební 
produkce a zajímavý večerní program, 
tak si s  dětmi udělejte čas a  přijďte se 
podívat do Huntířova.

starosta

Betlém z Vítězné na výletě

Krásný místní betlém byl po veškerém užití na obecních akcích za-
půjčen na vánoční svátky do barokního kostela do Šenova u Ostra-
vy. Vzbudil tam obdiv a nadšení farníků i všech dalších návštěvníků 
kostela. Můžete se podívat na fotku, jak mu to tam slušelo.

Večer bubáků
V sobotu 3. října 2018 se konal strašidelný pochod. Sešlo se 
více jak 70 statečných dětí, které prošly stezku plnou nástrah 
v  podobě bubáků, strašidel a  záludných úkolů, při kterých 
musely předvést svou odvahu či zručnost. Na samém konci 
trasy čekala odvážlivce zasloužená odměna.
Tímto bych chtěla velmi poděkovat všem dobrovolníkům, 
kteří nám s akcemi pomáhají, a těšíme se na další spolupráci.

Za SPOZ Hana Haková
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Poděkování
Děkuji moc SPOZ Vítěz-
ná a  OÚ Vítězná za gratulaci 
k mým 75. narozeninám.

Jaroslav Šebek

Cesty

Velice mě těší, že se pomalu, ale jistě po cca pětiletém období zvýšených investic 
do místních komunikací dostáváme ke stabilizovanému stavu. Jistě, jsou ještě 
komunikace, které opravu vyžadují, ale i k nim se postupně dostáváme. I letos 
plánujeme několik takových cest řádně opravit a obnovit, nejen zasypáním štěr-
kem, ale pomocí asfaltového recyklátu v celé ploše.
Samostatnou kapitolou je ale několik cest, které se touto variantou opravit neda-
jí, jsou ve špatném stavu, ale jsou neúměrně dlouhé a nákladné vůči obecnímu 
rozpočtu. Proto na opravy těchto komunikací musíme využívat granty a dotace. 
Jedná se zejména o čtyři komunikace (Komárov - Záboří, Nové Záboří, Na větr-
níku – Kocléřov, Kocléřov – Záboří), přičemž ceny oprav jedné z nich začínají 
v řádech 4 milionů korun a nejnáročnější vychází až na milionů 10! Za posled-
ních šest let obec zvýšila svůj roční příspěvek v rozpočtu na opravy komunikací 
až na 1 milion korun, za který jsou opravovány již zmiňované prašné komuni-
kace. Proto jsem velice rád, že se podařilo zajistit financování prvních z těchto 
komunikací a do obecního rozpočtu zajistit finanční krytí většiny nákladů. Na 
přelomu dubna a května by měly být zahájeny přípravné práce na opravu komu-
nikace Komárov – Záboří, následovat bude cesta Na větrníku v Kocléřově. Do 
budoucna chceme obdobně projekčně a následně i finančně připravit zbylé dvě 
komunikace, které díky finanční náročnosti nejsme schopni opravit z běžných 
prostředků obecního rozpočtu.

starosta

Mobilní rozhlas
Obec Vítězná už nějaký čas používá 
místo klasického rozhlasu zejmé-
na rozhlas mobilní. Velká část z vás 
už je zaregistrována a  odebírá SMS 
zprávy nebo e -mailové zprávy přímo 
z OÚ. Pokud chcete i vy ostatní do-
stávat informace nejen z úřadu (plá-
nované přerušení dodávky elektřiny, 
změna úředních hodin…), ale také 
jiné zprávy, například novinky o kul-
turním nebo sportovním programu, 
tak neváhejte a zaregistrujte se.
Registraci můžete provést elektro-
nicky na www.vitezna.mobilniroz-
hlas.cz nebo pomocí formuláře, 
který obdržíte na Obecním úřadě ve 
Vítězné. Sami si můžete vybrat, jaké 
informace chcete dostávat, a  které 
nikoliv.
Tak neváhejte a určitě se k mobilní-
mu rozhlasu bezplatně zaregistruj-
te, abyste měli přehled, co se u  nás 
v obci děje a chystá.
K dispozici je také mobilní aplikace.
Ti z  vás, kteří již mobilní aplikaci 
k  této službě mají, určitě zazname-
nali její změnu. Nová aplikace, kte-
rá nahradila aplikaci původní, nese 
název Zlepšeme Česko. Má splňovat 
stejné účely jako ta předchozí a při-
náší i mnoho nových výhod.
Díky aplikaci mobilního rozhlasu 
Zlepšeme Česko můžete jednoduše 
v rámci celé ČR informovat o vzni-
kající černé skládce, autovraku, ne-
svítícím osvětlení atd. místní samo-
správu.
Navíc však budete moci využít i vy-
tvořenou infrastrukturu pro pomoc 
při hledání ztracených zvířat, věcí, 
a dokonce i v pátrání po pohřešova-
ných osobách. Můžete tedy sledovat 
i více měst a obcí současně.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V MŠ VÍTĚZNÁ

Ve středu 17. 4. 2019 v době mezi 10:30-15:00 hod.
zveme rodiče a děti k návštěvě a prohlídce

naší mateřské školy na adrese Vítězná - Kocléřov 123

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na školní rok 2019-20

proběhne v budově MŠ, Kocléřov 123, Vítězná
v těchto dnech

Čtvrtek 2. 5. 2019 13:00 - 15:00 hodin

Pátek 3. 5. 2019 10:00 - 11:00 hodin
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Další informace z MŠ

Ve druhém pololetí se v mateřské ško-
le mimo obvyklých činností zaměřu-
jeme na intenzivnější přípravu nej-
starších předškoláčků na vstup do ZŠ. 
Průběžnou diagnostikou rozvoje dětí 
se snažíme zjistit případné odchylky 
a  napomáháme vyrovnávání případ-
ných nerovnoměrností vývoje dětí před 
vstupem do základní školy. Jedná se 
o průběžné sledování a rozvoj zejména 
motoriky a  grafomotoriky, sluchové-
ho a  zrakového vnímání, paměti, řeči, 
základních matematických představ, 
prostorového a  časového vnímání, ale 
i  sociálních dovedností, sebeobsluhy 
a samostatnosti. Jsme rádi, že se někteří 
rodiče o  prospívání svého dítěte v  MŠ 
zajímají a s mateřskou školou spolupra-
cují. Pokud bude zájem z  řad rodičů, 
nabízíme možnost domluvit si s učitel-
kami návštěvu MŠ a podívat se, jakými 
způsoby předškolní vzdělávání probíhá.
Pro rozvoj, obohacení a zkvalitnění vý-
uky v MŠ se v  současné době snažíme 

společně s paní ředitelkou ZŠ a MŠ paní 
Kropáčkovou zajistit novou interaktiv-
ní pomůcku MultiBoard, pomocí které 
budou děti rozvíjet nejen dovednosti 
v oblasti ICT, ale zároveň v mnoha dal-
ších (čtenářská pregramotnost, mate-
matická pregramotnost, grafomotori-
ka aj.)

