Slovo starosty obce
Vážení čtenáři, po několika měsících máte možnost opět držet v ruce
obecní noviny- Nového Hejkala.
Rádi bychom Vám tímto číslem
shrnuli dění v naší obci za poslední
měsíce a upozornili na akce a události, které nás čekají.
Je to právě 12 měsíců, co mám
možnost, jako starosta obce, hodnotit uplynulé dny a musím říci, že
se toho neodehrálo zase tak málo.
Rovnýma nohama jsem vstoupil do
několika projektů předchozího starosty a Vy občané jste měli možnost
v průběhu roku 2011 hodnotit, jak
se dílo podařilo. Není jednoduché
odvádět práci na jakékoli pozici,
natož na veřejné, když jí přebíráte
po pracovitém a zodpovědném člověku jako byl p. starosta Mühl, ale
snad jste po celý rok měli možnost
vidět, že naplánované akce byly
úspěšně dokončeny a v dalších akcích se ještě tento rok i v následujících letech bude pokračovat. Pro
ilustraci zde uvedu pár akcí, které
se v uplynulém roce uskutečnily.
Velkým úkolem a to vůči občanům, sportovcům, ale zejména úřadům, bylo dokončení a kolaudace
RHC Huntířov, která se dle mého
názoru podařila přesně tak, jak byla
naplánována. Samozřejmě, že jsme
se nevyhnuli komplikacím a to jak
ze strany počasí, tak i z všudypřítomné horlivosti některých občanů,
kteří svou kritiku na odvedené práce šířili po celé obci. Ale i kritika
je správná, pokud je konstruktivní
a opodstatněná. Důležité je to,
že výsledek je takový, jaký je a
dle hodnocení i nezávislých lidí z
branže údržby sportovních hřišť je
pozitivní. Také proběhlé kontroly z
URR a Ministersva financí konstatovaly, že je projekt bez závad a pochybení. Vždy je ale co vylepšovat
a tak i naše hřiště má ještě spousty
prostoru pro dobrovolníky, sportov-

ce a další uživatele celého areálu.
Již od jara se také připravoval i
letošní Den obce, který byl poznamenán hned dvěma negativními
skutečnostmi a to nepřízní počasí
a nezískáním dotační podpory z
Euroregionu Glacensis, která byla
každoročně pilířem financování
celé akce. Přesto se podařilo získat
finanční podporu, například z Královehradeckého kraje, bankovních
a pojišťovacích domů a dalších
sponzorů, kterým tímto ještě jednou děkujeme. Přes tuto finanční
pomoc jsme ale museli sáhnout i
k zpoplatnění doposud bezplatných
atrakcí a hlavně parkování. Přesto
si ale myslím, že konečný počet
návštěvníků a skalních příznivců

našich slavností byl uspokojivý a
všichni, kdo dorazili, si nevlídný
den zpříjemnili v rámci oslav 50 let
sloučení obcí v obec Vítěznou.
Převážně občané Kocléřova, ale
možná i další si zajisté všimli, že
jsme především našim školákům
zajistili nové veřejné osvětlení stezníku, a tak zvýšili jejich bezpečnost
převážně v zimním období.
Pro občany v Záboří byla zase
přínosem oprava obecní pumpy a
renovace poutního místa nad hospodou u Šulců, kterému se dostalo
i nového vysvěcení, a to když zde
vedl krátkou bohoslužbu pan farář
Jan Czekala.

V roce 2010/2011 naši malotřídní
školu navštěvovalo 28 žáků 1. – 5.
ročníku. Kromě každodenní výuky
a běžných školních aktivit se naši
žáci zúčastnili 10ti lekcí plavecké-

ho kurzu v Trutnově za finanční
podpory Obce Vítězná. Výuky se
zúčastnilo 26 žáků ZŠ a 14 dětí
z MŠ.

