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Úvodní slovo starosty
Obecní cesty – místní komunikace

Milí sousedé, dovolte mi, abych Vás
v roce 2017 poprvé pozdravil prostřednictvím obecních novin. Věřím,
že přicházející jarní počasí u Vás navozuje příjemnou atmosféru. Po zimních měsících, které nás ve Vítězné po
několika letech „potrápily“ i sněhovou nadílkou, přichází opět období
sluníčka a tepla a věřím, že i příjemných dní. Dovolil jsem si Vám zde nachystat pár článků shrnujících jednak
konec roku 2016, ale také informace
o dění, realizaci a přípravách různých
akcí a investic. V roce 2017 budu
společně s Vámi pracovat na zlepšení
života v naší obci, a to jak z pozice starosty, tak v dalších postech, které jsou
pro naši obec přínosem a pomohou
zajistit finanční prostředky na rozsáhlejší opravy komunikací, lékařské
péče i životního prostředí a mnoho
dalšího. Přeji Vám krásné předjaří
a všem plno spokojených dní.
Petr Hrubý, starosta obce

Každoročním problémem jsou
obecní cesty, které jsou po zimě
špatně sjízdné. Dobrou zprávou je,
že za poslední čtyři roky se číslo
takto postižených komunikací snižuje minimálně o pět. I pro letošní rok připravujeme kromě běžné
údržby i nový povrch pro pět místních komunikací. Způsob, kterým
se komunikace „omlazují“ tzv. zaválcovaným recyklátem se osvědčil na tolik, že ho začaly po exkurzi
v naší obci používat i obce sousední. Tento stav dobře drží i po třetí
zimě, za což jsou rádi zejména občané, kterých se tyto opravy osobně
dotýkaly. Zásadní údržba bude letos
provedena i v Záboří, kde se plánuje
asfaltový povrch celé návsi (plácku
před hostincem v Záboří). Dále zde
bude provedena údržba povrchu
úvozu, cesty na „Dubák“ i do Nového Záboří. Souběžně s opravami letos proběhne i projektová příprava
na komplexní opravu komunikace
mezi Komárovem a Zábořím. Téma
opravy cest je téma dlouhodobé
a nejsme schopni, byť bychom velice rádi, opravit vše naráz. Opravy
provádíme v souvislosti zejména
s počtem osob trvale žijících v místě, zátěži a využívání dotčené komunikace. Postupně se ale na všechny
jistě dostane.
(starosta)
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Ohlédnutí za Vánocemi
a koncem roku

Velice nás potěšilo, že k rozsvěcení vánočního stromečku do Kocléřova doneslo mnoho dětí své vyplněné dopisy
Ježíškovi. Tyto dopisy děti vhazovaly
do poštovní schránky Ježíškovské pošty, která pro tyto účely byla nachystaná u pódia, kde vystupoval Vítězňáček.
Nový vítr, který do tohoto souboru
vnesla Ivana Maturová, skvěle doplnil
Hanku Hakovou a Marcelu Koutníkovou a celý repertoár dětského sboru.
Což mohli občané posoudit sami při
jejich vystoupení jak zde, tak následně v kostele sv. Jana Nepomuckého
v Huntířově v rámci vánočního koncertu. Zde mimo našich obecních zpěváčků vystoupila i paní Marcela Březinová, která se svým recitálem měla velký
úspěch a domnívám se, že přítomní
občané odcházeli spokojení. K dalšímu
vánočnímu koncertu je ještě brzo cokoli uvádět, ale pro letošní rok pro Vás
chystáme na Vánoce vystoupení v podání další přední české zpěvačky.
(starosta)

Lékař – nová obecní budova

Není to tak dlouho, co to s praktickým
lékařem v naší obci vypadalo všelijak.
Nakonec se změna lékaře projevila jako
krok správným směrem a zdravotní
služby se v naší obci zkvalitnily, a dokonce rozšířily. Do budoucna by mohlo být ale ještě lépe! Co je toho příčinou? Obec Vítězná v prosinci loňského
roku zakoupila chátrající nemovitost
č. p. 176 na návsi v Kocléřově. Většina zastupitelů (8 z 9) svým hlasováním
rozhodla o pořízení této nemovitosti
zejména s výhledem jejího uplatnění.
A jaké by mělo být? V současné době
probíhá celkové zaměření budovy a následně bude zpracována projektová dokumentace, která z chátrající budovy
vytvoří, jak tomu v pracovní verzi říkáme, „dům služeb“. Je to pokus přiblížit
služby, které většina našich občanů jezdí navštěvovat do D. K. n. L. V přízemí
by měla vzniknout právě nová bezbariérová ordinace s čekárnou (pokusím se
pro naši obec vyjednat i služby pediatra), zázemím pro lékaře a WC. V patře

se počítá s dvěma pracovišti, a to prostor pro manikúru, pedikúru, případně
rehabilitace - masáže a také kadeřnictví.
Domnívám se, že je to krok správným
směrem a jsem rád, že jsem pro tento
projekt našel podporu v zastupitelstvu,
vždyť tyto služby budou pokrývat potřeby našich občanů. Proto věřím, že se
nám objekt podaří do dvou let dostat
do stavu, o kterém jsem psal, a to jak
z prostředků obecního rozpočtu, tak
z prostředků KHK. V opačném případě
bychom mohli sledovat postupné rabování a chátrání nemovitosti na návsi
v centru obce a v lepším případě čekat,
že se najde nový vlastník, který by se
o budovu staral. Ale také bychom se
mohli dostat do stejné nebo horší situace, která již léta panuje v č. p. 8 na kraji
návsi naproti Masopustům, kde jsme
dlouhodobě bezmocní tuto neutěšenou
situaci v centru obce s vlastníkem nemovitosti vyřešit.
(starosta)

SMS služby - informace občanům

Jak jsem Vás již v předchozím čísle
obecních novin informoval, zajímali
jsme se o možnost prozatím duplikace
obecního rozhlasu s rozesíláním informačních sms, které by do budoucna
obecní rozhlas třeba i úplně nahradily. Proto Vám je současně předkládán
i formulář, který Vy občané, kteří máte
o tuto službu zájem, můžete vyplnit
a odevzdat na podatelnu OÚ v Kocléřově. Vaše „přihlášky“ do systému budou
postupně zapracovávány a v případě
dosažení adekvátního počtu respondentů bude systém spuštěn možná již
v pololetí letošního roku. Každopádně
se domnívám, že vzhledem k malému,
špatnému a někdy nekvalitnímu pokrytí celé obce stávajícím obecním rozhlasem a na druhé straně již značné telefonní mobility občanů a v neposlední
řadě i seniorů, bude zájem za strany Vás
občanů o tento produkt veliký. Podrobnosti k registraci do systému se dočtete
v letáku nebo můžete k registraci využít
služeb pí Brdičkové na podatelně OÚ
v Kocléřově.
(starosta)
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Přehled počasí v Záboří v roce
2016
VODNÍ SRÁŽKY
Celkem spadlo 620 mm vody, a to v drtivé většině v kapalné formě. Nejmokřejší
byl měsíc únor s 83 mm. Nejsušším měsícem bylo září s 23 mm vody. V % celoročně 83 %, což je mírně podprůměrné.
Dne 8. ledna spadlo 8 cm sněhu a to bylo
za zimu všechno.
PRůBĚH TEPLOT
Průměrná roční teplota činila 8,4 °C.
Nejteplejším měsícem byl srpen, kdy
průměrná teplota činila 19 °C. Nejchladnějším měsícem byl leden, kdy
průměrná teplota činila -2,2 °C. Dalším
měsícem, kdy průměrná teplota měla
hodnotu pod nulou, byl prosinec s hodnotou -1,75 °C. Nejteplejším dnem byl
11. červenec, kdy jsem naměřil 32 st C,
celkem byly 3 tropické dny, 2 tropické
noci a 34 dnů letních, kdy průměrná
teplota dosáhla a nebo překročila 25 °C.
Za zmínku stojí skutečnost, že nižší vodní srážky v posledních několika letech
způsobily pokles spodní hladiny vody,
a s tím spojené problémy s nedostatkem
kvalitní pitné vody. A ještě jednu poznámku k loňskému podzimu. Nedostatek vodních srážek měl za následek, že se
nekonala druhá sklizeň senoseče.
Ing. Jaroslav Vávra, Záboří