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na 
školní rok 2019/20 proběhne v prvním 
týdnu měsíce května  2019. Koná se 
v budově MŠ, Kocléřov 123, 544 62 Ví-
tězná, ve čtvrtek 2. 5. 13:00 –15:00 ho-
din, v pátek 3. 5. 10:00 – 11:00 hodin. 
Údaje a  doklady potřebné pro přijetí 
dítěte do mateřské školy:
• vyplněná žádost o přijetí (naleznete 
na našem webu http://www.zsvitezna.
cz/dokumenty ‑ms/, nebo si ji můžete 
vyzvednout v MŠ)
• rodný list dítěte
• průkaz totožnosti zákonného zá‑
stupce, popř.  doklad o  zmocnění 

zastupovat dítě v  přijímacím řízení 
v  případě osob, které osobně pečují 
o dítě v pěstounské péči
• doporučení školského poradenské‑
ho zařízení (v případě žádosti o přijetí 
dítěte se speciálními vzdělávacími po‑
třebami)
• lékařské potvrzení o  povinném 
očkování (na 2. straně žádosti)
• doklad, že je dítě proti nákaze imun‑
ní nebo se nemůže očkování podrobit 
pro trvalou kontraindikaci (v případě 
nepodrobení se očkování)
Pro dotazy a  případné další informa-
ce nás můžete kontaktovat na telefo-
nu 739 454 944 nebo přijďte ve středu 
17.  4.  2019 na DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ, kde vám vše rádi ukážeme 
a zodpovíme.

Za MŠ Anna Jiráčková

Den obce
I letos se můžeme těšit na snad dle mého mínění jeden z nejlépe obsazených dnů 
obce, a to ať se to bude týkat různých prezentací, představení nových atrakcí, ale 
beze sporu i nasmlouvaných vystoupení. Abych už nyní některé z vás nalákal 
a uspokojil vaši případnou zvědavost, prozradím pár účinkujících. Moderace 
Honzy Čenského se pomalu stává tradicí a i na vaše četná přání a dotazy jsem 
velice rád, že natáčení Ordinace v růžové zahradě II. dodržuje prázdninový re-
žim a tedy i Honza má v tento čas volno a rád do Vítězné opět přijede. Z dalších 
účinkujících bych vás rád pozval na vystoupení Vítězňáčku, který dle mých in-
formací pro diváky chystá zbrusu nové představení a už jen z náznaků mi běhá 
mráz po zádech a tuším, že vás naše děti opět dostanou do kolen minimálně 
tak, jak tomu bylo v rámci jejich muzikálového vystoupení. Tak držím palce, ať 
se to vydaří. Nejen pro folkaře přijede zazpívat skupina Kamelot, nostalgii 80. 
let oživí zpěvák Dalibor Janda, svou show předvede Těžkej Pokondr a jako hlav-
ní host našich slavností vystoupí večer slovenská zlatá slavice Kristína. Ostatní 
účinkující představíme na plakátech ke dni obce. Jsme rádi, že se nám stále daří 
udržovat podporu Euroregionu Glacensis, Královéhradeckého kraje i dalších 
sponzorů, za což i nyní děkujeme. Nicméně proto, aby mohl být takovýto pro-
gram bezpečně a plně finančně realizován, je potřeba zapojit veškeré zdroje, 
a proto bude letošní rok zkušebně financován i  ze vstupného. Vstupné bude 
150 Kč a platit bude pro území hlavního podia. Podstatná informace ale je, že 
vstupné budou platit jen cizí návštěvníci! Občané obce Vítězná a děti do 12 let 
budou mít vstup zdarma, proto si s sebou na oslavy nezapomeňte vzít občanský 
průkaz na prokázání trvalého bydliště. Společně s vámi se již teď těším na bá-
ječně strávený letní den.

starosta

Dům služeb
Asi jste si mohli všimnout, že 
od začátku roku začaly prá-
ce na nové ordinaci v  tzv.  bu-
doucím domu služeb na návsi 
v Kocléřově. Práce nyní probí-
hají zejména v budoucích pro-
storách lékaře, abychom mohli 
tuto ordinaci paní doktorce 
předat k užívání nejlépe kolem 
pololetí. Potvrzuji i  to, že se 
usilovně snažíme do nové or-
dinace zajistit i služby pediatra. 
O  přesném termínu zahájení 
provozu v  těchto prostorách 
budou občané informováni 
letáky a  mobilním rozhlasem. 
Další stavební práce v  patře 
budou probíhat do konce roku 
a s tím souvisí i obsazení těchto 
prostor. Proto si opět dovolíme 
oslovit Vás občany, drobné živ-
nostníky, kteří by zde své služ-
by chtěli nabízet, aby se s námi 
spojili a  tuto možnost konzul-
tovali (kadeřnictví, pedikúra, 
manikúra, kosmetika, masáže, 
rehabilitace a jiné).