(Dokončení na straně 2)
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(Pokračování ze str. 1)

V listopadu se také dočkala naplnění i veřejná sbírka na věžní
hodiny, ve které se vybralo necelých 34 tisíc korun. Po zajištění
rozdělení úhrady na více let jsme
se dočkali osazení hodinového
stroje na kostele svatého Jana
Nepomuckého
v
Huntířově.
O úpravě a doplnění dětského hřiště
v Komárově se níže dočtete od maminek z OS Pegale, ale mám také
překvapení pro maminky v Kocléřově, neboť právě v těchto dnech
dokončuje pan místostarosta Krebs
jednání o instalaci nových herních
prvků na hřiště vedle tenisových
kurtů. Na tuto akci se nám podařilo
mimo obecních prostředků zajistit
i dotaci od VčP a.s. Pražská 702,
Hradec Králové, kterým tímto také
děkujeme.
Myslím, že jednou z posledních
akcí, která se ale táhne celým tímto
rokem, je příprava odkanalizování
obce Vítězná. Tato mnohamilionová akce je v tuto chvíli připravena k
realizaci, a máme za sebou všechna
administrativní jednání, všechna
povolení a všechna výběrová řízení.
Takže je jen na počasí, kdy nám v
roce 2012 dovolí zahájit stavební
práce.
Vzhledem k tomu, že se jedná o

poměrně složitou stavbu, která se
dotkne cca 70% občanů naší obce,
jak stavebně, tak finančně a zejména
100% všech obyvatel obce nějakým
způsobem omezí, rozhodli jsme se
proto udělat dvě veřejná slyšení na
OÚ za přítomnosti vedení obce,
pracovníků OŽP ze Dvora Králové
a zástupců dodavatele. Termíny
jednání jsou: 17.února 2012 a 15.
března 2012 vždy od 16h. Přesto,
že se jedná o velice složitou stavbu,
věřím, že jsme na ni po bezmála tříleté přípravě dobře připraveni a že ji
zvládneme, tak jako jiné obce a po
dobu výstavby budeme jednotlivá
omezení tolerovat.
Věřte, že pokud bych měl popisovat veškeré dění na obci za uplynulý
rok, asi by mi nestačilo deset vydání
tohoto dnes již pravidelně vydávaného informačního časopisu, ale
věřím, že kdo chce informace, chodí na zasedání zastupitelstva a nebo
přijde osobně řešit svůj problém
přímo do mé kanceláře.
Na závěr mého příspěvku bych rád
všechny ujistil, že i pro příští rok se
budeme snažit, i přes stále se snižující přítok financí, a to jak rozpočtovaných, tak dotačních, o zachování
všech standardů naší obce a naopak
zajištění dalších možných investic,
zejména do školství a infrastruktury.

Osadní výbor Záboří
V letošním roce se dne 29.10. konalo v pohostinství U Šulců veřejné
setkání Zábořáků s chalupáři, zakončené staročeskou tancovačkou,
přičemž hudební produkce byla
hrazena z prostředků obce Vítězná.
Účast chalupářů i místních byla hojná. Zprávu Osadního výboru Záboří
o činnosti přednesl pan Miroslav
Stárek a zhodnotil uplynulé období.
Následně proběhla široká diskuze
na téma obecní záležitosti Záboří
- komunikace, veřejné osvětlení,
opravy obecního majetku v Záboří.
Vzhledem k programu a atmosféře, která zde panovala je škoda,
že se nedostavilo více zastupitelů,
ačkoliv byli všichni pozváni. Omluvil se pouze pan starosta z důvodu
služební cesty na Ukrajinu a poslal
za sebe pana místostarostu Krebse.
Pan místostarosta se dostavil po telefonické výzvě v 19.30 s omluvou
za zpoždění. Poté diskutoval s ně-
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kolika chalupáři a členy osadního
výboru. Přislíbil účast na schůzce
s členy osadního výboru dne 2.11.
2011. Na schůzku se dostavil a
byly projednány veškeré požadavky osadního výboru. Opravu cest
přislíbil pan místostarosta ještě
v letošním roce. Tento slib byl již
z části splněn.
Na základě upozornění OV Záboří nechal Obecní úřad ve Vítězné
opravit poutní místo, tzv. boží muka
v Záboří, která byla v uplynulých
dnech za přítomnosti pana starosty
Petra Hrubého a pana faráře Jana
Czekaly slavnostně vysvěcena.
Osadní výbor Záboří děkuje touto cestou všem, kteří se na opravě
podíleli a těší se na další spolupráci
s Obecním úřadem Vítězná
Za Osadní výbor: Ing. Jaroslav
Vávra, Miroslav Stárek, Milan Šulc