Pracovní místo v MŠ

V současné době připravujeme výběrové řízení na pozici školního asistenta v MŠ Vítězná – na 0,5 úvazek.
Podmínkou výkonu činnosti školního
asistenta je splnění stejných kvalifikačních předpokladů, jaké jsou u pozice
asistent pedagoga stanoveny v zákoně
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
(dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“). V případě zájmu či dotazu
nás kontaktujte na skolka@zsvitezna.cz,
popř. telefonicky na 739 454 944.

Zprávičky z klubu seniorek

Nejsme již sice mladice, ale zrovna
staré se též necítíme, to jen zdravotní
potíže znemožňují některým členkám
pravidelnou docházku. Koncem roku,
v prosinci, jsme si zašly na oběd do
Sportcentra (velmi dobrý) a 22. prosince jsme měly vánoční posezení, byl
pozván i starosta obce p. Hrubý Petr
a jako překvapení jsme obdržely dárek - krásné tričko. A my víme proč,
když se zúčastňujeme v září olympiády
pro starší v Havlovicích, týmy seniorů
z obcí mají vždy stejná trička, tak abychom reprezentovaly i my letos obec,
budeme mít již též stejné oblečení.
Děkujeme. V letošním roce náš klub
přivítal novou členku, pí Evu Kopeckou. Ve čtvrtek 16. března jsme byly na
společném obědě, poseděly jsme si nad
kávou a zákuskem, kde jsme si zároveň
i dodatečně připily na svátek žen. Možná v květnu či v červnu bychom chtěly
zajet do Klodzka na oběd do rybárny,
snad vyjde zdraví. Plánujeme výlet
opět pro seniory z obce, zatím moc
velké nápady nejsou, přivítaly bychom,
kdyby nám někdo ze seniorů pomohl
s radou – s nápadem, třeba na email:
Vera.9@senam.cz
Je třeba dbát i na to, že mnozí již nezvládnou dalekou chůzi. Opět zveme
mezi nás. Naše schůzky se konají 1x za
14 dní ve čtvrtek, zatím čas od 14:00 15:00 hodin.
Za klub seniorek Marelová Věra

Kanalizace provoz a napojení občanů

Možná zde stojí za zmínku, že již druhým
rokem provozuje obec Vítězná obecní kanalizaci včetně dvou čistíren odpadních
vod. Po prvotních problémech s neznalostí
provozu, dílčích netěsností, malého počtu
napojených domácností v rámci výstavby
a dalších průběžně řešených problémů,
které vždy se zahájením něčeho nového
musí zákonitě přijít, jsme dnes o něco šedivější, ale za to v provozu a bez komplikací. Naše údržba, v tomto směru zejména
pak Martin Jaroš, udržuje kanalizační řád
i obě ČOV v provozu a prováděné odběry a zkoušky potvrzují dobré výsledky
odváděné práce. Co to vlastně znamená
pro Vás občany? Možná již někdo zaregistroval, možná si ani neuvědomuje. Ale
v zásadě se všem, co jsou na kanalizační
řád obce Vítězná napojeni, muselo jednak
ulevit s problémem likvidace tohoto odpadu, což u některých domácností (podle velikosti septiků) byla třeba i kvartální
starost. A v druhé řadě se domnívám, že
po propočtech nákladů s likvidací pomocí
fekálního vozu a platby stočného se mnozí
lidé dostávají k mnohem menším nákladům. Toto je v dnešní době, kde ve sdělovacích prostředcích slýcháme, jak vodné
a stočné v jiných obcích a městech prudce
narůstá, určitě dobrá zpráva. Důvod, proč
je v naší obci stočné, ale i vodné dovoluji si
říci více než cenově příznivé, je ten, že jak
kanalizační síť včetně ČOV, tak vodovodní
řád, včetně úpraven vody a vodojemů, jsou
v majetku i správě samotné obce, a tudíž se

Čarodějnice 2017

I na letošního 30. dubna připadá večer
tzv. „pálení čarodějnic“. Tato mnohými
také nazývaná jako Filipojakubská noc
bude opět na RHC v Huntířově pro děti
i občany obce Vítězná připravená se svou
hranicí k zapálení okolo 19 h. Toto nedělní odpoledne bude tradičně patřit dětem a jejich zábavě. K tomu zahraje i DJ
Furat, který bude zajišťovat i večerní hudební produkci. O občerstvení se postarají děvčata a chlapci z Ringa. Není nic
snazšího, než si odpoledne přijít užít zábavu s dětmi a navečer se ohřát u obecní
vatry a pěkně se sousedsky pobavit.
(starosta)
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do ceny nezapočítávají žádné další zbytečné náklady, které by v opačném případě
tyto položky dostaly do pozice, jako jsou
mediálně prezentovány z jiných částí republiky. V neposlední řadě bych z tohoto
místa chtěl napomenout občany, kteří přes
několik upozornění vhazují do odpadu
vlhčené ubrousky, vatové tyčinky, dětské
plínky a dámské hygienické potřeby! Tyto
produkty patří do odpadkových košů, ne
do toaletních mís! Kanalizačním řádem
se dostávají až k čerpadlům v našich čističkách odpadních vod a svým složením
a strukturou tyto čerpadla nenávratně poškozují! Znamená to jednak výpadek čištění a také nákladné opravy, které jsou následně promítány do ceny stočného všem
občanům. Proto Vás opět žádám o třídění
odpadu i v rámci využívání obecní kanalizace. Také bych chtěl vyzvat poslední
opozdilce, kteří mají kanalizační odbočku
přivedenou na hranici pozemku a doposud se nepřipojili, aby tak učinili do konce
srpna letošního roku. V září pak proběhne
kontrola všech objektů, které projektově
mají být připojeny. U objektů, kde zjistíme
nedostatky, budeme nuceni věc postoupit
vodoprávnímu úřadu v D. K. n. L.
Nabízíme občanům zprostředkování
prodeje posledních pár kusů kanalizačních přečerpávacích šachet, včetně čerpadel a elektroinstalace, za cenu 23 tis.
korun (sleva z původních 36 tisíc korun).
(starosta)