starosta
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Něco z místopisu a historie 
Záboří
XIII. DÍL VÝPIS Z  KRONIKY 
OSADY ZÁBOŘÍ
Rok 1953
V 17 letech Josef Rodina zapálil stoh 
slámy u č. p. 2
Dne 9.  března žáci školy vyslechli 
rozhlasový projev k  úmrtí J. V. Sta-
lina.
Poté 19.  března vyslechli žáci školy 
rozhlasový projev k  úmrtí K. Gott-
walda.
Od 19.  června je opět předsedkyní 
MNV Anna Magdolénová, referen-
tem pro školství a kronikářem je Jo-
sef Zub. Celkem má MNV 15 členů.
Rok 1954
Předsedkyní ZO KSČ je soudružka 
Kateřina Mikačová.
Předsedou JZD byl v  letech 1954 - 
1956 pan Josef Smetana z č. p. 27
Rok 1955
Dne 28.  května se děti ze zábořské 
školy zúčastnily spartakiády ve Dvo-
ře Králové.
Rok 1956
Proběhly doplňovací volby do MNV 
- předsedkyní se stává Marie Drabí-
ková.
Dne 29. dubna shořel dům č. p. 109 
(Špacírovi). Od toho dne se to jme-
nuje spáleniště.
Místní JZD poprvé sklízí obilí kom-
bajnem.
Rok 1957
V  hostinci U  Zubů byl promítnut 
film Byl jednou jeden král.
Dne 26.  ledna byl zvolen předsedou 
JZD Záboří Ivan Mikač.
Poté 16.  května proběhly volby do 
MNV, předsedkyní se opět stává Ma-
rie Drabíková.
Dne 28. prosince zemřel mladý před-

seda JZD Ivan Mikač na následky 
zranění - vidle v zádech.
Rok 1958
Dne 15. února se novým předsedou 
JZD stává pan Josef Svišč z  č.  p. 3, 
skupinářem byl zvolen pan Eduard 
Vtípil, pokladníkem pan Josef Sme-
tana a účetním pan Josef Zub.
Rok 1959
Dne 26. ledna byl novým předsedou 
JZD zvolen soudruh Oldřich Dědek 
z Komárova.
V obci Záboří je toho roku 8 televi-
zorů, 1 osobní auto a 3 motocykly.
V  Jánské studánce, která v  té době 
byla součástí Záboří, byl otevřen let-
ní pionýrský tábor Tepny Náchod.
Rok 1960
Sloučením JZD Záboří, Komárov 
a  Huntířov vzniká JZD Pokrok. Má 
1200 ha a prvním předsedou je Fran-
tišek Šavrda z Kocbeře.
Sídlo JZD je v bývalé továrně Javan-
ský v Kocléřově.
V rámci reorganizace státní správy se 
ruší okres Dvůr Králové, nově patří-
me pod Trutnov.
Od 1. července vzniká obec Vítězná.
12. června proběhly volby do nového 
MNV. Prvním předsedou společné-
ho MNV byl zvolen soudruh Pod-
skalský - bývalý příslušník SNB.
Za Záboří byli zvoleni Ing.  Přikryl, 
dámy Mikačová a Fárová.

V dalších částech svých příspěvků se 
budu věnovat historii Huntířova.
Zároveň tímto žádám Huntířo-
váky, kteří by mohli něčím při-
spět do kroniky, aby se mi ozvali  
(tel. 603 358 537).
Děkuji předem.

Vlastimil Vacek

ÄÄ 30. dubna ‑ Čarodějnický rej se zábavou a odpoledním programem
ÄÄ 26. května ‑ Dětský den s překvapením
ÄÄ 6. července ‑ Den obce Vítězná 2019 – Vesnička má středisková
ÄÄ 6. – 7. července ‑ Česko ‑německá pouť
ÄÄ 20. července ‑ Hunťák cup – 11. ročník

Seznam připravovaných akcí (jaro – léto)
Poděkování

Děkuji SPOZ Vítězná, panu sta-
rostovi a paní Hlušičkové za přá-
ní k mému životnímu jubileu.

Lubomír Macháček, Hájemství

A mužstvo Vítězné opět 
vyrazilo na soustředění
Po kratší odmlce se dospělí fotbalis-
té opět vydali na zimní soustředění. 
Pro své aktivity si zvolili hotel Kra-
mářův zámek ve Vysokém nad Ji-
zerou. Samotné místo jim nabízelo 
spousty různých možností a  aktivit 
v  podobě výběhů a  cvičení, které 
ještě doplnili o návštěvu krytého ba-
zénu v Jilemnici.
Nakonec třídenní soustředění za-
končili venkovním utkáním s  FK 
Mostek, kterého se zúčastnili i hráči, 
kteří nebyli na soustředění přítomni.
Dle hodnocení trenérů bylo soustře-
dění velmi přínosné a  plné nasaze-
ní, tak se budeme těšit na výsledky 
našich borců v  jarní fázi okresního 
přeboru.

Jakub Daniel

Drakiáda
V  neděli 30.  září  2018 ve 14:00 se na 
hřišti v  Kocléřově sešli nadšenci pou-
štění draků. Z počátku nás trochu trá-
pilo bezvětří, avšak později se počasí 
umoudřilo a  začalo foukat. Nakonec 
vzlétli skoro všichni draci a dráčci. Poté 
jsme odměnili: největšího draka, nej-
menšího draka, draka s nejdelším oca-
sem a všechny doma vyrobené draky.

Za SPOZ Hana Haková
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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.
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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) ________________________
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Putování za Ježíškem 2018
U  Studánky dne 29.  12.  2018 se 
opět putovalo za Ježíškem. Kostel 
Navštívení Panny Marie v  Koclé-
řově rozezvučel koledami pod ve-
dením paní Ivany Maturové dětský 
sbor Vítězňáček za doprovodu pana 
Luďka Turečka hrou na varhany. 
Dále si mohli účastníci poslech-
nout pod vedením paní Vlaďky 
Matuškové lesní rohy, hru na flétny 
vedla paní Martina Zemková.
Výzdobu stěn kostela zaplnily dět-
ské obrázky s tématem Můj vánoč-
ní domov. Nechyběla dražba tří 
vybraných obrázků. První místo 
obsadil obrázek Kateřiny Hynkové 
z 5. třídy ZŠ Vítězná. Konečná vy-
dražená částka tohoto díla se vyšpl-
hala na 500 Kč. Dalšími finančními 
příspěvky za vybraná díla byla za-
počata charitativní tříkrálová sbír-
ka, která podporuje zdejší charita-
tivní činnost děkanství ze Dvora 
Králové nad Labem.
Živou svatou rodinu navštívili tři 
králové doprovázení vojenskou 
gardou sestavenou dětskou skupi-
nou historického šermu Legenda 
Aurea. Na závěr se opékalo u  ote-
vřených ohnišť a  venkovní stánek 
nabízel další dobroty. Na lesní zví-
řátka se také nezapomnělo.
Toto setkání před koncem roku 
2018 společně připravili Římskoka-
tolická farnost - děkanství D.K. n/L, 
Lesy ČR, s. p. - Lesní správa D. K. n/L 
a  obec Vítězná. Děkujeme všem, 
kteří tuto akci podpořili a těšíme se 
na další setkání v roce 2019.