Ještě bych si dovolil Vás všechny
pozvat na dvě prosincové akce, a to
zejména děti na rozsvěcení vánočního stromu, který letos bude vystavěn a ozdoben na návsi v Kocléřově
na Mikuláše 6.12. v 18h (vzhledem
k pozdnímu dodání vánočního
osvětlení bohužel letos nestihneme první advent ? ) a potom na již
tradiční vánoční koncert, který proběhne 16.12. od 18h v kostele svatého Jana Nepomuckého v Huntířově.
Z tohoto místa bych rád poděkoval
panu M. Krebsovi za jeho práci v
uplynulém roce a také všem zastupitelům za jejich konstruktivní přístup a jednání v rámci řízení obce.
Vážení a milí, dovolte mi, abych
Vám všem, se kterými se již do
konce letošního roku neuvidím,
popřál – klidné prožití vánočních a
novoročních svátků. Pevné zdraví a
rozvážný start do přehnaně zreformovaného roku 2012.
Petr Hrubý

Zprávičky
z MŠ
Vítězná

Nový školní rok 2011/2012 začal
ve čtvrtek1.9.2011. Maximální povolený počet 40 dětí byl doplněn
čtrnácti novými dětmi.
V měsíci září jsme se převážně
zaměřili na adaptaci nově nastoupených dětí. Většina zvládla vstup
do MŠ bez problémů, ale některé
děti pravděpodobně budou mít problémy s adaptací i déle. U starších
dětí jsme se zaměřili na vytváření
nových přátelství a rozvíjení kamarádských vztahů v nově sestavených
třídách.Také se učily zapamatovat si
své značky, které si dne 15.9. křídami nakreslily na chodníku. V měsíci
září se děti seznámily také s prostředím školní jídelny a kanceláří
obecního úřadu.
27.9. jsme si zajeli do D.K.n.L. na
pohádku „O pejskovi a kočičce“.
Děti shlédly netradiční pojetí známé
pohádky, kde hrály svoji roli loutky,
živá hudba, světelné efekty a především imaginace.
(Pokračování na str. 3)

Obecní úřad Vítězná Zprávičky
Provozní hodiny

Podatelna:
každý pracovní den: 7:00 - 14:00
pondělí, středa: 7:00 - 17:00
Pokladna a úřední záležitosti:
pondělí, středa: 7:30 - 17:00
pátek: 7:30 - 14:00
Tel.: +420 499 395 263
Email: starosta@vitezna.cz
www: http://www.vitezna.cz
Provoz sběrného dvora:
sobota 9:00 - 11:00
v letním období:
pondělí, středa, pátek:
14:00 - 14:30
v zimním období (s koncem letního
času od 1.11.2011 do 31.3.2012):
pondělí, středa, pátek:
14:30 - 15:00

Kontaktní osoba: Jiří Dědek

Knihovna Huntířov
Adresa: Vítězná-Huntířov 91
Obecní knihovna, pobočka Vítězná-Huntířov
Knihovnice Dana Pabišková
Výpůjční doba: úterý 16.30 - 18.00
hod
Knihovna Kocléřov
Adresa:Vítězná- Kocléřov 123
Obecní knihovna, pobočka Vítězná-Kocléřov
Knihovnice Johana Rousová
Výpůjční doba: pondělí 15.00 17.00 hod
V každé knihovně je k dispozici
veřejný internet zdarma.

Chcete psát do obecních novin?
Není nic jednoduššího. Opětovně
vyzývám všechny občany, 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,
svatby apod. nebo třeba poděkování. Své příspěvky můžete nosit na
OÚ Vítězná, kde je k tomuto účelu
zařízena složky, nebo posílat na
e-mailem na adresu :
hejkalvitezna@seznam.cz

NABÍZÍME
PODNIKATELŮM
Zveřejnění jejich
firemního inzerátu.
Cena:
2000Kč rozměr A5
1000Kč rozměr A6
500Kč rozměr menší než A6

Práce sboru pro
občanské záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti ve
Vítězné i v letošním roce pokračuje
v činnostech týkajících se kultury a
společenského života v obci.
I nadále nezapomínáme s gratulacemi a dárky na naše seniory. Naší
pravidelnou činností je přivítání
nových občánků do života.
V sobotu 2.4.2011 jsme přivítali
tyto děti:
Silvii Dostálovou z Huntířova
Sophii Kunzlovou z Kocléřova
Kateřinu Bergerovou z Kocléřova