Mateřská škola Vítězná
Vážení čtenáři,
po minulém vydání obecních novin jsme
v mateřské škole zařadili v listopadu integrovaný blok Věci kolem nás, ve kterém
bylo cílem zejména rozvíjet slovní zásobu
dětí, pojmenovat většinu toho, čím jsou
obklopeny, učit se aktivně používat nová
slova, zvládat jednoduché pracovní úkoly a sebeobsluhu (udržovat pořádek, postarat se o hračky, své oblečení, pomůcky, zvládat jednoduché úklidové práce),
uplatňovat základní kulturně hygienické
a zdravotně preventivní návyky, poznávat
podstatné znaky a vlastnosti předmětů,
používat a chápat prostorové pojmy…).
Věnovali jsme se tématům hračky, oblečení, předměty denní potřeby, dům
a jeho části apod. Měsíc prosinec probíhal již v atmosféře vánočních příprav.
Advent jsme zahájili posezením se zapálením první svíčky na adventním věnci,
které jsme opakovali každý týden až do
Vánoc. Dne 5. 12. navštívil děti hodný
Mikuláš s andělem a dvěma čerticemi
a hned den poté děti ozdobily vánoční
stromečky. Následující den přijel do MŠ
fotograf a dle individuálních objednávek
rodičů proběhlo vánoční fotografování
dětí. V dalších dnech se v MŠ dále tvořilo a vyrábělo, peklo cukroví, psalo dopisy Ježíškovi apod. Den před vánoční
besídkou nás opět po roce navštívil pan
Lokvenc s kouzelnou vánoční holí. Kaž-

dý, kdo s touto holí zatřásl, si mohl přát
tajné přání. Na vánoční besídku se již
tradičně setkaly děti z obou tříd v herně,
společně si zazpívaly koledy, zarecitovaly vánoční básně, ochutnávaly ve školce
upečené i od maminek nachystané cukroví a společně se radovaly z vánočních
dárků. Poslední den před prázdninami
jsme navštívili rybářství u kocléřovského
rybníka, kde nám pan Dušánek připravil
velice pěknou a zajímavou ukázku ryb
i zvířat v ohradách. Po Vánocích jsme
zařadili integrovaný blok Zima, kde mezi
hlavní záměry a cíle vzdělávání patří vytvářet u dětí povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou, rozvoj úcty k živým
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tvorům, rozlišovat aktivity, které mohou
živočichům prospívat a pomáhat a které
je mohou poškozovat (např. nevhodné
přikrmování), pozorování a slovní označování zimního počasí a přírodních jevů,
rozvíjet estetické vnímání přírodních
krás, vzbuzovat zájem dětí své prožitky
zachytit a vyjádřit (slovně, výtvarně, hudebně, dramatickou, či hudebně pohybovou improvizací), rozvíjet fyzickou zdatnost, uvědomovat si nebezpečí, se kterým
se mohou lidé setkat (např. při zimních
sportech a sezónních činnostech) a vědět, jak se nebezpečí vyhnout. Ve třetím
lednovém týdnu jsme uspořádali Sbírku
pro zvířátka a na konci týdne se vypravily
obě třídy s donesenými pochoutkami do
lesa. Na tuto vycházku se s námi vypravil
i hajný pan Lokvenc, který dětem cestou
ukazoval stopy zvěře a seznamoval je
s řadou zajímavostí. Po návratu z lesa se
konala v mateřské škole velice pěkná beseda, na kterou si pan Lokvenc připravil
spoustu nevšedních ukázek a naučných
her. V únoru byl v MŠ realizován integrovaný blok Člověk, kde jsme se věnovali
tématům Lidské tělo (části těla, některé
orgány a jejich funkce), Strava aneb, co
se děje v kuchyni (stravujme se zdravě),
Kam pro pomoc (lékaři, hasiči, policie…), Jak zůstat zdravý/á (zdravý životní styl, ochrana zdraví, prevence nemocí
a úrazů, sportování…). Hlavními záměry tohoto bloku je vést děti ke zdravým
životním návykům a postojům, vytvářet
základy zdravého životního stylu, užívat

a rozvíjet všechny smysly, osvojit si poznatky o těle a jeho zdraví, osvojit si poznatky a dovednosti důležité k podpoře
zdraví, bezpečí, osobní pohody, vytvářet
pozitivní vztah k pohybovým aktivitám,
získat povědomí o jejich prospěšnosti,
uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím
ohrožovat pohodu i bezpečí druhých, odmítat společensky a zdravotně nežádoucí
chování apod. V souvislosti s tímto tématem děti ze třídy Sluníček potěšili příslušníci Policie ČR, kteří jim 16. 2. umožnili
prohlédnout si i uvnitř vyzkoušet policejní vůz, zodpověděli dětem různé dotazy
a předvedli jim signální světla a sirénu.
V únoru jsme také zahájili plavecký kurz,

poslední hlásky ve slovech, poznávání
a rozlišování zvuků např. krátký x dlouhý tón/slovo/samohláska…, elementární
poznatky o znakových systémech a jejich
funkci (abeceda, čísla), grafické napodobování písmen a symbolů (své jméno,
některé číslice, písmena) aj.], cvičit zrakovou a sluchovou paměť, postřeh a vnímání, zdokonalovat dovednosti v oblasti
hrubé i jemné motoriky, orientovat se
v prostoru i rovině, chápat a používat
prostorové pojmy. Dále se věnujeme seznamování s elementárními číselnými
a matematickými pojmy: množství (orientovat se v elementárním počtu cca do
šesti), číselná řada (v rozsahu první desítky), číslice, základní geometrické tvary, třídění, přiřazování, porovnávání,

na který dojíždíme do plavecké školy
v Hořicích. Kurz, který probíhá od 14. 2.
do 15. 5. 2017, je určen zejména pro děti
ze třídy Sluníček MŠ a žáky naší ZŠ. Dne
9. 2. byly děti na exkurzi ve ŠJ a 1. března
navštívily obě třídy Hankův dům ve Dvoře Králové n. L., kde shlédly představení
NAŠE PÍSNIČKA aneb postavím si domeček… Obsahem vzdělávání v březnu
je u třídy mladších dětí téma Z pohádky
do pohádky. Starší třída se věnuje bloku Škola, kde mezi hlavní záměry a cíle
patří osvojit si některé poznatky a dovedností, které předcházejí čtení a psaní
[rytmizace slov, rozklad slov na slabiky,
hry se slovy, sluchové rozlišování první/

vlastnosti předmětů (velikost, barva, tvar,
materiál) atd. Koho zajímá více podrobností a chce se seznámit s přehledem doporučených základních dovedností, které
dětem usnadní přechod z MŠ do 1. třídy
ZŠ, může navštívit naše stránky a přečíst
si tzv. DESATERO RPO RODIČE DĚTÍ
PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU na http://
www.zsvitezna.cz/dokumenty‑ms/.
Za dary či jinou pomoc v posledních měsících děkujeme paní Kučerové, Koutníkové, panu Ježkovi, Palendalovi, SPOZu
Vítězná, panu Lokvencovi ze společnosti Lesy ČR, panu Dušánkovi z Rybářství
Kocléřov, manželům Bergerovým a Wikov MGI, a. s. Hronov, manželům Bau~5~