Za organizátory Václav Lokvenc

Kocléřovské setkání s uměním
v kostele sv. Václava 4. května 2019

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

Prague Philharmonia Wind Quintet
Zazní skladby:

D. Milhauda, W. A. Mozarta, G. Bizeta, N. Hallama

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

Osvětlení
Tak, jak jsem vám společně s kandidáty na volebních materiálech sli-
boval, bude v  letošním roce zahájen projekt „Rozsvítíme Vítěznou“. 
A  to v místní části Kocléřov, kde proběhne v  letošním roce komplet-
ní obměna všech svítidel a pokusíme se také tam, kde to bude reálné, 
i o doplnění nových světelných bodů, tak abychom eliminovali temná 
místa. Nová technologie nám za nižší náklady umožní svícení po celou 
noc, kdy od půlnoci do čtvrté hodiny ranní bude intenzita světla pouze 
snížena o 50 %. Následně bude každý další rok probíhat obnova svítidel 
ve všech částech obce. Věřím, že i tato skutečnost ve spojitosti s novými 
chodníky mezi místními částmi Huntířov – Kocléřov razantně přispějí 
k bezpečnosti občanů a zejména školáků.

starosta
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Slova zastupitelky obce

Semafor: Důležitost kolonek k vyplnění 
se řídí barvami.
Údaje: Záleží však jen na Vás,  
jaké kolonky v tiskopisu vyplníte! 
Umístění: Viditelné místo v bytě.  
Na dveře lednice magnetkou či na vchodové 
dveře ze strany bytu. Jsou to první dveře, 
jimiž složky záchranného systému prochází. 
Aktuálnost: Prosíme, udržujte údaje 
aktuální! Vyměňte obálku vždy při změnách 
léků, kontaktů, po hospitalizaci.
Datum narození: Je na Vás, zda vyplníte 
zdravotní pojišťovnu nebo rodné číslo,  
tyto údaje je zdravotnická záchranná služba 
schopna zjistit z Vašich dokladů.
Alergie: Velmi významná kolonka,  
zvláště alergie na léky, pyl atd.
Nemoci: Pro záchranáře je důležité vědět, 
jaké máte současné nemoci a zda jste nemoc 
prodělali před rokem nebo před 20 lety.
Léky: Uvádějte název opsaný z krabičky, 
včetně množství (například 80 mg),  
dále dávku (například 1 tableta)  
a pak dávkování (například 1-0-1).
Kontakty: Osoby blízké, kterým Vy sami 
určíte pořadí. Telefon pomůže nejen 
v případě podání informace o odvozu 
nemocného, ale i v případě, že je třeba 
postarat se o domácího mazlíčka.  
Uvést můžete rodinné příslušníky, sousedy 
či přátele, je to zcela na Vás. Mělo by jít o lidi, 
kterým věříte a kterým byste rádi dali vědět 
o Vaší situaci.

SENIORSKÁ OBÁLKA
PRAVIDLA PRO VYPLNĚNÍ

tísňová čísla:

 155  Záchranná služba

 150  Hasiči

 158  Policie čR

 156  Městská policie

I.C.E. KARTA

údaje  
důležité 

k vyplnění

doporučené 
údaje

údaje méně 
závažné

ČERVENĚ

ŽLUTĚ

ZELENĚ

  tento 
© tiskopis  
  vytvořila
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v Královéhradeckém kraji:  
Ing. Vladimír Derner, 
náměstek hejtmana 
pro oblast sociálních věcí.

Projekt: Implementace 
politiky stárnutí 
na krajskou úroveň 
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./ 
15_017/0006207

Několik doporučení závěrem:

•	 Kontakt	na	praktického	lékaře	napomůže	při	zjištění	
dalších informací. 

•	 S vyplněním	karty	Vám	mohou	pomoci	Vaši	blízcí	nebo	
praktický lékař.

•	 V případě,	že	jste	byli	v poslední	době	hospitalizováni,	
vložte do obálky i poslední propouštěcí zprávu.  
Je zde uvedeno mnoho zdravotních údajů,  
které pomohou záchranářům rozhodnout o tíži  
Vašeho aktuálního stavu a optimální terapii na místě  
nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.

•	 Svým	podpisem	stvrzujete,	že	údaje	jsou	pravdivé	 
a že je mohou záchranné složky využít v případě  
situace tísně, ohrožení zdraví nebo života. 

•	 Neotvírejte	však	své	dveře	bez	zábran	každému!
•	 Využívejte	„bezpečnostní	řetízek“	a „kukátko“	na	dveřích.
•	 Osvědčuje	se	mít	v domě	také	„hlásiče	kouře“.
•	 Novinkou	je	mini	trezorek	na	náhradní	klíč	z venkovní	

strany dveří, kdy číselný kód hesla znáte pouze Vy,  
Vaši příbuzní nebo například tísňová péče.

Kolektiv autorů

Přejeme Seniorské obálce, aby zdomácněla zvláště tam,  
kde žijí senioři osamoceně, a napomáhala v těch 
důležitých, život ohrožujících situacích urychlit čas 
a rozhodování při záchraně života! 
Život ve stáří je dar, kéž jej můžeme všichni smysluplně 
prožít a je-li to možné, ve zdraví.