V sobotu 11.6.2011 jsme přivítali tyto děti:
Matěje Kopeckého z Huntířova
Barboru Kučerákovou z Kocléřova
Jindřicha Žabu z Kocléřova.
V sobotu 5.11.2011 jsme přivítali tyto děti:
Lukáše Lehkého z Kocléřova
Kamila Obsta z Kocléřova
Hanu Davidovou z Komárova
Veroniku Kűhnelovou z Komárova

(Pokračování ze strany 2)

Jinak v tomto podzimním čase ještě stále využíváme k pobytům venku příjemné okolí MŠ, pořádáme
poznávací a orientační vycházky do
okolí, převážně do lesa, kde nasloucháme a napodobujeme zvuky v
přírodě, sledujeme život v „našem“
mraveništi a poznáváme a sbíráme
houby a přírodniny. A všichni se už
těšíme na jaro, kdy budeme moci
začít využívat rozšířenou školní
zahradu, za což děkujeme všem,
kteří se o to zasloužili, zejména
vedení OÚ Vítězná a ředitelce ZŠ
a MŠ Mgr.Kropáčkové. V rámci
omezených finančních možností
nyní zařizujeme její vybavení.
Všichni, kdo máte zájem o sledování naší činnosti, můžete navštívit
školní webové stránky ZŠ a MŠ
Vítězná: www. zsvitezna.cz, kde
naleznete také záložku fotografií
naší MŠ.
Za MŠ Marelová D. a Jiráčková A.

Uzávěrka příštího
čísla
do 10. května 2012
Šimona Zárubu z Huntířova
Viléma Šulce ze Záboří
Jakuba Hlavatého z Kocléřova
Všem novým občánkům přejeme
ještě jednou hodně šťastných úsměvů a hodně životních úspěchů.
V klubovně obecního úřadu máme
pro děti k dispozici také místní pěvecko-recitační kroužek Vítězňáček
pod vedením Marcely Koutníkové a
Hany Hakové.

Kroužek je každý lichý týden ve
čtvrtek od 16,00 do 17,00hod., děti
zde mají možnost se naučit nové
písničky a básničky, kterými se
pak mohou pochlubit na různých
akcí, např. Vítání občánků a akcí
obce Vítězná. Nejbližší vystoupení Vítězňáčku můžete shlédnout
v pátek 16.12.2011 v kostele sv.
Jana Nepomuckého v Huntířově.
Zde Vám zazpíváme pár známých
vánočních koled.
Marcela Koutníková
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Není nad dobré sousedské vztahy
Je krásný teplý nedělní podvečer a uživatelé osady odpočívají a
debatují s návštěvou. A najednou
v 18,10 se zčista jasna ozve hluk
motorové sekačky, který narušuje
oázu klidu.“ Co se děje?“ ptá se
Alena chataře Pepy.
To jen soused Pavel, ten, který
několik let pracoval v Německu a
jistě si dobře pamatuje, jaké tam
platí zásady o rušení klidu a o
práci o sobotách a nedělích, začal
sekat trávu. Jelikož tuto a podobnou hlučnou činnost provádí často,
tak to vzrušuje sousedku Alenu,
která vstává od klidné debaty u
svého stolu a jde k plotu souseda
a volá: „Pavle, Pavlé, Pavlééé!“
– už hlasitě a pak ještě jednou už
křičí. Nutno podotknout, že Pavel je

silně nedoslýchavý a tak pro rámus
sekačky neslyší volání Aleny. Ale
toto volání uslyší Zdena, manželka
Pavla, která sedí na verandě a jde
k Pavlovi a přerušuje jeho činnost.
Nejde, ale běží a už je na ní vidět,
jak je napružená, že si Alena dovolila na Pavla hlasitě křičet. Pavel
vypíná sekačku a Alena již normálním hlasem říká: „Pavle, prosím Tě,
nemohl bys s tím sekáním přestat,
vždyť je neděle večer, to přece není
normální. Ale to neměla říkat. Na
to reaguje Zdena a křičí na Alenu:
„Ty nejsi normální!“, a chrlí ze sebe
další slova a věty. Nakonec se Alena
se Zdenou rozejdou a pokračuje se
v nedělní siestě. Ale sousedka Zdena, která úzkostlivě bránila Pavla,
přestává s Alenou mluvit. Po týdnu