dyšovým a INVAZ, s. r. o., rodině Masopustových, paním Hrubé, Prouzové,
Pokorné, O’Hara, Karbulkové a Novákové A., všem rodičům a dětem, kteří přispěli do Sbírky pro zvířátka a cukrovím
na vánoční besídku aj.
Informace pro rodiče batolat a předškolních dětí
S účinností od 1. 9. 2016 je školským zákonem stanoveno, že se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.
S odloženou účinností od roku 2020 bude
předškolní vzdělávání organizováno
pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.
Přijímání dětí ve věku od 2 do 3 let do
mateřských škol má díky nižšímu počtu
starších dětí hlásících se k předškolnímu
vzdělávání zvyšující tendenci. Ačkoli je
kapacita naší MŠ (tj. 40 dětí) nyní zcela
zaplněna, věříme, že uspokojíme všechny
letošní žadatele o přijetí, neboť v posledních dvou letech se již podařilo kladně
vyřídit všechny žádosti o přijetí – všechny děti byly přijaty.
V mateřské škole Vítězná probíhá vzdělávání podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
Poznáváme svět. V mateřské škole pracují
s dětmi tři kvalifikované učitelky, po přihlášení vhodného uchazeče bude zřízena
ještě pozice školního asistenta. Máte‑li
zájem se dozvědět více nebo poznat naši
MŠ lépe, můžete nás navštívit ve středu
19. dubna, kdy plánujeme v MŠ Vítězná
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v době
mezi 9:30 až 15. hodinou. Případně nás
můžete (po předchozí domluvě na telefonu 739 454 944) navštívit i jindy.
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na
školní rok 2017/18 proběhne ve dnech
2. a 3. května 2017 v budově MŠ Vítězná, v úterý 2. 5. 2017 od 13 do 15:30 hod.,
ve středu 3. 5. 2017 od 10 do 11 hodin.
V současné době je již na našich webových stránkách zveřejněna aktualizovaná žádost o přijetí, kterou si i s přílohou
(vyjádření dětského lékaře) můžete vytisknout a již vyplněnou přinést k zápisu, nebo si ji můžete vyzvednout přímo
v mateřské škole např. při Dni otevřených dveří. Žádost si můžete stáhnout na
http://www.zsvitezna.cz/dokumenty‑ms/
Třetí možností je vyzvednutí žádosti ve
dnech zápisu do MŠ a následné odevzdá-

ní v dohodnutém termínu.
Informace pro rodiče k povinnosti přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání
Povinnost předškolního vzdělávání stanovuje školský zákon od září 2017, a to
pro děti, které dosáhnou do konce srpna 2017 pěti let. Naše mateřská škola
je spádovou mateřskou školou pro děti
s místem trvalého pobytu na území obce
Vítězná. Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění jsou zakotveny v zákoně č. 561/2004 Sb., zákon
o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon). Dle § 34a tohoto zákona se povinné předškolní vzdělávání
vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany
jiného členského státu Evropské unie,
kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné
předškolní vzdělávání vztahuje na jiné
cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na
území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na
účastníky řízení o udělení mezinárodní
ochrany. Povinné předškolní vzdělávání
se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Dle § 34 odst. 2 je
zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání
dítěte. Povinné předškolní vzdělávání
má formu pravidelné denní docházky
v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají
na období školních prázdnin. Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání
a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání budou stanoveny ve školním řádu
mateřské školy. Ředitel mateřské školy je
dle tohoto zákona oprávněn požadovat
doložení důvodů nepřítomnosti dítěte,
zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do
3 dnů ode dne výzvy. I pro nás je tato
situace zcela nová, proto věříme, že tuto
zákonem nově stanovenou skutečnost
při dobré spolupráci s rodiči zvládneme.

Základní škola
Vážení rodiče, blíží se čas zápisu Vašich
dětí k základnímu vzdělávání. Dovolte mně trochu Vám přiblížit málotřídní
školu, protože stále kolují mezi některými rodiči obavy ze spojených ročníků
a tím i to, že se žáci dostatečně nepřipraví
k dalšímu vzdělávání na II. stupni základní školy.
Něco málo od odborníků z tisku:
Specifické rysy málotřídních škol
(Emmerová, 2000):
• Jelikož počet žáků ve třídě málotřídní
školy je malý, má vyučující možnost věnovat se jednotlivým žákům individuálně a žákům je dáno ve výuce více prostoru, mohou se více projevit.
• Vyučování v málotřídní škole vede žáky
ke kooperaci.
• Umožňuje učení se mladších dětí od
starších.
• Mezi dětmi panuje větší pocit sounáležitosti, a to jak ve třídě, tak i ve škole.
• Vztahy v učitelském kolektivu bývají
otevřenější a hlubší ve srovnání s klasickou školou.
• Učitelé znají všechny žáky i jejich rodinné zázemí.
• V málotřídních školách učitelé obvykle
více spolupracují s rodiči žáků.
• Příprava na výuku v málotřídní škole
a také její realizace klade na učitele vysoké nároky.
V zahraničí je vysoký počet málotřídních
škol. Ve Švédsku málotřídní školy navštěvuje zhruba 20 % žáků, ve Franci 11 %,
ve Finsku 21 % a v Norsku dokonce 45 %
žáků. V západoevropské pedagogice, která považuje málotřídní školy za efektivní
alternativní školu, se dokonce objevuje
tendence znovuzavádění a zakládání málotřídních škol, zejména v oblastech, kde
byly vymýceny (území bývalé NDR) či
redukovány. (Průcha, 2001)
Učitel vyučující na málotřídní škole má
ve srovnání s učitelem vyučujícím na plnotřídní škole náročnější plánování výuky, při kterém musí brát ohled na věkové
a individuální zvláštnosti žáků v jedné
třídě. Musí ovládat dovednost komplexní přípravy s ohledem na plánování cílů
výuky, vyučovacího obsahu, výukových

Za MŠ Vítězná Bc. Anna Jiráčková
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metod a forem výuky, materiálně didaktických pomůcek a rozvíjení klíčových
kompetencí různě starých žáků. Jelikož
má učitel vyučující na málotřídní škole
úzký vztah s žáky, u kterých zná jejich
sociální a rodinné prostředí, musí ve větší míře ovládat dovednost přátelské komunikace s žáky. Pokud se podíváme na
diagnostiku žáků, vyučující na málotřídní škole má větší prostor k detailnějšímu
pozorování žáků. (Burýšková, 2012)
Mezi specifické dovednosti vyučujícího
na málotřídní škole patří týmová spolupráce s kolegy - učiteli. Často se setkáváme s tím, že málotřídní školy spolu
navzájem spolupracují a vyměňují si
zkušenosti, příklady dobré praxe. (Burýšková, 2012)
Marie Kropáčková:
Já sama jsem absolvovala málotřídní školu v obci Rozsochatec na Havlíčkobrodsku. Naše škola byla jednotřídní, tudíž
všech pět ročníků učila jediná paní ředitelka. Chodila jsem denně přes 2 km ze
vzdálené osady. Ve škole nebyla tělocvična, neměli jsme jídelnu a rodiče nás do
školy nevodili. Denně se nám ale doma
maminka věnovala, museli jsme číst, psát
a počítat, i když jsme neměli úkol. Od
vyšších ročníků jsme každý den psali buď
diktát, nebo ruská slovíčka (dnes by to
převážně byla ta anglická). Naše maminka nám nikdy z toho neslevila a já jsem jí
za to již mnohokrát poděkovala. Chodili jsme téměř za každého počasí ven, do
lesa, hráli jsme míčové hry, v zimě jsme
sáňkovali, lyžovali nebo bruslili na rybníce. A světe, div se, naučili jsme se plavat
v malém rybníčku, kde jsme dosáhli na
dno a bořili se v bahně. Žádný plavecký
výcvik neexistoval. Přechodem do šestého ročníku do města se moje studijní
výsledky nezměnily a také nikdo nepoznal, že jsem přišla z málotřídní školy.
Zařadila jsem se mezi žáky, dovoluji si
říci, s výborným prospěchem. V tělesné
výchově jsem od počátku patřila mezi ty,
kteří reprezentovali školu, byť jsem předtím nikdy v tělocvičně nebyla.
Ale proč to tady vlastně píšu?
Protože není sporu o tom, že základní
znalosti a dovednosti získávají naše děti
v rodině. Všude tam, kde vládne určitý