I.C.E. KARTA další informace a formulář ke stažení zde:
www.seniorivkrajich.mpsv.czSouhlasím s využitím těchto údajů  

pro potřeby ZZS KHK, p.o. při mém ošetření.
podpis

I.C.E. KARTA Údaje slouží k informaci v situaci tísně 
a ohrožení zdraví nebo života

V Y P L Ň T E  T I S K A C Í M  P Í S M E M

Datum vyplnění ZDravotní 
pojišťovna

jméno a příjmení, titul Dat. naroZení
nebo r.Č. 

alergie

nemoci  oD KDy ?

léKy – náZev DávKa DávKování

KontaKty na blíZKé oSoby

pořaDí  jméno a příjmení  měSto  vZtaH  telefon

1

2

3

jméno a KontaKt na 
praKticKéHo léKaře

Projekt: Implementace politiky stárnutí 
na krajskou úroveň 
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018 

www.seniorivkrajich.mpsv.cz

Je to již pár týdnů od komunálních 
voleb a  já nejdříve využiji příležitosti, 
abych poděkovala vám spoluobčanům, 
kteří jste využili možnosti přijít k urnám 
a dát svůj hlas. Já děkuji těm z vás, kteří 
jste podpořili kandidátku KSČM a mně 
jste dali preferenční hlas, a tím jsem se 
stala opět zastupitelkou. Děkuji a slibuji, 
že budu svědomitě plnit povinnosti.
Jistě jste obdrželi SMS od obecního úřa-
du, kde vás seniory upozorňujeme na 
plánovaný výlet, který opět pro vás zajiš-
ťuje Klub seniorek v Kocléřově při OÚ. 
Zájezd se bude konat 25. dubna, cílem je 
park Průhonice a máme vyjednanou ex-
kurzy na letišti Ruzyně v Praze. Navští-
víme vás koncem března až začátkem 
dubna. Informaci podá pí Vyhlídková 
z  Komárova, pí Bartáková z  Huntířova 
a pí Marelová z Kocléřova. Těšíme se na 
vás.
Dále bych chtěla upozornit na tzv. Seni-
orskou obálku - I.C.E. kartu. Co to je?
I.C.E. karta je pro seniory, kteří žijí osa-
moceně, v této kartě se vyplní informa-

ce, které napomohou případně přivolané 
záchrance  apod. urychlit čas a  rozho-
dování při záchraně vašeho života. Po-
kud chcete využít tuto kartu, je možné 
si stáhnout bližší informace na www.
seniorivkrajich.mpsv.cz. Dále je možné 
si tuto kartu vyzvednout v  informač-
ním středisku ve Dvoře Králové aneb na 
Městském úřadě ve Dvoře Králové n. L. 
Pro seniorky v  našem klubu jsem tyto 
karty již zajistila. Ještě poznámka: tato 
vyplněná karta se má vložit do obálky 
s  označením I.C.E. a  umístit na dveře 
lednice nebo na vnitřní stranu vchodo-
vých dveří. Určitě je to dobrá pomoc při 
vašich zdravotních potížích.
Blíží se jaro a  opět se v  plné kráse ob-
jeví hozené plastové lahve při cestách 
nebo vaše vyhozené domácí spotřebiče 
u domů, kde opravdu krásně nepůsobí. 
Je to především v části šestidomí. Uvě-
domte si, že tam nežijete sami, jsou tam 
i tací lidé, kteří mají pořádek a je to hned 
veselejší. Ale rozhodně se to netýká jen 
této části, ale celé obce. V každé části se 

najde někdo, kdo dělá nepořádek. Ještě 
přidám velký nepořádek u nejkrásnější-
ho domu v Kocléřově, naproti Masopus-
tovým. Oni mají krásně upravenou za-
hradu i zahrádku před domem a naproti 
tato „okrasa“. Copak na to asi pan maji-
tel? Ten si z toho hlavu nedělá, ale nám 
to vadí a  moc. Vždyť je ta nemovitost, 
zda se to takto dá nazvat, u  návsi. Dě-
kuji vám ostatním, že využíváte našeho 
obecního sběrného dvoru a kontejnerů 
u  zastávek, že tam tyto věci převezete 
a hlavně třídíte.
A  ještě další nepříjemná věc… Pokud 
vlastníte čtyřnohé miláčky a procházíte 
se s nimi po veřejných cestách, tak si po 
nich UKLÍZEJTE!!! Proč se máme vy-
hýbat těmto kupičkám, když prochází-
me s dětmi, aneb když jdou občané na 
nákup atd.
Užijme si všichni nastávající dny v po-
hodě a ve zdraví.
To vám přeje zastupitelka

Věra Marelová
(Na přání autora textu nebylo upravováno.)

Začátky roku 2019 v Záboří
V sobotu 26. ledna proběhla každoročně opakovaná PREZENTACE KRONIK - 
Záboří, Huntířov a část Vítězné.
Také byl toho večera po prezentaci kronik promítnut CESTOPIS Evy Vackové 
a Jana Teznera z návštěvy Filipín a také film o činnosti KLUBU TURISTŮ Záboří 
v roce 2018.
V  sobotu 16.  února se uskutečnil v  Pohostinství U  Šulců první ZÁBOŘSKÝ 
PLES, akce se velice zdařila.

Vlastimil Vacek, Záboří

Poděkování
Děkuji SPOZ Vítězná, 

p.  Hrubému a  pí Hlušičkové 
za gratulaci k mým 70. naroze-
ninám.

Zdeňka Rumanovská
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NAŠE PŘÍPRAVKY JELY NA EXKUR‑
ZI A  LIGOVÉ UTKÁNÍ FK MLADÁ 
BOLESLAV S DUKLOU PRAHA
Koukáte na fotbal v televizi a vidíte, jak 
děti doprovázejí hráče na zápas, tak vás 
napadne, proč by nemohly jít i naše. Jed-
ná se o  nevšední zážitek pro děti zažít 
atmosféru zápasu přímo z hrací plochy.
Protože jsem v  Mladé Boleslavi hrál 
v dorostu a  spoluhráčem mi byli Hon-
zové Kysela a Šeda, tak mě napadlo na-
psat brankáři Janu Šedovi (Šedisovi), 
který je jedničkou A  týmu mužů. Ten 
mi poradil, ať se spojím s panem Mar-
tinem Olšákem, který má podobné akce 
na starost.
Pan Martin Olšák mi téměř hned odpo-
věděl, že dělají exkurze zázemím stadio-
nu, hrací plochy a  doprovod hráčů na 
zápas.
Takže jsme se dohodli na termínu po 
naší fotbalové sezoně, ideálním nebouř-
livým a  velmi známým soupeřem dne 
9. 11. 2018 byla Dukla Praha.
Tak už zbývalo sehnat jen 22 až 25 dětí 
a autobus.
Trochu jsem se bál obsazení, ale vše vy-
šlo na jedničku.