se Alena snaží vysvětlit, že opravdu
není vhodné takto rušit nedělní klid.
Ale Zdena je stále ještě rozpálená a
křičí na Alenu: „Co Ty sis dovolila
k Pavlovi, že jsi na něj tak křičela,
bejt to jinej chlap, tak by Tě poslal
někam!“. Prostě vůbec neuznává, že
Pavel hrubě porušil zásady společného soužití v osadě a neměl by někoho posílat někam, ale naopak se
slušně omluvit. Takže nakonec není
obviněný Pavel, ale Alena, která se
domáhala pouze klidu.
Nakonec všechno dobře dopadlo,
Pavel se při rozchodu vyjádřil, že
už v neděli sekat nebude. Hurá, tak
se přece blýská ne lepší časy, avšak
za cenu ochlazení vzájemných
vztahů.

Vážení spoluobčané
Vážení spoluobčané,
chtěla bych se s Vámi podělit o
některé poznatky z naší obce. Nevím, jak kdo z Vás, ale mne k naší
obci pojí velké pouto. Asi proto, že
jsem zde vyrůstala od mala a pak
také, že jsem již jako malá vnímala, co nám obec nabízí. A že toho
nebylo málo, ví zřejmě ještě mnoho
z Vás. Byla jsem ráda, že obec toho
mohla poměrně dost nabídnout, což
nemohli říci mnozí občané z jiných
obcí. I nyní máme možnost nabídnout našim návštěvníkům skvělá
místa (sportovní zařízení, dětská
hřiště, občerstvení atd .) Co mne
ale trápí, jsou to neposekané louky a to napříč obcí. Rozmnožené
nálety stromů. Nepořádek u domů,
který je bohužel i kolem silnic. To
naší obci na kráse nepřidá. Obecní
úřad se snaží posekat své pozemky,
i když to není lehké, neboť jsme

rozlehlá obec. Určitě se také těšíte
na Den obce a jaké by to bylo pěkné, kdybychom se mohli pochlubit
i upravenou obcí. Nechci pouze
kritizovat, naopak bych chtěla pochválit všechny z Vás, kteří máte
pěkné květinové zahrádky, právě i
posekané trávníky, pořádek kolem
domů i upravené domy. Ne všichni
máme dost peněz, ale i sebemenší
pokus o jednoduché zkrášlení Vašeho domečku nebude radostí jenom
pro vás, ale i pro všechny z nás, co
zde bydlíme. Vážení spoluobčané
dovolte mi, abych Vám mnohým
poděkovala za Vaši snahu. Jinak
Vám přeji hodně zdraví a štěstí
jak v rodinném, tak i pracovním
životě.
Marelová Věra -poslanec
Vážení spoluobčané,
dovolím si ještě malý příspě-

Základní škola a Mateřská škola, Vítězná, okres Trutnov

ŠKOLNÍ JÍDELNA – VÝVAŘOVNA

nabízí občanům možnost odběru oběda
Odběr pro cizí strávníky v místě i do obědvářů.
Cena oběda (polévka, hlavní jídlo) cca 65,-Kč.
Platba u vedoucí ŠJ v hotovosti poslední dva pracovní dny v měsíci
od 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.30.
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vek do našich novin. Nevím, zda
to mnozí z vás občanů víte, ale
na místním hřbitově je zřízená i
rozptylová loučka pro ostatky našich
zesnulých. Toto místo obec zřídila na
přání jedné naší občanky, která
chtěla toto důstojné místo pro věčný
odpočinek nejen pro sebe, ale myslela
i na další . Pokud jste o tomto dosud
nevěděli, porozhlédněte se na hřbitově. Určitě se nemusíme stydět za toto
pietní místo.
Marelová Věra -poslanec

Základní škola
(Pokračování ze strany 1)