řád, spokojenost, kde si rodiče s dětmi
povídají, hrají, čtou jim, jezdí na výlety, vedou je ke sportu či jiným zálibám,
je předpoklad, že se budou umět dobře
učit. Pochopitelně, že učitel ve škole musí
jít příkladem svým žákům, předávat jim
znalosti a dovednosti, ale bez procvičování a domácí přípravy a pomoci rodičů to
dost dobře nejde.
Od počátku vzniku naší malé školy nás
jako učitele a našeho zřizovatele stálo nemalé úsilí vybudovat a materiálně zajistit
vybavení školy takové, jaké je na dnešní
úrovni. Máme školu v novém kabátě, topení o jakém se nám nezdálo. Vybavení:
nový nábytek, interaktivní tabule, televize, počítače, pomůcky aj. Mnoho z těchto
vymožeností je z dotačních programů, ale
pokud si někdo myslí, že jenom vyplníte
papír a dostanete finance, jste na omylu.
Každý projekt s sebou přináší práci především pro nás – učitele. Troufám si říct,
že jsme strávili stovky hodin na vypracovávání šablon k projektu EU – PENÍZE
DO ŠKOL. Z přírodovědy a prvouky bylo
třeba vypracovat 60 šablon a z informatiky 40. Další projekt ČTEME A JEDEME
DO ZAHRANIČÍ – nakoupit přes 200
titulů knih, z toho jich 40 přečíst a připravit pro čtenářské dílny. Od října 2015
do konce ledna 2016 jsem četla dětskou
literaturu a vypracovávala šablony pro
čtenářské dílny, cca 282 stran textu. Nyní
jsme opět zahájili dotační program pro
ZŠ a MŠ (konečně i pro ni). Opět nám
přinese finance na nákup pomůcek pro

naše žáky a děti v MŠ. Jdeme to toho
právě pro ně, pro naše děti. Chceme, aby
měly všechny naše děti stejné podmínky,
jako mají ve velkých školách, kde je to pro
učitele podstatně jednodušší. Tam si práci
mezi sebou pedagogové rozdělí.
My jsme rádi a je naší vizitkou, že máme
z města ze ZŠ zpětnou vazbu a přehled
o tom, jak naši žáci, kteří od nás vycházejí, pokračují ve vyšších ročnících. Poslední dva roky jsme nesmírně hrdí, že nám
dělají skutečně radost a dosahují vynikajících výsledků, tzn., že mají ve většině
vyznamenání, dokonce samé jedničky.
Jistě, že byli v minulosti i tací, kterým
učení moc nešlo ani u nás, ani ve městě,
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ale ne každému je dáno a nebo se nesnaží tak, aby uspěl. Co tedy chci říci, že se
rodiče nemusí bát dát děti do školy se
spojenými ročníky. Malý kolektiv má bezesporu tu výhodu, že k dětem máme individuální přístup. I malý kolektiv žáků,
kteří se znají již z MŠ je pro ně určitou výhodou. Bezesporu je kladem i to, že se učí
větší samostatnosti. V době přímé výuky
jiného ročníku pracují samostatně nebo
ve skupinkách. V mnoha předmětech při
malém počtu jsou častěji prověřovány
jejich znalosti, více se opakuje, případně
individuálně znovu vysvětluje probírané
učivo.
Od 1. března tohoto roku mají možnost
žáci využívat při řešení úkolů či chápání
nové látky využívat asistentky pedagoga.
Jeho práce právě spočívá v individuální
pomoci žákům, kteří mají určité výukové potíže. Již první březnový týden nám
ukázal, jak je práce asistenta pro naše
žáky přínosná.
Zápis do ZŠ Vítězná
V letošním roce probíhají zápisy do ZŠ
v době od 1. dubna do 30. dubna 2017. Na
naší škole jsme stanovili termín zápisu na
čtvrtek 6. dubna v době od 10:00 do 16:00
v budově školy v 1. třídě. Podrobné údaje
budou vyvěšeny na veřejně přístupných
místech a především v MŠ a na webových
stránkách. Chceme srdečně pozvat rodiče
a jejich děti k nám do školy na prohlídku
učeben, školní družiny a herny. Samo-

zřejmě, že uvítáme v případě zájmu i nahlédnutí do vyučovacího procesu. Pro zájemce chci předeslat, že nejvhodnější ke
zhlédnutí jsou první dvě vyučovací hodiny, kdy se vyučuje českému jazyku a matematice. Ale nemáme problém i s pozdějšími hodinami, záleží na Vás rodičích.
Přijďte, budeme se na Vás těšit.
Omlouvám se těm, kteří čekali výčet našich aktivit, ale nemohla jsem si odpustit
alespoň jednou se vyjádřit k tomu, co nás
nějakým způsobem trápí. Co se po naší
obci povídá, co se řeší, aniž by někteří věděli, jak to doopravdy je. V příštím čísle
obecních novin to napravím.
PODĚKOVÁNÍ:
Díky našemu podporovateli - firmě Wikov z Hronova a panu Bergerovi. Opět
jezdíme na exkurze, divadelní představení, plavecký výcvik a výlety. Dle dohody
hradíme z finančního daru dopravu. Moc
nám to pomáhá a jsme rádi, že se mohou
těchto akcí účastnit i ty děti, které by z finančních důvodů tyto akce vynechaly.
DĚKUJEME
Za ZŠ Mgr. Marie Kropáčková

Měření rychlosti v obci

Silnice III.Třídy

Mezinárodní fotbalový

Městská policie Dvůr Králové

průtah obcí

turnaj v malé kopané

Na základě uzavřené Veřejnoprávní
smlouvy s městem Dvůr Králové nad
Labem, ohledně měření rychlosti
projíždějících vozidel naší obcí, jsem
zkraje roku provedl Městskou policii
naší obcí a na vytipovaných místech
jsme se shodli o prováděném namátkovém měření. Tyto úseky následně
schválil DI Trutnov a již v měsíci
únoru jste někteří z Vás měli možnost
činnost Městské policie na našem
území zaznamenat. Proto z tohoto
místa vyzývám všechny řidiče, aby se
vyvarovali rychlé jízdy a dodržovali
předepsanou rychlost. V opačném případě jim hrozí, že uvíznou v hledáčku
nejen Městské policie DKnL, ale také
státní Policie ČR, která činnost Městské policie doplňuje měřením rychlosti přímo ze svých služebních „v mnoha
případech“ neoznačených vozů.

Naposledy jsem se tady o silnici III.
třídy (tzv. státovce) - průtahu obcí,
jež je majetkem KHK, zmiňoval
v souvislosti s vodorovným dopravním značením (čáry podél cesty).
Nyní bych zde chtěl občany pouze
informovat, že máme za sebou třetí
zimu, která této komunikaci s „novým“ povrchem nadělala nejvíce
škody. Protože, jak mnozí víte, byli
jsme objednatelem této stavby, spojil jsem se se zástupci dodavatele
a v minulém týdnu jsme nový celý
úsek projeli a zapsali zjištěná poškození, a to jak středové spáry, příčné
spáry, popraskané krajnice a také
prostory kolem kanalizačních šachet a vtoků. Opravy těchto „závad“
provede dodavatelská firma v rámci
záruční doby zdarma v letních měsících.

Nejen příznivce fotbalu by mohl
zaujmout připravovaný fotbalový turnaj v Malé kopané, který
se uskuteční 20. 5. 2017 na hřišti
RHC v Huntířově. Naše partnerství s polskou gminou Marciszöw
a slovenskou obcí Víťaz má pro letošní rok i sportovní náplň. Oba
partneři včetně zástupců partnerských obcí z Čech, tj. z obce
Chotěvice i města Pilníkova, se
zúčastní tohoto klání, na které jste
srdečně zváni. V jednání je i účast
polského partnera obce Víťaz
z gminy Kobylnica. Program bude
sportovně kulturní a domníváme
se, že se společně s aktéry příjemně pobavíte a zapojíte do společných diskusí.