Ke všemu bylo utkání vysíláno v  pří-
mém přenosu v  televizi na ČT SPORT, 
no prostě paráda.
Utkání se hrálo v pátek, takže jen utéct 
rychle z práce. Sraz byl v 14:15 hod. na 
Benzině ve Dvoře Králové nad Labem, 
kde na nás již čekal autobus a ve 14:30 
hod. jsme vyjížděli směr Mladá Boleslav.
Hned po příjezdu ke stadiónu jsme vi-
děli krásný údiv ve tvářích dětí.
Obávali jsme se parkování pro autobus, 
ale ten nakonec mohl parkovat přímo 
u hlavní brány.
Hned poté se nás ujal pan Martin Olšák, 
dal nám zdarma vstupenky na zápas 
a dovedl nás do Press centra a řekl nám, 
k  čemu takové centrum slouží. Dále 
nám podal další informace o FK Mladá 
Boleslav a o tom, co nás všechno čeká.
Potom nás vzal do posilovny hráčů, do 
kabiny A  týmu jsme na konec nemoh-
li, protože se v ní již připravovali hráči 
na zápas. Ale to nám tak nevadilo, po-
něvadž jsme měli možnost o  to více si 
prohlédnout hrací plochu.
Prošli jsme tunelem jako hráči, na konci 
na nás svítil polozhasnutý stadión, kte-
rý i tak byl hezky osvícen. Děti si obešly 

hrací plochu okolo krásně upraveného 
trávníku, vše si prohlédly a poseděly na 
střídačkách obou týmů.
Následně nás pan Martin Olšák dovedl 
před Press centrum a  dal nám volno, 
zde jsme se měli opět sejít za 30 min. Tu 
chvilku někteří využili ke koupi suvený-
rů.
Poté se trenéři s  dětmi sešli s  pánem 
Martinem Olšákem na místě určení 
a rodiče zatím odešli na tribunu.
Trenéři s  dětmi se šli převléknout do 
dresů, 11 si jich vzalo dres FK Mladá 
Boleslav a druhých 11 si jich vzalo dres 
Dukly Praha.
Po obléknutí se šlo čekat na hráče do 
podchodu, kde se z  rozcvičky vraceli 
hráči a  plácli si s  dětmi. Přišel tam za 
námi i maskot týmu FK Mladá Boleslav 
„Bolek“.
Těsně před začátkem utkání se děti pře-
sunuly do tunelu, kde čekaly na hráče, 
každý se chytl svého za ruku a doprovo-
dil ho na střed hřiště před všemi divá-
ky. Ke všemu vše právě z blízka natáčela 
i televize ČT SPORT, kdo nebyl s námi, 
tak to mohl sledovat v přímém přenosu 
na této televizní stanici.
Poté se děti převlékly do civilu a šly fan-
dit na tribunu.
V zápase nepadla ani jedna branka, což 
byla trochu „nuda“. Ale i tak si děti řád-
ně zafandily.
Po utkání si děti vyprosily ještě zastávku 
v „Mekáčku“.
Domů jsme dorazili okolo 22. hodiny 
s krásným pocitem.

Trenér Jakub Daniel

„Chtěl jsem, aby děti měly fotbalový 
zážitek, na který jen tak nezapomenou 
a třeba je bude i motivovat.“

Zážitek, který jim už nikdo nevezme

Poděkování
Chtěla bych touto cestou upřímně poděkovat zástupcům obce a občanům 
za projevenou soustrast při úmrtí mého manžela pana Bedřicha Sýse. Ve 
Vítězné jsme si plnili své společné sny. Nelze zapomenout.

Alena Sýsová
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Malotřídní škola je typ školy, ve kterém 
probíhá souběžná výuka dvou nebo více 
ročníků v jedné třídě. Tento způsob orga-
nizace klade na učitele vysoké nároky na 
přípravu i průběh celého vyučování. Ze-
jména jde o formu skupinového vyučo-
vání a samostatnou práci. Žáci se učí sa-
mostatně pracovat, analyzovat problém 
a vhodně si rozvrhnout svoji práci. Nižší 
počet žáků v každém ročníku umožňuje 
téměř okamžité získávání zpětné vazby, 
informace o  zvládnutí učiva. Tato sku-
tečnost umožňuje učiteli mnohem čas-
tější kontakt, interakci s žáky a je scho-
pen individuálního přístupu (to se týká 
i  nadprůměrně nadaných žáků či žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami). 
Vztahy ve škole jsou téměř rodinné.
Uspořádání a spojování ročníků se kaž-
doročně upravuje s ohledem na co nej-
větší efektivitu výuky. V současnosti je 1. 
ročník v počtu 12 žáků samostatný, žáci 
2. – 5. ročníku jsou ve spojených třídách.
Provozujeme 3 zájmové kroužky: pro 
starší žáky informatiku pod vedením 
p.  učitelky Hrádkové, kroužek pracov-
ních činností „Šikulka“  – p.  učitelka 
Fiedlerová, sportovní hry  – p.  učitelka 
Kropáčková.
V prvním pololetí jsme tradičně s dětmi 
strávili noc ve škole. Akce, která se vždy 
žákům líbí a opět jsme se všichni dobře 
pobavili. Za zmínku jistě stojí i návštěva 
Mikuláše, čertů a  anděla, kterou nám 
mohou díky jejich protagonistům závi-
dět v každé jiné škole. Vůbec tato skvělá 
parta dobrovolníků nám již po několik 

let přináší do školy radost, pobavení 
a pro děti vždy nějaké překvapení.
Závěrem kalendářního roku jsme s dět-
mi uspořádali vánoční dílnu. Vyráběli se 
vánoční svícny a  dekorace na výzdobu. 
Velice nás potěšila hojná přítomnost ro-
dičů našich žáků, kteří se přišli podívat 
na práci svých dětí. Navíc nám maminky 
pomohly s výrobou svícnu, který vypa-
dal jednoduše, ale pro malé děti se uká-
zal být složitější více, než jsme předpo-
kládali.