Všichni žáci udělali během kurzu
velké pokroky a mnozí ze začátečníků již přeplavou bazén v délce 25
metrů. Starší žáci – plavci se zdokonalovali v různých stylech plavání
a nebo v záchranářských pracech.
Děti z MŠ se seznamovaly s vodou,
učily se splývat, potápět, lovit puky
a hrály ve vodě zábavné hry.
Projekty, které nás provázely během školní docházky: Ovoce do
škol, Zdravé zuby, Zvířata naší
planety, Zdravá škola, Projekt
EKO – třídění odpadů a sběr
druhotných surovin, Pátrání po
historii našeho kraje aj.
V rámci výuky TV probíhala na
škole tzv. Malá školní olympiáda,
jejíž výsledky byly průběžně aktualizovány na nástěnce školy. Projekt
„Pátrání po historii našeho kraje“ pod záštitou MAS Království
– Jestřebí hory byl úspěšně zakončen výtvarnou soutěží na toto téma.
Soutěže se účastní žáci malotřídních
škol z Podkrkonoší a výsledky jsou
tradičně vyhlašovány v rekreačním
středisku Svatá Kateřina za účasti
představitelů obcí a MAS Království Jestřebí hory. Z mnoha prací
vybírala porota složená z výtvarní-

ků, sochařů a učitelů VV. Naše děti
byly velmi úspěšné. V kategorii
nejmladších se na 1. místě umístil
Tomáš Hlavatý s malbou kostela
Sv.Václava v Kocléřově, v kategorii nejstarších se na 1. místě umístil
Karel Novák s kresbou rakouského
dělostřelectva v bitvě u Trutnova,
v kategorii kolektivních prací se
s plastikou Palackého ulice ve Dvoře Králové umístili chlapci ze 4. a
5. ročníku (D. Liška, L. Hynek,
P. Zemek, K. Novák, J. Neppl,
Š. Drabík, J. Krejčík, L. Kristen)
na 1. místě a Michaela Škropková
získala 3. místo v kategorii starších
žáků s malbou Městského muzea
ve Dvoře Králové. Všichni ocenění získali sošku Podkrkonošské
Sněženky a drobné dary a ostatní
zúčastnění obdrželi občerstvení.
Kromě dlouhodobých projektů
probíhají i dílčí projekty, které
navazují na probírané učivo nebo
reagují na právě probíhající společenské události. Tradičně slavíme
a provozujeme Dušičky, Barevný
týden, Spaní ve škole, Čerta a
Mikuláše, Adventa, vánoční dílnu, velikonoční dílnu, Den Země,
Čarodějnice, Den matek, Dětský
den a na závěr roku pořádáme vždy
exkurzi a školní výlet. Ten letošní

byl obzvláště povedený. Naši žáci
jeli vlakem ze Dvora Králové do
Jaroměře, kde jsme navštívili Muzeum železnice. Prohlédli jsme
si nejstarší parní lokomotivy a
vyslechli jsme si odborný výklad
k jednotlivým strojům a příslušenstvím od velmi milého průvodce.
Druhou zastávkou v Jaroměři byly
podzemní chodby v Josefově.
Cestu v podzemí jsme absolvovali
se svítícími kahany , což zvláště pro
nejmenší bylo dobrodružné a trochu
strašidelné.
Závěr roku jsme spolu s rodiči
našich žáků ukončili slavnostně
za vstřícnosti a pohostinnosti paní
K.Špůrové v příjemném prostředí
před hospůdkou, kterou provozuje.
Žáci byli odměněni za celoroční
práci ve sběru druhotných surovin,
reprezentaci základní školy, prvňáčci byli „pasováni na čtenáře“ a
nakonec jsme se rozloučili se čtvrťáky, kteří odcházejí na II.stupeň
ZŠ. Sladkou tečkou na závěr bylo
podávání zmrzlinového poháru a
kofoly, které nám připravila paní
Špůrová. Většinu našich akcí můžete nalézt ve fotogalerii webových
stránek naší školy.
Marie Kropáčková

Realizace projektu přes LEADER

Název projektu: Dětské hřiště v kombinaci s cvičebními prvky pro dospělé a seniory
Dalším dokončeným projektem,
tentokrát z druhé výzvy příjmu
žádostí o dotaci z Programu LEADER, je Dětské hřiště v kombinaci
s cvičebními prvky pro dospělé a
seniory ve Vítězné – Komárově.
„Na tom samém místě bylo staré
hřiště, a když jsme se tu scházely s
ostatními maminkami, bylo jasné,
že hřiště je malé a dětem prostě
nestačí, bylo málo hracích prvků
a děti se o ně praly,“ vysvětluje
prvotní impulz k výstavbě nového
hřiště manažerka projektu a zároveň i maminka Jana Voborníková.
Hřiště se realizovalo pomocí dotace, které tvořila 367 324 Kč.