(starosta)

(starosta)
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(starosta)

Ohlédnutí za obecní zabijačkou

Letošní 28. leden byl jedním z mrazivých dní, přesto se konala první obecní
zabíjačka v naší obci. Program byl doplněn i o masopustní veselí, které si pro
návštěvníky nachystal zejména obecní
sbor Vítězňáček pod vedením pí Ivany
Maturové a za podpory p. Václava Lokvence. Za jejich aktivitu a nadšení, které do toho dne vnesli, jim ještě jednou
děkuji. Ostatní návštěvníci měli mimo
masopustního veselí doplněného o písničky skupiny Nešlapeto možnost zejména ochutnat obecní zabíjačkové
speciality, které pro tuto příležitost
nachystalo řeznictví u Masopustů. Jedna porce byla pro každého občana nachystána zdarma, a tak produkty jen
mizely. Poděkování patří také pekárně
Komar, která k této příležitosti věnovala obci koláčky, které byly také zdarma
rozdávány. Na akci nechyběli zástupci
partnerských obcí z Čech, slovenského Víťaza ani polské gminy Marciszöw.
Všichni se veselili a hodovali. Můžeme
se domnívat, že klimatické podmínky,
kdy zamrzalo zejména výčepní pivo,
lák od okurek i jiné tekutiny, zadržely
některé občany doma. Někdo má názor,
že lidí bylo málo, jiný že na Vítěznou
dost. Nicméně pokud budeme hovořit
v číslech, bylo vydáno přes tři sta porcí
zdarma, což se domnívám, že je účast
důstojná a na první ročník v počasí
jaké panovalo dobrá. Ostatní produkty
se prodaly a zbylo opravdu jen pár jelítek a prejtu, které byly rozdány mezi
dobrovolníky, kteří celý den pomáhali
zajistit spokojenost návštěvníků zdarma. Proto jim všem touto cestou ještě
jednou děkuji a vážím si jejich pomoci

Chodníky Kocléřov – Huntířov

Kdo sleduje úřední desku OÚ tak ví, že
je na ni zveřejněno stavební povolení na
výstavbu chodníku Vítězná - Huntířov
od hasičárny až do Kocléřova k Jednotě
COOP. Toto stavební povolení je posledním dokumentem potřebným k doložení na SFDI ohledně dotací. Tento „maraton“ má konečně v dohledu cílovou
pásku a po více jak dvou letech se dobíráme cíle. Ještě v letošním roce bychom
rádi odsoutěžili dodavatele a pokud nám
to legislativa umožní na podzim nebo
na jaře příštího roku, zahájili výstavbu. Příprava projektové dokumentace,
zdlouhavá dohoda s majiteli pozemků,
vyjádření příslušných orgánů a následná legislativní mašinérie několika měsíců na stavebním odboru a následně to
samé na odboru dopravy v D. K. n. L.,
posouvají veřejně prospěšnou stavbu do
polohy několikaleté práce, ne‑li celého
volebního období. Smutné konstatování
faktu. Ale věřím, stejně tak, jako většina
z Vás, že tato stavba významně pomůže
infrastruktuře obce a propojí prozatím
alespoň dvě místní části. Pevně věřím,
že v příštím roce se na tomto chodníku budou moci potkávat jak maminky
s kočárky, tak děti chodící do školy, tak
i ostatní občané obce, kteří doposud musejí k přesunu mezi oběma obcemi, nebo
při snaze dojít na poštu, do obchodu,
do řeznictví, k lékaři nebo na OÚ, používat hojně využívanou silnici III. třídy.
Domnívám se, že tato stavba se stane
opravdu strategicky významnou a hojně
využívanou. Protože bezpečí našich blízkých, jimž se chodník stane útočištěm, je
zájmem nás všech a je v současné době
obecní prioritou.
(starosta)

(starosta)

Nabídka práce

Pozvánka

Nabízíme sezonní brigádní práci
lidem, kteří mají v dnešní době
odvahu manuálně pracovat. Jedná se o práci 4 - 6 hodin denně.
Požadujeme samostatnost, zodpovědnost a fyzickou zdatnost.
Bližší informace na OÚ.

Ve dnech 1. a 2. 7. 2017 se bude
u příležitosti Dne obce a Česko
‑německé pouti ke Studánce konat v kostele v Huntířově výstava
amatérských fotografií sakrálních památek z Vítězné a okolí.
Ing. Zuzana
Kazmirowská
~9~

Něco z místopisu a historie
Záboří

IX. Díl – výpis z kroniky osady Záboří
Rok 1932
Nový rok přinesl zdražování od sirek,
až po kuřácké potřeby. Toho roku napadl sníh až počátkem března, zima
byla mírná.
29. května se konaly volby do obecního
zastupitelstva - 3 kandidátky:
• Svaz zemědělců a živnostníků 6 mandátů
• Německá národní skupina 3 mandáty
• Dělnická a malorolnická strana 2
mandáty
Starostou byl znovuzvolen Adolf Zlatnik a jeho zástupcem byl zvolen Josef
Pusch.
Byly ustanoveny komise – stavební
a pro chudé.
5. srpna kolem 4. hodiny odpolední hořelo v kravíně u pekaře Anderse. Lidé
včas požár uhasili, takže nevznikly velké škody.
Protože stále panovala hospodářská
krize, musela se obec postarat o pořádné vyživovací akce pro nezaměstnané.
V tomto roce byla dokončena vodní
nádrž pod hostincem č. p. 1 a v Novém
Záboří postavil nový dům pan Bedřich
Flégel.
Rok 1933
Zimní měsíce byly bez sněhu.
18. února se konal ples místních hasičů.
21. března toho roku se rozšířila pověst,
že syn řídícího učitele Russe odešel do
světa z touhy po dobrodružství, cestoval do Německa, což se později potvrdilo.
14. května se konalo v hostinci Anders
veřejné zastupitelstvo s hlavním bodem
jednání - koupě motorové stříkačky
pro místní hasiče, byla schválena za
5000 Kč
21. června toho roku uspořádal Místní
tělovýchovný spolek Záboří slavnost
slunovratu, na které tenkrát nebyly povoleny žádné politické referáty.
Velké politické změny v Německu vyvolaly v Sudetech určité nepokoje.
V létě bylo nestále počasí, hodně srážek. Dne 29. července Záboří postihlo

velké krupobití.
Na začátku školního roku se přestěhoval řídící učitel Russ. Vedoucím školy
byl jmenován učitel Dietrich z Horního
Huntířova, jako druhý učitel byl povolán
učitelský čekatel Swarzner z Heřmanic.
Učitelkou domácích prací byla i nadále
sl. Machová z Dubence.
V první polovině prosince klesl teploměr
až na -24 °C. Tato zima byla již čtvrtá
z krizových zim a stále nevidíme na lepší
časy.
Rok 1934
3. ledna toho roku v 5 hodin odpoledne vybuchl metan na dole Nelson III.
v Oseku, při kterém zahynulo 142 horníků. Teprve po měsíci mohly být vyproštěny ostatky horníků. Bylo to největší důlní
neštěstí u nás.
1. února vzrušila naše klidné Záboří zpráva o úmrtí našeho starosty Adolfa Zlatníka. Lidé nemohli uvěřit, že tento zdravě
vypadající muž náhle zemřel. 10. února
převzal vedení obce jeho nástupce Josef
Pusch. A 18. února byly nové volby.
Byli zvoleni:
Starosta Josef Pusch, č. p. 29
Zástupce Rudolf Giltscher, č. p. 97
1. radní Josef Paulitscke, č. p. 93
2. radní Rudolf Lorenz, č. p. 109
Nový představitel obce byl potvrzen ve
svém úřadě Zemským výborem.
25. února toho roku bylo v hostinci Anders ustanovující zasedání místního
vzdělávacího výboru. Jeho předsedou byl
zvolen Rudolf Hiltcher, zapisovatelem
byl zvolen Karel Lustinec, pokladním
Josef Wechet a knihovníkem František
Dietrich.
17. dubna shořela stodola se slámou
Theodora Muhla.
Ke konci léta u nás rostly houby ve velkém množství, lidé nosili celé nůše hub.
11. listopadu byla založena místní skupina sudetoněmecké vlasti, do vedení byl
zvolen Fritz Flégel.
Od 12. prosince byl vedením kroniky
pověřen učitel Dietrich. Toho roku bylo
v Záboří 7 křtů a 10 úmrtí.
Na konec toho roku by chtěl kronikář
připomenout tyto tři události:

- 25. června podlehl atentátu rakouský
spolkový kancléř Engelbert Dollfuss.
- 2. srpna zastihla celý svět smutná zpráva o smrti pruského říšského prezidenta
Hindenburga, vítězného velitele vojsk ve
světové válce.
- 9. října přijel král Jugoslávie na návštěvu
Francie, kde byl na něho spáchán atentát.
Atentátníkem byl makedonský terorista
Cernosenský. Jedním důstojníkem byl
zabit, a poté davem ušlapán.
Za Záboří Vlastimil Vacek

Den obce 2017 čistá obec
Dnes už vás všechny můžu srdečně pozvat
na další ročník obecních slavností pod
názvem Den obce 2017, tentokrát s dovětkem „čistá obec“. Toto téma bylo vybráno
jako nosné při žádosti o podporu – dotace
z Euroregionu Glacensis, který pro letošní rok opět otevřel programy, ze kterých
můžeme v rámci naší přeshraniční spolupráce s polskou gminou Marciszöw čerpat
finanční prostředky. Znamená to, že část
našeho programu bude věnována projektům, které jsme v obci za uplynulá období
realizovali a nyní nejen nám zlepšují životní prostředí a komfort života v naší obci.
Protože jsme spolu s paní účetní a projektovou manažerkou neotáleli a v rámci
dvouměsíčního termínu na podání žádosti s projektem jsme reagovali kvalitně
i rychle, obdržela obec Vítězná pro letošní
rok po dlouhé době opět dotaci! To nám
sice ukládá mnoho nezbytných povinností
vůči propagaci poskytovatele, ale na druhou stranu nám to umožňuje zajistit aktivity pro naše školáky a také zkvalitnění
programu samotného Dne obce 2017. Na
co se tedy mimo jiné můžete těšit? Začnu
dětmi, pro ně se v letošním roce promění obecní zahrada v kouzelný „Dino svět“,
budou zde k vidění a předvedou své dovednosti dva opravdoví dinosauři, včetně
bohatého doprovodného programu, jako
je dino dílna, dino střelnice, dino puzzle
a další. K doplnění Dino světa přijedou
do obecní zahrady zahrát a zazpívat mino
jiné i tvůrci dino hymny - samotní Maxíci,
~ 10 ~

kteří zde budou mít dva hudební bloky.
Věřím, že nejen děti, které okouzlil svět
dinosaurů si obecní zahradu opravdu
užijí. Další změnou je, doufám, že pro
mnohé příjemnou změnou, moderátor
hlavního podia a celého odpoledního
programu, jímž se pro letošní rok stal
populární herec Jan Čenský. Na základě
loňského úspěchu bude dopoledne patřit opět dechové hudbě v podání „Koletovky“. Abych neprozrazoval úplně
vše, tak zde uvedu už jen dva interprety.
Odpoledne bude k vidění a slyšení vystoupení Terezy Kerndlové a ve večerních hodinách se k nám po pěti letech
vrací Děda Mládek Illegal band. To je
jen malá ukázka z připravovaných vystoupení. Věříme, že se nám ještě podaří „ulovit“ jednoho hosta, který by byl
vrcholem oslav, ale jeho vyjádření je
podmíněno pracovními povinnostmi,
které doznají konečné podoby v měsíci dubnu tak, aby mohl potvrdit svou
účast na Dni obce 2017, který letos připadá na 1. 7. 2017. Skoro samozřejmostí jsou aktivity jako traktoriáda, hasičské soutěže, pouťové atrakce, stánkový
prodej a mnoho a mnoho dalšího. Jediné, co si přeji již od loňského Dne obce
je, aby vydrželo počasí a dopřálo všem
návštěvníkům i účinkujícím obecních
slavností perfektní dojem a naprostou
spokojenost z dobře stráveného dne ve
Vítězné.
(starosta)

Tříkrálová sbírka 2017
Ve dnech 7. a 8. ledna 2017 proběhla v obci Vítězná a přilehlých obcích
Tříkrálová sbírka. Základním poselstvím sbírky je každoročně předat
radostnou zvěst vánočních svátků
o narození Ježíše Krista a navštívit
domácnosti s přáním štěstí, zdraví
a pokoje do nového roku. V letošním roce sbírka vynesla dohromady
9 583 Kč.
Dík za to patří všem koledníkům,
kteří v mrazivých dnech i přes nepřízeň počasí přesto koledovali. Jmeno-

Obecní kašna

Malým, ale ne bezvýznamným dárkem nejen občanům Kocléřova, ale
i všem, co prochází obecní návsí
v Kocléřově, je po několikaleté odmlce zprovoznění naší obecní kašny. Nyní i v době sucha bude kašna
funkční dominantou návsi a bude
zde možné poslouchat příjemný

zvuk tekoucí vody a zažívat příjemné
osvěžení. Nejedná se o jednorázovou
opravu jednoho prvku v obci, který
si zasloužil naši pozornost a investice, ale postupně budeme osvěžovat,
opravovat a navracet k životu i další
prvky a malé sakrální stavby v obci,
jako jsou křížky, kříže a kapličky.
(starosta)

vitě to byli Adam a Jan Justovi, Lenka
a Toník Malichovi, Vašek a Honza
Buřvalovi, Matěj a Vojtěch Marečkovi, Tereza Maturová, Lada Drabíková
a Natálie Králová. Jim a panu Síbrovi,
místnímu koordinátorovi sbírky, patří
náš velký dík. Pro malé koledníky bylo
v sobotu 14. ledna v kině Svět připraveno představení české filmové pohádky
Řachanda.
Výtěžek letošní sbírky bude použit
na přímou podporu služeb Občanské
poradny, Osobní asistence, Sociálně
terapeutické dílny Slunečnice a v neposlední řadě nově vzniklému nízkoprahovému klubu, který byl nedávno
zřízen v místní sportovní hale. Všechny tyto služby navštěvují občané obce.
Za všechny štědré dary všem obyvatelům obce děkujeme!
Farní Charita Dvůr Králové nad Labem