Nečekanou, ale radostnou návštěvu dě-
tem připravila p.  učitelka Hrádková. 
Přinesla do školy malého ježka, kterého 
pojmenovala RASKEN. Před vánočními 
prázdninami našla tohoto roztomilého 
tvora v  Kocléřově na silnici. Vzala ho 
k  sobě domů, umyla ho, odblešila, při-
pravila mu domeček a  nyní se o  něho 
pečlivě stará. Bez její pomoci by nepře-

žil. Až přijde vhodná doba, společně 
s dětmi ježka vypustí do přírody.
Ve druhém pololetí jsme zahájili povin-
nou plaveckou výuku. Žáci každé pon-
dělí společně s  dětmi z  mateřské školy 
navštěvují plaveckou školu v  Hořicích. 
Jako některé školy z  našeho okolí jsme 
dali přednost tomuto plaveckému za-
řízení z  důvodů menší kapacity, velmi 
dobrého přístupu vyučujících učitelů 
a  v  neposlední řadě příjemné teploty 
vody.
PROSBA: Pokud by někdo z  vás věděl 
o  někom, kdo by rád pracoval s  dětmi 
a mohl jim věnovat hodinku a půl v tě-
locvičně, prosím, ozvěte se na tel. číslo: 
731 520 766. Ze zdravotních důvodů se 
již koncem roku 2018 nekonaly spor-
tovní hry, které navštěvovalo 18 žáků. 
V  současné době léčím zlomeninu ra-
menního kloubu a  následně budu ab-
solvovat rehabilitace. Ze zkušenosti vím 
(před třemi roky tatáž zlomenina pravé-
ho ramene), že do konce školního roku 
se o  ruku neopřu, nehodím balón, ne-
uzvednu nářadí. V  dnešní době se děti 
málo věnují sportu a podle mého názoru 
je nedostatečné zastoupení i  ve školní 
výuce  – 2 povinné hodiny. Oproti mi-
nulým časům dnes málokdy vidím děti 
venku na hřišti. A když, tak sedí partička 
na houpačkách nebo na lavičkách s mo-
bily v ruce. Byla bych velice ráda, kdyby 
se našel dobrovolník, který by byl ocho-
ten se po dobu tří měsíců dětem věnovat. 
Děkuji.

Za ZŠ Mgr. Marie Kropáčková

Zprávy ze Základní školy - školní rok 2018/2019
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Maškarní ples pro děti 
a ples sportovců
I  letos pro Vás obec Vítězná a  dobro-
volníci z řad spolku Ringa a Sokola Ví-
tězné připravili dvě akce, které se ode-
hrávají v místním Sportcentru Vítězná. 
Obě akce se těší stále větší oblibě a mají 
velkou návštěvnost.
Maškarní ples byl opět plný dětí, pro 
které byly připraveny různé soutěže 
o  sladkosti a  nechybělo ani vyhlášení 
nejlepších masek.
Večerní Sportovní ples byl jako každý 
rok vyprodaný do posledního místeč-
ka. Večerem nás svou hudbou provázeli 
manželé Jahelkovi (Melody). Na začá-
tek plesu nám předvedly svůj um děti 
z taneční skupiny Attitude a v polovině 
večera rozproudili atmosféru borci ze 
skupiny Sweat, kteří nám ukázali své 
umění na trampolínách.
Všem, kteří se účastnili na přípravě 
i  následném úklidu po těchto akcích, 
bych chtěl moc poděkovat za jejich čas, 
pomoc a nadšení, které do dění v naší 
obci vkládají.

Petr Ježek, místostarosta

Ringo Vítězná
V sobotu 17. 11. 2018 se konal ve Stráži 
pod Ralskem již tradiční mezinárodní 
turnaj v ringu. Vítěznou zastupovaly dva 
týmy. K velké radosti všech z Ringo Vítěz-
ná se tým ve složení Lucie Bihariová, Petr 
Halama a Václav Pavlas - Jirásek umístil 
v kategorii dospělých, tj. 17 a více let, na 
třetím místě a hráči tak dovezli do Vítěz-
né medaili. Na prvních dvou místech se 
umístily týmy z  Polska, naši hráči tedy 
obsadili nejlepší umístění z domácích.
Také si jednoho zářiového dne udělali 
společně s rodinami výlet na Sněžku. Po-
časí jim přálo a výlet se vydařil.
Gratulujeme a  přejeme hodně dalších 
sportovních úspěchů.

 Informace je možné získat i na OÚ
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Podzimní sezóna skončila
Ukončení podzimní sezóny našich nej-
menších fotbalistů se konalo již potřetí 
a opět se odehrálo v  tělocvičně Sport-
centra Vítězná, a to v sobotu 1. 12. 2018.
Trenéři s rodiči přichystali pro děti zá-
bavný program, který spočíval zejména 
v ukázce fotbalového umění našich ma-
lých fotbalistů.
Zúčastnili se ho mimo většiny dětí i je-
jich rodiče a  příbuzní, kteří připravili 
občerstvení v podobě rautu a sladkostí. 
Pro děti opět bylo připraveno překva-
pení a dorazil i Mikuláš s čertem a an-
dělem.
Děti si zábavné odpoledne velmi užily, 
a nakonec si odnesly i nějaké sladkosti 
a drobnosti, které pro ně klub se spon-
zory a obcí nachystal za vzornou repre-
zentaci Sokola Vítězná.

Velké poděkování patří všem, kteří se 
na přípravě podíleli!!!
Do dalších dnů přejeme dětem mnoho 
radosti a úsměvů při jejich fotbalových 
krůčcích a Vám všem hodně zdraví!!!

Za Sokol Vítězná
Jaroslav Kejzar, Pavel Hauser, Jakub 
Daniel, Martin Marek, Kamil Pavelka 
a Petr Ježek

Místostarosta Petr Ježek

Zápis ZŠ Vítězná
Vážení rodiče, blíží se období zápisu dětí do 1. tříd 
týkající se dětí, které do dalšího školního roku, tedy 
do 31. srpna, dosáhnou věku šesti let. Zápisy se pod-
le novely školského zákona konají v  období od 1. do 
30. dubna, kdy je potřeba přihlásit dítě k zápisu k po-
vinné školní docházce. V případě, že se dostavit nemů-
žete, je možné požádat o náhradní termín.
Na naší škole proběhne zápis do 1. ročníku v  úterý 
16. dubna 2019 od 11:00 v budově základní školy v 1. 
třídě. Budoucí žáčky přivítají starší žáci a odvedou je 
i s rodiči do třídy, kde se jich ujme paní učitelka, která 
sepíše žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a záro-
veň prověří zralost dítěte.
Zápisu již předešel v úterý 19. 3. 2019 DEN OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ. Rodiče i  děti si v  dopoledních hodi-
nách mohli prohlédnout prostory školy, vybavení uče-
ben, hernu a  školní družinu. V  případě zájmu mohli 
shlédnout i část výuky ve vybrané třídě.