Poděkování patří:
· o.s. Pegale, Obec Vítězná,
Eldaco a.s., Supellex
centrum s.r.o., Karel
Kuhnel, Pavel Pabiška,
Lesy Dvůr Králové

·

n.L., MAS Jestřebí hory
a v neposlední řadě
manažerka projektu JJ.
Za občerstvení na akci:
Eva Černá, pí. Černá, pí.
Bořková

Zde je reportáž:
http://www.kjh.cz/zpravy2010.php
- datum ze dne 27.6.2011

strana 5

O. S. Pegale za rok 2011
V letošním roce se nám podařilo
uspořádat již 7 akcí, přičemž ještě
dvě jsou před námi a to Noc s duchy

a Mikulášská besídka. Našim cílem
bylo tradiční akce proměnit v zajímavé, kde si děti společně s námi

i rodiči užijí zábavu, zasoutěží a
poznají něco nového.

Dětský ples 29. ledna

Děti si vyzkoušely své dovednosti
a po zásluze byly odměněny Vítězňákem českým, který si mohly
následně proměnit za věcnou či
sladkou odměnu. Naším cílem bylo
dětem umožnit setkání s různými
situacemi, které by rozvinuly jejich
osobnost a naučily je využívat v životě.
Na akci se sešlo cca 100 dětí a
soutěžilo na 14 stanovištích. Pomoc
nám poskytlo několik spolků SPOZ,
SDH Vítězná, Skaut z DKnL, mládež i rodiče. Odpolednem i večerem
akce provázela kapela Premier
z Jičína a po setmění místní hasiči
zapálili hranici s podobiznou čarodějnice

Dětský den 4. června

Dětský ples, který se konal 29.ledna ve Sportcentru Kocléřově měl
dětem přiblížit i jiný druh zábavy či
tance než znají z Diskoték.
Jako na každém plese nechyběla
Král a Královna, tombola, krásné
šaty, společenský oděv a dobré
vychování. Během odpoledne jsme
také soutěžili v párech i společně.
Nejzajímavější disciplínou bylo
provlékání kruhu řadou dětí tam i
zpět, aniž by se pustily.

V rámci Dětského dne jsme chtěli
seznámit veřejnost s nově zrekonstruovaným areálem v Huntířově,
aby děti věděly o novém hřišti a
rodiče o prostranství s kostelem a
parkem, kam si mohou chodit odpočinout.
Odpoledne plné zábavy a soutěží
odstartovala hraná pohádka dětmi
z DDM1 přímo v kostele. Podél
stezníku až k samotnému parku
bylo několik stanovišť, kde si děti
vyzkoušeli zručnost i sílu.

Den tradic 2. července

Sportovní odpoledne
19. února

V únoru nebyl bohužel dostatek
sněhu na zimní radovánky jako je
sáňkování či koulování. Proto jsme
vyrazili společně po stezce s fáborky a plnili zadané úkoly

Maškarní 19. března

V sobotu 19.března v odpoledních hodinách se ve Sportcentru
Kocléřov sešla spousta krásných a
propracovaných masek. Bylo velmi
složité vybrat nejlepší. Za pomoci
rodičů se nám nakonec podařilo vybrat 3 z kategorie školou povinní a
3 z předškoláků, přesto jsme ocenili
všechny masky

Čarodějnice 30. dubna
Dne 30.dubna jsme v obci oslavili
Čarodějnice. Již tradičně se v odpoledních hodinách uskutečnily soutěže pro děti i mládež, které měly
úspěch.
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Program na Dni tradic, který se
konal 2.července v areálu MŠ jsme
s společně s Hit radiem Magic připravili několik stanovišť, kde děti
závodili mezi sebou. Navíc bylo
možné shlédnout loutkové představení a slečny z Hit radia malovali
dětem na obličej. (Dokončení na straně 7)

O. S.
Pegale za
rok 2011
(Pokračování ze strany 6)

Drakiáda 15. října
Slunečné a poněkud nevětrné
odpoledne jsme strávili pouštěním
draků. Děti společně s rodiči soutěžili v disciplínách o nejlepšího
letce, draka s nejdelším ocasem a
doma vyrobeného draka. Vítězové
si odnesli domů krásné ceny, které
věnovalo společenství KJH MAS.
Samozřejmě nakonec byli odměněni všichni účastníci. Další zábavou
byly společné hry a soutěže ve stavění puzzle vyřezávaných z kartonů
a překonávání různých překážek.