Pro Vás bez Vás
Vážení spoluobčané, dne 28. ledna v sobotu dopoledne se po mnoha a mnoha letech konala akce „obecní zabíjačka“. Akce
byla určena zejména pro občany obce Vítězná. Sice vnímám, že obecní zahrada je
v Kocléřově, tedy v centru naší rozlehlé
obce a pro občany části obce Záboří, Ko-

márov, Huntířov a Hájemství to může být
dost z ruky, v té době nejel ani autobus
a kdo nemá auto, tak bohužel. Z mého
pohledu jsem tam ale neviděla ani občany z blízkého okolí zahrady, kde se akce
konala. Ano, bylo tam hodně i cizích občanů z okolí Vítězné, také pozvaní hosté
z našich přátelských obcí z Polska a ze
Slovenska a musím přiznat, že u nich byl
masopust zdaleka veselejší. Chci věřit, že
to způsobila jen nevlídnost počasí a první
ročník obnovené tradice.
Oceňuji snahu všech, kteří se podíleli na přípravě a pak přímo na realizaci.
V sobotu nebylo zrovna milé počasí a už
vůbec ne teplo zrovna těm, kteří byli ve
stáncích. Jsem už trochu více pamětnicí,
takže vím, když jsme tehdy připravovali
akce my, také pro naše lidi, tak velké nadšení rovněž nikdy nebylo. Tehdy akcí bylo
dost a také dobře připravených, spousty
času a úsilí nás to stálo. Nevím, čím to je
a proč není větší zájem, je mi stále otázkou.
Budu ráda za vaše postřehy.
Marelová Věra
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Ringo tým - aktivní spoluobčané
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám v tomto čísle
obecních novin představil ne jednotlivce, ale celý kolektiv našich spoluobčanů,
kteří se velmi výrazně spolupodílí na
konání sportovních a kulturních akcí
v naší obci.
V tomto kolektivu jsou ženy a muži
všech věkových kategorií, kteří spolu
tvoří úžasnou partu a organizují spolu
akce jak pro místní, tak širokou veřejnost z okolí.
Některé z Vás již možná napadlo, že se
jedná o kolektiv velmi aktivních lidí, který se skrývá pod názvem „RINGO“.
Tento název se týká hry, které se 2x v týdnu ve volném času věnují. Jen pro informaci… Tato hra spočívá v přehazování
gumových kroužků přes volejbalovou
síť a cílem je donutit soupeře k chybě
v podobě upuštění kroužku na zem nebo
jeho vyhození z vymezeného prostoru.
Dle slov Gabriely Kučerové začali s touto
hrou, když jim nepřijela lektorka na taneční cvičení „Zumbu“.
Z počátku se jednalo pouze o „legraci“,
ale postupem času se jejich „tým“ rozšiřoval a zkušenosti narůstaly. Začali si
pořádat vlastní turnaje pro sebe a spoluobčany. Následně se začali účastnit
turnajů mimo obec, a někteří si dokonce
vyzkoušeli i mezinárodní turnaje, kde
reprezentují nejen sebe samotné, ale
i obec Vítěznou velmi dobrými výsledky.
Jak jsem již zmínil na začátku, účastní
se jako pořadatelé, organizátoři či účinkující takřka veškerých akcí pořádaných
v obci Vítězná po celý rok.
Například:
Akce pro děti: pochod za pohádkovými

postavami, dětský karneval, dětský den,
pálení čarodějnic.
Pro dospělé: 2x ročně Ringo turnaj, cyklistické výlety, ples sportovců, obecní zabíjačka či Den obce.
A o kom, že to tu vlastně mluvíme:
Jejich jména jsou: Radek Palendal, Václav Jirásek, Martin Novotný, Lucie Bihariová, Milan Biharij, Daniel Valach,
Lukáš Valach, Petr Halama, Pavlína
Pácaltová, Kateřina Špůrová, Jiřina
Žabová, Margita Masopustová, Zdenka Baláková, Renata Bažantová, Marcela Koutníková, Gabriela Kučerová,
Martina Hlušičková, Marcela Veselá
a Lenka Buřvalová.
Právě nedávno proběhly 2 velké akce
pro všechny spoluobčany, na kterých se
velkou měrou podílí tato parta. Jedná
se o každoroční dětský karneval a ples
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sportovců, který spolupořádají s fotbalisty a obcí Vítězná.
Obě tyto akce měly velkou návštěvnost
a úspěch u všech zúčastněných. Z reakcí
účastníků je patrné, že jsou s jejich úrovní, průběhem i celkovým pojetím spokojení. Vždyť jen letošního, již 3. plesu
sportovců a obce Vítězné se zúčastnilo
200 platících lidí a kdyby byla kapacita
naší tělocvičny větším, mohl být počet
ještě vyšší. Což je ta největší odměna
a důkaz pro jejich pořadatele, že to dělají
dobře.
Zcela jistě jsem nevyjmenoval všechny
jejich aktivity, ale už pouze za výše zmíněné jim patří můj velký dík a obdiv, neboť veškeré tyto aktivity dělají dobrovolně a s nadšením.
Proto mi dovolte, abych jim na závěr
popřál vše dobré, pevné zdraví, nadšení
do dalších akcí, ale i nadhledu vůči kri-

tikům.
To samé přeji samozřejmě i Vám všem
a budu velice rád, když přijdete se svými nápady, podněty za námi na obecní
úřad. Rádi Vás podpoříme!
Petr Ježek, místostarosta

Naši jubilanti

V prosinci 2016 a v prvním čtvrtletí roku
2017 SPOZ obeslal gratulací 14 mužů a
žen, kteří oslavili 60-té a 65-té narozeniny. Osobně jsme navštívili s přáním
pevného zdraví a životní pohody 7 spoluobčanů, kteří slavili 70-té narozeniny,
75-té narozeniny v těchto měsících oslavili 3 naše spoluobčanky, 80-té narozeniny potom slavili dva občané Vítězné a
nejstarší oslavence si Vám opět dovolujeme představit. Jsou to:
Pan Antonín Kandrt z Huntířova,
oslavil v únoru 94. narozeniny
Paní Emílie Funferová z Huntířova,
oslavila v březnu 93 let.
Všem oslavencům ještě jednou přejeme
hodně zdraví.
(za SPOZ)

Pozvánka
Koncert v kostele sv. Václava v Kocléřově
Spolek přátel hudby Kocléřov s podporou obce Vítězná srdečně zvou
všechny občany obce na další koncertní vystoupení v pátek 26. 5. 2017
od 19 hod. Tentokráte v podání pana
Davida Ebena a Českého saxofonového kvarteta. Podrobnosti naleznete na plakátech před konáním akce.
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Obecní úřad Vítězná
Podatelna:
každý pracovní den: 7:30 - 14:00
pondělí, středa 7:30 - 17:00

Záchytné kotce:
Zodpovědná osoba: Jiří Dědek
Tel.: +420 775 191 623

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
www.vitezna.cz

Provoz sběrného dvora - celoročně:
sobota 9:00 – 12.00
pondělí, středa, pátek -14.00-14.30
Kontaktní osoba: Jiří Dědek
Tel.: + 420 775 191 623
E‑mail: sd.vitezna@seznam.cz

Knihovna Huntířov
Adresa: Vítězná‑Huntířov 308
Knihovnice Dana Pabišková
Výpůjční doba: úterý 16.30 - 18.00 hod.

Knihovna Kocléřov
Adresa:Vítězná- Kocléřov 123
Knihovnice Johana Rousová
Výpůjční doba: čtvrtek 14.00 - 16.00 hod.

V knihovně je k dispozici
veřejný internet zdarma!

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

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 našich novinách. To platí i pro
různé sportovní a zájmové skupiny.
Rádi také otiskneme Vaše přání k narozeninám, svatbě apod. nebo třeba poděkování. Své příspěvky můžete nosit
na OÚ Vítězná, kde je k tomuto účelu
zřízena složka, nebo posílat e‑mailem
na adresu: administrativa@vitezna.cz

Vydává OÚ Vítězná

obecní zpravodaj

telefon: 499 395 263
e‑mail: administrativa@vitezna.cz
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