JAKÉ DOKUMENTY SI S SEBOU K ZÁPISU VZÍT:

• Rodný list dítěte
• Občanský průkaz
• Žádost k  přijetí k  základnímu vzdělávání (bude 
k dispozici v MŠ)
• Rozhodnutí o  odkladu povinné školní docházky, 
a to v případě, že jste loni měli odklad
• Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, 
tak vyjádření z pedagogicko ‑psychologické poradny 
nebo od lékaře

Co by měl budoucí prvňáček zvládnout?

1. Důležitá je samostatnost. Dítě už by mělo být 
osobností, mělo by umět vyjádřit svůj názor, ale 
také by se mělo umět ovládat a znát pravidla sluš‑
ného chování.
2. Dítě by nemělo mít problém se sebeobsluhou. Sa‑
mostatné oblékání je samozřejmostí stejně jako to, 
že se samo nají příborem.
3. Aby se budoucí školák vyhnul potížím se čtením 
a psaním, je důležité, aby uměl správně mluvit. Také 
by měl umět popsat situaci nebo vyprávět příběh.
4. Předškolák by měl umět poznávat tvary, barvy, 
vytleskat slabiky, určit počáteční písmeno ve slově 
a napočítat do deseti.
5. Budoucí prvňáček musí vědět, jak se jmenuje, kde 
bydlí a  měl by se orientovat v  prostoru. Ví, kde je 
vlevo a vpravo…
6. Umí se soustředit. Šestileté dítě by mělo udržet 
pozornost alespoň 15 minut. Důležité je, aby umělo 
pracovat samostatně, ale také ve skupině.
7. Má správné sociální návyky – umí pozdravit, po‑
děkovat, ale také nemá problém se omluvit.
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V úterý 6. 11. 2018 jsme se sešli opět 
s paní Kazmirowskou, abychom všich-
ni společně vysadili u  cesty pod naší 
MŠ další nové stromy. Děti se vyba-
vily lopatkami a společně jsme se vy-
dali směr kocléřovská čistička. Tam 
na nás už čekala paní Kazmirowská. 
Přivezla s sebou stromy pro vysazení – 
platan a tři turecké lísky. Děti vybraly 

na ploše před čističkou pro rostliny 
místo. V  tomto místě je ovšem půda 
velice špatná  – kamenitá, takže dalo 
všem hodně námahy jámy pro strom-
ky vykopat. Dobrým pomocníkem byl 
i  krumpáč. Nakonec se vše povedlo 
a stromy se mohly zasadit. Děti vybí-
raly kameny, přihrnovaly ke strom-
kům hlínu a  nakonec je pěkně zalily 

a  popřály jim, aby pěkně rostly. Dal-
ším přáním bylo, aby jim nějaký van-
dal nelámal větve, jako se to už stalo 
u  stromků minulých. Kluky také na-
padlo, že by mohli ze sebraných kame-
nů něco postavit a napadla je jeskyňka 
(úkryt) pro mravence a různý hmyz na 
zimu. Dobrý nápad.

Za MŠ Vítězná Eva Nosková

Sázení

Do třetice všeho dobrého!
Vážení čtenáři, nadšenci umění, 
přátelé a kamarádi, snažím se jako 
vždy začínat větou, která čtenáře 
hned na začátku článku vede k za-
myšlení.
Je to již třetí rok, co Vítězňáček 
jede svou, hrdě píši, uměleckou 
dráhu. Nestalo by se ale tak bez 
vaší podpory, nadšení a  snad si 
troufnu napsat i věrnosti. Pro nás 
Vítězňáčky bylo v  roce 2018 vel-
kým překvapením, že se nám zde 
tvoří jakýsi fanklub, pravidelně 
jsme na našich vystoupeních vídali 
naše příznivce, kteří nás opravdu 
hodně podporují.
Jelikož rádi experimentujeme, 
zkusili jsme si opět trošku jiný styl 
hudby, užili si divokou jízdu v mu-
zikálu „Žijeme hudbou“ a  završili 
svoji sezónu s vánočními koledami, 
které jste ještě neměli možnost od 
nás slyšet. Prostě jsme samé překva-
pení.

A co nás letos čeká?

Připravujeme se na dva nové muzi-
kály a chceme také něco přinést na-
šim dětem.

Ti, kteří nevydrží, můžou samozřej-
mě sledovat naše FB stránky Vítěz-
ňáček Smíšený Sbor.

Za Vítězňáček
Ivana Maturová
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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
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Toto číslo vychází 12. 4. 2019
Náklad 550 ks
Cena: 15 Kč
Články byly redakčně upraveny.

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

pondělí, středa 7:30 - 17:00

Provoz sběrného dvora ‑ celoročně:
sobota 9:00 - 12:00

pondělí, středa, pátek 14:00 - 14:30
Kontaktní osoba: Jiří Dědek

Tel.: + 420 775 191 623
E -mail: sd.vitezna@seznam.cz

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.

Vítání občánků
Dne 12. ledna 2019 se v odpoledních hodinách v zase-
dací místnosti obecního úřadu konalo vítání občánků. 
Nové občánky Vítězné přivítali pan místostarosta Petr 
Ježek a předsedkyně SPOZu paní Hana Haková.

Přivítanými občánky jsou:
Melanie Nováková z Komárova

Žofie Vacková ze Záboří
Anna Drbohlavová z Kocléřova

Tadeáš Torák z Kocléřova
Viola Kubaňová z Huntířova
Eliška Klímová z Huntířova

Barbora Říčařová z Huntířova
a Filip Cerman z Komárova

Tělocvična Sportcentrum Vítězná má novou správkyni
Pokud máte zájem zarezervovat si tento prostor na určitý 

čas nebo zjistit více informací, obraťte se na  
Pavlínu Pácaltovou, tel. 737 333 329.

V provozu už jsou po zimě i víceúčelová hřiště:

•Huntířov  
(kontakt pro rezervaci: Petr Dohnal, tel. 602 566 495)

•Kocléřov  
(kontakt pro rezervaci: Jaroslav Kejzar, tel. 605 327 492)

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
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