Vánoční punče
Nejen k štědrovečerní večeři patří
dobré pití. Svátky by se měly nést
v duchu pohody a radosti a tu si
můžete v malém množství dodat i
upíjením sladkého punče. Receptů
je mnoho a my vám přinášíme několik z nich.
Vánoční punč je směs ovocných
džusů, likérů a extraktů doplněná o
nasycenou vodu bez příchuti jako je
například soda.
Vánoční punč
1 brusinkový džus
1 ananasový džus (i neslazený)
1/2 pomerančový džusu
2/3 citronového džusu
Cukr podle chuti
2 lžíce mandlového extraktu
1 chlazené zázvorové pivo
Pořádně promíchat a nechat
vychladit. Podávat s kousky
pomeranče.
Vánoční Mimóza
1 láhev vychlazeného šampaňského

1 brusinkový džus (můžete zvolit i
pomerančový)
Vše promíchejte a podávejte
vychlazené s kouskem mléčné
čokolády
Zdravý punč
Kousky pomeranče nakrájeného na
malé kousíčky
Kousky ananasu
Jahody nakrájené na půlky
Koktejlové třešně celé
Brusinkový džus
3 polévkové lžíce vodky na půl
litru džusu
2 dcl. Sody
Vánoční punč 2
Udělejte si skvělý vánoční punč.
50 g rozinek
100 ml rumu
250 ml silného čaje
250 ml červeného vína
2 plátky citronu
vanilkový cukr
skořice
cukr dle potřeby

Pravý anglický punč
750 ml tmavého rumu
750 ml suchého červeného vína
3 šálky silného čaje
400 g cukru
Šťáva z jednoho velkého pomeranče
Šťáva z jednoho citronu
Zahřejte čaj, víno a citronovou a
pomerančovou šťávu, ale nevařte!
Zahřátou směs nalijte do mísy. Do
naběračky nasypte část cukru a zbytek vsypte do mísy. Do naběračky k
cukru přilijte tmavý rum a nechte
vsáknout. Zapalte rum s cukrem
a ještě hořící směs nalijte do punče. Pořádně zamíchejte a uhaste
plamínky. Zbytek rumu přilijte do
punče.
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2
4 Popisy obrázků:
1. pěvecko-recitační kroužek
Vítězňáček
2. výlov rybníka Podskalák
22. 10. 2011
3. bohoslužba a vysvěcení poutního místa 3. 11. 2011 v Kocléřově
4. Zabudování kostelních hodin
na kostel sv. Jana Nepomuckého v Huntířově 14. 11. 2011

3

Neděle 25. prosince
Štěpánská zábava
Hraje Chytráček od
20:00 v tělocvičně.

Středa 28. prosince
Turnaj dvojic v
šipkách.
Začátek v 15:00

Úterý 27. prosince
Fotbalový turnaj
Začátek 9:00

Čtvrtek 29. prosince
Turnaj ve stolním
tenise.
Začátek ve 13:00.

Vydává OÚ Vítězná, tel. 499 395 263
fax: 499 329 594
e-mail: hejkalvitezna@seznam.cz
Evidováno u MK ČR E 14665
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Sobota 31. prosince
od 14:00 silvestrovské
derby Sparta - Slávie
v tělocvičně.
od 20:00 Silvestrovské
disco a karaoke.
Rezervace místa a přihlášky prosím
zasílejte na e-mail
info@sportcentrumvitezna.cz
nebo volejte na 603 27 89 08

Odpovědný redaktor: Marcela Koutníková
Toto číslo vychází 1. 12. 2011
Náklad 500 ks, cena za výtisk 15 Kč
Některé články byly redakčně upraveny.

